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Lietuvių Bendruomenė drauge su kitomis or
ganizacijomis paskelbė 1982-sius lietuviškos parapijos
metais. Tai padarė JAV-bių ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės, paskatinusios ta linkme pajudėti ir kitas or
ganizacijas, kuriorps lietuviškų parapijų rūpesčiai yra ar
timesni nei Lietuvių Bendruomenei. Abiejuose at
sišaukimuose yra gerai išdėstyti motyvai, kodėl šiais
metais visuomenės dėmesys kreipiamas į parapijų
lietuviškumą, būtent: parapijos buvo pirmieji lietuvių
išeivių religiniai, tautiniai, kultūriniai ir visuomeniniai
židiniai, kurie po daugelio metų yra reikalingi at
naujinimo, sustiprinimo, nes be tokių pastangų jų egzis
tencija atsidurs grėsmėje. Tai be jokios abejonės taiklus
užmojis, kuris gali daug pasitarnauti lietuviškajam
išeivijos gyvenimui. Žinoma, mūsų organizacijų vadai
galėjo pasirinkti savo manifestui ir kitus mūsų lietuviš
kojo gyvenimo sandus— šeimą, mokyklą, jaunimą, spaudą
ir t. t. Visi tie dalykai yra gyvybiniai, verti specialaus
dėmesio. Galimas dalykas, jie tokio dėmesio susilauks
ateityje, kaip jau yra susilaukę netolimoje praeityje.
Lietuviškoji parapija tokio specialaus dėmesio dar
niekad nėra susilaukusi. Organizacijų vadai, matyt, jautė,
kad atėjo laikas lyg ir nustumtą ar užmirštą veiksnį iškelti
į pirmąją visuomenės dėmesio eilę.
AI pozityvus visuomenės vadų žingsnis, kurį peikti
gali tiktai tie, kuriems lietuviškoji parapija iš viso
nerūpi, kuriems ji tėra religinė institucija, ten
kinanti vien asmeninius kaikurių tautiečių reikalus. Taip
į tą reikalą gali žiūrėti ateistinės ir liberalinės linkmės
žmonės, kurie parapijos sąrangoje nemato tautinio
prado. Tokia pažiūra remiantis, reikėtų nubraukti visas
parapijas, kaip lietuviškumo atramas, ir pasitenkinti vien
patriotinėmis organizacijomis, manant, kad jos atlaikys
išeivijos lietuviškumą. Tai būtų klaidingas, skurdinantis
posūkis, daromas neva augštesnės kultūros vardu. Juk
nykstant parapijoms, nyksta ir lietuviškumas plačioje
išeivijos masėje. Tai gerai matė ir ateistas dr. J. Šliūpas,
kuris savo laiku netgi skatino atskirų lietuviškų parapijų
steigimą. Dėlto šiandieną tie mūsų tautiečiai, kurie
laikosi atokiau nuo parapijų, neturėtų būti abejingi
lietuviškos parapijos metų sąjūdžiui. Ir jie turėtų jį remti
kaip bendrą lietuvišką užmojį. Svarbu, kad tasai sąjūdis
būtų visuotinis, darantis įtakos visai mūsų išeivijai. Jeigu
vieni judės, kiti stabdys ir kritikuos, joks pagerėjimas
lietuviškų parapijų srityje nebus įmanomas. Skatinamoji
tokio sąjūdžio reikšmė bus paveiki tik tada, kai lietuviš
koji parapija taps visų rūpesčiu.
Kun. JONAS-VYTAUTAS BULAITIS (klūpo) įšventinamas vyskupu Šv. Petro bazilikoje, Romoje, 1982 m. sausio 6 d.
Rankas uždėjęs — Šv. Tėvas Jonas-Paulius II
Nuotr. Feliei
OL kas lietuviškos parapijos metai tebėra de
klaracijos stadijoje. Paskelbti deklaracijos nėra
PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
sunkus dalykas. Sunkumai prasideda, kai pasi
girsta pirmieji žingsniai, išriedėję iš deklaracijų.
Lietuviškos parapijos metų deklaracijose pasakyta, kad
numatomas sudaryti centrinis veiklos židinys, kurio pa
skirtis — judinti visą vežimą. Kol kas apie tokio židinio
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laiko. Po to reikės sudaryti centrinio židinio skyrius
nas-Paulius II Šv. Petro bazili
apylinkėse bei parapijose, kur teks planuoti vietiniu
koje, Romoje, suteikė vysku saulis buvo nematomojo Kū jog dabarties žmonės, pas ku
riuos vyskupai yra siunčiami,
mastu. Ir kai jau bus viskas surikiuota veiklai, metai artės
pystės šventinimus devyniem rėjo ženklas. Apie Dievą, apie
įtikėtų, kad juose apsireiškia
savo
Kūrėją
pasaulis
nemažiau
prie galo. Čia ir glūdi visa to didžio užmojo grėsmė.
kunigam, atstovaujantiem aš
gyvasis Dievas.
Pradėta gerai — paskelbti atsišaukimai, bet jų raidės
tuoniom pasaulio tautom. Tarp ryškiai kalba ir šiandieną.
nėra tie veiklos kariai, kurie patys žygiuotų į konkrečią
devynių vyskupų buvo ir vie
jTiesa, šiuolaikinis žmogus
Lietuvis arkivyskupas
veiklą. Reikia specialaus pajudėjimo iš iniciatorių pusės
nas lietuvis — titulinis arkivys apie pasaulį žino nepalygina
Naujasis lietuvis arkivysku
ir tai nedelsiant. Jau yra numatyti bendro pobūdžio už
kupas JONAS-VYTAUTAS BU mai daugiau, negu betkada pas Jonas Bulaitis yra gimęs
daviniai, kuriuos reikia konkretizuoti ir pradėti veiklą.
LAITIS. Jis yra paskirtas po ankstesniais laikais — kalbėjo prieš 48 metus Britanijos Lon
Jei centrinis židinys nepradės judėti artimiausiu laiku,
piežiaus atstovu — pronunci- popiežius. Šiuolaikinis žmogus done. Jo tėvas Petras Bulai
pačios parapijos, ypač jų vadovybės, galėtų imtis ini
jurni Kongui bei Centrinės Af daug giliau pažįsta pasaulio tis buvo žymus Anglijos lietu
ciatyvos sudaryti savo apylinkės židinius ir pradėti vie
rikos respublikai ir apaštali paslaptis bei jo turtus. Bet iš vių veikėjas, gimęs Kučiūnų
tinio pobūdžio veiklą pagal lietuviškos parapijos de
niu delegatu Čadui.
kitos pusės, kaip pranašas parapijoje, Seinų apskrityje.
klaracijose nurodytas gaires. Žodžiu tariant, deklaracija
Vyskupystės šventimų litur Izaijas pirmajame šios dienos 1911 m. jis emigravo į Angliją
turi tapti akcija. Pr. G.
gija kartu su Mišiomis užtruko Mišių skaitinyje sako, “...tam ir įsteigė savo siuvyklą; pirmi
apie' tris valandas. Dalyvavo sybė dengia žemę, ištisos ninkavo visose lietuviškose pa
kelios dešimtys tūkstančių ti tautos
skęsta
sutemose”. triotinėse ir katalikiškose or
KANADOS ĮVYKIAI
kinčiųjų iš viso pasaulio at Pasaulis, kuris yra praradęs ganizacijose; 1937 m. atstova
vykę į Romą. Jų tarpe buvo per Dievo apsireiškimo ženklus, vo Anglijos lietuviam pasau
100 lietuvių, arkivyskupo Jono kuris jau nekalba žmogui apie lio lietuvių kongrese Kaune.
Bulaičio svečių iš Anglijos, Dievą, visdėlto nesiliauja bu Vedęs lietuvaitę iš Škotijos,
Amerikos, Vokietijos, Šveica vęs milžiniškas, turtingas, ga sukūrė šeimą.
Kanados statistika paskelbė Socialistų vadas E. Broadben- rijos ir Italijos. Giminių tar lingas, nors ir grėsmingas.
Jonas Bulaitis mokėsi jėzui
1981 m. infliacijos duomenis, tas labiausiai yra susirūpinęs pe buvo arkivyskupo mamytė,
Esą žmogus šį pasaulį tyri tų kolegijoje Londone. Filo
susietus su kainų kilimu, pra automobilių pramonės darbi penki broliai, trys seserys, ku nėja savo mintimis, vis giliau sofiją ir teologiją studijavo
gyvenimo pabrangimu. Gruo ninkais, kuriuos gan plačiai rių viena vienuolė, atvykę iš įsiskverbdamas į jo paslaptis Grigaliaus universitete Romo
dyje infliacija Įjuvo sumažėjusi palietė nedarbas. Jis nė ne Britanijos Londono.
Iškilmėse dalyvavo 17 kardi ir pasisavindamas jo turtus. je. Kanonų teisę studijavo Laiki 12,1%, bet išvedus bendrą užsimena apie naują posūkį
nolų, tarp jų — Vatikano vals Bet šis pasaulis jį nugalėju terano universitete Romoje,
dvylikos mėnesių vidurkį, ji JAV automobilių pramonėje.
siam žmogui drauge atsklei kur gavo daktaro laipsnį. Kuni
pasiekė 12,5%. Didesnė poka Ten darbininkų unija susita tybės sekretorius kardinolas džia žmogaus silpnumą, jo tra gu įšventintas 1958 m.
Casaroli,
kardinolas
Antanas
rinė 14,2% infliacija Kanadą rė su “General Motors” bend
pumą: “Esi dulkė ir.į dulkę pa
Studijų metais gyvendamas
buvo ištikusi tik 1948 m. Opo rove peržiūrėti ir sumažinti Samore, 38 vyskupai, įskaitant virsi”. Jūs, brangūs broliai,
lietuvių
Šv. Kazimiero kolegi
ir
Europos
lietuvių
vyskupą
A.
zicinės partijos daro išvadą, gaunamus atlyginimus ne tik
šiandien gaunate vyskupystę joje Romoje, arkiv. J. Bulai
Deksnį.
kad ministerio pirm. P. E. Tru automobilius
gaminantiems
tam, kad taptumėte Dievo apsi tis turėjo progos pagilinti Rie
Jono-Pauliaus II žodis
deau vyriausybės pastangos darbininkams, bet ir visiems
reiškimo liudytojais. Bet Die tuvių kalbą. Po trejų metų stu
infliacijai sumažinti buvo ne kitiems tarnautojams iki pat
Po Evangelijos popiežius vas apsireiškia ne tik pasau dijų popiežiškoje akademijo
sėkmingos, nors rekordą pa bendrovės direktoriaus. Su prabilo: “Esate čia atvykę šian lyje. Jis apsireiškia ir pačia
je, kun. J. Bulaitis savo diplo
siekė bedarbių skaičius. Pra taupytais doleriais bus suma dien iš daugelio įvairių kraštų: me žmoguje. Betlėjuje gimęs
matinę tarnybą pradėjo apaš
monininkų organizacija pra žintos parduodamų automobi Čado, Lietuvos, Rumunijos, žmonijos Išganytojas yra pas
tališkoje delegatūroje Pietų
našauja, kad dėl nepalankaus lių kainos. Esą “General Mo Amerikos, Brazilijos, Maltos, kutinė didžioji dovana žmo
valstybinio biudžeto sekan tors” darbininkų valandinis Šventosios Žemės. Jūs čia gui. Šioje Dievo dovanoje — Korėjoje. Čia jo rūpesčiu į ko
čių dviejų mėnesių laikotarpy atlyginimas su visais priedais atstovaujate visuotinei Kata įsikūnijusiame Dievo Žodyje rėjiečių kalbą buvo išversta ir
je bedarbių skaičius padidės yra pasiekęs $19.65, kai tuo likų Bendrijai, bet drauge esa žmogus pasaulyje tampa ypa išleista Sibiro lietuvaičių mal
daknygę “Marija, gelbėk mus”.
dar 100.000. Kanados Darbo tarpu kitų pramonės darbinin te ir kaikurių vietinių Bendri tingu Dievo apsireiškimo ženk
Vėliau dirbo Šv. Sosto atstovy
Kongreso pirm. D. McDermot- kų vidutinis atlyginimas tėra jų atstovai. Per jus mus pasie lu. Kristus atėjo tam, kad žmo
bėje Čilėje, Panamoje, Keni
tas, nusivylęs ekonomine libe $8.16. Šia proga primenama, kia kaikurių vietinių Bendri gus pačiame savyje galėtų at
joje
ir nuo 1979 m. — Sudane.
ralų politika, darbo unijas ža kad Japonijos automobilių jų balsas. Pirmasis Dievo apsi pažinti ypatingą Dievo apsi
da paversti opoziciniu frontu.
(Nukelta į 3-čią psl.)
(Nukelta i 9-tą psl.)
reiškimas yra visas Dievo su reiškimą”.
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JAV VALSTYBĖS SEKR. A. IIAIGO APSILANKYMAS EGIPTE IR
IZRAELYJE baigėsi sutartimi, užtikrinančia, kad likusioji
Sinajaus pusiasalio dalis balandžio 25 d. bus grąžinta Egiptui,
laikantis Camp David susitarimų. Detalių neatskleidžiančią su
tartį Kaire pasirašė Izraelio krašto apsaugos ministeris A.
Šaronas ir Egipto užsienio reikalų ministeris K. H. Alis. JAV
prez. R. Reaganas tikisi, kad dabar Egiptas ir Izraelis galės
pradėti rimtas derybas dėl savivaldos palestiniečiams Izraelio
okupuotoje vakarinėje Jordano upės pakrantėje ir Gazos juos
toje. Abejonių betgi kelia Izraelio premjero M. Begino pas
kelbtas Sirijai priklausiusių Golano augštumų prijungimas prie
Izraelio, kai Lenkijoje buvo įvestas karo stovis, ten nukreipęs pa
saulio dėmesį. Dėl šio sukto
manevro prez. R. Reaganas sur tarimas, oficialiai susietas su
spendavo neseniai su Izrae atominių ginklų apribojimu,
liu
pasirašytą
strateginio buvo sumažintas iki vienos
bendradarbiavimo sutartį. Ją dienos. Spėjama, kad A. Bai
negaliojančia paskelbė ir pats gas pateiks kietus JAV reika
M. Beginąs, pažėręs aštrių lavimus Lenkijos klausimu.
priekaištų JAV ambasadoriui
Naujas prezidentas
S. Lewisui dėl JAV užimtos
Suomija
šią savaitę susi
politinės linijos. Matyt, dėl tų
priekaištų Jungtinių Tautų lauks naujo prezidento pa
saugumo taryba galėjo vienbal keisti dėl senatvės pasitrau
siai 15:0 rezultatu patvirtin kusiam 81 metų amžiaus prez.
ti rezoliuciją, pasmerkusią Go U. Kekkonenui, kuris jau 25
lano augštumų prijungimą prie metus tvarkė komplikuotus
Izraelio, netrukdoma JAV veto šios šalies ryšius su Sovie
teisės. Tai sustiprino JAV pre tų Sąjunga. Atrodo, naujuo
stižą arabų šalyse, bet jis vėl ju prezidentu taps socialde
krito dėl antros rezoliucijos, mokratas M. Koivistas, ku
kuri būtų pasiūliusi sankcijas rio partija pravedė 146 atsto
prieš Izraelį. Už rezoliuciją vus į 301 narį turinčią rinki
pasisakė tik devynios valsty mų kolegiją. M. Koivistą remia
bės, nuo balsavimo susilaikė komunistų dominuojami liau
Britanija, Prancūzija, Japoni dies demokratai, kolegijoje
ja, Airija ir Panama. JAV at turintys 32 nariuš. Komunistų
stovė J. Kirkpatrick šį kartą pažadėta parama įtaigoja, kad
balsavo prieš rezoliuciją, tu M. Koivisto kandidatūrai pri
rima veto teise sustabdydama taria ir Sovietų Sąjunga.
jos eigą. Prez. R. Reaganas vėl
Pirmos problemos
nutarė remti Izraelį su jo
Prancūzijos
socialistas prez.
karinguoju M. Beginu, skaityF.
Mitterandas,
kurio partija
damasis su JAV žydų balsais.
pernai
pavasarį
išsikovojo
net
Daug kam atrodo, kad vakari
285
atstovus
491
vietos
parla

nės Jordano pakrantės ir Ga
mente,
susidūrė
su
pirmomis
zos juostos arabai negaus sa
vivaldos, nes šias okupuotas problemomis. Konstitucinė ta.sritis M. Beginąs taip pat yra ryba atmetė jo planuojamą
pasiryžęs prijungti prie Izrae penkių didžiųjų pramonės gru
pių ir 38 bankų suvalstybinilio.
mą dėl konstituciją pažei
Vyskupu laiškas
džiančios permenkos kompen
Lenkijos vyskupai su primų sacijos. Tą kompensaciją prez.
arkiv. J. Glempu pasirašė laiš F. Mitterandas žada padidin
ką, kuris visose šventovėse bu ti, kad suvalstybinimą galėtų
vo perskaitytas praėjusį sek patvirtinti parlamentas. Nu
madienį ir bus dar kartą skai sivylimą socialistais liudija
tomas sekantį sekmadienį. ir keturi papildomi parlamen
Tuo laišku reikalaujama at to narių rinkimai, kuriuose vi
šaukti karo stovį, grąžinti nor sus pralaimėjo socialistų kan
malią būklę, paleisti suimtuo didatai. Parlamentan vėl grį
sius, pradėti derybas su “Soli žo buvęs gaullistų vyriausybės
darumo” unija, leisti laisvas teisingumo ministeris A. Peyorganizacijas jaunimui. Pana refittas. Nerimą kelia ir stip
šų raštą yra paskelbusi ir žy rėjanti teroristų veikla. Pary
miųjų intelektualų grupė, ku žiaus gatvėje vienu šūviu į gal
riai dabartinė būklė primena vą buvo nužudytas JAV kariuo
nacių okupacijos metus, stali menės žvalgybos pik. Itn. Ch.
nizmo siautėjimą. Savo toli Ray, karinis atstovas JAV am
mesnius planus gen. W. Jaru basadoje. Atsakomybę dėl jo
zelskis turėtų atskleisti šią nužudymo prisiėmė revoliuci
savaitę numatytuose seimo po nė libaniečių grupė. Lyone
sėdžiuose. Lenkijos klausi penkios raketos buvo iššau
mas, atrodo, bus iškeltas ir šią tos per Rhonos upę j ten sta
savaitę JAV valstybės sekr. A. tomą atominę elektros jėgai
Haigo susitikime su Sovietų nę. Jos padarė žalos centrinei
Sąjungos užsienio reikalų mi- pastato daliai, kur yra numaty
nisteriu A. Gromyka Ženevoje. ta vieta atominiam jėgainės
Numatytas dviejų dienų pasi reaktoriui.
V
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9 RELKMIAME GWENIttE
KOMUNISTINĖJE KINIJOJE SU
IMTI KETURI KATALIKAI KUNI
GAI del atsisakymo įsijungti komu
nistų vadovaujamon Tautinei! Patrio
tų Katalikų Sąjungom Pasak Hong
Kong šaltinių, pasiekusių itališkų
jų ANSA žinių agentūrų, suimti kun.
Vincent Žu Hongšeng, SJ. 65 m. am
žiaus. kun. Joseph Č'en Wuntagg, SJ.
73 m., kun. Stanislas Šen Baišun. SJ,
79 m., ir kun. Fu Hęžou, 70 m. Kun.
Žu, kuris buvojau kalintas nuo 1954
m. iki 1960 m., o nuo 1974 m. iki 1979
m. buvo laikomas priverčiamųjų dar
bų stovykloje, kaltinamas per pasku
tiniuosius poi'ų mėnesių turėjęs ry
šių su Vatikanu ir siuntęs religines
žinias užsienin. Kaltinimai kitiem
kunigam dar nežinomi, tačiau nė vie
nas jų nepriklauso Tautinei Patriotų
Katalikų Sąjungai.

TARPTAUTINĖ ŠEIMOS TEISIŲ
CHARTA ruošiama specialios komi
sijos Vatikano valstybės sekretoria
to vadovybėje. Čilietis vysk. Francis
co Cox Iluneeus, tos komisijos sekre
torius, kalbėjo apie šių chartų su žur
nalistais. Pasak popiežiaus rašto
“Familiaris Consortio”, K. Bendrija
turinti atkakliai ginti šeimos teises
nuo neteisėto bendruomenės ir vals
tybės savinimosi. Vysk. Cox nurodė,
kad tokia charta buvo pasiūlyta pa
saulio vyskupų sinode 1980 m. Tada
visi vyskupai su popiežium sutiko,
kad tarptautinėje šeimos teisių chartoje turėtų būti pabrėžta: L teisė šei
mai egzistuoti ir augti; 2. teisė vado
vautis savo atsakomybe, perteikiant
gyvybę ir mokant savo vaikus; 3. tei
sė Į santuokinį intymumų ir šeiminį
gyvenimų; 4. teisė j santuokos ir san
tuokinio ryšio pastovumų: 5. teise šei
mai tikėti ir išpažinti bei skelbti sa
vo tikėjimų; 6. teisė šeimai auklėti
savo vaikus pagal savo papročius bei
savo kultūrines ir religines verty
bes; 7. teisė užsitikrinti fizinį, so1dalinį, politinį ir ekonominį saugu
mų; K. teisė į tinkamų pastogę šeimos
gyvenimui; 9. teisė reikšti savo pa
geidavimus ir juos pateikti ekonomi
nei. socialinei, kultūrinei bei vieša
jai krašto vadovybei; 10. teisė steig
ti šeimų sąjungas; 11. teisė apsaugo
ti nepilnamečius atitinkamais įstaty
mais nuo žalingų vaistų, pornografi
jos ir alkoholizmo; 12. teisė į visa
pusiškų ir sveika šeimos poilsį bei
pramogas; 13. teisė į garbingų gyve
nimų ir garbinga mirtį; 14. teisė šei
mai emigruoti, siekiant geresnio gy
venimo. Ton šeimos teisių komisijon
bus kviečiami teisės žinovai ir char
tų bus stengiamasi paruošti taip, kad
ji būtų priimtina Jungtinėms Tau
toms. Šeimos teisės esanti nauja sri
tis, kuri dar nėra išvystyta.

POPIEŽIUS LANKYSIS NIGERI
JOJE IR GABONE š. m. vasario vidu
ryje. Kelionė truksianti apie 7 die
nas ir būsianti pirmoji Jono-Pauliaus
II kelionė už Italijos ribų po pasikėsi
nimo į jo gyvybę 1981 m. gegužes 13 d.
Šių žinių patvirtino Vatikano atsto
vas spaudai kun. Romeo Panciroli.
LEONARDO DA VINCI “PASKU
TINĖS VAKARIENĖS" PAVEIKS
LAS praeityje buvęs padengtas dažų
sluogsniu, po kuriuo slepiasi tikra
sis originalas. Tai pareiškė Italijos
meno žinovai, atlikę pirmąjį tarpsnį
valymo bei atnaujinimo freskos, ku
ria Da Vinci buvo nutapęs Milane
ant valgyklos sienos prie Marijos Ma
lonių Tarpininkės šventovės apie
1495-1498 metus. Meno žinovai ne
ginčija Da Vinci paveikslo autorys
tes. bet nurodo, kad kūrinio dabar
vykdomas atnaujinimas atidengęs
daugelį detalių, kurios buvo užslėp
tos vėlesnių menininkų dažais, o taip
gi sienos įtrūkimais bei spalvų išblu
kimu. Pasirodo, pavyzdžiui, apašta
las Simonas originale esųs be barz
dos. o ant stalo esančiose lėkštėse
labai gražiai atsispindi apaštalų dra
bužiai. Restauravimo darbų atlieka
žymus specialistas Pinin Brambilla
Barcilon. naudodamasis specialiais
skysčiais ir mikroskopine analize
spalvų atstatymui.

JONAS-PAULIUS II PASMERKĖ
SIAUČIANT! “ABORTINj MARĄ"
ir nurodė, kad K. Bendrijos darbuo
tojai šeimos srityje turi aiškiai ir
nedviprasmiškai pasisakyti prieš
visas dirbtines kontracepcijos rū
šis. Pakartodamas II Vatikano santarybos aptarimų aborto, kaip "pasi
bjaurėtino nusikaltimo" apibūdini
mų. popiežius nurodė, kad krikščio
niškų šeimų laikysenų šiuo atžvil
giu turinti būti labai aiški. Jokia
žmogiškoji valdžia negalinti skelbti
kaip leistina ar net skatinti tai, kų
dieviškasis įstatymas smerkia. Kiek
vieno asmens gyvybė, nors ir negimu
si, reikalauja visiškos Ir besąlyginės
pagarbos. “Jei ši pagrindinė teisė ne
gerbiama, kaipgi tada galima iš viso
kalbėti apie žmogaus teises bei žmo

giškojo asmens orumų?" — klausia
popiežius. Jonas-Paulius II taipgi
pakartotinai pasmerkė dirbtinę kon
tracepcijų. kuri labai aiškiai jau bu
vo pasmerkta Pauliaus VI enciklikoje
“Humanae vitae".

REIKIA MOTERŲ IR VYRŲ LY
GYBES įSTATYMŲ socialinėje sri
tyje, bet tokių, kurie apsaugotų mo
ters teises kaip žmonos ir motinos.
Tai pareiškė Jonas-Paulius II. Pa
sak jo. reikia kurti bendruomenę,
kurioje moteris galėtų rūpintis au
klėjimu savo vaikų, nes jie yra žmo
giškosios bendruomenės ateitis. Aiš
ku, tai jokiu būdu nereiškia moterų
išskyrimo iš darbo pasaulio bei so
cialinės ir viešosios veiklos, o tik
teisingų moters paskirties sampratų.

ŠVIETIMO
LAISVĖ PLIURA
LISTINĖJE BENDRUOMENĖJE ne
reikalauja. kad mokyklos imtųsi fi
losofinio bei religinio neutralumo —
pareiškė Jonas-Paulius II 200 Ita
lijos katalikų teisėjų. Pasak popie
žiaus, taikingas ir pagarbus visų
žmogiškųjų grupių sugyvenimas
pliuralistinėje bendruomenėje ne
reiškia būtino filosofinio ar religi
nio neutralumo mokyklose, nes tai
dirbtinai užkrautų mokiniams agnostinę pasaulėžiūrų ir pastotų kelių į
savosios sųžinės darnų. Popiežius
nurodė, kad tokiose bendruomenėse
tėvai turi galimybes parinkti savo
vaikams tokias mokyklas, kurios ge
riausiai atspindi jų trokštamų švie
timų savo vaikams. O kai sprendžia
mas švietimo klausimas katalikiška
me krašte, tai valstybiniai švietimo
planai turėtų įvesti tokių švietimo
sistemų, kuri yra gaivinama katali
kiškųjų tradicijų. Religinis švieti
mas turėtų būti laikomas civilinės
bendruomenės paslauga katalikams
mokiniams bei jų tėvams, norintiems
savo vaikus auklėti pagal savuosius
religinius principus. Iš kitos pusės,
tokios sistemos turinčios gerbti ir
sąžines tų mokinių, kurių šeimos lai
kosi kitokių įsitikinimų.
JUGOSLAVIJOJE 6 VAIKAI SA
KOSI REGĖJĘ ŠVČ. MERGELĖ MA
RIJĄ ir su ja kalbėjęsi. Komunisti
nė krašto valdžia sako, kad tai nesą
mone jr kalėjimai! pasodino tų vaikų
parapijos klebonų. Pasirodo, visa tai
prasidėjo 1981 m. birželio 24 d. ant
kalnelio Medjugorje kaimelyje, Kroa
tijoje. Keturios mergaitės ir du ber
niukai tarp 10 ir 17 m. amžiaus tų die
nų pamatę Marijų. Paskui ji perkėlusi savo apsireiškimų vietų į parapi
jos Šv. Jokūbo šventovę ir ten dar 9
kartus pasirodžiusi. Pagal vaikų sa
kymų. Marija vilkėjusi pilka suknele,
mėlynu apsiaustu ir rankose laikiusi
kūdikėlį Jėzų. Jos galvų visad puošęs
žvaigždžių vainikas. Marija prašiusi,
kad žmonės melstųsi, atgailotų ir
dažnai priimtų sakramentus. Pirma
jame apsireiškime Marija klaususi
vaikus ar jie turį kokių nors specia
lių prašymų. Jauniausias, 10 m. am
žiaus. berniukas Jakov Colo atsakęs,
jog norįs pagalbos savo mažajam
draugui Danieliui, kuris buvo para
lyžuotas nuo gimimo dienos. Paralyžuotasis vaikutis tuojau po to pasvei
ko ir ekspertai gydytojai tam pasvei
kimui neranda jokio mediciniško iš
aiškinimo. Taipgi neišaiškinami vė
liau tų vaikų išprašyti kitų pasvei
kimai — aklo vyro ir vėžiu sirgusios
moters. Sekmadieniais apie 5.000
maldininkų dabar susirenka apie tų
apsireiškimu šventovę, o Marijos
Dangun Ėmimo šventėje jų buvo per
25,000. Nors Jugoslavija esanti gana
liberališkas komunistinis kraštas,
valdžia bijo, kad Medjugorje kaimelis
netaptų maldininkų vietove. Todėl
valdžia atitvėrė klebonijų ir švento
vę nuo kaimelio gatvių, tikėdamasi
atsikratyti iš toli atvykstančių maldi
ninkų. Parapijos klebonas, kun. Jozo
Zovko, OFM. buvo suimtas, apkaltin
tas priešvalstybiniais propagandos
veiksmais ir nuteistas 3 1/2 metų ka
lėjimo. Vietine katalikų hierarchija
šių apsireiškimų klausiniu dar nėra
tarusi aiškaus žodžio, tačiau stipriai
gynė vaikų bei klebono orumų ir pa
neigė valdžios tvirtinimų esą klebo
nas apsireiškimus pramanęs.
KUN. J.STŠ.

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).
_:______

Šaltoki žmonės
Vistiek graži ir miela “pran
cūziškoji” Kanada, sava gamta
primenanti Lietuvą. Tik. . . šal
ta, svetima ir nenuoširdi savo
žmonėmis. Taip pat nedaug
džiaugsmo suteikė ir sutiktas
vienas kitas prancūziškosios Ka
nados lietuvis. Jų daugumos lie
tuviškumas labai stipriai užgož
tas bėgamųjų rūpesčių. O su lie
tuvybės veikėjais, kurių vardus
dažnai skaitau spaudoje, gaila,
neteko susitikti. Eiliniai tautie
čiai nuo lietuviškų problemų
taip pat toli, kaip ir P. Ameri
koje, ar bent tokių daugumą
man teko sutikti bei išsikalbėti.
Ir jiems, kaip Brazilijoje, net
neužsimink apie lietuvišką laik
rašti ar knygą. Jie, tiesa, mėgs
ta pakalbėti apie angliškas ar
prancūziškas knygas, o į lietu
višką tik paniekinamai numoja
ranka.
— Matai, kad prastos tos lie
tuviškos knygos, o ir brangios
— neverta su jomis nė laiko
gaišinti. Ot, angliška ar prancū
ziška — yra kas paskaityti. . .
Laikas tirpte tirpsta. Liūdna
atsisveikinimu apglėbti nuoširdųjį bičiulį Bronių, mane taip
rūpestingai globojusį ir apdova
nojusį. Ašaros veržėsi Į akis, pa
galvojus, kad jau gal būt nie
kada šiame pasaulyje neteks
daugiau susitikti. Manau, jam
daug įkyrėjau nepabaigiamais
nuolatiniais klausinėjimais, nes
vis troškau kuo daugiau žinių
išpešti iš jo prisiminimų apie
mielojo Monsinjoro jaunystės
dienas. Tų žinių didelę spragą
jaučiau knygų rašymo metu.
Gal ir pelnytai kritikų buvau
pabartas, kad tariamoji mono
grafija tėra sausa biografija.
Žinoma, kritikų darbas — bar
ti, o rašantis privalo kiekvieną
karčią piliulę atsidusęs nuryti
ir stengtis “pasitempti”. Bet to,
žinoma, niekada neišmoksti. . .
Antrąkart Toronte
Ir vėl oro birbynė mane neša
Toronto link. Sudie, Rawdono
kalneliai ir miškai. Su savimi
vežuosi didelę dvasinę atgaivą
ir visą glėbį Monsinjoro laiškų,
užrašų ir kitokių brangių suve
nyrų iš jo tikrai švento gyveni
mo laikų. Nežinau, ar kada nors
pajėgsiu tinkamai apdoroti su
simedžiotą medžiagą, bet su
Dievo palaima dar tikiuosi. Jo
mylimą brolį Bronių visada pri
siminsiu, kaip retąi sutinkamą
taurios širdies bičiulį!
Jau antrą kartą Toronte. Čia,
tai Jaunučio, tai Mindaugo su
Marija palydimi, vis žvalgomės
po šitą lietuviškąją Kanados
tvirtovę. Lankau lietuvių na
mus, šventoves, klubus. Bet ir
čia vasaros metas — dauguma
veikėjų atostogauja, tik vieną
kitą pavyksta sutikti. Turėjau
progos sutikti senų laikų bičiu
lį, vis nenuilstantį lietuviškos
veiklos ąžuolą Joną Robertą Si
manavičių, nepelnytai radijo
bangomis išgarsinusį mano at
silankymą.
Lankėme Kanados parodą,
kurioje, gaila, nemačiau lietu
viško paviljono. Turbūt Toron
to lietuviai manė, kad neverta
jį organizuoti. Už tai sovietiškas
— išsikėtojęs didžiausiame plo
te. Braziliškam paviljonui atsto
vauja. . . japonas, bent 15 metų
gyvenąs Toronte ir jau beveik
pamiršęs susikalbėti braziliškai.
Nepastebimai laikas tirpsta.
Artėja kanadiškas ruduo, kurio
vardas šiurpiai persirita per nu
garą. O dar kartą tenka rėplioti
į Dėdės Šamo kraštą. . .
Dar kartą j Ameriką. . .
Norėdami geriau pažinti pra
važiuojamas Kanados ir JAV
apylinkes, keliaujam automobi
liu. Kelionė ilga, varginanti, bet
įspūdinga. Sustoji, kur tik pa
norėdamas, pailsėti ar pasigro
žėti gamtos apylinkėmis. Ven
giame didelių miestų, o maži
miesteliai švarūs ir jaukūs.
Žmogui, pasiilgusiam tylos ir
ramybės — gyvenk ir norėk. Vi
sur į akis krinta — retai apgy
vendintos vietos, panašiai, kaip
Brazilijoje — daug tuščių plo
tų. Dar daug milijonų naujų gy
ventojų galėtų čia gražiausiai
įsikurti, jeigu tik klimatas būtų
kiek švelnesnis.
Pervažiuojant sieną "brazi
lams” vėl užspaudė vizas, o ka
nadiečiams ir to nereikėjo. Mui
tinė jokio patikrinimo nedarė ir
po kelių minučių — vėl Dėdės
Šamo žemėje. Artėjam prie
Niujorko. Ir čia visur didžiausi
dar tuščios žemės plotai, išsiil
gę žemdirbio rankos ir prakaito.
Negaliu suprasti to keisto žmo

nių pomėgio — trokšti užnuo
dytuose. dvokiančiuose didmies
čiuose, o gražiausi derlingos
žemės plotai laukia ir nesulau
kia darbštaus ūkininko. . .
Pravažiuojam žemus miške
lius ir gausiai akmenuotus kal
nelius. Visur ramu, žmonių ju
dėjimas menkas, pagausėja tik
artėjant prie didesnių miestų.
Giedras ir švelnus ruduo. Net
netiki, kad čia už poros mėne
sių spirgins šalčiai ir visą aplin
ką nuklos didžiausios sniego
pusnys. . .
Vėlai vakare pasiekiam New
Jersey. Per 40 metų mano ne
matyto brolio namai apsupti se
nų braškančių medžių. Rudeni
niai krūmai pasipuošę žiedais.
Gražiai sutvarkyti gėlynai, ma
tyt, darbščios brolienės Eugeni
jos rūp’estingai prižiūrimi. Ste
biuosi, kur ji suranda laiko, vi
są dieną dirbdama įstaigoje?
Po 40 metų
Pasirodo brolis. Ilgai žiūrime
į vienas kitą. Laikas keičia žmo
gų. Įspaudžia ne tik raukšles,
bet ir svetimus,' visiškai nepa
žįstamus bruožus. Nei brolio,
nei brolienės, sutikęs kur nors
gatvėje, nebūčiau pažinęs. Ma
nau, kad ir aš pasikeičiau, nes
ir jie manęs jau nebūtų pažinę.
Keista, kaip žmogus po keturių
dešimtmečių pasijunti svetimas
net ir saviesiems. Ir graudu, ir
liūdna, kai susijaudinimą mėgi
ni pridengti šypsena, kuri virs
ta tik dar graudesne grimasa. . .
Oras tvankus, net karštas, lyg
būtume Brazilijoje.
Rytojaus dieną sulaukiame
daugiau svečių iš Filadelfijos.
Dalinamės įspūdžiais, sėdėdami
prie viduryje stalo amerikietiš
kai pasipūtusio kalakuto, kurį
Brazilijoje vadiname vienos
valstybės vardu (peru). Važiuo
jam daugiau pasidairyti po
Ameriką. Smalsiai stebiu labai
skirtingą amerikietišką gyveni
mą, jo tempą. Ne ir ne! Niekad
nenorėčiau pasilikti nuolatiniu
šitos šalies gyventoju: nemėgs
tu ir niekad nepriprasčiau prie
jų amžino kasdieninio skubėji
mo. Nemėgstu laiko vertinimo;
pinigais. Niekaip nepajėgiu su
prasti, kaip lietuviai prisideri
no prie jų tempo ir papročių.
Nenorėčiau pasilikti
Nuolatos klaušinėjamas, kaip
aš “laikinu” Ameriką ar Kana
dą, atsakau atvirai ir nuošir
džiai: pasisvečiuoti — taip, mie
lai, tapti nuolatiniu gyventoju
—- ne! Tegu pas mus yra daug
vargo, skurdo, nepriteklių, tai
tiesa. Mes Brazilijoje neturim
tų prašmatnių amerikietiškų pa
togumų — tai irgi tiesa. Bet. . .
mes turim kažką tokio, ko ame
rikiečiams trūksta ir ko jie nie
kad neturės, žodžiu — Amerika
man šaltas, svetimas pasaulis.
Mažiau nuoširdus, daugiau abe
jingas ne tik religinėje prakti
koje. Nors dabar to abejingumo
netrūksta visose šalyse, bet pas
šiauriečius jis labiau pastebi
mas. Teigiamas požymis, kad
lietuviai čia dar nėra perdaug
suamerikėję, bet. . . jaunimo
dauguma (kaip visur!) mieliau,
net ir namuose, net ir su savo
tėveliais vartoja svetimą kalbą
ir kritiškai nepalankūs žmogui,
nemokančiam angliškai susikal
bėti. Amerikoje ir iš viso sunku
sutikti jaunus žmones, kurie
savo tarpe kalbėtųsi lietuviškai,
nors ir gerai mokėdami ir bū
dami žinomų lietuvybės vetera
nų ainiai. Taip atsitinka galbūt
visose šalyse. Sį liūdnai skaudų
reiškinį praėjusiame šimtmety
je pranašiškai pramatė ir pa
brėžė Maironis. . .
Laikas ir vėl skuba. Reikia
atsisveikinti mielus Amerikos
artimuosius, kuriuos gal jau
paskutinį kartą sutinkame.
Liūdna galvoti apie grįžimą “į
namus”, kurie mums visose pa
saulio šalyse, kur bebūtume —
svetimi. . .
Sudie, išdidžioji Amerika!
Daug ką palieku nepasakęs, nes
žinau, kad maloniems skaityto
jams nelabai patiktų. Todėl, gal
kada nors — kita proga. . .
Išleistuvės
Gelsta ir krinta rudenėjančio
oro nudažyti medžių lapai. Rū
pestingos voverėlės skubėdamos
darbuojasi rinkdamos žiemai
ąžuolų giles. Vis aštresni vėjai
sklando tirštas miglas Ontario
ežere. Laikas ir mums, kaip
toms lietuviškoms gervėms, pa
kelti sparnus atgal — Į šiltes
nius kraštus.
Mūsų labai vaišingi ir nuošir
dūs artimieji — Mindaugas ir
Marija, būrio gerų Toronto tau
tiečių talkinami (jų dalis — at
vykę iš Brazilijos ir įsikūrę Ka

šauliui

nadoje), surengė gražias išleis
mirus, žmoną ONĄ, seserį ir du brolius Lietuvoje
tuvių vaišes. L. Nakrošienė visų
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —
vardu atsisveikino jautriu B.
Brazdžionio eilėraščiu ir įteikė
DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba
gražią dovaną — tautinių raštų
albumą, ne tik nustebindama,
bet ir giliai sujaudindama. Net
nebesuradau žodžių dėkingumui
A+A
išreikšti. Vaišių stalą puošė di
delis meniškai lietuviškas pyra
JUOZUI VINGELIUI
gas su “Laimingos kelionės”
įrašu. Atsisveikinimo vaišes, sa
mirus Čikagoje,
vo mielu atsilankymu, pagerbė
red. kun. dr. Pr. Gaida, Prisikė
reiškiame nuoširdžią užuojautą broliui VYTUI
limo parapijos klebonas kun. A.
VINGELIUI
bei jo šeimai —
Simanavičius, lietuviškos radi
jo valandėlės vedėjas J. R. Si
R. S. Sapliai
manavičius ir gražus būrys
L. A. Sapliai
tautiečių.
Tebūnie man leista, nors su
B. P. Sapliai ir sūnus Alvydas
dideliu pavėlavimu, čia išreikšti
visiems gilaus dėkingumo žo
džius. Ypačiai išskirtina padėka
priklauso mūsų geriesiems bi
čiuliams ir giminaičiams Mari
A+A
jai ir Mindaugui, mus per visą
laiką rūpestingiausiai globoju
JUOZUI VINGELIUI
siems ir gausiai apdovanoju
siems. Nemažiau esame dėkingi
Čikagoje mirus,
ir Jaunučiui su Živile. Išvyksta
me su viltimi, kad kurią nors
jo brolį VYTAUTĄ su žmona JONE ir jų šeimą
gražią saulėtą dieną (jeigu ne
visi, tai bent dauguma!) susitik
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
sime ant ramiai ošiančio Atlan
to kranto — Brazilijoje ir nuo
liūdime —
širdžiai pasidžiaugsime po Pie
B. M. Jurėnai
J. E. Jurėnai'
tų Kryžiumi!
Vasaros paukščiai išskrenda. . .
J. A. Jurėnai
P. L. Jurėnai
šiurkštus kanadiškas vėjas
nemeiliai glosto it skverbiasi į
B. O. Vilimai
senus kaulus. Sakytum ragina
paskubėti. Skrendame nakties
metu, ir auštantis rytas mus jau
pasitinka Limoje. Čia sugaišta
A+A
me keletą valandų ir vėl per si
dabruotus Andus “Canadian
JUOZUI VINGELIUI
Pacific” lėktuvu pasiekiam San
tiago, Čilės sostinę. Ir čia dar
Čikagoje mirus,
šalta, nieko įdomaus. Pavakare
birzgiame į Buenos Aires. Iš
lėktuvo pasiunčiau į internacio
brolį VYTAUTĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame
nalinį Vira Copos aerodromą
radiogramą mūsų laukiantiems
bei kartu liūdime —
artimiesiems, kad lauktų grįž
tančių per Argentiną.
Albinas, Olga Starkai ir šeima,
Argentiniečiai, net nesiklaus
Rodney, Ontario
dami, užspaudė ant pasų 30-čiai
dienų “viešėjimo” vizas ir pa
Vytautas, Ona Marcinkevičiai ir šeima
siuntė Į muitinę. Išprakaitavau
beprotestuodamas, kad visai ne
Juozas, Ona Drąsučiai ir šeima
su nusiteikęs pasinaudoti jų
viešnage. . .
— Nao senhor. . . jie juokau
ja. — Šiandien nėra nė vieno
A+A
lėktuvo į Braziliją. Rytoj, se
• ''O
Deus ųuiser. . .
— Rytoj?! O mūsų tenai lau
LEONUI OPANAVIČIUI
kia jau šiandieną. . .
— Tai nieko. Palauks dar vie
iškeliavus amžinybėn, žmoną ULĘ, sūnų KĘSTUTĮ
ną dieną, — juokauja mandagūs
argentiniečiai.
Apgyvendino
su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
prie aerodromo esančiame
čiame bei kartu liūdime —
“Continental” viešbutyje. Davė
korteles vakarienei, pusryčiams
P. J. Žaliauskai
R. J. Vaitkevičiai
ir baigtas kriukis.
Pasinaudodamas proga, mėgi
nu telefonu susirišti su Argenti
A. V Žaliauskai
A. R. Grigoniai
nos lietuviais, senųjų laikų bi
čiuliais. Vieni serga, kiti mirę,
V. O. Skukauskai
trečių nėra namuose. . .
Sekantis rytas — sekmadie
nis. Vėl tik vieną kitą tegali su
gauti namuose. 11 valandą sku
bame į aerodromą ir 14 valandą
kylame jau paskutiniam kelio
nės tarpui. Per Argentiną ir vi
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
są pietinę Braziliją dangus tirš
tai debesuotas. S. Paulo pasie
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius •
kiam tik vakare. Migla tiršta,
Bank of Canada, Bank of Montreal,
neperregima. Lėktuvas suka ra
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
tus aplinkui miestą ir tik po ge
King George VI Niagara Falls
ros valandos mėgina leistis. Pa
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
vyksta, vos pačiame Congonhas
mens ir skulptūros darbus — greitai
aerodromo kampe. Labai ne
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
daug trūko, kad taip ir nebūtu
gal projektus ir taip pat turime didelį į. L.
me pasiekę namų.
Išlipom tik keletas, dauguma
pasirinkimų pagamintų paminklų lie- (J,4
tuo pačiu lėktuvu skris į Riode£MB<į»we
tuvių kapinėms
žaneirą. . .
Užsakykite jau dabar, kad įneš galėtume
Muitinė mus atleido per porą
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
minučių. Visai nekreipia dėme
pagal pageidavimus.
sio į mūsų lagaminus. O aš ran
Darbovietės telefonas 278-2757
kose nešuosi brangią dukros Ži
Namų telefonas 278-4529
vilės dovaną — lietuvišką rašo
mąją mašinėlę. Plačiai šypsoda
miesi mandagūs brazilai liepia
skubėti Į namus, nes vėjas su
lietum ir čia mus sutiko labai
M
nesvetingai. . .
Laikrodžiui mušant 12 valan y,
dą, pagaliau pasiekiame namus,
kuriuos buvome palikę rudenį,
o dabar jau braziliškas pavasa
ris. . .
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
Reikia baigti nors ir labai
trumpintus kelionės užrašus ir
Elektros reikmenys
Šaldytuvai
dar kartą tarti ačiū visiems mie
Televizijos aparatai
Valgomųjų kambarių
liems amerikiečiams ir kanadie-1
apstatymas ir kt.
Skalbiamosios mašinos
čiams, bičiuliams ir artimie
Vaikų baldai
Siuvamos mašinos
siems!
įvairūs kilimai
Rašomos mašinėlės
Daug prasibastyta, daug pri
sirinkta įspūdžių. Dabar reikės
Nemokamas pristatymas į namus.
daug darbo jiems sužymėti, su
grupuoti, o kai kuriuos mintyse
KRAUTUVĖS:
iš naujo pergyventi. Nes, ma
Vakaruose —
• Rytuose —
nau, kad ši buvo jau paskutinė
ilgų distancijų kelionė. Pasku
2448 DANFORTH Ave.
137 RONCESVALLES Avė.
tinė — ne! Dar vienai kelionei
Tel. 699-4444
Tel. 537-1442
tenka palengva ruoštis, kuri
bus tikrai paskutinė šiame pa
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
saulyje — kelionei Į amžinybę.
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Spaudos tarnai ir ponai

Arkivyskupas JONAS-VYTAUTAS BULAITIS laimina tikinčiuosius, dalyvavusius jo įšventinimo iškilmėse Šv. Petro
bazilikoje, Komoje, 1982 m. sausio 6 d.
Nuotr. Felici

Žmogaus teisės ir tautiškumas
Revoliucinis Amerikos vyskupų raštas, Įkvėptas žmogaus orumo gynėju ir pozityviai
vertinantis tautines parapijas
KUN. VYT. ZAKARAS, OFM lankymosi metu Čikagoje 1979 tėvai lietuviai, kuris girųęs Lie
m. Popiežius tada sveikino ame tuvoje, kuris pasisavinęs lietu
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
rikiečius už “istorinę vienybę, višką kultūrą ir mokęsis Lietu
II Vatikano santaryba
kurią jūs išugdėte iš įvairių kul voj, negali pasidaryti nieku ki
II Vatikano santaryba, laiky tūrinių ir etninių tradicijų, ku tu — jisai pasilieka lietuvis.
damasi nuoseklumo, patvirtino rias jūs teisėtai dabar norite iš
Tačiau mes susiduriame su
žmogaus kultūros ir kultūrinio laikyti”.
patirtimi, kuri greičiausiai yra
gyvenimo autonomiją. Tai iš
Savo rašte JAV vyskupai ra Dievo Apvaizdos numatyta, bū
plaukia iš žmogiškojo asmens gina katalikus priimti etninį tent, žmonių tautos, net ir rasės
orumo. Apie tai plačiai pasisa pliuralizmą: “Mes raginame vi maišosi. Galbūt iš to maišymosi
kė dogminė konstitucija “Gau- sus amerikiečius priimti religi išeina kas nors geresnio.
dium et spės”, štai keli būdin nį ir kultūrinį pliuralizmą ne
Dabar iškyla tautiškai miš
gi sakiniai:
kaip istorinę keistenybę ar sen rios šeimos klausimas. Jei tėvas
“Nūdien yra atsivėrusi gali timentalų praeities prisimini yra lietuvis, o motina — vokie
mybė daugelį žmonių išvaduoti mą, bet kaip gyvybingą, produk- tė, tai kas yra jų vaikai? Žino
iš tamsaus skurdo. Todėl labiau tingą ir pasitempti skatinantį ma, pagal JAV sistemą, jie sa
siai atitinkąs mūsų meto reika reiškinį' mūsų bendruomenėje. ko: “Mes esame amerikiečiai”.
lavimus uždavinys, ypač krikš Amerikanizacija reikalauja ne Tas pasakymas keistai skamba,
čionims, yra uoliai darbuotis, įvairių kultūrų atsisakymo, bet nes amerikiečiai dar nėra susi
kad ūkinėje ir politinėje srityje, jų gilesnio supratimo”.
kristalizavusi tauta. Tačiau tu
tiek paskiruose kraštuose, tiek
Apie specifinius K. Bendrijos rime prisiminti, kad ir mes ne
tarptautinėje plotmėje, būtų reikalus štai ką jie sako: “Para same grynakraujai lietuviai.
priimti principiniai nutarimai, pijos tenesibijo būti kultūros ir Per Lietuvą ėjo visokie gudai,
kuriais visur pripažįstamos ir dvasinės inspiracijos centrais, švedai, prancūzai, rusai, lenkai
įgyvendinamos visų asmeninės panaudoti žmonių papročius ir ir t. t. Be abejonės, per kartų
ir visuomeninės kultūros teisės. liaudiškas išraiškas Evangelijos kartas savyje turime priemaišų
Ta asmens orumui derama teisė skelbimui mūsų laikais. Todėl ir dėlto negalime sakyti, kad
turi būti pripažinta kiekvienam, dažnai reikės numatyti specia esame grynakraujai lietuviai.
kokia bebūtų jo rasė, lytis, tau lių kalbų vartojimą katechizuo- Kiekviena tauta turi priemaišų.
tybė. religija arba visuomeninė jant’ir garbinant Dievą. Nejaut JAV-se vyksta maišymosi pro
padėtis” (“Gaudium et spės”, n. rumas tos sielovados srityje ga cesas, kuris dar nėra susikrista
60).
li atstumti net ir pačius maldin lizavęs. Dėlto amerikiečiai ir
“Žmogaus asmeniui būdinga giausius.”
yra parinkę sprendimą: jei gi
tai, kad tik kultūra, t. y. savo
Panašiai vyskupai ragina ir męs JAV-se, esi amerikietis, jei
prigimties turtų ir vertybių katalikų organizacijas bei kat. priėmęs JAV pilietybę, taipgi
puoselėjimu, jis pasiekia tikrą mokyklas palaikyti etninę para esi amerikietis. (Jų posakis:
ir pilną žmogiškumą”.
piją. Etninių kultūrų vertybės “Nationality — American, but
“Iš įvairaus būdo naudotis turi būti primenamos ir šei national origin — Lithuanian”).
daiktais, dirbti ir išreikšti save, moms.
Mes, žinoma, taip negalvojam,
garbinti Dievybę ir kurti papro
Tokio pareiškimo iš JAV vys ir amerikiečiai, kai pasidarys
čius, leisti įstatymus, steigti tei kupų seniai laukėme. Dabar tauta, tikriausiai taip negalvos.
sines institucijas, kurti mokslą lauksime žodžius sekančių dar
Visdėlto, kas tada vaiko, kilu
bei techniką ir ugdyti grožį ky bų. Mums gi, vienokiu ar kito sio iš mišrios šeimos, tautybę
la skirtingi visuomeninio gyve kiu būdu dirbantiems lietuviš apsprendžia? Pagal žmogaus
nimo stiliai, skirtingos gyveni kose parapijose, turėtų būti pa orumo dėsnį, tokie vaikai turi
mo vertybių tvarkymo formos. skata, kurios neturėtume igno teisę patys apsispręsti kuriai
Taip iš perduodamų papročių ruoti, bet pakelti savo vėliavas tautai ar kultūrai priklausys.
kyla kiekvienai žmonių bend augščiau: stiprinti lietuvišką Jei žmogus turi teisę apsispręs
ruomenei savas paveldėjimas. patriotizmą, lietuvišką kultūrą, ti kuriai religijai priklausyti ir
Tuo būdu taip pat susidaro tam lietuviškas tradicijas.
kaip garbinti Dievą, juo labiau
tikra istorinė aplinka, į kurią
turi teisę apsispręsti kuriai tau
yra pikiuojamas kiekvienos tau
Tautiškumas ir asmens teisės
tai priklausyti. Ir mes negalime
tos, kiekvieno meto žmogus, ir
Jeigu negalima versti žmo sakyti, kai jis apsisprendė būti
iš kurios jis semiasi paskatos to gaus išpažinti vienokią ar kito nelietuviu, kad yra išgama. Ne,
limesniam savo asmens ir pilie kią religiją, tai juo labiau žmo tai yra jo teisė. Žmones neturė
čio kultūros plėtojimui”.
gaus negalima versti garbinti tume vertinti vien tiktai pagal
Dievą jam svetima kalba ar kul biologinį principą. Žmogaus
Amerikos vyskupai
tūra.
Taigi žmogaus tautiškumas orumas reikalauja, kad dvasinis
Gerokai nustebino JAV vys
kupai: 16 metų praslinkus nuo šioje srityje vaidina svarbų principas iškiltų augščiau. Mū
sų, kaip lietuvių, tokiu atveju
Vatikano santarybos pareiški vaidmenį.
uždavinys — savo dvasia pa
O
nuo
ko
tas
žmogaus
tautiš

mų, kurių kaikurias ištraukas
neapsisprendusius. Pa
čia citavau, JAV vyskupų admi kumas priklauso? Pirmiausia traukti
rodykim
ir ugdykim lietuviškas
jis
priklauso
nuo
jo
tėvų,
nuo
nistracinė vadovybė 1981 m.
tradicijas,
lietuvišką kultūrą!
gyvenamosios
vietos
ir
nuo
tau

sausio 4 d. paskelbė raštą, pa
Parodykim
savo tautą švarią,
tinės
kultūros
įsisavinimo.
La

vadintą “Kultūrinis pliuraliz
žmogišką
ir
tikrovišką!
bai
aišku,
kad
žmogus,
kurio
mas JAV-se”. Tarp kitko, tas
raštas yra pasekmė 1976 m. įvy
kusio JAV katalikų atstovų su
sirinkimo, kuris buvo vadina
mas “Call to Action”. Tame pa
reiškime visa tai, ką galvojome
apie JAV vyskupus ir K. Ben
driją JAV-se tautiriių mažumų
srityje, yra apversta augštyn
kojom. Tame rašte vyskupai
pripažįsta įvairių ateivių įnašą
į JAV gyvenimą bei kultūrą, ap
gailestauja, kad ir dabar kaikurios etninės grupės diskrimi
nuojamos, pripažįsta tautinių
parapijų svarbą kultūrai ir K.
Bendrijai: “Tautinės parapijos
konkrečiai parodo, kad katali
kų tarpe yra galimas įvairumas.
Jos išlaikė gyvas Įvairias kalbas,
kuriomis krikščionys meldėsi
šimtmečiais. Jos stiprino kultū
rą miestuose ir kaimo bendruo
menėse”.
Žinoma, principai, kuriais jie
pripažįsta tą kultūrinį pliuraliz
mą, yra paimti iš II Vatikano
santarybos žmogiškojo asmens
orumo sampratos.
Vyskupai taipgi cituoja Jono- Kalėdą senelis, aplankęs vaikus Anapilio salėje jauny šeinių sekcijos sureng
Pauliaus II kalbą, pasakytą jo toje eglutėje
Nuotr. R. Gaižučio

AL. GIMANTAS
Iš neseniai nuskambėjusių
pasisakymų mūsų periodikoje
dar kartą paaiškėjo, kokie yra
sunkūs lietuviškosios spaudos
išeivijoje leidybos keliai. Paja
mos ribotos, išlaidos vis didė
jančios, ir, išskyrus atskirų
skaitytojų duosnumą, nėra jo
kių vilčių susilaukti betkurios
materialinės paramos iš šalies.
Visa tai nėra nieko naujo ar
nežinomo. Gera tik tai, kad vie
na ar kita proga išdrįstama pri
siminti ir iškelti tikrą padėtį,
kuri neteikia šviesesnių vilčių.
Būtina šioje vietoje prisimin
ti ir lietuviškųjų redakcijų bei
administracijos pareigūnų tik
rai menkus atlyginimus, nes
kaikam lyg ir atrodo, kad tai
yra normalu. Tuo tarpu — vie
ša paslaptis — jų algos yra
menkos, jei jas lyginsi net ir su
vietinės pramonės juodadar
biais. Pastarieji turi savas pro
fesines sąjungas, iškovojusias
nariams pakenčiamas algas,
atostogas, papildomas poilsio
dienas, įvairias draudas, įskai
tant vaistus, akinius, dantų
priežiūrą ir t. t.
Šie teigimai jokiu būdu ne
reiškia, kad tuoj pat reikėtų ra
ginti mūsų spaudos darbuoto
jus sukilti, streikuoti, piketuoti.
Ne, šio rašinio mintys turėtų
būti suprastos daugiau kaip solidarizavimas,
pasigėrėjimas
tais, kurie šiais nelengvais eko
nominiais laikais drįsta ir ryž
tasi darbuotis mūsų periodinių
leidinių redakcijose, tegaudami
už tai didoką ačiū ir tik minimalinį atlyginimą. Puiki iliustra
cija yra vieno mūsų dienraščio
redaktoriaus atviras pasisaky
mas, kad atėjęs redakcijon dirb
ti savanoriškai prisiėmė ir de
šimties tūkstančių metinės al
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gos sumažinimą.
Tai kuklus palyginimas, gal
net neatstovaująs vadinamajam
vidurkiui, štai, eilė pažįstamų,
savo metu įsidarbinusių autovežimių pramonėje braižytojais
(lankę keletą mėnesių vakarinę
mokyklą), įskaitant dirbtus antvalandžius, pernai uždirbo tarp
40.000 ir 50.000 dolerių! Vadi
nasi, nevisai vargdieniui skir
tas atlyginimas. Be to, dar gau
sios atostogų dienos, taupymo
planai, nuolaidos autovežimius
perkant ir visa eilė kitų privile
gijų. O inžinierių atlyginimas
toje pačioje pramonėje dar gau
sesnis.
Jei čia kas turėtų susilaukti
vargdienio vardo, tai tikrai ne
paskutinėje vietoje mūsų nuola
tiniai spaudos žmonės, dirbą
praktiškai šešias dienas į savai
tę, be jokių ten antvalandžių.
Skaitančioji visuomenė vis
dėlto turėtų suprasti ir bent
kiek plačiau vertinti tuos mūsų
tikrai idealisto vardo vertus re
dakcijų, ir administracijų dar
buotojus, kurie ten sėdi ir dir
ba skatinami vien tik pareigos
ir supratimo, nesiekdami jokios
materialinės naudos. Jų namai
ir šeimos būtų “turtingesnės”,
jei šeimos galvos besidarbuotų
pramonėje, įmonėje ar įstaigo
je.
Gaila ir nevisada suprantama,
kodėl dar vis tiek daug nepasi
tenkinimo, kartumo ir pagiežos
liejama mūsų redaktoriams,
lyg jie savo darbą dirbdami
siektų augštesnio atlyginimo, Po devynią kunigą įšventinimo vyskupais, kurią tarpe buvo ir kun. J. V. Bulai
garbės ar dar kokių nors nesan tis, Sv. Petro bazilikoje Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II bando kalbinti lietu
Nuotr. Arturo Mari
čių dalykų. Tikrumoje retas, la viškai apeigose patarnavusį kleriką EDĮ PUTRIMĄ
bai retas iš mūsų drįstume mes
ti savo turimus darbus ir išmai
nyti juos į “patogų ir minkštą”
lietuviško laikraščio redagavi
(Atkelta iš 1-mo psl.)
legramos iš Lietuvos ■+- vysk.
mą.
Vaišės “Villa Lituania”
L. Povilonio, kanauninko Juo
zo Andrikonio.
Pasibaigus
devynių
vyskupų
PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS
Visi kalbėtojai, ypač V. Euro
konsekracijos iškilmėms Šv.
Petro bazilikoje, Jonas-Pau- pos lietuvių vyskupas A. Deks
lius II susitiko su naujais vys nys ir Lietuvos atstovas prie
kupais ir su jų artimaisiais Šv. Sosto, iškėlė arkivyskupo
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ
Praejo ir visų užmirštas šio giminėmis. Drauge su arki lietuviškumą. Bulaičiai yra ti
šimtmečio
pradžios fotografas vyskupu J. Bulaičiu buvo jo 5 piška lietuvių išeivių šeima.
1981 m. gruodžio 19 d. Karasu
šiaudine
skrybėle, senoviš broliai ir 3 seserys bei kiti arti Arkivyskupo tėvas buvo pa
ko miesto Venecuelos aikštėje
prastas darbininkas, išaugi
ir Gran Avenida bulvare mies ku aparatu, uždengtu tamsia mieji giminės. Sv. Tėvas pas nęs gausią lietuvišką šeimą.
veikino
kiekvieną
atskirai,
do

marška.
Gražiai
pasirodė
Barto gubernatūra ir savivaldybė
Vysk. A. Deksnys dėkojo arki
surengė prieškalėdines eity quisimeto miesto San Vincen mėdamasis lietuvių rūpesčiais vyskupo motinai Onai Bulaibei
problemomis
ir
užtikrinda

nes. Pirmieji pasirodė miesto te de Paul vidurinės mokyklos
tienei, kad, šalia gilaus katali
policijos daliniai, su motocik mergaitės, rankomis mosikuo- mas, kad jis kasdien meldžia kiško tikėjimo, savo vaikam,
si
už
Lietuvą.
damos
šviesias
ir
tamsias
dirb

lais atlikę akrobatinius nume
Po šios audiencijos pakvies įdiegė ir Lietuvos meilę. Sta
rius. Po jų žygiavo ateivių gru tines Štrauso plunksnų šluote
ti
lietuviai ir svečiai susirinko sys Lozoraitis, jn., atkreipė
les,
su
kuriomis
gražiai
pašoko
pės, nešdamos savo tautines
į
“
Villa Lituania", kur įvyko dėmesį, kad tarp Šv. Tėvo nun
kombinuotus
šokius.
vėliavas, apsirengusios tauti
Įdomiai buvo pavaizduoti iškilmingi pietūs ir naujojo cijaus ir diplomatinio valsty
niais drabužiais. Po to sekė
moderniškų
autostradų susi arkivyskupo pagerbimas. Da bės atstovo yra nemažas skir
parapijų autovežimiai, jau
kryžiavimo
punktai, kurių lyvavo 70 asmenų, Vatikano tumas. Diplomatinis atstovas
nimas, orkestrai, gimnazistų
rūpinasi vien savo krašto gyni
grupės su kalėdinėmis giesmė kiekvienas turi atskirus pava valstybės sekretoriatui atsto mu užsienyje. Tuo tarpu nun-y
vavo
prel.
Audrys
Bačkis
ir
dinimus — šimtakojo, voro,
mis, muzika ir šokiais.
cijus rūpinasi visuotinės K/
Aikštėje, po policijos pasi aštuonkojo ir pan. Šie visi prel. Diaz. Be to, dalyvavo arki Bendrijos ir to krašto reika
rodymų, pasirodė ateiviai su vabzdžiai buvo pavaizduoti gy vyskupo J. Bulaičio artimų lais. Jis to krašto K. Bendri
savo tautinėmis vėliavomis. vomis figūromis. Užbaigai bu draugų iš Vatikano diplomati jai nėra svetimos valstybės
Pirmąją grupę sudarė ispanai vo paliestos įvairių kombinaci nės tarnybos.
atstovas, bet ryšininkas, kuris
— didžiausia grupė. Jų tauti jų dirbtinės šviesos. Šiame iš
Gausūs sveikintojai
palaiko ryšius su K. Bendri
nius šokius atliko katalanai, kilmingame pasirodyme daly
Pietų metu naująjį arkivys jos centru Romoje.
vavo
Karako
gubernatorius,
baskai, kanariečiai ir kiti.
kupą sveikino V. Europos lie
Atsakydamas į sveikinimus,
prezidentas, tuvių
Antroje grupėje pasirodė savivaldybės
vyskupas
A.
Deksnys,
arkiv.
J. Bulaitis visiem nuošir
lietuviai. Televizijos pranešė miesto apsaugos generolas ir Lietuvos atstovas prie Šv. Sos džiai dėkojo. Džiaugėsi, kad
visa
eilė
kitų
augštų
valdžios
jas trumpai papasakojo Lietu
to Stasys Lozoraitis, jn., mari Šv. Tėvas konsekracijos metu
vos istoriją, paminėjo, kad “Li- pareigūnų.
jonas
kun. Juozas Vaišnora, pabrėžė jo lietuvišką kilmę, ir
Šias prieškalėdines eitynes kuris prieš
tuania” mažas kraštas prie
48 metus Londono išreiškė savo pasiryžimą kiek
stebėjo
kelios
dešimtys
tūks

Baltijos jūros, turį apie tris mi
lietuvių šventovėje dabarti viena proga paremti Lietuvos
lijonus gyventojų. Šio šimt tančių karakiškių. Eitynėms niam arkivyskupui Jonui Bu ir lietuvių reikalus.
mečio viduryje buvo du kar pasibaigus, grojo įvairių gru laičiui suteikė Krikšto sakra
Apie minėtas iškilmes Ro
tus užpulta vokiečių ir rusų. pių orkestrai. Eitynės truko mentą. Vokietijos lietuvių ku moje rašė Italijos ir kitų kraš
kelias
valandas
ir
buvo
trans

Prieš rusų okupaciją Lietuvos
nigų sveikinimus perdavė kun. tų spauda. Ryšium su arkiv. J.
partizanai kovėsi aštuonerius liuojamos per televiziją.
B. Liubinas. Š. Vokietijos lie Bulaičio įšventinimujkafkūrie
Sekančią dieną paklausiau tuvių vardu kalbėjo kun. V.
metus. Šiandieną Lietuva vėl
užsienio spaudos korėsponyra Sovietų Sąjungos okupuo vieną kitą mūsų tautietį, kaip Šarka ir įteikė simbolinę do dentai teiravosi apie reakcipatiko vakar dienos lietuvių vaną — bronzinį Aušros Var
ta. Turi savo seną kalbą.
ją Lietuvoje ir klausė, kodėl
Pašoko Žėkelį Karako jauni jaunimo pasirodymas. Man tų Marijos paveikslą. Lietuvos nedalyvavoTuetuvos vyskupai.
mas: Aras Mažeika, Jonas Ro atsakė nieko apie tai nežino tikinčiųjų vardu kun. K. Pugesales, Luis Rosales, Antanas jo, nes jaunimas apie tai ne vičius įteikė simbolinę dova
Baronas, Rimas Rosales, Ša painformavęs. Gaila, kad in-' ną — gintarinį ornamentą. Pa
NORITETAPTI KUNIGU?
rūnas Rosales, Elena Amroze- formacija šlubuoja jau nebe saulio lietuvių katalikų vardu
Vienuole? Esate virš 30 me
vičiūtė, Monika Nelsas, Ele pirmą kartą.
žodį tarė ir dovaną įteikė
tų? Desire priesthood? Sister
na Baronaitė, Virginija Ignamons. V. Balčiūnas. Bulaičių
hood? Over 30? Kreipkitės:
tavičiūtė, Maigualida Rodri
Father Nigro, Gonzaga U.
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės šeimos vardu kalbėjo arkivys
gues ir Onutė Zavadskienė.
Spokane, 99259, USA.
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik kupo brolis Petras iš Londono.
Buvo perskaitytos ir kelios te
Mūsiškiams pašokus, pasiro- tai S 12 .
dė graikų jaunimo grupė, vė
liau italai, kroatai, vengrai ir
kitų tautybių grupės.
Prasidėjo parapijų išpuoštų
autovežimių
pasirodymas.
Kiekviena parapija stengėsi
kuo gražiau papuošti savo ve
žimą. Buvo gyvų figūrų pasiro
dymas, vaizduojantis Betlėjų. Kiekviena parapija stengė
si ką nors tipiško iš savo para
pijos gyvenimo pavaizduoti.
Mergaitės mėtė saldainius į
publiką.
Eitynėse pražygiavo ir tipiš
ki šio šimtmečio pradžios
smulkieji gatvių prekiautojai
— medaus, vaisių ir chicha
(čiča) pardavėjai. Šis tipiškas
“chichos” gėrimas Karake gy
ventojų yra mėgstamas ir šian
dieną. Jį pagamina iš ryžių kli
jų, pasaldina ir prideda ledaus gabalų. “Chichą” šian
dieną gali gauti pirkti ant gat
vių kampų ar maisto parduotu
Klevelando jaunimas, dalyvavęs vienos dienos rekolekcijose, kurioms vadovavo kun. G. KIJAUSKAS, S,J - Bacevičius
vėse.

Eitynėse dalyvavo ir lietuviai

Pirmasis lietuvis — nuncijus

4 psi.

«
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© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KUNIGO LAIDOTUVĖS
Šiame skyriuje jau esame rašę, kad
Vilniuje pravažiuojantis sunkveži
mis 1981 m. lapkričio 24 d. užmušė
a. a. kun. Bronių Laurinavičių, Adu
tiškio parapijos klebonu Švenčionių
rajone. Jo laidotuvėse lapkričio 27 d.
Adutiškyje dalyvavo vysk. Julijonas
Steponavičius, vysk. Vincentas Slad
kevičius. Vilniaus arkivyskupijos
valdytojas kun. Algirdas Gutauskas,
apie šimtą kunigų iš visos Lietuvos.
Laidotuvių pamaldos truko kelias
valandas, jose pasakyta vienuolika
pamokslų. Paskutiniais kalbėtojais
prie karsto buvo vysk. J. Steponavi
čius ir kun. A. Gutauskas. Velionis
kunigu buvo įšventintas 1944 m., o
Lietuvos Helsinkio grupės nariu ta
po 1979 m. pradžioje. Klebonavo Cei
kiniuose. Kalesninkuose. Švenčionė
liuose ir Adutiškyje.

ŠOKIŲ KONKURSAS
Tradicinį pramoginių šokių kon
kursų “KPI taurė-81” surengė Kauno
Politechnikos Institutas. Jame da
lyvavo šokėjai iš Lietuvos. Latvijos,
Estijos. Leningrado. Kijevo ir Minsko
augštųjų mokyklų. Instituto taurę
laimėjo Vilniaus studentai. Indivi
dualiose varžybose klasikinius ir
dabartinius šokius geriausiai atliko
vilniečiai Vytautas Duknauskas ir
Audronė Mikoiajūnaitė. Antroji vie
ta teko leningradiečiams Vadimui
Pčelnikovui ir Larisai Akimenko,
trečioji — kauniečiams Žilvinui Modzeliauskui ir Inesai Oksaitei. Kau
niečių pora buvo pripažinta geriau
sia P. Amerikos šokių atlikėja. Ji
taip pat laimėjo ir žiūrovų skiriamų
prizų.
UŽTERŠTI PAPLŪDIMIAI
1981 m. lapkričio 21 d. prie Klaipė
dos uosto vartų audros perlaužtas
tanklaivis “Globe Ašimi" vandenin
išleido 16.493 tonas mazuto. Tik da
bar pradeda paaiškėti to naftos gami
nio padaryti nuostoliai. Ksaveras
Kairys, vadovavęs vyriausybinei šios
nelaimės pasekmių likvidavimo ko
misijai, “Komjaunimo Tiesos" sausio
6 d. laidoje pasakoja: “Įvykio dienų
ir po to Baltijoje ir jos pajūryje siau
tėjo viesulas. Vėjo greitis siekė 30-40
metrų per sekundę. Jis išvartė daug
medžių, stipriai apgadino kopas. Iš
laivo išsiliejusį mazutų bangos ir
srovės išsklaidė gana plačiai. Mūsų
respublikos teritorijoje nuo Klaipė
dos jis išplito 40 kilometrų ilgio jū
ros ruože, o Kuršių mariose Drevernos link — iki 20 kilometrų. Dalis ma
zuto pasiekė net Latvijos teritorija.
Dideli naftos produktų kiekiai buvo
išmesti j pakrantes. Tenka apgailes
tauti, kad jie užteršė Palangos, Šven
tosios. Girulių, kai kuriuos kitus pa
plūdimius. Švarūs liko tik Neringos
paplūdimiai . .." Klaipėdos uosto
vandenys buvo išvalyti gruodžio 15 d.
Didžiausių problemų sudaro j pakran
tes išmestas mazutas, kur jis stipriai
susimaišė su smėliu. Jo pašalinimų
apsunkina šaltas oras ir sniego dan
ga. | paplūdimių valymo darbus yra
įsijungę Klaipėdos ir Palangos mies
tų, Klaipėdos rajono gyventojai, dar
bo kolektyvai. Jiems yra paskirstyti
pakrantės ruožai. Kas dienų j specia
liai paruoštus karjerus sunkveži
miais išvežama apie 1.000 kubinių
metrų smėlio ir mazuto mišinio. Pa
sak K. Kario, valymo darbus tikimasi
užbaigti tik pavasarį. Manoma, kad
vasaros sezonui paplūdimiai jau bus
švarūs ir tvarkingi, bet gerokai ilgiau
užtruks apgadintų kopų atstatymas.
SAUSIO PŪGA
Iš Atlanto dideliu greičiu atūžęs
ciklonas sausio 6 d. ir naktį j sausio
7 d. Lietuvoje baigėsi siaučiančia
pūga. Vėjo gūsiai Ukmergėje pustė
sniegų 26 metrų greičiu per sekundę.
Nidoje ir Raseiniuose. — 24 metrų.
Panevėžyje — 22 metrų, Vilniuje —
18 metrų greičiu per sekundę. Die

nos metu oro temperatūra nukrito iki
15-18 laipsnių žemiau nulio, nakties
metu iki 20-25 laipsnių, vietomis net
iki 30 laipsnių. Sniego danga Nidoje
siekė 51 centimetrų, Vilniuje — 40,
pusnys — iki metro storio. Per naktį
buvo užpustyti visi Lietuvos keliai.
Kaikur išaugo net 2-3 metrų sniego
kalnai. Visai nutrūko sisisiekimas.
Sausio 7 d. rytų negalėjo pajudėti nė
vienas tarpmiestinio ar priemiesti
nio susisiekimo autobusas. Tūkstan
čiai miestų gyventojų vėlavo į darbų.
Vilniuje buvo nutrauktas pašto pri
statymas. Telegramas, kur buvo įma
noma, teko perduoti telefonu. Smar
kiai nukentėjo ir geležinkelis. Ypač
kritiška būklė buvo susidariusi Vil
niaus ir Panerių stotyse, Vilniaus —
Kauno, Vilniaus — Daugpilio ruožuo
se. Vykdomieji miestų ir rajonų ko
mitetai talkinti geležinkeliečiams
pasiuntė tūkstančius žmonių. įjung
dami net ir komjaunuolių būrius.
Sausio 7 d. vidudienį Lietuvos kelius
valė daugiau kaip tūkstantis įvairių
mechanizmų, sutelktų iš kolchozų,
sovehozų, melioracijos valdybų. Pir
miausia buvo stengiamasi išlaisvinti
su autobusais įstrigusius keleivius,
pašalinti sniegų iš pagrindinių plen
tų, kelių j rajonų centrus.

PA VOJI NG I TELE VIZORIAI
Zarasų rajono priešgaisrinės prie
žiūros inspektorius E. Kožemekinas
ir “Tiesos" korespondentas V. Balta
kis šio dienraščio sausio 6 d. laidoje
skaitytojus supažindina su skaudžia
nelaime šio rajono Smalvų apylinkės
Piliakalnio kaime. “Lenino atmini
mo" kolchozo narė Janina Zavockienė nutarė nuvažiuoti į Turmantu ap
lankyti savo draugų. Trumpame pra
nešime rašoma: “Namuose paliko dvi
penkerių metų dukreles — Rimų ir
Renatų. Mergaitės žaidė. Įsijungė
televizorių, o kai panoro miego, nu
ėjo gulti, palikusios televizorių įjung
tų. Mergaitės užmigo, o televizorius,
perdien veikęs, perkalto ir ėmė deg
ti. Nuo jo įsiliepsnojo užuolaidos,
baldai. Kilo gaisras. Kai atskubėjo
kaimynai, namas jau skendėjo
liepsnoje. Vaikų išgelbėti nepavy
ko.” Apie užsidegančius televizorius
jau buvo rašyta ir anksčiau. Matyt,
sovietinė technika yra atsilikusi nuo
' vakarietiškos. Kanados restoranuose
televizoriai dažnai būna įjungti visų
dienų iki ankstyvo ryto, bet jie kaž
kodėl perdaug neįkaista, neužsidega
ir gaisrų nesukelia.
MIŠKOTVARKININKAI
Aštuoniasdešimt Kaune veikian
čios “Miško projekto" įmonės inži
nierių ir technikų pusę metų dar
bavosi Kretingos, Šilutės, Plungės.
Raseinių. Pakruojo ir Akmenės miš
kuose. Jie rinko medžiaga apie me
džių rūšis ir amžių, jų tūrį bei augštį. miškų tankuma ir našumų. Šie
miškotvarkininkais vadinami specia
listai dabar paruoš savo pasiūlymus
miškų ūkiams: nurodys kur miškų
reikia kirsti, kur ir kaip sodinti jau
nuolynų, kur organizuoti turistines
keliones bei įrengti poilsiavietes.

“GARNYS" ANT VANDENS
Sklandytuvų konstruktorius Bro
nius Oškinis, talkinamas dviejų savo
mokinių — Česlovo Kišono ir Kęstu
čio Rinkevičiaus, pagamino moko
mąjį sklandytuvų BRO-23 KR “Gar
nys". kuriam buvo panaudotas stik
lo pluoštas. “Garnys" sveria tik 80 kg.
turi 8.2 metro ilgio sparnų, gali skris
ti 45-80 km greičiu per valanda. Abu
B. Oškinio talkininkai yra narai, va
saros mėnesiais dirbantys Kauno ma
rių gelbėjimo stotyje prie Pažaislio.
Č. Kišonas ir K. Rinkevičius “Gar
niui" suprojektavo plūdurų, kad jis
galėtų pakilti iš Kauno marių ir jose
nusileisti. Tada į erdves jį galės iš
vilkti greitesnis motorinis laivelis.
V. Kst.

Simon’s

JA Valstybės

Vokalinis “Vaivos" vienetas Čikagoje. Pirmoje eileje klūpo vadovas niuz. FAUSTAS STROLIA, sėdi Regina Ruesch-Turnevičiūtė. Viktoras Kelmelis: antroje eilėje iš kairės: Alvyde Eitutytė. Vida Momkutė, Vitas Plioplys, Dalia Kiudulaitė.
Vincas Olšauskas. Laura Lauciūtė, Arvydas Stalionis, Laima Vadeišaitė, Antanas Kivėnas
Nuotr. P. Malėtos

HAMILTON*
KLB HAMILTONO APYLINKĖS
RINKIMŲ KOMISIJA š. m. vasario
14 d. praves rinkimus j apylinkės
valdybų ir revizijos komisijų. Į val
dyba sutiko kandidatuoti 9 asmenys,
revizijos komisijų — 5. 1 valdybų
kandidatuoja: K. Deksnys, Br. Gra
jauskas, J. Grigalius. P. Kanopa, K.
Mikšys, R. Pakalniškis, D. Pajars
kaitė, St. Pilipavičius, J. Romikaitis;
į revizijos komisijų: J. Bajoraitis,
VI. Bagdonas, Al. Patamsis, An. Povilauskas, J. Tarvydas.
Rinkimai vyks nuo 9 v. r. Jaunimo
Centro salėje iki 12.30 v.p.p. Po to
rinkimai vyks Scott Park gimnazi
jos salėje, kur bus Vasario 16 iškil
mė. Pasibaigus minėjimui, rinkimų
urna bus uždaroma.
Kviečiame visuomenę gausiai da
lyvauti rinkimuose. Paremkime kan
didatuojančius asmenis savo balsu!
Rinkimų komisija
ATEITININKAI surengė bazarų
1981 m. gruodžio 13 d. Laimikių dar
nfeatsiėmė šie numeriai: 298 177,
298 259, 298 063. Skambinti Almiui
Lukavičiui tel. 549-8042. D. S.
1981 METŲ SKAUTŲ VEIKLA
buvo apvainikuota visais atžvilgiais
pavykusiomis Kūčiomis, kuriose da
lyvavo prel. dr. J. Tadarauskas, kun.
St. Šileika, skautų-čių tėvai ir rėmė
jai. Esame dėkingos dvasiškiams, tė
veliams ir svečiams už įsijungimų j
mūsų skautiška šeimų Kūčių vaka
rienei. Kūčių apeigos, nors panašia
forma pravedamos kasmet, palieka
gilių įspūdį visiems ir stiprina mū

sų skautiškų vienetų išlaikyti ne tik
šių gražių tradicijų, bet ir kitus pa
pročius bei lietuvių kalbų.
Visiems susėdus apie Kalėdų
eglutę ir giedant lietuviškas kalė
dines giesmes, pasirodė Kalėdų se
nelis, atvykęs iš tolimosios Lietu
vos. Paragino jaunuosius lankyti su
eigas, kalbėti ir dainuoti lietuviš
kai ir visus nuo mažiausio iki vyriau
sio skautės-to apdovanojo kalėdi
niais saldumynais.

PALYDĖJĘ 1981 METUS, žvelgia
me į ateitį su viltimi, kad ir 1982-ieji
metai mūsų skaūtiškam jaunimui
bus savo veikla įdomūs, įvairūs, sie
kiant lietuviško, skautiško tikslo:
puoselėti lietuviškų žodį, dainų ir
papročius skautiško auklėjimo rė
muose. Primename tėvams, kad tai
bus įmanoma Įgyvendinti tiktai ta
da, kai skautėms bus sudarytos sųlygos atvykti į kiekvienų sueiga. Mūsų
nedaug, sueigų nelankymas trukdo
veiklų.
TUNTŲ SUEIGA Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga įvyks
vasario 7 d. Skautės-ai organizuotai
dalyvaus šv. Mišiose 10.30 v. Aušros
Vartų šventovėje. Po pamaldų pa
rapijos salėje įvyks sueiga su pri
taikyta programa, į kurių bus įjung
ti visi skautai ir skautės. Kviečia
me tėvelius ir prijaučiančius daly
vauti.
KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 7 d.
Dėl susidėjusių aplinkybių teko da
tų pakeisti.
“Širvintos” tunto vadija

Mūsų klubo nariui ir dainos vieneto choristui

AtA
STASIUI BURDINAVIČIUI
mirus, jo žmoną ONĄ, du brolius ir seserį Lietuvoje
bei jo draugus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime —
Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas
ir klubo dainos vienetas

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
13%
term, depoz. 1 m. 1414%
term, depoz. 3 m.
13%
reg. pensijų fondo
14%
90 dienų depozitus 1414%
IMAME UŽ:
nekilti, turto pask.
18%
asmeninės paskolas 20%

TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU f LIETUVĄ

IR

KELIONĖS 1982 METAIS
VILNIUS
gegužės 13-20

rugsėjo 9-16
rugsėjo 30 - spalio 7

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
VILNIUS-RYGA
gegužės 20 - birželio 3
gegužės 27 - birželio 10
liepos 8-22

liepos 15-29
rugsėjo 2-16
gruodžio 20 - sausio 3

fT TĖVIŠKES ŽIBURIAI
THE

LIGHTS

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam

OF

HOMELAND

tik $1 2.00 metams

reguliari metinė prenumerata - $17.00
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam
naujam skaitytojui:
Vardas, pavardė............................................. . ...................
Adresas ................................................................................

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1
Vilnius — Talinas rugpjūčio 12-26
• Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
• Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus,
automobilius bei kitus pageidaujamus daiktus.
• Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms
Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės:

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)

Siunčiu prenumeratą ................doL, auką................ dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės Žiburiai”,
2185 Stavebank Rd., Mississauga,
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti
tokių asmenų adresus.
ADMINISTRACIJA

Winnipeg, Man.
KALĖDŲ EGLUTĖ. Lietuvių mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyko gruodžio
19 d. Sv. Kazimiero parapijos salėje.
Tų vakarų susirinko daug publikos,
tėvų, giminių ir svečių. Įeidami į
salę visi stebėjosi gražiai sustatyta
ir išdekoruota scena. Buvo sužavėti
ir labai domėjosi, kas čia dabar vyks
šiame aptemdytame kambaryje.
Programa buvo pradėta Jurgio Va
laičio įžanginiu žodžiu. Meninė pro
grama prasidėjo vaidinimu “T’was
The Night Before Christmas", kurį
paruošė Wendy Dobicnė ir Irena Galinaitytė-Hilman. Čia tėvai su vai
kais ruošiasi Kalėdų senelio sutiki
mui. Lauke buvo šaltas, tykus, žie
mos vakaras ir visa šeima nuėjo mie
goti. Vaikai sapnuose matė bešokant
mergaites Audėjėlę. Staiga su
triukšmu atvyko Kalėdų senelis, nu
sipurtė pelenus ir apsidairęs pri
pildė vaikų kojines, kurios kabojo
ant židinio. Tėvai stebėjosi, o vai
kai išsigandę žiūrėjo, kaip Kalėdų
senelis įsisėdo į savo raudonas ro
ges ir, aštuonis briedžius pasikin
kęs, iškeliavo.
Vaidinimų “Buvo gera gaspadinė”
paruošė ir pasakojo Jurgis Valaitis.
Smarki gaspadinė spaudė sūrį, o jos
rimtas vyras atsilošęs skaitė laikraš
tį. Jis norėjo važiuoti į turgų ir vež
tis tų sūrį, bet dar nebuvo suspaus
tas. Gaspadinė savo vyrų aprengė
ir išleido. Kai tik vyras išėjo, ji tuoj
pat Suruošė balių ir susikvietė kai
mynus. Per tų laikų šeimininkas grį
žo ir klausinėjo jų apie sūrį. Gaspa
dinė jam aiškino, kad šuo suėdė. Pa
galiau gaspadinė veda savo vyrų
prie stalo, kur kaimynai sėdėjo, bet
jis dar purto galvų, nes jam dar ne
aišku, kas iš tikrųjų pasidarė su tuo
sūriu.
Persirengę daržovėmis, jaunieji
šoko ir dainavo, vaidindami “Ridi
kėlį ir Petruškų". Marijus Timmermanas pasakojo, b mokytojų ir vai
kų choras prisidėjo daina.
Po vaidinimo choras, sudarytas iš
vaikų ir mokytojų, pagiedojo ketu
rias kalėdines giesmes, “Tyliųjų
naktį”, “What Child is This”, “We
Three Kings of Orient Are” ir “Gul
šiandienų”.
Programoje dalyvavo Brigita Barakauskaitė, Michael ir David Hilman, Tony ir Gary Kronjc, Jason Samulaitis, Erika ir Tony Samulaitis.
Tomas ir Rokas Šarauskas, Joanne
Simmons, Carrie Skolny, Stephie,
Algis ir Daniel Timmerman. Prie
programos ruošos prisidėjo Judy
Barakauskas, kun. J. Bertošius,
Anne Samulaitis, Marijus Timmermanas, Jurgis Valaitis ir naujos
mokyklos mokytojos Irena Galinaitytė-Hilman ir Wendy Dobienė.
Scena buvo gražiai išpuošta ponios
Demerckienės, o ,Kalėdų seneliui
roges paskolino ponai Galinaičiai.
Nuoširdi padėka visiem, kurie auko
jo laikų, skolino reikmenis ir pa
dėjo paruošti programų.
Kalėdų senelis apdovanojo mo
kyklos vaikus ir mokytojus. Ypatin
gai įdomu buvo vaikams, kai iškvies
ti mokytojai turėjo atsisėsti ant
Kalėdų senelio kelių ir atsakinėti
į įvairius klausimus.
Kun. J. Bertašius tarė užbaigimo
žodį, padėkojo visiem mokytojam už
darbų. Po oficialios programos buvo
vaišės, yisi skirstėsi su gražiais
įspūdžiais. Vaikam ypač patiko, kad
žiūrovai ir Kalėdų senelis gėrėjosi
jų atlikta programa. V.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GOS SUVAŽIAVIMAS 1981 m. lapkri
čio 26-29 d.d. įvyko Floridos St. Petersburge, “Holiday Inn” viešbutyje
ir Lietuvių Klube. Rengėjų komite
tui vadovavo pirm. A. Bobelytė. Pir
moji diena buvo pradėta registraci
ja, St. Petersburg© ALTos skyriaus
pirm. A. Šukio sveikinimu, užbaigta
poilsiu balto smėlio paplūdimyje ir
susipažinimo pobūviu. Sekančių die
nų studentai aplankė pramogų cent
rų “Disney World”, susipažino su
jūrine žvejyba iš specialių laivų,
išklausė VLIK© valdybos pirm, dr. K.
Bobelio paskaitos apie dabartinius
mūsų veiksnius, jų paskirtį, ideolo
gijų. politinių partijų pagrindus.
Diena užbaigta nauja pramoga — havajietiška vakariene, hula šokėjų
atlikta programa. Lapkričio 28 d.
paskaitininku buvo Vilius Bražėnas,
kalbėjęs apie pasaulinės politikos
planavimų, raginęs remti tik tuos
asmenis, kurie kovoja prieš tautų
naikinimų. Pačių studentų nebuvo
jokių paskaitų. Aprašyme minimi
tik draugiški pasikalbėjimai, pasi
keitimas adresais, vakariniai koktei
liai, paskutinis pokylis su šokiais,
nutarimas sekantį suvažiavimų reng
ti Kanados Toronte. Neminimos net
ir rezoliucijos, įprastos tokio masto
suvažiavimams.
A. a. KUN. JUOZAS ALEKSIŪNAS,
gerai pažįstamas Brooklyno lietu
viams. mirė vėžiu 1981 m. gruodžio
9 d. Velionis buvo gimęs Brooklyne
1902 m., baigęs vietinę kunigų semi
narija. kunigu įšventintas 1929 m.
Jam net 32 metus teko būti Angelų
Karalienės parapijos klebonu. Pasi
traukus iš Apreiškimo parapijos kle
bono pareigų kun. N. Pakalniškiui,
velionis ketverius metus vadovavo
šiai parapijai iki išėjimo pensijon.
Jo palaikai buvo atvežti Apreiškimo
parapijos šventovėm Laidotuvėse
gruodžio 12 d. dalyvavo Brooklyno
vysk. F. Mugavero su kitais dviem
vyskupais, apie 40 kunigų, gausiu
tikinčiųjų būriu iš įvairių parapijų.
Palaidotas Šv. Jono kapinėse.
ŽURNALAS “BOSTON MAGA
ZINE" savo 1981 m. gruodžio laidoje
vienų puslapį paskyrė boksininkui
Jack Sharkey (Juozui Žukauskui),
buvusiam pasaulio čempijonui. Ra
šoma, kad jis savo karjerų pradėjo
Bostone, vienų karta įveikė garsųjį
Jack Dempsey, kitų kartų — Max
Schmellingą. Būdamas 34 metų am
žiaus. pasitraukė iš bokso, pralaimė
jęs italų milžinu vadintam Primo
Carnerai ir j pasaulines žvaigždes
iškilusiam Joe Louisui. Tas mūsų
Žukauskas, pavardę pakeitęs į Shar
key, dabar gyvena Eppinge, N. H.,
sulaukęs jau 79 metų amžiaus. Rašo
ma, kad jis vis dar tebėra tvirtas —
kasdien bėga 4 mylias, mėgsta žuvau
ti ir medžioti. Iš kitų šaltinių jau
anksčiau teko patirti, kad J. Sharkey
nėra užmiršęs savo tėvų kalbos. Su jį
aplankiusiais lietuviais kalba lietu
viškai. Prisimena seni laikai, kai
Kauno radijas, pasinaudodamas
trumpų bangų siųstuvu JAV, trans
liavo mūsų tautiečio pergale pasibai
gusį jo susitikimų su vokiečiu Max
Schmellingu.

Australija

v

važiavimu. Pagrindinis dėmesys te
ko Gavėnios rekolekcijoms, kurioms
vesti kovo 3 d. iš Niujorko atskris
Lietuvių Informacijos Centro vado
vas kun. K. Pugevičius. Jam bus su
daryta proga padaryti pranešimus
Australijos visuomenei apie religi
jos persekiojimą sovietų okupuotoje
Lietuvoje, ten katalikų vedamą sun
kią kovą už savo teises. Tai bus sten
giamasi pasiekti paskaitomis, pokal
biais su radijo bei televizijos atsto
vais. Į JAV kun. K. Pugevičius žada
grįžti tik balandžio 13 d.

Venecuela
TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ, susie
ta su kalėdine eglute, sutelkė apie
50 Karako lietuvių Don Bosco sese
lių vienuolyno patalpose. Bendruo
menei skirias mėnesines Mišias lai
kė kapelionas kun. A. Perkumas,
SDB. Buvo susipažinta su religine
Trijų Karalių drama “Ketvirtasis
išminčius”. Po pamaldų visi jų daly
viai susirinko vienuolyno salėje,
kur mokytojas P. Krikščiūnas buvo
paruošęs kalėdinę eglutę. Jam taip
pat teko suvaidinti Kalėdų senelį, iš
dalinti dovanėles bei saldumynus
mažiesiems. I’o oficialiosios dalies
visų laukė moterų paruoštos sunešti
nės vaišės.

Saudi Arabija
ŠIOJE ARABŲ ŠALYJE yra ne
mažas būrelis darbus turinčių lie
tuvių inžinierių su šeimomis, dau
giausia susitelkusių Riado mieste.
Ten pernai rudenį buvo išrinkta Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, kurią
sudaro: pirm. inž. Albertas Vaitaitis, vicepirm. Audronė Skripkienė
ir vicepirm. Sigutė Rastenienė —
LB atstovė vakarinei Arabijai. Stei
giamasis LB susirinkimas įvyko inž.
Vytauto ir Vandos Šliūpų namuose
Riade.

Airija
AIRIJOS KATALIKAI specia
liomis pamaldomis Dublino katedro
je 1981 m. lapkričio 28-29 d.d. prisi
minė religinį persekiojimą kenčian
čius okupuotos Lietuvos katalikus
ir į ekonominius sunkumus pateku
sią Lenkiją. Lapkričio 28 d. Mišios
buvo aukojamos už Lietuvą, mininit
penktąsias jai nupirktos airių kata
likų dovanos metines. Tą Gailestin
gosios Dievo Motinos statulą jie norė
jo nuvežti Vilniun, bet negavo Sovie
tų Sąjungos sutikimo. Dėlto ši airių
katalikų dovana buvo nugabenta į
Britanijos Londoną, kur ją dabar glo
boja lietuvių Šv. Kazimiero parapija
savo šventovėje. Lenkijai bei jos
“Solidarumo" unijai skirtos Mišios
buvo laikomos lapkričio 29 d„ daly
vaujant profesinių sąjungų atsto
vams, kai niekas dar nežinojo, kad
laisvės prošvaistes užgniauš Maskvos
įsakymu gen. W. Jaruzelskio paskelb
tas karo storis.
t .j

Britanija

n’ •Of*’ ’ 1*

MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU
BAS gruodžio 27 d. vaikus bei jų tė
vus pakvietė į kalėdinę eglutę savo
patalpose. Visus dalyvius švenčių
proga pasveikino pirm. V. Kupstys,
Kalėdų senelio vaidmenį atliko V.
Bernatavičius. Atneštų dovanų už
teko ne tik vaikams, bet ir jų moti
noms. Kuklias vaišes paruošė P. L.
Podvoiskiai. Visas eglutės išlaidas
padengė klubas.
KALĖDŲ POBŪVĮ Boltono lietu
viai turėjo gruodžio 26 d. vietiniame
ukrainiečių klube. Prieš pradedant
vaišes, maldą sukalbėjo ir ilgesnį
žodį apie Kalėdų reikšmę tarė kan.
V. Kamaitis.

XV-SIS AUSTRALIJOS LIETU:
VIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS
SUVAŽIAVIMAS įvyko Melburno
Lietuvių Namuose 1981 m. gruodžio
28-31 d.d. Jis buvo pradėtas pamal
domis koplyčioje, kur Mišias koncelebravo penki kunigai — A. Spurgis,
Pr. Vaseris, P. Butkus, dr. P. Bačinskas ir Pr. Dauknys. Įvadinį žodį salė
je tarė ALK Federacijos pirm. V. Čižauskas, vėliau padaręs pagrindinį
veiklos pranešimų, paprašęs susikau Vokietija
DR. JONUI GRINIUI, minint pir
pimo minute pagerbti 1980 m. spalio
17 d. mirusį pirm. a. a. Viktorų Lau mąsias jo mirties metines 1981 m.
kaitį. Buvo gausus būrys sveikintojų, lapkričio 15 d., buvo pašventintas
tarp jų ir ALB krašto valdybos pirm. antkapinis paminkiau Muencheno
A. Pocius, pasiūlęs ALK Federacijos Westfriedhof kapinėse. Velionies
suvažiavimus rengti kartu su Austra atminimui skirtas Mišias Ludwigslijos Lietuvių Dienomis. Šis pasiūly feldo šventovėlėje atnašavo prel. dr.
mas susilaukė oficialaus dalyvių pri J. Aviža, vėliau atlikęs ir antkapio
tarimo. Pagrindinis ALK Federaci pašventinimą. Paminklu rūpinosi
jos uždavinys yra savaitraščio “Tėviš velionies našlė Alina, o pagrindi
kės Aidai” leidimas. Apie to laikraš niais iniciatoriais buvo V. Natkevi
čio problemas kalbėjo red. kun. Pr. čius ir J. Barasas. V. Natkevičius
Dauknys. Paskaitą “Atsinaujinimas paaiškino, kad paminklo projektą su
pagal antrosios Vatikano santarybos kūrė Paryžiuje gyvenantis skulpto
nutarimus bei mūsų apaštalavimas” rius A. Mončys. Paminklą sudaro ba
skaitė kun. P. Butkus. Naujon centro rokinė vingiuotų linijų kolona. Jos
valdybon pagal gautus balsus buvo viršuje yra akis su Rūpintojėliu. Pa
išrinkti: H. Statkuvienė — 50, V. Že sak V. Natkevičiaus, velionis buvo
maitis — 50, V. Čižauskas — 49, V. didelis baroko gerbėjas, o savo gyve
Kitchener, Ontario
Vaitiekūnienė
— 48. E. Šemetienė — nimu lietuviams buvo panašus į Rū
AUKOTOJAI. Kitchenerio, Water
44, E. Marganavičius — 37, J. Keblys pintojėlį. Kai pvz. vieną kartą, ilgai
loo, Cambridge lietuviai aukojo
— 37 ir J. Jurgelaitis — 32; kandida laukęs pensijos, gavo didesnę mar
Tautos Fondui 1981 m. — $50: V. B.
tais liko: L. Padgurskis — 31, B. Ber- kių sumą, aplankė visus Ludwigsfel
Petrušaičiai, O. Spidel, J. B.
žanskis
— 15, S. Šiuškus — 13. Pasku de lietuvius ir kiekvienam įteikė po
Tamoliūnai; $30: J. Gris; $25: M. A.
tiniame
posėdyje buvo priimtas nuta 50 DM. V. Natkevičius padėkojo vi
Čepaičiai, A. Grigaitis, V. V.
rimas pasveikinti popiežių Joną-Pau- siems aukotojams, kurių dėka buvo
Jagučanskai, A. A. Laugaliai, dr. V.
lių II. prašyti Lenkijos primą arkiv. galima pastatyti šį gražų 7.000 DM
Lenkauskas, R. A. Zubrickai. Z. Z.;
J.
Glempą ir Lomžos vysk. M. Sasi- kainavusį paminklą. VLB apylinkės
$20: J. Buškevičius, V. F. Buttinger,
pirm. inž. R. Hermanas priminė, kad
nowskj, kad Seinų lietuviams būtų
R. V. Kalvaičiai. H. Luters: $15: F. O.
a. a. dr. J. Griniaus mirtis yra skau
leistos
lietuviškos
pamaldos
bazili

Lazauskai, J. D. Trečiokai; $10: V. J.
dus smūgis ne tik Muencheno lietu
koje.
Bardziliauskai, M. Nevidon; $5: A. O.
viams, bet ir visai mūsų kultūrai.
Biveiniai, A. Broga.V. Laurinaitis, N.
ALKF SUVAŽIAVLMAN BUVO A. Griniuvienė visus pakvietė pietų
Visiems aukotojams nuoširdžiai
ĮJUNGTA IR ATEITININKŲ DIE į restoraną prie kapinių. Čia savo kal
dėkojame.
B. Tamoiiūnienė,
NA. pradėta taip pat pamaldomis bomis velionį bei jo veiklą prisiminė
TF įgaliotinė
gruodžio 28. Paskaitą apie “Ateities” dr. K. J. Čeginskas, Vasario 16 gimna
bei ateitininkijos įnašą į kultūrinį zijos direktorius J. Kavaliūnas, VLB
Lietuvos gyvenimą skaitė Pr. Pus- tarybos vicepirm. J. Lukošius. Dr.
Calgary, Alberta
dešris. Svarstyboms “Gyvoji ateiti K. J. Čeginskas priminė, kad buvęs
LIETUVIŠKA KALĖDŲ EGLUTĖ.
ninkijos tėkmė į ateitį” vadovavo E. velionies mokytojas ir vėliau kolega
Glenbow mužėjaus patalpose, antra
Varnienė. Į svarstybas buvo įtrauk dr. J. Eretas, gyvenantis Šveicarijos
me augšte, buvo išstatyta papuošta
tos trys paskaitos: A. Bakaičio — Bazelyje, jau rašo dr. J. Griniui skir
šiaudinukais, žvakutėmis, saldai
“Dvasinio atsinaujinimo reikalas", tą monografiją. Jis nori gauti medžia
niais, grybais lietuviška eglutė.
J. Petraičio — “Lietuva ir mes”, dr.
K. Dubauskas, KLB Kalgario apylin A. Mauragio — “Gairių ateities veik gos apie 1952-55 m. laikotarpį, kai ve
kės pirmininkas, buvo pakviestas > lai bejieškant”. Ateitininkų Dieną lionis buvo lietuvių studentų grupės
globėju Laisvosios Europos kolegijo
papasakoti televizijos programoje
užbaigė literatūrinis ir muzikinis je Strassburge. Ten gyvendamas, jis
apie kalėdinius lietuvių papročius
vakaras “Mūsų žodis ir daina — Tau, pietaudavo kartu su studentais kole
ir apie eglutės šiaudinukais puoši Tėvyne Lietuva!”
gijos valgykloje, vakarais jiems skai
mo technikų bei ornamentus.
SIELOVADOS KUNIGŲ KONFE tydavo paskaitas apie Lietuvos istori
Visų Kalėdų laikotarpį Glenbow
mužėjaus patalpose buvo demons RENCIJA, įvykusi gruodžio 31 d., ją bei jos kultūrą. Kviesdavo ir kitus
truotos vengrų, meksikiečių ir lietu taip pat buvo susieta su Australijos paskaitininkus — istoriką dr. Z.
Lietuvių Katalikų Federacijos su Ivinskį, filosofą dr. A. Maceiną.
vių papuoštos eglutės. A.
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Aukos Tautos Fondui

PADĖKA
Mano brangiam vyrui

1981 m. aukų sąrašas II

ata Broniui Balčiūnui
1981 m. gruodžio 13 d. mirus,
skausmo valandoje man padėjusioms reiškiu gilia pa
dėką: klebonui kun. dr. F. Jucevičiui už Mišias ir pras
mingą pamokslą, visiems — už atsilankymą koplyčioje
ir laidotuvėse.
Dėkoju už aukas Mišioms, parapijai, vėžio tyrimo
institutui, už gėles bei vainikus.
Ačiū atsilankiusiems giminėms p.p. Šulcams (Wes
ton, Ont.), J. Dailydai'su žmona (Arkansas City), A. No
vak su šeima, velionies pusbroliui St. Morkūnui.
Dėkoju visiems už dovanas ir Broniaus lankymą,
jam esant ligoninėje.
Iš širdies dėkoju mielom šeimininkėm už Suruoš
tus pietus visiem laidotuvių dalyviam.
Niekad nepamiršiu jūsų gausaus dalyvavimo ve
lionies Broniaus Salčiūno laidotuvėse.
Likusi viena, liūdinti —
_
., ..

žmona Marija

Toronto lietuvių choras "Volungė", vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS. koncerto metu Toronto universi
tete. kur buvo surengtos Baltiečių Dienos. Ši nuotrauka buvo įdėta estų laikraštyje “Valia Eestlane”
Nuotr. II. Oja

PADĖKA
Mano mylimai žmonai, motinai, uošvei ir močiutei

Kaltinami Amerikos lietuviai

a.a. Nadeždai Kuliešienei
1981 m. gruodžio 10 d. mirus, nuoširdžią padėką reiš
kiame Tėvams pranciškonams už pamaldas laidotuvių
namuose, atlaikytas šv. Mišias ir' pasakytą pamokslą
šventovėje, palydėjimą ir atliktas apeigas kapinėse, so
listui V. Verikaičiui už giesmes bei muziką šv. Mišių
metu pensininkų klubo pirmininkui J: Karpiui už pa
sakytą kapinėse atsisveikinimo kalbą, visiems už gėles,
aukas šv. Mišioms ir vėžio ligos tyrimams, karsto nešė
jams ir visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuose,
šventovėje bei kapinėse ir išreiškusiems jai paskutinį at
sisveikinimą, o mums užuojautą žodžiu arba raštu.

Apie juos rašo JA V spauda, mini jų pavardes, tyrinėja jų praeitį

Taipgi nuoširdus ačiū dr. J. Yčui ir dr. B. Simons už
atsilankymą koplyčioje ir užuojautą, dr. C. Derzko už
atsilankymą šventovėje bei užuojautą ir dr. S. Doyle
užuojautą raštu.

Liūdintys: vyras Petras ir duktė G. Laurus su šeima

PADĖKA
Mūsų mielai žmonai ir mamai

A+A
ALDONAI TRUMPICKIENEI
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžių padėkų
lankiusiems ja ligoninėje jos ligos metu, jų guodusiems ir stiprinusiems.
Dėkojame visiems lankiusiems velionę laidotuvių
namuose, atsiuntusiems gėles prie jos karsto, užpra
šiusiems šv. Mišias, guodusiems mus mūsų skaus
mo valandose.
Nuoširdžiai dėkojame prelatui dr. J. Tadarauskui, kun. St. Šileikai ir kun. L. Januškai, OFM, už
iškilmingas laidotuvių Mišias.
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams už paskutinį
velionei patarnavimų ir visiems palydėjusiems jų į
amžino poilsio vietų Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dar kartą visiems ir už viskų mūsų nuoširdus
aclUl

«

Liūdintys: vyras Mykolas,
duktė Marytė,
sūnūs — Ramutis
ir Jonas su žmona

PADĖKA

A.A. ANTANAS MORKŪNAS
1924. VI. 10—1981. X. 27
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kurie taip užjautė
ir lankė velionį ilgos ligos metu. Dėkojame visiems pa
rapijiečiams ir bičiuliams už tokį gausų dalyvavimą Miš
paruose ir gedulingose Mišiose, palydėjusiems į kapines,
gausiai aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvių Fondui, taip
pat visiems, mus užjautusiems žodžiu arba raštu.
Reiškiame gilią padėką Milanai ir Albertui Jone
liams ir Kostui Toliušiui už rūpestį, globą ir vežiojimą
Antano į ligoninę terapijai.
Ypatingai dėkojame p.p. Bronei ir Jonui Lukoše
vičiams, kurie taip nuoširdžiai užjautė Antaną, lanky
dami jį namuose bei ligoninėje, o p. Bronei, budėjusiai
su manimi per visą jo mirties agoniją, Dėkojame Jonui
Lukoševičiui ir Linui Staškevičiui už maldų ir psalmių
skaitymą per Mišparus ir šv. Mišias.
Nuoširdžiai dėkojame Br.. ir D. Staškevičiams už
tokią nuoširdžią užuojautą, globą bei suorganizavimą
vaišių po Mišparų. Dėkojame visoms šeimininkėms, ku
rios prisidėjo prie tų vaišių suruošimo.
Giliai dėkojame Stasei ir Antanui Danaičiams, atvykusiems iš Otavos j šermenis bei laidotuves ir lankiu
siems velionį daug kartų ligos metu. Taip pat dėkojame
ir visiems pažįstamiems bei bičiuliams, lankiusiems An
taną ligoninėje ir namuose.
Dėkojame Aušros Vartų chorui už giedojimą "Li
bera" ir Mišparų metu, sol. Ginai Čapkauskienei, gie
dojusiai su choru ir per gedulingas šv. Mišias.
Giliai dėkojame seselei M. Teresei už tokią nuošir
džią globą, budėjimą ligoninėje, maldų ir Mišparų su
organizavimą, vargonavimą ir giedojimą šv. Mišių ir
Mišparų metu.
Su didžiausia pagarba dėkojame Tėvams jėzuitams
— J. Aranauskui ir S. Kubiliui, lankiusiems velionį li
goninėje ir klebonnui kun. dr. J. Kubiliui, leidusiam ve
lionį pašarvoti šventovėje, gražias pamaldas, jautrius pa
mokslus bei visokeriopą pagalbą.
Tegul Augščiausias Jus visus globoja —

žmona Aldona Morkūnienė ir duktė Vidutė
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Jau kuris laikas JAV-se vyks
ta jieškojimas vadinamųjų ka
ro nusikaltėlių, dalyvavusių žy
dų naikinime. Teisingumo mi
nisterijoje sudarytas specialus
skyrius tirti gaunamai medžia
gai apie nusikaltėlius.
Jau yra iškelta visa eilė bylų
teismuose įvairių tautybių as
menims. Vieni jų buvo nubaus
ti JAV pilietybės atėmimu ir
deportacijos grėsme, kiti ištei
sinti. Pvz. buvusio Lenkijos pi
liečio Walus byloje paaiškėjo,
kad kaltinimai nukreipti ne į tą
asmenį, nes Walui pavyko Įro
dyti, kad atitinkamu metu jis
negyveno nusikaltimo vietovėje.
Panašių atvejų būna ir daugiau,
nes atpažjnti žmones po 40 me
tų yra labai sunku. Dėlto čia
galimos labai stambios klaidos.
Kaltininkų jieškojimas, kurį
atlieka daugiausia Wiesenthalio įstaiga Austrijoje, neaplen
kia ir lietuvių. Prieš keliolika
metų JAV spaudoje buvo pa
skelbtas sąrašas lietuvių “karo
nusikaltėlių”, kuriame buvo net
kelios žymių veikėjų pavardės.
Paaiškėjo, kad tai nesusiprati
mas, nes tie asmenys neturėjo
nieko bendro su primetamais
nusikaltimais.
Speciali Įstaiga
Pastaraisiais metais nusikal
tėlių jieškojimas JAV-se sustip
rintas. Specialiam teisingumo
ministerijos skyriui buvo pa
skirta milijoninė dolerių suma.
Tasai skyrius oficialiai yra vadi
namas “Office of Special Inves
tigation” (OSI). Jam vadovauja
Allen Ryan.
Prie to skyriaus įsteigimo
daug prisidėjo JAV kongreso
narė Elizabeth Holtzman iš
Brooklyno. Ji 1978 m. pirminin
kavo komisijai, svarstančiai ne
legalių imigrantų klausimą,
įskaitant nacių karo nusikaltė
lius. Jos dėka kongresas pasky
rė 2,3 milijono dolerių tam rei
kalui ir tai daro kasmet. Tomis
lėšomis samdoma 50 asmenų —
advokatų, tyrinėtojų, istorikų,
raštininkų. Jų paskirtis — tyri
nėjimas gautos medžiagos ir kė
limas bylų teismuose nusikaltė
liams. Iki šiol OSI tyrinėjo 521
asmens bylą, kurių 250 numa
rino dėl įrodymų stokos, šiuo
metu tiriamos 222 bylos, o 24
perduotos teismams.
OSI, pasak jos vedėjo A.
Ryan, gauna žinias apie nusikalttėlius iš paskirų asmenų, iš gy
vų nukentėjusių liudininkų, iš
vyriausybių — V. Vokietijos,
Sov. Sąjungos, Izraelio bei kitų,
iš valstybinio archyvo Vašingto
ne, kur laikomi karo metu rasti
Vokietijos dokumentai. Iki šiol
dėl iškeltų teisminių bylų šeši
asmenys neteko JAV pilietybės,
bet nė vienas nebuvo deportuo
tas.
Lietuvių pavardės
OSI sąrašuose yra keletas lie
tuvių. Teismams perduotos šių
asmenų bylos: Mike Paskerio,
Jurgio Juodžio ir Kazio Palčiausko. Pirmojo teismas buvo
1978 m., kuriame jam atimta
JAV pilietybė, bet deportacija
nevykdoma, nes jis yra 80 m.
amžiaus ir nebepajėgus. Kitų
dviejų bylos dar tebelaukia teis
mo. Jiedu gyvena St. Petersburge, Floridoje, ir aktyviai daly
vauja lietuvių veikloje. K. Palčiauskas yra ekonomistas, mo
kytojas, skautų ir visuomenės
veikėjas. Jo kaltinimui pagrin
das — buvo Kauno burmistru
1941-42 m. J. Juodis kaltinamas
dalyvavimu savisaugos batalijone, kuris prisidėjęs prie žydų

ir kitų tautybių žmonių naikini
mo.
Amerikiečių spauda
Vietinė amerikiečių spauda
labai susidomėjo J. Juodžio as
meniu. Dienraštis “Evening In
dependent” 1981 m. gruodžio
28-30 d. d. laidose išspausdino
platų reportažą — pasikalbėji
mą su dail. J. Juodžiu, su OSI
vedėju A. Ryan, advokate N.
Grybauskaite ir vietos lietu
viais. Gruodžio 28 d. laidos pir
mame puslapyje įdėta spalvota
dail. J. Juodžio paveikslo nuo
trauka, vaizduojanti Simą Ku
dirką, o paskutiniame puslapy
je — kitos dvi spalvotos jo pa
veikslų nuotraukos.
Pasikalbėjime su laikraščio
korespondente Judy Garnatz
dail. J. Juodis pareiškė esąs kal
tinamas nepagrįstai. Jo batalijono paskirtis buvo saugoti san
dėlius, tiltus, geležinkelio sto
tis ir miestelius nuo rusti karei
vių plėšikavimo. Žydų naikini
me nedalyvavęs. Tai darydavo
vokiečių SS dalinių kariai, ap
sirengę juoda uniforma. Į kalti
nimą, kad netiksliai užpildęs
imigracijos anketą, dail. J. Juo
dis atsakė, esą ten buvo klausi
mas ar tarnavo vokiečių kariuo
menėje. Atsakęs ne, nes tarna
vęs Lietuvos, o ne Vokietijos
kariuomenėje. Taip pat panei
gęs kaltinimą esą jo batalijonas
pagelbėjęs vokiečiams, nes tar
navęs tik savam kraštui Lietu
vai.
Lietuvių laikysena
Amerikietė reporterė Judy
Garnatz teiravosi ir apie lietu
vių laikyseną kaltinamųjų at
žvilgiu. Tuo klausimu ji kalbė
jo su dail. J. Juodžio advokate
N. Grybauskaite ir kitais lietu
viais. Jų visų laikysena tokių
bylų atveju esanti neigiama.
Kai tas klausimas buvo palies
tas pokalbyje su OSI vedėju A.
Ryan, šis pareiškė: “Kaikurios
tautybės skundėsi, kad OSI juo
dina jų vardus, bet tai liečia tik
tai keletą blogų asmenų gerų
žmonių bendruomenėje. Kodėl
tad gerieji nepadeda OSI įstai
gai? Nesulaukėm beveik jokio?
pagalbos iš šios (lietuvių) bend
ruomenės. Gerai. Mes įrodysime
savo kaltinimą su jos pagalba
arba ir be jos”.
Daugelis lietuvių mano, kad
tokiose bylose po 40 metų gali
nukentėti daug nekaltų žmonių.
Po tiek metų žmonių išvaizda
yra pasikeitusi, ir liudininkai
nebegali su tikrumu atpažinti.
Įvairūs dokumentai pateikiami
kaltininkų jieškotojams norint
atsikeršyti. Ypač nepatikimi do
kumentai atsiunčiami iš Sov.
Sąjungos ir jos okupuotų kraš
tų. Pvz. lietuvių atveju okupa
cinė sovietų valdžia yra labai
suinteresuota kompromituoti iš
eivius, kurie pabėgo nuo sovie
tinio režimo, išvengė deportaci
jų Į Sibirą. Pokario išeiviai yra
laikomi komunistų priešais, ku
riuos reikia naikinti, jei ne fi
ziškai, tai bent morališkai.
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė, bendradarbiau
dama su Sov. Sąjungos vyriau
sybe tokių kaltininkų jieškojime, pasitarnauja Maskvos poli
tikai. Susidaro labai keista si
tuacija: iš vienos pusės JAV
stipriai pasisako prieš sovietinį
imperializmą, agresiją Afganis
tane, Lenkijoje ir kitur, o iš ki
tos pusės — bendradarbiauja
su sovietinėm įstaigom, jieškodama nacių kaltininkų, gyvenu
sių sovietų valdomose žemėse
prieš 40 metų. Tai prieštaringa

politika, kuria naudojasi sovie
tai.
Kad taip yra, matyti iš sovie
tinės spaudos. Tie asmenys, ku
rie patenka Į kaltinamųjų sąra
šus JAV-se, susilaukia juodini
mo sovietiniuose laikraščiuose,
kuriems rūpi ne teisingumas, o
susidorojimas su raudonajam
režimui nepalankiais asmeni
mis. Tokiose aplinkybėse ne
įmanoma išeivijos lietuviui su
silaukti objektyvaus vertinimo.
Sakoma, jog minėtas bylas
organizuoja žydai, siekdami
bausmės nusikaltėliams ir pri
mindami pasauliui, kad praėju
sio karo naikinimai nepasikar
totų. Žinoma, kiekviena nuken
tėjusi tauta dega bausmės noru,
tačiau tokiais atvejais neįmano
ma išgaudyti nusikaltėlius, pa
sklidusius po pasaulį. Moraline
prasme jie visi yra pasmerkti ir
juos teisia jų pačių sąžinė. Kaip
patirtis rodo, gaudant nusikaltė
lius, nukenčia ir nekalti žmo
nės — tiesiogiai ar netiesiogiai.
Tai erzina visuomenę ir kelia
antipatiją perdaug uoliems nu
sikaltėlių jieškotojarps. Dėlto
pastaruoju metu padidėjo anti
semitizmas JAV-se, Prancūzijo
je ir kitur. Ar ne išmintingiau
būtų jieškoti ne bausmės (palik
ti ją Dievo teismui), o taikos,
sugyvenimo, skiepyti visuotinį
humaniškumą ir juo tiesti ke
lius į visų tautų ateitį? M.

Toronte ir apylinkėse 1981 m.
surinkta $29,618.06
$900.00: B. S. R. Vaičaičiai.
$500.00: P. Šalna O.L.S.
$400.00: Jonas Širvintas
$231.27: A. a. Klemenso Kirnos at
minimui aukojo artimieji.
$220.00: Algd. Banelis.
$200.00: Dr. M. Arštikaitis, J. A.
Bartininkaičiai, H. G. Lapai, dr. A.
Saikus.
$150.00: S. Jagėla.
$125.00: A. Firavičius, John Margis
Drugs.
$120.00: St. Savičius.
$100.00: R. J. Barakauskas, G. D. Bė
rius. Birutė. S. K. Gečai, Alg. Ada
Jagėla, W. Lackus, Lietuvos Ąžuolas,
dr. A. V. Lukas, Walters. Mastis, J. N.,
dr. A. Pacevičius, P.Prakas, adV. A. D.
Puteriai, A. Raščius, Jonas Rukša, H.
Šiaurys, A. A. Šmigelskiai, A. Ur
bonas, Erik. Vaičekauskas, J. Varkavičius, S. A. Viskontas, V. Žakas.
$75.00: A. E. Sagevičius, B. Sakalas.
$50.00: K. Abromaitis, dr. A. Bar
kauskas, V. Demikis, J. Demikis,
Julius Gipas, Stasė Girčys, V. Ignaitis, L. Kirkilis, S. Kuzmickas, V.
Melnykas, N. N., Br. Narbutas, Alg.
Pacevičius, L. L. B., J. V. Plečkaitis, L.
Prialgauskas, B. Rakauskas, A. Rinkūnas, dr. J. Slivinskas, Ig. Stasiulis,
V. Stočkus, Petr. Šturmas, A. Vaiš
vila. Jon. Aid. Vaškevičius, dr. J. J.
Vingilis.
$45.00: L. Alekna.
$40.00: S. Barančiukas.
$30.00: J. Aukštaitis, Bronė Galinis,
Edv. & Aid. Mačiulaitis, Balys Savic
kas, E. Spudas, B. Vitkus.
$25.00: M. Abromaitis, B. Baranaus
kas, L. Bieliauskaitė, J. Budreika, K.
Čepaitis, Just. Dobilas, V. Girnius,
EI. Griškinienė, V. Gumauskas, VI.
Jankaitis, A. Jucys, R. Kymantas,
Aug. & M. Kuolai, P. Lelis, Alb. Melvydas, St. Miniota, Srauni Neris, M.
Pranevičius, P. R. — T., K.P. Raudys,
S. Rukša, V. Šadreika, Šiliai, J.
Tamulionis, Aldona Valius, A. J.
Venslovaitis, L. Vyšniauskas.
$22.00: N. Baleiša.
$20.00: A. Andrulis, A. Artičkonis,
A. V. Bajorinas, L. V. Balaišis, P. Bal
čiūnas, K. V. Balsys, V. Balsys, Pov.
Baranauskas, P. Barauskas, P.
Baronas, T. Benotienė, A. Bliūdžius,
A. Borchertas, Apol. Čepaitis, Jon.
Dambrauskas, M. Duliūnas, B. M.
Genčiai, U. Genčiuvienė, S. M.
Gudaitis, J. Gudavičius, P. Imbrasas,
M. Jankus, Jurg. Juodikis, Ona
Juodišius, S. Kėkštas, J. Keleris, E.
Kondratas, B. Lunas-Kriaučeliūnas,
Jon. Lelis, K. Lukošius, J. Mačkinis, J.
Mažeika, W. Mikšys, J. Pacevičienė, J.
Pažemęckas,
M.
Petronis,
S.
Prakapas, J.
Pusvaškis, Juoz.
Sabaliauskas, H. Sakalauskas, Ona
Sergautis, A. Simonavičius, VI.
Sonda, V. B. Švedai, Aid. Totoraitienė, Ign. Urbonas, S. Vaitkus,
Stasė Vasiliauskas, M. Vitartaitė, A.
Zarembaitė.
$15.00: V. D. Bigauskas, Stasys
Jaseliūnas, M. Meiliūnas, Razgaitis,
W. V. Ūsas.
$10.00: J. Bartnikas, V. Butrimas,
Elena Dvilaitis, Ona Grigaravičienė,
J. Gataveckas, V. Jasas, J. Kairys, A. &
S. Kalūza, V. Karnilavičitis, K.
Kiaunė, Z. Kučinskas, J. Nešukaitis,
P. Piepcevičius, Jonas Riauba, A.
Slaboševičius, A. Stulginskas, Stasė
Štuikys, J. Venslovaitis, M. Vilčiauskaitė, Vyt. Vingelis, J. Žaldokas, A.
Žemaitaitis.
5.00: M. Galinaitis, K. Stulpinas.
2.00: Saliomėja.
ORGANIZACIJOS —
INSTITUCIJOS — DRAUGIJOS

DR. LIUCIJA-ZENTA PAŠAITIENĖ,
talkinama kitų veikėjų. V. Vokietijos
Hamburge. Šv. Petro šventovėje. 1981
m. lapkričio 1 d. surengė įspūdingas
pamaldas už Vokietijoje ir Baltijos
valstybėse sunaikintus žydus

BOOKBINDING STUDIO

SAMOGITIA
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

$300: “Parama", Toronto Lietuvių
Namai.
$200: Prisikėlimo parapijos ban
kas.
$100: W. M. Maskel Ins. Agen. LTD.,
North Sylva Co. LTD., Time Press
Litho LTD.
$75: Toronto LN Vyrų Būrelis.
$60: W. Dresher Ins. Agency LTD.
$50: LKK — Savanorių Sąjungos
Toronto Skyrius.
$30: Liet. Evg. Liut. Moterų
Draugija.
$25: Al Garbens Real Estate, KLK
Moterų Dr-jos Lietuvių Kankinių pa
rapijos skyrius, Old Country Shop
LTD.
BRAMALEA, ONT.
$25: L. Leveckis.
BRAMPTON, ONT.
$100: J. Arštikaitis, J. Paršeliūnas.
$50: K. Dalinda, J. Gudelis.
$25: K. Kudirka.
\
$10: V. Urbonas.

BRANTFORD, ONT.
$30: Mrs. Eugene Jasin, Victor
Jasin.
$25: J. Domeika.
$20: O. Lawryk, A. A. Petrauskas, J.
O. Širvinskas.
$10: P. Eitutis, C. Laukys, A. Savic
kas.
‘
COLDWATER, ONT.
$50: V. Stanaitis.
GEORGETOWN, ONT.
$25: P. J. Malis.
KESWICK, ONT.
$200: Bruno Pakulis.
$100: Pr. Krilavičius, V. Rutkaus
kas.
$25: S. Matus.
KLEINBURG, ONT.
$60: L. V. Matukas.
MADOC — PETERBOROUGH, ONT.
$50: dr. R. Vaštokas.
$25: Jonas Rutkauskas.
OSHAWA, ONT.
$90: H. Butkevičius.
$50: J. Dundzys, B. Kupcikas, V.
Kuraitis.
$40: J. Samkovas.
$35: J. Macevičius.
$30: S. Kneitas, M. Zubrickas.
$25: Marija Barstys, A. Trumpickas.
$20: P. Juodvalkis, J. A. Medelis, A.
Želvys.
PARIS, ONT.
$25: Ve. Gečas, P. Martišius.
$20: P. Česnulis, A. Padolskis, S.
Pakulis.
$10: A. Kuzmickas.
PORT SEVERN, ONT.
I
$40: Riverside Tavern.
$25: Alg. Ropė.
$20: J. Masionis.
$10: T. Gaižauskas.
SARNIA, ONT.
$30: A. Budrys.
$25: S. Urbantas.
$20: VI. ir K. Balčiūnai, T. Bartkus,
T. Kliorikaitis, A. Petrauskas, Fr.
Seibutis, F. Timukas.
$10: W. M. Dambrauskas, A.
Gaputis, S. Rimkus, Leo. Vilkas.
STA YNER — WASAGA, ONT.
$50: J. ir D. Kaunaitės.
THORNHILL, ONT.
$20: R. L. Sinkus, A. P. Stanėnas.
$15: Mėta Pamataitis.
TIMMINS, ONT.
$30: Mrs. Lehman.
$25: K. Jasaitis.
$20: A. Margelis, J. Paransevičius,
V. Senkus.
$10: V. Bernotas, P. Gaigalas, N. N.,
M. Razmas.
WHITBY, ONT.
100: A. N. Ankus.
$30: A. K. Vaičiūnas.
BROOKLYN, N. Y.
$25: G. E. A. Popeliai.
Visiems aukojusiems Tautos Fon
dui Toronto atstovybė reiškia nuo
širdžią padėką. Tautos Fondo bend
radarbiams: Vac. Gečui Parise, T.
Bartkui Sarnijoje, K. Jasaičiui Timminse, V. Kuraičiui Ošavoje, M. Dambarienei Toronte už pagalbą Tautos
Fondo
darbuose
nuoširdžiai
dėkojame.
VLIKo seimo metu 1981. XI. 7 Klevelande Kanados Tautos Fondo au
kotojai buvo gražiai pristatyti, di
džiai įvertinti ir pagerbti už nuo
širdžias aukas Lietuvos laisvės dar
bams.
Gerbiamieji lietuviai Kanadoje,
būkime duosnūs, padėkime, aukoki
me ir ginkime Lietuvą mūsų. Mie
liems Tautos Fondo aukotojams lin
kime geriausios sekinės 1982 metais.
Tautos Fondo
Toronto apyl. atstovybė
6 Constance St.
Toronto, Ont. M6R 1S4.
Tel. 535-9864.
• Kas atitrūksta nuo lietuviškos
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

Optomctristas

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

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

Klevelando "Nerija", išleisdinusi naują muzikinę plokštelę. Viduryje — vieneto vadovė RITA ČYVAITĖ-KLORIENĖ,
jos dešinėje — pianistas prof. A. KUPREVIČIUS, kairėje JAV Lietuvių Bendruomenės Klevelando apylinkės pirm. J.
MALSKIS
a
Nuotr. V. Bacevičiaus

«

6 psi.

• Tėviškės Žiburiai

«
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Laukiniuose Venecuelos
plotuose

Nuotaikinga jaunimo grupės
ekskursija trimis džypais

JŪRATĖ ULECKAITĖ

Pietiečių ir šiauriečių lietuvių jaunimo grupė, keliavusi per laukinius Venecuelos plotus. Viršuje — keliauninkai sustoję pailsėti, apačioje — stebi netoli
esantį Jaspe krioklį
Nuotr. J. Uleckaitės

Krašto valdybos žinios
Pasikeitimai KLB krašto val
dyboje. Perėmus visuomeni
nių reikalų komisijos vadova
vimų J. V. Daniui, kultūros ko
misijai sutiko vadovauti J. R.
Simanavičius (614 Tedwyn Dr.,
Mississauga, Ont., telef. 2753134). Iždininko pareigas iš
buvusio ižd. V. Dauginio perė
mė Juozas Krištolaitis (P.O.
Box 446, Watertown, Ont. LOR
2H0, tele. 689-5733). Šalpos
ir socialiniams reikalams va
dovauti pakviestas krašto valdybon Vincas Sakas (121 Glenfern Ave., Hamilton, Ont.,
telef. 528-4834).
Mažųjų kolonijų reikalams
krašto valdyba paskyrė valdy
bos narį Algį Nausėdų (51 Van
Dusen Blvd., Toronto, Ont.,
N8Z 3E8, telef. 231-1423). Vi
sos mažosios kolonijos, turin
čios problemų savo veikloje,
prašomos rašyti* ar skambinti
įvairiais reikalais A. Nausėdui, kuris, kjek jam sųlygos
leis, padės ar patars visuose
reikaluose.
Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjunga ir latvių jaunimas su
rengė gruodžio 10 d. prie To
ronto miesto savivaldybės de
monstracijas ryšiumi su Jung
tinių Tautų paskelbtos visuoti
nės žmogaus teisių deklaraci
jos 33-iomis metinėmis. Pa
grindinę kalbų pasakė Kana
dos parlamento narys iš Br.
Kolumbijos Fred King. Jis tų
pačių dienų įteikė Kanados
parlamentui rezoliucijų, lie
čiančių žmogaus teisių pažei
dimus įvairiuose kraštuose.
Taip pat šioje demonstracijo
je kalbėjo KLB krašto valdy
bos pirm. Joana Kuraitė. De
monstracijose dalyvavo estai,
latviai, lietuviai, lenkai ir uk
rainiečiai.
Švietimo komisija nupirko
dainorėlį, paruoštų muz. F.
Strolios, ir išsiuntinėjo visoms
šeštadieninėms
mokykloms.
Ši komisija sumokėjo mokestį
visiems augštesniųjų lituanis
tinių kursų lankytojams, gy
venantiems už Toronto miesto
ribų. Švietimo komisija yra
suplanavusi surengti pavasarį
mokytojų suvažiavimų — kon
ferencijų ir mokyklos pavasa
rio šventę. Visais švietimo rei
kalais prašom kreiptis į švieti
mo komisijos pirm. Dalių Viskontienę (54 Langsmuir Cres.,
Toronto, Ont., M6S 2A7).
KLB kultūros komisijos su
darytoji premijai paskirti ko
misija iš J. V. Danio, kun. dr.
V. Skilandžiūno, P. Ancevičienės, L. Giriūno ir R. Šiūlytės, savo posėdyje 1981 m. gruo
džio 4 d. Otavoje šių naujai
įsteigtų
kul tūriu inko-visuomenininko premijų $500 pas
kyrė Elenai Kudabienei, teat
ro aktorei, Hamiltono dramos

teatro “Aukuras” režisorei ir
vadovei, dirbusiai visuomeni
nį bei kultūrinį darbų daugiau
kaip 30 metų. Premija paskir
ta iš a. a. Augustino Daukanto
palikimo Kanados Lietuvių
Bendruomenei.
KLB krašto valdyba ir šiais
metais ruošia su estų ir latvių
bendruomenėmis
baltiečių
vakarą Otavoje parlamento
rūmuose š. m. vasario 24 d. Šia
me vakare yra sutikęs dalyvau
ti generalinis gubernatorius,
visa eilė parlamentarų ir se
natorių. Šio vakaro paruošimo
darbais iš lietuvių pusės rū
pinasi visuomeninių reikalų
komisijos pirm. J. V. Danys
(1681 Ainsley Dr., Ottawa, Ont.
K2C 058).
j KLB krašto valdyba Toronte
ruošia Vasario 16 priėmimą
kanadiečiams š. m. vasario 19,
penktadienį, Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Tikslas —
painformuoti
svetimtaučius
apie padėtį Lietuvoje ir dau
giau supažindinti su Lietuva —
jos praeitimi bei kultūra.
KLB krašto valdyba ragina
visas apylinkes, kiek sąlygos
leidžia, surengti kuo iškilmingesnius Vasario 16-sios minė
jimus. Taip pat valdyba kvie
čia visas apylinkių valdybas,
kiek įmanoma, prganizuoti
aukų rinkimą krašto valdybos
veiklai, kuri yra labai plati,
šakota, apimanti visą lietuviš
ką veiklą. KLB krašto valdyba
atstovauja lietuviams įvairio
se kanadiškose įstaigose, re
mia kultūrinę, švietimo, lietu
viško jaunimo veiklą. Todėl
visi geros valios lietuviai yra
kviečiami Vasario 16 proga sa
vo auka paremti KLB krašto
valdybos veiklą. Visos aukos
atleidžiamos nuo mokesčių.
Gyvenantieji toliau nuo apy
linkių kviečiami siųsti aukas
šiuo adresu: The Lithuanian
Canadian Community, P. O.
Box 446, Watertown, Ont.,
LOR 2H0.
J. P.

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

1981 m. vasarą man teko pra
leist dalį vasaros atostogų Venecueloj. Per tą laiką daug įdo
mių dalykų pamačiau ir paty
riau, tačiau Įdomiausia ir sma
giausia dalis buvo vienos savai
tės kelionė į La Gran Sabana
Venecuelos pietryčiuos netoli
Guyanos ir Brazilijos sienų.
Mūsų vienuolikė
Kelionės organizatorius ir va
dovas buvo Aras Mažeika. Jis
ne tik viską apskaičiavo ir su
planavo, bet ir buvo stiprioji
grupės ranka momentais, kai
jos tikrai reikėjo. Dalyvius šios
ekskursijos sudarė vienuolika
iš Karako ir apylinkių lietuviš
ko jaunimo: Jonas, Luis, Šarū
nas, Rimas Rosales, Petras ir
Elena Baronai, Živilė (Maigualida) ir Humberto Rodriguez,
Angelė Mažeikaitė, Marcei Jaloveckas ir Viktoras Karnakauskas. Taip pat dalyvavo dvi vieš
nios ir Šiaurės Amerikos — Zi
ta Kripavičiūtė iš Klevelando ir
aš iš Toronto.
Važiavome trijuose džypuose.
Buvom susispaudę, bet papras
tose mašinose jokiu būdu nebū
tume tenai nuvažiavę. Iš pra
džių buvo gana nepatogu, bet
kai nėra pasirinkimo, žmogus
greitai pripranta. O gale kelio
nės buvom taip įpratę tokiu bū
du važiuot, kad tikrai buvo keis
ta sėdėti eilinėj mašinoj.
Rugpjūčio 7 d. vakare susi
rinkom Marichej, už Karako,
pas Mažeikas. Reikėjo sunešti
maisto, kad užtektų visai savai
tei, palapines ir drabužius. Taip
pat Įvyko kruopštus patikrini
mas džypų. Mat planavom išva
žinė! per tūkstantį kilometrų
per visokiausias kliūtis. Paga
liau susitarėm išvažiuot 6 v. r.
ir viens po kito, kur tik radom
vietos, atsigulėm.
Sekantį rytą 6 v. aš jau buvau
pasiruošusi išvažiuot, o visi kiti
miegojo, nes Venecueloj viskas
vyksta “mas o menos” (maž
daug): visi buvo pavargę, nesi
skubino atsikelti. Pasėdėjau
viena keletą valandų, kol visi
pabudo ir susitvarkė. Išvažia
vom pagaliau 10 v.
Važiuojam
Kelias valandas iki beveik
Puerto la Cruz turėjom puikų
Karibų jūros pajūrio vaizdą. Po
to pasukom tiesiai Į pietus Ciu
dad Bolivar link. Prasidėjo
karštis ir visiškai tiesūs, bet
duobėti keliai. Turiu tikrai pa
girti visus tris vairuotojus —•
Arą, Petrą ir Angelę už jų pui
kų vairavimą, nes jau tokių bai
sių ir pavojingų kelių mažai ki
tur rasčiau.
Buvom įsitaisę radiją, kad ne
reikėtu vienuolika valandų išti
sai kalbėti. Bet po tos vienuoli
kos valandų, kai sustojom nak
vot, tai jau nesinorėjo jokios
muzikos.
Per tą pirmą dieną mes nuva
žiavom per 600 km. Labai keitė
si aplinka. Prie jūros buvo la
bai daug tropikinės augmenijos.
Važiuojant į pietus, aplinka pa
sidarė daug sausesnė, o kai pri
važiavom' Orinoko upę, viskas
pasidarė labiau sodru
Buvo ir keli nuotykiai. Tik iš
važiavus iš Karako, į vieną mū
sų džypą įvažiavo automobilis
ir sulaužė vieną užpakalinę švie
są. Po to, kai pradėjo smarkiai
(ne kaip Kanadoj) lyti, per viso
kius plyšius lašėjo vanduo. Taip
pat benzino kiekio ir motoro
temperatūros rodyklės staiga
sugedo. Važiavom nežinodami
nei kiek benzino yra, nei kokia
motoro temperatūra.
Prieš sustojant nakvynei, vi
si buvom taip pavargę, kad dau
guma užmigo, o tie kurie dar

ARTEX BEDDING CO
Pūkinės antklodės
Pagamintos Kanadoje su europietiškų patyrimu * Labai gera kokybė
* Pigios kainos, galiojančios su šio skelbimo iškarpa:

Twin (158 x 218 cm) ..
Double (200 x 218 cm)
Queen (218 x 218 cm)
King (264 x 218 cm) ...

50% pūkų
50% plunksnų

žąsų
pūkai

$125
$165
$175
$199

$159
$189
$209
$249

Mes garantuojame, kad būsite patenkinti * Nereikia pridėti persiuntimo išlaidų
“Tėviškės Žiburių” skaitytojams * Siųskite užsakymus tiesiai gamintojui:

ARTEX BEDDING CO.,
535 Brant St., Burlington, Ont., L7R 2G6

f

f

budėjo, jautėsi lyg užhipnoti
zuoti tiesaus, nesibaigiančio ke
lio. Dėl to, kai sustojom nakvoti
prie benzino stoties, maždaug
30 metrų nuo greitkelio, niekas
nesiskundė. Visi norėjo tylos ir
išlipti iš džypo.
Sekantį rytą pabudom arčiau
numatyto laiko ir pavalgę iške
liavom. Pervažiavom per Orino
ko upę įspūdingu Angostūros
tiltu, šis tiltas yra beveik 1.700
metru ilgio, ir nuo jo matomas
vaizdas buvo nepaprastas. Man
ta upė atrodė labai plati, nors
tai buvo viena šiauresniųjų
upės vietų.
Tą dieną vėl važiavom maž
daug 11 valandų, tačiau ta die
na buvo daug vargingesnė negu
vakarykštė. Pasibaigė gristi ke
liai ir prasidėjo takai. Vartoju
žodį ‘takai’, nes tuo laiku tie
prasti, duobėti grįsti keliai atro
dė dangiški. O reikės šiais ta
kais važiuoti kelis šimtus kilo
metrų visą savaitę.

Sudiev civilizacijai!
Vakarui artėjant, pravažia
vom paskutinę benzino stotį se
kantiems dviem šimtam kilo
metrų. Buvo tai paskutinis
ženklas civilizacijos keliom die
nom. Tada pradėjom važiuot į
kalną, kur prasideda La Gran
Sabana. Privažiavom staiga to
kią didelę uolą maždaug 100
metrų augščio. Šalia jos džypai
atrodė kaip mažos mašinėlės.
Toliau važiuojant į tą kalną, at
sivėrė iš abiejų pusių džiung
lės. Buvo tikrai keistas jausmas.
O dar keisčiau buvo kai priva
žiavom kalno viršūnę: gamta la
bai staigiai pasikeitė. Vienu
momentu buvo didžiausi tanku
mynai visokių augalų, staiga iš
nyko beveik visi medžiai. Šis
kalnas, ant kurio mes užvažiavos tęsiasi kelis šimtus kilomet
rų išilgai. O ant šio kalno yra
krioklių, upių ir dar net kitų
kalnų, kurie vadinasi “tepuy”.
Šie kalnai turi ypatingą bruožą,
būtent, jie yra maždaug ketur
kampiai. Mes matėm net tą “te
puy”, nuo kurio krenta ‘Angel’s
Fails’.
Vaizdas buvo pasakiškai gra
žus. Nesimatė jokių namų, jo
kių šviesų, tik matėsi besilei
džianti saulė ir girdėjosi vėjo
ūžimas.
Ant kalno pirmiausia susto
jom prie paminklo, pastatyto
tiem kareiviam, kurie žuvo pravesdami šį žemės kelią. Pama
čius tą kelią, buvo lengva su
prast, kaip žmonės galėjo žūti
jį tiesdami Buvo taip gera iš
lipti ir išsitiesti.
Maždaug pusę valandos pava
žiavę toliau, privažiavom pasku
tinį kariuomenės postą prieš
Kolumbijos sienas. Ten jie pa
tikrino mūsų dokumentus. Jau
niem kareiviam buvo ypatingai
įdomūs Zitos ir mano užsienie
tiški pasai.
Prie pirmo krioklio
Dar toliau pavažiavę valandą
laiko, privažiavom pirmą kriok
lį, kuris vadinasi Cama! Nebu
vo galima beveik nieko matyt,
nes jau buvo naktis, bet mano
vaizduotė visokių dalykų išgal
vojo, girdint smarkų vandens
ūžimą.
Ištiesėm didelę paklodę, su
sidėjom ant jos miegmaišius ir
visi greit užmigom. Tačiau ne
ilgai miegojom, nes 5 v. r. mus
prikėlė pusiau laukinės vištos,
kurios lesė mūsų maistą. Nebu
vo galima jomis atsikratyti, nes
buvo labai greitos ir užsispyrusios. Taip pat nebuvo labai sma
gus jausmas, nes buvo šaltoka
ir lijo. Buvom laimingi, kad su
radom iš “bamboo” padarytą
indėnų pastogę.
Po pietų, kai nustojo lyti,
pradėjom vaikštinėti ir apžiūri
nėti krioklį. Kai pirmą kartą jį
pamačiau, nežinojau ką sakyti.
Geriausias palyginimas būtų
Niagaros krioklys gamtoje, ne
apsuptoje jokios civilizacijos.
Tada Jonas, kuriam kartais
nusibosta kasdieniniai dalykai,
man pasiūlė nulipti žemyn iki
krioklio apačios. Žinoma aš,
naivi būdama, sutikau. Dabar,
žvelgdama atgal, matau, kad
esu laiminga sugrįžusi gyva.
Pirmiausia riulipom 60 met
rų stačiu kalnu be jokių takų.
Medžiai ir krūmai buvo labai
tankūs. Pradėjom lipti ir slink
ti prie krioklio. Kai buvom ke
liasdešimt metrų nuo krioklio
apačios, negalėjom pajudėti.
Jautėmės, lyg šarvus būtume
užsidėję, nes buvom peršlapę ir
negalėjom akių atmerkti, nes
vėjas buvo toks stiprus ir van
duo smarkiai tėškė į veidą. No
rėjom lipti į viršų, bet negalė-

Muziko RYTO BABICKO vadovaujamas vyru oktetas su soliste I. GRIGAI,IUNAITE atliko Klevelande koncertinę pro
gram? "Gruodžio naktis"
,
Nuotr. V. Bacevičiaus

Nepagrįstas patriotizmas - žalingas
Pastabos dėl Algirdo Gustaičio atsiliepimo į mano straipsnį “Istorija ir politika”

DR. J. BALYS

Citatos ir minties iškrainymas
Kritikuoti gali visi, bet neva
lia priskirti kitam tai. ko jis ne
parašė ar nepasakė. A. Gustai
tis rašo: “O dabartinėse Tolmin
kiemio apylinkėse šiandie nesą
nė vieno lietuvio, nors kadaise
tenai Donelaitis parašė puikų
veikalą “Metai”. Iš kur taip ge
rai dr. J. B. žino, kad tenai nėra
nė vieno lietuvio? Ar neseniai
tenai buvo, apklausinėjo visus
gyventojus?” (“TŽ” 51-52 nr.).
Iš tikrųjų mano straipsnyje
“TŽ” 39 nr. yra visai kitaip pa
rašyta, būtent: “Done'aičio lai
kais Tolminkiemio parapijoj
lietuviai sudarė apie 35% visų
gyventojų, o po šimtmečio
(1858 m.) tenai nebeliko nė vie
no lietuvio”. Yra nurodytas ir
šaltinis: dokumentai, paskelbti
serijoj “Literatūra ir kalba”,
VII, 1965, psl. 140 t. t. Yra iš
likę sąrašai kaimų, kurių gyven
tojai tada buvo lietuviai, ku
riuose gyveno vokiečiai ir kur
buvo susimaišę. Dar buvo mano
pacituotas “TŽ” 40 nr. ir T.
Venslovos straipsnis, kuriame
jis parašė: “Tolminkiemyje, sa
koma, lietuvių dabar yra dau-„
giau negu Donelaičio epochoje.
Donelaičio laikais jų ten buvo
ketvirtadalis (pagal angščiau
minėtą šaltinį — 35%, JB). . .
Dabar lietuvių ten yra koks
trečdalis.” Aš ten nebuvau ir
nežinau, kiek T. Venclovos tvir
tinimas yra teisingas, tačiau aš
sąžiningai pacituoju šaltinius.
Nėra “amžinosios teritorinės
teisės”
Klaidingas yra toks A. Gus
taičio samprotavimas: “Okupan
tas niekad neįgyja teisės į pa
vergtus kraštus, nors tenai gim
tų okupanto atvežtųjų vaikai ir
vaikaičiai”. Išvada: juos visus
galima išvyti lauk, žinoma, tik
su jėgos priemonėmis, bet ne
pagal tarptautinę teisę, nes kas
pvz. gimė Anglijoj, Amerikoj
ar Rusijoj, tasai yra to krašto
pilietis, jeigu jis tos pilietybės
neatsisako, nepriima kitos arba
jam pilietybė nėra atimta.
Aš buvau pacitavęs geopoliti
nį dėsnį, kurį čia pakartosiu:
“Tuščia teritorija nieko nereiš
kia —' tai dykuma. Kas ją ap
gyvendins, to ji ir bus nuosavy
bė”. Taip jau yra, kad istori
ja nežino “amžinos teritorinės
teisės”. Tautų kilnojimasis di
desniu ar mažesniu mastu vyks
ta visą laiką. Juk ir lietuviai ne
buvo “nuo amžių” pirmieji gy
ventojai tarp Neries-NemunoBaltijos jūros. Atrodo, kad se
novėje toje srityje gyveno suo
miškos giminės, kurias baltai
nustūmė į šiaurę. O baltus iš
pietryčių' į vakarus stūmė sla
vai. Lietuvoje gausiai randami,
titnago dirbiniai ir akmens kir
veliai tikrai nėra baltų proseno
lių gaminys.
Vaizdžiai kalbant, niekas ne
galėtų ’ užginčyti, kad senieji
Amerikos kontinento gyvento
jai buvo raudonodžiai. Tad kolo
nistai yra visi baltieji, juodieji
ir geltonieji. Visi jie. anot Gus
taičio. bus “okupantai”, tad jų
tarpe ir A. Gustaitis. Jis dabar
gyvena Los Angeles, gal turi
ten įsigijęs gabala žemės, kokį
sklvpą namui ir daržui, kain ir
visi kiti. Pagal Gustaičio dėsni,
jis pats, jo vaikai ir vaikaičiai
(jeigu tokių yra) neįsigijo jokios
teisės į indėnų žemę ir jie visi
jom rasti kur ir kaip. Pagaliau
šiaip taip pradėjom į viršaus
pusę slinkti. Sugrįžom prie
džypų visai nusilpę ir šlubuo
dami. Pailsėję, šaltame upės
vandenyje išsimaudėm, paval
gėm, susipakavom ir iškeliavom
sekančio krioklio link.
(Bus daugiau)

turi būti išvaryti, — tegul grįž
ta, iš kur jie atvyko, nes pagal
Gustaitį “žmones lengva išsiųs
ti”. . .
v
Žinome, kad erdvė nemėgsta
tuštumos, gera žemė tuščia ne
stovi, ir tų indėnų nebuvo pa
kankamo skaičiaus dideliam
Amerikos žemynui apgyvendin
ti. O lietuvių Rytprūsiuose pro
porcingai dabar yra dar mažiau,
negu indėnų Amerikoj. Iš kur
tuos lietuvius paimsi, nors Gus
taitis sako, kad “nesunku ir sa
vus žmones įkurdinti”. Aš klau
siu: ar A. Gustaitis ir jo vaikai
norėtų laisva valia vykti į tą nu
siaubtą Mažąją Lietuva pijonieriauti? Manau, kad tokių sava
norių atsirastų labai nedaug.
Negi dabar vartotume Stalino
deportacijų metodą? Pagaliau
nėra ir ką deportuoti.
Lenkijos imperializmo tragedija
A. Gustaitis rašė: “Dr. J. B.
klaidingai rašo, esą ‘Europos
sienos nustatomos ir apginamos
tik ginklu’. . . Dabartinės Len
kijos sienos nebuvo ginklu ap
gintos. Tas sienas Lenkijai da
vė JAV-ės, Sov. Sąjunga ir kt.”
Argi Lenkija nekariavo, nesu
dėjo didelių aukų Antrame pa
sauliniame kare? Kariaujant
prieš vokiečius, lenkų lavonais
buvo nuklotos ne tik Dancigo ir
Varšuvos apylinkės, bet ir Itali
jos Monte Cassino kalno pašlai
tės (ten gen. Anderso armijoj
buvo nemažai ir lietuvių iš len
kų valdyto Vilniaus krašto).
Lenkijos laimė, kad ji kariavo
laimėtojų pusėje, tai ir dalyva
vo karo grobio dalybose. Dova
nai niekas nieko nedavė ir ne
duos, kaip Lietuva nieko nega
vo už “neutraliteto laikymą”.
Laimėtojai nepaiso teisės ir tei
sybės, tik vaduojasi savo intere
sais ir godumu. Jau romėnai sa
kė “vargas nugalėtiem”.
Kitas dalykas: jau Jaltoje so
vietai išsiderėjo iš amerikiečių
ir anglų, kad jie atgaus tas Len
kijos valdytas sritis, kur gyve
no nemažai gudų ir ukrainiečių,
o Lenkijai bus “kompensuota”
Vokietijos žemėmis vakaruose.
Kadangi nugalėtojas visados pa
diktuoja taikos sąlygas, tai len
kai ir gavo didelius plotus vaka
ruose iki Oderio ir Neisse upių,
su Breslavo ir Stettino miestais.
Taip amžinai nepasiliks.
Be reikalo A. Gustaitis džiau
giasi dėl Lenkijos imperialisti
nio triumfo: “O tokia Lenkija
po Antro pasaulinio karo gavo
6 milijonus vokiečių. Kaikuriose vietose buvo ištisai vokiškos
sritys, lenko su degtuku nebū
tum radęs. Tenai dabar ištisai
lenkiškos žemės. . .” Sugestija:
gal ir mes galėtume tuo pasekti.
Klaidingas galvojimas. Jau ro
mėnai žinojo, kad “Quod licet
Jovi, non licet bovi”.
Pirmiausia naujame pasauli
niame kare mes negalėsime pa
statyti nė vienos simbolinės di
vizijos, tad negalėsime dalyvau
ti ir grobio dalybose. Lietuva
nekariavo, todėl nieko negavo
1466, 1525 ir 1945 m. Taip bus
ir ateityje. Dar atsiminkime,
kad ano karo pabaigoje lenkų
buvo apie 30 milijonų (dabar
esą apie 35.5 mil.). Lenkai išva
rė vokiečius ir sugriovė krašto
ūkį. Tiesa, jie ten atgabeno
kiek lenkų, repatriavusių iš so
vietams atitekusios teritorijos,
bet visados krašto ūkį yra leng
va sugriauti, o sunku atstatyti.
Ir štai 1981 m. žiemą didelė
išpampusi Lenkija atsidūrė
prie bado ribos. Žinoma, kaltas
lenkų nemokėjimas ūkininkau
ti (prisiminkime tik Lietuvos
dvarininkus), kalta komunisti
nė netvarka (nors dar Lenkijoj
kolchozai nėra per prievartą
įvesti), bet žymia dalimi čia
kaltas vokiečių išvystyto ūkio
sugriovimas. Lenkai savo godu
me apžiojo daugiau, negu įsten

gė suvirškinti. Taip lenkams
karčiai atsirūgo jų imperializ
mas.
Imperialistinės užmačios dar
pavojingesnės būtų Lietuvai,
nes nėra nė pilnų trijų milijo
nų. prieaugis katastrofiškai nu
kritęs. Juk mes neturime žmo
nių pakeisti tuos 780.000 rusų,
nei milžiniško kapitalo, kurio
reikėtų sovietų sugriautam Ryt
prūsių ūkiui atstatyti. Nei galė
sime tuos rusus iš Rytprūsių
gražiuoju ar piktuoju išvaryti,
nei pajėgsime juos pakeisti lie
tuviais. Amerikiečiai neatsiųs
savo marinų. Jie negali ar ne
nori ir tokio Izraelio sutvarky
ti, nepadeda ir bent kelios
Jungtinių Tautų rezoliucijos.
Kam reikalingos tuščios svajo
nės? Didelėmis ir neprotingo
mis pretenzijomis mes tik pa
kenksime savo reikalui.
Imperializmas nežino ribų
Savo laiku skaičiau A. Gus
taičio “Naujajai Vilčiai” at
siųstą straipsnį, kuriame jis
agitavo, kad prie Lietuvos rei
kia prijungti ne tik visus Ryt
prūsius, bet ir vakarinę Prūsi
ją, apgyventą mozūrų ir lenkų.
Kaip redaktorius, išbraukiau
tokią nesąmonę. Kitą jo straips
nį sugrąžinau, nes ten žiauriai
buvo kritikuojamas M. Brako
suredaguotas leidinys “Mažoji
Lietuva” (1976) neva dėl nepa
kankamo patriotizmo. Sakoma,
kad apetitas atsiranda beval
gant. Tas pats ir su imperializ
mu — pradėjęs negali sustoti.
Senieji prūsai nebuvo
lietuviai
Senieji prūsai buvo baltai,
bet buvo atskira tauta, skirtin
ga nuo lietuvių. Jie turėjo savo
kalbą, religiją, teritoriją ir savo
vadus, kaip Herkus Mantas ir
kt. Nei Lietutvos, nei Žemaiti
jos valdovams.jie nepriklausė.
Taip, senieji ’prūsai buvo lietu
vių giminaičiai, tačiau jie nuo
lietuvių daugiau skyrėsi, negu
latviai nuo lietuvių. Jeigu prū
sai būtų laikomi lietuviais, tai
latviai būtų dvigubai didesni
lietuviai. Lietuvis nesupranta
prūsiškos “Tėve mūsų”. Tarp
prūsiškos ir lietuviškos kalbų
yra toks skirtumas, kaip pvz.
tarp čekiškos ir lenkiškos, arba
tarp olandiškos ir vokiškos.
Joks rimtas istorikas ir kalbi
ninkas, lietuvis ar svetimtautis,
turįs akademinį išsilavinimą,
nesutiks su tokia mūsų patriotų
peršama dogma, kad prūsai bu
vę dalis lietuvių tautos.
Nebuvo ir tokio prūsų mies
to Twangste (ar Tuwangste),
buvo tik mišku apaugusi kalva
tuo vardu. Karaliaučiaus pilį ir
miestą įkūrė kryžiuočių ordinas
1255-58 m. (žr. Liet. Encikl. X,)
500-503). Nėra ko mums “tvis
kėti”. kai iš Karaliaučiaus bu
vo vykdomas prūsų, o vėliau ir
žemaičių su lietuviais pavergi
mas ir joks Lietuvos valdovas
nebuvo nė vienai dienai Kara
liaučiaus užvaldęs. Negalima
“atsižadėti” to, kas mums nie
kados nepriklausė.
Tas “garsusis žemėlapis”
Mini dar A. Gustaitis savo že
mėlapį su fantastinėmis Lietu
vos sienomis. Buvo atsiuntęs
tą žemėlapį Lituanistikos Insti
tutui, prašydamas jį išleisti ar
ba bent gerai parekomanduoti.
Aš tuo metu buvau Ųituanistikos Instituto pirmininku, tai
gerai tą bylą žinau. Į tai nesikišau, bet geografijos skyriaus
vedėjas dr. V. Viliamas su B.
Saldukiene turėjo galvosūkį,
kaip atsikratyti tuo nevykusiu
žemėlapiu, nesusilaukiant “pat
riotinio šantažo”. Grąžino tą
žemėlapį ir parašė neigiamą re
cenziją. Kadangi ji buvo para
šyta mandagia forma, tai atro
do, kad autorius ją palaikė
komplimentu.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas VI
ANATOLIJUS KAIRYS
Pastabos ir sugestijos
(tęsinys)

Toronto Lietuvių Vyrų Choro “Aras” nariai metiniame “Tėviškės Žiburių” spaudos vakare, kuriame ne tik dai
navo, bet ir vaidino, prisimindami jaunas dienas Lietuvoje
Nuotr. St, Dabkaus

Murino tapybos albumas
DAIL. DAGYS
1981 m. viešumon iš privačių
kambarių išžingsniayo dailinin
ko Broniaus Murino tapy-bos
darbų knyga. Tai dailus, pirma
rūšio popieriaus, kietų viršelių,
72 puslapių leidinys — albu
mas, dailininko šeimos finan
suotas. Matyt, tėvą pagerbdami,
tai atliko jo du sūnūs.
Knygoje randame 56 darbų
reprodukcijas (puslapyje po vie
ną). Iš jų 32 vaizdai spalvoti, ki
ti 24 vienspalviai. Nemažai pus
lapių užima tekstai, nes varto
jamos dvi kalbos — lietuvių ir
anglų. Knygos pradžioje apie 5
puslapius užima dvikalbis įva
das. Jis neištęstas, gana konden
suotas ir reikalingas. Netaip pa
traukliai atrodo gale knygos aštuonius puslapius užimantys
bibliografiniai duomenys — pa
rodų parodėlių registracijos,
nurodymai laikraščių bei kata
logų, kur tik buvo paminėtas
dail. Murino vardas.
Dailininko garbei tai nepade
da, nes atrodo, kad ne darbais,
bet Įvairiomis smulkiomis žine
lėmis norima jį išaugštinti. •‘Tie
sa, panašias metrikas randame
ir kitų pasaulinio garso dailinin
kų monografijose, bet ten kitas
reikalas. Viena, jie labai garsūs,
tai ir kiekviena smulkmena
apie juos yra Įdomi, o antra, tie
vardai ir datos spausdinamos
labai mažomis raidėmis, kaip
mažiau svarbūs dalykai. O Muri
no knygoje viskas stamboku rai
dynu atspausta. Toje vietoje
norėtųsi matyti jo kūrybą.
Šis gražus leidinys, Įspraustas
bibliotekų lentynose, gali būti
žmonių nepastebimas dėl ne
patrauklaus jos nugarėlės užra
šo: “Murinas by A. Valeška”.
Juk tie vardai kitataučiams nie
ko nesakys. Kadangi tai yra Mu
rino kūryba, geriau tiktų:
“Paintings by Murinas”. Tai pa
matęs tapybos mėgėjas ja susi
domės.
Dar keisčiau atrodo knygą
atsivertus, nes Valeškos įvadas
užima tik 28 eilutes, o kitų ke
turių (dailininkų ir rašytojų) —
34 eilutes. Todėl tiksliau būtų
pabrėžus, kad tai Murino kūry
ba.
Apžvelgdami albume pavaiz
duotą kūrybą, randame keletą
portretų, kurie yra rūpestingai
ir įspūdingai nutapyti. Taip jo
Autoportretas (p. 43) daug stip
riau, aiškiau į žiūrėtoją prabyla,
negu dailininko “džentelmeniš
ka” fotografija (3 p.). Bet Murinui perkietas riešutas žmonių
figūros. Tai rodo paveikslas
“Žvejai grįžo” (41 p.). Jaunas
vyras grįžo, bet nepastovi — ko
jos linksta.
Savo aplinkoje Br. Murinas
buvo žinomas kaip tapytojas
vandeniniais dažais. Dabar iš
vėlesnių jo darbų matome, kad
pradėjo gana dažnai vartoti sa
vo tapyboje akrilį ir aliejų. Tai
eina jau į naudą, nes šiomis me
džiagomis dirbdamas jis sugeba
savo kohipozicijas geriau su
tvarkyti ir jų elementus išstu
dijuoti. Jo paskutinių dešimt
mečių akvarelėse gana monoto
niškai, net šabloniškai kartoja
si panašūs jei ne tie patys plė
niai, kurie yra gana tamsūs ar
net juodi. Jo parodų apžvalgi
ninkai tai vadina “jaunatvišku
temperamentu”,
“triumfuoja
spalvos visu savo pajėgumu”,
“spalvos tirštos ir sunkios” ir
panašiai. Aš pridėsiu pastabą,
kad drąsus laukiniškas šauks
mas nėra kultūringas, melodin
gas bei malonus dainavimas.
Taip ir čia.
Taigi paskutiniųjų meti) Mu
rino akvarelės yra priešingybė
K. Šklėriaus jautriems tos rū
šies tapybos darbams.

Šios knygos redaktorius, at
rodo, sąmoningai tuos tamsiuo
sius savo darbus pateikia spal
votomis nuotraukomis, nes
vienspalvėse nieko nesimatytų.
O tie darbai, kur šviesa su tam
sa (manau, ir spalvos) taikingiau
susišneka, rodomi vienspal
viais, nes galima įžiūrėti kas
ten vaizduojama.
Manau, kad dail. Murinas
gražiai išleistos knygos vertei
būtų, daugiau laimėjęs, jei būtų
spalvotai parodęs kaikuriuos
savo darbus, kurie yra švieses
ni. jautresni, formomis (gal ir
spalvomis) įvairesni, kaip pvz.
“Laivų regata” (7 p. iš 1962 m.),
“Medžiai prie upelio” (10 p. iš

1955 m.), “Švarcvaldo kalnai”
(11 p. iš 1945 m.). “Ruduo atė
jo” (63>p. iš 1973 m.).
šioje knygoje yra rodomi
darbai sukurti išeivijoje, taigi
nuo 1945 m. Anksčiau turbūt
tapė, kaip rodo ankstyvieji šios
knygos darbai.
BRONIUS MURINAS. Išeivijos
laikotarpio 1954-1980 dailės kūry
bos albumas. Išleido Murinp šeima.
Tiražas — 500 egz. Spalvotas nuo
traukas darė 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. IL 60160. USA.,

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS
“Raudonieji”
Angliškai — “Reds”. Ilgas,
intriguojantis, neblogai filmuo
tas, silpnokai charakteriais nu
spalvintas, turintis dideles pre
tenzijas ii’ amerikiečių kritikų
labai vertinamas.
Vaizduojamas
amerikiečių,
kairėn pakrypusių, lengvas su
sižavėjimas komunizmu, pradė
jusiu įsigalėti Rusijoje. Pagrin
diniai artistai — Warren Beat
ty ir Diane Keaton. Netrukus
jiedu slapta atsiranda Rusijoje,
įsitraukia į komunistinę veiklą,
slapta grįžta į JAV-es ir skelbia
komunistines idėjas tarp darbi
ninkų, ragindami nuversti vir
šininkus. siekti lygybės iki bus
laimėta. Ir po visko vėl vyksta
talkinti komunizmui.
Knygos autorius yra ameri
kietis Jack Reed iš Portland,
Oregon. 1915 m. vedė maištin
gą Luise Bryant — artistę ir ra
šytoją. Sekdama Jackų, įsijun
gė į maištininkų grupę Green
wich Village (sukilimiškos nuo
taikos tebevyrauja toje vietovė
je, apipynusios ir kaikuriuos
šiuolaikinius lietuvius). Tenai
jiedu nutarė kovoti už pasauli
nę revoliuciją, žmonių išlaisvi
nimą. Greenwich Village susibi
čiuliavo su Max Eastman, Em
ma Goldman (tautybės aiškios)
ir rašytoju Eugene O’Neill.
Louise mylisi su O’Neill, bet
Jack vistiek ją veda. Slapta
vyksta į komunizmo ėdamą Ru
siją, agituoja už tarptautinius
sukilimus, stengiasi gauti sovie
tų pripažinimą komunistų par
tijos Amerikoje ir t. t. Knyga
autobiografinė.
Toksai buvo jų gyvenimas,
plačiai aprašytas. Atsidėkodama
už bolševikinių minčių, revoliu
cijos skleidimą Amerikoje ir ki
tur, Sovietų Sąjunga Jack Reed
palaidojo Kremliuje. Tai, ro
dos, vienintelis taip “pagerbtas”
amerikietis.
Filmas pagamintas pagal mi
nėtą knygą, kurią ekranui pri
taikė Warren Beatty. Gal turė
jo neblogus- norus, o gal norą
pasipelnyti. Žiūrint grynai fil
miniu požiūriu, atrodo neblogai,
nors daug kur taisytina. Pažįstantiems rusų komunistus aiš
kiai matyti netikri charakteriai,
labai sušvelnintos scenos, šilki
nių minčių sruogos be logiško
ryšio.
Jaunas režisorius ir direkto
rius Warren Beatty nesistengė
pažinti laikotarpio, kurį norėjo
pavaizduoti, todėl ir liko atitrū
kęs nuo gyvenimiškos tikrovės.
Vien skaitant lipniai surašytas
knygas apie rusišką komunizmą,
negalima jo deramai suprasti.
O nesupratus neįmanoma tinka
mai pavaizduoti. Tai pagrindi
nė klaida, nuolatos kartojama
amerikiečių.
Laisvame pasaulyje gyvenan-

čiam pagaminti filmą apie rau
donuosius rusus reikėtų gero
'išmaningumo. Deja, Warren
Beatty tos išminties neturėjo
arba sąmoningai pagamino pro
komunistinį filmą.. Iš “Reds”
galima paimti ištisus metrus,
bemaž kilometrus, ir parodyti
Kremliaus pareigūnams. Net
enkavedistai plotų. JAV-ių fil
mų apžvalgininkai, minties ne
žinodami ar neišmanydami apie
ką kalbą, tą filmą vertina gerai.
Ir Sovietų Sąjunga rengiasi
gaminti trijų dalių filmą pagal
tą Jack Reed knygą. Taigi.
Minėtą filmą “Raudonieji”
pagamino ir išleido “P a r amount” filmų bendrovė.
“Ant auksinio tvenkinio”
Gražioje, tykioje JAV-ių vie
tovėje puikus, didelis tvenki
nys. Jame ramiai plaukinėja
vandens paukščiai, skraido ir
gieda. O žuvų daugybė. Tarp
vešlių medžių jaukus vasarna
mis, į kurį poilsio atvyko pagy
venusi pora: 80 metų vyras (vai
dina Henry Fonda) ir tokio pat
amžiaus žmona (vaidina Kathrine Hepburn). Filmas angliš
kai — “On Golden Pond”.
Laikas turi keleriopas pras
mes. Jaunam senatvė yra jų tė
vai, bet tėvams jaunatvė dar
neprabėgusi. Tai kas, kad anū
kai pypkes rūko. Jiedu elgiasi,
tarsi būtų viduramžiai. Vyras
betgi jau pamiršta takelį, nega
li rasti grybų, bijosi vienatvės
ir neturi laiko lūžtančių durų
pataisyti. Jam liko vienintelis
.noras — meškerioti.
Jų duktė (vaidina Jane Fon
da) galvoja gerokai skirtingai,
augštielninka šokinėja į vande
nį ir meilužiaujasi su pasirink(Nukelta į 9-tą psl.)

Lyginamųjų civilizacijų ir
sociologijos profesorius Vy
tautas Kavolis, priedo “Met
menų” redaktorius, viešai “nu
plakė” (nepagalvokite, kad sa
ve — čia juk mokslo simpoziu
mas, ne Becketo drama, kurio
je save nuplaka karaliai) ko
legą prof. dr. Vyt. Vardį, visai
nekolegiškai pavadindamas jį
XIX š. galvotoju, neakademiškai atsiliepė apie jo pažiūras
bei mokslinį darbą.
Ar tinka tokio rango moksli
ninkui taip kalbėti apie kitą
profesorių tokioje vietoje,
ypač kai nei paliestieji, nei jų
ideologiniai draugai negauna
progos visa tai paneigti?
Jei paskaitininkų sudėtyje
(ypač penktadienį) būtų buvęs
kas iš vyresniųjų, būtų pareiš
kęs bent porą žodžių, kad visa
tai netiesa. Sudarant tokių po
kalbių grupuotes, būtina įves
ti objektyvų asmenį iš vyres
niosios kartos, jei norima ne
nustoti jų palankumo.
Tiesa, buvo du ateitininkai:
24 metų anglų kalbos ir lite
ratūros specialistė A. Liulevičienė ir dr. K. Girnius. Pirmoji
vargu suprato apie ką čia kal
bama ir kodėl taip, o ne kitaip
(dar nespėjusi susipažinti su
scena ir jos užkulisais), o
antrasis, matyt, nerado intere
so ginti to, kas jo tiesiogiai ne
liečia. Todėl netenka stebėtis,
kad neretai vyresnieji nepa
sitiki jauniais, nežiūrint jų
mokslinių laipsnių ar einamų
pareigų.
Simpoziume dalyvavo ir pla
čiai reiškėsi du neperseniau
siai iš Lietuvos pasitraukę as
menys — Tomas Venclova ir
Aleksandras Štromas. Nė vie
nas jų nepadarė nė mažiausios
"nuodėmės” išeivijos adresu,
buvo objektyvūs ir korektiški
nuo pirmo žodžio iki paskuti
nio. Venclova ir Štromas yra
augę ir išsimokslinę nelaisvė
je, b elgėsi kaip išaugę laisvė
je, tačiau mūsų liberalai, išau
gę laisvėje, elgėsi kaip išaugę
nelaisvėje. Ar nebūtų laikas
mūsų kairiesiems pasimokyti
tolerancijos iš Venclovo ir
Štromo?
Nepasižymėjo objektyvumu
nė dr. Kęstutis Girnius savo
paskaitoje tema “Lietuvių įna
šas į humanitarinius mokslus”,
nors aplamai ji buvo gerai pa
ruošta ir iš dalies teisinga. Vie
nam apžioti istoriją, filosofiją
ir literatūrą — neįmanoma.
Vieno rašytojo nuomone, “Kęs
tutis turėjo palaukti mažiau
siai 20 metų tokios rūšies pas
kaitai apsiimti”. Jis neturėjo
nė laiko viską perskaityti, su
žinoti, atsiminti ir dalykiškai
įvertinti. Neįmanoma! Lyg atsi
tiktinai, kaip amerikiečiai pa
sakytų “at random”, užsiminė
kelis literatūros kritikus, vos
po keletą straipsnių parašiu
sius, o užmiršo J. Brazaitį (5 ar
6 tomai), J. Aistį (“Apie laiką
ir žmones”), Pr. Naujokaitį (4
tomai)...’
Buvo ir šviesių pragiedrulių.
Tai literatūros premijos įteiki
mas K. Grigaitytei ir ta proga
pareikštos mintys Č. Grincevičiaus bei kitų, “Raganiaus” va
dinimas. Iš paskaitų: Jolita
Kavaliūnaitė davė puikią ra
šyt. J. Gliaudos romano “Del
fino ženkle” analizę, o prof.
Br. Vaškelis svarstė prieš 65
metus mirusio rašytojo Br.
Laucevičiaus-Vargšo kūrybi

nį įnašą ir jo likimą, lyg ir už
uominą į dabartį: B. Lauce
vičius tada buvo kultūrinė
“žvaigždė”, o šiandien net jo
vardo niekas nežino. Ir mums
taip gali atsitikti — daug gar
sių vardų, kurie dabar veikia
ir kuria po 65 metų gali būti
“negirdėti vardai”.
Tokių objektyvių ir pozity
vių paskaitų, deja, buvo ne
daug. Ir reikia pastebėti, kad,
jei mokslo ir kūrybos simpo
ziumai eis tokiu pačiu keliu,
kaip einama dabar, ši prof. Br.
Vaškelio analoginė pranašys
tė turi rimtą pagrindą išsipil
dyti ...
Beje, jei dr. P. Zunde, moks
linės programos vadovas, bū
tų norėjęs sutikti JAV LB
pirm. Vyt. Kutkų kiek anks
čiau, o ne baigiamajame posė
dyje, ir su juo pasitaręs bent
senai pažinčiai atnaujinti pre
tekstu, gal taip akivaizdžiai
vienašališko požiūrio į išeivi
jos kultūrines problemas bū
tų išvengta.

Išvados
“Draugas" 1981 m. lapkričio
28 d. laidoje atspaude kun. dr.
K. Trimako kritišką straipsnį
iš ateitininkų kongreso “Tarp
‘bendrybių’ ir veiklos gairių”.
Kritiką parašė kunigas, ją iš
spausdino katalikiškas laik
raštis! Iš tiesų, ateitininkijai
padvelkė šilti vėjai: atviru
mas. išsiverkimas prie sustin
gusios, taip pavyzdingai veiku
sios organizacijos “verksmų
sienos”. Akys į tiesę, akys į sa
ve. Šis kun. K. Trimako atvejis
ir man suteikė drąsos kritiškai
pažvelgti į praėjusį simpoziu
mą, tikint, kad nei simpoziumo
rengėjai, nei dalyviai neįsižeis
ir nepalaikys manęs priešin
gai nusiteikusiu. Prisipažin
siu, kaikurių paskaitų klau
sant mano siela verkė kruvi
nomis ašaromis, todėl rašyti
nėra lengva. Šiandien jau nenaujiena klausytoją įskaudin
ti, bet iš tikro būtų naujiena
klausytoją pradžiuginti. O aš
kaip tik tokio džiaugsmo ir lau
kiau. Todėl ir nusivyliau.
Be to, kaip ilgus metus bu
vęs LB Kultūros Fondo ir vė
liau LB Kultūros tarybos pir
mininku, turiu ne vien teisę,
bet ir moralinę pareigą atvi
rai pasisakyti apie projektus,
kurių užuomazgai aš taip pat
kėliau ranką, kai LB centro
valdyboje buvo svarstomas to
kių projektų įgyvendinimo
klausimas.
Gerai prisimenu 1968 m. LB
centro valdybos posėdžius.
Juose ne aš vienas būkštavau,
kad pradėjus rengti mokslo ir
kūrybos simpoziumus, nuken
tės Lietuvių Bendruomenės
rengiami kultūros kongresai,
kurių tada jau buvo įvykę trys.
Pirm. Br. Nainys užtikrino,
kad tokiai baimei nėra pagrin
do, taip neatsitiksią, nes kultū
ros kongresai bus ir toliau ren
giami, mokslo ir kūrybos sim
poziumų tikslas esąs visai ki
toks, būtent, suburti jaunuo
sius mokslininkus, dirbančius
universitetuose, juos grąžin
ti į mūsų visuomenę ir t. t. Kai
inž. Br. Nainys tapo PLB pirmi
ninku, jis savo pažadą man,
tuoment LB kultūros tarybos
pirmininkui, nuoširdžiai pa
kartojo ir net įtraukė ketvirto
jo kultūros kongreso rengimą
į savo darbų programą. Deja,
mano baimė pasitvirtino: kul
tūros kongresai buvo išbrauk
ti iš mūsų kultūrinės veiklos
barų.
Tad ir keliu klausimą: ar
mokslo ir kūrybos simpoziu
mai atlieka kultūros kongresų
paskirtį? Atsakymas — ne. Jie
kultūros kongresų nepakeičia.
Praėjusio simpoziumo vaizdas
tai patvirtino.
(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
PASAULIO LIETUVIS 1981 m.
12 nr., gruodis. Redaktorius — Bro
nius Nainys. Adresas: 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago IL 60636, USA.
Metinė prenumerata — $10.00 JAV.
MITTEILUNGEN AUS DEM BALTISCHEN LEBEN, October 1981. nr. 3
(115). Dr. Olgred Aule, Titurelstr. 9/6,
800 Muenchen 81, W. Germany.

SPEAK UP, No. 11 (75), Novem
ber 1981. Leidėjas — Gil Urbonas,
Box 272, Station B, Toronto, Ont.
M5T 2W2. Subscription one year —
$10.00.

Dalyvavę Ketvirtajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Čikagoje. Iš kaires:
inž. A. RUDIS — Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Inžinierių bei Architektų Są
jungos garbės narys. M. RUDIENĖ — BALFo pirmininkė, inž. VYT. IZBICKAS — PLIAS-ALIAS pirmininkas ir JAV LB tarybos pirmininkas, inž. J. V.
DANYS — KLB krašto vaidybos vicepirmininkas, skaitęs simpoziume paskaitą

SIETYNAS, nr. 10, 1981 m. gruo
dis. Trimėnesnis lietuvių pensinin
kų žurnalas Hamiltone. Redaktorius
— P. Enskaitis, administratorius
— A. Mingėla. Adresas: P. O. Box
1046, Hamilton, Ont. L8N 3R4. Me
tinė prenumerata — $4.
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d KlILTORNĖJE VEIKLOJE
DIENRAŠČIO "DRAUGAS" 1981
M. ROMANO KONKURSĄ laimėjo
darbščioji ėikagietė rašytoja Biru
tė Pūkelevičiūtė. Vertintojų komi
siją Klevelande sudarė: pirm Balys
Gaidžiūnas, sekr. Vacys Rociūnas,
nariai — Viktoras Mariūnas, Dalia
Staniškiene ir dr Danguolė Tamulionytė. Iš devynių konkursui at
siųstų romanų komisija pasirinko
B. Pūkelevičiūtės “Devintą lapą".
Los Angeles mieste gyvenančių me
cenatų Ričardo ir Raimondos Kon
trimų $2.000 premija B. Pūkelevičiūtei bus įteikta kovo 20, šeštadie
nį. 7 v.v., Klevelande, Dievo Motinos
parapijos salėje. Be pačios-laurea
tės, šioje iškilmėje žada dalyvauti
"Draugo" atstovas, iš Čikagos atvyk
sianti rež. Jono Kelečiaus vadovau
jama vaidintojų grupė su Vinco Krė
vės "Raganiumi". Premijos įteikimo
iškilme ir "Raganiaus" spektakliu
rūpinasi specialus komitetas, va
dovaujamas M. Lenkauskienės. B.
Pūkelevičiūtė jau anksčiau yra lai
mėjusi tris "Draugo” konkurso pre
mijas už romanus — “Aštuoni lapai",
“Rugsėjo šeštadienis" ir "Naujųjų
metų istorija". Ji taip pat yra dvigu
ba Klevelande laidžiamos "Dirvos"
novelės konkursų laureatė: 1974 m.
buvo premijuota jos novelė “Kaip
Arvis išėjo į žmones", 1976 m. —
"Grįžimas".
PIANISTĖ RAIMONDA APEIKYTĖ 1981 m. gruodžio 12 d. Los
Angeles bei apylinkių lietuviams
Šv. Kazimiero parapijos salėje su
rengė fortepijono rečitalį ir savo
kūrinių koncertą. Ji jau yra turėju
si atskirus 7 savo rečitalius, 11 kar
tų dalyvavusi kaip solistė amerikie
čių simfoninių orkestrų koncertuo
se. Pastaruoju metu R. Apeikytė pra
dėjo reikštis ir kompozicijoje, su
kurdama keletą solo dainų bei kom
pozicijų fortepijonui. Rečitaliui
ji buvo pasirinkusi W. A. Mozarto,
F. Chopino, E. Granados, F. Liszto,
latvio Janio Medinš kūrinius. Ji
taipgi atliko ir savo sukurtą “Fan
taziją”. Koncertan buvo įjungtos
trys R. Apeikytės dainos: "Atleisk
man, Viešpatie" Vinco Karoso žo
džiais, "Romansas" — Putino ir “Mo
tinai” — B. Brazdžionio. Pirmą kū
rinį atliko sol. R. Dabšys, kitus du
— sol. B. Dabšienė. Koncerto ruoša
rūpinosi Lietuvių Bendruomenės
Los Angeles skyrius.
DAIL. ILONA BRAZDŽIONIENĖ
beveik visą gruodžio mėnesį tru
kusią 29 akrilikos darbų parodą
surengė Los Angeles priemiestyje
Glendale, Brando bibliotekos me
no galerijoje. Jos paveikslai yra
vizijos, susietos su vaikystės pasa
komis, senais atsiminimais, ateities
iliuzijomis. Kūriniai ypač artimi
lietuviams, nes į paveikslų rėmus
yra įjungti įkvėpimo šaltiniai —
eilėraščių posmai, patarlės, prie
žodžiai.
ČIKAGOS GAMTOS MUZEJUS
surengė tautodailės audinių festi
valį, kurio lietuvišką skyrių paruo
šė dail. Kazys Veselka. Mūsų audi
niams jame atstovavo Lietuvių Tau
todailės Instituto Čikagos skyrius,
vadovaujamas Aldonos Veselkienės. Čia buvo išstatyti dail. A. Tamo
šaitienės ir A. Veselkienės rištiniai
kilimai, iškabinti dail. A. ir A. Ta
mošaičių nupiešti aštuonių Lietu
vos sričių tautinių drabužių paveiks
lai. Kambario viduryje stovėjo augštaitiškais drabužiais aprengtas ma
nekenas su dail. A. Tamošaičio pa
gaminta kraičio skrynia. Audimą de
monstravo A. Veselkienė, raštuotą
mezgimą — S. Tallat-Kelpšienė, ver
pimą — D. Varankaitė — juostų audi
mą — A. Tamulienė ir A. Underienė. { lankytojų klausimus atsakinė
jo V. Rimienė. Informacijai buvo pa
ruošta sąlanka anglų kalba apie
skyriaus rodinius, Lietuvą ir jos
liaudies audinius. Stanley Field sa
lėje liaudies muzikos programą atli
ko sol. R. Pakštaitė, birbynininkas
B. Pakštas, kanklininkės A. Eitutytė
ir E. Sakadolskienė. Teatre buvo
parodytas filmas apie dailininkų A.
A. Tamošaičių gyvenimą ir kūrybą
“Spirits of an Amber Past”, kuri su
Kanados valdžios finansine parama
^paruošė
Ramūna
PaplauskaitėMacdonald ir Vytautas Petrulis.
SOL. JONAS VAZNELIS, čikagietis bosas, prieš Kalėdas su koncertų
serija lankėsi Australijoje, pakvies
tas Australijos Lietuvių Katalikų
Federacijos ir kun. Pr. Vaserio. Pa
grindinis jo koncertas gruodžio 30 d.
įvyko ALK Federacijos suvažiavime
Melburne, Lietuvių Namų salėje.
Suvažiavimo dalyvius su svečiu iš
Čikagos supažindino ALK Federaci
jos pirm. V. Čižauskas. Koncertą
sol. J. Vaznelis pradėjo mūsų kom
pozitorių harmonizuotomis liaudies
dainomis — St. Šimkaus "Da nepa
ketinau", “Anoj pusėj Dūnojėlio",
J. Tallat-Kelpšos “Oi žinau”, M.
Petrausko “Jojau dieną", VI. Jakubėno kompozicija “Nejaugi vėl. o
Dieve”. Ch. Lowe “Laikrodžiu", S.
Rachmaninovo “Pavasario srove”,
arija iš G. Verdi operos “Don Car
los”. Antroje dalyje skambėjo A.
Vanagaičio-Vl. Jakubėno “Dzūkų
kraštas", V. Klovos “Padariau alu
tį”, Ūdrio arija iš V. Klovos “Pilė
nų" operos. J. Gruodžio “Vi^ur tylu”,
arijos iš itališkų operų — G. Verdi
“Simone Boccanegra" ir G. Rossini
“Sevilijos kirpėjo”. Akompanavo
pianistė Angela Dhar. Savo koncer
tus sol. J. Vaznelis pradėjo gruodžio
20 d. pas Sydnėjaus lietuvius, o juos
užbaigė sausio 3 d. pas Adelaidės
tautiečius Lietuvių Katalikų Centre.
Spaudoje minimas bumerango įtei
kimas sol. J. Vazneliui Melburne,
kad tas bumerangas jį vėl atneštų
Australijon.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo veiklos penkiasdešimtmetį pami
nėjo 1981 m. gruodžio 26 d. atnaujin
tame ir gerokai pagražėjusiame pas
tate. Šis teatras savo kelią yra pra
dėjęs 1931 m. pabaigoje italo C.
Gozzi "Princesės Turandot” spektak
liu Režisoriais jame dirbo — B. Dau
guvietis, J. Stanulis, A. Sutkus, K.
Juršys. R. Juknevičius, V. Limantas
ir kt. Ilgame buvusių aktorių sąraše
minimi: A. Radzevičius, J. Miltinis,
J Laucius, E. Bindokaitė, P. Pili
kauskaitė. G. Jackevičiūtė, S. Jukna.
V. Derkintis bei visa eilė kitų. Teat
ras kasmet suvaidina beveik 400
spektaklių, kurie sutraukia apie
120.000 žiūrovų. Savo skyrius teat
ras yra įsteigęs Joniškio, Kelmės
kultūros namuose ir Šiaulėnuose,
Radviliškio rajone.
TRADICINIS "DOBILĖLIO PEN
KIALAPIO" KONKURSAS Panevė
žyje susilaukė devynių saviveikli
nių teatrų iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Panevėžio. Geriausiu buvo
pripažintas Vilniaus radijo dalių
gamyklos teatras, vadovaujamas I.
Janulevičienės, konkursan atvežęs
A. Čechovo "Jubilėjų".

RESPUBLIKINIAI MĖGĖJIŠKU
FILMU FESTIVALIAI "Debiutas”
kas antri metai rengiami Šiauliuose.
“Debiuto 81" festivaliui buvo gauta
15 filmų. Laimėtojais tapo: šiaulie
čių S. Teišerskio ir R. Burnickio
“Bravo, vyrai!", reklaminis E. Cicė
no filmas "Devyni amatai” iš Vil
niaus technologijos instituto, “Nie
kas neužmirštas, nieko nepamiršta",
sukurtas Pedagoginiame Vilniaus
Institute, mažeikiečių moksleivių
“Naujametinis karnavalas”. Vaidy
binių filmų grupėje premijos teko
šiauliečių "Grupės 024” sukurtai
“Izoliacijai" ir Kauno medicinos
instituto filmui "Kai bejėgiai dak
tarai". Geriausia aktore buvo pri
pažinta šiaulietė J. Čivinskienė, ge
riausia pieštinių filmų dailininke —
L. Liaudanskaitė.
MUZIKINIS KAUNO TEATRAS
1981 metus užbaigė premjeriniu
koncertu “Operetės akimirkos", ku
riam buvo panaudotos ištraukos iš
klasikinių operečių: J. Strausso
“Vienos kraujo". “Čigonų barono”,
l. Kalmano “Silvos”, R. Planquetto
“Kornevilio varpų”, F. L e h a r o
"Linksmosios našlės”. Šį koncerti
nį spektaklį režisavo V. Šaknys, di
rigavo R* Tilvikas. Scenovaizdžius
jam buvo sukūrusi dail. G. Ruškutė.
Spektaklyje dalyvavo solistai D.
Dirginčiūtė ir M. Rekys, choro bei
baleto artistai, simfoninis teatro
orkestras.

DAIL. VERONIKA ŠLEIVYTĖ
specialia savo darbų paroda Kauno
M. K. Čiurlionio dailės muzėjuje
paminėjo deimantinę amžiaus su
kaktį. Ji yra baigusi grafikos^stu
dijas Kauno meno mokykloje 1934
m. , vadovavusi 1938 m. įsteigtai
Lietuvos Dailininkių Draugijai. Po
karyje iš grafikos perėjo į pasteli
nę tapybą, kurdama gamtovaizdžius
ir natiurmortus. Pastariesiems dau
giausia pasirenka gėles, tad ir jos
sukaktuvinė paroda priminė'margaspalvį gėlių pasaulį.
RESPUBLIKINĖ KAIMIŠKU KA
PELŲ ŠVENTĖ “Grok, Jurgeli” įvy
ko Kaune. Pagrindinius prizus lai
mėjo “Galvė" iš Trakų rajono ir Rad
viliškio rajono Baisogalos kultūros
namų kapela. Apdovanojimų taip
pat susilaukė Kauno “Litekso”, Kau
no taksių parko, Vilniaus universi
teto. Klaipėdos statybininkų ir Kap
suko (Marijampolės) verpalų fabri
ko saviveiklininkai.

NAUJAMETINĮ VAIDINIMĄ
“Miško pasaka" mažiesiems žiūro
vams paruošė Vilniaus "Lėlės” teat
ras. Scenarijaus autoriai — G. But
kus ir M. Brėdikytė, baigusi Lenin
grado muzikos ir kinematografijos
institutą. Ji režisavo “Miško pasa
ką". talkinama dail. R. Muraškaitės.
KOMPOZITORIŲ NAMUOSE VIL
NIUJE, artėjant 1981 m. užbaigai,
buvo susipažinta su nemažu pluoštu
naujų kūrinių. Ilgokame sąraše mi
nimi: O. Narbutaitės “1981 metų bir
želio muzika" smuikui ir violonče
lei; R. Mikelso siuita balsui ir forte
pijonui "Dainorėlių koncertas”; F.
Latėno "Žvilgsnis pro aštunto augšto
langą" smuikui, violončelei ir forte
pijonui; J. Tamulionio "Meditacijos"
kameriniam orkestrui; V. Bagdono
"Rondo-sonatina” fortepijonui. A.
Lapinsko ciklas balsui ir fortepijo
nui "Meilės dainos", "Pučiamųjų
kvartetas nr. 1"; F. Latėno “47 mikrožaidimai ir tribalsė fuga” fortepi
jonui.
SPAUDA PASKELBĖ paskirsty
tas 1981 m. premijas už kūrinius me
no saviveiklai. B. Dauguviečio vardo
premija įvertinta S. Gedos pjesių
rinktinė “Dainuojantis ir šokantis
mergaitės vieversėlis", J. Vaičiū
naitės — “Pavasario fleita", J. Josadės — “Užupio drama". S. Šimkaus
vardo premijas laimėjo: kompoz. R.
Žigaitis ir poetas J. Nekrošius —
už dainą “Šlovingoji partija”, kom
pozitorius V. Montvila — už dainą
"Kalnas", kompoz. A. Martinaitis —
už dainas “Oi tu, eglele”, “Tėviškė
le. žydėk" ir pastarosios dainos teks
to autorius V. Braziūnas. Pirmoji
choreografijos premija įteikta T.
Kalibataitei už šokį “Parovėjos suk
tinis". antroji — R. Ramučiui ir
kompoz. A. Bražinskui už šokį “Sie
lininkai", trečioji — V. Buterlevičiui ir kompoz. V. Juozapavičiui už
šokį “Gailingis". Liaudies meno
meistrų premijos paskirtos medžio
drožėjui A. Puškoriui, audėjai V.
Vrubliauskienei, pynėjai iš vyte
lių J. Rudauskienei.
V. Kst.

8 psi.

•
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R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida
• Nemokamas nejudomo turto

įkainojimas
• Sęžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

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

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
Antradieniais

10 - 3
10-3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
10-8
10-8
Penktadieniais
9-1 :
Šeštadieniais
Sekmadieniais
9.30-1 :

MOKA UŽ:
90 dienu termin. indėlius
180-185 d. term. ind.
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų s-tą
spec. taup. s-tą
taupomąją s-tą
depozitų-čekių s-tą
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
rr.ottgičius nuo

14 %
14 %
14’/2%
13
%
15
%
14
%
11
%
6
%

18’/2%
173/4%

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius
bei aprriokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAli’C EIIDC
uIliIihII v iUIiu
2239 Bloor Street West. ,

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

•

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W
Perkant ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

«>»«««

I eleTOnaS 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

_

,

4

_

TelefonaS 531-1305

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

PARKSIDE ™
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

_ ,

_

___

Telefonas 535-1258

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St.
prie pirmųjų šviesų (į pietus)
gatve
• Sąžiningai atliekame visus

W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
tiesiog j garažg.
automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

gamykloje darbininkai gauna
tik $11 vertės valandinį atly
ginimą. Dėlto japoniški auto
mobiliai gali būti parduodami
$1.500 pigiau už amerikietiš
kus. Jų kainas padidina tik už
dedamas muitas. Ta pati būk
lė yra ir Kanadoje, bet jos auto
mobilių gamyklų darbininku
unija vis dar nenori kalbėti
apie atlyginimų sumažinimą.
Reikalaujama, kad valdžia im
tųsi priemonių automobilių
priemonei gelbėti, nors jų par
davimą yra aiškiai sumažinu
sios daugeliui kanadiečių peraugštos kainos.
Gallttpo viešosios nuomonės
institutas, remdamasis 1981 m.
lapkričio pradžioje atliktais
tyrimais, pranešė, kad pirmon
vieton su 42% iškopė konser
vatorių partija, antroj vietoj
su 38% palikusi liberalus, tre
čioj su 18% — socialistus. To
paties mėnesio pabaigoje at
likti tyrimai konservatoriams
duoda 39%, liberalams — 35%,
socialistmas — 22%. Abiem at
vejais konservatoriai yra po
puliaresni už liberalus 4%, ta
čiau abiejų partijų populiaru
mas per nepilną mėnesį su
mažėjo po 3%, o socialistų pa
didėjo 4%. Daroma išvada, kad
kanadiečiai vis labiau nusivi
lia ministerio pirm. P. E. Tru
deau politika, o konservato
riams žalos daro dabartinio jų
vado J. Clarko nepopuliaru
mas. Jo pakeitimo nori nema
žas pačių konservatorių skai
čius. Daug kas spėja, jog kon
servatoriai laimėtų parlamen
to rinkimus, jeigu liberalams
juose vadovautų P. E. Trudeau.
Jei betgi P. E. Trudeau atsista
tydintų ir būtų išrinktas nau
jas vadas, rinkėjų dauguma vėl
nusisuktų į liberalus dėl J.
Clarko nepopuliarumo. Tai ži
noma, liudija, kad populiaru
mo krizė yra ištikusi abu pa
grindinių partijų vadus — ir P.
E. Trudeau, ir J. Clarką.
Visą Kanadą sukrėtė augščiausiojo Britų Kolumbijos
teismo užkulisiai, susieti su
C. Olsono byla. Jis prisipažino
nužudęs vienuolika 9-18 metų
amžiaus jaunuolių bei vaikų —
3 berniukus ir 8 mergaites.
Jam oficialiai buvo paskirtas
kalėjimas iki amžiaus galo, ku
ris praktiškai reiškia galimą
bausmės dovanojimą po 25
metų. Kadangi C. Olsonas tė
ra 42 metų amžiaus, jis tos die
nos gali sulaukti. Kanadiečius
išjudino ne galimas laisvės at
gavimas, bet nuteistojo žmonai
su kūdikiu išmokėta $90.000
suma iš RCMP policijos iždo.
Pasirodo, tų dolerių pareika
lavo nuteistasis C. Olsonas už
sutikimą policiją nuvesti prie
nužudytų jaunuolių paslėptų
palaikų. Kilo triukšmas, nes
žudikui teko beveik po $10.000
už kiekvieną jo prisipažintą
žmogžudystę. Kadangi RCMP
policija Britų Kolumbijoje at
lieka ir provincinės policijos
pareigas, priekaištų susilaukė
šios provincijos teisingumo
ministeris A. Williams, o vė
liau buvo prisimintas ir fede
racinės RCMP policijos reika
lus tvarkantis Kanados minis
teris R. Kaplanas. Jiedu turė
jo pritarti specialaus $100.000
fondo sudarymui, iš kurio nu
teistojo žmona jau yra gavusi
$90.000.

Spauda vedamaisiais griež
tai pasmerkė tokią keistą tei
singumo taktiką, kai žmogžu
džiui mokama už jo atliktas
žmogžudystes. Esą dabar taip
galės pasielgti kiekvienas iš
sigimėlis, norintis pasirūpin
ti savo šeimos ateitimi. Jam
tereikia nužudyti keletą žmo
nių, paslėpti jų lavonus ir pa
reikalauti dolerių už tų slėp
tuvių parodymą. RCMP polici
ja teisinasi, kad tų $90.000 dė
ka tėvams buvo grąžinti nužu
dytų vaikų palaikai ir dabar
normaliai palaidoti kapinėse.
Pats C. Olsonas kalėjime šai
posi, kad be tų dolerių polici
ja niekada nebūtų suradusi
vaikų palaikų ir teismas nebū
tų galėjęs jo nubausti už
žmogžudystę. Esą paslėptų pa
laikų parodymu jis prisipaži
no kaltu, kai policija neturė
jo jokio rimto įrodymo.
Šis incidentas vėl išjudino
reikalavimą grąžinti parla
mento nutrauktas mirties
bausmes. Britų Kolumbijoje
yra dar daug neišaiškintų vai
kų bei jaunuolių dingimų. Jie
taip pat gali būti C. Olsono ar
kitų žmogžudžių aukomis. Teis
muose perdaug dažnai pradė

jo atsirasti antro laipsnio
žmogžudystės kaltinimai, nes
tokie nuteistieji tada jau po
15 metų kalėjime gali prašyti
bausmės dovanojimo. Pirmo
laipsnio žmogžudystei yra nu
statytas 25 metų minimas. Kyla
klausimas, kas yra pirmaeilė
ir
antraeilė žmogžudystė?
Keistai atrodo, kai antraeilėn
grupėn įrikiuojamas plėšikas,
Toronto krautuvės savininkę
nužudęs net 27 peilio dūriais.
Jis, žinoma, mielai prisipažįs
ta antraeilės žmogžudystės
kaltę, nes žino, kad po 15 me
tų vėl galės būti laisvas. Mir
ties bausmė turėtų būti įvesta
bent jau už tokio pobūdžio
žiaurias žmogžudystes, už pa
kartotinus žmonių nužudymus,
ypač kai jie atliekami kalėji
me, iš jo pabėgus ar su užstatu
pasilikus laisvėje iki teismo.
Kanados aviacija, laivynas
ir pėstininkai iki 1968 m. turė
jo britiško stiliaus uniformas.
Jas visas viena žalia kanadiška
uniforma pakeitė anuometinis
krašto apsaugos ministeris P.
Hellyeris, sujungęs visas gink
lo rūšis, įvedęs vienodus laips
nius. Dėlto tada daug priekaiš
tų buvo susilaukta ypač iš karo
aviacijos ir laivyno augštųjų
karininkų. Dienraščio “The
Toronto Star” pranešimu, da
bar vėl iš dalies bus grįžtama
prie senųjų uniformų. Žalioji
uniforma paliekama, bet ji bus
papildyta skirtingais pėstinin
kų, lakūnų ir. jūrininkų ženk
lais bei laipsniais, kad pagal
juos būtų lengvai atpažįstama
ginklo rūšis. Karinės Kanados
■pajėgos dabar turi 81.500 vyrų
ir moterų. Pėstininkams pri
klauso 13.000, laivynui —6.000,
aviacijai — 16.000, o likusieji
46.500 yra laikomi pagalbinio
personalo nariais.

©^SPORTAS
Lietuviai
sportininkai
Vitas Gerulaitis neseniai dalyvavo
dviejuose pasaulio geriausių tenisi
ninkų turnyruose. Metų pradžioje
Čikagoje įvykusiame 8 atrinktų žaidikų' turnyre jis pasiekė pusbaigmį, kur atkaklioj kovoj pralaimėjo
J. Connorsui 7-6, 4-6, 7-5. Vėliau J.
Connors, baigminiame žaidime nu
galėjęs J. McEnroe 6-7, 7-5, 6-7, 7-5,
6-4, laimėjo pirmą vietą.
Sekantis taip pat atrinktų žaidikų Masters turnyras buvo surengtas
Niujorke. Šiame turnyre V. Gerulai
tis pasiekė baigmę, kurioje pralai
mėjo šiuo momentu vienam iškiliau
sių pasaulio tenisininkų — čekui
Ivan Lendl 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4.
V. Gerulaitis čia laimėjo pirmas dvi
rungtis. Trečioje, žaidžiant “tie
breaker”, — V. Gerulaitis vedė 6-5
ir tetrūko vieno, taško tapti šio tur
nyro’nugalėtoju. Deja, to taško lai
mėti nepasisekė, ir vėliau nelauktai
teko pralaimėti visą žaidimą. Prieš
tai V. Gerulaitis Ivan Lendi yra įvei
kęs “US Open” varžybose 1981 m. rug
sėjo mėn. Niujorke.
Po nesėkmingos 1981 m. vasaros V.
Gerulaičio žaidiiųas yra žymiai su
stiprėjęs ir tikimės, kad jis pakartos
praėjusių metų laimėjimus Molsono
turnyre Toronto Maple Leaf Gar
dens vasario 2-7 dienomis.
Jono Karpio nuotraukas ir aprašy
mus apie jo laimėjimus krepšinio
aikštėse galima rasti beveik kiek
vieną dieną Toronto dienraščiuose.
Po to, kai jo pavardė pasirodė ta
lentingų krepšininkų sąrašuose JA
V-bėse, kiekvienos rungtynės būna
pilnos cigarus rūkančių žmonių,
kurie seka kiekvieną jo judesį.
Pradžioje toks dėmesys jam pa
tiko, tačiau dabar tai labai vargi
nantis apsunkinimas. J. Karpis yra
dėkingas Leonui Rautinšui ir visai
šeimai, kurie savo patarimais bei
nurodymais daug jam pagelbėjo to
kiais atvejais. Atrodo, kad ir J.
Karpį sekančiame sezone matysime
žaidžiant Sirakūzų komandoje.
Beveik kiekvienų rungtynių metu
J. Karpis įmeta daugiausia krepšių.
Yorko universiteto kviestiniame tur
nyre jis ne tik laimėdavo daugiau
sia taškų, bet ir pasiekė rekordą
per vienerias rungtynes įmetęs 41
krepšį.
Karpių pavardė Burnhamthorpe
mokykloje dar ilgai laikysis. Jaunes
nis brolis Tadas, nors tebėra jau
nis, žaidžia pagrindinėje mokyk
los komandoje. Jauniausias brolis
Pranas tebežaidžia jaunučių gru
pėje. bet tikisi kada nors eiti vyriau
sio brolio pėdomis.
Arūnas Gataveckas 1981 m. daly
vavo Toronto zoologijos parke įvy
kusiame 20-ties km bėgime. Šį nuo
tolį jis įveikė per vieną valandą ir
34,57 min. Geriausias jo laimėjimas
maratono bėgime yra 3 valandos ir 6
min. Šią pasekmę jis pasiekė 1980
m. Otavos maratone.
Alvinas Saplys sėkmingai žai
džia krepšinį St. Michael’s mokyklo
je. Kalėdų atostogų metu mokykloje
įvyko stambus krepšinio turnyras,
kurį plačiai aprašė Toronto dien
raščiai, o “Toronto Star” įdėjo di
džiulę nuotrauką, kurioje žaidimo
eigoje matėsi ir A. Saplys. A. S.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ateitininkai dėkoja
kun. A. Saulaičiui už pokalbį tema
“Mano ryšys su Dievu”.
Toronto
studentu
ateitininku
draugovė yra apsiėmusi suruošti
pavasario kursus Dainavoje kovo 1921 d.d. Tema — tautosaka. Studentai
sausio 24, sekmadienį, aptarė
įvairius kursų ruošos darbus ir jais
pasiskirstė.
Studentų rekolekcijos numatytos
kovo 6-7 d.d. Visi studentai prašomi
rezervuoti tą savaitgalį rekolek
cijoms.
Padėka visiems, kurie prisidėjo
prie dr. Mildos Danytės paskaitos
surengimo. Prelegentė apibūdino
savo darbą ir pailiustravo keliomis
garsinių juostelių ištraukomis. Ji
skatino Toronto lietuvius imti ini
ciatyvos rinkti medžiagą iš Toronte
gyvenančių tautiečių, kol dar nepervėlu. Iš publikos buvo pasiūlyta, kad
kiekviena šeima savo nuotykius,
patyrimus, fotografijas ir t. t.
surinktų ir užrašytų . Vaikams būtų
aiški jų tėvų kilmė ir emigracinė is
torija.
Sendraugiams bus rekolekcijos
kovo mėnesį.
Jaunių (5 sk.-8 sk.) susirinkimas
įvyks vasario 13, šeštadienį, tuoj po
šeštad. mokyklos pamokų Lietuvių
Vaikų Namuose. Jaunių globėja —
Snieguolė Underytė, tel. 766-1718.
Jaunučių susirinkimai vyksta re
guliariai kas antrą trečiadienį
Lietuvių Vaikų Namuose. Sekantis
susirinkimas — vasario 3 d.. 6 v.v.
L. U.

Skautų veikla
• V. s. kun. A. Saulaitis, SJ. šalia
daugybės įsipareigojimų Toronte
sausio 13 ir 14 dienomis, dalyvavo
“Šatrijos” tunto vadovių ir vyr.
skaučių sueigose su diskusijom
sesėms rūpimais klausimais. Ačiū
mielajam svečiai.
• Mindaugo dr-vės sueiga—vasario
3d.
•LSS korespondencinio suvažia
vimo biulptenis 3 nr. dalyviams
pateikia vadovybės pranešimus, da
lyvių pasisakymus įvairiais klausi
mais ir supažindina su visais kandi
datais. Balsuoti už juos nustatyta
tvarka reikia iki š.m. sausio 25 d.
(pašto antspaudo data). Taipgi iš
siuntinėta anketa “Siūlymai nutari
mams”, kuri grąžinama su balsavimo
lapu suvažiavimo prezidiumui: L.
Rugienienė, 30717 Lund Dr., War
ren, Mich. 48093. Jei kam kiltų ne
aiškumų balsavimo reikalu, skam
binti mandatų k-jos pirm. ps. J. Orentui, (313)274-4136.
•Romuvos dvidešimtmečiui pa
minėti yra numatomi net keli ren
giniai. Tuo reikalu platesnės apim
ties pasitarimas įvyko sausio 24 d.
Sudaromos renginių komisijos ir
planuojama sukaktuvinė stovykla
rugpjūčio 7-21 d.d.
• Kovo 22 d. sueina 60 metų nuo jūrų
skautų
įsteigimo Lietuvoje.
Ruošiamasi ir šią sukaktį paminėti.
Č.S.

SPORTAS LIETUVOJE
“Sporto”
laikraščio
skaitytojai
1981 m. užbaigoje jau 26-tą kartą rin
ko geriausių Lietuvos sportininkų
dešimtuką. Rinkimuose su atsiųs
tomis anketomis dalyvavo 3.527
skaitytojai. Geriausiais 1981 m. spor
tininkais jie pripažino, paskirdami
balsų: 1. plaukiką Robertą Žulpą
(25.227 tšk), 2. irkluotoją Reginą Bal
tušytę (23.346), 3. gimnastę Dalią Kutkaitę (21.402), 4. irkluotoją Joną Narmontą (16.205), 5. irkluotoją Joną
Pinsku (14.226), 6. irkluotoją Stasį
Narušaitį (12.220), 7. krepšininką
Sergejų Jovaišą (11.033), 8. šaudytoją
Vladą Turlą (9.147), 9. bėgikę Aną
Kasteckają (5.904) ir 10. irkluotoją
Vygantą Čekaitį (5.632). Geriausiu
sportininku pripažintas R. Žulpa
laurus skina 200 m plankime krūtine.
Jis yra laimėjęs aukso medalį
Maskvos olimpiadoje 1980 m., pernai
tapęs Europos čempijonu. Jo pasiek
tas rezultatas 2 min. 15,36 sek. šiuo
metu yra geriausias pasaulyje. Iki D.
Wilkio 1976 m. Montrealio olim
piadoje pasiekto pasaulinio rekordo
R. Žulpai trūksta tik 0,11 sek. Re
kordo pagerinimą trukdo stoka rimtų
varžovų Europoje. Galbūt jų atsiras
šią vasarą Ekvadore įvyksiančiose
pasaulinėse plaukimo pirmenybėse.
Naujųjų Metų išvakarėse suren
giamas tradicinis 11,5 km bėgimas iš
Naujųjų Verkių į Vilnių šįkart
susilaukė apie 300 įvairaus amžiaus
bėgikų.
Pirmą
vietą
laimėjo
pedagoginio instituto studentas R.
Sausaitis su 38 min. 58 sek., antrą —
jo bendramokslis Č. Kundrotas su 39
min. 9 sek., trečią —instituto absol
ventas V. Stanevičius su 39 min. 25
sek. Tai buvo labai ryški trijų vil
niečių pergalė. Moterims teko įveikti
trumpesnį 5 km nuotolį. Pirmąja at
bėgo V. Kirimova iš Uljanovsko per
18 min. 54 sek., antroje vietoje
palikusi vilnietę L. Simonavičiūtę.
Vyrų augščiausios lygos krepšinio
pirmenybėse Kauno “Žalgiris” su 13ka pergalių iškopė į IV vietą, o Vil
niaus “Statyba” užėmė VIII vietą su
9-niais laimėjimais. Abi komandos
pateko į pajėgiausiųjų aštuoniukę,
kurioje paaiškės geriausias ketver
tukas, kovosiantis dėl medalių. Pir
moj vietoj dabar yra Maskvos CASK
kariškiai su 18 pergalių, antroj —
Kijevo “Strojitelis” su 18, trečioj —
Maskvos “Dinamo” komanda su 14.
Sprendžiant iš šių rezultatų “Žal
giris” turi neblogų vilčių į bronzos
medalį, o “Statyba” yra užsitikrinusi
išlikimą augščiausioje lygoje.
• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų ncskaitančiii adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
• Nemokamas namo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

M

Tei
Namu

Toronto, Ontario M6P 1A4

V,. °-------

537-3431
494-0605

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

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant
namus ir t.t.
LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
14 %
14 %
14'/2%
13 %
15 %
14 %
14 %
11
%
6 %

už
už
už
už
už
už
už
už
už

PARAMA

MOKA:
zz
90 dienų term, indėl. —
6 mėn. term, indėlius —
—
1 m. term, indėlius
zz
3 m. term, indėlius
—
pensijų planą
—
namų planą
—
specialią taup. sąsk.
taupymo s-tas
—
čekių s-tas (dep.)

IMA:

už asm. paskolas
nuo 18'/2%
už mortgičius nuo 173/į%

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir
532-1149
M6P 1A6
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Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR

• • •

BROKER

• • •

NOTARY

3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
Ju
Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO

AND TV

SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074

• Sav. P. Užbalis

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,

22 BELVIA ROAD, ----- “-------------------------------------------------- Etobicoke, Ont. M8w 3R3
Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING

CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• 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.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
*r
Janavičiai

European

Catering

Europietiškas patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.
c
*
*

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

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

Tėviškės Žiburiai

Rodney, Ontario

AfA
ADOMUI ANDRULAIČIUI
Niujorke mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JUZĘ bei sūnų
JONĄ Niujorke, dukrą IRMĄ bei žentą BERNARDĄ
KUDZMAVIČIUS, Tecumseh, Ontario —

Jurgis Plėnys.
O. A. Pieniai

KLB RODNEY APYLINKĖS VAL
DYBA kartu su lietuvių ūkininkų
klubo valdyba suruošė Naujųjų Me
tų sutikimų, kuris praėjo labai ge
roje nuotaikoje. Veikė turtinga lo
terija, kurių pravesti padėjo Z. Moc
kus. Kad visiems būtų smagiau, ren
gėjai prašė ir dalyvius prisidėti, ar
kų nors paskaityti, papasakoti, kaip'
N. Metai buvo sutinkami Lietuvoje.
L. Mockienė ir J. Statkevičius pas
kaitė po satyrinį eilėraštį, o M. Jo
cienė paskaitė kaip tik šiai progai
savo sukurtų eilėraštį.
J. Statkevičius

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
Antanas Sabas, Kostas Ramonas, J.
$100: Juozas Vaškela; $50: Lietu
Laimikis, Ant. Žilėnas, Adolfas Ru
vių Evangelikų Moterų Dr-ja; $25:
binas, Petras Šalna, D. Ramelis, W.
Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir
Kulmatickas, V. Laugalys, V. Kezys.
Medžiotojų Klubas Giedraitis, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio vyriausio
$20: L. Merkelis, A. Keblys, N.
ji v-ba, Sault Ste. Marie Žūklautojų
,Berškys, A. Bekintis, K. Kačiulis,
ir Meškeriotojų Klubas "Briedis”;
Hellen Rugienis. Pranas Gabrėnas,
$20: Alfonsas Lukošius, T. TrakyLeonas Galvosas, M. Norkus, Albi
mienė; $15: A. Dvarionienė-Miklonas Pantimis, G. Kudžmienė, Stasys
vaitienė, Kazys ir Vilma Gapučiai,
Pociulis, St. Jonaitis, V. Kecorius,
C. Rickevičius, G. Kudžmienė, P.
Linas Baltakys, VI. Kriaučeliūnas,
Kairys; $10: M. Žemaitienė, Ona
M. Žemaitienė, J. Skilandžiūnas, M.
Derliūnienė, H. Chvedukas, Bronė
Pranys, Jonas Vinciūnas, Henrikas
Kiaulėnienė, O. Adomauskas; $8:
Šiaurys, Antanas Musteikis, M. MalJ. Macevičius; $7: M. Ramanauskas,
cius, M. Gegužis, J. Brazlauskas,
Antanas Pladys; $6: A. LukošiūTomas Proscevičius, OFM, P. Effernienė.
tas, Anelė Vaičiūnienė, Vytautas
$5: S. Janušas, K. Rožanskas, Jonas
Vaičiūnas, A. Šalkauskienė, R. RusNaujokaitis, A. Smolskis, Emilija
lys, A. Šalčiūnas, Juozas Stankuš,
Šilgalis, M, Andriuškevičius, B. KaR. S. Sapliai, Z. Barysas, A. Čepu
čiulienė, G. Kuprėnas, Petras Krilis, Romas Masiulionis, A. Misiūnas,
pas, Juozas Radzevičius, Juozas
A. Markutienė, J. Lesčius, Leonas
Petrauskas, J. Šarapnickas, Ignas
Radzevičius, K. Balčiūnas, Leonas
Serapinas, Nellie Strazdienė, Vin
cas Trumpa, A. Langas, Stasys Džiu Baltutis, A. Kairys, E. Šturmienė,
Marija Peckus, Simas Žulpa, Ant.
gas, O. Vaškevičienė, A. Dobienė, M.
Kisielis, St. Raštikis, W. Paliuk, V.
Masiulienė, Julius Okmanas, Zg. RoJanulevičius, Vladas Sonda, J. Ja
manauskas, Antanas Pauliukas, A.
nuška, Vincas Kuraitis, Jonas Nor
Bacevičius, S. Daučanskas, Stasys
kus, Stasys Kėkštas Ona Adomavi
Urbonavičius, P. Polgrimas, Stasys
Astrauskas, Juozas Graužinis, Frank čienė, S. Ališauskas, A. Jonaitis, V.
Joga, E. Pakauskienė, Jurgis Skar Jasiūnienė, Juozas Misius, Ona Mašalienė, AI. Pilypaitis, Vladas Stadis, Pranas Gustas, A. Y. Zaparacbačinskas, J. Mickus, V. Butrimas,
kas, Pranas Stankus, L. Brūzga, G.
W. Dauneckas, S. Jurgelis, Leonas
Kaulienė, Step. Karvelis.
$4: Petras Rimkus; $3: A. Stanke Grigelis, E. K. Kalasauskas, Albina
Lipčienė, Justina Nausėdienė, E.
vičius, Vyt. Matulevičius, A. FedroOlšauskas, Jadvyga
Penčylienė,
nas, Vincas Bražys, Alfonsas LeparsAntanas Prunskus, Danguolė Aider
kas, O. D. Šiurna, Stasys Tolvaišą,
Antanas Jokūbaitis, Antanas Vadei- dice (Mrs.), P. Šukys, V. Urbonas,
ka, Pr. Šliteris, R. Namikas, J. Pet Mykolas Vaišvila, Anne Strolienė,
P. Stosius, J. Uogintas, Jonas Steibrauskas, Juozas Mačėnas; $2.50: E.
lys, S. Šalkauskas, dr. A. Matukas,
Žulienė; $2: Ona Vasienė, A. Mickus,
M. S. Morkūnas, V. Miceika, V. PeL
Petras Vilutis, Antanas Pesys; $1:
raitis, J. Pažemėnas, A. Smilgys, K.
M. Peleikis, VI. Morkūnas.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — Strikaitis, Liudas Kulnys, Petras
$50: A. Baltrušaitytė; $40: J. Kvie- Venskus, J. Paulaitis, Justas Stan
cinskas; $30: A. Martišius, Augus kus, Aleksas Kusinskis, Kazys Šviežikas, H. Matijošaitis, S. Zatorskietas Pranckevičius, P. Pargauskas,
Marija Aukštaitė; $28: Jonas Aršti- nė, K\ J. Žara, Danutė Vidžiūnas,
Gabrielius Vidmantas, L. Urbonas,
kaitis.
A. Paulionis, V. Kudirka, P. Bulkė,
$25: A. Dvarionienė-Miklovaitienė, Kazys ir Vilma Gapučiai, M. Ja- O. Adomauskas, J. Augustinavičienė, A. Juozapavičius, J. Juozumas,
siojiytė, dr. J. Yčas, V. Gurka, VI.
Masiulis, Bronius,Juškauskas, Nelė S. Jaškus, Albinas Kantvydas, St.
ir Kostas Astravai, Albina Čepėnie- Gružinskas; $20.83: Juozas Leibenė, Pranas Ališauskas, Feliksas No ris; $21.19: K. Matkevičius. Už dve
reika, Irena Šatras, P. Sidaras, Bro jus metus rėmėjo prenumeratų po
nius Saulėnas, Leonas Baziliauskas, $20 atsiuntė Martynas Galinaitis.
Kostas Lukošius, E. Aleksienė, Pra
Nuoširdus ačiū visiems už para
nas Pranaitis, Juozas Vieraitis, Jo mų lietuviškai spaudai.
nas Jablonskis, Petras Baronas, Vla
das Bakūnas, Antanas Laurinaitis,
P. Laurinaitis, Vyt. Gruodis, M. Dani
Centrinė įdarbinimo įstaiga
liauskas, J. V. Danys, R. Prociw
Canada Employment Centre),
(Mrs.), A. Skardžius. Vytautas Tasecveikianti 2968 Dundas St. W.,
kas, V. Kėžinaitis, Juozas Račys, Li
nas Šeškus, Antanas Rugys, E. Sen bus perkelta į kitą vietą —
1678 Bloor St. W. nuo š. m. kovo
kuvienė, VI. Mockus, S. Noreika, J.
31 d. Naujoji vieta yra High
Stonkus, Zenonas Tumosa, Antanas
Rugys, Jonas Tumosa, Vaclovas KerPark apylinkės centre, prie
belis, E. Mardosienė, J. Gudavičius,
Bloor-Keel požeminio trauki
H. Butkevičius, L. Balsys, Jonas Jo
nio stoties. Toje apylinkėje vei
nikas, Z. Obelienius, E. Radavičiūtė,
kia dar dvi pagalbinės įdarbi
M. Laurinavičienė, Stasys Rakaus
kas, St. Urbantas, A. Sudikienė, Al nimo įstaigos: 1335 Dundas St.
W. ir Lambton, 909 Jane St.
fonsas Budnikas. V. Timosenko, kun.

ED. KONDRATAS,
1113 Dundas St. W.,

siuvėjas

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

TIM S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. VV.)
norvc

FILTSOS BROS

Toronto, Ont., M6R 1V5

Telefonai 533-8451, 533-8452
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
*
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ŽEMĖ

TONY GENYS 231-2839
PAUL KOLYCIUS 789-1545

VACYS

ŽIŽYS

232-1990

Įstaigos (4 1 6) 233-3323
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St. Petersburg, Florida
LIETUVIŲ VEIKLA čia yra gana
plati ir įvairi. Jų pastebi ne tik lie
tuviškoji, bet ir vietinė amerikie
čių spauda. Pvz. Lietuvių Klubo 20
metų sukakties iškilmė buvo pažy
mėta ir vietiniame dienraštyje “Eve
ning Independent” 1981 m. gruodžio
12 d. laidoje įdėta nuotrauka, kurio
je matyti ant stalo padėtas kepsnys
“20" ir prie jo vietos veikėjai: klubo
pirm. Albinas Karnius, p. Karniuvienė. Rūta Kriaučiūnaitė ir Adolfas
Armalis.
“St. Petersburg Times” 1981.X.25
išspausdino ilgų rašinį apie lietu
vių futbolo komandų “Perkūnas”.
Rašinio antraštė — “Lithuanian
thunder rolls accross fields and
dance floors”. Esu ši komanda iš
riedėjo iš tautinių šokių grupės —
kai mergaitės per repeticijas šokda
vo, berniukai žaisdavo futbolą. Vė
liau buvusi sudaryta ir komanda.
Prie rašinio pridėta ir didelė nuo
trauka, rodanti vienų perkūnietį
su sviediniu, kovojantį aikštėje. K.

St. Catharines, Ont.
DIDELĖ PAVERGTŲ TAUTŲ DE
MONSTRACIJA įvyko St. Catharines
mieste sausio 9 d. Prie miesto rotu
šės susirinko apie 1000 įvairių tau
tybių žmonių, bet daugiausia lenkų,
nes demonstracijų rengė Pavergtų
Tautų Sųjungos lenkų sekcija. Nors
diena pasitaikė ypatingai šalta, bet
plevėsavo daug visų pavergtų tau
tų vėliavų, jų tarpe ir lietuvių, pla
katų bpi transparentų, smerkiančių
Sovietų Sųjungos imperializmų, pa
vergimų
Rytų-Vidurio
Europos
tautų.
Dalyvavo daug žymiausių šio Nia
garos krašto valdžios ir visuomenės
atstovų bei pareigūnų, jų tarpe ir
St. Catharines katalikų vyskupas
Thomas B. Fulton, Kanados Darbo
Kongresui atstovavęs Edward
Wright. Kalbėjo Kanados parlamen
to nariai: Jim Bradley, Al McBain,
Joseph Reid, Heather Kilty ir kiti.
Pagrindines kalbas pasakė Onta
rio energijos ministeris Robert
Welsh ir finansinių reikalų kriti
kas Kanados parlamente Michael
Wilson. Visų Rytų-Vidurio Europos
pavergtų tautų — estų, latvių, lietu
vių, lenkų, ukrainiečių, vengrų bei
čekoslovakų vardu kalbėjo lietuvių
atstovas S. Šetkus.
Lenkų kongreso paruoštų rezoliu
cijų pasirašė ir Pavergtų Tautų Sų
jungos St. Catharines skyrius.
“Solidarity” atstovas Z. Przetakievicz, atvykęs iš Lenkijos, perda
vė padėkų Kanados ir JAV lenkams
bei visoms tautybėms už tvirtų mo
ralinę ir materialinę paramų kovoje
prieš rusų priespaudų. Vyskupas T.
B. Fulton sukalbėjo malda už pasau
lio taikų. Invokacijų skaitė kun. R.
Kosian, OMI, lenkų kunigų pirmi
ninkas Rytų Kanadoje.
Programai vadovavo radijo bei te
levizijos pranešėjas ir komentato
rius John Larocque. Dalyvavo daug
spaudos atstovų, Buffalo, Hamiltono
televizijų fotografai-komentatoriai.
Dar prieš demonstracijų dienraštis
“The Standard" įdėjo vedamųjį apie
šių demonstracijų, pavadindamas
jų visų kanadiečių laisvės demon
stracija. Tas pats dienraštis pirma
dienio laidoje aprašė demonstraci
jų pirmame puslapyje pacituoda
mas lietuvių atstovo kalbos pabaigų.
Kor.
• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

Vasario 2-7 dienomis jis dalyvaus torontiškiame turnyre
JUOZAS BALSYS

Vasario 16 gimnazijoje laisvalaikio linksmybės žiemos metu jaukioje aplinkoje

Ukrainiečių laisvės šventė
Dalyvavo neseniai iš Lenkijos atvykusi studentų grupė
Toronto ukrainiečiai sausio
23 ir 24 dienomis paminėjo
64-tąsias
nepriklausomybės
paskelbimo metines. Ukrai
nos nepriklausomybė buvo
paskelbta Kijeve 1918 m. sau
sio 22 dieną, bet neilgai trukus
rusiškoji bolševiką kariuome
nė įsiveržė Ukrainon ir sužlug
dė nepriklausomą gyvenimą.
Minėtoji
nepriklausomybės
paskelbimo data kasmet iškil
mingai minima visos gausios
ukrainiečių išeivijos laisvaja
me pasaulyje.
Sausio 23 dieną “Royal York
Hotel” buvo suruoštas iškil
mingas pokylis, kuriame da
lyvavo apie 600 asmenų «—
ukrainiečių ir jų svečių. Su
giedojus Kanados ir Ukrainos
himnus, sveikinimo žodį tarė
Kanados Ukrainiečių Komite
to Toronto skyriaus pirm. dr.
O. H. Rudzik. Invokaciją pa
skaitęs vysk. I.Borecky, užtrau
kė giesmę, kurią visi dalyviai
stipriai ir ilgai giedojo.
Po vakarienės programos
pranešėjas pristatė garbės
svečius, kurių buvo apie 40,
tautinių grupių atstovus ir uk
rainiečių veikėjus. Sveikino
Toronto miesto atstovas Boytchuk, provincinės vyriausybės
atstovas ir parlamento narys
Y. Shymko, federacinės vy
riausybės vardu — J. F 1 i s.
Ypač gyvai, ugningai ir turi
ningai kalbėjo Y. Shymko, bu
vęs Ontario daugiakultūrės
tarybos pirmininkas.
Pagrindinę kalbą pasakė Ka
nados daugiakultūrės tarybos
pirm. Laurence G. Decore,
ukrainietis, angliškai. Visą
pusvalandį jis dėstė mintis
apie Kanados daugiakultūrę
politiką, kurioje ukrainiečiai
turi vadovaujamą vaidmenį.
Jis džiaugėsi, kad pavyko įra
šyti daugiakultūriškumą kons
titucijom ir skatino ukrainie
čių organizacijas toje srityje
stipriau dirbit.
Meninę dalį atliko kvartetas
“Verchovyna”, vadovaujamas
Olenos Hlibovvyč. Užbaigos
maldą sukalbėjo ortodoksų
kun. J. Ferenciw. Po to vyko
šokiai, grojant Peter Dymont
orkestrui.
Pažymėtina, kad pokylyje
dalyvavo grupė ukrainiečių
studentų, pabėgusių iš Lenki
jos. Jie, kaip ekskursinė gru
pė, buvo nuvažiavę Italijon,
praėjusią vasarą ir iš ten nebe
grįžo Lenkijon. Jų imigracija

Toronto, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

ir globa rūpinasi Kanados uk
rainiečių organizacijos.
Viešbučio priesalyje buvo
surengta meno paroda, kurio
je savo grafiką buvo išstatęs
neseniai iš Ukrainos atvykęs
dailininkas Vitalyi Litwin. Jis
yra buvęs Lietuvoje, lankęsis
Vilniuje ir Kaune. Jo grafika
dvelkia ukrainiečių liaudišku
mu, folkloru, papročia’is.
Šioje ukrainiečių iškilmėje
dalyvavo daugelio tautybių
atstovai. Lietuviams atstovavo
KLB krašto valdybos narys J.
R. Simanavičius.
Sausio 24, sekmadienį, viso
se ukrainiečių šventovėse —
katalikų ir ortodoksų buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos,
3.30 v.p.p. Massey Hali įvyko
pagrindinė iškilmė su labai
plačia programa, kurioje dau
giausia laiko skirta muzikinei
daliai. Numatyti tiktai du kal
bėtojai — rengėjų pirm. O. H.
Rudzikas ir dr. O. Sokolskis
(pagrindinis kalbėtojas). Ši
iškilmė buvo skirta plačiajai
ukrainiečių ir kitataučių vi
suomenei. Bv.

Ruošiantis pensijai
Rūpestingai planuojant išėji
mą į pensiją, galima išvengti
daug nemalonių senėjimo as
pektų, kaip neveiklumas, savo
vertės praradimas ir blogėjanti
sveikata — sako dr. Valery A.
Portnoi savo straipsnyje “Jour
nal of the American Medical
Association”. Vidutinis darbi
ninkas, išėjęs į pensiją, gali ti
kėtis praleisti apie 19 metų
kaip pensininkas. Portnoi,
George Washington universite
to geriatrikos specialistas, siūlo
pradėti ruoštis išėjimui Į pensi
ją maždaug 10 metų iš anksto,
kad pensijos laikotarpis būtų
tinkamai išnaudotas. Planuo
jant reikia: apytikriai apskai
čiuoti pajamų ir išlaidų pasikei
timus pensijos laikotarpyje, iš
mokti senų žmonių sveikatos ir
maitinimosi principus, pradėti
fizinio atsparumo programą,
kuri gali pūti tęsiama išėjus į
pensiją, ir pradėti naujus inte
lektualinius siekius bei sociali
nę veiklą, padidinti entuziazmą
gyvenimu.
J. Str.

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• /VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.

Toronto, Ontario
M6R 1X7

Advokatas

PETRAS K. SIMONĖLIS,
3031 Bloor St. W., Suite 200

VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

Torontoyaintario
I oronro, Unrario

28
26
12
8

Liepos
28
Rugpjūčio
11
Rugsėjo
1
Rugsėjo , 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje
arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ir
telefonu.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

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

Telefonai-

231-4138
namų 249-2637

įStai9°S (416)

M8X 1C5

W G.

DRESHER

J)resher-Barauskas
233-3334

-

231-2661

-

REAL ESTATE
REALTOR
INSURANCE
AGENCY
LTD.

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

All Seasons 1 ravel, B.D.

namų 233-0303
(416) 537-2643

Įstaigos

(Kampas Bloor ir Dundas St.)

EKSKURSIJOS
Balandžio
Gegužės
Birželio
Liepos

Telefonai:

2299 Dundas St. W„ Suite 303

Skelbimas laikraštyje
“Jaunas vyras, demokratas,
norėtų susipažinti ir susidrau
gauti su jauna panele ar ponia
respublikone. Tikslas: trečio
sios partijos steigimas”.

1982 METAIS NUMATYTOS

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

ir netiesioginį įnašą. Už jį
mes Vitui liekame skolingi.
Lietuviškos išeivijos veik
Turnyro metu pasiųsta te
lą jau perima mūsų jaunoji legrama
būtų įrodymas, kad
karta. Veikla be įtikėjimo į lietuviška išeivija nepamirš
jos tęstinumą, remiasi dar ir ta Vito Gerulaičio — savo
pasitikėjimu savimi, o iški “Lithuanian Lion”.
lių lietuvių laimėjimai pa
drąsina mus tolimesniam dar
bui.
Nenuostabu, kad išryškėju
sių asmenų eilėse, pasieku
(Atkelta iš 7-to psl.)
sių pasaulinį pripažinimą,
jaunimas jieško ir lietuviš tu jaunu vyru, kuris, neatsar
giai pamandravęs, visu ilgumu
kų pavardžių.
1979 m. rugsėjo 29 d. ‘“To Įkrenta nuo atitolstančios val
ronto Star" suminėjo jam ži ties. Artimiausias seneliams yra
nomus garsius lietuvius. Štai vaikaitis, su kuriuo senelis meš
šio didelio dienraščio pil kerioja ir susidraugauja. Kartą
nas sąrašas: Johnny Unitas senelis vos neprigeria, vaikai
(Jonaitis) — futbolas, Diek čiui neatsargiai užvažiavus ant
Butkus — futbolas, Jack Shar akmens ežero tolumoje.
Filmas gyvenimiškas, turi
key (Žukauskas) — boksas,
Rūta Lee (Kilmonytė) — fil daug tikrų, tarsi iš mūsų kaimy
mas, Lilian Sukis (Šukytė) nų paimtų atsitikimų. Gerbiant
— opera. Sir John Gielgud senatvę ir žilą plauką, kartais
(Gelgaudas) — teatras, Vi grybštelia mintis: argi būtinai
reikia-visą laiką rodyti kratomą
tas Gerulaitis — tenisas.
Šis sąrašas rodo, kad sa K. Hepburn galvą, kurios ji,
vo uždara išeivijos veikla dėl tikros ligos, niekaip negali
mes nesame pastebimi, ta suvaldyti, nors ramsto ranko
čiau iškilių individų dė mis, slepia po apykakle ar kilo
ka lietuvis (kartu ir Lietuva) dama kojas nori atgauti praeiti.
Senus žmones nebūtina vaiz
lieka givi Vakarų pasaulyje.
Artėjant Vito Gerulaičio duoti su ligomis, kurių niekas
pasirodymui Toronte (vasa nenori turėti nei ekrane maty
rio 2-7 d. d.) “Toronto Sun” ti.
Direktorius — Mark Rydel.
plačiai aprašė V. Gerulaitį.
Per šį anglų kalbos dienraštį Išleido “Universal” filmų stu
sužinome, kad Vitas Gerulai dija.
tis aštuonerius metus lankė
Niujorko lietuvių mokyklą.
Stayner-Wasaga, Ont.
Sužinome, kad Vito tėvas (Vy
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks
tautas) mokė savo sūnų lietu vasario 14, sekmadienį, 6 v. vakaro,
vių poezijos, kad Vitas rašė Stayneryje, "Golden Apple Inn”
restorane. Vakarienę užsisakyti
eilėraščius ir lietuvių kalba.
Iškilų teniso žaidėją spor pas p: J. Lapavičią.
Apylinkės valdyba
to mėgėjai turi progos gerai
pažinti, kadangi žiūrovo dė
mesys tenise skiriamas ne
Turner & Porter
grupei žaidėjų, bet tik dviem
laidotuvių namai
varžovam.
Š. m. sausio 17 d. “Volvo
436 Roncesvalles Avė.,
Masters” (Grand Prix) turny
Toronto, Ontario
ro baigmė tarp V. Gerulaičio
Tel. 533-7954
ir I. Lendi užtruko net 4 va
landas.
“CBS”
televizijos
tinklas atsisakė net vakari
nių žinių!
Nenuostabu, kad Vitas Ge
rulaitis,
dažnai
pasirody
damas televizijoje, kurio
je jį seka milijonai žiūrovų,
yra gerai žinomas Vakarų pa
saulyje.
Vitas Gerulaitis pasiekė
pirmąjį pasaulio penketuką,
remiamas tik savo šeimos (jo
tėvas Vytautas buvo pirmuo
ju jo treneriu). Savo šeimai
už jam parodytą paramą jis
jau pilnai atsilygino.
V. Gerulaitis lietuviškai
išeivijai padarė didelį, nors

Filmų pasaulyje-

WORLD"

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
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Vitas Gerulaitis — sporto žvaigždė

Medicine Hat, Alberta
LIETUVIŲ ATVYKIMO I PRERI
JAS PĖDSAKAI. “Calgary Herald"
1981.V.23 Bob Shiels, dažnai rašus
apie “old times”, pasakoja pensinin
ko Jessie Novickį (Novicko) gyvenimo istorija. Jis yra buvęs senas CPR
tarnautojas, lydėjęs
keleivinius
traukinius per Rocky Mountain kal
nus. Keleiviams papasakodavęs ir
parūdydavęs žimesnes vietoves —
Banff, Lake Louise, Great Divide,
Spiral Tunnel iki Br. Kolumbijos
sienos. Dabar renka visa, kas prime
na ar turi ryšį su traukinių senie
nomis. Jis esųs trečios kartos kana
dietis. Jo senelis 1896 m. atvykęs iš
Lietuvos ir 1905 m. pradėjęs dirbti
prie geležinkelio.
Medicine Hat miestelyje gyvena ir
daugiau lietuvių atvykusių iš Saskačevano bei Albertos provincijų.
Kartais apie juos sužinoma tik iš
laidotuvių biuro skelbimų, o kaikurių gyvenimo nuotykiai patenka
į vietos spaudų. A.

.

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

V. BAČĖNAS

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

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai •
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MONTREAL

’I TORONTO"
Anapilio žinios
— Parapijos tarybos posėdis sau
sio 27, trečiadienį, 7 v. v., Parodų
salėje. Bus renkamas tarybos pir
mininkas, sekretorius ir kiti parei
gūnai.
— Anapilio salės jau nuomojamos
1983 metams. Lietuviai prašomi pa
skubėti, nes vėliau jos bus nuomoja
mos ir kitataučiams.
— Jaunų šeimų sekcijos ruošiama
čiuožimo iškyla — sausio 31, sekma
dienį, po 11 v. Mišių. Po iškylos —
vaišės parapijos salėje.
— Anapilio Moterų Būrelio susi
rinkimas — sausio 31, sekmadienį,
po 11 Mišių didžiojoje salėje.
— Parapijos choras, vadovauja
mas St. Gailevičiaus, pradeda ruoš
ti naujų repertuarų ir kviečia įsi
jungti naujus choristus-tes. Kreip
tis į choro valdybos pirm. R. Paulionj tel. 239-4179 arba vicepirmininkę
A. Ramanauskienę tel. 769-0670.
— Anapilio sodybai paaukojo $100
P. Bridickas iš Staynerio.
— Sausio 25 d. palaidotas nelietu
vių kapinėse a. a. Valteris Vaške
lis. 81 m. amžiaus.
— Parapijos tarybos administra
cinė ir parengimų sekcija pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Leonas Radze
vičius, vicepirm. dr. Sigitas Kazlaus
kas, parengimų vadovas J. Karasiejus, parengimų iždininkė Regina
Celejewska, rinkliavų tvarkytojai —
Antanas Aulinskas ir Vidmantas
Valiulis, pastatų vidaus prižiūrėto
jas Antanas Aulinskas, išorinės ap
linkos — Pranas Augaitis.
— Paskelbta finansine parapijos
apyskaita, iš kurios matyti, kad 1981
metais turėta $331,543.25 pajamų,
$327,296.37 išlaidų. 1981 m. gruo
džio 31 d. parapijos ižde buvo
$4,246.88. 1979 m. gruodžio 31 d. pa
rapijos skola Toronto arkivyskupi
jai buvo $318,000, 1980 m. — $312,000,
1981 m. —$277,000.
— Mišios sausio 31, sekmadienį,
10 v. r. — už Kašponų šeimos miru
sius, 11 v. r. — už a. a. Kazimierų
Butkienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sausio 31, sekmadie
nį, 9.30 v. r.; pamokslų sakys R. Hiršas.
— Parapijos choras repetuoja kas
pirmadienį, 7.30 v. v., šventovėje.
— Buvusi ir naujai išrinkta taryba-valdyba posėdžiaus sausio 28,
ketvirtadienį, 7.30 v. v., Lietuvių
Namų patalpose.
— Moterų draugijos posėdis įvyks
vasario 7, sekmadienį, po pamaldų
pas E. Jankutę, 22 Hewitt Ave.,
Toronto.
— Pamaldos ir sekmadienio mo
kykla vyksta kas sekmadienį įprastu
laiku —9.30 v. r.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdybos sausio 21 d. po
sėdyje nutarta visuotinį LN narių
metinį susirinkimų šaukti kovo 23 d.
Priimtos LN tradicinio pobūvio ir
Kūčių apyskaitos. Priimtas naujas
narys — A. Ulba. Paskirta "Vilniaus"
karalaitės rinkimams 11 premija —
stipendija $500 LN vardu. Ilgai dis
kutuota LN Vytauto menės remonto
reikalais. Tam tikslui šaukiamas
specialus valdybos posėdis sausio
27 d.
— Privati revizijos įstaiga patik
rino LN knygas ir visuotiniam susi
rinkimui paruoš apyskaitų.
— LN aplankė ir svečių knygoj pa
sirašė: Ged. Glutauskas iš Anglijos,
V. Motuzas iš Sault Ste. Marie, kun.
K. Burbulys, T. V. Underiai iš Či
kagos, p. p. Jankūnai iš Ancaster,
Ont. A. V.
LIETUVI V MUZIKOS ir tautinių šo
kių ansambliui reikalinga programos
vedėja — koordinatorė Toronte.
Kreiptis: V. Dauginis. 1418 Bridges
tone Line. Mississauga, Ont. 1,5J 4E2.

IŠNUOMOJAMA — didelis kamba
rys. virtuvė ir prausykla nuo
1982 m. vasario 1 d. prie Keele po
žeminio traukinio stoties. Skambin
ti tel. 767-4736 Toronte.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO (staiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

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

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti Į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St.. Toronto. Onl.. vienas
blokas | rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir
1.1. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

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

KARNAVALĄ

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10 v.
Mišias giedojo Maironio mokyklos
choras, vadovaujamas muz. D. Viskontienės.
— Mišios mišriom šeimom laiko
mos kiekvienų sekmadienį 10 v.r.
muzikos studijoje. Tėvai turėtų pra
nešti savo vaikams, kurie yra su
kūrę mišrias šeimas, kad šiose Mi
šiose dalyvautų ir įprastų dalyvauti
savo parapijoje.
— Iš mūsų šventovės palaidota
a. a. Marcelė Savickienė, 79 metų
amžiaus.
— Algimantas Margis savo a. a.
tėvelio Kazimiero Margevičiaus pri
siminimui parapijai paaukojo $100.
Petras Kuliešius, prisimindamas
savo a. a. žmonų Nadeždų, parapi
jai paaukojo $125. A. Matulionienė
savo vyro a. a. Jono Matulionio mir
ties metinių proga paskyrė Lietuvių
Religinei Šalpai $100. M. E. Gegužiai savo vedybinio gyvenimo 30 me
tų sukakties proga paaukojo Reli
ginei Šalpai $20. labdarai $20.
— Pakrikštytas: Andrew-Michael,
Remigijos (Bliskytės) ir Kenneth
Dunphy sūnelis.
— Mišios sausio 31, sekmadienį,
8 v. už Steponą Juodikaitį, užpr. J.
Juodikaitienė; 9 v. už Rapolų ir Ur
šulę Žilėnus, užpr. A. Žilėnas; 10 v. —
už Gediminų Kazlauskų, užpr. U.
Kazlauskienė; 11.30 v. už parapijų;
7 v. v. už Tomkevičių šeimos miru
sius, užpr. O. T. Krasauskai.

Žvejų ir medžiotojų klubo “Nida”
ruošiamas vakaras-balius sausio
30, šeštadienį, AV parapijos salėje.
Bus paminėta klubo veiklos 15 metų
sukaktis. Meninę programų atliks
“Volungės" choras iš Toronto.
Montrealio arkivyskupas P. Gre
goire pakvietė tautines grupes daly
vauti bendrose pamaldose katedro
je sausio 17, sekmadienį, 3 v.p.p.,
ir po jų — priėmime katedros salėje.
Brolis Jurgis Janeliūnas, SJ, atvy
ko iš Čikagos į Montrealį ir AV para
pijoje pabus kurį laiką.
Pakrikštijo savo sūnų Birutė (Kirstukaitė) ir Ronald Vokey. Ta proga
buvo suruoštos vaišės AV par. salė
je. Dalyvavo apie 100 asmenų.
Visuotinis Šv. Onos Draugijos su
sirinkimas įvyko sausio 17 d. sese
lių namų patalpose. K.

Sausio 30,
šeštadienį,

Sausio 29,
penktadienį,

1 vai. po pietų,
žaidynės sniege.

8 valandą vakaro,
čiuožimas
High Park čiuožykloje.

Visi renkasi prie
High Park
čiuožyklos.

Sausio 30, šeštadienį 8.30 valandą vakaro,
Lietuvių Namuose SOK.1/V1 ir
žaidynių premijų įteikimas.
Įėjimas - $4.00.

m

Gros latvių jaunimo orkestras “Elektrinės morkos".

KLJS valdyba

investavimo seminarą

Tautos Fondo valdyba JAV-

se, patyrusi apie Kanadoje
skleidžiamus gandus, kad Tau
tos Fondo pareigūnai Kanado
je gauna atlyginimą ar nuo
šimčius už surinktas aukas
Tautos Fondui, praneša, kad
niekas iš Tautos Fondo dar
buotojų centre, užsienio atsto
vybėse (Kanadoje, Australijo
je, Anglijoje ir t. t.), JAV-se
veikiančios atstovybės ar įga
liotiniai negauna jokio atlygi
nimo ar nuošimčių už surink
tas aukas Tautos Fondui — visi
dirba iš pasišventimo Lietu
vos labui.
Juozas Giedraitis,
Tautos Fondo valdybos pirm.
Marija Noreikienė,

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

1.450,00
1.152,25
191,00
2.263.32
8.840,00
2.871,50
4.217,00

Iš viso $38.295,15

II. Išlaidos
1. Algos .............................. $8.676,12
2. Mokesčiai...................... 1.130,40
3. Automobilio išlaidos ....
710,00
5. Giedoriai....................... 1.270.00
6. Maistas ............................ 1.830,00
7. Kulto reikmenys ir
žvakės............................. 1.191,17
8. Telefonas ir raštinė.....
782,17
9. Šviesa ............................ 1.501,62
10. Šildymas ....................... 7.847,36
11. Švaros palaikymas ir
taisymai ......................... 5.455,29
12. Draudimai .................... 1.606.64
13. Palūkanos.....................
173,75
14. Mokestis arkivyskupijai 2.640,04
15. Grąžintos rinkliavos ....
580,20
Iš viso $36.866,13

Tel. Bus.: 722-3545

vasario 3, trečiadienį, 7 valandą vakaro,

Res.: 256-5355

18 King St. E., Bache Halsey Stuart patalpose.
Sis seminaras gvildens klausimus apie pinigų investavimą ir taip pat galimybes

c. i. B.

padaryti pelną be didelės rizikos.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

Bus nagrinėjami šie bendro pobūdžio ir specialūs klausimai:
1. Kodėl moterys turi domėtis investavimu,
kaip palūkanos ir infliacija daro įtakos
į pinigų vertę, kokios yra galimybės investacijų srityje.

2. RRSP: kodėl dirbanti moteris turi atsi
žvelgti i savarankišką registruotą tau

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

pymo planą pagal finansini savo pajė
gumą.
3. “Covered Writing”: kaip naudotis sau
giu investavimu, kad būtų pelningas.
4. "Preferred" šėrai ir dividendai.
Daugiau informacijų teirautis pas
Gražiną Mačionytę tel. 860-3099.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

VILNIAUS KARALAITĖS
BALIUS
šeštadienį, vasario 6d.,
Karaliaus Mindaugo Menėje
Lietuvių Namuose
7 v.v.
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v
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Klaipėdos krašto atvadavimo
minėjimą surengė Toronto jū

rų šaulių kuopa š. m. sausio
23 d. Toronto Lietuvių Namuo
se. Programą pranešinėjo A.
Biretaitė, “Vilniaus” karalai
tė. Ji perskaitė Mažosios Lie
tuvos himną “Lietuviais esame
mes gimę”. Kun. E. Jurgutis,
OFM, sukalbėjo invokaciją.
Kuopos vadas Juozas Zavys
pasveikino susirinkusius. Dr.
J. Žmuidzinas, gen. konsulas,
tarė pritaikytą žodį. Inž. L.
Balsys savo paskaitoje prisi
minė Klaipėdos įvykius savo
gyvenime, paminėjo vokiečių
ir žemaičių atkaklias kovas ir
tai, kad vokiečiai labai verti
no lietuvius bei jų kraštą. Jis
paryškino Klaipėdos reikšmę
Lietuvai. Stp. Kairio muzikinis
vienetas, vadovaujamas sktn.
Kalinausko, davė kanklių mu
zikos. Baigiant sugiedotas Lie
tuvos himnas ir išneštos vėlia
vos. Po to buvo šokiai ir vaišės.
Dalyvavo nepilna šimtinė tau
tiečių.
Kun. P. Ažubalio Vardo Sti
pendijų Fondui paaukojo $50

Feliksas Mockus. Šio fondo
reikalais prašoma kreiptis į
jo pirmininkę dr. A. Kazlaus
kienę.
Stasė Vasiliauskienė iš Westono, Ont., siųsdama rėmėjos
prenumeratą $25, pridėjo $100
auką “T. Žiburiams” paremti.

Betty Žyvatkauskas (Žyvatkauskaitė) gana dažnai reiš
kiasi kaip žurnalistė “The
Globe and Mail” dienrašty
je. Š. m. 23 d. numerio kelio
nių sekcijoje išspausdintas
jos rašinys apie Niagara
Falls. Daugiausia ji rašo ke
lionių bei turizmo temomis.

“Atžalyno” tėvų susirinkimas
įvyko sausio 24 d. Toronto Lie
tuvių Namuose. Pirm. A. Vai
čiūnas padarė pranešimą apie
“Atžalyno” veiklą ir jo išvykas.
Ižd. V. Dauginis pateikė išsa
mią fininsinę apyskaitą, pa
žymėdamas, kad ansamblio
turtas žymiai padidėjo: įsigy
tas muzikos instrumentas “Li
do Vox”, naujos aprangos, ka
sos mergaitėms, juostos, skry
bėlės ir t. t. Revizijos komisi
jos pirm. P. Jurėnas savo pra
nešime pagyrė iždininko su
manumą, jo tvarkingai veda
mas knygas ir visą apyskaitą.
Pirm. A. Vaičiūnas padėkojo
vadovams ir mokytojams už
gerai paruoštą jaunimą bei
uolų jų darbą.
1981 m. meninės programos
vadovėmis buvo S. Martinkutė
ir A. Zanderienė. Jos vadovavo
vyresniųjų bei viduriniųjų šo
kėjų grupei. S. Underytė ir R.
Drešeris metų pradžioje taip
pat dirbo su viduriniąja jau
nimo grupe. Jaunių grupei va
dovavo V. Javaitė, mažųjų — I.
Poškutė. Pąstaroji mokytojų
vardu padarė trumpą praneši
mą.
į naują tėvų komitetą išrink
ti: J. Vitkūnienė. V. Dauginis,
P. Šturmas, A. Vaičiūnas. E.
Poškienė, P. Dovydaitis. A.
Podsadeckis, W. Grenke, G.
Sagevičienė, A. Zander, A. Lu
košienė, P. Pajaujis. E. Pama
taitis. Į revizijos komisiją iš
rinkti: P. Jurėnas ir V. Biskys.
Etninė Kanados spauda yra
susirūpinusi nauju pašto tarifų
pakėlimu nuo š. m. balandžio 1
d. Tuo ir kitais reikalais Kana
dos Etninės Spaudos Federaci
jos valdyba lankėsi Otavoje pas
pašto ministerį A. Ouellet. Val

Šilta vakarienė
(paruošta J. Bubullenės),
šokiai, Įdomi programa.
Suaugusiems
Pens. Ir Stud.

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS
J

Sol. Slava Žlemelytė, dažnai

Rita Rudaitytė, studijuojanti
Toronto universitete politi
nius mokslus, parašė platų se
minarinį darbą “Soviet-Lithua
nian Relations 1918-1940”. Jos
profesorius F. Griffith jį ge
rai įvertino. Darbas apima 22
mašinraščio puslapius. Panau
dota literatūra lietuvių ir ang
lų kalbomis —15 autorių.

Votyvinės žvakės ..........
Metrikų ištraukos........
Palūkanos .....................
Aukos .............................
Nuomos .........................
Parengimai ...................

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Metinio “TŽ” spaudos baliaus
loterijai jau gauta visa eilė lai

koncertuojanti {vairiomis pro
gomis ir pastaruoju metu išleisdinusi savo įdainuotų kū
rinių plokštelę “Su jumis”, su
silaukė gero įvertinimo iš mu
ziko Algio Šimkaus (“Draugas”
1982 m. 1 nr., “Solistės Slavos
Žiemelytės plokštelė ir pasiro
dymas Floridoje”). Ten jis ra
šo: “Žiemelytė turi gražų, pro
fesionaliai išlavintą, plačios
apimties balsą. Vadindama sa
ve kontraltu, vietoj daugiau
įprasto mezzosoprano, ji, ma
tyt, nori pabrėžti savo žemojo
registro pajėgumą. Ji be dirbti
nių pastangų išdainuoja že
miausias šios rūšies balsui ra
šomas gaidas. Tačiau lygiai
sklandžiai bei efektingai
skamba ir jos aukštesnieji re
gistrai. O kas svarbiausia, ji
sugeba šias abi savo balso sri
tis sujungti į vieningą visumą".
Autorius taip pat gražiai įver
tino minėtos plokštelės akom
paniatorių Joną Govėdą.

5.
6.
7.
8
9.
10.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
1981 METU FINANSINĖ
APYSKAITA
I. Pajamos
1. Rinkliavos .................. $10.477,08
2. Parapijos mokestis ...... 3.910,00
3. Aukos Mišioms.............. 2.923,00

Mielai kviečiame visas dirbančias moteris į

Vasario 16 gimnazijai parem
ti yra paprašytos KLB apylin
kių valdybos padaryti rinklia
vas arba paskirti iš savo iždo
aukų. Toronte sausio 31 d. tam
tikslui bus daroma rinkliava
prie šventovių ir Lietuvių Na
muose. Iš A. Jonyno, gyv. Lon
done, Ont. gauta gimnazijai
aukų $50. Aukas siųsti: Vasario
16 gimnazijai remti komisija,
236 Dovercourt Rd., Toronto,
Ont. M6J3E1.

mikių, daugiausia meno kūri
nių. Be jau skelbtų dovanų,
gauta: Reginos Žiūraitienės
paveikslas, Snaigės Šileikie
nės serigrafinis paveikslas,
Auksuolio Vliūno originalus
serigrafinis paveikslas, Sbfijos Pacevičienės ir Valės Bal
sienės keramikos dirbiniai,
Konstancijos
Bačėnienės
megztinis užklodas.

4. Sutuoktuvės ir laidotuvės

$12.50
$11.00

Stalai numeruoti. Bilietus
prašoma Įsigyti iš anksto—
sekmadieniais po
pamaldų Prisikėlimo
Parapijoj, Anapilyje ir
Lietuvių Namuose, o
šiokiadieniais pas
L. Kullaviene 236-1048,
766-2996

džios skelbimų reikalais ji lan
kėsi pas daugiakultūrių reikalų
minister} J. Flemingą, kitais
reikalais — pas imigracijos mi
nister} L. Axworthy. Delegaciją
priėmė ir min. pirm. P. E. Tru
deau. Jai priėmimą Otavos
spaudos klube surengė min. L.
Axworthy. Visur talkino buvę
etninės spaudos redaktoriai-leidėjai — Ch. Dojack ir S. Zybala. Etninės spaudos delegacijo
je dalyvavo: valdybos pirm. dr.
J. Kirschbaum iš Toronto, M.
Hykawy iš Winnipego, V. Mau
ko iš Toronto, R. Mah iš Van
kuverio, E. Oboroniw iš Montrealio. Nutarta paruošti ir išleisdinti knygą apie etninę Ka
nados spaudą.

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

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

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.
Ketvirtodieniais

3907 A Rosemont

9—3

12 — 8

Penktadieniais
12—6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

6—8
12 — 6

“Aukuras” Anapilio salėje'
Hamiltoniškis
“Aukuras”,
išgarsėjęs su rašytojos B. Pūkelevičiūtės išdaiga-komedija "Antroji Salomėja painia
vose”, sausio 24, sekmadienį,
pasirodė su ja Anapilio sceno
je. Nors diena buvo šaltoka,
susirinko apie 250 žiūrovų,
kurie įdėmiai sekė įdomias
painiavas, atsiradusias tarp
dviejų gyvenimų.

Dangaus jėgų veikiama Sa
lomėja Baltušienė (Marija
Kalvaitienė), jau mirusi, grįž
ta i žemiškąjį gyvenimą, atjaunėja ir pradeda antrą gyveni
mą. Ryšium su jos mirtimi iš
kyla jos mirusio vyro testamen
tinis palikimas 120,000 dole
rių. Deja, niekas nežino kur
jis
dingo. Su dingusio turto
Aukotojų sąraše a. a. Ch. Genjieškojimu
siejasi meilės in
silaičiui mirus įrašyta pavar
dė B. J. Vadoleta; turėjo būti trigos. Paskutiniame veiksme
paaiškėja, kad tie $120,000 te
B. J. Vaidotai.
ko Otavos universitetui, kur
“The Sunday Sun" 1982. I. 17 dirba lietuvis profesorius Rai
laiškų skyriuje ašspausdino nis Balčiūnas (A. Stanevičius)
Vitos Lapaitienės atsiliepimą ir viena lietuvaitė studentė.
į Barbara Amiel’s rašinį Kadangi pastaroji žuvo lėktu
“Should one rescue tigers?” vo nelaimėje, minėta suma do
Esą to rašinio mintys galbūt lerių teko profesoriui, o su
nepopuliarios radikalų ar nau
dingų idijotų eilėse, bet jos
yra teisingos. Autorė sakosi
Iš įvairiais keliais ateinan
užjaučianti lenkų tautą, tačiau
jos logika rodanti, kad aukos čių žinių matyti, kad Afganis
dabartiniam Lenkijos režimui tane žūsta lietuviai, priversti
eitų ne maistui ir vaistams tarnauti sovietinėje kariuome
pirkti, o ginklams sunaikinti nėje. Toronte gautas laiškas,
paskutinei lenkų tautos lais kuriame pranešama, kad Lie
vės vilčiai. Redakcija nuo sa tuvon geležiniame karste par
vęs pridūrė; “Arba komisa vežtas R. Baltrukonis, žuvęs
Afganistano kare. Okupuotoje
rams maitinti".
Lietuvoje tokių atvejų jau yra
buvę daug. Dėlto didėja lietu
• Savo tautiškumą bei žmonišku vių susirūpinimas: sovietai są
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
moningai naikina Lietuvos
met yra dviejų tėvynių pilietis —
jaunimą, siųsdami juos į Afga
savo ir viso pasaulio.
DR. J. ERETAS nistaną, kur siaučia vietiniai
partizanai.

doleriais ir atjaunėjusi Salo
mėja.
TVeikalas įdomiai supintas,
susietas su nesena Lietuvos
praeitimi, dvelkia lietuviška
atmosfera, pilnas humoristi
nių perlų, sąmojingų posakių,
tačiau gerokai ištęstas. Reži
sūra jį šiek tiek sutrumpino,
bet dar galėtų išimti keletą
antraeilių vietų, nebūtinų vei
kalo sampynai. Greitesnis įvy
kių riedėjimas sudinamintų
šį scenos veikalą.
Vaidino šie aktoriai bei ak
torės: Danutė Kudabaitė, Da
lia Jonikaitė, Marija Kalvai-;
tienė, Elena Dauguvietytė-Ku- •
dabienė, Kazys Bungarda, Vi
talis Žukauskas, Kęstutis Kai-į
vaitis, Ina Kudabaitė, Anta
nas Mingėla, Alfonsas Stane
vičius. Šviesas tvarkė Vida
Juozaitytė — V. Paliulis, sce
ną — Kazys Mikšys, grimą —
Stasys Ilgūnas.
Visi aktoriai — nebe naujo
kai, savo vaidmenis atliko ge
rai. Švytėjo betgi ryškiau —
E. Kudabienė ir V. Žukauskas,
po jų — M. Kalvaitienė ir K.
Bungarda. Ryškūs buvo ir kiti
aktoriai — jaunieji aukuriečiai, kuriems lietuvių kalba
sunkiau apvaldoma. Išskyrus
vieną kitą klaidingą kirtį, jų
kalba buvo gera.
Pasibaigus vaidinimui, sce
noje pasirodė visas “Aukuras”
su savo vadove E. Kudabiene,
kuriai gėles įteikė kolegė bu
vusi operos solistė Pr. Radze
vičiūtė, o padėkos žodį rengė
jų vardu tarė Anapilio Moterų
Būrelio pirm. D. Garbaliauskienė ir visus žiūrovus pakvie
tė kavutei. Netrukus prie žiū
rovų prisijungė ir aktoriai,
su kuriais daug kas galėjo pa
sikalbėti. Bvs.

