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Pasaulio įvykiai

Tautos laisvė yra jos idealas. Jo siekia visos pavergtos tau
tos. Didinga ir laisvėje gyvenusi mūsŲ tauta jau antrą kartą yra
netekusi laisvės. Pirmą kartą ją sunaikino baltieji rusai, o dabar
— raudonieji. Vergija yra vergija — ar ji būtų atnešta baltąją,
ar raudonąją. Pastarąją vergija yra žiauresnė, nes jie, būdami
bedieviai, lietuviu tautą persekioja ne tik tautiniu, bet ir reli
giniu atžvilgiu. Baltieji okupantai leido lietuviams tikėti į Die
vą ir Jį garbinti, o raudonieji okupantai visa tai draudžia. Pa
vergtoje Lietuvoje komunistai savo agitatorią kasmet paruošia
labai daug. 1981 m. buvo išleista 1.230 diplomuotu ateizmo skel
bėją. Per tuos 40 vergijos metą Lietuvoje tokią ateizmo skelbė
ją galėjo būti paruošta daug tūkstančiu. Jie gavo nemokamą
mokslą ir išlaikymą, o dabar gauna valdiškas algas, gaus ir pen
sijas. Kiek per tą laiką pavergtoje Lietuvoje buvo paruošta ka
taliką kunigą? Ar jie gavo valdišką mokslą ir išlaikymą? Ar jie
gauna valdiškas algas bei pensijas? Iš Lietuvos gyventoją apie
85% yra katalikai, kurie moka valdiškus mokesčius, bet žmogaus
teisią neturi. Net mokiniai mokyklose nesijaučia saugūs. Oku
pantai žino, kad pirmiau reikia žmogą padaryti bedieviu, o vė
liau jį bus galima lengvai padaryti komunistu.

STAIGI L. BREŽNEVO MIRTIS NEBUVO NETIKĖTA pasauliui,
jau seniai stebėjusiam blogėjančią jo sveikatą. Paskutinį kartą
L. Brežnevas su kitais kompartijos vadais pasirodė ant balkono
virš Lenino mauzolėjaus lapkričio 7 d., kai buvo švenčiamos Spa
lio revoliucijos metinės. Galimas dalykas, prie jo mirties prisi
dėjo kelios tada šaltame ore praleistos valandos. Mirė jis lap
kričio 10 d. rytą, ištiktas širdies smūgio, bet oficialus mirties pra
nešimas buvo uždelstas ištisą parą. Atrodo, tada buvo vedamos
užkulisinės derybos dėl naujo vado rinkimą. Juo netrukus buvo
paskelbtas buvęs KGB viršininkas Jurijus Andropovas, 68 metą
amžiaus, lengvai įveikęs už save trejais metais vyresnį Konstan
tiną Černenką, kurio kandidatūra rėmė pats L. Brežnevas. Spau
doje pasirodė balsą, velionį
laikančią taikos siekėju. Iš kai bus pirmosios jo metinės.
tikrąją L. Brežnevui rūpėjo tik Arkiv. J. Glempas jau anksčiau
ginklo jėga paremta sovietinė yra prasitaręs, kad L. Walentaika. 1968 m. jis suorganiza sons neįmanoma išlaisvinti,
vo Čekoslovakijos invaziją, kol Kremliuje viešpatauja L.
remdamasis savo doktrina, Brežnevas. Jo mirtis, matyt,
draudžiančia
satelitinėms davė laisvesnes rankas gen. W.
ARŲ vergijos laikais kataliką religija buvo mūsą tautos
valstybėms betkokį atitolimą Jaruzelskiui.
vadovė. Kas nublaivino ir išmokė skaityti lietuvią tautą
nuo Maskvos. L. Brežnevas pa
carą vergijos laikais? Vysk. M. Valančius ir jo uolieji ku
Sprogimas tunelyje
siuntė
Kubos karius į Angolą,
nigai. Šiandien matome tą patį. Ir šiandien, didesnės vergijos
Daug
auką pareikalavo lap
savo divizijomis okupavo Af
sąlygose, Lietuvos kunigai kovoja dėl religijos, dėl tautos lais
kričio
3
d. sprogimas Salango
ganistaną, galingas SS-20 ra
vės, nors dabartiniai Valančiai kenčia ištrėmime. Kovoja jie,
tunelyje,
Afganistane. Tuo be
ketas su atominiais užtaisais
kovoja ir kiti religingi lietuviai, o kovojančią ateistą pasitaiko
veik 3 km ilgio tuneliu vyksta
nukreipė į V. Europos miestus.
vienas kitas. Štai Lietuvos tikinčiąją teisėms ginti kataliką komi
L. Brežnevui taipgi priklauso pagrindinis susisiekimas su
teto nariai kunigai: A. Svarinskas, S. Tamkevičius, A. Keina, V.
Helsinkyje 1975 m. įsipareigo Sovietą Sąjunga. Sakoma, kad
Vėlavičius, L. Kalinauskas, J. Kauneckas, V. Stakėnas, pasau
tu žmogaus teisią nesilaiky sprogimą sukėlė karinio auto
lietis docentas V. Skuodis (kalėjime). Helsinkio grupės nariai:
mas, disidentą kankinimas mobilio susidūrimas su benzi
O. Poškienė, M. Jurevičius, V. Vaičiūnas ir kiti. O kiek dar yra
ną vežusiu sunkvežimiu. So
psichiatrinėse ligoninėse, A.
šią dieną mūsą didvyrią, kurie kovojo, kentėjo ir toliau kovoja
vietą
daliniai tada tankais už
Solženicino ištrėmimas užsie
dėl religijos ir tautos teisią! Štai kelios pavardės: N. Sadūnaidarė abu tunelio galus, many
nin,
dr.
A.
Sacharovo
izolia

tė, B. Gajauskas, P. Paulaitis, V. Petkus, P. Pliumpa, A. Terlec
vimas Gorkio mieste. Ypatin dami, kad tunelin yra įsiveržę
kas, G. Iešmantas, V. Lapienis, P. Pečeliūnas, A. Statkevičius,
gą pasikeitimą netenka lauk ginkluoti partizanai. Spėjama,
J. Sasnauskas, A. Janulis, P. Buzas, G. Navickaitė, V. Vitkauskai
ti ir su J. Andropovo atėjimu kad sudegė ar dėl deguonies
tė, J. Stanelytė ir kiti. Kaikurie dabartiniai didvyriai yra žuvę
trūkumo užtroško apie 700 tu
ar nužudyti: R. Kalanta, M. Tamonis, dr. J. Kazlauskas, kun. Br. Didysis Vilniaus universiteto kiemas, seniau vadintas Petro Skargos kiemu, kurin įvairiomis progomis renkasi valdžion. Žiauria linija jis spė nelyje buvusią sovietą karią ir
jo pasižymėti jau vengrą tau
Laurinavičius, kun. L. Šapoka, kun. Mažeika. O kiek ją yra su sovietą pavergtos Lietuvos akademinis jaunimas — tėvynės viltis ir ateitis
tos sukilime 1956 m., kai jam apie 2.000 afganistaniečią. Af
žeistą, sužalotą? Pavergtoje Lietuvoje teisiamas
Jucevičius
tada teko būti Sovietą Sąjun ganistano pūrtizanų atstovai
pasakė: “Jei žmogus tikintis, jis bus patriotas, juo sunkiau jį nu
gos ambasadoriumi Budapeš Pakistane paneigė pasklidu
tautinti“.
te. 1967-82 m. J. Andropovas va sius gandus, kad tunelyje buvo
ES SAKOME, kad šiandien visą laisvojo pasaulio lietu
dovavo KGB saugumiečiams, susprogdintos trys ten padėtos
Apie komunistų patriotizmą ir meilę Lietuvai rašo Lietuvos pogrindžio leidinys
viu akys turi būti nukreiptos į tuos Lietuvos didvyrius,
suiminėjusiems
disidentus, bombos. Tikslus žuvusią bei
“Tautos Keliu” trečiame numeryje
kurie vadovauja tai kovai. Padėkime jiems moraliniu ir
organizavusiems nekaltą žmo sužeistą skaičius nėra žino
ekonominiu atžvilgiu. Nežiūrėkime, kur surinkta tūkstančiai
nią teismus, siuntusiems juos mas. Diplomatai Kabule betgi
“Tiesos” 1981.02.5 nr. 30 iš bę, Lietuvos komunistai nėjo ryti Voronežo kalėjime.
pastebėjo sutelktus sovietą
dolerią, bet žiūrėkime, kiek tą dolerią tenka tiems mūsą did spausdintas istorijos m. kan su visa tauta, o visomis išga
Rusijos komunistą partijos į kalėjimus, darbo stovyklas, malūnsparnius aukoms gelbė
vyriams. Tiesa, jie kovoja moraliniais ginklais, bet jie kenčia didato
Stasio
Laurinaičio lėmis rėmė Maskvą, kuri savo CK protokoluose paminėta, tremtį Sibire. Oficialiai ir to
fiziškai ir ekonomiškai. Kiėk tūkstančią dolerią surenkame straipsnis "Tikroji ir tariama ginkluotomis jėgomis stengėsi kad 1918 m. lapkričio 12 d. bu liau žadama laikytis L. Brežne ti, transporto lėktuvus žuvu
religinei Lietuvos šalpai, per kurią remiami tie tautos didvy tėvynės meilė”. Jame rašoma, sulaikyti atskiros Lietuvos vo svarstytas Kapsuko ir Rasi- vo politikos: ginkluotis ir siek sią kūnams išvežti.
riai? Spaudoje rašoma: “Pavergtoje tėvynėje broliai ir sesės kad “Mūsą epochoje tik komu valstybės sukūrimą.
ko prašymas skirti keturis šim ti politinio atoslūgio su Vaka
Aukos Libane
aukojasi už Dievą, tėvynę bei žmogaus teises — šaukiasi mūsą nistai ir tebesugebėjo iškel
Lietuvos komunistą partija tus tūkstančią rublią laikraš rais. JAV prez. R. Reaganas,
Tyro
mieste, pietiniame Li
pagalbos. Nelikime abejingi ją prašymui, padėkime jiems". O ti ir nešti tikrojo patriotizmo tėra įrankis, kurio pagalba čiams Vilniuje leisti ir 55 tūks pasinaudodams vadu pasikei
bane,
sprogo
aštuonią augštą
kiek iš tą pinigą teks tiems broliams ir sesėms, pavergtos Lietu vėliavą. Jie niekuomet neturė Tarybą Sąjūngos komunistą tančius rb. partiniam darbui timu, staiga atšaukė prieš Si
vos didvyriams? Vien žodžiais padėti savo tautai yra permažai, jo ir neturi kitą tikslą, kaip partija vykdo savo planus Lie (V. V. Anikejev “Dejatelnost biro dujotiekį nukreiptas sank pastatas, kuriame buvo įsikū
reikia ir ekonominės paramos. Bet iki šiol ta ekonominė para Tėvynės ir liaudies gerovę... tuvoje. LKP 1940 m. padėjo CKRKP (b) 1918-1919 godach", cijas, kurią nenorėjo laikytis rusi Izraelio kariuomenės būs
ma mūsą tautos didvyriams stovi bene paskutinėje vietoje. To Karštai mylėjo Lietuvą ir ener TSRS sulikviduoti nepriklau Maskva, 1976 m., p. 27). Rusi didžiosios V. Europos valsty tinė. Liko tik to pastato griuvė
je srityje daugiau pasireiškė KLK Moterą Draugijos. Toronte gingai už jos geresnę ateitį somą Lietuvos valstybę. Su jos komunistą partijos siun bės. Jis taipgi prašneko apie siai. Iš karto buvo spėjama,
tos draugijos abieją parapiją skyriai šiais metais tai šalpai pa kovojo revoliucinės kovos ve jos pritarimu 1940-1941 m. be čiamas, jos finansuojamas ir santykią pagerinimą, jeigu bus kad jį susprogdino automobilin įdėta bomba. Dabar įtaria
skyrė didesnes aukas. — Nenutraukime ryšių su pavergta tauta. teranai V. Kapsukas, Z. Anga- pasigailėjimo buvo naikina* kitais būdaisz remiamas, 1918 parodyti geri Kremliaus norai.
mas
dują sprogimas, įvykęs na
Jos moralinė parama ir mums yra reikalinga. Palaikykime su sa rietis ... ir kiti”.
mos anksčiau sukurtos lietu m. lapkričio mėnesį Kapsu
Paleido VValensą
tūraliu būdu arba suplanuo
vo tauta glaudžius moralinius, ekonominius ir asmeninius ry
“Žinoma, — toliau rašo St. vią kultūrinės vertybės. Be kas atvyko į Lietuvą kurti nuo
Karinis gen. W. Jaruzelskio tas. Nuo įsiveržimo Izraelin
šius su savo artimaisiais pavergtoje Lietuvoje ar čia. Iš paverg Laurinaitis, — buvo ir lietu veik visos anksčiau išleistos Maskvos priklausomos tarybi
režimas
staiga paleido 1981 m. birželio 6 d. Izraelis buvo ne
tos Lietuvos išvažiuoti labai sunku, o j pavergtą Lietuvą nuva vią buržuazinio nacionalinio knygos buvo išimtos iš apyvar nės valdžios Lietuvoje. 1919
žiuoti didelią sunkumą nėra. Galima aplankyti savuosius, bet judėjimo veikėją, turėjusią tos ir paverstos makulatūra, m. gegužės 4 d. Rusijos komu gruodžio 13 d. suimtą “Solida tekęs 370 žuvusią karią. Ją
nereikia remti pavergėją bei ją propagandos. Visai nusisukti asmeniniu patriotinią paska uždarytos visos tautinės lie nistą partijos CK plenume, rumo” unijos vadą L. Walensą. skaičią dabar staiga net 75 pa
nuo Savo tautos, kaip kai kas siūlo, reikštą savo tautos išdavimą, tą, tačiau jos neišvengiamai tuvią organizacijos, uždraus Leninui dalyvaujant, padarė Tai buvo padaryta tuoj po L. didino tas sprogimas. Arabą
išsižadėjimą. Lietuvią tauta turi daug didvyrią, bet daugiau dė būdavo uzurpuojamos klasinio tas leidimas tautinės krypties pranešimą apie padėtį Lietu Brežnevo mirties. Oficialios žuvo 14. Galutinis auką skai
paleidimo sąlygos tebėra ne čius paaiškės tik tada, kai bus
mesio kreipkime į tuos, kurie dabar kovoja dėl mūsą tautos tei ribotumo”. Taigi tikrais ir laikraščiu bei knygą. LKP pri voje.
paskelbtos. Spėjama, kad įta atkasti pastato griuvėsiai. Dėl
sią. Jei į juos atkreipia savo dėmesį kitą tautą žmonės, tai juo gerais Lietuvą mylinčiais pa dėjo savo pirštus 1940-1941 m.
Kaip matome, Kapsukas nė kos turėjo Lenkijos kataliką šios nelaimės Izraelio spauda
labiau privalome mes, ypač Lapkričio 23-sios proga, kai prisi triotais,
anot
Laurinaičio, prie lietuvią veikėją suėmi jo su lietuvią tauta, kuriančia primo arkiv. L. Glempo pasi vėl pradėjo reikalauti kariuo
mename ir pagerbiame visus savo tautos didvyrius.
tesą komunistai. Šitokios ne mą bei ją sulikvidavimo ir prie nepriklausomą valstybę, o vyk tarimai su gen. W. Jaruzelskiu. menės atitraukimo iš Libano.
J. Vaičeliūnas sąmonės iki šiol niekas nebu masinio gyventoją trėmimo iš dė Maskvos pąyestą misiją,
Pirmiausia buvo pranešta, kad Premjeras M. Beginąs buvo
vo išdrįsęs tvirtinti.
Lietuvos.
raudoniesiems kariniams dali popiežius Jonas-Paulius II pradėjęs
ilgesnę viešnagę
Tautinio judėjimo lietuvią
LKP Maskvos įrankiu buvo niams padedant, neleisti lie Lenkijon atvyks 1983 m. birže JAV, bet ją teko nutraukti Los
KANADOS ĮVYKIAI
veikėjams St. Laurinaitis pri anksčiau, juo tebėra ir dabar. tuviu tautai sukurti savo vals lio 18 d. Susidaro įspūdis, kad Angeles mieste, kai Izraelio
kiša klasinį ribotumą ir dėl Ji rūpestingai vykdo cenzūrą tybę. Tai misijai sužlugus, ap ruošiamasi atšaukti karo sto ligoninėje, ištikta širdies smū
to ją nelaiko tikrais patrio spaudos, knygą leidimo, teat sigyveno Maskvoje, atlikinėda vį galbūt š. m. gruodžio 13 d., gio, mirė jo žmona Aliza.
tais. Bet kas, ar ne komunis rą, televizijos ir radijo laidą, mas TSKP jam pavestus užda
tai labiausiai laikosi klasinio kad ten neprasiskverbtą tauti vinius, kurią tarpe buvo orga
Tris dienas trukusi Kanados komisijos sudarymą paskelbęs
ribotumo, viską vertina parti nę lietuvią dvasią kelianti min nizuoti
Lietuvos valstybės
liberalą partijos konferenci ankstesnę informaciją. Minis- niu požiūriu ir tuo vadovauda tis ir Maskvos nustatytai kryp sprogdinimą iš vidaus.
ja nepadarė jokią ypatingą nu teriui pirm. P. E. Trudeau te miesi lietuviai komunistai čiai nepritariantis žodis. SuKomunistą gyrimasis patrio
tarimą, galinčią turėti dides ko tik ją patvirtinti parlamen daugiau myli Maskvą, o ne Lie iminėja. teisia ir siuntinėja tizmu ir meile Lietuvai tuščias
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nės reikšmės kanadiečią atei to posėdyje. Karališkos komi tuvą.
į
koncentracijos stovyklas ir neteisingas. Vienas kitas
Kreipkime didesnį dėmesį kovojantiems pavergtoje Lietuvoje
čiai. Atstovą eilėse vyravo ge sijos daug kainuoja valstybės
Nė viena politinė lietuvią tuos, kurie išdrįsta ką nors komunistas gal myli Lietuvą
Labiau myli Maskvą nei Lietuvą
ra nuotaika, nors šiuo metu li iždui ir retai teatneša apčiuo organizacija nebuvo taip su prasitarti apie lietuvią tau ir rūpinasi jos gerove, bet dau
Lietuvos pogrindžio spauda apie komunistų tautiškumą
beralą populiarumas apsi piamos naudos. Ją darbas daž sirišusi su Maskva ir taip uo tos teises bei jos savarankiš guma ją žiūri į Maskvą arba
Kaip sugrius sovietinė imperija?
sprendusią balsuotoją eilėse niausiai trunka porą ar net tre liai jai netarnavo, kaip Lie kumo atstatymą, ir įvairiais tik į patį save. Kad ne Lietu
Atsiliepiant į samprotavimus, pasirodžiusius mūsų spaudoje
jetą
metą,
o
ekonominią
spren

yra nukritęs iki 30%, o konsertuvos komunistą partija. Ji kitais būdais tarnauja Mask va, o kas kita labiausiai rūpi
“Ei, Lietuvos kareivėliai...”
vatorią pakilęs iki 45%. Be dimą Kanadai reikia jau da nėra savarankiška organizaci vos vedamai politikai Lietu Lietuvos komunistams, tuo ga
Prisimenant nepriklausomos Lietuvos kariuomenę ir jos karius
veik jokio dėmesio nesusilau bar, nes ją ypač laukia gausi ja, o sudėtinė Tarybą Sąjun voje. Tai toks Lietuvos komu lima įsitikinti atidžiau skai
Petras Paulaitis — tautos kankinys
kė ir nedarbas, spalio mėnesį bedarbią armija.
gos komunistą partijos dalis, nistą “tikrasis patriotizmas” tant minėtą St. Laurinaičio
šoktelėjęs iki 12,7% su pašal
Po 35-rių metų kalinimo jau turėtų grįžti į laisvę
Ministeris pirm. P. E. Tru vykdanti jos politiką, vadovau ir tokia ją “meilė Lietuvai".
straipsnį. Ten pasakyta: “Vie
pas gaunančią 1.388.000 rekor deau užtikrino liberalą kon jančią jos organą direktyvas
St. Laurinaitis rašo, kad Kap nu svarbiausiu uždavinią ko
Trijų sukakčių žmogus
diniu bedarbią skaičiumi. Ma ferencijos dalyvius, kad jo vy ir jai atsiskaitanti (Lietuviš sukas karštai mylėjęs Lietu munistai laiko įtvirtinti dar
Kun. dr. Juozas Prunkis kunigystės, amžiaus ir spaudos sukaktyse
tyt, tai konferencijai buvo skir riausybė netrukus paskelbs koji tarybinė enciklopedija, vą. Gal ir turėjo jdi sentimen bo žmonią, visą pirma jauno
Nevisi anekdotai juokingi
tas ministerio pirm. P. E. Tru drąsius penkią dalią planus VI t„ 1980 m., p. 545).
tą, bet karščiau mylėjo parti sios kartos, sąmonėje tarybi
Lietuviškos
spaudos vajui reikia gausių talkininkų
deau vyriausybės nutarimas ekonomijai atgaivinti. Jie bet
Vykdydami TSKP politiką, ją ir tarnavo ne Lietuvai, o nio patriotizmo ir socialisti
Lietuvos
problemos ir kiti reikalai
sudaryti karališką komisiją gi paaiškės tik sosto kalboje, kuri yra nukreipta prieš lie Maskvai. Būdamas Rusijos tau- nio internacionalizmo idėjas,
Pranešimas
iš
Romos
apie vyskupo lankymąsi Vatikane
ekonominiams reikalams ir pradedant naują parlamento tuvią tautą, jos laisvę ir sava tybią reikalą komisariato lie pasididžiavimą mūsą Tėvyne,
jos vadovu pakviesti buvusį sesiją. Esą ta programa bus rankiškumą, Lietuvos komu tuvią komisaru, išvaikė Lie Tarybą šalimi”. Taigi, mūsą
Jaunoji karta mūsų mokyklose
finansą ministerį D. Macdonal- atstatytas ekonominis krašto nistai tarnavo ir dabar tebe tuvią Tarybą Rusijoje, o jos komunistams “mūsą tėvynė”
Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas ir keltieji klausimai
dą. Tam pranešimui betgi už augimas, nekurstantis inflia tarnauja ne Lietuvai, o Mask nariai — M. Yčas, M. Šleževi Tarybą šalis, o ne Lietuva ir
Kultūrinė ar politinė veikla?
akių užšoko Toronto dienraš cijos ugnies. Bilijonai dolerią vai. Kai 1918 m. lietuvią tauta čius, Zigmas Žemaitis, kun.
Kuriai veiklai išeivijoje reikėtų teikti pirmenybę?
(Nukelta į 9-tą psl.)
(Nukelta j 8-tą psl.)
tis “The Globe and Mail”, apie
kūrė savarankišką savo valsty J. Jasienskis ir kiti buvo užda
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' The Lights of Homeland —

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Antano Vadakojo vėlę.
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Po šventų Mišių prašome visus užkandai Anapilio
Parodų salėje (antrame augšte).
Liūdintys: žmona Aleksandra
sūnus Vytautas
duktė Danguolė
žentas Donald

9 RELIGINIAME GYVENIME
Kardinolas Giovanni Benelli,
61 m. amžiaus Florencijos arki
vyskupas, mirė nuo širdies prie
puolio. Paskutiniuoju metu jis
atvirai kritikavo arkiv. P. Mar
cinkų <r jo vadovaujamą institu
tą religinei veiklai remti (Vati
kano banką). Savo diplomatinę
karjerą jis pradėjo 1947 m., dar
bavosi Airijos, Prancūzijos, Bra
zilijos ir Ispanijos nunciatūro
se, 1965 m. paskirtas Vatikano
stebėtoju prie UNESCO. 1966 m.
konsekruotas tituliniu Tusuro
arkivyskupu ir paskirtas Senegalijos pronuncijum bei Vakari
nės Afrikos apaštališkuoju de
legatu. 1967 m. tapo Vatikano
valstybės pasekretorium ir tas
pareigas ėjo iki 1977 m. Su jo
mirtimi kardinolų kolegijoje
liko tik 120 kardinolų ir vienas
neskelbiamas. 105 yra žemiau 80
m. amžiaus ir turi teisę balsuo
ti renkant naują popiežių.

Italų spauda paskelbė, kad
kard. Casarolio paskirtieji trys
finansininkai tyrinėti Vatikano
banko atsakomybės žlugusio
Ambrosiano banko byloje baigė
savo darbą ir rado, kad Vatika
no bankas jokiu atžvilgiu nėra
atsakingas ar skolingas žlugu
siam bankui. Buvo nurodytos ir
šių tyrinėtojų prieitos išvados.
Kadangi kaikurie spaudos teigi
mai nebuvo visai tikslūs, tai Va
tikano dienraštis “L’Osservatore Romano” bei įvairiom kal
bom leidžiamos jo savaitinės
laidos paskelbė oficialų pareiš
kimą. Jame sakoma, kad tos iš
vados padarytos po ilgo ir ati
daus tyrinėjimo, kurį atliko
pats Vatikano bankas su savo
teisiniais patarėjais, remda
masis turima Vatikano banko
dokumentacija. Išvados esan
čios tokios: 1. institutas religi
nei veiklai remti nėra gavęs jo
kių pinigų nei iš Ambrosiano
bankinės grupės, nei iš tos gru
pės vadovo Roberto Calvi, to
dėl nė vienam neįpareigotas ką
nors grąžinti; 2. užsieninės bend
rovės, kurios yra skolingos Am
brosiano bankinei grupei, nie
kad nebuvo minėto instituto ži
nioje, ir šis neturėjo jokių ži
nių apie tų bendrovių veiklą; 3.
visos Ambrosiano bankinės gru
pės paskolos minėtoms bendro
vėms buvo išduotos prieš reko
mendacinių laiškų parašymą; 4.
šie laiškai todėl negalėjo turė
ti jokios įtakos minėtoms pasko
loms; 5. visa tai galima įrodyti
turimais dokumentais.
Pagrindiniai dabartinio popie
žiaus pagalbininkai, kuriais jis
daugiausia remiasi savo kas
dieniniuose sprendimuose, yra
keturi — amerikietis, vokietis,
italas ir ispanas. Taip rašo JAV
leidžiamas savaitraštis “The
National Catholic Register". Mi
nimasis amerikietis tai arkiv.
Paulius Marcinkus, kuris esąs
pats spalvingiausias iš keturių
ir pats prieinamiausias. Nuro
doma jo lietuviška kilmė, jo da
bartinės pareigos ir nuopelnai.
Laikraštis nurodo, kad Vatika
no vadoybė paneigia betkokią
arkiv. Marcinkaus pražangą Am
brosiano banko byloje. Vatika
nas į visa tai žiūrįs kaip j sensacinės italų spaudos asmens
puolimą, nekreipiantį dėmesio
į žinių bei teigimų patikimumą.
Straipsnyje minimasis italas
yra kard. Agostino Casaroli, vo
kietis — kard. Josef Ratzinger,
o ispanas — arkiv. Eduardo Mar
tinez Somalo, Vatikano valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas.
Daugelj metų ruoštas lietuviš
kas mišiolas “Sacramentarium"
ir skaitiniai sekmadieniams bei
didžiosioms šventėms, geduli
nėms Mišioms, vedyboms ir iš
skirtiniams šventiesiems jau
išsiuntinėtas jį užsisakiusiems.
Mišiolo leidėja — JAV Kuni
gų Vienybės centro valdyba, re
daktorius — kun. Vyt. Zakaras,
OFM. Kun. Viktoras J. Dabušis
palaikė ryšius tarp redaktoriaus
ir pranciškonų spaustuvės, skai
tė korektūras ir kt. Kun. Ladas

Budreckas pritaikė gaidas lie
tuviškam giedojimui. Pranciš
konų spaustuvė, kurios vedėju
yra kun. Pranciškus Giedgaudas,
OFM, prie mišiolo dirbo net dve
jus metus. Čia mišiolas buvo su
rinktas, sulaužytas į puslapius
ir galutinai paruoštas spausdi
nimui ofsetu. Šis darbas parei
kalavo iš spaustuvės personalo
labai daug kantrybės, sugebėji
mo ir kruopštumo. Todėl mišio
las atrodo įspūdingai, atspaus
tas dviem spalvom, gerame po
pieriuje; lengvai skaitomi, ne
sugrūsi! tekstai; kieti, auksu
užspausti raudoni viršeliai, su
kaspinėliais ir kitais priedais.
Technikinį ofsetu spausdinimo
ir rišimo darbą atliko komerci
nė įmonė Bostone rūpestingoje
Juozo Kapočiaus priežiūroje.
Užsisakiusieji mišiolą, jo ne
gavę ar ne tiek gavę, kiek užsa
kė, prašomi kreiptis į kun. V. J.
Dabušį, 147 Montgomery Pl., Pa
terson, N.J. 07501, USA, netikslu
mams bei nesusipratimams išsi
aiškinti. Naujus mišiolo užsaky
mus taip pat siųsti kun. V. J. Dabušiui tuo pačiu adresu. Mišio
lo knygos kaina — $100, skaiti
nių — $50. Čekius rašyti: Lithu
anian R.C. Priests' League of
America, Inc. Didžiausias mišio
lo leidėjų rūpestis — kaip įvyk
dyti valią tų. kurie užsakė mi
šiolą Lietuvos parapijoms. Ku
nigų Vienybės centro valdyba
prašo turėti kantrybės ir dėko
ja visiems už paramą šį darbą
vykdant.
Lietuvos vyskupijų serijinių
knygų du tomai —‘‘Telšių vysku
pija” ir “Vilkaviškio vyskupija”
pasiekė Lietuvą. Juos gavęs —
asmuo rašo: “Turiu prieš akis
dvi didžiules knygas: Telšių vys
kupija ir Vilkaviškio vyskupija.
Tai monumentalūs ir neįkaino
jamos vertės veikalai. Čia su
telkta ir architektūra, ir istori
ja, ir martyrologija. Mums trūks
ta žodžių savo džiaugsmui iš
reikšti, kads jūs ten galikte to
kius didžiulus darbus atlikti.
Mes čia galime tik melstis ir pra
šyti Augščiausiąjį, kad jums ne
pritrūktų jėgų tesėti šį didžiu
lį užmojį iki galo. Tegul Dievas
laimina jūsų darbus”.
Panašūs atsiliepimai buvo
gauti, kai pasirodė prieš metus
pirmasis šios serijos veikalas:
“Telšių vyskupija". Jau baigia
ma rengti spaudai trečiasis to
mas “Kauno arkivyskupija”, o
jų autorius Br. Kviklys dabar
ruošia iliustracinę, architektū
rinę ir-istorinę medžiagą Pane
vėžio vyskupijos tomui. Džiau
giasi gavęs daug gerų Panevė
žio vyskupijos šventovių nuo
traukų. Autorius už darbą at
lyginimo neima, dar daug savų
pinigų prideda beorganizuodamas fotografinę ir kitokią me
džiagą. Tai reto pasišventimo
kultūrininkas. Visa lietuviška
visuomenė turėtų būti labai dė
kinga autoriui Br. Kvikliui už
jo didžiulį darbą ir įsigyti mi
nėtas knygas. Jos gaunamos pas
platintojus ir iš leidyklos Li
thuanian Library Press, Inc.,
3001 West 59th Street, Chicago,
Ill. 60629, USA.

Australijos vyskupai pasmer
kė žmogaus gyvybės pradėjimą
mėgintuvėlyje.
Pažymėdami,
kad beveik pusė mėgintuvėliuo
se pradėtųjų kūdikių gimė Aust
ralijoje, vyskupai priminė savo
pareigą nurodyti, kad toks žmo
gaus gemalo pradėjimas esąs ne
priimtinas ir moraliniu, ir so
cialiniu atžvilgiu. Vyskupai sa
vo pareiškime pagyrė tėvų norą
turėti vaikus, tačiau pasmerkė
nenatūralų būdą to tikslo siekti.
Kun. J.Stš.
BOOKBINDING STUDIO

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

Prie atstatyto Lietuvos Laisvės paminklo Klevelande jo šventinimo dieną, t.y. 1982 m. spalio 24. klebonas kun. G.
KIJAUSKAS, SJ, lietuvių visuomenės veikėjai ir Klevelando miesto simfoninio orkestro nariai, atlikę koncer
tinę programą salėje su pianistu A. SMETONA
Nuotr. V. Bacevičiaus

Kaip sugrius sovietinė imperija?
J. KAIRYS

Spėliotojai, kalbėdami bei
rašydami apie bolševikinės
Rusijos imperijos žlugimą, jos
vidaus sutvarkymą ir jos ryšius
su likusiu pasauliu, dažniau
siai matuoja nuo seno vakarie
čiams įprastu būdu ir mastu,
lyg tai būtų normali valstybė.
Kad ši imperija yra dirbtinė,
pagrįsta žmogaus prigimčiai
priešinga ideologija, į tai jie
nekreipia reikiamo dėmesio.
Mano manymu, ši aplinkybė
gali būti lemianti.
Baltoji ir raudonoji imperija
Caristinėje imperijoje ir
po 1905 m. liaudis neturėjo rei
kiamų teisių dalyvauti imperi
jos valdyme. Bolševikinėje im
perijoje — lygiai tas pats. Im
periją valdo vien komunistų
partija, sudaranti apie 6% vi
sų gyventojų. Ji nepaiso nė
savo pačios paskelbtų teisi
nių normų. Caristinę koloni
jinę imperiją sugriovė karas.
Ant pastarosios griuvėsių bu
vo įsteigta bolševikinės Ru
sijos
kolonijinė
imperija.
Kaip sugriautoji, tąip ir nau
joji imperija buvo įsteigta gro
biant nerusiškas tautas. Nė
viena iš tų tautų nėra jon įsi
jungusi laisva valia.
Kaip caristinė Rusija, taip
ir bolševikinė, siekia globa
linės imperijos. Skiriasi tik
ėjimuose. Caristinė Rusija
to siekė karinėmis priemonė
mis, o raudonasis Kremlius —
ir karinėmis, ir apgaulės prie
monėmis. Liūliuodami vaka
riečius atoslūgiu, koegzisten
cija, nusiginklavimu, taika,
Kremliaus valdovai vienokia
ar kitokia forma įsibrovė jau
beveik į visas svarbesnes že
mės rutulio vietoves, galinčias
jiems turėti lemiamos reikš
mės plečiant turimą imperiją
į globalinę. Žinoma, tiek šito
ji, tiek ir globalinė imperija
neišvengiamai prieis liepto
galą, bet kaip ir kada, nega
li nustatyti jokie sovietologai.
Caristinės imperijos griovi
me ir bolševikinės kūrime da
lyvavo' tik maža dalis gyven
tojų ir pirmiausia nerusai.
Dėl daugelio priežasčių dau
guma gyventojų laikėsi pasy
viai, nors Jie ii- galėjo ne
trukdomai prie šitos akcijos
prisidėti. Ypač pasyviai lai
kėsi rusų tauta. Ši aplinkybė
labai palengvino anai mažu
mai darbą, o teroras prieš
trukdžiusius bei galėjusius
trukdyti nulėmė jų siekius.
Sovietinės imperijos grio
vime neišvengiamai bus prie
šinga padėtis — lemiantį vaid
menį atliks gyventojų daugu
ma, nes bolševizmas jai yra
daug daugiau įkyrėjęs nei se
niau carizmas. Mažumoje te
liks komunistų partija ir grei
čiausiai augštesnieji jos pa
reigūnai, o gal vien pačios vir
šūnės. Daug partiečių eis su
šitos imperijos griovėjais.
Tam, žinoma, reikalingos to
kios ar panašios Sąlygos, ko
kias plačioji masė tada turė
jo, būtent, imperijos pairimas
viduje. Dabartinėje būklėje
apie kokį nors pajudėjimą im
perijos griovimo kryptimi ne
gali būti nė kalbos.
Kariuomenės vaidmuo
Yra daugybė pavyzdžių, ro
dančių, kad kariuomenė ne
vien sugriauna diktatūras,
bet ir įveda jas. Ir caristi

nės imperijos griuvime, ir bol
ševikinės gimime daug lėmė
kariuomenė. Dabartinę sovie
tų imperiją galėtų sugriauti
kariuomenė, bet iki šiol ta
linkme ji niekad nėra paju
dėjusi. Ne vien karininkija,
bet ir eiliniai kariai yra stip
riai apstatyti saugumiečiais,
politrukais vadinamais. Jie
verčia armiją būti ištikimais
Kremliaus valdovams, stiprin
ti jų įvestą tvarką, ginti ją
nuo vidaus bei išorės priešų
ir pan., nors visa tai priešta
rautų jos įsitikinimams.
Taigi šiuo metu ir sovietinė
armija dar neturi tokių sąly
gų, kurios įgalintų ją sugriauti
Kremliaus valdovų sukurtą im
periją.
Karas sugriovė carinę impe
riją, karas sugriaus ir bolše
vikinę. O karas tegalėtų kilti
pirmiausia tarp šios imperi
jos su jos satelitais, Varšuvos
Sąjunga vadinamais, ir Atlan
to S-gos valstybių. Prieš sovie
tus išeitų ir Kinija.
Karui Kremliaus valdovai
ruošiasi vi$ą laiką ir yra jau
gerokai pralenkę Atlanto S-gos
valstybes, nors gerai žino, kad
pastarosios ginkluojasi vien
gynimuisi. Todėl Kremliaus
valdovų ginklavimąsi ir ten
ka laikyti jų pasiruošimu nau
jiems svetimų kraštų grobi
mams. Be to. Kremlius pir
miausia grobė nesipriešinu
sius Raudonajai Armijai bei
nepasiruošusius gintis. Pvz.
II D. karo metu Suomijai pa
sipriešinus, po kurio laiko
užpuolikas paliko ją, nors ir
apkarpytą. Stipriau apsigink
lavusių visai nelietė. Nedrį
so gelbėti savo socializmo net
Jugoslavijoje ir Rumunijoje.
Jei ne vakariečiai sąjunginin
kai, tai per labai trumpą lai
ką vien Trečiasis Reichas bū
tų šitą imperiją sutriuškinęs.
Psichologinė ofenzyva
Šiuo metu Kremlius, jaus
damas ateinančią grėsmę, yra
užsimojęs silpninti bei nu
ginkluoti vakariečius iš vi
daus. Dėlto jis propaguoja
nusiginklavimą, taiką ir pan.
Tokia akcija yra labai stipriai
varoma Atlanto S-gos kraštuo
se, ypač JAV-se ir V. Vokieti
joje. Be vietinių komunistų,
jiems talkina ir daugybė viso
kių kitų grupių, įvairiais var
dais pasivadinusių. Ta kryp
timi veikia tūkstančiai. Jie
yra ne tik aktyvūs, bet ir
agresyvūs.
Vakariečiai tinkamos psi
chologinės ofenzyvos už spyg
liuotos užtvaros nėra išvystę,
nors ir turi pas save daugybę
įvairių bei veiksmingų prie
monių, neišsemiamą masę kon
krečios medžiagos ir labai ge
rą dirvą, kuria laikytini ne
vien ’ Kremliaus pavergtieji,
bet ir į jo hegemoniją įtrauk
tieji. Be to, vakariečių vyk
doma psichologinė ofenzyva
būtų jiems ir didelė morali
nė parama laukiant laisvės.

okupuotas ir prieš jų valią į
XX š. barbarišką imperiją
įjungtas nerusiškas tautas!
Karinė technika ir kariuo
menės kiekybė dar nėra vis
kas. Labai svarbi yra ir pas
tarosios
moralė.
Nežinia,
kaip būtų su sovietine armi
ja karo metu. Kaip Afganis
tano okupacija rodo, šiuo me
tu ji nėra gera. II D. karo
metu ištisos armijos ėjo pas
vokiečius į nelaisvę. Būsima
me kare pasidavimas bus dar
didesnis vien dėl visuotinio
JAV populiarumo. Politrukams dar mažiau seksis sulai
kyti juos nuo pabėgimų. Gal ir
todėl Kremliaus valdovai ne
žygiuoja “laisvinti” likusio
pasaulio, bet dar ruošiasi.
Prie kokių išvadų jie yra pri
ėję bei dar prieis, nežinia,
bet grobimu svetimų kraštų
globalinės imperijos tikrai
nesukurs.

Staigiu smūgiu
Galimas dalykas, kad sovie
tai, būdami visiškai pasiruo
šę bei tikri savo laimėjimu,
vieną gražią dieną iš visur gra
sindami visišku sunaikinimu
pareikalaus Atlanto S-gos vals* tybes pakelti rankas augštyn
taip staigiai, kad pastarosios
apie kokį nors pasipriešinimą
neturės laiko nė pagalvoti.
Kaip jau buvo minėta, iš visų
Atlanto S-gos valstybių svar
biausios yra JAV ir V. Vokie
tija. Siekdami įveikti JAV,
Kremliaus valdovai stiprina
si Kuboje ir trūkstamų punk
tų jieško kitur. I svarbesnius
taikinius Europoje, ypač V.
Vokietijoje, jau nuo seniau,ati
tinkami pabūklai laukia myg
tukų paspaudimo. Tokiu atve
ju Kremliaus valdovai ir be
tikro karo gali laisviesiems
atnešti savo “taiką”, nuo ku
rios milijonai pabėgo bei no
rėtų pabėgti.

Vakariečių užmojai
JAV prez. Reaganas bene
bus pirmas JAV prezidentas,
kuris Kremliaus valdovus pra
dėjo vadinti tikrais vardais
ir .griebiasi konkrečių prie
monių prieš jų savivaliavimus.
Gaila, kad jis neprezidentavo
daug anksčiau. Iki jo buvo vis
kas labai apleista. Ypač ap
leistas ginklavimasis, kuris
santykiuose su sovietais yra
veiksmingiausia kalba.
Ir su tiekimo varžtais pavė
luota. Nuo karo pabaigos iki
šiol Kremliaus valdovai gavo
ir dar gauna iš vakariečių vis
ko, kas jiems buvo svarbiau
sia bei reikalingiausia. Dabar
telieka turimą medžiagą tik
papildyti bei patobulinti nau
jais vakariečių išradimais.
Tik vakariečių ryžtas, gink
lai ir kariuomenės gali sovie
tinę imperiją ne tik sulaiky. ti nuo plėtimosi, bet ir, kri
tiškam momentui atėjus, ją su
ardyti. Juk vienintelė koloni
jinė imperija beliko — Sov.
Sąjunga. Atėjo laikas reika
lauti
tos imperijos žlugimo,
Ruošiasi ir bijo
nes prailgusi tautų vergija da
Sovietai ginkluojasi, ruo rosi nebepakeliama pavergtie
šiasi karui, bet ir jo bijo. Jie
siems, o laisvajam pasauliui
atsimena, kad II D. karo metu
tai sudaro realią grėsmę. Va
bolševikinę imperiją nuo su
karai turi pagaliau suprasti,
griovimo išgelbėjo vakarie
kad kol nebus sugriauta sovie!
čiai. Būsimame kare Krem tinė imperija, taika pasaulyje
lius jų nebeturės. Jo metu ir
nebus įmanoma.
į Varšuvos Sąjungą įtrauktie
W
ji atsisuks prieš sovietus.
fl
Tokią išvadą galima daryti
• Ar lanko tavo namus "Tėviš
jau vien iš įvykių Lenkijoje. kės Žiburiai"? Metinė prenumera
O ką bekalbėti apie Kremliaus ta naujam skaitytojui — tik $12

PADĖKA
Mūsų mylimai sesutei ir tetai

a. a. MARIJAI BENDIKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisikėlimo parapijos
kunigams už visus religinius patarnavimus, visiems lankiu
siems velionę laidotuvių namuose bei dalyvavusiems lai
dotuvėse.
Dėkojame už gėles, užprašytas šv. Mišias, pareikštas
žodžiu bei raštu užuojautas.
Taip pat dėkojame palypėjusiems įamžino poilsio vietą
bei kuo nors prisidėjusiems prie mūsų sesutės-tetos laido
tuvių.
Jūsų parodytas nuoširdumas liks visada mūsų širdyse —
Seserys — Oiga Svėtulevičienė
Regina Leontjevs
dukterėčia — Regina Hudson ir šeima

AfA
JONEI ŠTARIENEI
mirus,
seseriai L. ŠILEIKIENEI, jos šeimai bei artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Toronto Maironio mokykla

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
kūrėjui-savanoriui

AfA
ALFONSUI URBONUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame VYTAUTĄ ir FELICIJĄ
URBONUS bei visą jų šeimą —

J. A. Sungailos
B. Vaitiekūnienė
M. Valaitis

M. S. Bučinskai
J. N. Budriai
J. B. Danaičiai

Onairtan Srt fUlcmorialš Ktii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada. Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
★ Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas j namus.
KRAUTUVĖS:
Vakaruose —
137 RONCESVALLES Ave.
Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 699-4444

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

“Ei, Lietuvos kareivėliai...”

Patriotizmo mokykla
Lietuvoje kiekvienas jaunas
vyras norėjo tarnauti kariuo
menėje. Tik iš kariuomenės
grįžusį vaikiną visi jau laikė
vyru. Tada jis jautėsi pasie
kęs jau ir vedybinį amžių bei
galintis savarankiškai pradėti
gyvenimą.
Mūsų kariuomenė iš kaimo
atėjusį žaliūką padarydavo
tikru vyru. Jis ten per dve
jus metus fiziškai subręsda
vo, išsimokslindavo, išsiauklėdavo ir dažnas išmokdavo
amato. Į namus jie grįždavo
radijo monteriais, automechanikais, telegrafistais ir kito
kiais specialistais. Į kariuome

nę atėjęs mažo raštingumo vy
Mūsų vyriausybės egzisten
ras iš jos išėjęs jau rašydavo cinė politika ir paskelbtas
prašymą pasienio policijos ba neutralumas neišgelbėjo mū
ro viršininkui, prašydamas val sų karių nuo II D. karo koš
dinės tarnybos.
maro. Lietuviams teko ka
Kariuomenė buvo ir tautinės riauti už svetimus interesus
sąmonės skiepytoja. Kiekvie ir vienoje, ir kitoje kariau
ną ten atėjusį ji padarydavo jančiųjų pusėje bei sudėti
patriotu. Ir tie, kurie buvo daug aukų. Rusų karui su vo
abejojantys dėl savo lenkiš kiečiais prasidėjus, rusą žikos, vokiškos ar rusiškos kil nybon paimtos lietuvią ka
mės, iš karuomenės grįždavo riuomenės dalys buvo perfor
jau tikrais lietuviais, net su muotos į 29-tą Teritorinį So
lietuvinę savo pavardes.
vietą Korpą ir pasiąstos į
Bet atėjo nelemtoji 1940 m. frontą. Vėliau sovietą suor
birželio keturioliktoji. Mūsų ganizuotai iš lietuvią ir kitą
kraštą užplūdo kažkokie su il tautybių 16-tai divizijai net
gom palaidinėm, brezentiniais teko prie Klaipėdos pulti savo
batais ir raudonom žvaigždėm tautiečius, esančius vokiečių
pasidabinę kareiviai. Jie mik fronte
liai šoko kazokėlį ir rūkė laik
Pačioje tėvynėje lietuviai,
raštinę machorką. Miestų gat organizuodami karinius dali
vėmis sunkias patrankas tem nius, pirmiausia įsteigė Lie
pė virviniais pakinktais pakin tuvos apsaugos būrius. Vokie
kyti žieminio plauko dar neiš- čiams nepavykus sudaryti lie
metę pasišiaušę, maži arkliu tuviu SS dalinio, pasisekė bet
kai. Tuoj paaiškėjo, kad jie gi sudaryti 5 statybos batalio
ir yra naujieji mūsą krašto nus. Daug Lietuvos jaunų vyrų
viešpačiai ir mūsų šauniosios nuėjo į gen. P. Plechavičiaus
kariuomenės pakaitalas.
vietinę rinktinę. Rusams bai
Valstybės nelaimėse
giant užimti visą Lietuvos teAtsteigta Lietuvos kariuo riroriją, įsisteigė Žemaičių
menė turėjo neilgą, vos 22 me rinktinė.
Karui baigiantis, į kovą iš
tų amžių. Ji mirė ta pačia mir
timi, kaip ir nepriklausoma ėjo, patikėję Atlanto Chartos
Lietuvos valstybė. Per savo pažadais, Lietuvos partizanai.
neilgą amžių jai teko pergy Tai buvo lietuvių Dieppe. Jo
venti daug skausmingų įvykių. kio laimėjimo nepramatančiaPvz. 1938 m. kovo 18 d. Lenkija me kare apie 50.000 Lietuvos
įteikė mums ultimatumą dėl jaunų vyrų padėjo galvas. Jei
santykių sunormalinimo. Dau visuose Lietuvos nepriklauso
gelis buvo prieš tokį lenkų ul mybės karų frontuose žuvo tik
timatumo priėmimą, bet vy 1192 kovotojai, tai šitas par
riausybė prašė tautą paklus tizanų karas Lietuvos istorijoj
ti jos padarytam nuospren pasiliks pačiu nuostolingiaudžiui. Sekančių metų pavasa siu. Jau miręs Lietuvoje komu
rį hitlerinė Vokietija atėmė nistas poetas, bet labai popu
Klaipėdos kraštą. Tų pačią liarus tautoje dėl savo patrio
metą rudenį sovietai įvedė tinių eilėraščių P. Širvys yra
savo karines bazes. 1940 m. bandęs gelbėti gyvybes parti
birželio 15 d. bolševikai už zanaujančių vyrų, į juos kreip
damasis: “Vyrai, už ką jūs be
ėmė ir visą mūsų kraštą.
Paskutinių dvejų nepriklau kariaujate? Amerika čia ne
somo gyvenimo metų laikotar ateis, o jus visus čia pakiš
pyje Lietuvai reikėjo daryti po velėna...”
Ar beturėsime kada savą ka
gyvybinius sprendimus — rink
tis tautos garbę ar egzisten riuomenę? Kai atstatysime ne
ciją. Tuo laiku buvusios mū priklausomą savo valstybę, tu
sų vyriausybės, darydamos rėsime ir kariuomenę. Per am
sprendimus, rinkosi pastarąją. žius pasaulis yra kovojęs ir
Visų tą sprendimu realybė bu vienas kitam skelbęs karą. Ir
vo ta, kad vienas lietuvis ne šiuo metu žemėje vyksta bent
gali kariauti prieš 10 lenkų, keli karai. Visos istorijų kny
25 vokiečius ar 75 rusus. O vis- gos pilnos karinių konfliktų.
dėlto, jei mūsų kariuomenei Didieji ir garbinamieji pasau
įsakymas priešintis būtų bu lio herojai yra dažniausiai vi
vęs duotas, mūsų kariuomenė sokių karą laimėtojai.
Žmogaus prigimtis per to
tai būtų vykdžiusi. Ji tai
darė per nepriklausomybės kius ilgus kultūrinio ir dva
kovas, išeidama prieš daug sinio vystymosi amžiaus nėra
didesnį priešą. Lietuvos ka nė kiek pasikeitusi. Jis vis
rys sau kaltinimo dėl to nėra dar tebėra su tomis pačiomis
užsitraukęs. Gal tik jo augš- ydomis ir silpnybėmis ir su
tieji vadai tose krizėse, ypąč savo nepasotinamu apetitu
paskutiniojoje, parodė daug siekti sau visko kuo dau
nesiorientavimo ir pasime giau. Neatrodo, kad kario
profesija artimoje ateityje
timo.
galėtų
pasidaryti nebereika
Tragiškas likimas
linga. Želigovskine liga dar
Pačios kariuomenės gyve vis užsikrečia visokie gene
nime per tą 22 metų nepriklau rolai. ir sveikajam tenka gin
somo gyvenimo laikotarpį įvy tis nuo sunaikinimo.
ko du visiems žinomi didesni
kariuomenėj sukrėtimai. Vie
nas ją buvo 1926 m. žinomas
Griniaus vyriausybės nuverti
mas, o kitas — 1934 m. voldeOPTIKAS R. SCHMID
marininkų bandymas pakeisti
1
586 Bloor Street West,
vyriausybę. Abu tie įvykiai
Toronto,
Ont. M6P 1A7
skaudžiai palietė mūsų ka
(prieš Lietuvių Namus)
riuomenę. Ryšium su tuo daug
Telefonas 535-6252
gabią ir užsieniuose augštuosius karinius mokslus baigu
Greitas patarnavimas, neaugštos
sią kariškių buvo skaudžiai
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
nubaustą, pažemintų bei at
(contact lenses).
leistų iš kariuomenės.

Optical Studio

Lietuvos kariuomenės šventės proga Toronte kasmet pagerbiami kūrėjai-savanoriai. Iš kairės: S. PAClUNAS,
A. JAKIMAVIČIUS (jau miręs), J. DŪDA. V. KAZLAUSKAS, ST. DANELIS, prof. A. ZUBRYS. Gėlės prisega
Vlado Pūtvio kuopos šaulės L Pečiulienė ir M. Jokūbaitienė
Nuotr. St. Dabkaus
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Išjinksmosios pusės

Minint nepriklausomos Lietuvos kariuomenės metinę sukakti

KAZYS MILERIS
Lietuviai laisvajame pa
saulyje vis prisimena Lie
tuvos kariuomenę ne tiek kaip
istorinį įvykį (1918 m. lapkričio
23 d. pirmosios Lietuvos vy
riausybės išleistą įsakymą or
ganizuoti kariuomenę), kiek
kaip tautos nepriklausomo
gyvenimo simbolį. Tokiems,
kurie Lietuvos kariuomenę
matė ir dar gerai ją prisimena,
kariuomenės šventės sukelia
nostalgišką sentimentą. Ypač
gyvai ją atsimena buvusieji
Lietuvos kariai. Tokią išeivijoj
dar yra nemažai, nors ją
skaičius pradėjo labai mažėti.
Išmirus šiai kartai, tikriausiai
nebeliks nė entuziastu ir Lie
tuvos kariuomenės minėji
mams rengti.
Kariais buvome visi
Čia rašantis, kuris pats jokioj
kariuomenėj nėra tarnavęs,
prisibijo susilaukti iš kitą gen.
J. Galvydžio pastabos apie
tuos,
kurie
neturi
karo
mokslo...
Lietuvos kariuomenė — tai
mes visi. .1 i nebuvo kažkokia at
siskyrusi nuo kitą organizacija,
o gyva, organinė ir nedaloma
mūsą tautos dalis. Vieni jau
buvo kariuomenėje tarnavę, o
kiti ruošėmės eiti.
Visą gimnaziją baigiančiu
jaunuolių svajonė buvo patekti
į karo mokyklą. Lietuvos kario
uniformą yra nešiojęs tėtis,
brolis, draugas, kaimynas. Tais
laikais visą lietuvią namuose
pagarbiausioj vietoj stovėjo
įrėminta kario nuotrauka:
tėvelis savanoris su žalsva
miline ir apvyniotą blauzdą
apavu; kardu pasirėmęs pen
tinuotas
vyresnysis
brolis
gusarą pulke; mokslo draugas
karo mokykloj su baltą ap
lanką uniforma. Ir šiandien
apie ką daugiausia kalba
susibūrę mūsą vyrai? Pokalbis
tuoj nukrypsta apie praleistą
laiką Butegeidžio pulke, apie
Gaižiūną
poligoną.
apie
traukimąsi per Rytprūsius...
Atsimenu, bėgdavom šaligat
viais besivydami sekmadie
niais į pamaldas žygiuojan
tį įgulos pulką. Išgirdę dūdą or
kestrą ir karią dainavimą, į
gatves suplūsdavo žmonių bū
riai. Žmonės kaimuose visa
da apgulę radiją klausyda
vo kariuomenės transliuoja
mų pusvalandžių, trepsėdavo
kojomis į taktą, klausydami
maršų muzikos ir M. Liuberskio vedamo ryšių ba
taliono choro “Ei, Lietuvos
kareivėliai...”
Dvasia
pa
kildavo, besiklausant karo
mokyklos kariūnų sukurtos
patriotinės poezijos.
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Lietuvių Dienų atgarsiai
I). N. BALTRUKONIS

Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje naujasis Šv. Kazimiero parapijos
klebonas kun. STASYS ŠILEIKA kalbasi su Montrealio vyskupu pagal
bininku ANDRE C1MICIIELLA
Nuotr. J. V. Danio

PRANFS/A4AS /Š V. EUROPOS

Petras Paulaitis - tautos kankinys
Šiemet spalio 30 turėjo būti “Laisvės Varpą”. Suimtas per
paleistas iš lagerio mokytojas Velykas 1947 m., P. Paulaitis
Petras Paulaitis, iškalėjęs 35 ėjo kančios kelius, kaip ir tūks
metus už Lietuvą Gulago saly tančiai kitų Lietuvos pokario
ne. Neturime žinių, ar nuož laisvės kovotojų. 1957 m., buvo
miesiems kankintojams šio paleistas, bet po pusmečio vėl
žmogaus aukos pakako, ar jie suimtas už mėginimąfatgaivinja atsidžiaugė ir savo auką pa ti Lietuvos laisvės kovų sąjū
leido. Dar pernai iš lagerio ra dį. Gundomas atsižadėti pra
šytame laiške, kuris prasiver eities ir ją pasmerkti, Paulai
žė pro žiaurią cenzūrą, Pau tis tvirtai laikėsi savo nusi
laitis rašė: "Mes norime ir pri statymo neprekiauti savo įsi
valome dar sugrįžti į savo lais tikinimais. Diegęs ir ugdęs
vą tėvynę. Mes tikime Dievo jaunimo širdyse kilniuosius
palaima ir Jo pagalba. Tačiau idealus, meilę Dievui ir tėvy
Tiat voluntas Tua, Domine!”
nei, jis ir pats išliko jiems iš
Tauta, drauge su savo kanki tikimas, sumokėdamas ne
niu, kartodama tuos pačius paprastą kainą.
žodžius “teesie Tavo valia.
Petro Paulaičio nelaisvėje
Viešpatie”, šią dieną norėtą iškęsti 35 metai už Lietuvą yra
kukliu prisiminimu pagerbti sukrečiantis mūsų laikų kanki
savo sūnų, ištvermingai išken- nių liudijimas. Iš vienos pu
tusį 35 metus nelaisvės kan sės jis rodo nesikeičiantį pa
čią. Daugelis į Vakarus atvy vergėjų nuožmumą ir širdies
kusių įvairių tautybių žmonių, kietumą, iš kitos pusės liudi
kalėjusią kartu su Petru Pau- ja teisingos bylos gynėjų iš
laičiu, gražiai apie jį liudija, tvermingą meilę bei ištikimy
žavėdamiesi jo kilnia ir ryž bę.
tinga dvasia. Tai kovotojas,
Asmeninė Paulaičio auka tu
kuriuo Lietuva gali didžiuo ri priminti, kad jo pėdomis
tis.
seka kiti kovotojai. Antai jau
Mokytojas Petras Paulaitis 31-sius metus nelaisvės pan
į laisvės kovotojų eiles įsto čius už Lietuvą neša Balys Ga
jo pačiomis pirmomis okupaci jauskas. Tą pačią spalio 30 d.
jos dienomis 1940 m. vasarą. dar vieną pavergėjų bausmės
Jis buvo veiklus lietuviškojo terminą užbaigė Antanas Ter
pogrindžio veikėjas vokiečių leckas, kurio laukia ' naujas
okupacijos metais.
sunkios tremties laikotarpis.
Ir antroji sovietinė okupa Štai kodėl Lietuvos laisvės
cija Lietuvoje jo neužklupo reikalas niekada nebuvo ir
nepasirengusio. Stiprindamas nebus beviltiškas, nes už jį
savo kovojančios tautos dva kovojo ir kovoja kančių nebi
sią, jis redagavo pogrindžio jantys tautos vaikai. (LR)

Mirdami norime žinoti...
Prisimenant testamentinius kovotoju žodžius lapkričio 23 proga

Nepriklausomoje Lietuvoje
kariuomenė su visuomene mi
nėdavo vieną reikšmingiau 
sių istorijos momentų — ka
riuomenės atstatymą 1918 m.
lapkričio 23 d.
Pirmasis Lietuvos kariuo
menės organizacinis įsakymas,
lyg kokia magnetinė jėga, su
traukė ir išrikiavo pirmuo
sius savanorių-karių pulkus,
kurie su nuostabia drąsa išėjo
ginti savo gimtojo krašto ir
įgyvendinti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo akto.
Lietuvos kariai-savanoriai
savo krauju į Lietuvos žemę
įrašė lietuvio norą gyventi
laisvėje. Jų dėka, ištverme
ir žuvusių aukomis buvo įga
lintas 22 metus trukęs Liėtuvos nepriklausomybės laiko
tarpis.
Deja, laisva, laiminga, dai
nuojanti ir savo gražią ateitį
kurianti Lietuva 1940 m. nete
ko laisvės, buvo bolševikiškos
Rusijos okupuota. Kiekvienas
lietuvis pamatu, kaip skau
džiai
okupanto
išniekinta
valstybės
nepriklausomybė,
sunaikinta
tautos
laisvė.
Tūkstančiai nekaltų lietuvių
buvo kalinami ir tremiami į
Sibirą.
Kai 1941 m. birželio 23 d. iš
Kauno radiofono per Lietuvą
nuaidėjo Tautos himno gar
sai ir laikinosios Lietuvos
vyriausybės atsišaukimas, kaip
ir 1918 m. lapkričio 23-ją,
spontaniškai atsirado šimta
tūkstantinė Lietuvos karių ir
šaulių armija. 2,700 ‘žuvu
sių Lietuvos sūnų kraujas vėl
pakartotinai įrašė Lietuvos
nepriklausomybės deklaraci
jąTuo laiku niekas negalvo
jo, kad netolimoje ateityje
vėl bus kovos, vėl liesis lie
tuvio kraujas beviltiškoje ko

voje. Tai Lietuvos partizanų
10 metų trukusi heroiška kova.
30.000
savanorių-partizanų
auka patvirtino lietuvių tau
tos pasiryžimą iškovoti lais
vę net ir mirtimi.
Ir šiandien, kai minime mū
sų pirmųjų kovotojų laisvės
žygius, turime visi vieningai
prisiminti ir pagerbti ne tik
juos, bet ir visus kovotojus,
ypač
savanorius-partizanus,
kurie sudėjo savo didžiausią
auką ant tautos laisvės auku
ro, būtent, savo gyvybę.
Štai ką parašė savo testa
mente Lietuvos kariai-partizanai: “Mes mirštame, bet mir
dami norime žinoti, ar dar liks
lietuvis, kuris nebijotų, nors
gyvu žodžiu, kovoti už paverg
tą, naikinamą Lietuvą ir jos
laisvę”.
Tad lapkričio 23-sios įsaky
mas tegul mus visus įpareigo
ja tęsti tautos laisvės kovą
su mokslininko knyga, su
dailininko kūryba, su lie
tuvišku žodžiu, su tautiniu
šokiu ir malda.
S. Jokūbaitis

Kai rudenio šalnos nudažo
Kanados miškus geltonai, ža
liai ir raudonai, kai vėlyvos
gėlės vis dar tebesvarsto —
būti ar nebūti, kai soduose
obelų šakos linksta nuo raus
vų obuolių. — tuomet renkasi,
suvažiuoja tautiečiai iš įvai
rių Š. Amerikos pakraščių, kad
drauge atšvęstų tradicinę ru
dens šventę — Kanados Lie
tuvių Dienas.
Šį kartą ta garbė teko Mont
realio lietuviams. Triūsė, dir
bo, organizavo rengėjai, ruo
šėsi, šoko, dainavo mūsų cho
rai ir jaunimo ansambliai,
kad tinkamai sutiktume at
vykstančius svečius-menininkus bei žiūrovus. Tris dienas
trukusi šventė buvo kitokia
nei kitados.
Rengėjai nutarė įjungti visą
platųjį Montreal). Vakaruose
vyko kultūrinė-pramoginė pro
grama, o rytuose — religinė
ir atsisveikinimo vakaronė.
Teko visiems svečiams ir šei
mininkams gerokai pasitemp
ti, iš vieno miesto krašto į
kitą beskubant. Gal ir gerai.
Tai buvo gera proga svečiams
pervažiuoti per mūsų didmies
čio gražųjį centrą, pasižavėti
visokiomis spalvomis pasipuo
šusiu Mount Royal kalnu. .ste
bėti į dangų kylančius senus
ir naujus dangoraižius, regė
ti puikius architektūros pa
minklus.
Na, ir privažiavo virtinės
didžiulių autobusų iš Toron
to, Hamiltono, Londono, kupi
nų mielų svetelių — nuo žalio
jo jaunimėlio iki žilaplaukių
veteranų. Spalio 9 d. į didį
jį balių liūlavo tautiečiai
būrių būriais į La Salle prie
miestyje
modernų CEGEP
(augšt. mokyklos) pastatą. Na.
ir susirinko žmonių, kaip per
atlaidus Marijampolėje, Šilu
voje ar Rokiškyje. Matei čia
garbingus svečius — vetera
nus iš JAV ir Kanados bend
ruomenių. Regėjai įvairių Ka
nados lietuvių centrų veikė
jus, chorvedžius, ansamblių
vadovus, laikraščių redakto
rius. Sutikai čia taip seniai
bematytų pažįstamų mielus
jau gyvenimo subrandintus
veidus ir visai nematytus
tautiečius. O jaunimo, jauni
mėlio! Visi puikūs, gražūs
(gražios), kaip obuoliukai...
Didžiulės salės ūžė, klegėjo,
kaip bičių aviliai. Scenoje To
ronto vyresniosios gintarietės su galingu Paulionio bo
su lipksmino estradinėmis
dainomis. Bendravome, kal
bėjomės, užėmė ir judėjome
aplinkui, kad vis daugiau
tautiečių
sutikti
spėtume.
Daugelis jų — tai vis kadaise
buvusių montrealiečių ar dar
bičiulių iš pirmųjų pokario
imigracijos bangų, miškų ir
kasyklų laikų.

Salėse dežūravo šauniai uni
formuoti šauliai-veteranai. Iš
JAV atvykęs Gintaras Karosas
kruopščiai filmavo visą šį po
būvį. Liks istorinis dokumen
tas, kad štai čia, Montrealy,
1982 m. įvyko tokio stambaus
masto parengimas.
Taip bejudėdamas ir bekal
bėdamas štai sutinku vieną
jauną eksmontrealietį, kuris
net su nuomotu lėktuvu iš To
ronto atskrido. Sakėsi laimin
gai nusileidęs viename iš ke
lių Montrealio aerodromų. Vė
liau mano sutiktas ir užklaus
tas jo tėvelis apie tokią sū
naus ekstravaganzą tik ranka
numojo: "Padaužos! Jo instruk
torius sykį net kelis telefono
stulpus nukirto besileisdamas ir net kelis kartus apsi
vertė. bet sveikas išliko”...
Ir ko ten neįvyko tą vakarą?!
Štai man aplinkui besižmonėjant, prišoka viena šauni mer
giotė ir nori būtinai su mani
mi ką nors sudainuoti. “Kad
gal ne!” — bandau spirtis.
“Nu, kaip ne, kas jūs per vy
ras?! Dainuoti turėtume visi,
visa salė, kaip kadaise Lietu
voje". "Bet kokią dainą?" —
bandau išsisukinėti? “Nugi
‘Ant kalno mūrai’, ‘Nušovė
tėvelis pelėdą’ ir panašių!”
— neatleidžia mergiotė. “Tai
gal geriau pirma pakalbėti
su viršininkais” — pasiūlau
aš jai. “Gerai, — o kas čia
viršininkas?”— atšauna jinai!
“Ogi Vincas" — atmekenu.
“Tai einam jieškoti, bet kur
čia jį surasi, tokioje žmonių
daugybėje...” Taip mums be
medžiojant Vincą pasimaišė
daugis kitų bičiulių ir aš pa
togiai prapuoliau masėje. Taip
ir liko nesudainuoti mūsų
duetai bei sutartinės...
Laimingai sugrįžus atgal į
savo bazę, laikrodžiai rodė
jau ankstyvo ryto valandas,
'o tiršta publika vis dar gru
pavosi būreliais, negalėda
ma atsikalbėti. Pagaliau pa
sijudiname namolėi,, nes už
6-7 valandėlių poilsio jau
mūsų laukia — 9 v. sekmadie
nio rytą bendros chorų ir tau
tinių šokių grupių repetici
jos šiame pačiame pastate,
tik kitame augštė. modernioje
auditorijoje.
Lauke žvaigždėta ir vėsi
Montrealio rudens naktis vei
kiai išblaško ir išblaivina va
karonės įspūdžiais perkrau
tas galvas. Puikiais bulva
rais ir greitkeliais skubėjo
me namų link, nes, be jau mi
nėtų ankstyvo ryto repetici
jų. mūsų dar laukia iškil
mingosios Mišios Šv. Kazimie
ro šventovėje, kur reikės gie
doti abiejų Montrealio para
pijų chore. O po to, vos atsi
kvėpus. reikės vėl spausti at
gal į La Šalies auditoriją, kur
dainuosime didžiajame kon
certe...

Jaunimo būrelis susitikęs Kanados Lietuviu Dienose Montrealyje susi
pažinimo vakare
Nuotr. M. Borusienės

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
4/2 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park. Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje susitikę tautiečiai aptaria dabar
ties rūpesčius. Stalo gale — dail. A. TAMOŠAITIS, jo dešinėje — poetas
K. BRADŪNAS
Nuotr. M. Borusienės

4 psi.
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PALAIDOTI KUNIGAI

Š. m. liepos 18 d. mirė Suvai
niškio klebonas a.a. kun. Titas
Vinkšnelis, priklausęs Panevė
žio vyskupijai. Velionis buvo gi
męs Pandėlyje 1904 m., kunigu
įšventintas Kaune 1930 m. ba
landžio 14 d. Dirbo įvairiose pa
rapijose vikaru ir vėliau klebo
nu. Prieš porą metų buvo atšven
tęs auksinę kunigystės sukaktį.
Prieš mirtį vadovavo Suvainiš
kiu parapijai Rokiškio rajone.
Palaidotas liepos 21 d. gimtaja
me Pandėlyje. — Šeduvoje, Pa
nevėžio vyskupijoje, šią vasa
rą mirė a.a. altaristas kun. Pet
ras Rauduvė, gimęs 1901 m. va
sario 17 d. Velionis savanoriu
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės kovose, buvo sužeistas,
apdovanotas Vyčio Kryžiumi.
Pokaryje įstojo į Kauno kunigą
seminariją, kunigu buvo įšven
tintas 1925 m. balandžio 14 d.
Jam teko būti Kupiškio viduri
nės mokyklos kapelionu, vikaru
Naujamiestyje ir Dusetose, kle
bonu Degučiuose. 1942 m. buvo
vokiečių suimtas už pasmerki
mą žydų žudymo, bet vėliau pa
leistas. Buvo parašęs keletą re
liginio turinio knygelių. Palai
dotas rugpjūčio 24 d. Šeduvoje.
— A. a. kun. Vaclovas Strimaitis,
Ladijų parapijos klebonas Vil
kaviškio vyskupijoje, mirė spa
lio 8 d., sulaukęs 77 metų am
žiaus. Velionis kunigu įšventin
tas 1929 m. Palaidotas spalio
11 d. Lazdijuose.
KAUNO FUNIKULIĖRIAI

“Tiesos" korespondentas Ar
noldas Čaikovskis spalio 20 d.
laidoje paskelbė reportažą apie
Kauno keltuvus, kuriuos kau
niečiai vis dar vadina funikulieriais, remdamiesi lotynišku
virvę ar lyną reiškiančiu “funi
culus" žodžiu. Pirmasis Kauno
funikulierius iš miesto centro
į Žaliakalnį buvo įrengtas prieš
50 metų. Keltuvų mechanikas
Alfonsas Kaleinikas dar prisi
mena, kaip vienračiais vežimė
liais buvo vežama žemė, tiesia
mi bėgiai. Pradžioje viename
lyno gale buvo pritvirtintas va
gonėlis žmonėms, kitame — va
gonėlis su plytomis atsvarai.
Toks neįprastas keltuvas suau
gusiems atrodė pavojingas. Drą
siausi buvo vaikai, pirmomis
dienomis vežiojami veltui. Po
penkerių metų funikulieriaus
susilaukė ir Aleksotas. Abu funikulieriai dviem vagonėliais už
kelia keleivius į 150 metrų augščio pašlaitę ir juos nuveža že
myn. Vagonėlyje telpa 35 kelei
viai. Žaliakalnin pakylama per
70 minučių 14 laipsnių statumo
šlaitu. Aleksoto funikulieriaus
šlaitas esąs 3 metrais statesnis.
Žaliakalnio funikulieriumi kas
dien pasinaudoja apie 8.000 ke
leivių. Aleksoto — mažiau. Juos
vis dar aptarnauja kondukto
rės. Bandymas įvesti bilietų
automatus buvo nesėkmingas —
keleiviai juos greit sulaužyda
vo. Vagonėliai turi automati
nius stabdžius, kurie pradeda
veikti, kai peržiangiamas dvie
jų metrų greitis per sekundę.
Juos taipgi gali sustabdyti ir
mašinistas. Pasak A. Čaikovskio,
kauniečiai vis dar didžiuojasi
savo funikulieriais, nes Kau

Travel

nas yra vienintelis juos turin
tis miestas Lietuvoje. Domina
jie ir svečius, kuriems atsive
ria Kauno vaizdas, įveikus Ža
liakalnio ir Aleksoto šlaitus.
KRYŽELIS ANT KAKLO

D. Dargienės ražinį tokiu pa
vadinimu paskelbė “Valstiečių
Laikraštis" spalio 16 d. laido
je. Aprašomas vienas šokių va
karas, kuriame dalyvavo į gimtą
jį kaimą iš technikumų sugrįžusios moksleivės. D. Dargienę su
erzino ant kaimynų dukros Sigu
tės kaklo pakabintas kryželis.
Esą jai teko būti aštuonmetės
mokyklos tėvų komiteto nare,
gerai pažinti mergaites ir jų tė
vus. D. Dargienė paklausė Sigu
tę: “Iš kur gavai tokį papuoša
lą?” Mergaitė atsakė: “Teta do
vanojo, O ką, negražu?” D. Dar
gienė tada tėškė: “Skonis —
asmeniškas reikalas. Bet tu,
kiek prisimenu, komjaunuolė, o
ant kaklo kyrželis.” Toliau seka
ilga D. Dargienės pastaba ne tik
tai Sigutei, bet ir “VL” skaity
tojams, puolanti kryželį ant
komjaunuolės kaklo:' “Kuo tai
pavadinti? Maivymusi, Stoka
skonio, bendros kultūros? Sa
kyčiau, dar daugiau: tai veid
mainiavimas. Ir prieš tą kryžių,
ir prieš savo įsitikinimus ...”
Pasak D. Dargienės, ir į komjau
nimą, ir į kompartiją tegalima
įstoti nutraukus ryšius su reli
gija, apsiginklavus meterialistine pasaulėžiūra. Įsismaginusi
D. Dargienė apibara ir kitus pa
našius asmenis, turbūt komjau
nuolius bei partiečius, kurie
vis dar drįsta tuoktis šventovė
se: “Tai nepricipingų, netvirtų,
pagaliau nedorų žmonių elge
sys. Iš jų visko galima tikėtis.
Man atrodo, kad su tokiais turė
tų būti griežta kalba: mokyklo
je, komjaunime, šeimoje”.
KAUNO “MERKURIJUS"

Laisvės alėja susilaukė grakš
čių architektūrinių formų uni
versalinės “Merkurijaus” par
duotuvės. Tai bus didžiausias
pramoninių prekių centras Kau
ne, turėsiantis beveik 900 tar
nautojų. Trijuose augštuose bus
prekiaujama audiniais, drabu
žiais, avalyne, galanterijos, perfumerijos gaminiais ir suveny-.
rais. Turės specialią salę ma
doms rodyti, valgyklą tarnauto
jams, kavinukę klientams.
LIETUVOS ŽIRGAI

Tarptautinės varžytinės žir
gams parduoti rengiamos Mask
voje kiekvieną pavasarį ir ru
denį. Šiemetinėse rudens varžy
bose Lietuvos žirgų augintojai
dalyvavo jau devintą kartą. Ge
riausiai sekėsi “Nemuno” žirgy
nui, pardavusiam keturis žirgus.
Trakėnų veislės žirgas Balan
sas susilaukė augščiausios pa
siūlytos kainos šiose varžybose.
Jį už 10.920 rublių nupirko ita
lai. Brangiai buvo parduotas ir
hanoverio veislės žirgas Dopin
gas, išaugintas Žagarės žirgyne.
Varžyboms kasmet pristatoma
po 10 ir daugiau Lietuvos žirgų.
Ypač didelę paklausą turi tra
kėnai, kurių užsienin jau iške
liavo daugiau kaip 60. Esą Lie
tuvos žirgus mielai perka V. Vo
kietija, Suomija, Italija, Olan
dija ir Švedija.
v. Kst.

Simon’s

kričio 28. sekmadienį. Delhi Šv.
Kazimiero parapijos salėje tuoj po
pamaldų. Bus pranešimai apie
praėjusių metų veiklą ir
numatomus darbus ateinantiems
metams. Iš visuomenės laukiame
pasiūlymų ir pageidavimų. Pra
šome gausiai dalyvauti. Valdyba
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prisidėjusiems prie šio sėkmingo
vakaro. Kalbėjo dar ir choro vad.
D. Deksnyte-Powell, išreikšdama
gilią padėką solistui, akompania
toriui ir savo choristmas, kuriuos
ji pati apdovanojo rožėmis ir nar
cizais.
Vakaro laimingieji, ištraukę lai
mės staliukus, buvo: svečias iš
Delhi P. Augaitis, laimėjęs ban
kelio “Talkos" staliuką, Pr. Ročys
— “Concession" garažo sav. Petro
Armono ir B. Pakalniškis, laimė
jęs prel. J. Tadarausko paaukotą
staliuką. Dar daugiau laimingųjų
buvo prie didžiosios loterijos,’
kurios išėjo visi laimikiai.

AV PARAPIJOS CHORAS su
rengė sėkmingą koncertą. Jau
nimo C. salėje jau senjai kas be
matė tiek daug žmonių. Visus
traukė noras išgirsti ir pamatyti
mūsų garsųjį čikagietį sol. Alg.
JONAS VISOCKIS staigiai su
Brazį ir pažiūrėti, kiek pažangos
A. a. agronomas
yra padaręs AV par. choras su negalavo širdimi ir yra nuvežtas į
PETRAS VAITEKŪNAS
savo jaunąja dirigente muz. D. Šv. Juozapo ligoninę. K.M.
Deksnyte-Powell. Publika nebuvo
London, Ontario
PADĖKA
apvilta. Tai parodė jos gausūs plo
Mano žmonai Amelijai Palmer
PALAIDOTAS AGR. P. VAITE jimai ir prašymas kartoti.
KŪNAS. Š. m. spalio 15 d. Flori
Koncertą pradėjo AV par. cho ligoninėje buvo padaryta kojos
doje, St. Petersburgo kapinėse, ras keturiomis liaudies dainų har- operacija. Ten būdama ji susilau
palaidotas agronomas Povilas monizuotėmis. Visos šios dainos kė daug lankytojų, dovanų, gėlių
Vaitekūnas. 74 m. amžiaus, kilęs nuskambėjo gana harmoningai, ly ir linkėjimų greitai pasveikti.
iš Panevėžio aps.. Kupiškio vis.,
riškai ir įtikinančiai apie dainų Visa tai ją guodė bei stiprino vil
Likalaukių k. Baigęs Panevėžio dainelę, putinėlio, šermukšnėlės tį netrukus grįžti į namus.
gimnaziją 1927 m., Povilas įstojo
Nuoširdžiai dėkoju visiems už
pasikalbėjimą ir mergužėlės skun
į Dotnuvos Žemės Ūkio Akademi dą dėl mylimo bernelio. Sol. Alg. jos lankymą bei dovanas, ypač dr.
ją, kurią baigė 1937 m. agrono Brazis pirmą sykį išėjo su ketu Loft House ir dr. A. Saunoriui už
mo diplomu. Nuo 1932 iki 1937 riomis lietuvių kompozitorių dai sėkmingą operaciją. Dėkoju atva
m. mokytojavo Balbieriškio že nomis. Čia išgirdome L. Šimučio, žiavusiems jos lankyti iš kitų mies
mės ūkio mokykloje ir adminis A. Kačanausko ir -P. Sarpaliaus tų — Amelijos sesutei Jean Rauba
travo jos 148 akrų ūkį. Nuo 1937 sukurtas dainas, kurios buvo at iš Čikagos, savo pusseserei iš
iki 1940 m. Kretingos-Šiaulų ruožo liktos su talentingo dainininko Amsterdad, N.J., savo broliui Fe
inspektorius, o nuo 1940 iki 1944 ir koncertų veterano precizišku liksui Paliliūnui iš Timminso,
m. Bubių (Šiaulių aps.) 1850 ak mu. Po solisto vėl išėjo AV par.
Ont., K. Pauplienei iš Toronto,
rų ūkio vedėjas. 1948 m. atyyko į
choras ir padainavo tris skam Ont.
JAV-bes. Pradžioje vertėsi įvai bias Viltenio, Raudonikio ir NoTaip pat dėkoju ją lankiusioms
riais darbais, o paskui įlgesnį lai viko kompozicijas. Dainos sudė kaimynėms — V. Bakšienei, K. Buką dirbo Detroite General Motors tingesnės, turinčios jau naujes lionienei, J. Jasinevičienei, D. Kaautomobilių fabrike. 1955 m. nusi nę melodiją ir tempo, ir takto dai maitienei, P. Vytienei.
pirko tabako ūkį netoli Londono. noj pasikeitimų. Jos buvo publi
Ačiū Dievui operacija pavyko
Mount Brydės apylinkėje, ir ne kos entuziastingai priimtos.
gerai. Ligonė jau sveiksta dr. A.
trukus apsigyveno Kanadoje. 1982
Prieš keletą metų dirigentės Saunorio priežiūroje. Reiškiu
ifi. sausio 7 d. išvyko į Floridą. Po darbą nedrąsiai pradėjusi jau nuoširdžią padėką visiems savo
mėnesio pajuto skausmą kairiame noji muz. Darija Deksnyte-Powell žmonos Amelijos ir savo vardu —
šone. Perėjo dvi ligonines, bet dėl šį vakarą pasirodė jau kaip su
G. Palmer
ligos išsiplėtimo medicina nebe brendusi savo srities žinovė ir
PADĖKA
galėjo pagelbėti. Paskutiniu lai drąsių mostų dirigentė.
Esu labai dėkinga visiems, ku
ku jį globojo inž. Mečys ir Elena
Vėl išėjęs sol. Alg. Brazis dai-'
Krasauskai. Sunkios ligos iškan navo Sarpaliaus, Vanagaičio ir M. rie lankė mane sergančią ligoni
nėje. Ypatinga padėka dr. A. Gai
kintas mirė spalio 9 d. Lietuvoje Petrausko seniai begirdėtų dainų.
liui ir jo žmonai už rūpestį bei
liko vienas brolis ir trys seserys.
Šį savo pasirodymą užbaigė ErdviVelionis buvo susipratęs lietu lio arija iš Ponchielli operos gražias gėles, dr. Rossmanui už
vis, KLB Londono apyl. narys, daž “I Lituani”. Solisto pasirinktas rūpestingą priežiūrą, Medžiotojų
nas lietuviškų renginių Londone repertuaras buvo daugiau lengvo, ir Žūklautojų Klubui Giedraitis
lankytojas, spaudos balių mece humoristinio pobūdžio. Iš tokio už gėles, KMD bei jos primininkei p. Liaukienei už gėles ir lanky
natas ir t.t. Iš žinomo palikimo
kalibro dainininko žmonės gal
testamentu paskirta: Šiluvos Ma norėjo išgirsti ką nors daugiau mą. Taip pat labai dėkoju už lan
rijos parapijai Londone $500 ir
rimto ir gilaus. Tik kai Brazis pra kymą, gražias gėles bei dovanas
šiems mano pažįstamiems: p.p.
Tautos Fondui $2000.
deda dainuoti ką nors iš operos,
Tegul Augščiausias jam sutei jo balsas lyg pasikeičia, ir tada Brasams, Mačiukams, Maksimavi
kia amžiną ramybę.. D. E.
tikrai pajunti solisto didybę. Kon čiams, Trumpickui. Ročiams, Rau
džiams, Perkauskams, PulianausPAŽYMĖTINA, kad Kanados
certo užbaigiamoji daina buvo
Lietuvių Fondui paaukojo $100 operos ištrauka iš J. Karnavičiaus kams, Pranckevičiams, PintuKlevams,
Kontrimams,
Stasys Švilpa, vyresnysis. K.
“Gražinos”. Solistas, pritariant liams,
chorui, padainavo jaunojo bajoro Gurgždienei. Svilams, Vegetailei. Čižikams Toronte, Čėsnoms,
Delhi-Tillsonburg, OnK ariją, duodant visam vakaro kon Sadauskams, Žilvičiams. Jūsų
certui labai įspūdingą baigmę.
A. a. ANTANUI VIDMANTUI
Chorui ir solistui akompanavo to nuoširdumo niekad neužmiršiu.
Visiems nuoširdžiai dėkinga —
mirus 1982 m. spalio 27 d., jo at je srityje vienas iš geriausių —
Danutė Babin
minimui aukojo Tautos Fondui: E. muz. J. Govėdas.
Rugienienė $5, D. M. Norkus $10.
Po paskutinės dainos solistas,
J. D. Žiogas $15, L Vieraitis $5, K. chorvedė ir akompaniatorius bu
Oakville, Ontario
Ratavičius $10, A. Žebertavičius vo papuošti ir apdovanoti gėlėmis.
AUKOJO TAUTOS FONDUI
$5.1. Vitas $5; “Tėviškės Žiburiams Gražų gėlių rinkinį mūsų chorve
1982 metais: $50: Dr. S. Kazlaus
aukojo — V. Vytas $10, S. Beržinis dei įteikė iš Toronto atvykusi L.
kas; $35: Al. Vaičeliūnas, J. Žiū
$5. O. D. Šiurna $5. E. P. VindaMačionienė Liet. Namų Moterų raitis; $30: Vyt. Pulkauninkas;
šius$5.
J. Vitas,
Būrelio dainos vieneto vardu, ku $25: Myk. Krivickas, Z. Linkevi
TF įgaliotinis
riam Darija taip pat vadovauja. čius, J. Vaičeliūnas; $20: J. VėgeUžbaigiamąjį žodį tarė choro v- lis, M. Vitartaitė (Toronto), V.
KLB DELHI APYLINKĖS infor bos pirm. J. Krištolaitis. Jis pa Žemeckaą; $15: Dr. A. Saunoris;
macinis susirinkimas — š.m. lap dėkojo gausiai publikai ir visiems $10: Vyt. Adomonis, Z. Ancevičius,
Ant. Aulinskas, J. Barzdaitienė,
R. Dementavičius, Vyt. Grabaus
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
kas, M. Jonušaitis, E. Juzėnas, J.
Klipčius, B. Liškauskas, Alg. Ma
įsikūręs nuosavuose namuose —
linauskas, S. Pyzevienė, Myk. Ra
manauskas. A. Ramonas; $5: B.
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
Bagdonas, K. Beržanskis, J. Gim830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
butis, Ad. Sargautis; iš viso $460.
Aukotojų pageidavimu, KLB po
MOKAME UŽ:
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant = depozitus (P.C.A.)................ 6%
litinei veiklai paremti surinkta
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. = santaupas.......................... 9’/?%
$435. (Aukotojų sąrašas paskelb
kasdienines palūkanas
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. =
= už santaupas.................... 9’/4%
tas "TŽ” 1982.4.29). Iš viso surink
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., — term, depoz. 1 m.................... 11%
ta $895.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- = term, depoz. 3 m................... 12%
Nuoširdi padėka visiems auko
E reg. pensijų fondo.......... 10'/2%
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
= 90 dienų depozitus ............ 11%
jusiems.

TALKA

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

= IMAME UŽ:
= nekiln. turto pask............ 14’/?%
— asmeninės paskolas...... 171/z%

A. Vaičeliūnas,

TF įgaliotinis

kviečia sutikti

Kalėdas ir N. Metus
,r
su giminėmis Lietuvoje!!!
Gruodžio 20 — sausio 3 d. d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!!
• Priimame užsakymus šventinėms dovanoms giminėms
Lietuvoje (automobiliams ir kitiems daiktams)
»Parduodame lietuviškas plokšteles bei suvenyrus
• Sutvarkome dokumentus iškvietimams
•Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant
finansinę paramą artimiesiems giminėms — tėvams,
vaikams, vyrui, žmonai, broliui ar seseriai.
• Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus
patarnavimas.

Kelionės į Lietuvą 1983 m.
Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26

Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

Liepos 21
Rugpjūčio 11
Rugsėjo 1

Rugsėjo 8
Spalio 6
Gruodžio 19

Skelbiamos išvykimo dienos iš Toronto į vienos ar dviejų savai
čių kelionės ( Vilnių arba ( Vilnių bei kitus Europos miestus.

Smulkesnių žinių teiraukitės:

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Įstaigos savininkai - Vytas ir Audronė Siminkevičlai
(Kelionių įstaigos registracijos numeris,- 1835961)

The Marlatt

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
42-rasis ALTos suvažiavimas
spalio 30 d. įvyko Čikagoje, Tau
tiniuose Lietuvių Namuose. Ja
me dalyvavo 52 valdybos ir tary
bos nariai. 12 skyrių, 10 organi
zacijų atstovų ir 39 svečiai. Bu
vo priimtas ilgas ALTa sudaran
čių organizacijų atstovų sąra
šas į naują vadovybę. VLIKo ir
LKV “Ramovės” vardu sveikino
V. Jokūbaitis. Sveikintojų ei
lėse buvo ir kitų organizacijų
atstovai. Daug sveikinimų buvo
gauta raštu, įskaitant visus Lie
tuvos konsulus, PLB pirm. V.
Kamantų, JAV LB krašto valdy
bos pirm. V. Kutkų ir kt. Veik
los pranešimą padarė valdybos
pirm. dr. K. Šidlauskas, pabrėž
damas ALTos paramą Lietuvos
atstovybės pastato atnaujini
mui Vašingtone, Vasario 16 mi
nėjimą JAV atstovų rūmuose ir
senate, JAV prieš 60 metų su
teiktą de jure pripažinimą Bal
tijos respublikoms. Ižd. M. Pra
nevičiaus pranešimu, ALTa tu
rėjo $63.397 pajamų ir $65,411
išlaidų. Ižde tebėra $50.317. Bu
vo išklausyti kitų ALTos parei
gūnų bei skyrių pranešimai. Pri
imtomis rezoliucijomis sveiki
nami laisvės siekiantys paverg
tieji lietuviai, dėkojama ALT
os valdybai už atliktą darbą, ra
ginama teismuose ginti karo nu
sikaltėliais apšauktus tautie
čius. Nutarta pasiųsti sveikini
mus prez. G. Reaganui, valstybės
sekr. G. Shultzui, ambasadoriui
Kampelmanui, VLIKui, BALFui,
diplomatiniams Lietuvos atsto
vams. Galutinis rezoliucijų pa
ruošimas paliktas ALTos valdy
bai. Suvažiavimo užbaigos poky
lį Tautiniuose Lietuvių Namuo
se surengė ALTos visuomeninių
reikalų komisija, vadovaujama
dr. L. Kriaučeliūno. Jo metu bu
vo pasveikintas ALTos informa
cijų vadovas kun. dr. J. Prunskiš, sulaukęs 75 metų amžiaus.

Klevelande spalio 24 d. pašven
tintas atstatytas Lietuvos lais
vės paminklas prie Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapi
jos šventovės. Tas paminklas,
suprojektuotas inž. architekto
E. Kersnausko, pirmą kartą bu
vo pašventintas 1973 m. gegužės
13 d., kai buvo minimas lietu
vių įsikūrimo Klevelande šimt
metis. Paminklo pastatymui
Klevelando lietuviai suaukojo
$12.005,72. 1981 m. kovo 27 d.
naktį paminklą sunaikino auto
mobiliu važiavę girti jaunuo
liai. Išliko tik skulptoriaus R.
Mozoliausko sukurta Rūpintojė
lio statula. Paminklo atstatymu
rūpinosi klebono kun. G. Kijausko vadovaujama parapija. Lėšų
buvo gauta iš draudos įstaigos,
mecenatų ir rėmėjų. Projektą,
išlaikiusį originalo stilių, pa
ruošė inž. architektas E. Kersnauskas. Buvo pridėti šeši ar
chitektūriškai
apipavidalinti
gelžbetoniniai stulpeliai auto
mobiliams sulaikyti. Paminklą
pašventino Klevelando vysk.
James P. Lyke, aukuro ugnį už
degė Juozas ir Ona Žilioniai,
skleidžiantys lietuviškos kny
gos ir spaudos šviesą. Iškilmė
užbaigta Mišiomis parapijos
šventovėje ir koncertu jos salė
je. Programą atliko simfoninis
Klevelando filharmonijos or
kestras su dirigentu W. B. Slocumu ir pianistu Antanu Smetona.
Šventės leidinyje pabrėžiama,
kad paminklui atstatyti buvo su
telkta $67.908,35, išleista $62.
460. Paminklo išlaikymo fonde
liko $5.448.35.
Atnaujinton Madrido konferencijon ALTa nutarė pasiųs
ti kun. dr. J. Prunskį. Jis užmegs
ryšius su įvairių valstybių de
legacijoms, primins joms sovie
tinėse stovyklose bei psichiatri
nėse įstaigose uždarytus lietu
vius politinius ir sąžinės kali
nius. Taipgi bus iškelti Maskvos
vykdomi atskirtų šeimų susijun
gimo trukdymai, mokinių sąži
nės prievartavimas mokyklose,
spaudos bei įsitikinimų laisvės
varžtai.
A. a. Henrikas Raštikis, gen.
Stasio Raštikio brolis, rugsėjo
27 d. mirė Melrose Parke, III.,
sulaukęs 82 metų amžiaus. Pa
laidotas spalio 2 d. Čikagos Šv.
Kazimiero kapinėse. Nepriklau
somybės metais velionis gyveno
Utenoje, dirbo viešosios biblio
tekos ir skaityklos vedėju, ku
rią jam teko pačiam beveik iš
nieko suorganizuoti. Grojo smui
ku ir kanklėmis. Išmokęs jas pa
gaminti, buvo suorganizavęs
kanklių orkestrėlį. Kanklinin
kus bei kanklininkes telkė ir po
karinėje Vokietijoje, net ir at
vykęs į JAV 1949 m. Pradžioje su
žmona Ona apsigyveno Ročesteryje, vėliau persikėlė į Melro
se Parką.

The J. B. MARLATT

6i5 Main street East

Telefonas: 528-6303

Brazilija

Funeral Home, Ltd.

(East of Sanford)

HAMILTON, Ontario

Lietuviškoji mokyklėlė Sao
Paulo mieste susilaukia vis di

v

desnio dėmesio. Kiekvieno šeš
tadienio popietę rengiamos pa
mokos Jaunimo Namuose. Mažų
jų grupė turi apie 30 mokinių.
Juos ne tik lietuvių kalbos, bet
ir dainavimo bei tautinių šokių
moko L. Banytė, suorganizavusi
net tautinių šokių grupę “Ginta
ras”, turėjusią jau kelis pasi
rodymus. Mokyklėlę globoja
BLB krašto valdyba. Jos dėka
mokytojauti vyresnio amžiaus
vaikams buvo pakviesta S. Žutautaitė. Tuose pačiuose Jau
nimo Namuose šeštadieniais su
“Palangos” tunto skautais ir
“Rūtelės" šokių grupe darbuo
jasi E. Bacevičienė, mokydama
juos lietuvių kalbos. Prel. P.
Ragažinskas savo namuose pir
madieniais ir trečiadieniais
dėsto lietuvių kalbą “Volun
gės” choristams. Jo paslaugo
mis naudojasi 15 jaunuolių.

Australija
Australijos lietuvių spauda
vis plačiau garsina š. m. pabai
goje Melburne įvyksiančias Lie
tuvių Dienas. Viktoras Martišius
palietė ir 1984 m. Lietuvių Die
nų klausimą. Esą jau 1981 m.
pradžioje kilo mintis, kad Lie
tuvių Dienas reikėtų surengti ir
Australijos sostinėje Kanbero
je 1984 m. ALB Kanberos apy
linkės narių susirinkime 1981 m.
birželio 21 d. Lietuvių Dienų
surengimui buvo pritarta, bet
atsisakyta Kanberoje sudary
ti ALB krašto valdybą. Jai trūk
tų patyrusių veikėjų. Be to, ALB
veiklą yra lengviau tvarkyti iš
didesniųjų lietuvių kolonijų —
Sydnėjaus, Melburno, Adelai
dės. Lietuvių Dienų pirmam su
rengimui Kanberoje reikės gau
ti ALB tarybos sutikimą jos su
važiavime Melburne, kur jis bus
susietas su šiemetinėmis Lie
tuvių Dienomis. Tikimasi, kad
kliūčių nebus. ALB Kanberos
apylinkės valdyba Lietuvių Die
noms jau užsakė valstybinį spor
to centrą, kuris yra geriausias
visoje Australijoje. Jame galės
įvykti LD atidarymas, sporto
šventė, tautinių šokių festiva
lis. Užsakyti ir kaikurie bend
rabučiai svečiams, sudaryta pro
vizorinė programa. Mažesnio
masto susitikimams tarnaus ne
seniai praplėstas Kanberos Lie
tuvių Klubas. Pasak V. Marti
šiaus, yra gera galimybė Lietu
vių Dienoms Kanberojė gauti
net ir finansinę paramą iš Aust
ralijos vyriausybės.

Britanija
Britanijos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos specialiame suvažia
vime spalio 23 d. Londono Lietu
vių Namuose buvo išrinkti pen
ki atstovai į V-jį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą: Biru
tė Beach, Asta Kučinskaitė iš
Nottinghamo, Virginija Juraitė
iš Londono, Vidas Puodžiūnas
iš Stoke-on-Trent ir Algis Silnickas iš Leeds. Kandidatu liko
Algis Kuliukas iš Nottinghamo.
Tikimasi, kad jis kongrese ga
lės dalyvauti stebėtojo teisė
mis. Britanija kongresan turi
atsiųsti šešis atstovus. Šeštoji
vieta yra rezervuota Škotijos
lietuvių jaunuoliui. Škotijos
jaunimas savo atstovą planuo
ja išsirinkinti 1982 m. pabaigo
je. Suvažiavime dalyvavo 24 jau
nuoliai iš įvairių Britanijos vie
tovių, buvo ir du svečiai iš JAV.
B. P. Varkala, DB Lietuvių Są
jungos garbės narys, iš Londono
važiavęs į Basingstoke miestą,
buvo sunkiai sužeistas eismo ne
laimėje spalio 21 d. Į jo automo
bilį siaurame kaimo kelyje atsi
daužė sunkvežimis su priekaba.
B. P. Varkalos automobilis tapo
nepataisomu laužu, o jį patį nuo
mirties išgelbėjo saugos diržai.
Ligoninėje buvo konstatuoti
raktikaulio ir krūtinės kaulo lū
žimai. Susilaukęs medicininės
pagalbos, vakare buvo parvež
tas namo.

Vokietija
Išeivių evangelikų liuteronų
kunigų ir veikėjų suvažiavimas
rugsėjo 13-17 d.d. įvyko Schwanbergo pilyje, apie 30 km nuo
Wuerzburgo. Jame dalyvavo: 14
latvių, 13 estų, 6 lietuviai ir 3
vengrai. Lietuviams atstovavo
kunigai — A. Gelžinius, J. Urdzė, Mikas ir Martynas Klum
biai, Fr. Skėrys ir teologijos
studentas V. Grigužis. Buvo ap
tarti bendrieji evangelikų rei
kalai. Atskirame lietuvių posė
dyje kun. J. Urdzė kalbėjo apie
Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Bendrijos sinodą Čikagoje 1983
m. liepos 1-3 d.d., minint jubilėjinius Martyno Liuterio me
tus. Sinodas įvyks “Tėviškės" pa
rapijos salėje, globojamas kun.
Anso Trakio. Tikimasi susilauk
ti dalyvių iš viso laisvojo pasau
lio. Su kitais pasitarimo daly
viais buvo aplankyti Unterfrankeno kaimai ir miesteliai, 1132
m. pastatyta Heilsbronno ka
tedra.

Nevisi anekdotai juokingi...

Tėviškės Žiburiai
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Mintys spaudos vajaus proga
A. KALNIUS

Kun. dr. JUOZAS PRUNSKIS, paminėjęs tris sukaktis — kunigystės, am
žiaus ir žurnalistinio darbo
Nuotr. Vyt. Maželio

Trijų sukakčių žmogus
Kun. dr. Juozus Prunskis per 50 metų parašė 10.000 straipsnių ir
ilga eilę knygų. Čikagoje jis buvo pagerbtas 75 metų amžiaus,
50 metų kunigystės ir 50 metų žurnalistinio darbo sukakčių proga
Kun. dr. Juozas Prunskis
per savo gyvenimo 75 metus
sutelkė j mūsų taiflos ir vals
tybės aruodus labai gausius
savo darbo vaisius. Didelė jų
dalis pateks j Lietuvos isto
riją ir bylos vėlesnėms kar
toms apie šį didelių gabumu
ir nepaprasto darbštumo bei
energijos žmogų.
Š. m. spalio 10 d. 30-ties or
ganizacijų komitetas surengė
Čikagoje kun. Prunskio trijų
sukakčių — 75 metų amžiaus,
50 metų kunigystės ir 50 me
tų žurnalistinės veiklos minė
jimą. Jis buvo pradėtas pamal
domis Tėvų jėzuitų koplyčio
je. Mišias atnašavo pats sukak
tuvininkas,
koncelebruojant
6 kunigams. Labai turiningą
pamokslą pasakė kun. L. Za
remba, SJ. Giedojo sol. D. Stati
ka itytė ir sol. Alg. Brazis,
akompanavo A. Vasaitis.
Akademinė dalis buvo Jauni
mo Centre. Iškilmes sklandžiai
tvarkė rengėjų komiteto pirm.
K. Milkovaitis. Sukaktuvinin
ko gyvenimo kelią išsamiai nu
švietė prof. dr. J. Genys, Jo
kalboje nebuvo lėkštų liaupsi
nimų. Kalbėtojas minėjo tik
faktus. O tų reikšmingų faktų
kun. J. Prunskio gyvenime bu
vo daug.
Sukaktuvininkas, 1932 m.
baigęs Kauno kunigų seminari
ją, buvo įšventintas kunigu.
Žurnalistinę veiklą pradėjo
irgi nepriklausomoje Lietu
voje. Jis buvo ir paskutiniojo
katalikų dienraščio “XX Am
žius” redaktorius. Lietuvą bol
ševikams [Okupavus, jis nuo
gresiančio suėmimo 1940 m.
pasitraukė į Vokietiją, o iš
ten pasiekė JAV. Čia jis netru
kus perėmė "Draugo" redaga
vimą. Tose pareigose jis išbu
vo per 30 metų. Iki šiol jis
yra parašęs daugiau kaip 10.000 straipsnių. Teberašo ir
dabar. Taip pat parašo į Čika
gos didžiuosius dienraščius
ir kitą amerikiečių spaudą.
Daktaro laipsnį kun. J. Pruns
kis gavo Vašingtono katalikų
universitete 1945 m.
Kun. J. Prunskis yra ne tik
gabus žurnalistas, bet ir kny
gų autorius, parašęs 36 kny
gas. daugiausia patriotinio
turinio. Be to, jis remia išei
vijos lietuvių literatūrinę bei
kultūrinę veiklą, skirdamas
premijas. Premijoms jau yra
išleidęs $27.000.
Tokia šakota sukaktuvininko
veikla, jo švelnus būdas ir
tikrai krikščioniška toleran
cija išugdė didelį būrį jo ger
bėjų ir bičiulių, kurie to sek
madienio popietėje sausakim
šai pripildė Jaunimo Centro
salę.
Po prof. Genio kalbos prasi
dėjo organizacijų atstovų bei
pirmininkų sveikinimai. Žo
džiu sveikino: VLIKo, ALTos,
BALFo, LB atstovai, Tėvai jė
zuitai, LB kultūros taryba,
Liet. Fondas, Šaulių S-ga,

Vis dar gana dažnai skaito
me ir girdime apie nesklandu
mus mūsų visuomeniniame gy
venime. Nuomonių trintis, vie
ni kitų pešiojimas, savęs gy
rimas ir kitų žeminimas, no
ras viešpatauti, nesusivokimas
gyvenimo vertybių skalėje ir
t.t. yra labai dažnas reiškinys.
Tai yra mūsų silpnumo ženklai
tautinių troškimų ir idealų
grandinėje, tai kliūtys, kurios
stabdo mūsų bendrų užmojų
vykdymą. Dažnai visi ir visur
norime būti pirmieji, neatsi
žvelgdami, kad kaikurie dar
bai yra kitų atlikti.
Šitaip yra, bet kodėl taip yra,
klausimas retai yra keliamas
ir atsakymas jieškomas. O į
jį atsakyti gal ir nebūtų labai
sunku. Čia vienu kitu sakiniu
yra bandoma užsiminti apie
vieną iš daugelio motyvų, ku
rio daug kam trūksta mūsų san
tykiuose su savo tautiečiais
ir aplamai žmonėmis. Jis yra
kultūra, vidinė arba asmeninė
kultūra. Jos trūksta daugeliui
iš mūsų, netgi ypač iš vadovau
jančių asmenų. Nes, jeigu mes
savo asmenybės gelmėse — šir
dyje ir dvasioje būtume kultū
ringi, argi reiktų mums vie
niems kitus apkalbinėti, že
minti, kolioti, neatleisti net
menkutės padarytos klaidos,
be pagrindo iššokti į priekį
ir rodyti savo išmintį net ten,
kur jos visiškai nereikia? Tik
rai kultūringi žmonės visados
atranda tiesą, kuri yra viena.
Dabar pas mus esama daugy
bės tiesų, kurios viena su kita
pjaunasi, nes jos nėra kultū
ringai aptartos, išnagrinėtos
ir pasiūlytos.
* * *

Skautų S-ga, Liet. Katalikų
Federacija, Vilniaus Krašto
Lietuvių S-ga, Liet. Žurnalis
tų S-ga.
Renginio vadovas K. Milko
vaitis supažindino dalyvius
Šitos mintys kyla ypač lap
su kun. J. Prunskio plačia gi kričio mėnesį, kurį KLB kul
mine, nusagstyta medicinos tūros komisija paskelbė spau
profesijonalais: su seserimis dos vajaus mėnesiu. Mat spau
— Angele ir dr. Ona Garūnie- da, kaip skelbia šios komisi
ne, jos vyru dr. Albinu Garū- jos iššūkis, yra kultūros žings
nu. jų dukra med. studente niai pirmyn. Vadinasi, kur nė
Dalia, su broliu chemiku Jo ra spaudos, ten kultūra merdė
nu, jo žmona Vanda, mirusio ja arba ten visai jos nėra. Ogi
brolio dr. Vlado žmona dr. Al kas spaudos neskaito, tas kul
bina, jų sūnumi nauju med. tūriniu atžvilgiu yra atsilikęs
dr. Jonu, jų dukra dr. Terese arba net miręs, kaip laukiniai.
Kazlauskiene, jos vyru inž.
Kazlausku ir jų dviem dukre
lėm. Tik giminių tarpe nebu
vo 95 m. amžiaus, paliegusios
kunigo motinos Onos, kurią
prieš kelioliką metų per di
deles pastangas pavyko jam
išvaduoti iš Lietuvos okupan
to “globos”. Giminių vardu
gražų sveikinimą švaria lie
tuviška tarena perskaitė stu
dentė Dalia Garūnaitė.
Sukaktuvininkas gavo ir do
vanų: skautų atstovas įteikė
lietuvių meno koplytstulpį,
rengėjų komitetas — kun. J.
Prunskio portretą medžio rai
žinyje. pagamintą dail. P. Vėb
ros, Šaulių S-gos Čikagos rink
tinės pirmininkas prisegė su
kaktuvininkui augščiausią Sgos ordiną.
Popiežius Jonas-Paulius II
atsiuntė lietuvių kalba svei
kinimą ir palaiminimą. Raštu
sveikino Illinois gubernato
rius J. Thompson, vyskupai —
V. Brizgys, ir A. Deksnys, Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto
St. Lozoraitis, jn., kun. dr. V.
Rimšelis, MIC, Liet. Rašytojų
Dr-jos pirmininkas, Lietuvos
vyčių atstovas ir daugelis ki
tų.
Pakviestas prie garsiakalbio
kun. J. Prunskis pasakojo apie
savo gyvenimo šviesius ir liūd
nus įvykius, paminėjo keturias
savo paskutiniąsias knygas:
“Bėgome nuo teroro", “Bolše
vikų okupacija Lietuvoj”, “Lie
tuviai Sibire” ir “Bolševikų
nužudyti šauliai". Jose šim
tais pavyzdžių pavaizduotos
raudonojo okupanto Lietuvai
padarytos kruvinos skriaudos.
Dėl tų faktų iškėlimo kun. J.
Prunskis iš sovietų žvalgybos
gavo grasinimų gyvybei. Bet
jis su ašaromis akyse pareiš
kė, jog nepaisys tų grasinimų
ir. kol gyvas bus, kels okupan
to žiaurumus viešumon, “kad
kiekvienas lietuvis savo šir
dyje girdėtų kraujojančios
Lietuvos šauksmą".
Po trumpos pertraukos buvo
koncertinė dalis. Mūsų žymieji
solistai Dana Stankaitytė ir
Algirdas Brazis, akompanuo*jami pianisto A. Vasaičio, pa
dainavo keletą kūrinių.
Minėjimo programą pabai
gus, visi dalyviai buvo pakvies
ti į Jaunimo Centro kavinę už
kandžių ir kavos puoduko.

Neveltui nepriklausomos Lie
tuvos spauda skelbė, jog “lau
kiniai laikraščių neskaito.
Taigi mums reikia skaityti
laikraščius, knygas ir aplamai
spaudą, jeigu norime būti kul
tūringais arba nenorime būti
laukiniais. O ką reiškia būti
nekultūringu, mes iš dalies
suvokėme šio straipsnelio pra
džioje, o dar geriau suprasi
me iš šio anekdoto, kuris yra
nejuokingas.
Dvi varganos rusų senutės
vėlų vakarą, baigusios šluoti
joms pavestą apyilgę Maskvos
gatvelę, atsisėdo ant suoliuko
pailsėti. Viena jų, Olga, už
rietusi galvą, žiūrėjo į dan
gaus kiaurymę, gi kita, Tatja
na, kažką mąstė. Olga staiga
sušuko:
— Žiūrėk, Tatjana, sputnikas
skrieja!. . . Vaje, kokia dide
lė technikos pažanga mūsų tė
vynėje!. . .
Tatjana taip pat užvertė gal
vą, bet sputnikas jau dingęs.
— Žinai, Olgučka, — po valandėlės prabilo Tatjana, —
mūsų tėvynėje technika yra
milžiniška, bet kultųra nė ka
peikos neverta.
Ji tai pasakė su ašaromis
akyse, o mes jos graudulį su
prantame, nes jos tėvynės kul
tūrą gerai žinome. Juk vanda
lizmas, barbarizmas, morali
nis cinizmas, vergimas, tautžudystė ir aplamai žudynės
argi tai kultūrinės apraiškos!
Ne, tai antikultūra, antižmogiškumas, dvasios ir kūno ver
gija. Ačiū Dievui, kad lietu
vių tarpe tokių antikultūrininkų yra nedaug, nors yra siū
lančių su jais bendradarbiauti.
Kažkuris anglų mokslinin
kas apie rusų kultūrą yra pa
sakęs: septyni ar aštuoni geri
rašytojai tai dar ne kultūra.
Vadinasi, nei Puškinas, nei
Dostojevskis, Gogolis, Tolsto
jus, nei kiti didieji rusų rašy
tojai dar nėra rusų kultūra.
Tai tinka ir mums, nes tautinės
kultūros kūrėjai turi būti visi
lietuviai iki vieno: ir rašyto
jai ir skaitytojai, ir dailinin
kai ir žiūrovai, ir muzikai ir
klausytojai, ir visi visi, kurie
savo širdyje ir sąmonėje kuria

gėrio, grožio ir tiesos, atseit
dieviškumo, paveikslą. Ogi to
kios kultūros kūrėjais gali bū
ti ir artojai, ir kalviai, ir sta
liai, ir kitokių profesijų žmo
nės. Jie visi kartu vieni kitus
savo dvasinėmis vertybėmis
papildo. Juk negali būti kny
gos, žurnalo, laikraščio ir apla
mai spaudos be skaitytojo ir
pan.
* * *
Taigi kultūros ir spaudos
reikšmė mums yra aiški. Be
spaudos kentės kultūra, o be
kultūros — spauda. Betgi tai
suprasti ir apie tai pakalbėti
yra permaža. Žodis ištartas ir
išgirstas, parašytas ir perskai
tytas tai dar neviskas. Dar rei
kia pasišventimo, energijos ir
darbo.
Į spaudos platinimo darbą
yra kviečiami visi lietuviai.
Lietuviškai kultūrai perpras
ti ir jai ugdyti ypač yra reika
lingas jaunimas — skautai,
ateitininkai ir kultūrinės veik
los junginiai. Į talką prašomos
ir kitos organizacijos — mote
rų, pensininkų, parapijų komi
tetai, bankų tarnautojai ir pan.
Padėkime neturtingiesiems,
užsakydami jiems laikraštį,
nupirkdami knygą. Ypač pra
tinkime jaunimą skaityti lie
tuvišką spaudą. Švenčių ir įvai
rių sukaktuvių progomis vieto
je gėlių nupirkime knygą.
Labai svarbu mažosioms lie
tuvių kolonijoms savo tarpe
paskleisti vienokį ar kitokį
lietuvišką laikraštį. Mažųjų
apylinkių valdybos turėtų į
šį reikalą atkreipti ypatingą
dėmesį.
Organizacijos spaudos plati
nimo darbą galėtų atlikti sa
vo susirinkimų, sueigų metu.
Nesvarbu, nors platinimo mė
nuo būtų jau praėjęs.
Tegul šis spaudos mėnuo
tampa mūsų kultūrėjimo ir
kultūrinimo pradžia, kuriai
nebūtų pabaigos!
Mūsų kultūrinis švytėjimas
pritrauks mums draugų ir pri
vers nusilenkti mūsų priešus.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Po sol. MARY I ĖS BIZINKAUSKAITĖS koncerto Los Angeles lietuviams
š. m. spalio 17 d. Iš kairės: muz. B. Budriūnas, prel. J. Kučingis, sol. M.
Bizinkauskaitė, programos pranešėjas L. Polikailis, Pr. Visvydas. B.
Brazdžionis
Nuotr. L. Kanto

Sėkmingi ambasadoriai
AL. GIMANTAS
Iškilmingai skamba žodis
“ambasadorius”. Seniau buvo
daugiausia pasiuntiniai, tik
po II D. karo pasaulio valsty
bių sostinės sužibo ambasado
riais — mažų ir didelių kraš
tų. Ar tik ne min. K. Balutis
pokario metais buvo pirmasis,
metęs išeivijai tokį lyg ir šū
kį — visi turime būti laikinai
prarasto krašto ambasado
riais. Nevienas irv stengiasi
kiek galint geriau tą uždavi
nį atlikti. Neretai toje “ambasadorystėje” reikalingos spe
cialios pastangos, tam tikras
polėkis, gal net atitinkamos
aplinkybės ar turima įtaka.
Būna ir kitaip — žiūrėk, as
muo dirba savo nuolatinį (gal
iš pašaukimo, gal iš pareigos)
darbą ir puikiai atstovauja
savajam kraštui bei tautai.
Jie nėra visuomenės veikėjai
įprastine prasme. Dažnas mū
sų save laikome nepakeičia

Laikykite savo vaikus
tinkamoje vietoje

Viltis

Tai visuomet buvo gera idėja. Dabar ji
tapo įstatymu.
Kūdikiai, gimę 1982 metų lapkričio 1 dieną arba
po jos, privalo būti saugiai pasodinti specialiame
lopšelyje veidu j autovežimio sėdynę, kai keliaujate
autovežimiu.
Kai kūdikiai pradeda vaikščioti ir pasiekia 9-18
kilogramų (20-40 svarų) svori, privalo būti saugiai
• pasodinti į vaikui tinkamą sėdynę.
Priešmokyklinio amžiaus vaikai 18-23 kilogramų
(40-50 svarų) svorio privalo būti apsaugoti
perjuosiamu diržu.
Vaikai virš 23 kilogramų (50 svarų) privalo
naudotis normaliu autovežimio sėdynės diržu.

Pririškite juos
Ministry of Transportation
and Communications

® Ontario
James Snow, Minister
William Davis. Premier

mais veikėjais, dirbančiais
ne tiek iš pasitenkinimo,
kiek iš tautinės pareigos,
nes nėra kam dirbti. Būtų ne
teisinga neįvertinti tokio pa
siaukojimo ar pareigos supra
timo, tačiau svetimųjų tarpe,
reprezentacinėje
plotmėje
kažkaip liekame nepastebė
ti, neįvertinti.

Visa laimė, kad turime ir to
kių “neveikėjų”, kurie visdėlto plačiai atstovauja lietu
viams ir Lietuvai gana papras
tu, bet labai įtikinamu būdu,
dažniausiai sava profesija, at
sidavimu, bandymu tarnauti
betkokios tautybės pagalbos
reikalingam žmogui.
Spalio 3 d. laidoje “The De
troit News" dienraštis atski
ros sekcijos pirmajame pusla
pyje išspausdino straipsnį
Dr. V. Triumphs After Trage
dy". Jame su dideliu įžvalgu
mu ir itin šilta charakteristi
ka dėstoma apie dr. Vainutį
Vaitkevičių, kuris ką tik pa
skirtas pirmuoju vyr. gydyto
ju Detroito Medicininio Cent
ro komplekse. Jį sudaro dvi
didžiulės Harper ir Grace li
goninės bei Wayne un-to medi
cinos mokykla. Rašiny minima,
kad dr. V. diena prasideda 7
v.r. ir baigiasi 9 v.v. Dažnai tai
galioja net ir sekmadieniais.
Jis drąsina savo pacientus
skambinti (jei yra reikalas)
net ir į namus betkuriuo lai
ku.
Vainučio Vaitkevičiaus spe
cialybė — onkologija (vėžio
ligos). Toje srityje jis ne tik
plačiai žinomas, bet ir, bent
Vid. Vakaruose, laikomas vie
nu geriausių specialistų įvai
rių rūšių vėžio ligos gydyme.

V. Vaitkevičius (gimęs Lie
tuvoje) buvo tik 13 metų am
žiaus, kai rusai, okupavę jo
tėvynę, deportavo jo tėvus ir
du brolius Sibiran. 1944 m.
jis ir jo senelis buvo nacių
suimti už slėpimą ir globą žy
dų vaikų. Senelis greit mirė
koncentracijos lagery Lietu
voje, o Vainutis buvo išsiųs
tas į Aušvicą, kuriame kalė
jo 9 mėnesius ir dirbo sunkiuo
sius darbus iki išvadavimo.
Po karo Vainutis studijavo
Vokietijoje J. W. Goethes uni
versitete, kuriame baigė me
dicinos mokslus.
Toliau išsamiame ir daly
kiškame aprašyme, iliustruo
tame spalvota gydytojo nuo
trauka, kalbama apie didelę
jo ištvermę, pasiaukojimą,
atsidavimą ir supratimą savo
pacientų. Dėstymas universi
tete atima daug laiko. Užtat
jis ir nori būti prieinamas
savo pacientams net ir nak
ties metu.

Pusė milijono to dienraš
čio skaitytojų (nepirmą kar
tą) buvo supažindinti su lie
tuviu mokslininku, kuriam
kova prieš vėžį yra pašauki
mas.

Sakykite, ar tai ne ambasadorystė Lietuvos vardui?

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

6 psi.
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Nebus paramos - nebus mokyklos

Pranešimas iš Romos

Naujos Maironio mokyklos vedėjos pareiškimai

Lietuvos problemos ir kiti reikalai

G. BIJŪNIENĖ

vyskupiją tebetvarko valdyto
jas kun. A. Gutauskas. Vati
kanui labai rūpėtų grąžinti
vysk. J. Steponavičių į Vil
nių, tačiau sovietinė valdžia
priešinasi.
Manoma, kad ateinantį pa
vasarį Romon atvyks visi Lie
tuvos vyskupai, išskyrus vysk.
J. Steponavičių, pas Šv. Tėvą.
Tai būtų istorinis įvykis, nes
po II D. karo niekad visi Lie
tuvos vyskupai negalėjo atvyk
ti ir dalyvauti Šv. Tėvo audien
cijoje. Bet tai tik spėliojimas.
Šv. Kazimiero kolegijoje
šiais metais yra penki lietu
viai klierikai. Prie pernai
buvusių trijų šiemet prisidė
jo Vytautas Laugalis iš Toron
to ir Paulius Mališka iš Montrealio. Reikia daugiau kandi
datų. Lietuviškos Parapijos
Metais reikėtų didesnių pa
Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas —paskaitos, pamokos, nauji keliai
stangų šioje srityje.
Pažymėtina, kad neseniai
V. MATULAITIS
ir Aušros Karkienės dėka. Per ti ir įtraukti į darbą, skatin
Romoje atsirado jaunuolis
pietų pertrauką buvo proga ti kūrybai namų darbuose bei
Henrikas Petrulaitis, gimęs
Šiais metais metinis Kana susipažinti su visą klasę už mokyklos laikraštėlyje. Nepa
Lenkijoje. Jis prieš tai kurį dos lietuvių mokytojų suvažia ėmusia pedagogine paroda, miršti mokinių po pamokų.
laiką gyveno Austrijoje. Jo vimas įvyko lapkričio 6 d. To suorganizuota A. Abromaitie- Reikia mokinius drausmingai
tėvai yra gimę Vilniuje, bet ronto Sv. Vincento Pauliečio
ir suprantamai įtraukti dar
nės.
šeimoje lietuviškai nekalbė mokykloje. Šį suvažiavimą su
Po pietų mokytoja Bubelie- ban. Neleisti, kad mokiniai
jo. Jų sūnus Henrikas taip pat organizavo KLB švietimo komi nė supažindino su Regina Ku- trukdytų naudingą pamokos
lietuviškai neišmoko ir laikė sija, kurios narėms Goję nė čiene, K. Donelaičio mokyk laiką.
save lenku. Vėliau jis susido ra vyriškio) dar labai toli li los Čikagoje inspektore ir
Mokyt. Irena Ehlers padėko
mėjo savo kilme, rado lietu gi pensijos amžiaus, su ener literatūros mokytoja. Pirmiau jo jai už gražią literatūros
viškas šaknis ir panoro išmok ginga pirmininke Irena Grabosia mokytoja R. Kučienė pra pamoką ir įdomias mintis. Po
ti lietuvių kalbą. Dėlto atvy šaite-Ross. Suvažiavime daly vedė parodomąją lietuvių li trumpų diskusijų visi mokyto
ko Romon ir pradeda įsijungti vavo 45 mokytojai-os iš Hamil teratūros pamoką aštuoniems jai gavo po Čikagos K. Done
lietuviškon veiklon. Jis yra tono, Londono, Montrealio,
mokyklos
metraštį
mokiniams, supažindindama laičio
pasiryžęs kovoti už lietuvių Toronto, viešnios iš Vašing su Aloyzo Barono kūryba. Pra “Įžiebta
kibirkštis”,
labai
teises ir Lietuvos išlaisvini tono, Klevelando ir Čikagos.
džioje bendrai supažindino gražiai išleistą ir redaguotą
mą.
Posėdžius pradėjo komisijos su grožine literatūra, išklau inspektorės R. Kučienės. Jame
Romą pasiekė žinia, kad spa pirm. I. Ross, pakviesdama sė A. Barono įkalbėtą juoste yra daug vertingų mokinių kū
lio 11 d. saugumiečiai padarė kun. Augustiną Simanavičių, lę (porą eilėraščių), tada at rybos rašinių.
kratą pas Nijolės Sadūnaitės OFM, sukalbėti maldą. “Mes skiri mokiniai skaitė novelės
Suvažiavimo užbaigai visi
brolį Joną. Konfiskavo visą mokome ir mokomės, o di dalis pagal vaizduojamus as mokytojai susirinko mokytojų
eilę knygų ir religinių daly džiausias. mokytojas yra Die menis. Visi bendrai nagrinė kambaryje prie užkandžių ir
kėlių. Prikibo prie vieno žais vas” skambėjo maldos žodžiai. jo atskirus asmenis bei nove tęsė diskusijas įvairiais mo
liuko, nudažyto žalia, gelto Toronto katalikiškų mokyklų lės idėjas. Pabaigoje su moki kyklų bei mokytojų reikalais.
na ir raudona spalva kaltino atstovas italas Tony Succi pa niais padarė išvadą, pritaiky
Visi mokytojai buvo paten
Lietuvos vėliavos laikymu, sidžiaugė lietuvių mokytojų dama mokinių gyvenimui.
kinti įdomiu suvažiavimu. At
nors spalvos sudėtos ne vėlia suvažiavimu, papasakojo apie
Po pamokos R. Kučienė kal rodo, kad nauja karta (apie
vos tvarka. Krata padaryta, mokyklose daromus etninių bėjo mokytojams. Pagrindinis 90% dalyvavusių lietuvių mo
žinoma, dėl Nijolės Sadūnai mokyklų mokytojams trukdy principas — su meile ugdyti kytojų jau baigę mokslą trem
tės, kuri, 'atlikusi bausmę Si mus — skundus mažmožiuose, vaikus lietuviais. Meilė vai tyje) moka vadovauti, šių die
bire, gyvena Vilniuje, bet nie nors visi moka vienodus mo kams įpareigoja juos paruošti nų sąlygose lietuviškam švie
kur negali gauti darbo. Kol kesčius. Vis dar yra “jie” ir gyvenimui. Juos reikia supras- timui.
kas saugumiečiai tiesiogiai “mes”, nors turėtų būti abipu
prie Nijolės nesikabina, kad sis “mes”. Reikia to siekti
vėl nepradėtų garsėti užsieny reikalaujant.
je, bet užtat ėmė persekioti
Dr. Danguolė Tamulionytė iš
jos globėją brolį. Kor.
Klevelando, kuri dėsto Cleve
laikais pasidarė mados rei
J. VARČIUS
land State universitete nuo
Atsiųsta paminėti
kalu. Pastebėjo, kad šioje
1976 m., labai įdomiai gvilde
Toronto Lietuvių Namai yra parodoje dalyvaujantieji me
LIETUVA, filatelistų draugi
no temą “Lietuvių kalba — sa lietuvių visuomeninė ir ekono nininkai Sofija Pacevičienė
jos biuletenis, 1982 m., 2 (188). Pa
va
ar svetima?” Dažniausiai
minė organizacija, kuri rūpi ir Antanas Supronas yra tik-*
ruošė J. Adomėnas ir A. Beležka.
aplinka
ir reikalas susikalbė
Gaunamas pas A. Žaką, 5723 S.
nasi lietuvybės išlaikymu ir ri menininkai, nejieškantys
Merrimac, Chicago, IL 60638, USA. ti nulemia vaiko apsisprendi remia veiklą, siekiančią pa sensacijų. Jų rodiniai esą
mą tą kalbą išmokti. Jei šei vergtos Lietuvos išlaisvinimo. tikro, neiškreipto meno dar
Metinė prenumerata — $5.
Ši organizacija nėra nei ideo bai.
I LAISVĘ, 1982 m. 85(122) nr. ma nesudaro tos aplinkos ir
Politikos žurnalas. Redaktorius reikalo kalbėti lietuviškai,
loginė, nei religinė, nei poli
Parodoje buvo išstatyta S.
— Vacys Rociūnas. Administra tada vaikui lietuvių kalba bū tinė. Ji jungia įvairių pažiūrų Pacevičienės 150 keramikos
torius — Jonas Prakapas, 14 Thel na svetima. Vaikui lengva kal lietuvius, kurie neprieštarau rodinių, skoningai išdėstytų
ma Dr., Bakersfield, CA 93305. bą išmokti šeimoje, bet labai
ja šios organizacijos tikslams. ant stalų: lėkštės, žvakidės,
Metinė prenumerata — $7.00
sunku jos mokytis klasėje. Ap Turi per 1500 narių. Jos veikla vazos, vazonai' ir daugelis ki
LIETUVIŲ DIENOS 1982 m. linką sunku pakeisti, bet ją
reiškiasi tik Toronto lietuvių tų. Juos įvertinti reiktų atski
8(327) nr., skirtas Australijos lie reikia sudaryti. Su vaikais rei
bendruomenės ribose, neturi ro rašinio, nes šie meno kūri
tuviams. Leidėjas: A. Skirtus, 4364 kia skaityti apie seną Lietu
savo padalinių skyrių ir ne niai reikalauja iš kūrėjo daug
Sunset Blvd., Los Angeles, CA vą, bet reikia įjungti naujus,
priklauso jokioms centrinėms kantrybės, laiko ir meno ver
90029, USA. Metinė prenumerata vaikui įdomius įvykius iš kas
organizacijoms.
tės supratimo.
— $20.00, Kanadoje — $25.00.
dieninio jo gyvenimo. Kas vai
A. Supronas buvo išstatęs 10
Pagrindinis šios organizaci
kams rūpi, reikia apie tai kal jos tikslas — rūpintis tinka medžio drožinių. Tai lėkštės,
bėti, plėsti jų lietuvišką žody
momis patalpomis bei jų išlai rūpintojėliai, kryžiai ir t.t.
ną šių dienų įvykiuose.
kymu Toronto lietuvių organi Nors jo paroda nebuvo gausi
zacijų kultūrinei bei visuome rodiniais, tačiau jų užteko pa
Dr. D. Tamulionytė paruošė
ninei veiklai. Lietuvių Namai daryti išvadai, kad šis meninin
naują lietuvių kalbos mokymo
yra pagalbos, šalpos ir patar kas yra įsisavinęs lietuviško
vadovėlį “Lietuviais norime
navimo organizacija. Jie po kaimo menininkų sugebėjimus
ir būti”, kurį šiomis dienomis
Siuntinys nr. 1 — 1982.
savo stogu jau 30 metų saugo ir supratimą.
išleidžia
Čikagoje.
Savo
knygo

1 pora geriausių "Levi" (denim) džinsų, 1 pora “Wrangler” velveto
nuo kitataučių įtakos ne vien
je
remiasi
žodžių
pakeitimo
džinsų; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnonės
Koncertas
tik
lietuviškas organizacijas,
principu,
naudodama
vieną
medžiagos eilutei su įrašu “All wool made in England"; 1 komplektas
6
v.v.
parodos
dalyviai per
bet ir pavienius bendruome
žodį įvairiose formose pagal
vyriškų arba moteriškų žieminių apatinių drabužių; 1 svaras geriausių
sikėlė
į
karalienės
Mortos me
nės narius.
grupes ir su papildomais žo
"mohair" vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.
nę,
kurioje
visus
svečius,
sa
Ši reikšminga Lietuvių Na
džiais sudarydama trumpus
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $460.00
vus
ir
kitataučius,
sutiko
LN
mų
30-ties
metų
veiklos
sukak

sakinius pasikalbėjimui. Tuo
į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos
būdu įjungia visus vaiko po tis paminėta š.m. lapkričio valdybos nariai, juos vaišino
4 m. ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 3 m.
6-7 dienomis keliais renginiais. sūriu ir vynu mūsų jaunosios
Siūlome keletą kitų naudingų dalykų (kaina su muitu):
jūčius: duoda vaikui rašyti,
kartos gražuolės studentės.
Avikailiai 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kai
skaityti,
išgirsti,
parodyti •
Meno darbų paroda
Po pusvalandžio visi buvo pa
lio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 sv................................ $250.00
veiksmu. Su Lietuvos istorija
kviesti į didžiąją karaliaus
30-ties
metų
sukakties
mi

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-lux, sveria 5 sv................. 115.00
trumpai supažindina anglų
Mindaugo menę, kurioje atsi
nėjimas
pradėtas
lapkričio
6,
Pigesnis minko kailis apsiaustui, sveria 5 sv...........t................. 100.00
kalba, nes jie lietuviškai ne
skleidus
scenos uždangai “Vo
šeštadienį,
5
v.p.p.,
meno
dar

Rumbuoto velveto džinsai............................................................ 48.00
supranta. Visi vaikai išmoks
lungės
”
choras
sutiko svečius.
bų
paroda
Gedimino
Pilies
me

Vyriškas arba moteriškas megztinis .........
50.00
ta apie Žalgirio mūšį, bet ne
Visus
pasveikino
programos
nėje,
kur
jos
atidaryme
daly

Vilnonė arba šilkinė skarelė ........................................................ 13.00
nori būti kryžiuočiais. Jie
pranešėja
“
Vilniaus
” karalai
vavo
apie
100
svečių.
Parodą
Sudedamas lietsargis .................................................................. 13.00
nori būti lietuviais. Toliau
tė
Rasa
Rimkutė.
atidarė
rengėjų
LN
Moterų
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................. 50.00
pateikia
dialogų,
kuriuos
“Volungės” ir solistės D.
Puiki medžiaga suknelei .............................................................. 46.00
Būrelio vardu pirm. B. Abropataria mokiniams išmokti
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m....................................... 75.00
Stankaitytės
atliktos pirmo
maitienė.
Ji
pasveikino
daly

atmintinai.
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m............................ 92.00
vaujančius menininkus Sofiją sios dainos buvo įžanga kon
Po pašnekesio atėjo 10 To Pacevičienę ir Antaną Supro- certo, kuris užtruko valandą
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 75.00
ronto lietuvių mokyklos moki ną ir pakvietė skulptorių J. laiko. Buvo atlikta daug dai
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 92.00
nių, su kuriais dr. D. Tamulio Dargį tarti įžanginį žodį. nų ir arijų, kurias koncerto
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m...................................... 115.00
Galima siųsti su drabužiais: 112 sv. arbatos — $4.50,1 Z2 sv. “nescafe”
nytė labai gyvai, draugiškai,
Pastarasis tvirtino, kad šių 360 dalyvių sutiko karštais plo
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
paprastai ir įdomiai pravedė
laikų modernūs dailininkai jimais- “Volungės” choras,
rečių— 5.50.
parodomą pamoką. V. Biretai
nuvertino meną, jieškodami dainavęs kaip mišrus cho
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $58.00
pirmininkaujant,
diskusijo sensacijų, kurdami beverčius ras ir atskirais vyrų ir moterų
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
se visi gyrė jos paskaitą ir
kūrinius,
kuriuos galerijų vienetais, vadovaujamas muz.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininpraktišką pamoką. Diskusijo vadovai stengiasi išgarsinti D. Viskontienės, buvo visiems
kaujarne išrūpinant Lietuvoje gyvenančiom žmonom pensijas, per
se dalyvavo A. Rinkimas, Ire kaip moderniųjų laikų kūri mielas, savo dainavimu žavėjo
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.
na Ehlers, V. Stanevičienė,
nius. Tai ne kūrėjai, bet sen publiką. D. Stankaitytė savo
sės. Margarita ir kiti.
sacijų jieškotojai, kurie be švelniu sopranu, menišku ari
BALTIC STORES & CO.
Pietų pertraukos metu visi
prasmiais kūriniais, apkabi jų ir dainų atlikimu paliko
mokytojai vaišinosi sočiais
nėtais
barškučiais,
siekia gilų įspūdį ir pasididžiavimą,
Z. Juras
ir
skaniais
užkandžiais,
ku

per
savo
draugus
spaudoje
ir kad mūsų lietuviška išeivija
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
riuos
parūpino
KLB
švietimo
galerijose
reklamos.
Tai
no
 turi pasaulinio garso vertą
Tel. 01 460 2592
komisija Laimos Underienės
ras pagarsėti, kuris šiais
(Nukelta į 9-tą psl.)

Š. m. spalio mėnesį Romo
je lankėsi Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų apaštalinis ad
ministratorius vysk. L. Povi
lonis. Lydimas kun. VI. Michelevičiaus, jis atvyko į Šv. Tė
vo sušauktą vyskupų sinodą ir
jame dalyvavo ištisas dvi sa
vaites. Spalio 15 d. jis buvo
priimtas Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II ir vakarienės metu
apie dvi valandas kalbėjosi
Lietuvos reikalais. Šv. Tėvas
labai domėjosi dabartine reli
gijos būkle Lietuvoje, ypač
kunigų paruošimu.
Problema yra ta, kad į ofi
cialią Kauno kunigų seminari
ją sovietinė valdžia leidžia
priimti tiktai 20 naujų kandi
datų kasmet. Anksčiau buvo
leistas priimti dar mažesnis
skaičius kandidatų. Daugiau
yra mirštančių kunigų, negu
naujai įšventinamų. Apie 100
parapijų neturi savo kunigų.
Jas aptarnauja kaimyninių
parapijų kunigai.
Be to, oficialioji seminari
ja yra labai suvaržyta. Ji ne
gali priimti kandidatų savo
nuožiūra. Jei KGB pasisako
prieš kurį nors kandidatą, se
minarija negali jo priimti.
Taip pat reikalaujama, kad
kandidatas būtų atlikęs dve
jų metų karinę prievolę sovie
tinėje kariuomenėje. Kai jis
paduoda prašymą seminarijos
rektoriui, saugumiečiai pra
deda jį visokiais grasinimais,
atkalbinėti nuo stojimo seminarijon arba bando jį užver
buoti šnipinėjimui.
Dėlto, šalia oficialios se
minarijos, /kurioje dabar yra
93 klierikai, veikia slapta se
minarija, kuri paruošia kandi
datus į kunigus daugiausia ne
akivaizdiniu būdu. Tą semina
riją baigęs kandidatas įšven
tinamas kunigu, tačiau valdžia
neduoda jam darbo leidimo ir
turi daug vargo įsidarbinti.
Vienas tokių kunigų buvo a.a.
V. Jaugelis.
Romoje buvo kalbama, kad
šiemet iš Lietuvos atvyks stu
dijuoti Romon du seminaris
tai. Deja, iki šiol nė vienas
neatvyko, nors Kauno kunigų
seminarijos rektorius kun. dr.
V. Butkus praėjusią vasarą
lankėsi Romoje. Matyt, sovie
tinė valdžia neleido. Sunku
suprasti kodėl, nes semina
ristai augštesnėm studijom
Romoje atvyksta iš sovietinių
kraštų — Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir net Rusijos.
Vatikano santykiai su Mask
va Lietuvos reikalų srityje
šiek tiek pagerėjo grąžinus
vysk. V. Sladkevičių į Kaišia
dorių vyskupiją, o kun. A. Vai
čių paskyrus Telšių vyskupu
bei apašt. administratoriumi.
Liko dar nesutvarkytas vysk.
J. Steponavičiaus reikalas.
Jau 20 metų jis sovietinės val
džios yra nušalintas nuo Vil
niaus vyskupijos valdymo. Šią

Dovanos giminėms Lietuvoje

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms

Jaunoji karta musų mokyklose

Lietuvių Namų sukaktis

Lietuviškas priežodis sako:
“Nauja šluota gerai ’šluoja”.
Tokį įspūdį buvo galima susi
daryti pasidomėjus naujos
Maironio mokyklos vedėjos
Giedrės Paulionienės suorga
nizuota pirmąja naujųjų moks
lo metų diena. Tai pažymėjo ir
Kastytis Batūra, pirmininka
vęs tėvų susirinkimui spalio
2d.
G. Paulionienė, naujoji mo
kyklos vedėja, padarė prane
šimą, kuriame nuskambėjo op
timistinės gaidelės ir dideli
užsimojimai.
Buvo išreikšta padėka tėvų
komitetui, - ypač pirmininkui
p. Karosui, už darbą ir nuola
tinį rūpestį. Nuoširdus ačiū
nuskambėjo mokyklos vajaus
komitetui ir jo pirmininkei
dr. A. Šipelienei, įvykdžiusiems Maironio mokyklos sva
jonę — įsigyti daugintuvą (mul
tiplikatorių).
Mokyklos vedėja iškėlė su
sirinkusiems tėvams klausi
mą: “Ko mes tikimės iš lietu
viškos mokyklos: susidrauga
vimo, lietuviškų žinių, tautiš
kumo?” Atsakydama pacitavo
vieno profesoriaus žodžius:
“Svarbu ne tiek ko mokai, kiek
kaip”. Pabrėžė metodų svarbu
mą šių tikslų siekiant. Buvo
suminėti mokytojai, progra
ma, vadovėliai, vaizdinės prie
monės, administracija, finan
sinė ir moralinė parama. Tik
pagerinus visus tuos dalykus,
galima būtų pasiekti profesi
nį mokymo lygį Maironio mo
kykloje.
Mokytojų parinkimas — vie
na didžiausių problemų. Tie,
kurie turi mokytojų kvalifika
cijas, nedirba lietuviškoje
mokykloje dėl napakankamo
lietuvių kalbos mokėjimo ar
ba dėl laiko ir jėgų stokos dirb
ti šeštą savaitės dieną mokyk
loje. G. Paulionienės nuomo
ne, vienas iš realių žingsnių
šiai problemai išspręsti būtų
mokėti profesinį atlyginimą
už profesinį darbą. Vedėjos
žodžiais tariant, mes visi nau
dojamės lietuvių gydytojų,
dantistų, mechanikų, elektri
kų ir kt. pagalba, bet visi mo
kam jiems pagal nustatytą tvar
ką. Kodėl tad švietimas turi

būti vien aukos darbas? Kodėl
mokytojai negali būti tvarkin
gai atlyginami pagal jų stažą
ir kvalifikacijas?
Toliau buvo pažymėta, jog
finansinė parama mokyklai
pagal šių dienų ekonominę pa
dėtį yra labai sumažėjus. Bū
tina surasti lėšų ne tik algoms,
bet ir mokymo priemonėms. Fi
nansinė pagalba reikalinga su
rengti Kalėdų eglutei ir moks
lo metų užbaigimo pokyliui.
Mokykla taip pat norėtų įsteig
ti premijas geriausiam-iai
kiekvieno skyriaus mokiniuiei.
Mokyklos darbas negali būti
sėkmingas dirbant pasenusia
metodika. Yra būtina jieškoti, pirkti arba sukurti įvairių
vaizdinių priemonių.
Mokykla ir jos biblioteka ne
atskiriamas derinys. Iki šiol
mokykla jos neturėjo. Biblio
teka galėtų būti kukli, su ati
tinkamom knygom kiekvienam
skyriui. Tam reikia lėšų ir žmo
nių, kurie sutiktų surasti tas
knygas ir paruošti jas naudo
jimui. Reikia įsigyti vartotą
“Lietuvių Enciklopediją”. Ne
tik mokinių tėvai, bet ir visa
lietuvių bendruomenė galėtų
čia padėti.
Kultūrinė tėvų komiteto ko
misija rūpinsis biblioteka, mo
kymo priemonėmis, paskaito-,
mis tėvams, leidiniu, spauda,
lietuvių k. kursais tėvams.
Šiais mokslo metais pasirink
ta išvystyti vieną temą, būtent,
“Lietuvos gamta ir aplinka”.
Kiekvienas skyrius pasirenka
nagrinėti vieną specifinį
aspektą, pvz. Lietuvos grybai,
Nemunas, sodyba ir t.t. Tam
bus skirtas vienas šeštadie
nis balandžio mėn. gale. Tada
mokiniai dirbs tiktai prie sa
vo projektų. Rezultatais bus
galima pasidžiaugti per moks
lo metų užbaigimą.
Metinis mokyklos leidinys iš
eis, jeigu bus surasta lėšų ir
redaktorius.
G. Paulionienė baigė savo
kalbą prašymu, kad tėvai jaus
tų pareigą ne tik atvežti vai
kus į mokyklą, bet ir aktyviai
įsijungtų į jos išlaikymą t>ei
tobulinimą. Jeigu nebus para
mos, nebus mokyklos, o tuomet
nebus ir mūs lietuviškos atei
ties.

AfA
JONUI KARPIUI,
ilgamečiam Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo
pirmininkui, iškeliavus amžinybėn, mielai žmonai
ALDONAI, sūnums — JONUI, RIMUI ir PRANUI
reiškiu nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdžiu —
Lionė Bieliauskaitė

Amžinybėn iškeliavus garbingam Lietuvos
nepriklausomybės kovotojui-savanoriui,

karininkui ir šauliui

AfA
ALFONSUI URBONUI,
jo sūnų VYTAUTĄ su žmona, vaikaičius —
KĘSTUTĮ ir RŪTĄ su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame, meldžiamės ir dalinamės skausmu —

Teresė, Vladas Bačėnai
Vaikai — Laimutė, Algis ir Vytautas
su šeimomis

Pagaliau išspausdintas
labai reikalingas, seniai lauktas

LIETUVOS
ŽEMĖLAPIS
Sudarė Algirdas Gustaitis. Braižė Kęstutis Stropus.

Žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbus nupiešė
dail. T. Valius.
Žemėlapio kaina — tik 10 amer. dol. pasiimant;
persiunčiant — brangiau; žemėlapis nelankstomas.
Išleido Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių
Istorijos Draugija. Įsigyti iš leidėjų: 2417 W. 43 Street,

Chicago, III. Tel. (312) 376-0551 arba 6547 S. Wash

tenaw Avė. Tel. (312) 776-3209.

Tuo Lietuvos žemėlapiu puoškime kambarius, Įstaigas
Leidėjai

Kultūrinė ar politinė veikla ?
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

RŪTA PAKŠTAITĖ, jauna solistė iš Čikagos, dainuoja Toronto Lietuviu
Namuose jaunųjų koncerte
Nuotr. St. Dabkaus

“Imk į ratą ”■ žaidimai bei rateliai
Jadvygos Matulaitienės paruoštas leidinys vaikams
G. BREICIIMANIENE

Nauja lietuvių liaudies žai
dimų — ratelių knyga, pavadin
ta “Imk j ratų”, pasirodė šios
vasaros pradžioje. Tai pirma
tokia knyga, išleista išeivijo
je. Ji pritaikyta daugiausia
mokyklinio amžiaus vaikams.
Žaidimai lengvi vikrūs, leng
vai suprantami, lavinantys
vaiko apsukrumų, vaizduotę,
veržlumų.
Nors autorė Jadvyga Matu
laitienė ir neskirsto knygos
dalimis, bet savaime knygos
pradžioje — "Pykšt, pokšt, tara-rai — tai tu būsi pirmasai?”
surinkta 40 lengvesnių žaidi
mų, kaip pvz. Belaisviai, Ak
loji bobutė, Gaudyk mane. Ka
tė ir pelė, Trečiasis bėk, Žiu
žio jieškojimas ir kt.
Antroje dalyje taip pat nesu
dėtingi rateliai ir žaidimai,
daugiausia surišti su daina.
Visi žaidėjai turi įsijungti ne
tik judesiu, bet ir daina. Tai
gi jie turi išmokti dainų žo
džius ir suprasti jų prasmę.
Šios dalies motto: “Rūtytėlė
gerai žino— katrų myli, tų šok
dina". Čia aprašyti žaidimai ir
rateliai mums, vyresniems, ge
rai žinomi ir nekartų žaisti
dar mokyklos suole tebesant.
Tik dabar kažkodėl visai pa
miršti. Jų šioje dalyje surink
ta 21. Paminėtini yra šie: Aguo
nėlė, Audėjėlė, Aviža, Grybai.
Imk į ratų. Gražus mūsų jauni
mėlis. Linelis, Malūnas. Mai
šas, Pakulinis ir kt.
Vyresnieji, be abejonės,
šiuos visus žaidimus prisi
mins. Tačiau dabartinio jauni
mo organizacijų vadovų, šeš
tadieninių mokyklų mokytojų
eilėse matome jau išeivijoje
užaugusius. Jie turėtų šių kny
gelę, kuri tėra 53 puslapių,
būtinai įsigyti ir ten apra
šytais žaidimais bei rateliais
paįvairinti susirinkimus, su
eigas. šeštadieninės mokyklos
pamokas. Vaikui nejudant
sunku ilgiau išsėdėti. I suei
gas įpinant judesį ir žaidimų,
vaikui ir pareiga pasidarys
įdomesnė — jis su didesniu
noru lankys pamokas ir jų
lauks, o. be to. senieji mūsų
liaudies žaidimai bus perduo
ti jaunesniems.
Jadvyga Matulaitienė 1937
m. yra baigusi Augštuosius
Kūno Kultūros Kursus Kaune
ir mokytojavo Pilviškių. Vei
verių, Wiesbadeno ir kitose
lietuvių gimnazijose. Apsigy
venusi Brooklyne, pastoviai
vadovauja Niujorko tautinių
šokių vienetui "Tryptinis”.
Dvidešimt metų dirbo šešta
dieninėje Maironio mokyk
loje. penkerius metus vado
vavo Tautinių Šokių Institu
tui, III tautinių šokių šventei
Čikagoje. ’Dabar, štai, ji do
vanoja mums vaikų žaidimų
knygų “Imk į ratų”, kurių
spausdino Tėvų pranciškonų
spaustuvė Brooklyne, išlei
do LB švietimo taryba. Kny
gos viršelis ir piešiniai, gra
žūs ir skirtingi — Dalios Bagdžiūnaitės-Šileikienės.
Būtų gera sulaukti ir vyres
niems vaikams pritaikytų šo

kių, kurių mums labai trūks
ta. Tautinių šokių kursuose
Dainavoje, išsikalbėjus su J.
Matulaitiene, paaiškėjo, kad
ji turi apsčiai medžiagos, ir
būtų gera, kad antroji knyga
neužilgo išvystų pasaulį.
Lietuvoje paruoštų fizinio
auklėjimo mokytojų, geriau
susipažinusių su senaisiais
lietuvių liaudies šokiais ir
žaidimais bei tos rūšies spe
cialistų išeivijoje mažai bė
ra likę. Tad reikėtų kuo dau
giau pasinaudoti jų žiniomis,
ir patirtimi, kol dar nėra vė“
lu. Visa tai bus neįkainojamas
turtas ateities kartoms.
Sveikintinas JAV švietimo
tarybos sumanymas šių knyge
lę išleisti.
Medžiagų šiam, leidiniui J.
Matulaitienė ėmė iš Mato Gri
gonio liaudies žaidimų rinki
nių. "Vaikų žaidimai”, “Sma
gūs žaidimai” ir “Žaidimų
vainikas”. Jie išleisti Lietu
voje dar prieš nepriklauso
mybės atgavima (1911-1918 m.).
Gal geriausiai apie tai kalba
įžanginiame žodyje pati auto
rė: “Iš čia paminėtų Mato Gri
gonio leidinių ir buvo parink
ti žaidimai — rateliai, kurie
gimė mūsų tautoje. Aišku, tai
tik maža dalelė medžiagos iš
mūsų gausios judesinės liau
dies kūrybos, bet kurių turė
tų pažinti mūsų jaunoji kar
ta. ypač gyvenanti kitų tauty
bių tarpe, kad galėtų atskirti
savos tautos žaidimų ypatu
mus, dainuojamo teksto pras
mę ir melodijos ritmų, dialo
gų šmaikštumų ir komiškumų.
Tokie žaidimai turėtų būti
mokomi ne tik lietuviškose
mokyklose, bet ir jaunimo or
ganizacijose bei jų stovyk
lose, tautinių šokių vienetuo
se. Žaidimai ugdo kūrybišku
mų. vikrumų ir orientacijų. Su
maniai pravesti žaidimai pa
deda vaiko asmenybės forma
vimui, protiniam ir fiziniam
lavinimui ir lietuvių kalbos
praturtinimui. Vaikui judesys
yra organiškai būtinas ir pas
toviai džiuginantis”.

Nusivylimas
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Keliavau aš per lauką lelijų
anapus dienos ir nakties.
Aukso lietus akiraty lijo
ir nebuvo skausmų nei mirties.
Ošė bangos auksinės ant marių
ir valtys liūliavo virš jų.
o baltų debesų lengvos skaros
plaukė vasaros džiaugsmo dangum.
Bet anapus plataus horizonto
pakula šešėlių banga.
Kaip karių, mūšų žūvančių, frontas,
pasvyra lelijų minia.
Ir pražysta erškėčių šimtinės.
Jie užgožia lelijų laukus.
Skęsta valtys, nes marios patvino
nuo atskriejusių šiaurės audrų.

Kur tas laukas baltųjų lelijų?
Kur tas auksu žibėjęs lietus?
Vėl širdis marių ošiančių bijo:
Kas ateis? Ką nulems? Kas bebus?

Plačiai išsivysčiusios visuo
menės gyvenime toks klausi
mas turėtų skambėti absurdiš
kai. tačiau paskutiniuoju me
tu vyraujančios nuotaikos rei
kalauja to klausimo analizės.
Jei sutinkame, kad į tautos
kultūra, kaip į visų tautos gy
venimų apimančių sųvokų, tel
pa ir sudėtingo visuomeninio
gyvenimo reikalavimų išgudyta politkos sųvoka, tai atsa
kymas paprastas: kiekvieno
je visuomenės gyvenimo ap
raiškoje veikia, dirba, kuria
tom apraiškom pasiruošę ir
jomis besidomintys asmenys.
Visdėlto keliama mintis, ypač
mūsų jaunesniosios kartos vi
suomenės atstovų, kad kultū
rinė veikla turėtų būti mažina
ma, o jos vietoje keliama poli
tinės veiklos svarba ir reikšmė.
Pažvelkime į netolima mūsų
išeivinės visuomenės susifor
mavimų pirmaisiais pokario
metais. Stovyklose mus jungė
du pagrindiniai tuometinės
egzistencijos elementai: rū
pestis
pastoviu
įsikūrimu
laisvame pasaulyje ir tąsa bei
atgaivinimas kultūrinių mū
sų vertybių. Stovyklose atsisteigė skautai, ateitininkai, ba
letas, politinio bei ideologi
nio turinio organizacijos, at
sirado mokyklos, laikraščiai.
Buvo kuriama, rašoma, disku
tuojama ir rūpinamasi savo
ateities egzistencija. Tie du
elementai mus stiprino ir vie
nijo, užtikrindami tautinį mū
sų gyvastingumų. Stovyklose
išaugęs jaunimas, vėliau tapęs
viduriniųja karta, atsidūręs
dviejų kultūrų angoje naujojo
pasaulio aplinkoje, sucemen
tavo tvirtų, kompaktiškų visut
menę. Per tris dešimtmečius
susiformavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, už pirmavi
mų pradėjo kovoti mūsų veiks
niai, o darbštūs kultūrininkai
įsteigė lituanistinių mokyklų
tinklus, meno ansamblius, tau
tinių šokių grupes, chorus ir
t.t. Ir taip, kaip tose pasako
se, visi “laimingai gyveno”,
kiekvienas rasdamas savo su
gebėjimams ir polinkiams vie
tos bei darbo.
Užaugusi bei subrendusi
jauniausioji karta, savo pa
žiūras formavusi daugiau lo
gikos, negu sentimento pagrin
dais, tačiau dar artima mūsų
visuomenės branduoliui, —
bando siūlyti naujus metodus
lietuviškai veiklai. Besiorien
tuodami daugiau politikos
kryptimi, siūlo vyresniems
pasitraukti iš vadovaujamų
mūsų organizacijų postų, su
menkinti kultūrinę veiklų ir
visas jėgas nukreipti į politi
ka, Lietuvos valstybingumo ir
nepriklausomybės
klausimų
pavedant jauniems profesijonalams. Nieko blogo nėra nau
jų metodų jieškojime, jeigu
juose būtų matomas konkretus
veiklos planas, siūlantis “nau
jus kelius” vietoje “senų”. To
iki šiol neteko pastebėti.
Kas gi palaiko visuomenę gy
vų, kad jai taip pat rūpėtų ir
Lietuvos
nepriklausomybės
klausimas? Kiek visuomenės
eilinių narių tarpe yra poli
tiniam gyvenimui kvalifikuo
tų, pasiruošusių asmenų? Ar
ir nepriklausomoje valstybė
je gyvenimas remiasi vien po
litika? Argi mokslo instituci
jos neparuošia ir tų pačių po
litikų? Ar tauta bus suintere
suota betkokia politine link
me, jei jos dvasia nebus su
rišta kultūrinio tęstinumo sai
tais? Ir kuo šiandienų mūsų vi
suomenėje turėtų užsiimti dai
nininkai, šokėjai, kompozito
riai, menininkai ir kitų kul
tūros sričių darbuotojai? Po
litinių šūkių kūrimu? Demons
tracijų rengimu, pamiršus sa
vųjų kalba, literatūrų, dainų,
šokį, dailiosios kūrybos žodį?
Politinė veikla privalo būti
mūsų visuomeninio gyvenimo
dalis, tačiau neproporcingas
jos išaugimas negali būti grin
džiamas kitų gyvenimo sričių
sąskaitom Kas iš energingų
politikų, jeigu jie, iškilus Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės klausimui, nebežinos isto
rijos, kuri yra vienintelis lo
giškas argumentas tautos apsi
sprendimo ir laisvės klausi
me? Kas iš to, jei “politikas”
nebemokės išlaisvintoje Lietu
voje pacituoti nė vieno Lietu
vos poeto, įsijungti į bent vie
nų dainų, parašyti bent kelis
žodžius lietuviškai be klaidų?
Juk visas tas darbas yra atlie

kamas mūsų kultūrininkų, ku
rie savo jėgas nukreipia į pa
čių jų talentams ir sugebėji
mams derlingiausių dirvų.
Kritikos ir senų institucijų
griovimo būdu sunku pasiek
ti tikslų, į kurį einama užriš
tomis akimis, pasitikint savo
jaunatviška energija ir nekrei
piant dėmesio į pagrindinius,
tikra tautinę jėgų teikiančius
šaltinius — savo visuomenės
kultūros dvasių.
Kultūringa visuomenė nega
li nesidomėti politika, tačiau
jokia politika negali egzistuo
ti be jai suteikto stipraus ir
vientiso kultūrinio prado. Pats
noras kelti. Lietuvos laisvės
klausimų kyla ne iš ko kito, tik
iš mūsų dvasinių turtų, iš mū
sų sąžinės, skatinančios rū
pintis pavergtos tautos liki
mu. Atgavus laisvę, mes tega
lėsime bendrųjį įnašą padi
dinti išeivijoje sukurtomis
pastoviomis meno vertybė
mis. Politika yra veiksmas,
kurio pobūdis keičiasi pagal
istorines aplinkybes, o kultū
ros vertybė yra pastovi, ir tik
iš jos pagrindų išaugantys
veiksmai turi savo pastovią
vertę. Jei kaikieno nuomone
“menas menui” (ars gratia ar
tis), tai politika nėra vien po
litikai. Ji teturi vienkartinį
konkretų tikslą, kurį įprasmi
na tiktai savų šaknų išaugin
tas idealas. Kitaip ji telieka
tuščias muilo burbulas, laiki
nai sušvytėję ir sprogęs.

Vyresniųjų kalbos apie “dar
bų pasidalinimą” taip pat yra
nevertos didelio dėmesio, nes
darbų yra daug, o nėra daug
tų, kurie iš tikro pasišventu
siai dirba. Gali koegzistuoti
visi, klabinti į visas duris,
laužtis į visus vartus tol, kol
tai nėra daroma kitų sųskai
ton, o veikiama pozityviai. Nie
kas neturi veiklos monopolio
ir niekas negali savintis vie
nos ar kitos srities. Tiek kul
tūrininkai, tiek veiksnių vadai,
tiek politikos veikėjai privalo
turėti tik vieną vienintelį tiks
lų prieš akis: ką darome, daro
me Lietuvos labui. O prieš da
rydami pagalvokime, kokie
bus mūsų darbo vaisiai. Nei
nesantaikos, nei ginčai dėl
darbų pasidalinimo neturi vi
suomenės pritarimo, o tik men
kina tuos, kurie vien iš nesan
taikos ir ginčų pagarsėja. Pasi
keitimas įžeidimais, aštriais
kritikos žodžiais tėra asmeni
nio egoizmo demonstracija,
kuri niekam nedaro garbės, o
pačiai išeivijai daro didelę
žalą.
Talentų turime daug, o dar
bo sričių dar daugiau. Nejau
gi inžinieriai turėtų uždraus
ti gydytojams verstis savo pro
fesija? O batsiuviai demons
truoti prieš šaltkalvius? Po
litikai, kultūrininkai, veiks
nių vadai — tilpkite visi mūsų
visuomenės dirvoje, o už tai
susilauksite ne tik konkrečių
vaisių, bet ir užtarnautos pa
garbos mūsų istorijoje.

Šešiasdešimt metų akademijai
Sukaktuvinis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas
Floridos St. Petersburge š.m. lapkričio 24-28 dienomis
Tai mokslo institucija, iš
guita iš sovietų pavergtos Lie
tuvos ir Įsikūrusi užsienyje.
Jos valdyba, pirmininkaujama
kun. prof. A. Liuimos, SJ. yra
Romoje, bet suvažiavimai ren
giami Š. Amerikoje, kur gyve
na dauguma akademijos na
rių. O tie suvažiavimai būna
tikros studijų dienos, kurių
darbai vėliau išspausdinami
leidinyje "Suvažiavimo dar
bai”.
v .
Ir šių metų suvažiavime,
kaip matytį iš programos, nu
matyta daug paskaitų iš įvai
rių humanitarinių sričių. Gam
tos mokslų sekcijoje, kuriai
vadovauja B. Saldukienė, bus
gvildenami paveldėjimo, ge
netikos ir archeologijos (biblinės) klausimai.
Teisės mokslų sekcija, vado
vaujama dr. Br. Kaslo, nagri
nės egzilinės vyriausybės pri
gimtį.
Filosofijos
sekcija,
vadovaujama prof. dr. K.
Skrupskelio, žvelgs į utopinę
galvoseną ir Platono mintis.
Teologijos sekcijoje, kuriai
pirmininkauja kun. dr. V. Cukuras, kun. A. Rubikas kalbės
apie Dievo nešališkumą,.o pir
mininkas — apie pasakojimo
vaidmenį teologijoje. Psicho
logijos sekcija, vadovaujama
prof. dr. Aldonos Grinos,
kreips savo dėmesį į vyresnio
amžiaus žmonių psichologijų.
Matematikai, vadovaujami
Č. Masaičio, studijuos skaity
tuvų (kompiuterių) pritaiky
mų lietuviškiems poreikiams
ir informacijos vertę. Archi
tektūros ir menotyros sekci
ja, pirmininkaujama A. Kulpos, domėsis M. K. Čiurlionio
kūryba, ekslibriais ir Lietu
vos baroku.
Politinė sekcija, vadovauja
ma inž. A. Rudžio, mes žvilgs
nį j Lietuvos konstitucijų ir

jos laiduotas žmogaus teises.
Literatūros sekcija, kuriai
pirmininkauja Aušra Liulevičienė,
nagrinės
religinius
įvaizdžius Algimanto Mackaus
kūryboje, istoriją ir mitą da
barties Lietuvos romanuose.
Ekonominė sekcija, vado
vaujama prof. dr. Felikso
Palubinsko, prisimins kun. J.
Vailokaičio įnašą ekonominia
me Lietuvos gyvenime, Lietu
vos industrializaciją, santy
kių galimybes su Kinija. Medi
cinos sekcijoje, vadovaujamo
je dr. K. Bobelio, klausytojai
išgirs apie širdį ir kraujo spau
dimą, eutanazijų, sveikatos pa
laikymą.
Istorijos sekcija, kuriai va
dovauja kun. dr. V. Gidžiūnas,
OFM, prisimins Radvilų teat
rų Nesvyžiuje, pranciškonų
veiklą pagoniškoje Lietuvoje.
Lietuvių kalbos 'sekcijoje dr.
A. Klimas kalbės apie baltų
kalbų proistorę. Socialinių
mokslų sekcija, vadovaujama
prof. dr. A. Musteikio, gvildens
lietuvių kartas išeivijoje ir
religinius svyravimus Lietuvo
je XVI š.
Lapkričio 28, sekmadienis,
skirtas 60-čiui paminėti. Vi
sumos posėdyje kalbės dr. St.
Bačkis. Baigiamąjį žodį tars
rengėjų vardu prel. J. Balkūnas. Pamaldos numatytos Šv.
Vardo šventovėje.
Suvažiavimas vyks “Delfino”
viešbutyje. Ten bus surengta
akademijos bei jos narių lei
dinių paroda, kurioje bus ir
retų istorinių leidinių.
įžanginę suvažiavimo kalbą
pasakys LKMA pirm. kun. prof.
A. Liuima, SJ, o įvadinę pa
skaitą skaitys kun. prof. A.
Rubšys apie mįslingą žmogaus
kūrimų Šv. Rašte. Kiekvieną
dieną prieš paskaitas numaty
tos koncelebracinės Mišios.
Inf.

Ilgamečiam Toronto Maironio mokyklos vedėjui VYTAUTUI BIRETAI,
pasitraukusiam iš vedėjo pareigų, š. m. spalio 23 d. buvo surengtos išleis
tuvės. kuriose jam buvo išreikšta padėka žodžiais ir dovanomis
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GI KULTMEJE VEIKLOJE
Šiemetinę “Draugo” romano
konkurso premiją paskirs Čika
goje sudaryta rašytojų bei litera
tūros kritikų komisija: Danutė
Brazytė-Bindokienė, Julija Šva-

baitė-Gylienė, Česlovas Grincevičius. Nijolė Jankutė-Užubalienė, kun. Andrius Naudžiūnas.
Premijos mecenatė yra Klevelande gyvenanti Irena Vinclovienė.
Virginija Inkrataitė yra pasižy
mėjusi pianistė Australijoje, daž
nai dalyvaujanti ABC radijo pro
gramose. Spalio 2 d. ji surengė
fortepijoninio dueto koncertą
Sydnėjaus konservatorijos salė
je su kiniečiu pianistu Joshua
Tsai. Klasikiniai F. Chopino, D.
Šostakovičiaus, M. Ravelio kūri
niai buvo atliekami dviem forte
pijonais. Atskirą savo koncertą
ji neseniai turėjo New South Wa
les valstijos meno galerijoje. V.
Inkrataitė taipgi dažnai talkina
Sydnėjaus lietuviams koncerti
niuose renginiuose.

Respublikinė Vilniaus bibliote
ka sostinės gyventojus pakvietė
į poeto Prano Raščiaus kūrybos
vakarą. Jis yra pasižymėjęs saty
romis, epigramomis ir lyriniais
eilėraščiais. Kūrybinį kraitį su
daro aštuonios knygos: trys — sa
tyrinio pobūdžio, penkios — lyri
nio. Šiuo metu spaudai ruošia sa
tyrų rinkinį “Valio ir amen”. Va
karui vadovavo poetas A. Drilinga, jame kalbėjo literatūros kri
tikas J. Stepšys, P. Raščiaus kū
rinius skaitė aktoriai A. Meilutytė, R. Paliukaitytė ir A. Gra
šys, birbyne grojo A. Jonušas.
I Vilniaus operos ir baleto
teatrą vėl sugrįžo M. Musorgskio opera “Borisas Godunovas”,
pirmą kartą pasirodžiusi 1950 m.
Ji buvo atnaujinta 1964 m. rež.

R. Sipario ir dirigento R. Ge
niušo. Šiemetinis yra jau trečias
šios operos pastatymas, atliktas
rež. R. Sipario, dail. V. Leventalio iš Didžiojo Maskvos teatro,
dirigento J. Aleksos, chormeis
Niujorko bei apylinkių lietu terio A. Krogerto, baletmeisteviams šimtųjų Vinco Krėvės-Mic rės L. Dišlerės. Pagrindinius vaid
kevičiaus metinių minėjimą spa menis paruošė geriausi Vilniaus
lio 10 d. Woodhavene surengė LB
operos solistai: Boriso GodunoQueen’s apylinkės valdyba su vo — bosai V. Daunoras, V. Kurpirm. J. Zabelskiu. V. Krėvės gy pys ir V. Prudnikovas, Dmitrivenimo bei kūrybos apžvalgą pa jaus Apsišaukėlio — tenorai V.
darė Paulius Jurkus. Atsiminimais
Noreika, G. Grigorianas, J. An
d*alijosi iš Filadelfijos atvykusi
tanavičius ir B. Tamašauskas,
rašytojo dukra Elena MošinskieMarinos Mnišek — mozzo-sopranė. Iš magnetofono juostos buvo
nai N. Ambrazaitytė, B. Almoišklausyta V. Krėvės “Gilšė”,
naitytė, A. Stasiūnaitė ir V.
įrašyta velionės aktorės Dalios
Šiškaitė.
Juknevičiūtės.
Lietuvos Kompozitorių Sąjun
ga spalio 14-17 d.d. vienuoliktą
Rimo Kaspučio orkestras “Ro
kartą surengė tradicinį festivalį
mantika”. daug metų grojantis
Detroito lietuvių renginiuose, iš "Muzikos ruduo-82”. Jis buvo pra
leido pirmą plokštelę “Tarp tostų dėtas prie M. K. Čiurlionio pa
ir dainų". Ji turi 10 dainų ir yra minklo Druskininkuose, pirmai
skirta estradinės lietuviškos mu siais koncertais jo namelyje, Drus
zikos mėgėjams. Aštuonios dainos kininkų “Dainavos" ir “Vilniaus”
įdainuotos paties R. Kaspučio. sanatorijose. Lietuvos televizijos
Jis taipgi trompete atliko ir dvi ir radijo choras, vadovaujamas
P. Gylio, prie M. K. Čiurlionio
estradines savo kompozicijas.
paminklo atliko jo harmonizuotas
Dail Anastazijos Tamošaitie liaudies dainas. Festivalio daly
nės gobelenų ir litografijų paro vius pasveikino Lietuvos Kompo
dą Čikagoje spalio 19-30 d.d. su-, zitorių Sąjungos valdybos pirm.
rengė lietuviškoji “Galerija" šio Vytautas Laurušas. Ąžuolų lapų
didmiesčio centre. Parodą garsi vainiku buvo papuoštas šiemeti
no ir angliškoji Čikagos spauda, nio festivalio laureatas kompoz.
padidindama lankytojų skaičių. Valentinas Bagdonas, laimėjęs
Jų laukė 32 didesni ir mažesni žurnalo “Kultūros Barai" prizą
gobelenai, 10 spalvotų litografi už savo sonatą fortipijonui ir kū
jų. Dail. A. Tamošaitienės gobe rinius vaikams. Pačiame M. K.
lenai buvo pilni lietuviams bran Čiurlionio namelyje programą
gios tautosakos bei vaizdų: Eglė atliko jaunasis jo vardo pianistų
su Žilvinu, Eglė su Drebule, Kas konkurso laureatas Jurgis Karnatytis su Jūrate, gintaro rūmai, vičius ir Vilniaus styginis kvarte
naktigoniai prie laužo, Žemaiti tas. Atliekami kūriniai buvo gir
ja, tėviškės namų stogai, Balti dimi pro atdarus namelio langus.
jos jūra, tautiniai šokiai, pavasa Pagrindinis koncertas Druskinin
ris, ruduo, žiemos šaltis, jūros kuose įvyko “Vilniaus" sanatori
pakrantės. Ypač buvo jaučiamas jos salėje. Du naujausius savo
vandens įjungimas į gobelenus su preliudus pagrojo Vilniaus kon
jo platybėmis, ramiu bangavimu servatorijos prof. Konradas Kabei krioklį primenančia jėga. Spa veckas. Koncerte taipgi dalyva
lio 24 d. dail. A. Tamošaitienė, vo Vilniaus styginis kvartetas,
pakviesta Lietuvių Tautodailės pianistas J. Karnavičius, violon
Instituto Čikagos skyriaus, skai čelistas 1. Kučinskas, Vilniaus
tė paskaitą “Kilimų istorija ir jų operos mezzo-sopranas V. Šiškai
dailė" Jaunimo Centro kavinėj su tė, vienu fortepijonu festivalio
rengtoje vakaronėje, buvo rodo laureato V. Bagdono pjesę atli
mas filmas “Lietuviškų audinių kusi pianistų Grybauskų šeima —
dailė”.
tėvas Kęstutis, motina Liuda ir
sūnus Andrius. Kompozitoriai,
Kazio Bradinio poezijos vakarą
muzikologai ir atlikėjai šiemeti
Vašingtono lietuviams spalio 3 d.
nio
festivalio kelionei buvo pasi
surengė LB apylinkės valdyba
rinkę
Zarasų, Rokiškio, Pasvalio,
Rockvillės Latvių Namuose. Jis
Plungės ir Mažeikių rajonus.
buvo pradėtas įvadiniu rašytojo
Šimtosios Vinco Krėvės-Mic
A. Vaičiulaičio žodžiu. K. Bradūnas yra trylikos poezijos rin kevičiaus gimimo metinės spalio
kinių autorius, ruošiantis spau 22 d. buvo prisimintos jo gimta
dai keturioliktąjį. Vakaro daly jame Subartonių kaime, Varėnos
viams skaitė eilėraščius iš vięų sa rajone, kur yra įrengtas jo atmi
vo rinkinių, juos papildydamas nimui skirtas muzėjus. Prie namo
įdomiais komentarais. Šiuo atve stovi medinis V. Krėvės biustas,
ju ypatingo dėmesio susilaukė sukurtas liaudies menininko L
eilėraštis “Amžinoji motina", at Užkurio. Jis taipgi parūpino ir
spausdintas “Židinio” 1939 m. ba skulptūrines medžio rodykles prie
landžio numeryje. Esą tą eilėraš Varėnos—Merkinės plento kryž
tį 1941 m., neminėdamas jo auto kelės, prie posūkio į Subartonis.
riaus, savo pamokslan Vilniaus Gimtojoje sodyboje susirinko ne
mažas būrys rašytojų bei kitų V.
Šv. Jono šventovėje įjungė kun.
A. Lipniūnas, kai jau buvo bepra Krėvės talento gerbėjų. Jų tarpe
sidedą masiniai lietuvių trėmimai buvo ir velionies rašytojo sesuo
į Sibirą. Prof. V. Mykolaitis-Pu Veronika Mickevičiūtė-Lapėnietinas tada perspėjo studijuojan nė. Sukakčiai skirtas vakaras įvy
tį K. Bradūną, kad vienas sovie ko Varėnos kultūros namupse.
tų saugumiečiams tarnaujantis Spalio 23 d. V. Krėvę pagerbė kau
studentas jau įieško to eilėraščio niečiai literatūros muzėjuje. įva
autoriaus. K. Bradūnas tada iki dinį žodį tarė "Nemuno" žurnalo
nacių-sovietų karo pradžios ne- redakcijoje dirbantis literatūros
nakvojo savo kambaryje, išveng istorikas L. Gudaitis. Apie V.
damas galimo suėmimo bei ištrė Krėvės gyvenimą ir kūrybą kal
mimo grėsmės. Savotiško likimo bėjo Vilniaus universiteto lietu
susilaukė K. Bradūno poezijos vių literatūros katedros docentė
rinkinys “Pėdos arimuose”, at P. Česnulevičiūtė, parašiusi mo
spausdintas vokiečių okupacijos nografiją “Vincas Krėvė”. Keletą
metais prieš pat sovietinio režimo dzūkiškų liaudies dainų padaina
sugrįžimą. Pabėgusio K. Bradūno vo Vilniaus dramos teatro akto
rinkinys buvo paverstas makula rius T. Vaisieta, skaitęs ištraukas
tūra, kuri pokaryje buvo atiduo iš V. Krėvės apsakymų “Silkės” ir
ta krautuvėms, kad pardavėjai "Milžinkapis”. “Šarūno” ištrauką
turėtų į ką prekes įvynioti. Kaiku- suvaidino Kauno dramos teatro
rie poezijos mylėtojai tada spėjo aktoriai — R. Staliliūnaitė, J.
surinkti to rinkinio lankus ir bend Budraitis ir A. Masiulis. Šią V.
romis jėgomis išgelbėti visiškam Krėvės dramą pernai į teatro re
sunaikinimui pasmerktas “Pėdas pertuarą įjungė vyr. rež. J. Vait
kus.
V. Kst.
arimuose".

8 psi.

Tėviškės Žiburiai

•

CHOLKHR

•

Skautų veikla
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• Koncertas “Romuva 20” —
gruodžio 12 d., 3 v.p.p., L. Namuo
se. Bilietai - pas skautininkuskes ir L. Namuose sekmadieniais.
Programą atliks visa eilė Toron
to solistų ir instrumentalistų.

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

HIGH PARK-BLOOR. 8 kambariai per du augštus, atskiras mū

rinis namas, moderni virtuvė, 2 prausyklos, didžiulis privatus
kiemas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE-BLOOR, 4- rių miegamųjų atskiras namas, 2 prausyklos,
garažas, arti puikiojo “Bloor West Village” apsipirkimo bei
požeminio traukinio; prašoma kaina — $125.000.
MARTIN GROVE-BLOOR rajone, 6 kambarių vienaaugštis;
užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas; skola iš 14,25%; prašoma
kaina — tik $88.900.
ROYAL YORK RD.-EGLINTON, 3-jų miegamųjų vienaaugštis,
nemaži kambariai, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su
privačiu įvažiavimu, didžiulis virš 200 pėdų kiemas su vais
medžiais; prašoma kaina — $139.900.

• Lapkričio 7 d. draugininkųkių sueigoje nagrinėta tema “Pa
reigos ir atsakomybė”. Sekanti po
kalbių sueiga su vaišėmis — gruo
džio 5 d., 6 v.v., Senkevičių namuo
se, 40 Burrows Ave. (Kipling-Rathburn). Tema “Draugovės adminis
travimas".

• Lapkričio 2 d. Birutės dr-vės
sueigoje pas ps. A. Škėmienę sės.
Margarita Bareikaitė kalbėjo da
lyvėms. kurių buvo 13. Sekanti su
eiga — gruodžio 7 d., 7.30 v.v., pas
ps. R. Valickienę.

“Tauro” ir “Kovo” krepšininkai Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje po draugiškų rungtynių

Nuotr. R. Otto

• Lapkričio 20 d. po liet, mo
kyklos pamokų skaučių “Mirgos"
dr-vė keliaus į žemės ūkio žiemos
mugę. Dr-vės adjutante — Mirga
Šaltmiraitė. Tel. 762-0667.
• Lapkričio 25 d., 7.30 v.v., vyr.
skaučių Vaidilučių dr-vės ir sk.
vyčiu bendra sueiga pas Silviją
Saplienę, 23 Larkin Ave. (JaneBloor). Tel. 762-2251.
• Jūrų sk. ir gintarių sueiga
— lapkričio 27 d., 10 v.r., L. Namuo
se. Prašoma atsinešti žirkles. Č. S.

• “Dainos” dr-vės iškyloje lap
kričio 6 d. smagiai pasijodinėta ar
kliais. Ačiū sesei Virginijai Puzerienei už transportaciją ir tal
ką. Sekanti sueiga — lapkričio 20
d. po liet, mokyklos pamokų adj.
Julijos Yčienės namuose.

JANE-ANNETTE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas;

kvadratinis planas, išėjimas į kiemų ir veranda (patio), 2 prau
syklos, garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina — tik
$114.900 ir viena skola iš 14,5%.
SOUTH KINGSWAY, gražus 6 kambarių bendranamis (condo
minium). 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. J kainų įeina
šaldytuvas, plyta, kilimai ir t.t.; 8,75% skola iki 2001 metų; pra
šoma kaina — $69.900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS:

= MOKA UŽ:

=
=
=
Antradieniais
10-3
=
=
Trečiadieniais uždaryta
=
Ketvirtadieniais
10-8
=
10-3

Pirmadieniais

Penktadieniais

10-8

Šeštadieniais

9-1

Sekmadieniais

9.30-1

90 dienų termin. indėlius .... 10 %
180-185 d. termin. ind.......... 10 %
term, indėlius 1 metų......... 1O’/2%
pensijų s-tą........................... 11 %
spec. taup. s-tą..................... 10 %
taupomąją s-tą ..................... 10 %
depozitų-čekių s-tą................. 6 %

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ...................16 %
= mortgičius nuo.................... 131/a%

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

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

QTEPHAN’S FURS
,

406 Roncesvalles Ave.
Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 1f>L-Tn5

2239 Bloor Street West.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

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

REAL ESTATE LTD,
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

AUTORfTE SALES & SER VICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

,

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

(Tarp Dundas ir College)
*
*
*
*

TelefOHSS 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

MEAT
MARKET

Telefonas 535-1258

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

•
•

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(2537 Wharton Way, Mississauga, L4X 2A8, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, Wharton Glen gatve
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

privačiame sektoriuje parū
pins Kanadai taip reikalingų
darbų. Konkrečiai P. E. Tru
deau užsiminė apie tokius vie
šuosius darbus, kaip kelių, ge
ležinkelių, kanalizacijų page
rinimas. Esą vien tik Vakarų
Kanados geležinkelių patobu
linimui numatyta $3,5 bilijono
suma kelerių metų laikotarpy
je papildomai duos $12 bilijo
nų išlaidoms. Bus praplėstos
programos pasiruošti kitiems
darbams, daugiau jų parūpinti
moterims, dalinio invalidumo
paliestiems kanadiečiams. Vy
riausybė taipgi žada pagerin
ti tarptautinę Kanados preky
bą, siekdama sumažintų gami
nių kainų, kad juos būtų leng
viau parduoti užsienyje. Tuo
se naujuose planuose bus lai
komasi 6% ir 5% varžtų meti
nių atlyginimų bei kainų didi
nimui. Iš P. E. Trudeau entu
ziastiškos kalbos taip ir liko
neaišku kur vyriausybė gaus
lėšų tokioms programoms įgy
vendinti, kai dabar vien tik
nuolatinių deficitų atneštų
skolų palūkanoms padengti
kasmet reikia apie $17 bilijo
nų. Iš liberalų konferencijos
P. E. Trudeau išskubėjo į Eu
ropą, kur jo laukė viešnagė
Prancūzijoje ir V. Vokietijoje.

Nauji) vado klausimas libe
ralų konferencijoje nebuvo iš
keltas. Atstovai karštai sutiko
P. E. Trudeau kaip senais ge
rais laikais. Stebėtojams betfei susidarė įspūdis, kad tas
šiltas sutikimas buvo lyg ir at
sisveikinimas su juo, kurio ne
norėta drumsti priekaištais
dėl dabartinių Kanados pro
blemų. Pats P. E. Trudeau pri
sipažino, kad buvo padąryta
klaidų, tačiau liberalų vyriau
sybė negaišta laiko oficialiu
jų aiškinimu, bet stengiasi tas
klaidas atitaisyti. Apie galimą
savo atsistatydinimą, pažadė
tą jau senokai, P. E. Tredeau
šį kartą nė neužsiminė. Dide
lio atstovų dėmesio susilaukė
konferencijoje dalyvavęs bu
vęs ilgametis ministeris J. Turneris, kurį daugelis laiko rim
čiausiu kandidatu į liberalų
vadus. Jis betgi vengė pokal
bių šia tema, neatsakinėjo į
tokius žurnalistų klausimus.
Kalbesnis buvo karališkosios
komisuos pirmininku paskir
tas D. Macdonaldas, kitas il
gametis buvęs ministeris, taip
pat populiarus liberalų eilė
se. Jis viešai pareiškė komi
sijos pirmininko pareigas su
tikęs priimti su sąlyga, kad
jam bus leista iš jų pasitrauk
ti ir būti kandidatu į liberalų
partijos vadus, kai bus renka
mas P. E. Trudeau įpėdinis.
Daugelį nustebino P. Hellyerio įsijungimas konferencijom
Jis taip pat ilgus metus savo
rankose turėjo atsakingas mi
nisterijas, bet nusivylė ministeriu pirm. P. E. Trudeau. Pasi
traukęs iš liberalų partijos,
bandė sudaryti politinę savo
grupę. Bandymui nepavykus,
perėjo pas konservatorius ir
netgi kandidatavo į jų vadus,
bet pralaimėjo J. Clarkui. Da
bar yra išsijungęs iš politikos,
tačiau neužmiršta ekonomi
nių reikalų, yra parašęs kovai
su infliacija skirtą studiją
“Exit Inflation”. Liberalų konferencijon įsijungė kaip buvęs
ministeris, turintis šias tei
ses pagal partijos statutą. Kal
bėti buvo pakviestas tik į jau
nųjų liberalų grupės posėdį.
Oficialiai liberalų partijon
žadėjo grįžti tik po konferen
cijos. Šiai minčiai pritarė li
beralų partijos pirm. N. MacLėodas, kurį konferencijoje
staiga pakeitė buvusi ministerė sporto reikalams I. Campagnolo, naujo pirmininko rinki
mus laimėjusi 1.197:507 bal
sų santykiu.

Savaitinėje savo skiltyje “The
Toronto Sun” dienraštyje P.
Hellyeris atskleidžia numaty
to grįžimo pas liberalus prie
žastis. Esą jam visada buvo
aišku, kad gali tekti toks
žingsnis, galbūt tada, kai pasi
trauks P. E. Trudeau. Prie da
bartinio sprendimo daug prisi
dėjo Kanadą užgriuvusios eko
nominės problemos. Pasak P.
Hellyerio, nekalti žmonės pra
randa darbus, namus, ūkius.
Jų skaičius sparčiai auga, jie
nieko dėl to negali padaryti.
Esą šioje konferencijoje vie
nas liberalų atstovas iš Manitobos kalbėjo apie vieną pa
prastą ūkininkę, atsimenan
čią pasaulinę krizę 1930-taisiais metais. Ta menko išsila
vinimo ūkininkė išmintingai
tarusi: “Skirtumas tarp pasau
linės ir dabartinės krizės tė
ra tas, kad tada mes visi buvo
me neturtingi. Tuzinas kiauši
nių kainavo penkis centus. Da
bar kainos yra labai augštos,
turtingieji turi geresnį gyve
nimą, o neturtėliai skęsta ne
viltyje”. P. Hellyerio nuomone,
taip neturėtų būti. Yra priemo
nių, kurių dėka dar ir dabar
galima panaikinti nedarbą, su
stabdyti kainų kilimą. Tokių
idėjų jam, praleidusiam val
džioje 22 metus, netrūksta. Ne
drąsus žingsnis buvo žengtas
valdžios paskelbtu 6 ir 5 nuo
šimčių planu, bet jis nėra pa
kankamas. Reikia drąsesnių
sprendimų, kuriuos tegali pa
daryti Kanadą valdanti partija.
Asmeniškai P. Hellyeris nesiti
ki įgyvendinti savo idėjų, bet
sakosi negalįs tylėti ir nieko
neveikti vien tik dėlto, kad da
bartinė vyriausybė gali nepri
imti, jo pasiūlymų. Tuo nebū
tų galima pateisinti neveiklu
mo dabartinėse sąlygose, nors
grįžimas pas liberalus ir būtų
sutiktas su pašaipos šypsena.

©^SPORTAS
GOLFO ŽINIOS
Toronto lietuviai golfą pradė
jo žaisti prieš keliolika metų. Pra
džioje žaidė pavieniai, o vėliau,
susidarius sekcijoms prie esamų
“Aušros” ir “Vyčio” sporto klubų,
buvo pradėtas sistemingesnis
žaidimo organizavimas. Nuo 1977
m., įsisteigus Toronto Lietuvių Gol
fo Klubui, prasidėjo labai stip
rus šios lietuviams naujos spor
to šakos puoselėjimas tiek varžybiniu, tiek organizaciniu mastu.
TLG Klubas šiemet užbaigė 6
metų darbuotės laikotarpį. Jam
vadovavo (dvejų metų kadencija)
trys rinktos valdybos. Narių skai
čius visą laiką sukosi apie 100.
Metinių turnyrų būdavo suren
giama 14-16. ŠALFASS metines
žaidynes, kuriose dalyvauja Ame
rikos ir Kanados sportininkai,
TLG Klubui teko organizuoti jau
du kartus. Metiniai baltiečių tur
nyrai. šiais metais prisijungus
ir suomiams, reguliariai buvo ren
giami tautybių eilės tvarka. Me
tiniai klubo susirinkimai, pobū
viai, darbų planavimas ir kt. val
dyboms visuomet sudarydavo
daug rūpesčių. Valdybos visuo
met skyrė daug dėmesio jauni
mui, kurio klubo gretose yra daug.
Tikimasi; šis jaunimas neužilgo
perims visos veiklos organi
zavimą.
Valdyba, baigdama savo darbo
laikotarpį, kviečia visus golfininkus pagalvoti apie naujųjų valdo
mųjų organų rinkimus. Ji šaukia
metinį visuotinį klubo narių su-

ALOE VERA
(ALIJOŠIUS)
PADEDA
IŠMĖGINKITE
Šių gaminių galima gauti
per V. Aušrotą tel. 242-3648
P.S. Ir Jūs galėsite tapti
šių gaminių atstovu.
Teiraukitės informacijų

sirinkimą š.m. lapkričio 26 d., 7 v.
v., Lietuvių Namuose, Gedimino

menėje. Čia bus aptarti ateities
veiklos planai, išrinkta nauja va
dovybė. Prašomi visi būtinai da
lyvauti. Kviečiami į šį susirinki
mą ir visi tie, kurie domisi golfu.
Sig. K.

Sportas Lietuvoje
Penkiasdešimtųjų augščiausiosios lygos vyrų krepšinio pirme

nybių pirmo rato antroji dalis
pasibaigė Vilniuje ir Taline. Ly
gai priklauso 14 komandų, kurios
šioms kovoms buvo padalintos į
dvi grupes po septynias. Pirmojon grupėn, žaidusion Vilniuje,
pateko abi Lietuvos komandos —
Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus “Sta
tyba”. Šioje grupėje taipgi buvo
Maskvos CASK kariškių klubas —
daugkartinis pirmenybių čempijonas. Spalio 18 d. įvyko anksčiau
atidėtas pirmasis “Žalgirio” ir
CASK susitikimas, kurį laimėjo
žalgiriečiai 90:89. Tai buvo Lie
tuvos žiūrovus sujaudinusi atkak
li kova, laimėjimu pasibaigusi
paskutinę rungtynių sekundę.
Kai buvo likusios tik 7 sekun
dės, pirmavo CASK komanda 89:88
pasekme. Jos žaidėjų rankose
buvo kamuolys, kurį žalgiriečiai
atsiėmė po dviejų sekundžių.
Maskvos kariškiai tada paprašė
minutės pertraukėlės, norėdami
aptarti gynimosi taktiką. Žalgi
riečiai kamuoliui iš užribio
išmesti pasirinko Valdą Chomi
čių. Liko penkios lemtingos se
kundės iki rungtynių užbaigos.
Teisėjai nutarė, kad V. Chomi
čius perilgai ruošėsi kamuolio
išmetimui, ir tą kamuolį jie ati
davė maskviečiams. Žalgiriečių
pralaimėjimas atrodė neišven
giamas, bet kamuolį iš varžovų
rankų staiga pasigavo S. Jovai
ša ir perdavė V. Chomičiui. Pas
tarasis jį įmetė tinkleliu beveik
kartu su rungtynių baigmės sire
na. Tie du taškai ir atnešė žalgi
riečiams pergalę prieš Maskvos
kariškius 90:89. Pralaimėjimą
bandė panaikinti CASK komandos
treneriai. Pasak jų. atidėtos
rungtynės priklausė pirmo rato
pirmajai daliai Kuibyševe, kur
į “Žalgirio” komandą nebuvo įre
gistruotas gynėjas R. Kurtinai
tis, dabar įsijungęs į rungtynes
Vilniuje. Rungtynių rezultatus
atsisakė panaikinti vyr. teisėjas
M. Davydovas. Esą kaltė tenka
šių rungtynių teisėjams, neperspėjusiems “Žalgirio”, kad R.
Kurtinaitis neturi teisės žaisti.
Jo pasirodymas keliolikai sekun
džių aikštelėje betgi neturėjo
jokios įtakos rungtynių rezulta
tui, nes R. Kurtinaitis nespėjo
iškovoti taškų.
Kitas

“Žalgirio"

susitikimas

su CASK komanda, priklausan
tis pirmo rato antrajai varžybų
daliai Vilniuje, įvyko spalio 25
d. Maskvos kariškiai kalbėjo apie
atsilyginimą už tą pirmą “netik
rą” pralaimėjimą. Pasak jų, CASK
komanda niekada nepralaimi dve
jų rungtynių tam pačiam varžo
vui. Gudruoliškos pranašystės
nepasitvirtino. Pirmajame kėli
nyje daugiausia vyravo žalgirie
čiai, vienu metu pasiekę net 10
taškų persvarą. Antrajame kėli
nyje maskviečiai buvo išlyginę
rezultatą ir netgi prasiveržę
priekin su 75:73 taškų santykiu,
bet žalgiriečiai nepalūžo ir
rungtynes laimėjo 102:93, savo
grupėje iškopdami I vieton su
10 laimėjimų, CASK komandą pa
likdami II vietoje su 9 laimėji
mais.
Pasibaigus

pirmajam

pirmeny

bių ratui, įvyko naujas dviejų
jose dalyvavusių grupių padalini
mas antrojo rato kovoms, kurios
prasidės gruodžio mėnesį. Pirmą
sias keturias vietas laimėjusios
komandos pateko į pirmaujančios
aštuoniukės grupę, o kitos atsi
dūrė silpniausių komandų šešetu
ke. Pirmoji grupė kovos dėl meda
lių, antroji — dėl išsilaikymo
augščiausioje lygoje. Abiem nau
jom grupėm buvo užskaityti tik
jų komandų tarpusavio kovose pa
siekti laimėjimai. Šių taisyklių
dėka geriausios aštuoniukės pirmon vieton su penkiais laimėji
mais iškopė Kauno “Žalgiris” ir
Maskvos “Dinamo” komanda. Tre
čioje atsidūrė Kijevo “Strojitelis” su 4 laimėjimais, ketvirto
je —> Maskvos kariškių CASK su
3 laimėjimais. Vilniaus' “Staty
ba" su 3 laimėjimais užima IX
vietą, kuri iš tikrųjų yra I-ji
silpniausių komandų šešetuke.

A. E. LePAGE

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo Įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
* Nemokamas namo Įkainojimas *
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Tel.: 537-3431
Namų: 494-0605

1576 Bfoor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A4

REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

Minėto darbenio sūnus ALFONSAS, jn„ specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mortgičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

skolinkis

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ

f*

M r* ja JI JI ja

KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
10 % už 90 dienų term, indei.
10 % už 6 mėn. term, indėlius
10’/2% už 1 m. term, indėlius
11 % už pensijų planą
12 % už namų planą
10 % už specialią taup. s-tą
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

=
■b

■>
B

už asmenines
paskolas nuo............ 16%

S
Z

už mortgičius
nuo......................... 13’/2%

AKTYVAI virš 32 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visą nariu 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

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.,

Telefonas

Toronto, Ont. M6R 2N5

531-3098

Savininkai
’r

Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
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. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5
FIL TS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiams’
aukojo

TORONTO
Pagerbdami kūrėją-savanorį a.a. Alfonsą Urboną, A. ir A.
Šmigelskiai, P. ir L. Muraus
kai, vietoje gėlių, paaukojo “T.
Žiburiams” $50, o Vytauto ir
Felicijos Urbonų šeimos drau
gai — $30.
A. a. Alfonso Urbono atmi
nimui vietoj gėlių paaukojo
“T. Žiburiams” $15 Janina Pacevičienė, $10 — R. L Paškauskai.
A. a. Mykolo Bartulio atmi
nimui vietoj gėlių paaukojo
“T. Žiburiams” $10 A. J. Deksniai iš Hamiltono.

Didžioji “Esso” naftos bend
rovė remia sportą didelėmis
sumomis. Tos paramos dėka iš
ugdyta eilė žymiųjų ledo ri
tulio žaidėjų. Bendrovė taip
pat išlaiko televizijos valan
dą “Hockey Night in Canada”.
Šiuo metu ji savo paramą yra
padidinusi iki vieno milijono
dolerių ir tą sumą nori nu
kreipti į ledo ritulio mėgėjų
komandas. Pradėtos tų koman
dų varžybos visos Kanados
mastu. Laimėtojams bus duo
damos ne tik piniginės dova
nos, bet ir medaliai. Ši nauja
akcija buvo pradėta Toronte
Iškilmingais
priešpiečiais
viešbutyje. Savo kalboje “Es
so” prezidentas Mr. Thomson
pakvietė ir etninių grupių
sportininkus tuo susidomėti.
Reikia turėti ledo ritulio ko
mandą ir pranešti apie ją The
Canadian Amateur Hockey As
sociation arba “Esso” bend
rovei. Piniginė parama duoda
ma nuo pat pradžios. Ar never
tėtų ir lietuviams tuo susido
mėti?
Humberside Collegiate Ins
titute gimnazijoje mokosi ne
mažai lietuvių. Tryliktąjį sky
rių (honour) 1982 m. baigė 175
mokiniai, jų tarpe 5 lietuviai:
Rimantas Budrys, Ramūnas
Gotceitas, Rasa Sabaliauskai
tė, Gailė Šaltmiraitė, Judita
Vėlyvytė, Ontario stipendiją
gavo Ramūnas Gotceitas ir Gai
lė Šaltmiraitė, kurių pažymių
vidurkis siekia 80% ar dau
giau. Dvyliktąjį minėtos gim
nazijos skyrių baigė 185 moki
niai, kurių tarpe tėra viena
lietuvaitė — Bernadeta Abro
maitytė. Muzikoje pasižymėju
sių sąraše matyti Ramūnas
Gotceitas ir Rasa Sabaliaus
kaitė, dramoje — Ramūnas
Gotceitas. Šie duomenys pa
imti iš “Annual Commence
ment" 1982 m. spalio 22 d.

E. Gataveckas žaidžia Ha
miltono “Tiger-Cats” futbolo
komandoje ir yra laikomas
stipriu bei pasižymėjusiu žai
dėju. Apie jį ir kitus koman
dos žaidėjus plačią informa
ciją išspausdino “The Toronto
Sun” lapkričio 12 d. laidos
sporto skyriuje.

Ukrainiečių
savaitraštis
“The New Pathway” leidžia
priedą jaunimui anglų kalba
“New Perspectives”. Š. m. spa
lio 16 laidoje buvo išspausdin
tas straipsnis apie Lietuvą,
būtent, “Dying in a strange
land”. Tai vertimas iš pogrin
džio “Aušros” 1982 m. kovo mė
nesio. Jame aprašomas lietu
vių karių likimas Afganistane.
Toronte yra leidžiamas gau
siai
iliustruotas
žurnalas
“Business”. Jo redaktorių są
raše yra Richard Skinulis (De
partment Editor). Adresas: 3
First Canadian Place, Box 60,
Toronto, Ont. M5X 1C1. Tel.
366-6811. Metinė prenumerata
— $18.

Pirmosios pagalbos organi
zacija “St. John Ambulance”
(46 Wellesley St. E., Toronto
M4Y 1G5, tel. 967-4244) jieško
savanorių, galinčių talkinti
pirmosios pagalbos atvejais.
Jiems yra ruošiami specialūs
kursai.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Palm Beach apylinkės valdy
ba, įvertindama “T. Žiburių”
leidėjų pastangas spaudos sri
tyje, paskyrė $30 auką. Raštą
pasirašė apylinkės pirm. Bro
nius Aušrotas ir ižd. Jonas,
Štaras.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerija išleisdino atlasą-knygą apie Toronto tau
tines grupes. Ji pavadinta “Mo
ther Tongue Atlas of Metropo
litan Toronto, Volume I”. Joje
rašoma apie 11 tautinių gru
pių metropoliniame Toronte,
remiantis 1971 ir 1976 m. su
rašymo duomenimis. Knyga
gaunama Ontario valdžios kny
gyne (Government Bookstore).
Galima užsakyti raštu šiuo ad
resu: Publication Services,
880 Bay Street, Toronto, Ont.
M7A 1N8. Kaina — $25. Tele
fonas informacijai: 965-0615.

Toronto bei apylinkės vyrai,
moterys ir merginos, norintys
dainuoti dainų šventėje 1983
m. Čikagoje, kviečiami daly
vauti repeticijose kiekvieną
antradienį ir ketvirtadienį.
Smulkesnių informacijų tei
rautis tel. 621-5595 pas "Aro”
sekretorių.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
rius, duosniai remiantis lietu
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
viškąją spaudą, paaukojo “T. Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
Žiburiams” $100. Leidėjai reiš tai S 12.
kia jam nuoširdžią padėką.
Antanas Krakauskas su duk
Turner & Porter
ra bei jos vyru, prisimindami
laidotuvių namai
a.a. Liudą Krakauskienę mir
ties metinių ir artėjančių ant
436 Roncesvalles Avė.,
rųjų Kalėdų proga, paaukojo
Toronto, Ontario
“T. Žiburiams” $100, nes velio
Tel. 533-7954’
nė “TŽ” labai mėgo bei verti
no. Savo laiške redakcijai au
kotojas rašo; “Už spaudą labai
dėkingas — mielai skaitau ir
skaitysiu, kol akys matys. Reiš
kiu pagarbą visiems jūsų spau
dos darbuotojams.”

A. a. Janinos Štarienės atmi
nimui paaukojo “T. Žiburiams”
$20: G. ir V. Balsiai, V. ir V. Bal
siai, Aldona Valienė, Irena
Kairienė.
A. a. Janinos Štarienės atmi
nimui paaukojo “T. Žibu
riams” po $10: Pranas ir Zita
Sakalai, Viktoras ir Petronė
lė Mikuckai; P. V. Jankaičiai
(vietoje gėlių) — $20.

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

231-2839
274-4313
232-1990

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

“ALL THE_____
CHOICE
'rSZSvį
WORLD

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel, 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas įvyks 1983 m. liepos 4-10
dienomis. Programoje numatyta ir vasaros stovykla. Jos rengimu rūpi
nasi stovyklos komisijos pirm. RUSNĖ KASPUTIENĖ (kairėje), kuri ap
taria planus su kongreso rengėjų komiteto pirm. VIOLETA ABARIŪTE

Lietuvių Namų sukaktis
(Atkelta iš 6-to psl.)

dainininkę, žadinančią meilę
mūsų prarastai tėvynei.
Koncertas užbaigtas “Volun
gės" choro su soliste D. Stankaityte atlikta Sasnausko dai
na "Karvelėliu” ir “Volungės”
harmoningai sudainuotais “Či
gonais”.
Koncerto atlikėjams padėką
išreiškė LN valdybos narys dr.
E. Birgiolas. Solistė, “Volun
gės” vadovė ir kiti buvo apdo-^
vanoti gėlių puokštėmis bei
žiedais.
Šios padėkos dar nebuvo
programos pabaiga. Salėje pa
sirodė B. B e d- a r f i e n ė ir
P. Jankaitienė su išpuoštu ve
žimėliu, ant kurio viršaus iš
didžiai ilsėjosi didžiulis tor
tas, pasipuošęs 30 žvakelių Lie
tuvių Namų gimtadieniui atžy
mėti. Iš visų dalyvaujančių
pasigirdo “Ilgiausių metų”.
Gen. Lietuvos konsulas dr. J.
Žmuidzinas ir- LN valdybos
pirm. V. Dauginis užpūtė žva
kelių liepsneles.

Pokylis
Sukaktuvinis pokylis pra
dėtas kun. dr. Pr. Gaidos su
kalbėta prasminga malda. Sve
čiai buvo pavaišinti skania
vakariene ir vynu. Patarnavi
mas buvo labai sklandus, man
dagus ir gerai organizuotas.
Todėl ir vakarienė užtruko
tik tris ketvirčius valandos.
Po jos pirm. V. Dauginis savo
kalboje išvardino Lietuvių
Namų kūrėjus, organizatorius
ir visus talkininkus, pareikš
damas jiems nuoširdžią padė
ką.
Oficialios dalies pranešėjas
dr. E. Birgiolas supažindino
pokylio dalyvius su dalyvau
jančiais svečiais — lietuviais
ir kitataučiais, kurių buvo
apie 100. Sveikino konsulas
dr. J. Žmuidzinas, kun. A. Si
manavičius, OFM, KLB Toron
to apylinkės vardu ir lietu
vių draugai kanadiečiai, To
ronto miesto tarybos nariai
ir pareigūnai:' W. Boytchuk,

Labiau myli Maskvą...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

uždavinys —jaunųjų kartų są
monėje įtvirtinti ne meilę Lie
tuvai, o tarybinį patriotizmą,
socialistinį internacionalizmą
ir pasididžiavimą Tarybų Są
jungą.
< St. Laurinaičio straipsnis
“Tikroji ir tariamoji tėvynės
meilė”, tiesai užmerkiantis
akis, yra grynai propagandi
nis rašinys. Nuvalkiotos fra
zės apie buržuazijos tariamą
niekšiškumą ir komunistų kil
numą pinasi su melu, demago
gija ir neteisingais prasima
nymais apie tuos, kurie žadi
na meilę Lietuvai, gina lietu
vių tautos teises, kaltindamos
juos nacionalizmu, kitų tautų
niekinimu, už grašius parsida
vimu imperialistams. Kaltina
mi parsidavimu svetimiesiems
tie, kurie už tautos 'reikalų
gynimą atlyginami ne grašiais,
o kalėjimais ir koncentraci
jos stovyklomis. Bet ar ne
už Judo grašius gaminami pa
našūs straipsniai, kaip “Tik
roji ir tariamoji tėvynės mei
lė”?

B. Grys, K. Korvin. O’Donohue,
T. Ruprecht, Y. Shymko. Svei
kinimus užbaigė tautinių šo
kių grupės “Gintaras” vadovai
Karasiejai, atsiuntę gėlių glė
bį. Jų linkėjimus perdavė T.
Stanulis. Toliau sukaktuvinis
džiaugsmas reiškėsi šokiais
ir bufetinėmis vaišėmis.

Pamaldos
Lietuvių Namų 30-ties metų
veiklos renginiai buvo užbaig
ti lapkričio 7, sekmadienį, pa
gerbimu ir prisiminimu miru
sių narių, už kuriuos pamaldosv buvo atlaikytos lietuvių
evangelikų • liuteronų Išgany
tojo,
Prisikėlimo
katalikų
šventovėse, o lapkričio 14 —
Lietuvos Kankinių šventovėje.
Meno darbų paroda buvo už
daryta sekmadienį, 5 v.p.p.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEVISAI TAIP
J. Dūlis “TŽ" 42 nr. lygindamas
dvi Rytų Lietuvos okupacijas —
lenkų ir rusų mini kelis “faktus”,
kurie, deja, nėra faktai.
Rašydamas apie savo dėdę. Pa
lūšės kleboną, jis tvirtina, kad ne
paisant lietuviškos veiklos (slap
to knygų gabenimo iš Kauno į Pa
lūžę ir dalinimo jų lietuviškoms
mokykloms), “tas klebonas nuo len
kų nenukentėjo”.
Palūžės klebonu nuo 1911 m. iki
1939 m. buvo kun. Petras Prunskis. Jis buvo daug kartų lenkipvaldžios kratytas, suimtas, 1934 ir
1938 m< baustas už atsisakymą
lenkinti
lietuviškas pavardes.
Jo pastatydintieji švietimo drau
gijai "Rytas” namai 1938 m. buvo
lenkų valdžios konfiskuoti (L.E.,
XXIV t., 136 psl.). Nelegaliai par
sigabentų iš Kauno knygų jis da
linti lietuviškomis mokykloms ne
galėjo, nes nei Palūšėje, nei apy
linkėje lietuviškų mokyklų nebu
vo. Kun. P. Prunskio pastango
mis įsteigta Palūžės “Ryto” mo
kykla 1927 m. buvo lenkų valdžios
uždaryta.
Palūžės parapija buvo grynai
lietuviška ir pamaldos šventovė
je ligi 1933 m. buvo tik lietuviš
kos. 1933 m. arkiv. Jalbrzykowskio
įsakymu kun. P. Prunskis buvo pri
verstas įvesti ir lenkiškas pamal
das, kurios būdavo 10 v. ryto. Į jas
ateidavo iš už 4 km esančio Ignali
nos miestelio 15-20 lenkų valdinin
kų ir policininkų. Lietuviškų pa
maldų metru kurios prasidėdavo
11 v., žmonės netilpdavo švento
vėje. Ugningi kun. Petro Prunskio
pamokslai buvo visų mėgstami ir
vėliau šventoriuje gyvai komen
tuojami.
Toliau savo laiške J. Dūlis ra
šo: “Žemės atėmimas, pyliavos,
baimė, naktiniai suėmimai, iš
vežimai į Sibirą, draudimas lan
kyti šventovę .. . Lenkų okupaci
jos laikais tai buvo nežinomi da
lykai”.
Nevisai taip. Lietuvių nuosavy
bės buvo konfiskuojamos, lietu
viai tikintieji lietuviškų pamal
dų metu būdavo mušami, lietuviai
kunigai kalinami ir tremiami (A.
Kučas, arkiv. J. Matulaitis). Buvo
ir baimės, ir naktinių suėmimų.
Tiesa, išvežimų į Sibirą nebuvo,
bet jo vietoje buvo kartūzų Berezos koncentracijos stovykla.
Sutikdami su J. Dūlio minti
mi, kad okupuotoms tautoms rei
kėtų bendradarbiauti, neturime
pamiršti, kad “homines historiarum ignari semper sunt pueri”
(žmonės, nežiną savo istorijos,
yra nesubrendę).
J. Budrys

$100: kun. dr. V. Skilandžiūnas,
Viktoras Staškūnas; $50: A. Ku
liešius; $25: Vincas Tamošiūnas,
Vytautas Martinaitis: $20: Augus
tinas Kudžma; $16: Kazimiera
Gilmanas; $10: V. Kaknevičius,
Martynas Račys, A. Kaspariūnas,
Kazys Žilvitis, F. Timukas: $8:
Elzbieta Kazickas, Stasys Vaštokas, Edvardas Žiaušys, Juozas
Jankaitis, kun. Stasys Šileika,
Bronius Abromonis; $6: Stasys
Jokūbauskas.
$5: Genovaitė Bulotienė, Jonas
Abraitis, Petras P. Spetylą, B. Nau
jalis, L. Krajauskas, Jonas Svaras,
Balys Kondratas, Joanne Rosic,
L. Mikolajūnienė, Juozas Užupis.
$3: Petras Maleckas, Leonas
Jakaitis, Jonas Mejus, Vida ir Ge
diminas Bučiniai, Iz. Stasiulis,
Jonas Dunčia, P. Siūlys, Kęstu
tis Norkus, Mykolas Pranevičius,
J. Jauneika, Pranas Juodaitis,
M. Kasper, Adolfas Šetikas, V.
Ančikas, Marija Punkris, Juozas
Lekas, Kazimieras Malaske, P.
Šostakas, Petras Lukošius, Mrs.
M. Liegus, Aleksandra Mikoliū
nas, Juozas Milius, J. Blekaitis,
M. Kringelis, Mrs. M. Mikai, A.
P. Nevada, V. Kamantas, Stefa
nija Kalvaitis, Stasys Damulis,
Birutė Kemežaitė, Jurgis Virkietis, Viktoras Šilėnas, Bronė Ja
kubonis, kun. A. Petraitis, E. Smilgis, V. Baltutis, Jonas Kvietelaitis, Jadzė Smulskis, Daina Kojelytė. Vincas Lengvenis; $1: B. Ja
sevičius.
Rėmėjo prenumeratas po $25
atsiuntė: Stepas Varanka, Ona
Skėrius, Petras Mazaitis, Geno
vaitė Bulotienė, S. Ignatavičius,
H. Butkevičius, Juozas ČervinsT<as, V. Kaknevičius, J. Klimas,
Juozas Vitas, A. Didžiulis, Juo
zas Šarūnas, Jonas Kalau, Ignas
Kazlauskas, Juozas Kudžma, Ju
lius Botyrius, Remigijus Bakai
tis, Stasys Mureika, Vida Maler,
JUrgis Palys, Juozas Samušis, dr. x
K. G. Ąmbrozaitis, Jonas Akelai
tis, A. Kantautas, Vacys Mikuc
kis, R. S. Sapliai, A. J. Viskontas,
Julija Žukauskas, Stasys Vaičikauskas, Irena Paškevičienė, Vla
das Vytas, Kazys Žilvitis, kun.
dr. V. Skilandžiūnas, Vytautas
Žilinskas, Stasys Ruibys, Dana
Mitkienė, Jurgis Jurgutis, Vytau
tas Martinaitis, Jonas Mackevi
čius, Juozas J. Matulis, Eugeni
ja Urbonaitė, American Lithua
nian Foundation, C. K. Jonys,
Vytautas Gruodis, Vytautas Marijošius, Juozas Mikučionis, Ade
lė Stulgienė, Jonas Virpša, Zig
mas Zaleskis, Romas Šimkus, Li
thuanian Catholic Religious Aid,
Antanas Balčytis. Juozas Kalakauskas, Stasys Kazlauskas, Vin
cas Urbonas, David Jaeger, Jo
nas Tamoliūnas, Jonas Virbalis,
Vytautas Strimaitis, Adolfas Pavilonis.
Už dvejus metus po $25 rėmėjo
prenumeratą atsiuntė: Vytautas
Petrulis.
Nuoširdus ačiū visiems už pa- .
rainą lietuviškai spaudai.

St. Catharines, Ont.
MARIJA IR ANTANAS GVERZDŽIAI savo namuose spalio 31 d.
atšventė 40 metų vedybinę sukak
tį. Duktė Nijolė visos gausios šei
mos vardu tėvus meiliai pasvei
kino. Tėvai buvo papuošti gėlė
mis, gausiem svečiam sugiedant
“Ilgiausių metų”. Jų visi trys vai
kai baigė Kanadoje augštuosius
mokslus, o tėvas baigė juos dar
nepriklausomoje Lietuvoje. Moti
na Marija Gverzdienė yra baigusi
gimnaziją, yra viena žymiausių
skautų vadovių išeivijoje, daug
metų vadovavo mūsų šeštadieni
nei. mokyklai; šiuo metu dirba
Brock universiteto bibliotekoje.
DIDELI PASISEKIMĄ turėjo
knyga “Nemarus mirtingasis”: rug
sėjo 24 d. paskelbus, kad knygą
jau galima gauti, tuoj buvo išpirk
ti visi turimi egzemplioriai ir su
darytas sąrašas sekančiam knygos
užsakymui.
PO DIDELES IR GRAŽIOS PA
RAPIJOS ŠVENTĖS. įvykusios
spalio 17, dabar ruošiamasi Lie
tuvos kariuomenės šventei lapkri
čio 13 d. Ramovėnų organizacija
yra veikliausia mūsų krašte. Jos
dabartiniu pirmininku yra Petras
Balsas, buvęs karininkas, vienas
žymiųjų išeivijos skautų veikėjų.
IŠ LIETUVOS ATVYKUSI O. P.
Meškauskų duktė pas tėvus atosto
gavo apie mėnesį laiko ir jau grį
žo namo. Gyvena Kaune, yra baigu
si augštuosius mokslus.
VENGRAI ATŠVENTĖ 26 meti
nes nuo jų tautos sukilimo 1956
m. prieš sovietinių rusų okupaci
ją. Minėjime dalyvavo visų paverg
tų tautų atstovai, jų tarpe ir lie
tuviai. Koresp.
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andre Stanke, Alain .sūnus. Taip
pat pažymėta, kad jo vadovauja
mas choras laimėjo 1982 m. CBC
rengtas chorų varžybas ir dabar
rengiasi koncertams JAV-se ir Ka
nadoje. K.
Šv. Kazimiero parapijoje. Para
pijos 75 metų sukakties iškilmė
numatyta 1983 m. balandžio pa
baigoje. Tam tikslui bus išrink
ta atskira komisija. Taip pat bus
išleistas Šv. Kazimiero parapi
jos metraštis, kurį, klebono pra
šomas, inž. J. Danys iš Otavos apsi
ėmė paruošti. Pradedamas skelbti
garbės leidėjų, leidėjų ir rėmėjų
vajus. — Sekmadienį, gruodžio 19
d., svečias kunigas klausys išpa
žinčių nuo 10 v.r. ir 11 v. Mišiose
pasakys pamokslą. — Vėlinių die
nos Mišios buvo iškilmingos su
pamokslu ir giesmėmis už miru
sius. Giedojo J. Skėrys, vargonais
grojo kun. M. Milox. Atsilankė
daug parapijiečių. Mišioms aukų
surinkta $322. — Po sunkios vėžio
ligos mirė Viktoras Šlekys, 62 m.
amžiaus. Palaidotas, parapijie
čiams gausiai dalyvaujant, Cote
de Neiges kapinėse. Liūdi žmona
Anelė, seserys Angelė, Julija ir
brolis Jonas, augintinis Stasys
Riauka Otavoje. — Klebonas skel
bia lietuvių kalbos kursus, ypač
kviečia tuos parapijiečius, kurie
sukūrė nelietuviškas šeimos. Kur
sai vyksta klebonijoje. — Meti
nis parapijos susirinkimas — lap
kričio 21 d., po 11 v. Mišių, par.
svetainėje. Visi parapijos nariai
kviečiami dalyvauti. Po susirinki
mo — pietūs. Sk.

(Atkelta iš 10-to psl.)
Jasutienė, M. Šaltanienė, S. Bar
šauskienė. p. Buzienė ir kt.
.“N. Lietuvos" savaitraščio šėrininkų susirinkimas įvyko lapkri
čio 7 d. AV parapijos salėje. Nela
bai gausiam skaičiui esant, negali
ma buvo sudaryti naujos valdybos,
nes iš pasiūlytųjų kandidatų tik du
neatsisakė. Inž. J. Daniui pirrtiininkaujant, buvo pasiūlyta, kad šešių
savaičių laikotarpyje būtų suras
ti kandidatai į naują v-bą. Buvo
išklausyti v-bos narių pranešimai
ir svarstyti laikraščio išleidimo
reikalai. Susirinkimui sekretoria
vo B. Staškevičius. N.B.
“Gintaras”, Montrealio Lietu
vių Jaunimo Ansamblis, sėkmin
gai išleidęs savo muzikinę plokš
telę, dabar vėl visą savo dėmesį
kreips į meninio lygio kėlimą ir
naujos programos paruošimą.
Pirmiausia jis kviečia jaunimą
įsijungti į “Gintarą”. Kreiptis į
vadovus: Rasą Lukoševičiūtę — vy
riausią ansamblio ir vyresniųjų
šokėjų grupės vadovę, Rimą Piečaitį — liaudies instrumentų or
kestro vadovą, Iną Kličienę —
dainų, Silviją Staškevičienę —
jaunųjų šokėjų, Elvyrą Celtorienę — gintarėlių vadovę. Antra,
“Gintaras” jieško naujų kanklių.
Praneškite tėvų komiteto pirm.
J. Piečaičiui, jei turite kankles
parduoti, paskolinti ar padova
noti ansambliui. Metinis “Ginta
ro” tėvų susirinkimas numatomas
1983 m. sausio 9 d. po 11 v. pamal
dų AV parapijos salėje. L M.

Laikraštis “Journal de Montreal”
1982.X.27 išspausdino Montrea
lio, lietuvių choro nuotrauką. Joje
matyti jo dirigentas muz. A. Stan
kevičius su dviem lietuvaitėm,
kurių viena laiko choro ką tik iš
leistą muzikinę plokštelę “Kalė
dos”. Prancūzų visuomenėje A.
Stankevičius žinomas kaip Alex

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams,
draugams, pažįstamiems
• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius"? Atsiųskite jų
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga |
kviečia visus studentus dalyvauti

20-je ŽIEMOS ;
SLIDINĖJIMO i

STOVYKLOJE
“L‘Auberge de la Perdriere” viešbutyje,
St. Donat, Quebec, Canada: (819) 424--3052 (3060)

Gruodžio 28 — sausio 2 dienomis

S

Registracija prasidės apie 3 v.p.p. pirmadienįstovykloje
Kaina — $150. Prašom siųsti įmokas (deposit) $75 prieš
lapkričio 29 dieną. Skirtumas (mokėtinas registracijos metu.
Informacijų ir įmokų reikalais kreiptis:
Gytis Niedvaras, 5217 Ponsard Ave., Montreal,
Quebec H3W 2A9.
Tel. (514) 487-4938
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc„ LL.B.
2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
įstaigos (416)
M6S4W3
namų
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:

762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A.M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200

Telefono! z

įStaig°S (416) 231-4138
namų 249-2637

Toronto oLaSo
I oronro, vnrano

M8X1C5

TA Q 17 Q IT 17 L>
171 l lL O I l i J 11
233-3334

-

insurance &
real estate brokers

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

lit E N AS
All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE
533-1121

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario
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