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“Sustingo žemė. Laukai nubalę. Kaip baltos drobės, be garso tyli. Žiemos grandiniai sukaustė šalį. Upelį sraunų 
ir marių gylį" (Petras Karuža). Taip eiliuoti poetas galėtų ir šią žiemą Nuotr. Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Europos kova už ateitį nebaigta
Z. Bžezinskio planas, skatinantis jieškoti naujų kelių

Kai naujoji pokario ateivija, pasiekusi pastovesnio 
gyvenimo kraštus, ėmė kurtis, težinojo vieną klausimą, 
būtent ką gausim? Tuomet dauguma ateivių buvo jauni 
ir beturčiai. Reikėjo galvoti visų pirma ne apie paliki
mą, o uždirbimą. Per ketvertą dešimtmečių dalykai la
bai pasikeitė — reikia jau galvoti ne apie gavimą, o apie 
palikimą. Ir tai ne vien tik medžiagine prasme. Paski
riem asmenim, žinoma, rūpi ir testamentiniai palikimai, 
nes ilgėjantis amžius tai diktuoja. Tačiau kaip bendruo
menei kyla ii- dvasinio palikimo klausimas. Juk pokari
nė mūsų ateivija, taip gausi skaičiais ir talentais, gyvai 
reiškėsi beveik visose dvasinio gyvenimo srityse. Ypač 
pradžioje jinai buvo labai aktyvi, pilna kūrybinio polė
kio. Jai teko grumtis su dideliais ekonominiais sunku
mais, kurie vargino metų metais, tačiau ta kova buvo lai
mėta. Ji pareikalavo daug jėgų, bet kūrybinio ateivių po
lėkio nesužlugdė. Visose dvasinio gyvenimo srityse at
sirado pakankamai individualios bei organizuotos ener
gijos. Tik retais atvejais kūrybinės jėgos per anksti iš
seko arba liko sunaikintos atšiaurių sąlygų. Ne vienas 
talentas išsiskleidė išeivijoje ir laimėjo savo amžiaus 
grumtynes.

PO TOKIŲ mūsų lietuviškos išeivijos grumtynių, kai 
vyresnioji karta jau gyvena saulėlydžio dienas, ir 
kyla klausimas — ką paliksime? Ką kiekvienas pa
liks individualiai, nesunku įžvelgti perbėgus mintimi 

nueitą kelią. Žymiai sunkiau apčiuopti bendruomeninį 
įnašą, ir tai tokį, kuris yra išliekamo pobūdžio. Prieš 
bandydami atsakyti į šį klausimą, pažvelkime, ką paliko 
prieškarinė išeivija. Atvykę į Šiaurės Ameriką, kur tel
kėsi didžiausioji išeivijos dalis, radome veikiančias lie
tuviškas parapijas, mokyklas, vienuolijas, organizaci
jas, laikraščius. Kitoks buvo jų lygis, tačiau tos institu
cijos pakankamai atliko savo misiją. Ir tai buvo senosios 
ateivijos palikimas naujajai ateivijai ir jaunajai čiagi- 
mių kartai. Jis buvo pastovaus, išliekamo pobūdžio, bet 
gerokai susilpnėjo ir iš dalies net sunyko. Daug lietuviš
kų parapijų nulietuvėjo, daug mokyklų sunyko, vienuo
lijos susilpnėjo dėl kandidatų stokos, organizacijų eilės 
praretėjo, laikraščių skaitytojų skaičius sumažėjo. Vis 
dėlto pats branduolys išliko ir kai kur atsirėmė i naujo
sios ateivijos pajėgas, iš viso to matome, kao ir vadina
mieji išliekami dalykai išeivijos gyvenime yra reliaty
vūs, matuojami ne per ilgiausia laiko trukme. Net ir di
džiausios pastangos negali atsispirti laužančioms laiko 
bangoms.

O KAIP su naująja pokario ateivija? Kaip su jos pa
likimu? Pokario ateivija elgėsi panašiai — stip
rino bei steigė parapijas (ypač Kanadoje), nors 

žymiai mažesniu mastu bei entuziazmu, atsigabeno nau
jų vienuolijų, steigė šeštadienines mokyklas, visuome
nines bei politines organizacijas, gerokai pakėlė perio
dinės spaudos lygį. Kultūrinėje srityje naujoji ateivija 
pasireiškė daug stipriau. Atsirado enciklopedijos, kapi
taliniai veikalai, literatūros leidiniai, žurnalai, išaugo 
kultūriniai vienetai, mokslo ir meno institutai, lituanisti
kos katedra, daugybė išsimokslinusių profesionalų, teat
riniai vienetai, meno galerijos, moksliniai sambūriai.. . 
Tai imponuojantis gyvastingumo vaizdas. Bet ar jis toks 
ir išliks? Anaiptol! Didžioji dalis to gyvastingo vaizdo 
nubluks su vyresniosios kartos iškeliavimu. Taip, iške
liaujančios kartos palikimas imponuojantis, bet tai me
dis, kurio vaisiai nedaug teturi sėklų. Jis negali perduo
ti viso savo pajėgumo negausiom atžalom. To dvasinio- 
kultūrinio lobio išliks tiek, kiek pajėgs perimti jaunes
nioji karta. Be to, išliks stambieji veikalai, literatūros 
bei meno kūriniai bibliotekose, galerijose, pavienių 
asmenų archyvuose. Jie anksčiau ar vėliau ras kelius į 
bendrą lietuvių tautos kultūrą. Tad žvelgiant į ateitį bū
tina kultūrinį palikimą nukreipti ypač į jaunąją kartą, 
nes tik ji gali perimti sukurtus dvasinius-kultūrinius lo
bius, įjungti savon kūrybon ir iškilti virš naikinančio 
laiko pratęsiamąja prasme.

KANADOS ĮVYKIAI

Atbėgėliai iš Sovietijos
Imigracijos ministerė Flora 

MacDonald 1984 m. gruodžio 3 
d. patvirtino suvaržymus pabė
gėliams iš Sovietų Sąjungos ir 
komunistinių šalių R. Europo
je. Matyt, buvo norima suma
žinti jų antplūdį Kanadon, di
delę dalį laikant ne politiniais 
pabėgėliais, o eiliniais opor
tunistais, kuriuos vilioja ge
resnis gyvenimas Kanadoje. 
Esą visi užsienyje atsidūrę ir 
Kanadon norintys įvažiuoti pa
bėgėliai turės įrodyti, kad jų, 
grįžusių į savąsias šalis, lau
kia suėmimas ir persekioji
mas. Tie, kurie tokio įrodymo 
negalės parūpinti, Kanadon 
nebus įsileisti. Jie turės grįž
ti į savo kraštus ir ten gauti 
įvažiavimo vizą Kanadon. Da
bar Flora MacDonald staiga 
atšaukė šį sprendimą, kaltę 
suversdama nevykusiem savo 
patarėjam. Esą ji nesuprato, 
kad tokie suvaržymai labai ža
lingi pabėgėliais tapusiems 

asmenims iš Sovietų Sąjuųgos 
ir komunistinių R. Europos ša
lių, kur pabėgimas yra laiko
mas nusikaltimu ir kur beveik 
neįmanoma normaliu būdu 
gauti emigranto vizos, o be jos 
jokios reikšmės neturi įvažia
vimo viza Kanadon. Pabėgėliai 
iš R. Europos bloko komunis
tinių šalių ir toliau bus įsilei
džiami Kanadon be jokių varž
tų. Pernai jų buvo susilaukta 
2.300.

Pabėgėlių centru tapo tarp
tautinis Ganderio orauostis 
Niufoundlandijoje. Jame su
stoja pasipildyti kuro Kubon 
skrendantys sovietų “Aeroflo
to”, Kubos “Cubanos”, R. Vo
kietijos “Interflugo” bendro
vių lėktuvai. 1981 m. pabėgo 
41 keleivis, o 1984 m. negalu
tiniais duomenimis — 85. Gan- 
deris yra labiausiai žinomas 
Kanados orauostis, pabėgi
mus planuojantiems kubie-

(Nukelta į 8-tą psl.)

A. LEMBERGAS
Zbignievas Bžezinskis, bu

vęs JAV prezidento Carterio 
patarėjas, paskelbė savo pla
ną, kaip įveikti Europos vieny
bei žalingus Jaltos susitarimų 
padarinius. Artėjančios susi
tarimų sukakties proga verta 
susipažinti su pagrindinėmis 
to plano mintimis, nes jos ska
tina Europą jieškoti naujų ke
lių. Prieš 40 metų, vasario 4-11 
d.d., Jaltoje du didieji Vaka
rų sąjungininkai paliko Rytų 
Europą Stalinui. Jaltos susita
rimas simbolizuoja nebaigtą 
kovą už Europos ateitį.

Nauju keliu
Dabar turi būti aišku, kad 

šią kovą vargiai galima laimė
ti, jei pati Europa nesiims veik
lesnio vaidmens. Taip pat turi 
būti aišku, kad Europai ir Ame
rikai reikia geresnio pasirin
kimo nei suskaldyta Europa, 
įamžinanti Amerikos ir Sov. 
Sąjungos susidūrimą, nei ne
vieninga Europa, atsiskyrusi 
nuo Amerikos ir nesiprieši
nanti laipsniškam sovietų įsi
galėjimui Eurazijoje. Yra toks 
pasirinkimas — iškilimas po
litiškai gajesnės, mažiau kariš
kai nuo Amerikos priklauso
mos Europos, kuri iš pagrindų 
pakeistų santykius su Rytų Eu
ropa ir Rusija. Tokią pasirin
kimo kryptį, pasak Bžezinskio, 
Amerika turėtų skatinti, pasi
remdama istorine savo patir
timi.

Tačiau Bžezinskis pastebi, 
kad toks svarbus Europos at
naujinimas neįmanomas kaip 
Amerikos pergalė prieš Rusi
ją. Taip pat neįmanoma to pa
siekti kokiomis nors derybo
mis, kad Rusija sutiktų atleis
ti iš savo vasalinės priklau
somybės Rytų Europą. Maskva 
savo noru nesutiks. Platesnė 
Europa gali iškilti tik vykdy

dama apgalvotą, tačiau labai 
subtilią permainų politiką, 
kurios nebūtų galima veikiai 
pastebėti ar lengvai jai atsi
spirti.

Penkios gairės
Tuo tikslu Bžezinskis siū

lo penkių punktų planą. Pir
miausia simboliškai keturias
dešimtmečio proga Vakarų de
mokratinių valstybių vadovai 
turėtų vieningai ir iškilmin
gai pareikšti, kokia yra isto
rinė Jaltos susitarimų reikš
mė: viešai pasmerkti ne patį 
susitarimą, bet jo istorinius 
padarinius — Europos suskal
dymą. Vakarai turėtų patvir
tinti savo įsipareigojimą at
naujintai Europai, kuri būtų 
laisva nuo užeuropinių jėgų 
priežiūros. Vakarai turėtų 
pasmerkti Maskvos primestą 
daugybei europiečių kultūriš
kai ir politiškai svetimą siste
mą. Dėl to reikėtų labiau pa
brėžti Austrijos ir Suomijos 
neutralumo teigiamą patirtį. 
Sustiprėjusi Europa turėtų 
užtikrinti, kad Sov. Sąjungos 
pasienyje esančios Europos 
valstybės nepasiduos Ameri
kos įtakos sferai.

Antra. Vakarai, atsisakyda
mi Jaltos naštos, turėtų iš nau
jo patvirtinti savo įsipareigo
jimą Baigminiam Helsinkio 
aktui, kuris pripažino esamas 
valstybių sienas ir padarė žmo
gaus teises teisėtu tarptau
tiniu rūpesčiu. Pasak Bžezins
kio, tai labai svarbu, nes ki
taip atsiribojimą nuo Jaltos 
Maskva galėtų aiškinti, kaip 
pavojų teritoriniam Lenkijos 
ir Čekoslovakijos neliečia
mumui.

Trečia. Vakarų Europos vals
tybės turėtų sudaryti galimy
bes Rytų Europos valstybėms 
įsijungti į bendras Europos 
privačias ir viešas instituci

jas, skatinti Rytų Europą dau
giau prisidėti, pradžioje bent 
stebėtojų teisėmis. Vakarų 
Europa turėtų skatinti glau
desnius ryšius, užmegzti bend
radarbiavimą tarp Bendrosios 
rinkos ir Rytų Europos. Sovie
tinio tipo ekonomikos sustin
gimas, pasak Bžezinskio, ska
tina šiuo metu Vakarus dau
giau šiuo požiūriu veikti.

Ketvirta. Europa turėtų stip
rinti paramą Rytų Europos iš
sivadavimo kovoje. Būtų pra
gaištingas toks pasiskirstymas 
vaidmenimis, jei Amerika rem
tų kitaminčių veiklą, o Euro
pa mėgintų įsiteikti oficia
liems sovietų sluoksniams. 
Vakarų Europa, pasak Bžezins
kio, turėtų tiesiog įsijungti į 
kovą už Europos ateitį. Jau se
niai reikėjo sudaryti pajėgų 
bendrą Prancūzijos, Anglijos, 
Vakarų Vokietijos ir Italijos 
fondą, kuris remtų taikingas 
Rytų Europos išsivadavimo pa
stangas.

Penkta. Atėjo laikas iš es
mės pergalvoti Vakarų saugu
mo ir politinių permainų san
tykius Europoje. Europai rei
kia Amerikos, kad atgrasintų 
Rusiją ne tik nuo karinio už
puolimo, bet ir nuo politinio 
bauginimų. Tai pateisina Šiau
rės Atlanto sutarties organi
zaciją ir Amerikos karo pajė
gų buvimą Europos žemyne. 
Tačiau, pasak Bžezinskio, Eu
ropoje reikia sumažinti Ameri
kos kariuomenę, kurios buvi
mas neskatina europiečių po
litiškai jungtis ir drauge duo
da akstiną rusams laikyti savo 
kariuomenę Vidurio ir Rytų 
Europoje.

Jungtinė kariuomenė
Š. Atanto santarvėje Ameri

kos pareiga pirmiausia turėtų 
būti — atsverti strateginę Sov. 
Sąjungos galybę, atgrasinti

(Nukelta į 5-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO MINISTERIŲ KABINETAS NUTARĖ ATITRAUKTI 
KARIUOMENE iš Libano 16:6 balsų santykiu. Atsitraukimo pla
nus paruošė krašto apsaugos ministeris J. Rabinas. Juos koali
cinėje darbiečio premjero Š. Pereso tautinės vienybės vyriau
sybėje rėmė darbiečiai, kitų grupių atstovai, atmetė tik užsienio 
reikalų ministeris J. Šamiras su savo Likudo grupe, tesutelkęs 
šešis balsus. Mėnesio laikotarpyje norima pasitraukti nuo Ava- 
lio upės iki Litanijos upės, paliekant Sidono uostą ir apylinkes. 
Tada yra numatomas dalinis pasitraukimas iš Bekaos slėnio 
rytinėje Libano dalyje, kur yra įsitvirtinę Sirijos kariuomenės 
daliniai, ir pagaliau galutinis žingsnis per sieną Izraelin. Pasi
traukimą premjeras Š. Peresas numato užbaigti dar šią vasarą.
Problemą jam sudaro nepa
kankamas saugumo užtikrini
mas pasienyje, nes iš pietinio 
Libano vėl gali prasidėti šiau
rinių Izraelio kaimų apšaudy
mas raketomis. Izraelio pla
nuotai libaniečių krikščioj 
nių milicijai šį kartą nepavy
ko sutelkti pakankamai vyrų. 
Atrodo, apsaugą turės perimti 
reguliari Libano kariuomenė. 
1982 m. birželio mėnesį pra
dėta invazija į Libaną, supla
nuota anuometinio krašto ap
saugos ministerio A. Šarono 
ir remiama premjero M. Bėgi
ne, baigėsi katastrofiškai. Iz
raelio spauda Libaną dabarva
dina pelke, kurioje įstrigo 
10.000 karių. Invazijos planai 
nebuvo pilnai įgyvendinti. 
Tiesa, pavyko užimti Beiru
tą, išstumti užsienin J. Arafa
to PLO vyrus, tačiau Siri
jos kariuomenė liko Libane. 
Nepasisekė Beirute sudaryti 
Izraeliui palankios krikščio
niškų grupių vyriausybės, kuri 
atstatytų tvarką ir ramybę. Ten 
savo pozicijas koalicinėje vy
riausybėje sustiprino maho
metonai bei jų grupės.

Brangi kaina
Karinė Libano okupacija 

Izraeliui kasmet kainavo apie 
$700 milijonų. Libane žuvo 
607 Izraelio kariai, buvo su
žeista 4.584. O kur dar civilių 
libaniečių gyvybės aukos, ma
tuojamos dešimtimis tūkstan
čių? Atrodo, reikalai buvo ge
resni paskutiniuosius metus 
prieš invaziją, kai per viene
rius metus nuo palestiniečių 
raketos žuvo tik vienas Izrae
lio pasienio gyventojas. Pra
džioje beveik visi izraelitai 
rėmė invaziją, bet dabar ja yra 
nusivylę. Izraelio kalėjimuo
se jau uždaryta apie 140 karių, 
atsisakiusių tarnauti Libane. 
1984 m. Izraelis užbaigė su 
444% infliacija, kuri galėjo 
būti dar didesnė, jeigu prem
jero Š. Pereso vyriausybė ne
būtų įvedusi lapkričio 4 d. kai
nų ir atlyginimų užšaldymo. 
JAV kongresui yra įteiktas pra
šymas metinę finansinę para
ma Izraeliui nuo $2,6 bilijono 
padidinti iki $4,9 bilijono. Nuo 
1948 m. Izraelis paskolomis ir 
pašalpomis iš JAV yra gavęs 
$37,2 bilijono, daugiau nei vi
sa finansinė parama P. Ameri
kai. Camp David pasiekta tai
kos sutartis Vašingtoną įparei
gojo remti ir ją pasirašiusį 
Egiptą, nuo 1978 m. gavusį $2,2 
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Tai iškeliaujančios lietuvių ateivių kartos rūpestis
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Naujas buvusio Amerikos prezidento patarėjo planas
Iškilmės Kauno katedroje

Laiške iš Lietuvos apie naujo vyskupo įšventinimą
Lenkų knygose apie lietuvius

Pokario išeiviai Vakaruose kartais prisimena Lietuvą
Lietuvių bičiulis kunigas Franzkeit 

Mūsų bendradarbio pokalbis su plačiašakiu veikėju 
Ar jau laikas užmiršti?

Vokiečių autorius apie Rytprūsius ir faktai
Iš šaltos Amerikos šilton Australijon

“TŽ” bendradarbis apie tenykščių lietuvių gyvenimą
Įspūdžiai apie kritiko įspūdžius

Romano autorius atsako priekaištaujančiam kritikui
Pokongresinės atodairos

Kazimierinio kongreso pirmininkas apie operą “Dux Magnus”
Tikroji Lietuva vaizduose

Istorikas J. Jakštas žvelgia į Algirdo Gustaičio knygą

bilijono. Atrodo, šį kartą su 
beveik $5 bilijonų parama Iz
raeliui nebus skubama. Valsty
bės sekr. G. Shultzas prasita
rė, kad Izraelis pirmiausia tu
ri sutvarkyti ekonominius sa
vo reikalus, gyventi pagal turi
mus išteklius.

Grįš demokratija
Braziliją išjudino demokra

tinės valdžios grįžimas, kai ją 
21 metus valdė kariuomenė su 
savo generolais. Prez. gen. J. 
Eiguereida, penktas karinin
kas šiame poste, pasitrauks 
kovo 15 d. Jį pakeis preziden
tu išrinktas 74 metų amžiaus 
advokatas T. Neves, opozici
nio Demokratinio sąjūdžio va
das. Karinė valdžia neleido 
tiesioginių prezidento rinki
mų. Jiems panaudota tik rinki
minė kolegija, kurią sudarė 
1982 m. išrinkti parlamenta
rai ir pagrindinės partijos at
stovai iš Braziliją sudarančių 
23 provincijų. T. Neves 480:206 
balsų santykiu įveikė karinės 
diktatūros remiamą socialde
mokratų kandidatą S. Malufą. 
Naujojo prez. T. Neveso lau
kia sunkios problemos. Brazi
liją, turinčią 134 milijonus gy
ventojų, slegia $100 bilijonų 
skola užsieniui, metinė 200% 
infliacija. Jam teks pakeisti 
tos didžiulės skolos grąžini
mo sutartis, pertvarkyti Brazi
lijos konstituciją. Jos refor
mai skirti parlamento rinki
mai numatomi 1986 m. Genero
lų diktatūra Brazilijoje pra
sidėjo 1964 m. kovo mėnesį kai
riosios J. Goulari vyriausy
bės nuvertimu.

Jungtinės valstybės?
V. Europą dabar jungia de

šimtį narių turinti Bendroji 
rinka, kartais vadinama Eko
nomine bendruomene. Tai yra 
tik ekonominė jungtis, bet pra
dedama galvoti ir apie politi
nę jungtį. Šiuo klausimu viešo
sios nuomonės tyrimai įvyko 
1984 m. spalio 2 — lapkričio 
4 d., apklausinėjus 10.000 eu
ropiečių Bendrosios rinkos ša
lyse. Už Jungtines Europos 
Valstybes pasisakė 52% ap
klaustųjų, prieš — 21%. Tik 
Britanijoje ir Danijoje dau
guma atmetė Jungtinių Euro
pos Valstybių idėją, kurios 
pavyzdžiu galėtų būti Jungti
nės Amerikos Valstybės arba 
Kanada, kurią sudaro 10 pro
vincijų.



Kan. ALFONSO JURKEVIČIAUS gimimo 50 ir kunigystės 25-rių metų sukakties iškilmėje 1984 m. spalio mėne
sį Lenkijoje netoli Vroclavo. Kairėje — lenkų parapijos vaikų choras, giedojęs lietuviškas giesmes Mišių metu; 
viduryje — lietuvaičių grupė, taip pat giedojusi per pamaldas. Jos priešakyje — BIRUTĖ JURIENĖ
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Mylimam Tėveliui
a. a. VLADUI BALČIŪNUI

Lietuvoje mirus, 
sūnų VYTAUTĄ ir jo žmoną GENOVAITĘ, bei visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame-

Stasys, Janina,
Edis ir Diana Bubuliai

Q IU I IGI l lAMf GIMIME
Lietuvos krikšto 600 metų su

kaktis, apimanti visus tris tarps
nius, bus minima 1987 m. Lietu
voje ir išeivijoje. Taip nuspręsta 
vyskupų, pasitarus su atitinka
mom organizacijom. Tam tikslui 
sudaromi trys komitetai — gar
bės, centrinis ir vykdomasis. J 
garbės komitetų kviečiami — Či
kagos kardinolas J. Bernardi
nas, lietuvių arkivyskupai bei 
vyskupai. Centrinį komitetų su
darys katalikiškų ir kultūrinių 
organizacijų atstovai-vės, vyk- 
domųjį — kviestiniai asmenys. 
Pagrindinės iškilmės numaty
tos Romoje. Jau tartasi ir dėl 
specialių Vatikano pašto ženk
lų išleidimo.

Vatikanas esųs patenkintas san
tykių švelnėjimu su Vengrijos 
valdžia. Tai buvo paskelbta 
“L’Osservatore Romano” veda
majame, minint 20 metų sukaktį 
nuo pasirašymo sutarties tarp 
Vatikano ir komunistinės Ven
grijos. 1964 m. pasirašytoji su
tartis leido K. Bendrijai lais
viau veikti Vengrijoje. Veda
masis išreiškė viltį, kad, remian
tis iki šiol rodytu abipusiu pa
sitikėjimu bei pagarba, ateityje 
bus galima pasiekti dar dides
nio sutarimo. Viena iš pozity
viųjų pasekmių — leidimas Vati
kanui skirti vyskupus į vyskupų 
neturinčias vyskupijas. Anks
čiau komunistinė valdžia tokius 
paskyrimus sulaikydavo. Laik
raštis pabrėžė, jog šio susitari
mo sėkmingumas gali pasitar
nauti kaip pavyzdys ir kitiems 
kraštams panašiai problemas 
spręsti. Kitos sritys, kuriose pa
daryta pažanga sutarties dėka, 
tai valdžios patvirtinimas naujų 
vienuolijų ir leidimas mokyti 
religijos privačiuose namuose. 
Be to, katalikų vadovaujamos 
labdaros įstaigos vėl turi lei
dimų veikti oficialiai, o eilei 
klierikų leista studijuoti teo
logijų. Kai 1947 m. komunistai 
pagrobė Vengrijos valdžių su ru
sų kariuomenės pagalba, katali
kiškos mokyklos, vienuolynai 
bei kitokios religinės įstaigos 
buvo uždaryti. Iš 10,700,000 
Vengrijos gyventojų apie 6,500,- 
000 yra katalikai.

Kardinolas Jaime Sin, 56 m. 
amžiaus katalikų vadovas Fili
pinų valstybėje, lankėsi komu
nistinėje Kinijoje. Ten jau yra 
lankęsi kiti du kardinolai — 
Franz Koenig ir Roger Etchega- 
ray, tačiau kard. Sin apsilanky
mas yra tuo ypatingas, kad jis 
pats yra pusiau kinietis. Jo tė
vas buvo kinietis, gimęs Kinijo
je, ir visi giminės iš tėvo pusės 
dabar gyvena komunistinėje Ki
nijoje. Kardinolas jų nebuvo ma
tęs nuo to meto, kai komunis
tai užėmė kraštų. Komunisti
nėje Kinijoje bet kokie ryšiai 
su Vatikanu yra griežtai drau
džiami, ir kardinolas ten nuvy
ko neoficialiai per Draugystės 
su užsieniu organizacijos tarpi
ninkavimų. Pekinge, tos organi
zacijos narių lydimas, jis aplan
kė Marijos Nekalto Prasidėji
mo katedrų ir susitiko su komu
nistų remiamos Patriotinės Ka
talikų Bendrijos vyskupu Mi
chael Fu Tien-Šan. Tikinčiųjų 
ta proga prisirinko pilna kated
ra ir kardinolų labai šiltai pri
ėmė, nors jiems draudžiama tu
rėti ryšius su Romai ištikimais 
ganytojais. Buvo spėliojama, kad 
gal bus darytos sųlygos kardino
lui pasimatyti su 81 m. amžiaus 
seneliu vyskupu Ignatius Kung, 
kuris iškalėjo daugiau kaip 30 
metų už savo ištikimybę Romai, 
ar su kuriuo kitu panašiu vys
kupu, bet taip neįvyko. Spaudos 
žmonėms po kelionės kardino
las paneigė spėliojimų, jog vy
kęs Kinijon kaip Vatikano atsto
vas ir savo kelionės tikslų nu
sakė kaip grynai asmeninio po
būdžio— giminių aplankymų.

Arkiv. Dominic Tang, SJ, 75 m. 
amžiaus vienuolis, kuris vysku
pu buvo konsekruotas su Vati
kano žinia 1951 m. jau komunis
tams užėmus Kinijų, aiškina, 
kad nuo 1976 m. apie 200 kata
likiškų šventovių vėl atidary
tos maldininkams, tačiau jas 

kontroliuoja Patriotinės kata
likų draugijos kunigai bei vys
kupai, atsisakę ištikimybės po
piežiui. Katalikai dabar Kini
joje esu pasidalinę pusiau: ma
žesnioji pusė priklauso Patrio
tinei katalikų draugijai, kuri tu
ri savo viešai veikiančius vysku
pus, kunigus, šventoves ir kuni
gų seminarijas; didesnė katali
kų dalis tačiau esanti ištikima 
popiežiui, ir jos kunigai bei vys
kupai darbuojasi slapta arba sė
di kalėjimuose. Arkivyskupas 
aiškina, jog prieš Patriotinės 
katalikų draugijos įsteigimų bu
vusi sudaryta dar paruošiamoji 
organizacija, pavadinta “Trily
pės autonomijos sąjūdžiu”, į ku
rį buvo stengiamasi jėga įtrauk
ti visus kunigus. Visi stojantie
ji tan sųjūdin turėję atsisakyti 
ištikimybės popiežiui. Jis už ne
sutikimų jos atsisakyti 1958 m. ir 
patekęs kalėjiman. Kalėjime per 
22 metus jis buvęs visiškai izo- 
liutas nuo kitų katalikų kalinių. 
Jis spėja, kad panašiai buvę el
giamasi ir su kitais įkalintais 
vyskupais bei kunigais. 1980 m. 
jis buvo paleistas iš kalėjimo 
ir tuojau deportuotas į savo gim- 
tųjį Hong Kongu.

Žmogiško kiaušinėlio apvai
sinimas mėgintuvėlyje priešta
rauja K. Bendrijos mokymui, nes 
pažeidžiamas tas pats, kaip ir 
dirbtinės gimimų kontrolės at
veju principas: atskiriamas ap
vaisinimo vyksmas nuo santuo
kinio vyro-moters veiksmo. Tai 
pareiškė Jono-Pauliaus II Šei
mos ir santuokos instituto va
dovas mons. Carlo Caffarra.

Žmogiškų gemalų pardavinė
jimų moksliniams eksperimen
tams Vatikano dienraštis “L’Os
servatore Romano” pavadino 
“šėtoniška prekyba”. Savo veda
majame laikraštis nurodė, jog 
esanti jau išplėsta pasaulinė 
rinka, turinti savo centrus to
kių gemalų “gamybai”, t.y. abor
tų darymui, ir tų gemalų supir
kimui. Pavyzdžiui, 1977 m. tūks
tančiai žmogiškų gemalų parda
vimui buvo atgabenti iš P. Korė
jos į JAV. Tokio gemalo kaina 
tais metais buvusi $25.

Gyvulio kūno dalių persodi
nimas į žmogų esųs moraliai 
leistinas, jei laikomasi šių sų- 
lygų: 1. jei tokia gyvulio kūno 
dalis yra būtina pacientui ir ki
tokios gydymo galimybės nėra; 
2. jei neįmanoma neveikiančios 
dalies vietoj panaudoti dirbti
nę dalį arba mirusio žmogaus 
kūno dalį; 3. jei yra aukšto ly
gio tos srities specialistų atlie
kamas; 4. jei turimi visi reika
lingi įrankiai tokia operacijai; 
5. jei yra duotas paciento arba 
jo globėjo sutikimas; 6. jei yra 
didelė galimybė, kad rezultatai 
bus geri. Šias sųlygas “L’Osser
vatore Romano” dienraštyje pa
teikė kun. Gino Concetti, OFM, 
medicininės etikos specialistas. 
Jis nurodė, kad spaudos išgar
sinto kūdikio Fae atveju, kuriam 
buvo persodinta beždžionės šir
dis, visos tos sųlygos nebuvo iš
pildytos. Toliau savo straips
nyje jis nurodė, jog esu labai 
sunku medicinai nustatyti, ka
da žmogus tikrai yra miręs, no
rint jo kūno dalis panaudot ki
tam. Smegenų veklos sustojimas 
nesųs aiškus kriterijus: jis pats 
esųs liudininkas eilės atvejų, 
kai žmogaus smegenų veikla bu
vo sustojusi, o vis tik tas žmo
gus atsigavo ir gyvena.

Kun. Fernando Cardenal, SJ, 
Nikaragvos švietimo ministe- 
ris, jėzuitų generolo kun. Peter- 
Hans Kolvenbach, SJ, įsakymu, 
pašalintas iš jėzuitų ordino už 
nepaklusnumų ir nesilaikymų K. 
Bendrijos nuostatų, reikalau
jančių kunigus be savo vyresny
bės leidimo neužimti valstybės 
vadovavimo vietų. Kol kas nenu
bausti už tokį pat neklusnumų 
yra Nikaragvos kultūros minis- 
teris trapistas kun. Ernesto Car
denal, užsienio reikalų minis- 
teris Maryknoll vienuolis kun. 
Miguel d’Escoto ir ambasado
rius prie Amerikos valstybių 
organizacijos kun. Edgar Par- 
rales. Kun. J. Stš.

Taip prekiaujama Sovietijoje
Pirkėjai, pardavėjai, direktoriai, aukštieji pareigūnai ir slapti uždarbiai

KO N STA NT IN SIMIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ANTRAS VAIZDELIS
Viename iš naujųjų Mask

vos priemiesčių.
Stambi parduotuvė yra su

dėtingas ir šakotas organiz
mas, susidedantis iš gausybės 
skyrių, kurie dirba savaran
kiškai. Nors kiekvienas sky
rius yra kuo nors savitas, pa
grindiniai metodai, vartojami 
nelegaliam pasipelnymui, yra 
visiškai panašūs.

Kas rytą, prieš atidarant 
krautuvę, gatvėj lūkuriuoja 
minia prie įėjimo. Vos tik at
sidaro durys, ji sugarma vidun 
ir išsisklaido po visų plotą. 
Bet būdavo privilegijuotų pir
kėjų kategorija, kuriai niekad 
nereikėdavo maltis prie užda
rų durų ar stoviniuoti valan
dom prie prekystalių. Tie pir
kėjai pažinojo pardavėjus ar
ba skyrių viršininkus ir gau
davo ką norėjo, pridėdami 
prie oficialios kainos ant
kainį.

Kiekvienas skyrius vedė dvi
gubą gyvenimą. Šalia preky
bos išdėliotais daikteliais, 
apmokamais kasoj, vyko kitos 
piniginės operacijos, kurias 
atlikdavo itin dėmesingai tar
nautojai, nes jos sudarydavo 
jiem pajamų pagrindą —. su
mas, prašokančias 3-4 kartus 
jų oficialią algą (skyrių vir
šininkų atveju — 50 ar 100 kar
tų).

Štai paprastos dienos scena
rijus, atkurtas teismo bylos 
metu. Prieš krautuvės atida
rymą audinių skyriaus virši
ninkas išdalina savo persona
lui retas medžiagas. Norėda
mas jas gauti, skyriaus vir
šininkas buvo davęs urmo ba
zės viršininkui kyšį. Vadinas, 
jis perleidžia audinius par
davėjams su sąlyga, kad jie 
jam duotų 2-3 rb. priemokos 
už kiekvieną parduotą metrą. 
Bet jis pasilaiko sau atsargai 
stamboką kiekį tekstilės as
meniniams savo reikalams.

Tarnautojai susislapsto tas 
retas prekes prekystaliuose ir 
ima jas pardavinėt, užkėlę 
“bakšišą” 3-5 rb. už metrą se
niems savo klientams ar ki
tiems pirkėjams, kurie pasi
teirauja pašnabždomis, ar ne
surastų kartais sunkiau ap
tinkamos medžiagos, pasižadė
dami nelikt “nedėkingais”.

Tuo metu skyriaus vedėjas 
priiminėja savo kabinete 
įprastinius klientus, perkan
čius dideliais kiekiais. Tai 
profesionalai pirkliai (atkly
dę daugiausia iš provincijos), 
kurie perka ištisais rietimais, 
po kelis šimtus metrų iš kar
to ir kurie primoka taip pat 
3-5 rb. priedą už metrą.

Kito skyriaus kambariuose 
už pertvaros verda visu tem
pu darbas: pardavėjos ir valy
tojos lupa nuo apatinių kel
nių etiketes, nurodančias, kad 
tai menkesnės rūšies gaminys 
ir kad tokia ir tokia jo kai
na. Jos pakeičia tas etiketes 
kitomis, ant kurių pažymėta 
“pirma rūšis” ir kurių kainos 
proporcingai aukštesnės. (Sky
riaus viršininkas nusipirko 
tas etiketes nelegaliai toje 
pat įmonėje, kuri gamino apa
tines kelnes). Pirkėjas, vadi
nasi, užmokės aukštesnę kai
ną uš antrarūšę prekę ir tą 
skirtumą susižers kišenėn sky
riaus vedėjas, prieš tai dalį 
išmokėjęs pardavėjoms ir va
lytojoms.

Skyriuje, kur pardavinėja
mi pasiūti drabužiai, matyti 
eilių eilės liūdnai atrodančių, 
prastai sukirptų drabužių, 
pagamintų Sovietų Sąjungoj, 
baisių moteriškų apsiaustų 
su brangiai kainuojančiom 
“minko” apykaklėm ir kitų pre

kių, kurių niekas nenori, ne
bent nereiklūs pirkėjai, ki
taip sakant, kaimo žmonės, 
atsilankę Maskvoj. Bet, savai
me suprantama, skyriuj esa
ma ir kitokių aprėdų: eilučių, 
importuotų iš Anglijos ar Ju
goslavijos, elegantiškų “jer
sey” eilučių, gamintų Prancū
zijoje ir Anglijoje, itališkų 
lietpalčių ir dar kitų gaminių, 
kurių paklausa nemaža. Bet 
tų prekių nėra vitrinose — jos 
laikomos uždarame kambary
je, o jo raktas pas skyriaus 
vedėją ar jo pavaduotoją.

Maskvos grietinėlei pažįs
tami Monijos ir Fimos vardai. 
Tai elegantiški jaunuoliai, 
kurie niekad neatsisako parū
pint jiems prekių “iš užsienio” 
už 10-30 rb. priemoką. Jų klien
tūra plati ir pelninga, nes jie 
turi glaudžius ryšius su urmi
ninkais. Žinoma, jų klientų 
tarpe yra ir profesionalų (ur
mininkų), kurie užperka stam
biais kiekiais.

Reguliarus krautuvės aprū
pinimas prekėm daug kainavo 
vedėjams. Kas kartą, kai pre
kybos ministerija ar lengvo
sios pramonės ministerija iš
rašydavo tiekimo orderius, 
tam tikras kiekis banknotų 
pereidavo iš rankų į rankas. 
Leidimas stambiam retų pre
kių užpirkimui atsieidavo nuo 
1000 iki 3000 rb.

PULKINIPtKAS NEIŠSILAIKĖ
K. Simis sakosi, kad bylos

Rašo laiške iš Lietuvos

Iškilmės Kauno katedroje
Naujo vyskupo šventinimo iškilmėje dalyvavo 

minios žmonių - pilna katedra ir šventorius
Nuoširdžiai sveikiname Jus 

su Naujais metais. Teneša šis 
laiškas per Atlantą Jums vi
siems geriausius džiaugsmo, 
laimės ir taikos linkėjimus.

Gal Jums bus įdomus naujo 
vyskupo Juozapo Preikšo įšven
tinimas 1984.XII.2 Kauno ka
tedroj, dalyvaujant 5 Lietu
vos vyskupams, kitų tikybų at
stovams. Buvo pilna presbite
rija giminių, dvasiškių ir klie
rikų, o žmonių — pilna katedra 
ir šventorius.

Iškilminga konsekracija pa
naši kunigų šventinimui, tik 
mitros, pastoralas, raudonos 
spalvos dominuoja apšviečiant 
presbiterijoje keturiem pro
žektoriam 1 metro diametro. 
Akys bijo tokios šviesos. Mat 
televizijai taip reikėjo.

Šventino lotynų kalba, ver
tė, aiškino, lietuviškai. Skai
tymai, giesmės — lietuviškai; 
arkivyskupo ir naujai įšven
tintojo žodis.

Katedroj būdavo panašių iš
kilmių, bet žmonės vis kiti, 
nematę šito. Per bažnyčią lai
mindamas naujas vyskupas kol 
praėjo, užtruko pusę “Tave 
Dieve garbinam” choro giedo
jimo. Iškilmė užbaigta “Pluri- 
mos annos” trenkiant visais 
vargonų balsais.

Kurijoj sveikino vyskupai, 
kapitulų atstovai, naujų 3 mon
sinjorų vardu — kun. Kl. Ja
kaitis. Šmaikščiai liaupsino 
kun. Juozas Jakaitis, draugiš
ku šaržu įpimdamas šventina
mojo praeities įvykius. Gie
dojo “Ilgiausių metų” 3 kartus 
visi dalyviai; pasirašė ypatin
goj šventės knygoj ir po naujo 
vyskupo padėjėjo Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijom padėkos 
išsiskirstė 17 valandą.

Telegrama sveikino Šv. Tė
vas šventinamąjį ir visus da
lyvius. Naujas vyskupas yra bu
vęs Vatikane, kai po 2 atstovu 
lankėsi iš Lietuvos vyskupijų. 
Tada Šv. Tėvas, į jo garbanas 
uždėdams rankas, pranašavo, 
kad bus vyskupu! Ir išsipildė 

metu susipažinęs su vienu at
sargos pulkininku, kuris bu
vo paskirtas vienos medžiagų 
krautuvės direktorium. Kai jis 
perėmė pareigas, nusprendė 
nebeduoti kyšių Tekstiltorgo 
viršininkams, kuriem priklau
sė parduotuvė, prekybinin
kams, kurie ją aprūpindavo 
prekėmis. Jis atsisakė parda
vinėt prekes tarpininkams už 
papildomą “antkainį”. Jis bu
vo nemažiau nesukalbamas ir 
santykiuose su savo pavaduo
toju bei pardavėjais, kurie 
apgaudinėdavo pirkėjus. Jis 
juos atleido iš darbo ir ap
skundė prokuratūrai.

Per tą laiką urmininkai lio
vės tiekę retesnius gaminius. 
Bėgo mėnesiai, ir jo krautuvė 
neįstengė įvykdyti prekybinio 
plano užduočių. Įširdę už tai, 
kad jų oficialios algos toly
džio smuko ir kad jie prarado 
savo nelegalias pajamas, par
davėjai paskelbė direktoriui 
karą. Jie įteikė jam ultimatu
mą: arba jis išeis iš krautuvės 
“savo noru”, arba teismo orga
nams bus pateikta sufalsifi
kuota medžiaga apie jo nekom- 
petetingumą.

M., atsargos pulkininkas, 
kelis kartus apdovanotas ka
re, sutiko verčiau kapituliuo
ti, negu kautis su tardytojais 
ir teisėjais.

(Konstantin Simis, U.S.S.R.: 
the Corrupt Society. New 
York, Simon & Shuster, 1982).

Vertė Z.O.

AfA 
AGNIETEI PILIPAVIČIENEI

mirus,
gilaus skausmo ir liūdesio prislėgtiems vyrui LEONUI, 
sūnui ARŪNUI, dukroms - VIOLETAI, RŪTAI, jų šeimoms 

ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia -

Apolinaras Bagdonas Petras Navickas
Valerija ir Jonas Žadeikiai Juozas Žadeikis
Zosė Martinaitienė Teodora ir Jonas Tamuliai

Praėjo jau penkeri metai, 
kai mano mylimas vyras

AfA
PRANAS

LESEVIČIUS 
iškeliavo (amžinybę.
Penkerių metų sukakčiai 

paminėti š. m. vasario 2 d., 
šeštadienį, 11 v. r., bus 
atnašaujamos šv. Mišios 
Aušros Vartų parapijos 
šventovėje Hamiltone.

Visus galinčius maloniai 
kviečiu dalyvauti ir pasi
melsti už a. a. Prano vėlę.

Eugenija Lesevičienė

dabar prie trečio popiežiaus.
* * *

Šiuo metu Vilniaus gatvė 
Kaune, einanti pro katedrą į 
Laisvės alėją, yra pagrindinai 
sutvarkyta — pakeltos grindys, 
pravesti vamzdžiai, išlieti ša
ligatviai, išdažyti įvairiom 
spalvom architektūriški na
mai. Dabar primena Kauno se
namiestis senuosius Vokieti
jos miestus, savo sena archi
tektūra įdomesnius už dabar
tinius daugiaaukščius. Oras 
švelnus, Atlanto ciklonai slen
ka iš vakarų, pašalę buvo tik 
kelias dienas, sniegas tuoj vėl 
ištirpo. Kol ilgos naktys, slidu; 
skelbiama nemažai avarijų 
plentuose, nes daug mašinų ir 
pas mus, kartais ištisos kolo
nos nėra kaip lenkti.

Autobusu nuvažiuojam į 
Kauną per 1,5 valandos 70 km 
su užvažiavimu į Jonavos sto
tį. Vargu ar galima dar plėsti 
automobilizmą šiais keliais, 
reikės platinti, tiesti dviejų 
krypčių vieškelius — kaip Vil
nius—Kaunas, Vilnius—Uk
mergė, Vilnius—Minskas. Dir
bama visą laiką, bet nesuspėja 
su gyvenimo tempu.

* * * %

Išėjo trumpos lietuvių rašy
tojų biografijos su jų fotografi
jomis ir svarbesnėm išleistom 
knygom dabartiniais laikais. 
Nedaug esu mačiusi tos leng
vos literatūros, nėra kada ją 
skaityti, turinys šiuolaikinis. 
Poezija tinka tik išrinktie
siems. Pasiskaitom apie juos 
vertinimą žurnaluose ar pasi- 
klausom minėjimuose per tele
viziją. Ilgiuos naujos, įdomios 
literatūros, nes vis mažiau pa
sirodo.

Tiesioginių pareigų ir darbo 
nemažai, nes jaunimas dau
giau linkęs važinėti automo
biliais pas draugus ir be rei
kalo leisti laiką, senesniems 
lieka budėti ir vargti su ne
klaužadomis.
1984.XII.10 Jūsų X. Y.

PADĖKA
mirus brangiam mūsų dėdei

AfA 
JONUI GIMBUČIUI,

dėkojame kun. K. Kaknevičiui už paskutinį patarnavimą 
bei mdldas šventovėje, kapinėse ir laidotuvių koplyčioje.

tė; ♦.
Gili padėka priklauso Hamiltono šaulių kuopos nariams, 

kurie parodė tikrą artimo meilę broliui šauliui, nešdami jo 
karstą ir palydėdami a.a. Joną įamžino poilsio vietą.

Ačiū šeimininkėms ir visoms Oakvillės ponioms, prisi
dėjusioms prie laidotuvių pusryčių.

Dėkojame visiems aukojusiems velionies intencija 
įvairioms organizacijoms, spaudai, užprašiusiems šv. Mišias 
ir atsiuntusiems gėles. Taip pat dėkojame visiems, paly- 
dėjusiems velionį į amžiną tėvynę, kur viešpatauja taika 
ir ramybė.

Visada dėkingi -
Bernardas Bracius ir šeima
Waukegan, III., USA

Canadian 3rt j-Hcnioiials Ktb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų 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

KAZLAUSKAS

ęŽurniturzJuth
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto



Evangelikų kunigas ALFRED FRANZKEIT, gyvenantis V. Vokietijoje 
ir palaikantis ryšius su lietuviais bei Lietuva Nuotr. E. Norgerio

Lietuvių bičiulis kunigas Franzkeit
Pokalbis su kunigu, redaktoriumi, veikėju, vertėju ir poetu V. Vokietijoje

Lenkų knygose apie lietuvius
Paskutiniaisiais metais Va

karų pasaulyje pasirodė kelios 
lenkų kalba knygos, kuriose 
daugiau ar mažiau yra paliesta 
Lietuva.

“Tapatybės šaknys”
1982 m. Romoje išėjo Bohda- 

no Cywinskio knyga “Tapaty
bės šaknys” kurioje autorius 
nagrinėja Katalikų Bendrijos 
istoriją Rytų ir Vidurio Euro
poje iki 1945 m. Lietuvai yra 
paskirtas skyrius, pavadintas 
“Kaimo sakyklų galia”.

Pasak autoriaus, lietuvių 
tautos istorijoje yra dvi svar
bios datos: 1386 — politinio 
suartėjimo su Lenkija bei Lie
tuvos krikšto nusprendimo me
tai ir 1883 — “kai siauras, nau
jas lietuvių inteligentų elitas” 
iškėlė lietuvių tautos tapaty
bės ir jos santykių su Lenkija 
klausimą. To antrojo laikotar
pio lietuvių pasaulietiškoji 
inteligentija, palyginus su dva
siškiais, buvo negausiausia, o 
kunigai turėjo tiesioginę įta
ką Lietuvos liaudžiai per pa
rapijinę sakyklą.

Autorius tautiniam lietuvių 
atgimimui nesimpatizuoja: 
Marijampolės gimnazija vadi
nama Lietuvių inteligentų pe
rykla, jauni lietuvių tautos 
žadintojai (šį žodį Cywinskis 
rašo kabutėse), kunigai suskal
dę Lietuvos Katalikų Bendri
ją į dvi besipešančias stovyk
las. Kanauninkas K. Prapuole
nis dėl savo brošiūros “Lenkų 
apaštalavimas Lietuvoje” vadi
namas negarbingo atminimo 
žurnalistu ir pan.

Gan daug vietos B. Cywins
kis paskyrė arkiv. M. Reiniui 
dėl kurio paskyrimo į Vilniaus 
vyskupiją 1940 m. yra kaltina
mas Vatikanas konkordato su 
Lenkija sulaužymu. Autorius 
prikiša arkiv. Reiniui, esą jis 
įsakęs kunigams Marijos lita
nijoje praleisti žodžius “Re
gina Poloniae, ora pro nobis”, 
skundęsis Vatikanui dėl len
kų dvasiškių dalyvavimo len
kų pogrindžio armijoje (arkiv. 
Jalbžykowskio kurija turėjo 
savo atstovą aukščiausioje 
lenkų pogrindžio taryboje Vil
niuje, — kun. Romualdą Swier- 
kowskj, J.B.), sukėlęs kovą dėl 
Aušros Vartų. Esą lietuviai 
pradėję lenkų katalikų Rytų 
Lietuvoje persekiojimą.

Atsakymą į šiuos priekaiš
tus galima rasti knygoje “Arki
vyskupas Mečislovas Reinys”, 
kurią 1977 m. Čikagoje išlei
do Liet, krikščionių demokra
tų sąjunga. Gaila, kad B. Cy
winskis nesinaudojo lietuviš
kais šaltiniais.

“Kelias į Aušros Vartus”
Lenkų pogrindžio karinin

ko Kotwicz-Kalenkowski bio
grafijos fone Jan Erdman kny
goje “Kelias į Aušros Vartus” 
(Londonas, 1984) smulkmeniš
kai aprašo “Armia krajowa” 
1944 m. planus Vilniui užimti. 
Pagal planą vokiečiai turėjo 
būti iš Vilniaus išstumti, o 
bolševikus lenkai, kaip šeimi
ninkai, būtų miestan įsileidę. 
Planas buvęs geras ir aukš? 
čiausios AK vadovybės patvir
tintas, bet jo įvykdymas pras
tas — dėl blogos žvalgybos ir 
paskirų dalinių vadų nesuta
rimo nepavyko įgyvendinti.

J. Erdman rašo, kad 1944 m. 
liepos 3 d., kai iš Vilniaus 
traukėsi vokiečių ir lietuvių 
administracija, miesto įgulos 
vadas generolas Gerhard Poel 
tarėsi su lenkų “Armia Krajo
wa”, kviesdamas ją bendradar
biauti ginant Vilnių nuo Raud. 
Armijos. Už tai jiems jis žadė
jo perleisti Vilniaus adminis
travimą, paleisti lenkus kali
nius ir kitokių nuolaidų. Iš 
šio pasikalbėjimo lenkai pa
darė išvadą, kad vokiečiams 
“dega žemė po kojomis” ir lie
pos 7 d. rytą pradėjo nesėkmin
gą Vilniaus puolimą.

Knygos autorius piktinasi, 
kad sovietai neleido lenkams 
paraduoti Vilniaus gatvėmis, 
kurio užėmime jie bendradar
biavo su Raud. Armija. Jis ra
šo: “Kartėlis buvo juo dides
nis, nes kitą dieną (liepos 13) 
Vilniaus gatvėmis pražygiavo 
raudonų lietuvių partizanų 
būrys iš Adomo Mickevičiaus 
vardo dalinio, dainuodamas 
lietuviškas dainas. Daliniui, 
kuris laikėsi Rūdininkų girio
je, vadovavo sovietų parašiu
tininkas Stasys Juozapavičius, 
lietuvis, o politiniu komisaru 
buvo lenkas ‘Margis’ (Witold 
Staniewicz). Šis dalinys pri
klausė ‘Gabriui’ (Marijonui 
Miceikai) — irgi parašiutinin
kui iš sovietų . . .”

“Miela ponia ...”
J. Mackiewicz ir B. Toporska 

knyga “Miela ponia . ..” (Lon
donas, 1984) yra straipsnių rin
kinys, kuriuose svarstomi len
kų-lietuvių ir lenkų-gudų san
tykiai rytinėse nepriklauso
mos Lenkijos srityse. Čia nei
giamai vertinamas lenkų admi
nistracijos elgesys su lietu
viais ir gudais. Pvz. kun. To- 
ločko už klausymą išpažinčių 
gudiškai buvo ištremtas iš Vil
niaus. (Kun. Toločko kiekvie
ną dieną nuo 8 v.r. klausė iš
pažinčių Bernardinų švento
vėje. Išpažintį galima buvo 
atlikti lenkiškai, gudiškai, 
lietuviškai, J.B.). Kitur J. Mac
kiewicz rašo: “Suvalkų sutar
ties sulaužymas ir Želigovski- 
jada buvo didžiausia klaida, 
slegianti šios Rytų Europos 
dalies likimą!”

Knyga “Miela ponia . . .” yra 
lietuviams palanki.

Daugelis J. Mackiewicziaus 
knygų, kaip. pvz. “Pulkininko 
Miasojedovo byla”, “Nereikia 
garsiai kalbėti”, “Pasisuk de
šinėn” ir kitos, liečia Lietu
vą, tačiau jų autorius lietu
viams yra visai nežinomas. J. 
Mackiewicz džiaugiasi, kad 
vienas jo straipsnis buvo iš
spausdintas “Europos lietuvy
je”. J. M. buvo Koelno rašyto
jų sąjungos kandidatas Nobe
lio premijai gauti. Jo knygos 
yra išleistos anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų ir ispanų kal
bomis. J.B.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

K. BARONAS
Vieni pirmųjų, ištiesę pa

galbos ranką vokiškos “Elta- 
Pressedienst” redagavimo dar
be, buvo a.a. prof. J. Eretas 
ir kun. A. Franzkeit. Jie daž
nai savo laiškuose duodavo 
naujų sumanymų, patarimų, 
ištaisydami pastebėtas klai
das ateičiai ir pan.

Jau pirmame savo laiške 
1983 m. spalio 30 d. prof. J. Ere
tas rašė: “Kaip ‘Eltos’ įkūrė
jas ir pirmas jos direktorius 
1920 m. Kaune, dėkoju Jums 
nuoširdžiai už atsiuntimą pir
mo Jūsų leidinio ir linkiu 
Jums geriausios kloties toli
mesniame redagavime”.

Štai vėl, išleidus 2 nr., pro
fesorius 1984 m. \asario 21 d. 
rašė: “Sveikinu Jus su tokiu 
turtingu Elta-Pressedienst lei
diniu ir linkiu redaktoriui to
liau geriausios kloties. Labai 
lengva kritikuoti pasitaikan
čias vokiečių kalbos formas, 
bet tokių pasitaiko ir vokiš
kai rašantiems”.

Deja, 1984 m. kovo 13 d. šis 
didis lietuvių draugas buvo 
pašauktas į kitą pasaulį.

Žinau, kad darbais yra už
verstas ir kun. Alfredas Franz
keit, tačiau jis visuomet suran
da laiko nors trumpai atsakyti 
į mano klausimus, nes kaip vie
name laiške jis rašė: “Savo 
tėviškės užmiršti negaliu, nes 
ji buvo ir mano tėvynė. Tiesa, 
mano ‘Vaterlandas’ bus Vokie
tija, kurioje esu gimęs. Jos yra 
ir mano gimtoji kalba. Bet ne
siliausiu Lietuvą mylėjęs, nie
kuomet nepabaigsiu mokytis 
jos puikios kalbos, visuomet 
stengsiuosi tarpininkauti tarp 
tų dviejų tautų kalbų ar lite
ratūrų, o gal net ir giminystės 
(indoeuropiečiai)”.

Taip pat žinojau, kad kun. 
A. Franzkeit metų pabaigoje 
yra užimtas “Heimatgruss” 
(Tėviškės sveikinimas) metraš
čio redagavimu, tačiau krei
piausi, prašydamas atsakyti 
“TŽ” skaitytojams į klausimus.

— Gerbiamas kunige, esate 
gerai pažįstamas Europos lie
tuviams, daugeliui Vokieti
joje net ir asmeniškai. Jūsų 
gražus bendradarbiavimas su 
lietuviais, Jūsų pavardė labai 
dažnai sutinkama JAV ir Ka
nados spaudoje ne tik kaip 
mūsų tautos bičiulio, Lietu
vos užtarėjo, bet ir dalyvio li
teratūriniame gyvenime. Ma
lonėkite pateikti apie save 
žinių — kur esate gimęs, už
augęs, mokslus ėjęs ir 1.1.

— Visų pirma norėčiau dė
kui pasakyti už šiltą pristaty
mą — tik malonėkite mane 
taip aukštai neiškelti: “Esu 
sau žmogelis, šarpus kožnam 
darbui” — sakyčiau apie save 
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 
žodžiais, nors kartais ir nesi
baigia kaip anas sako: “Vis 
man pagal norą klojas, Dieve, 
būk Tau garbė”.

Gimiau aš 1921 m. Karaliau
čiuje, Vokietijoje. Prisipažįs
tu: esu vokietis bet savo kūdi
kystę praleidau Lietuvoje. Tė
vai tadaise gyveno Kybartuo
se. (Mano širdies tėviškė — tai 
anapus Virbalio, Alvito link, 
tas didelis vėjo malūnas Her- 
manno Haako ir jo dar dides
nė šeima. Dvylika dukterų ir 
vieną sūnų išaugino. O aš pats 
— pirmas jo anūkas, ir tai ber
niukas! Tai galima įsivaizduo
ti, kaip mane mylėjo. Ir kaip 
aš tą malūną ir ūkininkystę 
pamėgau. Sakydavau: “Juoki
tės! Tai viskas mano! Viskas 
mano!” — O šiandieną . ..?).

Tėvas buvo kauniškis (iš “vo
kiečių respublikos”) — iš Šan
čių. Tenlink persikėlėme 1926- 
taisiais. Nuo 1928 iki 1932 m. 
lankiau pradžios mokyklą Šan
čiuose, Sandėlių gatvėje. Gi
liai širdyje glūdi neužgęstama 
meilė mano klasės auklėtojai 
poniai Vaiciechauskienei . ..). 
Mokyklą baigiau egzaminais ir 
stojau į Kauno vokiečių gim
naziją, kurios direktorius 
prof. dr. Johann Strauch ne
toli mūsų Šančiuose gyveno. 
Lankiau tą gimnaziją iki sep
tintos klasės. Paskui teko per
eiti į lietuvišką gimnaziją. 
Tai buvo Kauno IV valstybinė 
gimnazija Šančiuose. Nebai
giau jos — įsibrovė rusai, pra
sidėjo Lietuvos vokiečių re
patrijavimas ... Taip aš 1941 
m. sausio mėnesį išvykau į ne
žinomą ateitį, į protėvių kraš
tą, man visai nepažįstamą, nes 
iš jo juk mane išgabeno 20 die
nų amžiaus.. .

Patekome į stovyklas, tuos 
“lagerius”; iš ten mane kvietė 

į Berlyną mokslo užbaigti. (Ten 
buvo įrengti abitūros kursai 
prie Berlyno universiteto). 
Įsigijau brandos atestatą, ir 
netrukus mane paėmė į kariuo
menę, apmokė ir išgabeno į ry
tus .. . Bet Lietuvos aš tada, 
nei bet kada po to nebema
čiau. Anais laikais, o tai buvo 
žiaurūs Hitlerio laikai, buvau 
net laimingas tuo, kad į tą ma
no mylimą šalį negabeno; per 
daug blogumų iš vokiečių pu
sės buvau girdėjęs.

Sužeistas grįžau iš karo ir 
patekau į amerikiečių nelais
vę, paskui ir dar čekoslovakų 
buvau suimtas ir patupdy
tas. . . Galų gale atsidūriau 
Westfalijoje, Vakarų Vokieti
joje, jau susituokęs su Alice 
Degiau, kybartiete, ir su pir
mąja mūsų dukterimi. Pradė
jau studijuoti evangelikų teo
logiją Erlangene (netoli Niurn
bergo, Bavarijoje) ir Miunste- 
rio universitetuose. Atostogų 
mėnesiais stropiai dirbau fa
brikuose, nes reikėjo augan
čią šeimą vienam išlaikyti . . .

1952 m., po visų išlaikytų 
egzaminų, mane nukėlė į Frei
statt, Hanoverio srityje. Ten 
ištarnavau daugiau kaip 31 me
tus labdaros įstaigoje (von Bo- 
delschwingh’sche Anstalten 
Bethel). Buvau toksai “visų 
valkatų vyresnysis brolis” (el
der brother of all tramps) ar
ba “ubagyno pirmininkas” 
kaip kartais juokaudamas save 
vadindavau. Tokiems bena
miams turėjome per 300 kam
barėlių apsigyventi ir nebe
klaidžioti po pasaulį. . . Te
ko per tą ilgą laiką susitikti 
ir lietuvių ir Lietuvos vokie
čių, ir rusų, lenkų, žydų . . . 
1984 m. pradžioje išėjau į pen
siją — anksčiau negu reikėjo, 
nes noriu dar gerokai pasidar
buoti . . .

— Kur taip gerai išmokote 
lietuvių kalbų?

— Nemokėjau nė vieno žode
lio lietuviškai, užaugau tik 
su vokiečių kalba! Aštuonerių 
metų berniukas turėjo mokytis 
lietuviškai pradžios mokyklo
je — oi, sunkoka buvo . . . Pas
kui vokiečių gimnazijoje mus 
mokė panelė Vosylytė (prieš 
keletą metų Vilniuje mirusi) 
— griežta, bet labai puiki mo
kytoja. Pas ją gaudavau tre
jukę su minusu .„.. O kai pa
tekau į Šančių IV valstybinę, 
grynai lietuvišką gimnaziją — 
nuo pat pirmos dienos mažiau 
ketveriukės nematydavau! Bu
vau tos klasės pirmas — net 
lietuvių kalboje! Čia mane pa
drąsino (ir šiaip labai daug 
mano visam gyvenimui davė) 
a.a. lietuvių kalbos mokyto
jas Ašmantas. — O dabar Vo
kietijoje neužsimiršo lietu
vių kalba: 1. turiu lietuviško 
kraujo giminių, 2. kad mūsų 
vaikai (trijų susilaukėme) ne
suprastų su savo pačia lietu
viškai šnekėjomės.

— Iš Jūsų lyriškai skamban
čių laiškų jaučiu, kad dalį sa
vo laisvalaikio skiriate kūry
bai. Kas Jums arčiau širdies — 
proza ar poezija ?

— Dar būdamas Kauno vo
kiečių gimnazijos mokinys, 
pradėjau lietuviškų eilėraš
čių vertimus į vokiečių kalbą! 
Sužavėjo mane tada — ir taip 

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• Įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

Vardas, pavardė ......................................................... Tel.............

Adresas ............................................................................. .............

išliko lig šiol — Antano Bara
nausko “Anykščių šilelis” ir 
kiek vėliau visas Maironis .. . 
Tokių vertimų (ritmo ir rimo 
atžvilgiu lygiai su originalais) 
visokiausių rašytojų pas mane 
susirinko jau šimtais! Čia man 
“padeda” ir ta aplinkybė — iš 
jaunų dienų rašau (vokiečių 
kalba) eiles . . . Lyrika žaviuos! 
O už jos vertimą net tokią (ne 
piniginę!) tarptautinę premiją 
esu gavęs. — Bet verčiu dažnai 
ir noveles, pasakas. Bandžiau 
net dramas — Grušo “Barborą 
Radvilaitę” esu išvertęs . ..

— Iš rašytojo A. Landsber
gio gavau jo dramą “Penki stul
pai turgaus aikštėje” vokišką 
vertimą (Fuenf Pfaehle auf 
dem Marktplatz). Tai buvo Jū
sų darbas. Taip pat ir istori
ko S. Sužiedėlio veikalas “Der 
heilige Kasimir”—Šventas Ka
zimieras. Atrodo, palaikote 
ryšius su išeivijos lietuvių ra
šytojais?

— Visi jie man artimi! Juk 
aš savo darbelyje jų mintimis 
galvoju, svajoju, juokiuos ir 
verkiu . . . Pergyvenu jausmus, 
džiaugsmą, baimę, liūdesį — o 
tik tada galiu visa tai išreikš
ti savo gimtąja vokiečių kalba.
— Bet kartais ir asmeniškai 
susipažinti pavyksta. Rečiau 
pasimatom, bet laiškais drau
gaujame. Prisimenu Giedraitį- 
Spalį, kaunietį mano kartos, 
kurio taip anksti netekau . . . 
Bet yra ir kitų, labai malonių, 
kaip tas Jūsų minėtas bičiulis 
Algirdas. Yra dar ir kitų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Tik — kad daugiau laiko te
kiams ryšiams turėčiau!

— Susipažinome Vokietijos 
lietuvių kultūros instituto su
važiavime. Ar esate tos insti
tucijos narys, norintis dar ge
riau pažinti lietuvių literatū
rą, meną, istoriją, ar gal da
lyvaujate paskaitose (vokiškai 
ir lietuviškai) tik kaip svečias?

— Visų pirma esu Lietuvos 
vokiečių organizacijos narys 
ir bendradarbis. Bet čia rei
kia gerai įsiklausyti: Lietuvos!
— Tad ir laikau ryšius su lie
tuviais išeivijoje, kiek bega
lėdamas ir įstengdamas. Lietu
vių kultūros institutas — pati 
naujausia mano meilė. Turiu 
dar ir kitų nemažai. Matote, 
skaitau Vokietijos lietuviams 
paskaitas suvažiavimuose ir 
Vasario 16-tos minėjimuose, 
net Lietuvių kultūros savai
tėje Šveicarijoje skaičiau iš 
savo poezijos vertimų: viešė
jau Annabergo pilyje Bonoje.

— Žinau, kad liūto dalis nuo
pelnų Lietuvos vokiečių met
raščio “Heimatgruss” leidime 
ir redagavime priklauso Jums. 
Straipsniai, persunkti Lietu
vos ilgesiu, istorinės nuotrau
kos, nesuvokietinti lietuviški 
vietovardžiai yra kartu visų 
lietuvių pasididžiavimas, ka
dangi “Heimatgruss" palaiko 
ryšį vyresnės vokiečių kartos 
su gintarų kraštu. Žinau ke
letą vokiečių šeimų, kalban
čių namuose lietuviškai. Ta
čiau įdomu būtų sužinoti, kaip 
į Lietuvą žiūri jau Vakarų Vo
kietijoje užaugusi Lietuvos vo
kiečių jaunoji karta, ar ji da
lyvauja suvažiavimuose, Lie
tuvos vokiečių renginiuose, ar

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Ontario vyriausybės ministeris DENNIS R. TIMBREL!. Toronte su High 
Park-Swansea apylinkės konservatorių partijos vykdomojo komiteto nariu 
VLADU JANKAIČIU partijos surengtame kalėdiniame pobūvyje Toron
to Lietuvių namuose. Tuo metu jis kandidatavo į Ontario konservatorių 
partijos vado ir premjero vietų

Ar jau laikas užmiršti?
Rudolfas Naujokas, jo knyga apie Rytprūsius ir istoriniai faktai

B. STUNDŽIA

Netikėtai pakliuvo į rankas 
dailiai 1978 m. išleista su 220 
nuotraukų vokiečių kalba kny
ga “Ost Preussen”, kurioje au
torius R. Naujok sentimenta
liai aprašo R. Prūsijos žemes, 
miestus ir istorinius to kraš
to asmenis.

Paskaičius knygą, tenka susi
mąstyti, nes susidaro įspūdis, 
kad ten aprašomos senos vo
kiškos žemės, kuriose tik vo
kiečiai turėjo teisę gyventi, 
kad jie ne atėjūnai ir tik pra
džioje prūsai nedavė jiems ra
mybės.

Kas ten rašoma?
Knygos autorius Rudolfas 

Naujokas, kai kuriems klaipė
diškiams žinomas kaip moky
tojas ir rašytojas, sprendžiant 
iš jo pavardės, matyt, yra ki
lęs iš suvokietėjusios ar pu
siau lietuviškos šeimos. Daž
nai tokie iš vienos tautybės 
išvirtę į kitą būna aršūs savo 
kilmės tautybės priešai. To
kių turime ir čia, kai ateivis 
vaizduoja save didesniu pat
riotu už vietoje gimusius ang
losaksus arba pasidaro netole- 
rantas vėliau atvykusioms į šį 
kraštą, ypač nepalankiai nusi
teikęs prieš kitos rasės žmo
nes.

R. Naujokas, aprašydamas 
krašto istoriją, išgarbina 
kryžiuočių riterių ordiną kaip 
“tikrą krikščionybės sieną”. 
Mini prūsų suvokietinimą: 
“... tarp prūsų ir vokiečių 
vedybos buvo pasekmė abiejų 
tautų susimaišymo, ir pamažu 
prūsai įaugo į vokiečių kultū
rą bei kalbą”. Jis džiaugiasi, 
kad Melno taikos nustatyta 
siena buvo antra pastoviau
sia Europoje.

Rašydamas apie papročius, 
jis nė nebando paaiškinti, kad 
vietos gyventojų vokiečių kal- 
bon įpinti kai kurie žodžiai 
ir vietovių vardai yra kilę iš 
prūsų ir lietuvių kalbų. Iš vi
so lietuviams jo knygoje nėra 
vietos, lyg jų ir nebuvę R. Prū
sijoje.

Apie Klaipėdą jis rašo, kad 
ji buvo pastatyta Lietuvai ap
supti. Miestas buvęs nuo Vo
kietijos atskirtas, bet kam jis 
iki 1939 m. priklausė ir nuo 
kurios valstybės Hitlerio buvo 
atplėštas, R. Naujokas nemini. 
Atseit, Klaipėdos kraštas buvo 
geruoju prie Vokietijos pri
jungtas, esą net anglai tą veiks
mą pripažino. Bet neužmiršo 
paminėti, kad Klaipėdos kraš
te vokiečiai kentė persekio
jimus (turbūt nacių bylas turė
jo galvoje!) ir priespaudą. Pa
sak autoriaus, seniausias R. 
Prūsijos miestas išliko atmi
nimuose lyg sapnas, nes 1945 
m. sausio 28 d. 4 v.r. paskuti
nis nacių armijos kareivis pa
liko Klaipėdą.

Tiesa, vokiečiai gana atkak
liai gynė Klaipėdą. Vadinama
jai šešioliktai lietuvių divi
zijai vadovavo gen. A. Urbšas. 
Kelias, vaduojant Klaipėdą bu
vo aplaistytas lietuvių karių 
krauju. Taip pat ir dvi rusų 
divizijos turėjo didelių nuo
stolių.

Kiti faktai
Buvęs Klaipėdos krašto na

cių vadeiva dr. Neumanas, ku
ris su Hitleriu iškilmingai 1939 
m. atvirame automobilyje važi
nėjo Klaipėdos gatvėmis, so

vietinei armijai artėjant, ark
liuku pakinkytame vežimėlyje 
išdardėjo iš Klaipėdos. Rusai 
išdraskė vokiškumo tvirtoves 
— dvarus, priklausiusius ar
šiems naciams ar šiaip vokie
tininkams visuose Rytprūsiuo
se, bet, deja, ten ir pasiliko. 
Lenkai gi gavo platų išėjimą į 
Baltijos jūrą.

R. Naujokas nesako, kad vo
kiečiai Prūsijoje buvo atėjū
nai. Jis daro išvadą, kad nei 
lenkai, nei rusai negali Ryt
prūsių savintis, o tik vokiečiai, 
turintieji prūsų kraujo. O kaip 
su lietuviais, kurie gyveno su
simaišę su prūsais, kuršiais ir 
buvo iš dalies suvokietinti? 
Prūsų kalba išnyko, bet lietu
vių kalbos nepavyko visai iš
stumti, nors vokiečiai labai 
stengėsi.

Istorikas K. Stalšans mini, 
kad laikraštis “Tilžės kelei
vis” dar prieš II D. karą turė
jo skaitytojų netoli nuo Kara
liaučiaus, taip pat karo pabė
gėliai rado ten lietuviškai mo
kančių.

Apie lietuvius R. Prūsijoje 
kai kurie vokiečių mokslinin
kai rašė daugiau remdamiesi 
politika, negu mokslo duome
nimis. Jie stengėsi mažinti 
lietuvių skaičių, o Hitlerio 
sekėjai valdymo metu stengėsi 
ištrinti iš žemėlapių ir lie
tuviškus vietovardžius. Vokie
čiai gana atidžiai tyrė prieš
istorines germanų gyvenamas 
vietas. Nors ii* nenoromis tu
rėjo pripažinti jog baltų gy
venamos sritys siekė Vyslą, o 
kai kurie tvirtino, kad jos ėjo 
ir į vakarus nuo Vyslos. Buvo 
ir tokių nacizmo apnuodytų 
mokslininkų, kurie priskyrė 
priešistoriniams germanams 
visus Rytprūsius, vakarų ir 
vidurinę Lietuvą net iki Kau
no.

Istoriniai faktai
Remdamasi archeologiniais 

tyrimais, dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė mini, kad priešis
toriniai baltai į rytines Bal
tijos sritis atėjo maždaug 2000 
m. pr. K. ir susimaišė su anks
čiau ten gyvenusiais vietiniais 
ir jų vakarinės gyvenvietės sie
kė Oderio upę. Baltų pasiskirs
tymas į įvairias šakas išryškė
jo apie V-I š. pr. Kr. Dar vėliau 
prūsai pasiskirstė į įvairias 
gentis. Deja, prūsų gentys ne
susijungė į valstybę. Jos ver
tėsi žemdirbyste, prekiavo su 
Romos imperija ir iš visų bal
tų buvo toliausiai pažengę vi
sose srityse. Visuotinius rei
kalus aptardavo apylinkės vy
rų susirinkimas, vadinamas 
vaida. Tikyba irgi buvo panaši 
į kitų baltų.

Prūsus puldinėjo švedai, da
nai ir lenkai. 1230 m. kryžiuo
čių ordino riteriai įsitvirtino 
prie Vyslos. Nors prūsai ir va
kariniai lietuviai priešinosi, 
bet jau XIII š. pabaigoje jų su
kilimai buvo nuslopinti. Daug 
prūsų žuvo, daug išsikėlė į Lie
tuvą ir net į lenkų žemes. Prū
sų kovos su kryžiuočiais, ma
tyt, paskatino lietuvius jung
tis ir davė laiko jų valstybei 
sustiprėti. Tik gaila, kad dėl 
vykusių tuometinių kovų tarp 
kunigaikščių nebuvo prūsams 
pagelbėta ir kryžiuočiams pa
vyko R. Prūsijoje galutinai 
įsitvirtinti.

Pirmiausiai suvokietėjo prū
sų didžiūnai, o juos sekė lais-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVTffiJE
KAUNO TEATRAS

Su Kauno teatro istorija ir 
paskutiniuoju jo atnaujinimu 
“Literatūros ir meno” skaityto
jus 1984 m. gruodžio 8 d. laidoje 
supažindina Danutė Zovienė. 
Senasis teatro pastatas, supro
jektuotas architekto J. Goline- 
vičiaus, iškilo ant buvusios mū
rinės kepyklos pamatų 1891 m., 
kai Kaunas, nuošalus guberni
jos miestas, turėjo tik 80.000 gy
ventojų. Paskubomis atliktus 
statybos darbus teko tuojau pat 
taisyti. Pirmosios premjeros 
teatras tesusilaukė 1893 m. Jai 
buvo pasirinkta N. Gogolio ko
medija “Revizorius”. Teatras ta
da užėmė tik centrinę dabarti
nio pastato dalį, turėjo 500 vie
tų žiūrovų salę su dviejų aukštų 
balkonais, scena, dviem priesa- 
liais ir tarnybinėmis patalpo
mis. Kai 1919 m. Kaunu okupavo 
vokiečiai, pastate veikė vokie
čių teatras, buvo susilaukta 
priestato, leidusio pagilinti sce
ną, patobulinti orkestro duobę, 
aktoriams skirtus kambarius.

LIETUVIŲ RANKOSE
Kitas pastato pertvarkymas 

įvyko 1922-25 m. Juo rūpinosi 
atnaujinimo komisija, projekta
vimą bei darbų priežiūrą pave
dusi V. Dubeneckiui ir M. Son
gailai. Pastarasis ne tik vykdė 
darbus, bet ir suprojektavo tech
ninę scenos įrangą, pasitarda
mas su vokiečių inž. Hofmanu. 
V. Dubeneckis paruošė projek
tus fasadų ir žiūrovų salės pa
keitimams. Pastato išorei jis 
taikliai ir proporcingai panau
dojo baroko elementus, o kvad
ratinę salės formą pakeitė į pa
sagos pavidalo. V. Dubeneckis, 
neaukštindamas pastato, įrengė 
trečią balkonų aukštą. Dėl to 
daugiau atsirado vietų žiūro
vams. Senasis Kauno teatras vėl 
buvo pertvarkytas 1930 m. Šį kar
tą projektą paruošė architek
tas V. Landsbergis-Žemkalnis, 
padaręs daug pakeitimų pastato 
viduje, pašalinęs menkavertes 
išorės puošybos detales, pridė
jęs šoninius dviejų aukštų prie
status toje vietoje, kur anksčiau 
glaudėsi vienaaukščiai vasaros 
paviljonai.

DABARTINIS JO VEIDAS
Paskutinį pakeitimų projek

tą paruošė vyr. architektas Kęs
tutis Žalnieriūnas. Teatras buvo 
uždarytas 1982 m. pavasarį, bet 
darbai prasidėjo jau 1976 m. Pa
sak K. Žalnieriūno, pradžioje 
buvo numatytas tik scenos sumo- 
derninimas, bet vėliau kilo min
tis praplėsti teatro patalpas, 
įrengti požemį, išlaikant tai, kas 
būdinga V. Dubeneckio ir M. 
Songailos bei vėlesnei V. Lands
bergio-Žemkalnio kūrybai. Sta
tyba buvo pradėta 1978 m. ne
lengvose sąlygose. Mat dieną 
teatre vykdavo repeticijos, va
karais — spektakliai. Esą nebu
vo galima ištirti istoriškai su
siformavusios architektūros. 
Pirminėje projektavimo dalyje 
ne kartą teko tartis su architek
tu V. Landsbergiu-Žemkalniu. 
Pagrindiniai darbai prasidėjo 
su teatro uždarymu 1982 m. ge
gužės mėnesį. Teatras yra H for
mos. Viename uždarųjų kieme
lių teko patalpinti visą scenos 
valdymo įrangą. Į požeminį erd

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS [ LIETUVĄ
Išvyksta 

Balandžio 3 
Gegužės 8 
Gegužės 24 
Birželio 24 
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20 

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA - gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos
★ ★ ★

Mūsų įstaigoje
■ Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
■ Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

vų priesalį buvo perkeltos dra
bužinės, rūkomieji kambariai, 
visos teatrą aptarnaujančios 
techninės tarnybos. Požeminis 
priesalis organiškai įsikompo
navo į pastato visumą, atkarto- 
jant jame baroko elementus. 
Sienos dengtos iš Sibiro ir Taš
kento atvežtomis marmuro 
plokštėmis, kurios požeminę 
pastato dalį saugo nuo drėgmės. 
Požemyje įrengus minėtas pa
talpas ir tarnybas, išsilaisvino 
pirmojo ir antrojo aukšto prie- 
saliai. Pirmajame aukšte dabar 
jų yra du — nedidelis dešinysis 
su laiptais į drabužines ir erd
vus kairysis, kuriame perdengi
mus laiko juodo marmuro kolo
nos. Atnaujinant teatrą, teko 
keisti vidaus konstrukcijas, vi
są pastatą “kabinti” ant šių at
ramų. Net ir keičiant esminius 
konstrukcijų elementus nebuvo 
suardytos vidaus proporcijos: 
liko nedidelės jaukios erdvės, 
kurios laipteliais, pakylomis 
susisiekia viena su kita.

ŽIŪROVŲ SALĖ
Ji liko tokia, kokią suformavo 

V. Dubeneckis ir M. Songaila. 
Tačiau moderninant sceną, žiū
rovų salę teko sumažinti dviem 
eilėm. Buvo pakeistos grindų pa
kylos, naujai pakreipti žiūrėji
mo taškai. Atnaujinimo metu bu
vo rastos sienos, dažytos viole
tine spalva. Dabar salei panau
doti šeši violeto atspalviai. Stip
riausias yra baldų apmušaluose, 
o į viršų tie atsplaviai šviesėja, 
erdvei atnešdami lengvumo. Sa
lei buvo suprojektuotas naujas 
didelis krištolinis šviestuvas. 
Violetinė spalva taip pat panau
dota laiptinėse ir kasų vestibiu
lyje. Prie centrinės ložės bus 
įrengtas memorialinis Kipro 
Petrausko kambarys. Didžiaja
me pirmojo aukšto priesalyje pa
kabintos trys A. Martinaičio, 
mažajame — dvi R. Vaitiekūno 
drobės, patalpinta ant laiptų 
ašies stovinti dekoratyvinė L. 
Striogos skulptūra. Antro aukš
to priesalyje suformuotą barų 
zoną papuoš dailininkų S. ir T. 
Petraičių keraminis darbas sie
noje, E. Saladžiaus grafika. Mar
muro sienas požeminėje dalyje 
pagyvins du B. Vaitiekūnienės 
gobelenai. Memorialiniam K. 
Petrausko kambariui dail. J. 
Mikalauskas tapo istorinės te
matikos paveikslą. Dar nėra at
naujinta užkulisinė teatro da
lis. Teatras savo dirbtuvėms 
taipgi susilauks kelių pastatų 
gretimame kvartale.

KELIAUJANTI PARODA
Vilniuje atidaryta Baltijos 

šalių paroda “Namų apyvokos 
reikmenys”, Vilniun atkeliavusi 
iš Talino ir Rygos. Joje sutelk
ti tūkstančiai naujausių buities 
reikmenų, kurie gaminami Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Seniau gražiausi apyvokos reik
menys būdavo skiriami svetai
nei, prasčiausi tekdavo virtu
vei. Jaunoji šeimininkių karta 
dabar grožio nori ir virtuvėje. 
Tai liudija gražus Lietuvoje pa
gamintų baldų komplektas 
“Uošvė”, estiškos dėžutės bi
riems produktams, virtuvės puo
dų rinkiniai. Latvijos skyriu
je visus žavėjo reikmenys vo
nios kambariui. V. Kst.

Grįžta
Balandžio 21
Gegužės 22
Birželio 2 arba birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17
Spalio 20
Sausio 5

Atlikusi Kalėdų eglutės programų Hamiltone Vyskupo M. Valančiaus mo
kyklos mokinių ir mokytojų dalis su Kalėdų seneliu (K. Budrevičiumi)

Hamilton, Ontario
SĖKMINGĄ NAUJŲ METŲ su

tikimą 1984 m. gruodžio 31 d. Jau
nimo centre suruošė KLB Hamil
tono apylinkės valdyba. Pasku
tiniaisiais metais sutikimai ne
buvo sėkmingi dėl mažo dalyvių 
skaičiaus. Šį kartą valdyba nu
tarė ledus pralaužti ir žadėjo at
silankiusiems gražiai išpuoštą 
salę, gerą vakarienę ir smagią 
muziką.

Rengėjai galėjo pasidžiaugti, 
nes atsilankė apie 150 žmonių ir 
tikrai jaukiai, gražiai E. Bajorai- 
tienės ir R. Pakalniškienės rūpes
čiu išpuoštoje salėje vaišinosi 
Danutės Mačienės paruošta vaka
riene, o guviai aptarnavo “Gyva- 
taro” mergaitės. Dar prieš Nau
jus metus pirm. Bernardas Mačys 
pakvietė visus prie užkandžių ir 
saldumynų bufeto. Viskas buvo pa
ruošta skoningai, rūpestingai ir 
gražiai.

Sulaukus Naujų metų ir sugie
dojus Tautos himną, visus daly
vius pasveikino pirm. B. Mačys. 
Šokiams grojo “Z-Dana” orkest
ras iš Toronto. Matėsi žmonių iš 
netolimų apylinkių: St. Cathari
nes, Niagara Falls ir kitur. Gai
la, kad nebuvo jaunimo. Naujoji 
apylinkės valdyba bendru darbu, 
pasikvietusi daugiau talkinin
kų, gražiai pasirodė ir hamilto- 
niečiams davė progos savoj kolo
nijoj pasidžiaugti Naujų metų su
tikimu. N. N.

ŠALPOS FONDAS prieš šven
tes sulėtino aukų rinkimą. Da
bar, baigdamas vajų, dar priims 
aukas Jaunimo centre du pasku
tinius sausio mėnesio sekmadie
nius po pamaldų. Šalpos fondo 
komitetas prašo tuos, kurie ne
turėjo progos paaukoti vieną ki
tą dolerį lietuviškai šalpai, įteik
ti savo auką per tuos du sekma
dienius. Šalpos fondas per 1984 m. 
išsiuntė Suvalkų trikampio lietu
viams 95 siuntinius ir 39 siunti
nius iš privačių asmenų, kurie ap
mokėjo siuntimo išlaidas. Iš viso 
pasiųsta 134 siuntiniai dėvėtų dra
bužių.

Parodykime artimo meilę savo 
tautiečiams, kuriems reikalinga 
mūsų parama. Ateina daugybė pa
dėkos laiškų ir prašančių nepa
miršti jų sunkiose gyvenimo sąly
gose. Todėl, mieli tautiečiai, Šal
pos fondo komitetas prašo jūsų au
kos šiam tikslui.

CHORAS “AIDAS” kas sekma
dienį repetuoja parapijos salėje, 
vadovaujamas muziko Jono Govė- 
do. “Aidas” yra pakviestas atlikti 
dalį programos Hamiltone Vasa
rio 16 minėjime vasario 10 d. Ge
gužės 4 d. jis koncertuos Mont- 
realyje kartu su mergaičių choru 
“Pavasaris” ir Otavos “Ramunėlė
mis”. “Aidas” turi ir daugiau pla
nų, kurie bus vėliau paskelbti. 
Choro vadovas kviečia visas mer
gaites, mėgstančias lietuvišką 
dainą, atvykti į choro repetici
jas. Visais choro reikalais kreip
tis į choro administratorių J. Plei- 
nį telefonu 549-5372. J. P.

Delhi, Ontario
IR VĖL AMŽINYBĖS SĄRAŠAS 

PAILGĖJO. 1984 m. gruodžio 9 d. 
mirė mūsų parapijietė Aleksand
ra Dambrauskienė-Vitkauskaitė, 
palikdama liūdinčią dukrą Idą, 
sūnus Joną, jn., Vytą ir Eduardą 
su šeimomis. Tai antras smūgis 
šiai likusiai šeimai, nes tais pa
čiais metais liepos 27 d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė jos mylimas vy
ras ir šeimos tėvas Jonas, sn.

Velionė palaidota iš Delhi lie
tuvių Šv. Kazimiero šventovės Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje. Laidotuvių apeigas atliko 
klebonas kun. L. Kemėšis ir Lang- 
tono parapijos klebonas A. P. 
Spencer. Paskutinį atsisveiki
nimo žodį kapinėse draugų ir pa
žįstamų vardu pasakė Marija Mic
kevičienė, primindama, kad taip 
baigiasi mūsų visų mirtingųjų 
žemiška kelionė. Ir mes čia liku
sieji anksčiau ar vėliau turėsim 
taip pat perlipti gyvybės slenks
tį ir pasieksime vienybę, anot 
poeto: "Be pykčio, keršto, be pa
vydo — visi vieningi mirusių mies
te .. .” M. M.

Oakville, Ontario
KLB OAKVILLĖS APYLINKĖS 

visuotinis narių susirinkimas — 
š. m. sausio 27, sekmadienį, 5 v.p.p., 
Žiūraičių namuose (110 Selgrove 
Cr.). Nesusirinkus kvorumui nu
statytu laiku, įvyks antras susi
rinkimas 15 minučių vėliau. Jis 
bus teisėtas bet kuriam narių skai
čiui susirinkus. Valdyba

London, Ontario
PARAPIJOS TARYBOS prezi

diumas (V. Gudelis, P. Jokšas, V. 
Vaitkus) pasveikino kleboną kun. 
J. Mikalauską, OFM, jo 74-ojo gim
tadienio proga ir įteikė didelę ta
rybos dovaną. Jį pasveikino ir 
“Pašvaistės" choras, vadovauja
mas muz. R. Vilienės.

Šiluvos Marijos parapija džiau
giasi, turėdama tokį veiklų kle
boną. Jo rengiami Šiluvos Marijos 
atlaidai kasmet tampa populia
resniais. Pernai jie sutapo su pa
rapijos dvidešimtmečiu, kuris irgi 
buvo vykusiai paminėtas. Taip pat 
minėtinos Kalėdų apeigos. Jos bu
vo vienos iš gražiausių ir įspū
dingiausių. Parapijiečiai už tai 
yra jam dėkingi. Kūčių naktį 11.30 
v.v. įvyko “Pašvaistės” choro re
liginis koncertas, vadovaujamas 
muz. R. Vilienės, dalyvaujant so
listei I. Černienei. Po pusvalan
džio prasidėjo Bernelių Mišios. 
Šventovė buvo pilna maldininkų. 
Dalyvavo ir gsftra daug jaunimo. 
Atvyko šeimos su vaikais. Šven
tovė buvo skoningai išpuošta.

NAUDINGAS LEIDINYS. Dar 
vienas klebono nuopelnas Šilu
vos Marijos parapijai yra 1984 m. 
paruošimas naudingo leidinio. 
Visiems aktyviems savo parapi
jiečiams jis šį leidinį išdalino 
kaip asmeninę dovaną.

Leidinys išleistas kun. I. Mika
lausko, OFM, iniciatyva ir lėšo
mis parapijos dvidešimtmečio 
proga. Spausdino “Litho-Art Ltd.” 
Toronte. Tiražas — 150 egz. Spau
dai jį kruopščiai paruošė Nora 
Kulpavičienė. Leidinys gražiai 
atspausdintas ir meniškai apipa
vidalintas — malonu jį paimti į 
rankas. Pati svarbiausia šio lei
dinio nauda yra ta, kad liks tam 
tikras mūsų apylinkei istorinis 
dokumentas, nušvieįiąs mažos 
mūsų apylinkės gyvastingumą per 
20 metų. Jame yra daug įdomių ir 
visai nematytų ryškių nuotraukų. 
Jame taip pat įdėtos trumpos orga
nizacijų apybraižos ir ilgesnis 
parapijos nueito kelio per 20 sėk
mingų metų aprašymas. Pabaigoje 
pridėtas labai vykęs to aprašymo 
vertimas į anglų kalbą. Vertimas 
atkreips ir kitataučių dėmesį, o 
taip pat bus naudingas jaunajai 
kartai, kuri turi sunkumų skai
tyti ilgesnius straipsnius lietu
vių kalba. Netenka abejoti, kad 
parapijiečiai su dėkingumu sutiks 
šį leidinį. D. E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 6%
santaupas..........................77s%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................... 7%
term, indėlius 1 m.......... 10’/<%
term, indėlius 3 m.......... 103A%
reg. pensijų fondo............ 974%
90 dienų indėlius................. 9%
(minimum $5.000)

Edmonton, Alta.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Lietuvių namuose, įvyko gruo
džio 31 d. vakare. Tai tradicija ta
pęs pobūvis, kuris rengiamas jau 
daugelį metų, nepaisant oro, ke
lių ar dalyvių skaičiaus. Šios tra
dicijos numatoma laikytis ir atei
tyje. Šiemet, nors dalyvių buvo ne
daug, pobūvis įvyko gražioje, pa
kilioje, šeimyniškoje nuotaiko
je. Vakarą gražiai pravedė apy
linkės valdybos pirm. Algis Duda- 
ravičius. Gamta taip pat buvo pa
rengimui palanki — po 10-ties die
nų trukusių stiprių šalčių, oras 
Naujų metų išvakarėse sušvelnėjo 
beveik iki atodrėkio. Tai buvo ge
ra ir graži Naujų metų pradžia.

Naujų metų sutikimo vakare bu
vo perskaitytas Juozo Kyno eilė
raštis “Naujų metų naktį”, para
šytas prieš 10 metų, kai autorius 
buvo 70 metų amžiaus. Dabar jis 
gyvena senelių prieglaudoje. 
Anuomet tą eilėraštį skaitė pats 
autorius, o dabar tai padarė ki
tas tautietis. Štai jo tekstas.
Varpai bokštuose ding-dang 

skelbia viltį,
Kad žmogus į žmogų šią naktį 
be kaukės rengiasi prabilti.
Dega ugnys prie rūmų ir ubagyno, 
nes čia ir ten dega viltis širdyse - 
viltis skaidri, kaip taurė 

šimtamečio vyno.
Dega šarmoti putinai pakelėse. 
Pasaulio keleivi, atminsi iš 

kur atėjęs
ir kad paliktas pelenas dar 

neišblėsęs. ..
Dega ugnys čia ir anapus 

vandenyno.
Dega viltis mūsų ir jų širdyse, 
Viltis skaidri, kaip taurė 

šimtamečio vyno.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ ren

gia KLB Edmontono apylinkės 
valdyba, Lietuvių namuose š. m. 
vasario 16 d., 7 v.v. Bus trumpa pro
grama, po kurios įvyks šokiai, gro
jant geram orkestrui. Veiks bufe
tas su užkandžiais. Kviečiami visi 
dalyvauti. Dobilas

Los Angeles, Calif.
J. DAUMANTO ŠAULIŲ KUO

POS suruoštos Kūčios įvyko gruo
džio 16 d. žemutinėje Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Žmonių susi
rinko daugiau negu buvo tikėta
si, tad teko papildomai prista
tyti kelis stalus. Kūčiose dalyva
vo ir gen. konsulas V. Čekanaus
kas su ponia. Iškilmę pradėjo kuo
pos pirm. J. Pažėra trumpu žodžiu 
apie Kūčias, prisimindamas po vi
są pasaulį išblaškytus lietuvius 
bei vergijoje likusius brolius ir 
seses. Prel. dr. V. Bartuška su
kalbėjo pritaikytą maldą, L. Ręi- 
vydas padeklamavo savo eilėraštį 
“Kūčias prisiminus Lietuvoj*’. 
Plotkelių laužymu pradėjome Kū
čių vakarienę.

Poetė Danutė Mitkienė paskai
tė Kūčioms skirtą savo eilėraštį, 
sol. O. Deveikienė vadovavo kalė
dinėm giesmėm. Alf. Giedraitis 
paskaitė savo eilėraštį. Grupė 
dainos mėgėjų, pritariant visiems 
Kūčių vakarienės dalyviams, pa
dainavo iš Sibiro gautą nežino
mo poeto dainą, skirtą savo moti
nai.

Padėka už tą jaukų renginį pri
klauso kuopos šaulėms: vadovei 
J. Paškauskienei, V. Tuminienei, 
M. Uksienei, B. Tompauskienei, 
S. Verbylienei, J. Jakubėnienei, 
talkininkei B. Venckienei ir ki
toms, taip pat J. Avižieniui, Ja- 
kubėnui, V. Apeikiui, V. Šimoliū- 
nui ir J. Pažėrai, kurie atidavė 
savo darbo duoklę ruošiant Kū
čias. epą.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 103/4%
asmenines paskolas....  1272%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

B LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
korespondenciniu būdu išrinko 
naują vadovybę 1985-88 m. laiko
tarpiui. Rinkimų komisija, ku
rią sudarė pirm. J. Toliušis, vice- 
pirm. V. Urbonas ir sekr. J. Šla
jus, balsavimo rezultatus paskel
bė Čikagoje 1984 m. gruodžio 28 
d. Centro valdybon Los Angeles 
mieste išrinkti: Rūta-Kleva Vi- 
džiūnienė, gavusi 87 balsus, Juo
zas Kojelis — 82, Vladas Bakū- 
nas — 69, Ignas Medžiukas — 68, 
Rūta Šakienė — 65. Kandidatais 
liko Petras Pamataitis (63) ir 
Vladas Gilys (48). Į garbės teis
mą Floridoje išrinkti: Jurgis 
Janušaitis — 92, Jonas Daugėla 
— 78, Andrius Mironas — 75. 
Kandidatu liko Stasys Sližys (66). 
Revizijos komisijon Čikagoje iš
rinkti: Ignas Andrašiūnas — 87, 
Jonas Vasaitis — 84, Juozas Vi- 
lutis — 71. Kandidatė — Zuzana 
Juškevičienė (51). Rinkimų ko
misija buvo gavusi 124 balsavi
mo laiškus, teisėtais pripaži
no 113: iš JAV — 93, Kanadoą — 
8, kitų valstybių — 12.

A.a. prof. Juozo Brazaičio mir
ties dešimtmetis prisimintas 
Niujorke ir Floridoje. Mišias 
Tėvų pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Brukline laikė “Dar
bininko” red. kun. K. Bučmys, 
OFM. Užkandžiai jų dalyviams 
buvo surengti posėdžių menė
je. Floridoje, katalikų švento
vėje Ormond Beach, Mišias atna
šavo kun. dr. K. Ruibys, velio
nį apibūdinęs kaip šviesų asme
nį, kurį prisimena ir gerbia atei
tininkai, buvusieji Kauno “Auš
ros” berniukų gimnazijos auklė
tiniai ir kiti lietuviai. Liturgi
nius Mišių skaitymus K. Barūnas 
papildė ištrauka iš velionies 
raštų apie Antikristo ir Kristaus 
sąvokas. Akademiškai paruoštą 
gilių minčių žodį tarė dr. V. Ma
jauskas, apžvelgdamas a. a. prof. 
J. Brazaičio gyvenimą ir jo veik
lą, nuopelnus Lietuvai ir išeivi
jai. Esą visas velionies gyveni
mas buvo skirtas Dievui, tėvynei 
ir artimui.

Los Angeles Lietuvių fronto 
bičiuliai tradiciniu tapusį po
litinių studijų savaitgalį rengia 
viršutinėje Šv. Kazimiero para
pijos salėje sausio 26-27 d.d.

Lietuvių moterų federacijos 
klubų atstovių suvažiavimas spa
lio 27 d., Kųltųrps židinyje Bruk
line susilaukė 45 dalyvių, ku
rių skaičius padidėjo, suvažia
vimui prasidėjus. Veiklos prane
šimą padarė federacijos pirm. 
Marija Noreikienė, du kartus 
aplankiusi LMF klubus V. Euro
poje ir Vasario 16 gimnazją. Iš 
klubų atstovių pareiškimų pa
aiškėjo graži jų veikla. Pasi
džiaugta, kad kai kuriuose klu
buose jau atsirado jaunų narių, 
dar studijuojančių ir jau bai
gusių studijas. Nutarta į klu
bus įjungti daugiau jaunų vei
kėjų. Naujon federacijos val
dybon išrinktos: A. Noakaitė- 
Pintsch, S. Valiukienė, V. Vėb- 
raitė-Gustienė, J. Vytuvienė, 
E. Treimanienė, D. Kavaliūnai
tė, M. Žukauskienė, G. Kulpie- 
nė ir S. Skobeikienė; revizijos 
komisijon — V. Čečetienė, D. 
Budrienė, M. Klivečkienė. Va
karienės metu suvažiavimo da
lyves sveikino generalinis Lie
tuvos konsulas Niujorke A. Si
mutis, kalbėjęs ir Lietuvos at
stovo Vašingtone dr. S. Bačkio 
vardu, JAV LB Niujorko apy
gardos pirm. A. Vakselis, Tau
tos fondo pirm. J. Giedraitis, 
LMF Waterburio klubo pirm. D. 
Venclauskaitė, buvusi ilgametė 
LMF valdybos pirm. V. Jonuš- 
kaitė-Zaunienė, dabar gyvenan
ti Kalifornijoje, Santa Monikos 
mieste.

Argentina
| Eucharistinį kongresą Argen

tinoje su Vatikano valstybės 
sekretoriumi kardinolu J. Casa- 
roliu buvo atvykęs ir Viešųjų 
Vatikano reikalų tarybos pa- 
sekretoris prel. Audrys Bačkis. 
Lydimas kun. J. Margio, MIC, jis 
aplankė Aušros Vartų lietuvių 
parapiją, mokyklą, muziejų bei 
kitas lietuviškas įstaigas Bue
nos Aires Avellanedos priemies
tyje.

ALOST Tarybos posėdyje bu
vo aptartas Vasario 16 minėji
mas. Jis bus pradėtas vasario 17 
d. pamaldomis Santo Domingo 
katedroje. Mišias pažadėjo at
našauti Avellanedos vysk. A. 
Quarracino. Po pamaldų bus pa
dėtas vainikas De Mayo aikš
tėje. Bendras minėjimas visiems 
lietuviams įvyks Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje rūmų salė
je. Jau ruošiama programa.

Britanija
Londono dienraštis “Daily Te

legraph” skaitytojus supažindi
no su britų “Kenny Ball” džiazo 
ansamblio gastrolėmis Sovietų 
Sąjungoje. Ansamblio koncertas 

buvo surengtas ir Vilniuje, kur 
jo laukė netikėta staigmena. Kai 
džiazo ansamblis pradėjo groti 
rusišką estradinę dainą “Pa- 
maskvio vakarai”, jis buvo nu
švilptas. Komentuodamas šį įvy
kį, dienraštis pabrėžia, kad bri
tai muzikantai, matyt, nebuvo 
perspėti apie dabartines lietu
vių jaunimo nuotaikas. Esą lie
tuviai jaunuoliai nėra linkę 
klausytis komunistinio pasau
lio sostinės rusiškų melodijų.

A. a. Ignas Dailidė, 67 metų 
amžiaus, mirė Londone 1984 m. 
gruodžio 17 d. Palaidotas gruo
džio 24 d. Leytonstone kapinėse, 
kur jau ilsisi šimtai lietuvių. 
Velionis yra sintautiškis, Bri- 
tanijon atvykęs 1947 m., beveik 
visą laiką gyvenęs Londone. Ak
tyviai reiškėsi DBLS, Londono 
lietuvių sporto ir socialinio 
klubo, Šv. Kzimiero klubo veik
loje. Buvo nuolatiniu valdybų 
nariu arba jų pirmininku. Lie
tuvių sodyboje atliko kelių kam
barių pertvarkymą ir jų sumo- 
derninimą.

A. a. Marija Valikonienė, ang
lų kilmės, 1984 m. gruodžio 8 d. 
mirė E&ndono gatvėje, ištikta 
staigaus širdies smūgio. Su savo 
vyru Mykolu Londonan buvo at
važiavusi iš Prestono pirkti ka
lėdinių dovanų. Abu priklausė 
DBLS Prestono skyriui. Atsi
sveikinimas su velione įvyko 
Prestono krematoriume. DBLS 
Prestono skyrius 1984 m. nete
ko dviejų mirusių narių.

Kalėdine vakarone 1984 m. 
gruodžio 15 d. Londone, Lietu
vių namuose, daugiausia rūpi
nosi jaunimo atstovai. Iš tikrų
jų tai buvo tradicinės Kūčios 
su visais patiekalais, šiaudais 
po bendro stalo staltiese, šiau
dinukais papuošta kalėdine eg
lute. Kūčių stalą palaimino kun. 
dr. J. Sakevičius, apie lietuviš
kas Kūčias ir jų papročius kal
bėjo R. Kinka, vakaronei vado
vavo Vincas O’Brien. Kūčių pa
tiekalus paruošė Gajutė O’Brien,, 
su savo talkininkėmis. Dalyvių 
susilaukta apie pusšimtį.

Tradicinį kalėdinį pobūvį ant
rą Kalėdų dieną surengė DBLS 
Boltono skyriaus valdyba, vado
vaujama pirm. H. Vaines. Prie 
vaišių stalų susėdo apie 40 sve
čių. Su Kalėdų šventėmis ir jų 
reikšme supažindino Boltonan 
atvykęs kan. V. Kamaitis. Jam 
vietinių lietuvių ir svečių var
du padėkojo pirm. H. Vaines. Bu
vo pasivaišinta, pašokta, padai
nuota lietuviškų dainų.

Vokietija
Gražia veikla Hamburge pasi

žymi Lietuvių moterų klubas, 
vadovaujamas T. Lipšienės. Na
rės kiekvieną mėnesį susirenka 
Lietuvių centre, paruošusios 
įvairias programėles, kartais 
pasikviesdamos paskaitininkus 
ir net solistus. Tradicija tapo 
gruodžio mėnesį surengiama 
Advento vakaronė su platesne 
programa. Paskutinė įvyko 1984 
m. gruodžio 14 d. Kalėdines gies
mes pianinu atliko jaunimas — 
Andrius Malinauskas, Dainius, 
Rimas ir Dalytė Baliuliai. Di
džiausio dėmesio susilaukė sol. 
J. W. Schaeferis, tenoras, pro
gramą papildęs septyniomis ad
ventinėmis b e i kalėdinėmis 
giesmėmis. Jam akompanavo 
prof. dr. R. Lampsatytė-Kollars, 
vėliau į giesmes įjungusi ir vi
sus vakaronės dalyvius. Vaka
ronė užbaigta Lietuvių moterų 
klubo suneštinėmis vaišėmis.

Gydytojas Rudolfas Landas 
1984 m. lapkričio 1 d. su šeima 
išvyko Vilniun atlikti stažo vie
noje ligoninėje. Dukrelė Nerin
ga ten laisva klausytoja lankys 
pradžios mokyklos II skyrių. 
Miunchenan jie grįš pavasarį.

Lenkija
Mišios Lietuvių khlba Vrocla

vo katedroje yra laikomos kiek
vieno mėnesio pirmą sekmadie
nį. Joms duodamas vėlokas lai
kas — 4 v.p.p. 1984 m. gruodžio 
2 d. lietuvių klube buvo sureng
ta lietuviškų knygų paroda.

S. Dariaus ir S. Girėno pamink
lo globėjas J. Sanvaitis lankėsi 
Gožovo vaivadijoje. Jis padėkojo 
savaitraščio “Prawo i Žycie” sa
vaitraščio redaktoriui Z. Novo- 
polskiui už jame išspausdintus 
straipsnius apie S. Darių ir S. 
Girėną. Vaivadijos paminklų 
apsaugos komitete buvo palies
tas klėtelės pastatymas prie 
paminklo. Paminklų konservato
rius Chrostovskis susidomėjo 
Čikagoje Jasiūno išleistu albu
mu, supažindinusiu su žuvusių 
lietuvių lakūnų skrydžiu per At
lantą. Vaivadija tą albumą no
rėtų įsigyti savo muziejui. LVKD 
Štetino ratelio pirm. J. Žalia- 
pienis, pasitaręs su J. Sanvai- 
čiu, Gožovo vaivadijai įteikė pa
reiškimą prašantį į J985 m. biu
džetą įtraukti finansinę para
mą klėtelės statybai.
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Lietuvių bičiulis kunigas Franzkeit
STASYS DALIUS

Praėjus Hamiltone XXIX 
Kanados lietuvių dienoms, ki
lo noras dalyvauti XIII Austra
lijos lietuvių dienose. Nema
tytas kraštas viliojo, ir ilga 
kelionė per daug nebaugino. 
Neatsiradus Hamiltone kelio
nės draugų, teko jungtis prie 
Čikagos lietuvių grupės, ke
liaujančios į Australiją. Gru
pę sudarė 13 asmenų: 3 iš Ka
nados, 2 iš Niujorko ir likusie
ji iš Čikagos. Vyravo moterys 
— tebuvome 5 vyrai. Per San 
Prancišką pasiekėme Honolu
lu, kur palaukę keletą valan
dų, jau nakties metu, išskri- 
dom į Naująją Zelandiją. Ten 
skrisdami nustojome vienos 
dienos ir gerokai išvargę pa
siekėme šį kraštą.

N. Zelandijoje
Zelandijoje praleidome pen

kias dienas. Apžiūrėdami 
Aucklando miestą ir padarė
me dviejų dienų išvyką turis
tiniu autobusu į geizerių ir 
karštų šaltinių vietovę Roto
rua. Aucklando miestas pa
darė gerą įspūdį nepaprastu 
savo švarumu — gatvėse nerasi 
jokio popiergalio ar besimė
tančių šiukšlių. Miestas la
bai plačiai išsiplėtęs ant ke
lių kalnų ir prigludęs prie 
jūros įlankų. Pirmiausia kri
to į akis judėjimas kaire pu
se ir vyrai, dėvintys trumpas 
sportines kelnes. Tai kasdie
ninis vyrų apdaras šiltame 
klimate — labai patogus ir po
puliarus.

Važiuodami turistiniu auto
busu ir vadovo aiškinimų besi
klausydami, pro autobuso lan
gus stebime žalume paskendu
sius laukus, slėnius ir kalnus, 
kuriuose ganosi tūkstančiai 
avių. Kaip vadovas pastebėjo, 
Zelandijoje gyvena 3 milijonai 
gyventojų ir 60 milijonų avių. 
Kur tik akys užmato, laukuose 
vien tik avys, avys . ..

Prieš važiuodami Waikato 
slėniu į maorių kaimelį, pa
keliui aplankėme Waitomo 
vietovėje esančias požemines 
uolas, kurios ypatingos švie
čiančiais vabaliukais. Čia jų 
milijonai pakibę požemio uo
lų lubose apšviečia žmones, 
sėdinčius laiveliuose plau
kiant požemine upe. Kaip Lie
tuvoje šv. Jono vabalėliai blyk
čioja stipria šviesele. Pože
minė upė išplaukia iš kalno 
į dienos šviesą ir buvo atras
ta 1887 m., kai du piemenys 
su laiveliu pirmą kartą įplau
kė į tuos požemius. Dabar la
bai plačiai išgarsinta ir eks
kursijų lankoma.

Atvykus į Rotorua, matosi 
iš šaltinių bekylą karšti garai 
ir burbuliuojančio purvo tven
kiniai bei karšto vandens gei
zeriai, šauną aukštyn vandens 
sroves. Kai kuriuose to verdan
čio vandens šaltiniuose vieti
niai gyventojai maoriai išsi
verda sau maistą, kurio teko 
ir mums paragauti. Šioje vieto
vėje kaip tik buvo kultūrinis 
maorių centras, kur turėjome 
progos apžiūrėti ir susipažinti 
su jų namais, gyvenimo būdu, 
rankdarbiais ir vakare gėrė
jomės jų atliktu koncertu, su
sidedančiu iš dainų ir įvairių 
tautinių šokių. Buvo laiko ir 
pasimaudyti to karšto vandens 
baseinuose. Laikrodį Zelandi
joje reikėjo 6 vai. pasukti at
gal.

Pas Sydnėjaus tautiečius
Po neilgos kelionės, truku

sios tris valandas, šeštadie
nio popietę nusileidome Syd
nėjaus orauostyje, Australi
joje. Iki šiol keliavę grupėje, 
vadovautoje V. Meilaus, pra
dėjome skirtsytis į atskirus 
miestus. Man, neturinčiam ten 
giminių ar pažįstamų, rūpėjo 
surasti Lietuvių klubą ir nak
vynę, kad būčiau netoli visų 
centrų. Dauguma turėjo gimi
nes, kurie laukė orauostyje 
atvykstančių. Tarp grupės lau
kiančių lietuvių spaudžiaus 
kartu su keleivių mase — mil
žinu lėktuvu atskridome gal 
400 žmonių. Prisigrūdęs prie 
laukiančių ir linksmai besi
sveikinančių išgirdau vieno 
lietuvio kreipimąsi: kas at
vyko vienas ir be pažįstamų? 
Atsiliepiu. Prisistato Valen
tinas Gulbinas, buvęs ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirmi
ninkas bei sporto veikėjas, 
kurį prel. P. Butkus prašė su
tikti atvykstantį nepažįstamą 
tautietį. Maloniai paima savo 
globon ir nusiveža į didelius, 
erdvius, kaip kokia pilis, sa

buvo uždarytos. Susi- 
su Lietuvių namų ve- 
kai kuriais valdybos 
kurie paaiškina apie

vo namus. Jo vaišingoje pasto
gėje išbuvau visą savaitę.

Lietuvių namuose
Kadangi buvo dar tik anks

tyva popietė, tai nuveža į Syd- 
nėjaus Lietuvių namus, kur įsi
kūrusi kooperatinė kredito 
draugija “Talka", biblioteka, 
skaitykla, valgykla, salės ir 
baras su lošimo mašinom. Di
džiuliai dviejų aukštų mūri
niai namai turi daug vietos ir 
sutalpina visas institucijas. 
Tokie Lietuvių namai yra be
veik visuose lietuvių telkiniuo
se — Sydnėjuje, Adelaidėje, 
Melburne, Kanberoje, Geelon- 
ge, Brisbanėje, Perthe. Šiuose 
namuose vyksta visas lietu
viškasis gyvenimas, nes lie
tuviai Australijoje savo para
pijų ir šventovių neturi — yra 
prisiglaudę prie australų šven
tovių, kur yra laikomos lietu
vių kapelionų atskiros pamal
dos. Po pamaldų visi vyksta į 
Lietuvių namus pietauti ar da
lyvauti parengimuose.

Mano vizito tikslas buvo su
sipažinti su “Talkos” koopera
tyvo vadovais ir taipgi aplan
kyti biblioteką, apie kurios 
veiklą teko jau Kanadoje skai
tyti spaudoje. Tačiau tai bu
vo šeštadienio popietė, ir tos 
įstaigos 
pažįstu 
dėju ir 
nariais, 
klubo veiklą ir rūpesčius. Klu
bo turtas viršija milijoną dol., 
bet dar turi apie pusę milijono 
dol. skolos, nes vos prieš dve
jus metus atliko didelę staty
bą — dvigubai padidino esa
mą pastatą. Dabar vyksta vajus 
surinkti 150.000 dol. aukų ir 
beprocentinės paskolos pa
dengti padarytom skolom. Da
bartines klubo pajamas suda
ro gėrimų baras ir lošimo ma
šinos, kurių trukšmingas tarš
kėjimas girdėjosi pokalbio 
metu. Kitų miestų lietuvių klu
bai irgi didžiausias pajamas 
gauna iš lošimo mašinų, ku
rios Australijoje yra labai po
puliarios.

Sekmadienį Valentinas veža 
į lietuvių pamaldas australų 
katalikų Šv. Joakimo švento
vę Lidcombe, kuria Sydnėjaus 
lietuviai naudojasi jau 20 me
tų. Prieš pamaldas supažin
dina su prel. P. Butkum, ku
ris yra Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas. Tai poetiškos sielos 
kunigas, parašęs kelionių kny
gą ir kuriąs eilėraščius.

“Talkoje” ir bibliotekoje
Po pamaldų nuvykom į Lie

tuvių namus, kur jau nemažai 
lietuvių būriavosi. Nuėjau į 
“Talkos” raštinę, susipažinau 
su valdybos nariais ir išdali
nau atvežtus Hamiltono “Tal
kos” kalendorius, pieštukus ir 
25 metų veiklos leidinį. Sydnė- 
jiškė “Talka” yra tik skyrius, 
nes centras yra Melburne, tu
rinti tik vieną milijoną dol. 
ir veikia tik vieną dieną į sa
vaitę — sekmadieniais po pa
maldų 2 vai. Samdomo tarnau
tojo neturi, todėl pamažu au
ga, nes vienos darbo dienos 
savaitėje neužtenka. Bendras 
visų skyrių balansas yra 4,37 
mil. dol.

Sydnėjaus Č. Liutiko vardo 
biblioteka yra įsikūrusi dide
liame kambaryje. Pasieniais 
sustatytos knygų lentynos, kur 
surikiuotos tremtyje išleistos 
knygos ir LE enciklopedija. 
Turi taip pat daug Lietuvoje 
išleistų knygų, tarp kurių ri
kiuojasi didysis “Lietuvių kal
bos žodynas” — 11 tomų. Kai 
kurios knygos gerokai jau ap
dėvėtos. Bibliotekos vedėjas 
— B. Stašionis. Jam įteikiau 
atvežtus iš Kanados naujau
sius “Tėviškės žiburių” ir 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
numerius bei 29-tų Kanados 
lietuvių dienų metraštį. Do
vanų gaunu kalėdinį “Mūsų 
pastogės” numerį. Biblioteka 
taipgi turi Lietuvos medalių, 
pašto ženklų ir pinigų rinki
nius. Čia taip pat galima nu
sipirkti lietuviškų knygų. Prie 
bibliotekos atskirame kamba
ryje yra skaitykla, kur gauna
mi visi periodiniai lietuvių 
spaudos leidiniai.

Šią sekmadienio popietę vir
šutinėje klubo salėje įvyko 
VLIKo vicepirm. V. Jokūbai
čio ir Tautos fondo valdytojo 
J. Giedraičio pranešimai, ku
rių klausėsi pusšimtis žmo
nių.

Bendros Kūčios
Gruodžio 24, Kūčių dieną, 

V. Gulbinas iš ryto apvežiojo 

apie Sydnėjaus miesto centrą, 
aprodė modernius operos rū
mus, didžiulį uosto tiltą, vie
nos mylios ilgio. Čia irgi gat
vėse visas judėjimas vyksta 
kaire puse. Vakare 7 v., nors 
saulė dar aukštokai danguje 
švietė, prasidėjo bendros Kū
čios Lietuvių namuose. Prie 
baltai padengtų stalų, apkrau
tų tradiciniais Kūčių patieka
lais, susėdo 250 lietuvių lau
žyti plotkelių. Prel. P. Butkus 
paskaitė ilgą poetišką invoka- 
ciją, kuri nukėlė į tėvynę, gim
tinės laukus, artimuosius, li
kusius Lietuvoje ir ištremtus 
į tolimuosius Sibiro speigy- 
nus. Prie mirksinčių žvakių 
patriotinė invokacija nunešė 
visus atgal į prieš 40 metų pa
liktą tėvynę, apleistus tėviš
kės namus .. .

Pirmą kartą saulei šviečiant 
Pietų Kryžiaus 
laužyti plotkelę 
sveikinimais su 
lietuviais. Kūčiose dalyvavo 
PLB pirm. V. Kamantas su žmo
na, VLIKo viceprez. V. Jokū
baitis, Tautos fondo pirm. J. 
Giedraitis su žmona. Pasistip
rinę Kūčių valgiais ir kiek pa
sikalbėję gan greit visi skirs
tėsi į namus arba liko klube 
prie lošimo mašinų.

Pirmą Kalėdų dieną į pamal
das toje pat šventovėje suva
žiavo daug lietuvių. Per pa
maldas skambias kalėdines 
giesmes giedojo Sydnėjaus 
“Dainos” choras. Šventovėje 
ir iš jos išėjęs pajutau aus
trališkų Kalėdų skirtumą, kai 
temperatūra apie 90° vertė 
prakaitą braukti ir jieškoti 
pavėsio. Vietiniai lietuviai 
juokavo, kad dar nėra karšta — 
nesiekia nė 100". Grįžus teko 
viešėti ir susipažinti su spor
to veikėju ir žurnalistu A. Lau
kaičiu, 
muose 
pietę.

padangėje 
ir dalintis 
Australijos

kurio vaišinguose na- 
praleidau kalėdinę po-

(Bus daugiau)

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai 
aptraukiami seni PIGIA KAINA.
P. Lubys. Telefonas 498-5823

ir

Toronto miestas

Dėmesio
vyresnio amžiaus namų 
savininkai Toronto mieste! 
Jūs galbūt turite teisę į 
mokestinę $100 nuolaidą
Jeigu jus, jūsų žmona bei vyras arba abudu atitinkate sekančius reikalavimus:

• esate sulaukę 65 metų amžiaus ar daugiau prieš 1985 metų kovo 31 dieną,

gaunate 1985 metų kovo 31 dieną mėnesinį federacinės vyriausybės ga
rantuotą pajamų papildą,

• turėjote rezidencinę nuosavybę mieste bent penkerius metus nenutrūks
tamai prieš 1985 metų kovo 31 dieną,

gyvenate nuosavybėje, kuri moka savivaldybinius mokesčius, -

tai turite teisę gauti iš Toronto miesto 1985 metų mokestinę nuolaidą vyresnio 
amžiaus namų savininkams.

Jeigu turite tą teisę, bet negavote prašymo blanko, arba norėtumėte gauti 
daugiau žinių, — skambinkite miesto raštvedžio įstaigai 947-7036. Net ir tuo 
atveju, jeigu esate gavę mokestinę nuolaidą 1984 metais, turite prašyti nuo
laidos ir 1985 fnetams.

Atsiminkite, reikia kreiptis dėl mokestinės nuolaidos iki 1985 metų kovo 
31 dienos imtinai.

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedys

Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Hamiltone tėvų komiteto 
pirm. JUOZAS GEDRIS ir vedėja VIDA STANEVIČIENĖ su Kalėdų sene
liu (Kęstas Budrevičius) mokyklos pobūvyje

Dainos ir muzikos konkursas
JAV LB kultūros taryba skel

bia antrąjį jaunųjų daininin
kų bei instrumentalistų kon
kursą. Konkursas įvyks Kliv- 
lande, Ohio, 1985 m. kovo 16 d.. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuvių kilmės jaunieji 
menininkai. Amžius — nuo 16

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595 

metų iki 30 metų. Premijos bus 
trijų kategorijų — dainavimo, 
styginių ir pučiamųjų instru
mentų, fortepijono. Speciali 
premija kanklių kategorijoj.

Norintieji dalyvauti prašomi 
užsiregistruoti ligi 1985 m. 
sausio 30 d., pridedant trum
pą biografinę apybraižą ir pa
vyzdinę juostelę (nebūtinai iš 
konkursinio repertuaro). Kon
kursui repertuaras sudaromas 
laisvu pasirinkimu. Daininin
kų programa turi būti neilges
nė kaip 15 minučių, visų kitų — 
ligi 20 minučių ilgumo. Pirma
jame kultūros tarybos konkur
se (1982 m.) pirmas premijas 
laimėjusieji šiame konkurse 
dalyvauti negalės.

Prašome registruotis šiuo 
adresu: Andrius Kuprevičius, 
2166 N. St. James Pkwy., Cleve
land Hts, Ohio 44106, USA. Tel. 
(216)321-1710.

Pianino technikas
A. BRICKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

ne vienas klausimas, 
keletas. Stengsiuos 

atsakyti. Bet ar išeis? 
to. 1. Lietuvos vokie- 

(Landsmann-

(Atkelta iš 3-čio psl.)
ji moka nors keletą lietuviškų 
žodžių, ar ji norėtų sugrįžti 
į tėvų gimtinę, nepriklausomą 
Lietuvą?

— Čia 
čia jau 
trumpai 
Na tiek 
čių draugija 
schaft der Deutschen aus Li- 
tauen) tai mažėjantis būrelis. 
Jau beveik 45 metai, kai išvy
kome iš Lietuvos. Tai reiškia: 
kas gali tą Lietuvą dar atsimin
ti? Jie visi jau vyresnio am
žiaus. Tos anais laikais išvyku- 
sios suaugusių kartos beveik 
jau nebėr. . . 2. Jaunoji kar
ta, sugrįžusi į protėvių šalį, 
virsta šio krašto žmonėmis. 
Jie jau nebe “Lietuvos vokie
čiai” — jie tik tokių tėvų ar se
nelių turėję . . . Nedaug jų da
lyvauja aktyviai. Šokiuose ir 
kultūriniuose renginiuose dar 
jų gali pastebėti, bet tai tik 
mažuma, kuri domisi šeimos 
kilme arba istorija. Jie lietu
viškai nebemoka. — 3. Atsaky
mas į trečią klausymą lyg ir 
sunkiausias. Mes, Lietuvos vo
kiečiai, kad ir anų laikų im
peratorių (Stalino ir Hitlerio) 
spaudžiami, išvykome savo no
ru iš Lietuvos, manėme tokiu 
būdu gyvybę išsaugoti... Vai, 
manėme... Bet... Mes todėl 
neturime jokių grįžimo reika
lavimų! Negalime jų turėti. — 
Žinau, žinau ... Tėviškės il
gesys traukte traukia, šaukte 
šaukia “namo! Eisim broleliai 
namo, namo . ..”, sugrįžkim ... 
Bet kai vėl bus nepriklausoma 
Lietuva, ten iškeliaus tiktai, 
jeigu bus pakviestas, pašauk
tas mūsų krašto, jo žmonių, jį 
valdančių, kad ten šiokį ar to
kį darbą atliktų, šiaip ar taip 
talkintų. Juk tokiu būdu ir mū
sų protėviai Lietuvoje atsira
do. Bet ar tada “grįš” Lietuvos 
vokiečiai? Aš manau, jei iš vi
sokių kraštų ir tautų šauktųsi 
pagalbos, tai ir iš Vokietijos 
atsiras ir naujų draugų, bičiu
lių, talkininkų ...

— Pastoracini darbą dirbate 
tik vokiečių evangelikų para
pijoje. Ar kartais aptarnau
jate ir lietuvius?

— Du Jūsų sakiniai — ir du
kart: ne! Aš niekad savo “pa
rapijos” neturėjau — tie mano 
parapijiečiai trankosi po visą 
šalį... Buvau bažnytinės lab
daros veikėjas, kaip jau pasa
kojau. — O dėl lietuvių evange
likų ir jų kalbos: iš anų laikų 
Lietuvoje manyje išaugo tokia 
pažiūra: tikriausiai galima 
melstis vien savo gimtąja! Net 
lietuviškos gimnazijos tiky
bos pamokose mes vokiečių 
kalba atsakinėdavom, o pamo
kos ėjo vien lietuvių kalba! 
Aš dar nesu bandęs lietuviš
kai pamokslo pasakyti. Gal nė 
nemokėsiu, nepavyks ...

— Ar teko bendradarbiauti 
pastoraciniame darbe su lietu
viais katalikais, pvz. ekumeni
nėse pamaldose?

— Mažai tokių progų buvo. 
Atsimenu, kad vyskupo Anta
no Deksnio Mišiose poterius 
skaičiau. Bet bendrauju, nuo
širdžiai bendrauju su savo 
širdies bičiuliais katalikų ku
nigais. Ne visus suminėsiu, 
bet tuodu Kazimierai man gal 
artimiausi: Senkus (Stuttgar- 
te) ir Kaniauskis (Stift 
Schlaegl, Austrijoje). O su tė
vu Konstantinu Gulbinu, Ofm 
Cap., riša “LKB Kronika” ...

— Visiems yra žinonias sun
kus katalikų gyvenimas Lietu
voje, tačiau labai kuklios ži
nios pasiekia vakarus apie 
evangelikų 
žindinsite 
katalikus 
evangelikų 
voje ?

— Žinote, aš rūpinsiuos, kad 
Lietuvos vokiečiai daugiau 
apie “LkBK” sužinotų. Savo 
“Heimatgruss” metraštyje 
spausdinsiu žinias ar net kai 
kurias ištraukas. Čia reikia, 
kad ir kiti Vokietijos (kaip ir 
kitų kraštų!) gyventojai žymiąį 
daugiau apie krikščionių pa
dėtį rytuose sužinotų. O Kata
likų Bažnyčia, tai pati didžio
ji Lietuvoje. Iš jos galima dau
giau žinių gauti, negu iš tos 
mažytėlės evangelikų bažny
čios. (Apie ją tegu pasakoja 
Artūras Hermanas ir kunigai 
Urdzė ir Skėrys, jie palaiko 
ryšius, kurių aš nebeturiu .. .).

Su repatriantais iš Lietuvos 
išsikraustė ir jų pastoriai, kaip 
mano tetėnai Laukuozylė, Gel- 
žinius, Gildė; mano mokytojai 
kunigai Vymeris, Šimukėnas, 
Wischeropp; mano pažįstami 
kunigai Tittelbach, Landig, 
dr. Wagner ir kiti. Matote ma
nyje yra du pasauliai, ir jie 
manyje skiriasi: bažnytinis 
ir poezijos. O gal iš tikrųjų kur 
nors slapčia manyje ir vėl jun
giasi. Gal vienas iš kito semia
si stiprybės, šviesos ir mei
lės ...

“TŽ” redakcijos ir skaityto
jų vardu nuoširdus ačiū už pa
sikalbėjimą.

padėtį. Gal supa- 
išeivijos lietuvius 
su šiandieniniu 
gyvenimu Lietu-

Europos kova...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nuo užpuolimo ar branduoli
nio šantažo. Tačiau savo žemy
no gynyba per ateinantį de
šimtmetį turėtų labiausiai rū
pintis pati Europa.

Bžezinskis siūlo Amerikai 
ypač remti Prancūzijos ir Va
karų Vokietijos karinį bend
radarbiavimą ir gal net susi
jungimą. Prancūzija, anot jo, 
turi istorinę europinės tapaty
bės nuovoką, o Vakarų Vokieti
ją erzina Europos suskaldy
mas. Jungtinė prancūzų-vokie- 
čių kariuomenė turėtų pakan
kamai karių, išteklių ir kovi
nės galios pakeisti laipsniš
kai mažinamas Amerikos karo 
pajėgas Europoje. Abiejų vals
tybių karo pajėgų galimas su
sijungimas ateityje būtų mil
žiniškas žingsnis į politiškai 
gajesnę Europą, kuri, be to, 
sudarytų mažesnį pavojų kon
fliktui su Sov. Sąjunga, negu 
Europa, kurioje stovi gausi 
Amerikos kariuomenė. Laips
niškas Amerikos karo pajėgų 
atitraukimas iš Europos duo
tų pagrindą Rytų Europos re
žimams reikalauti atitinkamo 
sovietinės kariuomenės ati
traukimo.

Bžezinskio nuomone, iškilu
si Europa galėtų turėti dides
nį vaidmenį drauge su Sov. Są
junga, Indija ir Kinija visame 
Eurazijos žemyne. Toks Euro
pos atgijimas atitiktų ir Ame
rikos siekį užtikrinti pasau
lio daugeriopumą. Todėl Bže
zinskis siūlo Jaltos susitari
mus laikyti Europos praeiti
mi, kad neslėgtų jos ateities.



Pokongresinės atodairos Dr. Juozas Sungaila

AUTORIUS ATSAKO KRITIKUI

Įspūdžiai apie kritiko įspūdžius

1984 — šv. Kazimiero 500 
metų mirties jubiliejaus me
tai buvo patys reikšmingiausi 
ir gyviausi lietuviškos išeivi
jos gyvenime. Šalia periodiš
kai pasikartojančių renginių, 
k.a. dainų šventė, VLIKo sei
mas, Amerikos lietuvių kon
gresas ir kt., tie metai buvo 
ypatingi savo dvasiniu sąjū
džiu ne tik laisvojo pasaulio 
lietuviuose, bet ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Kanados, ypač Toronto, lie
tuviams teko didelė garbė ir 
kartu sunki darbo našta su
ruošti patį reikšmingiausį me
tų renginį — Religinį pasau
lio lietuvių katalikų kongre
są. Ši didžioji manifestacija, 
sukėlusi daug diskusijų, pa
gyrimų ir kritikos, jau yra pra
eityje, tačiau ji yra per daug 
didelė ir reikšminga, kad bū-

trauktinį pobūdį, jis (Lapins
kas), tačiau, dėl daugelio fio
ritūrų, vokalinių ruladų darė 
operos tekstą sunkiai supran
tamą . . . Klausytojų dalis, kaip 
ir šios recenzijos autorius, 
labiausiai pasigedo didesnio 
orkestro akompanimento, mu
zikinių įvadų ir užbaigimo pa
skiroms scenoms .. . Atrodė, 
kad kompozitorius, parašęs vo
kalines partijas, nerado rei
kalo, ar tiesog tingėjo, imtis, 
tiesa, nelengvo ir nuobodaus 
orkestracijos darbo . . . Turiu 
tačiau pridurti, jog neabejoju 
Darių Lapinską esant talentin
gu kompozitorium (jo didžiau
sias priešas bene bus režisie
rius Lapinskas) ir tai liudija 
daugelis įdomių ir gražių mu
zikos epizodų jo darbuose, 
įskaitant ir šią operą. Bet ope
ros neparašysi lengva ranka,

most atonal, coloratura-like, 
and in the modern disonant 
idiom that caused one to won
der how they were able to re
member what was to be 
sung... As the performance 
neared the end there was a 
lack of orchestral accompani
ment — and this is when it 
should have been at its best. 
Also one missed the entractes, 
interludes, etc., which so en
hance an operatic produc
tion . .. Without a doubt, what 
Darius Lapinskas has achieved 
is truly appreciated by us Li
thuanians. Dux Magnus is an 
imput into our Cultural Heri
tage. . . . Dux Magnus was a 
worthwhile and an excellent 
endeavor despite the fact that 
the audience was unprepared 
psychologically, spiritually 
and musically for the present

linkybių rėmus. Anksčiau paci
tuoti profesionalų muzikų pa
sisakymai apie operą “Dux 
Magnus” yra objektyvūs ir su 
jų nuomonėmis negalima ne
sutikti. Opera, deja, gimė, 
brendo, augo ir išėjo į pasau
lį labai nenormaliose ir ne
palankiose sąlygose, kurios, 
be abejonės, turėjo lemian
čios įtakos į galutinį jos re
zultatą, todėl ir jos galutinis 
vertinimas, organizatorių ma
nymu, turėtų būti reliatyvus.

Kongreso organizatoriai 
buvo užsimoję šiai reikšmin
gai progai duoti ką nors nau
jo ir didingo, kas nesibaigtų 
su kongresu, o liktų ilgalai
kiu paminklu šv. Kazimierui 
ir reikšmingu įnašu į kultū
rinį lietuvių išeivijos paliki
mą. Po ilgų svarstymų ir abe
jonių apsistojome prie origi-

ANTANAS MUSTEIKIS

I
Užėjo blogi laikai.
Anais geraisiais, būdavo, 

pasako žodį kritikas, ir baig
tas kriukis. Dabargi nėra tvar
kos. Tik retas knygos autorius 
ranka numoja į kritiką, nes 
esą neverta su ja prasidėti: 
istorija juk visų pirma kriti
ką nugramzdina užmirštin. O 
didžioji autorių dalis nusi
skundžia, užpultieji kritikui 
tuo pačiu atseikėja. Šiais vi
suotinės lygybės bei išlygų 
laikais kito kelio, atrodo, ne
bėra. Ir autoriaus knyga, ir 
recenzento ar kritiko straips
nis yra viešas dalykas, tad ta 
pačia teise, privilegija ar pa
reiga komentuotinas.

Aš priklausau prie tų, kurie 
pasiduoda išlygų pagundai, 
tad šia proga noriu pasidalin
ti su skaitytojais savo įspū
džiais apie kritiko Algirdo Ti- 
taus Antanaičio įspūdžius. Ji
sai, pasirašęs vardu-nevardu 
kęst, reikalas (rašomu iš ma
žųjų raidžių; kažkada tai reiš
kė paskutinės mados ženklą, 
dabar jau dvelkiantį atgyve
na), atsiliepė apie mano kny
gą “Dangaus ir žemės šaknys” 
(Liesieji romano metai, “Aki
račiai”, 1984 m. balandis) la
bai charakteringu būdu. Aš 
esu jam, kaip ir visiems ki
tiems, kurie paminėjo mano 
knygą, dėkingas. Kiek paste
bėjau, visi kiti atliepiuose lai
kėsi tam tikros pusiausvyros, 
tik Antanaičio kritika yra iš
imtinė, tad reikalinga atitin
kamo atsako.

Visų pirma, kad ko nors ne
suklaidinčiau ir nepapiktin
čiau, privalau apsibrėžti. An
tanaičio aš nepažįstu ir apie 
jo asmenį nieko negaliu pasa
kyti. (Ta pavardė mūsų spau
doje — veikloje dažnai links
niuojama; mane ypač maloniai 
nuteikia retkarčiais užtinka
mos veiklios tos pavardės mer
ginos su nuostabiai gražiais 
lietuviškais vardais.). Tai ne 
apie Antanaičio asmenį aš čia 
rašysiu, o tik apie jį — kritiką.

II
Kritiką, kaip ir kiekvienos 

profesijos žmogų, taikliai api
brėžia trys būtini elementai ar 
savybės: specialus išsimoksli
nimas, profesinė etika ir spe
cialybės praktika — patirtis. O 
tai, ar profesionalas pragyve
na iš savo profesijos, tėra ant
raeilės ar kelintaeilės reikš
mės dalykas. Kritikas Antanai
tis pagrindžiai vadovaujasi 
trečiuoju elementu: prisigrai- 
bęs literatūros mokslo bei me
no nuolaužų, išsidirbęs savus 
štampus, jis jais švaistosi be 
saiko — prirašo daugybę pavir
šutiniškų įspūdžių ir juos lai
ko literatūros kritika. O pir

mieji du profesiniai elemen
tai, švelniai tariant, gerokai 
šlubuoja.

Čia pateikiu porą pavyzdi
nių Antanaičio “gamybos” 
priekaištų, kurie daugiau pa
sako apie patį kritiką nei kri
tikuojamą knygą:

Ar tas kronikininkas ir yra ro
mano pasakotojas (...), skaityto
jas niekada nėra tikras, tačiau 
jam veikiai paaiškėja, kad orumas 
yra gerokai nuduotas, tonas — kiau
rai pretenzingas, kad jisai kalba 
dažniausiai banalybėmis ir trivia- 
lumais ir, apkaišiojęs jas pra- 
kalbiniais ir nuvalkiotais patrio
tiniais štampais, bando skaityto
jui įpiršti už tikrą pinigą.

Ir toliau romane kritikas 
randa daug vatos, tuščiažo
džiavimo, dirbtino (dirbtinio?) 
veikėjų gudragalviavimo, vai
dybos, bandymo sparnuotais 
žodžiais gerai žinomus įvykius 
paversti negirdėtomis sensa
cijomis .. .

Dvigubų standartų prakti- 
kuotojas Antanaitis kitus mo
ko, kad recenzijose nereikia 
pasikliauti bendrybėmis (pvz. 
kai recenzente Dalia Sruogai- 
tė-Bylaitienė pakritikuoja 
jo paties teatrinį “prievaiz- 
davimą”1), o čia jis pats paskęs
ta savo bendrybių liūne. Ir per
šasi išvada, kad tai vadinamo
ji freudinė projekcija: kriti
kas savo nuduotą orumą, pre
tenzingumą, banalybes, trivia- 
lumus, tuščiažodžiavimą ir ki
ta priskiria kitiems. Atrodo, 
jis tiki, kad juo daugiau suras 
ar išras kritikuojamoj knygoj 
tikrų ar tariamų ydų, juo la
biau jis pats — tegu sau ir pro 
užpakalines duris — pritaps 
prie tikrųjų kritikų, kurie pa
sižymi visom trim profesinėm 
savybėm.

Dviejų pirmųjų profesinių 
savybių stoką Antanaitis pa
rodo, kai pabando porą savo 
priekaištų konkretinti. Jam 
atrodo, pavyzdžiui, kad skai
tytojas privalo būti tikras, 
“ar tas kronikininkas ir yra 
romano pasakotojas”. Gi iš 
tikrųjų veiksmo betarpiškumo 
įspūdis gali sustiprėti, ir tai 
teigiamybė, jei autorius (ar 
pasakotojas), taip sakant, 
pradingsta ar pasislepia už 
kronikininko pečių.

Arba vėl — Antanaitis tiki
na, jog “Dangaus ir žemės šak
nys” “viename trijų šimtų pus
lapių tome pasišauna išpasa
koti visus šeimos keturių kar
tų išgyvenimus dviejų šimt
mečių laikotarpyje...” Su 
tokia buhalterija Antanaitis 
skubotai nuvestų savo įstai
gą į bankrotą, jei laiku nebū
tų atleistas iš darbovietės. Iš 
tikrųjų knygoje yra ne trys šim
tai (jei, Antanaičio nuomone, 
tas skaičius yra svarbus), o 339 
puslapiai. Gi keturių kartų 
istorija tęsiasi ne du šimtus 
metų, o tik gerą šimtmetį, t.y.

nuo baudžiavos panaikinimo 
ligi 1962 m. vieno veikėjo su
šaudymo, pridedant po kelis 
metus iš abiejų pusių (Kalan
tos susideginimas priklauso 
jau epilogui — prologui, t.y. 
“kitam tomui”). Tokia šimta
procentinė paklaida rodo, kad 
kritikas — geriausiu atveju 
— “štampuoja” autorius, nė 
neskaitęs jų knygų, arba — 
bloguoju atveju — sąmonin
gai iškraipo faktus. Kiekvie
nu atveju jisai stokoja pro
fesinės etikos.

Neįrodo Antanaitis, kad ma
no kronikininkas seka Ievos 
Simonaitytės kronikininką: 
juk kronikininkas ištisus šimt
mečius istorinius įvykius 
“krikštydavo” įvairiais var
dais dar prieš Simonaitytės 
gimimą. nĮ

Antanaičio kritikos paviršu
tiniškumas, šališkumas, sro- 
viškumas, nesąžiningumas yra 
pastebėtas ir iškeltas kai ku
rių rašytojų bei kritikų, kaip 
Pranas Naujokaitis2, Vytau
tas Alantas ir kt. Aš čia nieko 
naujo neatidengiau, tik norė
jau perspėti skaitytoją. Yra 
galimas dalykas, kad Antanai
tis nė nejaučia, jog išvažiuo
ja iš vėžių ... Už tai pykti ne
verta. Galima nebent užuojau
tą pareikšti.

Tikiuosi, kad šiuo straips
neliu, nors ir netiesiogiai, aš 
išreiškiau paguodą tiems au
toriams, kurie, perskaitę An
tanaičio kritiką, neatpažįsta 
savo knygų. Jie ne vieni.

Į galimą skaitytojo klausimą, 
ar šiuo “atsišaudymu” aš įro
džiau savo knygos vertę, atsa
kysiu — ne. Aš nerašiau savo 
knygos recenzijos, nors Anta
naitis kitaip tvirtintų (kartą 
jis tai jau tvirtino). Džiaug
čiaus, jei tikras skaitytojas, 
ne Antanaičio suvaidintas, ją 
perskaitytų ir susidarytų savo 
nuomonę.

1. A. T. Antanaitis, Apie geras 
ir blogas recenzijas, “Akiračiai, 
1984 m. liepos mėn.

2. Pranas Naujokaitis, Lietuvių 
literatūros istorija, IV, 345 p.

tų galima greitai užmiršti. Or
ganizatoriams šis įvykis ypa
tingai ilgai glūdės mintyse ir 
jausmuose. Tad tebūna leista 
pažvelgti atgal ir pagvildenti 
kai kuriuos reikšmingesnius 
bei būdingesnius momentus, 
iškilusius kongreso organiza
vimo eigoje.

Kongreso programą sudarė 
keturios pagrindinės dalys: 
akademinė, religinė, pramo
ginė ir meninė. Pirmosios trys 
dalys praėjo sklandžiai ir pa
sigėrėtinai gerai. Dalyvavę 
ilgai prisimins iškilmingą kon
greso atidarymą, dalyvaujant 
arti 600 tautiečių, kun. dr. prof. 
P. Rabikausko ir dr. J. Gir
niaus turiningas paskaitas, 
jaunimo svarstybas bei vaka
ronę. Sekmadienio iškilmin
gos pamaldos katedroje, daly
vaujant daugiau kaip 2000 mal
dininkų, visiems paliko gilų 
įspūdį. Pagaliau kongreso už
baigimas — vakarienė “Royal 
York” viešbučio salėje su sep
tyniais šimtais svečių taip pat 
praėjo šventiškoje ir jaukioje 
nuotaikoje.

Opera “Dux Magnus”
Ši meninė kongreso progra

mos dalis, pareikalavusi mil
žiniškų pastangų jr piniginių 
išteklių, sulaukė daugiausia 
dėmesio ir dar daugiau visoke
riopos kritikos. Todėl ir nori
si ilgiau sustoti prie šios pro
gramos dalieš, ■ peržvelgiant 
profesionalų muzikų (lietuvių 
ir kitų) pasisakymus ir išreiš
kiant organizatorių balsą.

Gaynor Jones, profesionalė 
muzikos kritikė (“Tor. Star”, 
Sept. 3, 1984) rašė: “The 
world’s most interminable 
opera . . . Sometimes his mu
sic sounds like Gregorian 
chant, sometimes like Lithua
nian folksong. Its collage of 
Stravinski, Bartok, Berg and 
Bartok, to name a few .

A. Kučiūnas, muzikas, diri
gentas (“Draugas” 1984 m. 
rugp. 9 d.) paskyrė visą laik
raščio puslapį išsamiai operos 
kritikai. Tarp kitko jis rašė: 
“Davęs veikalui įdomų ati-

čia reikia didelio, atsakingo 
darbo . . . Didelio pagyrimo 
nusipelnė šios operos daly
viai. Ypač dainininkai, kurie 
sąžiningai išmoko nelengvas 
partijas ... Nežiūrint visų 
operos silpnybių, tai buvo svar
bus įvykis išeivijos gyvenime. 
Svarbesnis, negu tų nudainuo
tų pasaulinių operų pastaty
mai, kuriais ‘stebiname’ savo 
publiką . . .”

Algis Grigas — muzikas, so
listas (“Tėv. žiburiai”, 1984 m. 
spalio 9 d.) rašė: “Dux Magnus’ 
yra neišbaigtas kūrinys su mo
notoniška orkestro improviza
cija . . . Muzikas Govėdas pui
kiai atliko jam pavestą užda
vinį — paruošė tris solistus ir 
vyrų chorą . . . Reikia sveikin
ti dr. J. Sungailą ir jo visą šta
bą už ištesėjimą — užsibrėžto 
uždavinio įgyvendinimą. Užda
vinys tikrai buvo sunkus . ..”

Win. A. Findlay — muzikas, 
orkestro vadovas privačiame 
laiške man rašė: “Speaking 
from the musical standpoint 
I would like to point out that 
for an organization such as 
yours, who is not in the busi
ness of mounting operas, to 
undertake to produce a brand 
new opera in such a modern 
vein (a task that daunts even 
the best established opera 
companies) is a very impres
sive achievement and one 
which, in the minds of the mu
sicians, reflects great credit 
upon the Lithuanian Catholic 
World Congress. All of the ma
ny comments directed to me by 
the musicians were most comp
limentary as regards the mu
sic. I would like to offer you 
my congratulations”.

Sesuo M. Bernarda, SSC — 
muzikė, kompozitorė, chorų 
vadovė (“Bridges” 1984 m. 
lapkr., nr. 11) rašė: “The so
loists, the vocal ensembles 
and Jonas Govėdas, the chorus 
master, deserve high praise 
for their accomplishments, 
for they surely spent count
less hours of tortuous rehear
sals in learning their parts. 
Their difficult melodies were

day.”
D. M. Baltrukonis (“Nepr. 

Lietuva”, 1984 m. spalio 4 d., 
nr. 40) gana išsamiai ir tiks
liai nusakęs nepalankias ir 
kontroversines operos kūrimo 
sąlygas, savo rašinį baigia: 
“Susumavus abiejų autorių 
bendrą darbą, nepaisant kar
tais ir aršios kritikos iš žiū
rovų ar profesionalų pusės, 
nežiūrint ir nemažo trūkumo 
muzikoje, kaip ir librete, vis 
dėlto abiems vyrams reikia pri
pažinti didį nuopelną, įnešus 
į lietuviškos kultūros fondus 
dar vieną didžiulį kapitalinį 
veikalą. Tai bus dar vienas 
palikimas lietuviškos kultū
ros baruose, kad štai ten, toli 
nuo tėvynės, gyveno lietuviai, 
kurie sugebėjo šventojo Lietu
vos globėjo Kazimiero mirties 
500-jų metinių proga ne tik 
visa tai ypatingai gražiai pa
minėti, bet dargi pastatyti to
kią grandiozinę operą-misteri- 
ją Dux Magnus — Didysis Va
das”.

Susumuojant šių vertintojų 
mintis bei nuomones, galima 
padaryti sekančias išvadas. 
Opera yra per daug ištęsta. 
Kompozicija įdomi ir moderni, 
tačiau aiškiai jaučiamas mu
zikos trūkumas orkestrui. Vi
si solistai ir vyrų choras at
liko savo partijas pasigėrėti
nai, jei neskaityti vaidybos 
trūkumų, susidariusių dėl re
žisūros stokos. Ados Sutkuvie
nės dekoracijos kuklios, bet 
efektingos ir įdomios. Nauja 
lietuviška opera “Dux Mag
nus”, nežiūrint jos libreto 
ir muzikos trūkumų, yra dide
lis istorinis, reikšmingas įvy
kis, palikęs stambų įnašą į 
kultūrinį lietuvių tautos lo
byną.

Organizatorių pastabos
Įvykius ar veiksmus galime 

vertinti dvejopai — grynai ob
jektyviai, visai neatsižvelgiant 
į sąlygas bei aplinkybes, ku
riose tas įvykis ar veiksmas 
atsirado ar buvo sukurtas, ir 
reliatyviai — įstatant tą įvy
kį ar veiksmą į sąlygų bei ap

imlios lietuviškos operos, 
nes jų mes labai stokojame. 
Daugiau turime mažesnių mu
zikinių kūrinių — kantatų, 
dainų ir kt. Dėjome daug vil
čių į mūsų muzikus ir daini
ninkus Kanadoje ir JAV-se, 
tikėdamėsi jų dėmesio ir nuo
širdžios talkos šiame istori
niame ir reikšmingame reika
le. Norėjome sutelkti visas 
galimas Kanados, ypač Toron
to, muzikines bei vokalines 
pajėgas, kurių turime tikrai 
daug. Tikėjome, kad bus gali
ma sudaryti pajėgų specialų 
operos chorą Toronte iš pačių 
pajėgiausių visų chorų bei 
pavienių dainininkų Toronte 
ir artimoje apylinkėje. O aukš
to lygio muzikų — chorvedžių 
Toronte tikrai nestokojame — 
būtų buvę kam tą chorą pa
ruošti.

Viltys, deja, nepasitvirtino. 
Kai kurių chorvedžių pradžio
je rodytas entuziazmas bei 
noras pamažu ir palaipsniui 
slūgo ir po daugiau kaip šešis 
mėnesius trukusių derybų, 
svarstymų, abejonių ir paža
dų 1984 m. vasario gale galu
tinai paaiškėjo, kad sudaryti 
operos chorą Toronte nebus 
galima, nes chorvedžiai atsi
sako dalyvauti operos pasta
tyme. Ligi numatytos operos 
premjeros bebuvo likę vos šeši 
mėnesiai. (Jei chorvedžiai bū
tų apsisprendę bent keletą 
mėnesių anksčiau, nebūtų gal 
buvę taip sunku). Kompozito
rius Darius Lapinskas dėjo 
daug pastangų sudaryti ope
ros chorą Čikagoje, kur tikrai 
yra didelis skaičius chorų, an
samblių bei paskirų daininin
kų. Jo pastangos taip pat at
simušė į organizuotą pasiprie
šinimą ir boikotą. Kompozito
riui beliko atsisakyti choro, 
pakeisti gaidas ansambliniam 
dainavimui ir šauktis ameri
kiečių dainininkų talkos. Vė
liau, balandžio mėnesio gale, 
pavyko surinkti dvylikos vy
rų chorą Toronte iš “Volun
gės” ir “Aro” bei Prisikėlimo 
parapijos chorų dainininkų.

(Nukelta į 7-tą psl.) j

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
MOKSLINĖS

PROGRAMOS KOMITETAS

Sol. ALGIO GRIGO muzikinės plokštelės sutiktuvėse Čikagoje. Kalba 
prof. dr. LEONARDAS ŠIMUTIS, už jo — “Draugo” redaktorius MYKOLAS 
DRUNGA, sėdi — muzikas KAZYS SKAISGIRYS

Pirmininkas
Jonas BILĖNAS, Ph D. 

75 Beaumont Drive
Huntington, N.Y. 11747

Griežtieji mokslai, technologija, 
architektūra 

Prof. Bronius JASELSKIS. Ph.D.
2652 Ashbury St. 

Eranston, 1L 60201

Medicinos mokslas
Jonas T. DAUGIRDAS. M.D. 

6717 So. Maplewood 
Chicago, IL 60629

Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai 

Prof. Algis NORVILAS, Ph.D.
4036 W. 91st Place 

Oak Lawn, IL 60453

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas 
Ramojus VAITYS 

1890 Stockton Drive 
Northfield, IL 60093

Vicepirmininkė 
Irena KERELIENĖ 

8710 W. 123rd Street
Palos Park, IL

Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, kaip ir keturių ankstyvesniųjų, pagrin
dinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos darbuotojus 
savo žinių pasidalinimui, tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuo
mene. Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių pranešimai ir kele
tas specialių renginių, įskaitant susipažinimo vakarą, meninę programą ir baigminį 
banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nurodytų šio kvieslio pa
raštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba šakoje suorganizuotas nemažas skaičius 
mokslinių sesijų su toms šakoms būdinga tematika. Taip pat į programą įtrauktos ir 
tokios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir pan.), kurios ne
būtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per sesijų pirmininkus ir 
per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš savo profesinės sri
ties. Pranešimui simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, no
rįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo santrauką (120-140 žodžių 
apimties) lietuvių ir anglų kalbomis Mokslinės programos komiteto atitinkamų šakų 
vadovams ne vėliau, kaip 1985 m. balandžio 1 d. Mokslinės programos ko- 
mitetasjuri teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu riboti. Šiuo laišku 
kviečiamieji kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie jų daly
vavimą programoje ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis bu
vusių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus apmokamos — tik 
išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis komitetas jieškos būdų sušelpti dalyvius 
iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į žemiau pateiktus klausimus 
ir pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti Mokslinės programos komiteto pirmininkui 
Jonui Bilėnui. Jūsų greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.

---------------------------------------------------------------------------ATKARPA----------------------------

LAIKAS IR VIETA
1985 metų lapkričio mėnesio 
27—30 dienomis
Simpoziumo darbai ir parengimai, 

išskyrus pokylį, įvyks: Jau
nimo Centre — 5620 South 
Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636.
Tel. (312) 778-7500.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 27 d., 
19.30 vai. — susipažinimo 
pobūvis.

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 28 
d., 14.00 vai. — atidaromasis 
posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 
19.00 vai. - literatūros vakaras.

Šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 
19.00 vai. — pokylis, Beverly 
Country Club, 8700 South 
Western Avenue, Chicago, 
Illinois 60620.
Tel. (312) 238-4203.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d., 
13.(M) vai. — uždaromasis 
posėdis.

Vardas ir pavardė.....................................................................
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Telefonas .....................................................................................

Pareigos ............................. .........................................................

( ) Dalyvausiu simpoziume
( ) Padarysiu pranešimą

Pranešimo tema ........................................................................



Dr. V. STANKUS (dešinėje), Kento universiteto lituanistikos pogramai remti komiteto pirmininkas, sveikina tre
čios kartos lietuvių kilmės studentą MARK ZEREN (Zarinsk?), laimėjusį Kento universiteto lituanistikos pro
gramos stipendijų Nuotr. J. Velykio

Pokongresinės atodairos

Tikroji Lietuva vaizduose
Pastabos apie Algirdo Gustaičio leidinį “Tikroji Lietuva” (1983)

J. JAKŠTAS

Humanitariniuose arba vi
suomeniniuose moksluose 
vyrauja nuomonė, kad paskiri 
reiškiniai bei faktai išplau
kia iš visuomenėje vyraujan
čią pažiūrą, nusiteikimą, gy
venamojo laiko tendenciją. 
Ypač didesnių sukrėtimų me
tu, kai eitas gyvenimo kelias 
sutrinka ir pasisuka nauja 
kryptimi, tada ir visuomenė 
renkasi bent teorijoje, jei 
ne tikrovėje, naują kryptį. Jei 
visuomenė yra konservatyvi, 
žvelgia į praeitį ir svarsto, 
kaip praeitis, kad ir pakitu
siose sąlygose, gali būti grą
žinta.

Panašioje padėtyje atsidū
rėm mes, išeiviai, po pasku
tinio karo, daugiau kaip 20 me
tų gyvenę nepriklausomai ir 
kai kurie tuo metu mokslus 
išėję. Gyvenant svetur (ypač 
pirmaisiais metais), mums 
artima buvo nepriklausomos 
Lietuvos svajonė su jos grą
žinimo viltimi. Ryšium su ta 
svajone kilo mūsuose mintis, 
kokia, ypač, kokiose ribose, 
turės būti grąžinta nepriklau
soma Lietuva.

Kadangi Lietuva imama su 
nulietuvintomis sritimis, tai 
iškeltas ir jos ribų klausimas. 
Šis klausimas imtas svarstyti 
jau pirmaisiais išeivijos me
tais atsikūrusio VLIKo. Jo pir
mininkas M. Krupavičius pa
vedė vadovaujančiam istori
kui Z. Ivinskiui parašyti stu
diją apie etnografines. Lietu
vos sienas. Istorikas studiją, 
gan stipriai argumentuotą, ir 
paruošė (1947). Jos santrauka 
buvo išspausdinta “Nepriklau
somoje Lietuvoje” 1952 m.

Etnografinių sienų klausi
mas parūpo ir Lietuvos tyri
mo institutui, veikusiam prie 
vadinamojo Laisvės komiteto. 
Jis, ilgai svarstęs, sudarė že
mėlapį “Etnografinė Lietuva — 
Etnographic Lithuania” (1968). 
Jo spausdinimą finansavo be
sidomintis etnografinių Lietu
vos sienų problema dr. P. Ka
ladė.

Gal tos pačios etnografinės 
Lietuvos problemos paveiktas 
palinko svarstyti pirmykštes 
lietuvių tautos ribas ir Algir
das Gustaitis. Jis ėmėsi dar
bo partizaniškai, atseit, ėjo 
savitu keliu. Jam rūpėjo dides
nė Lietuva už svarstomąją et
nografinę, labiau praplėstą į 
rytus ir pietus, ir, svarbiau- 
šia, su sena Prūsija. Pagal sa
vo planą, Gustaitis parengė 
iki 1971 m. žemėlapį ir kartu 
jį aiškinantį didelį raštą. Že
mėlapis, kaip ir raštas, iš
spausdinti po 12 metų, t. y. 1983.

Apie aiškinamąją knygą au
torius pasisako prie žemėla
pio pridėtu prierašu: “Šio Lie
tuvos žemėlapio aiškinimams 
leidžiama šioji knyga ‘Tikroji 
Lietuva”. Šis knygos pavadini
mas yra vertimas lotyniškojo 
“Lithuania propria”, kažkieno 
pokariniais laikais į apyvar
tą paleisto. Jis figūruoja ir 
minėtame Lietuvos tyrimo in
stituto išleistame žemėlapyje.

Leidinys “Tikroji Lietuva” 
yra imponuojantis. Spausdin
tas ant sunkaus, brangaus po
pieriaus, ant kurio labai ryš
kiai, švariai atspausdinti net 
79 žemėlapiai ir 172 iliustra
cijos. Veikalas atrodo lyg Lie
tuvos istorijos albumas, nes
kiekvieną iliustraciją ir že
mėlapį lydi paaiškinimas.

Pats turinys, deja, neatitin
ka veikalui skirto tikslo, bū
tent — žemėlapio aiškini
mams. Jame kalbama apie vis
ką ir labai mažai apie žemė
lapį bei jo sienas. A. Gustai
čio darbas turėjo būti para
šytas maždaug latvių pasto
riaus Augusto Bielenšteino 
knygos “Latvių genties sienos” 
(Die Grenzen dės lettischen 
Volkstammes, 1892) pavyzdžiu. 
Šiame veikale einama nuo vie
nos vietovės prie kitos aplink 
Latviją ir pagal istorinius ir 
kitokius duomenis aiškinamos 
jos sienos nuo seniausių lai
kų. Tuo būdu latvių autorius 
apibrėžė istorines tautos sie
nas.

Tiesą sakant, mūsų autoriui 
ne tik jau ir rūpėjo etnogra
finiai Lietuvos plotai, kaip 
jis pats prisipažino: “Mano 
sudarytas ir 1982 Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje ir 
Lietuvių Istorijos Draugijos 
Čikagoje išleistas Lietuvos 
žemėlapis vaizduoja ne etno
grafinę Lietuvą, bet tokią, ko
kia turėtų atsikurti būsima 
Nepriklausoma Lįętuyą” (105- 
106 p.).

Po šio teiginio ir po neistO- 
rinės retorikos siūlomos “būsi
mai Lietuvai (aišku, nepriklau
somai)” ribos. Čia pat (107-110 
p.) jos ir išklojamos. Jos nena
grinėjamos, negrindžiamos jo
kiais argumentais, bet tiesiog 
pagal nuožiūrą tvirtinamos. 
Autorius veda rytines ir pieti
nes būsimos Lietuvos sienas 
ne kaip istorikas tyrinėtojas, 
bet kaip matininkas.

Pravartu duoti skaitytojui 
vieną sektorių iš A. Gustaičio 
vedamų sienų. “Iš miestelio 
Druva (Druja), esančio Lietu
vos — Latvijos pasienyje, trau
kiame į šiaurę upe Zapadnaya 
Dvina (Dauguva) į rytus, iki 
miestelio Drissa (Drisa), ir iš 
ten kiek į pietus, taip pat upe 
Dauguva, iki miestelio Disna 
(Dysna) ir t.t.”

Nuostabu, kad autorius taip 
brėždamas rytų ir pietų sie
nas, nepaisė ir deramai nepa
naudojo tokio autoriteto, kaip 
dabartinis iškilus Lietuvos 
istorijos žinovas profesorius 
Jurgis Ochmanskis, kurio dar
bai žinomi A. Gustaičiui (žr. 
56-58 p.).

Originalus Gustaičio užmo
jis priskirti seną Prūsų kraš
tą prie būsimos Lietuvos. Už
mojis savavališkas, be svars- 
tybų. O reikalingos svarstybos 
verčia eiti į praeitį. Mes, is
torikai, šiuo atveju turime pa
sikliauti kalbininkais. Jie mo
ko, kad iš praamžių kilę baltai 
(aisčiai) gyvenę nuo Vyslos iki 
Okos aukštupio. Apie vidurį 
pirmo tūkstantmečio po Kr. jie 
skilę kalbiškai į tris tautas: 
lietuvių, latvių ir prūsų. Šias 
jau tris baltiškas tautas rado 
ir kryžiuočiai su kardininkais, 
įsikūrę prie Baltijos. Prūsai 
išnyko XVII š. Lietuviai ir lat
viai išliko ir net nepriklauso
momis valstybėmis tapo po I D. 
karo. Jei būtų išlikę prūsai, 
gal ir jie savo valstybę būtų 
įsteigę. Kai jų nebeliko, kraš
tą užėmė kiti — jis neliko tuš
čias. Netuščias jis ir šiandien. 
Kad jis bus bent pratuštintas 
ateityje, tai “wishful thinking”. 
Istorijos mokslas mums nieko 
apie tai negali pasakyti. Isto
rijos vyksmas stipresnis už 
žmones, jis griauna jų svajo
nes ir viltis. A. Gustaičio iš
vestos sienos priklauso svajo
nių sričiai.

Apie A. Gustaičio “Tikrąją 
Lietuvą”, be sienų apibrėžties, 
sunku ką pasakyti, nes visa 
knyga yra daugybės faktų mar
gumynas. Faktai surinkti iš vi
sokeriopų veikalų, straipsnių, 
laiškų, net asmeninių liudiji
mų, kaip pvz. Mažosios Lietu
vos veterano E. Simonaičio. 
Visa knyga yra didelė fakto- 
logija, kur faktai atmiešti au
toriaus samprotavimais. Fak
tai istoriški, ir jie turėtų bū
ti chronologiškai ar tematiškai 
(ar abu būdus kombinuojant) 
sutvarkyti, kaip istorijos vei
kaluose daroma. Kantas yra 
pasakęs, kad nuoseklumas yra 
didžiausia kiekvieno filosofo 
pareiga. Ji privali ir kiekvie
nam, pasinešusiam į bet kokį 
mokslą.

Didesnė knygos “Tikroji Lie
tuva” vertė glūdi ne jos raštuo
se, bet iliustracijose. Tuo at
žvilgiu išskirtinės reikšmės 
yra VII skyrius “Istorija ir kul
tūra lietuvių tautoje”. Jame 
duoti žiningai parinkti pa
veikslai iš Lietuvos praeities. 
Juos lydi prierašai, aiškinan
tieji jų turinį su istorinėmis 
užuominomis. Jei visą veikalą 
galima pavadinti istoriniu Lie
tuvos albumu, tai šis pavadini
mas geriausiai tinka septin
tam skyriui. Jame sudėta dau
giausia Prūsų praeities pa
veikslų. Po Europos kalbų že
mėlapio ir paveikslo su kau
kolėmis, kur normaliu euro
piečio tipu pažymėtas lietu
vis, pateikiami 38 prūsiški vaiz
dai. Po jų eina kiek daugiau 
vaizdų iš Lietuvos praeities, 
ypač susietų su Vilniumi.

Įdomus paskutinis — VIII 
knygos skyrius. Jame atspaus
dinti žemėlapių atvaizdai su 
prie jų pridėtomis istorijo
mis. Tai maža Lietuvos karto
grafijos istorija.

Trumpą knygos apžvalgėlę 
galima užskleisti bendra iš
vada: prabangus Algirdo Gus
taičio paruoštas leidinys, nors 
nepriderintas tikslui, kuriam 
skirtas, tačiau yra patrauklus 
Lietuvos istoriografinis skai
tinys. Skaitytojas gali rasti 
jame daug ištraukų iš visoke
riopų raštų, dabar sunkiai pri
einamų arba neprieinamų. O 
autoriui veikalas paliks jo il
go, ištvermingo ir tiesiog me
niško darbo atiminu.

• Laisvė, kuri pradeda leisti 
šaknis, greitai auga

(G. Washington)

Muzikas STASYS GAILEVIČIUS, ilgus metus vadovavęs Kanados lietuvių chorams, vargoninkavęs, turėjęs savo 
muzikos studiją Toronte, pirmasis bando naujai pirkt? fortepijoną Anapilio salėje 1984 metų pabaigoje Vyt. Macas

(Atkelta iš 6-to psl.)
Muzikas J. Govėdas sutiko pa
ruošti tą vyry chorą ir tris To
ronto solistus.

Taigi tik balandžio mėne
sio gale (4 mėnesiai ligi ope
ros premjeros datos) galutinai 
buvo pradėta ruoštis operos 
pastatymui su penkiolika so
listą bei choristų Čikagoje, 
dvylika choristą ir trimis so
listais Toronte ir viena solis
te Montrealyje. Kompozito
riui D. Lapinskui teko visą Či
kagos solistą bei choristą pa
ruošimo, režisūros, kostiumą, 
dirigavimo ir scenos apšvie
timo rūpesčią našta. Laimei, 
dailininkė Ada Sutkuvienė Či
kagoje rūpestingai ir su dide
liu pasišventimu paruošė sce
nos dekoracijas, atsisakydama 
bet kokio honoraro. Čikagos ir 
Toronto ansamblią pasiruoši
mo koordinavimui D. Lapins
kas tris kartus lankėsi Toron
te, praleisdamas kiekvieną 
kartą po savaitę su viršum lai
ko, repetuodamas su solistais 
ir vyrų choru. Montrealio 
“lakštingala” praleido daug 
laiko beskraidydama tarp 
Montrealio, Toronto ir Čika
gos. Toronto solistai taip 
pat buvo nuvykę Čikagon, kur 
praleido tris dienas, repetuo
dami kartu su Čikagos ansamb
liu. Ši detali, daug kam nuo
bodi, informacija ryškiai pa
rodo, kokiose sąlygose ope
ros pastatymas vyko.

Tobulinimo linkme
Opera “Dux Magnus” turi 

libreto ir kompozicijos trūku
mų, tačiau, ji turi dar daugiau 
ir labai gražių muzikinių per
lų, nors ta muzika yra moder
ni, daugumai mūsų svetima. 
Orkestro akompanimento trū
kumą iš dalies galima patei
sinti stoka laiko ir per dide
le operos paruošimo darbo 
našta, gulusia ant kompozi
toriaus pečių. Šiose sąlygose 
tikėtis stipresnės režisūros 
taip pat nebuvo įmanoma. Ne 
paslaptis, kad ligi operos 
premjeros nebuvo įmanoma 
padaryti nė vienos pilnos re
peticijos su visais solistais, 
choru ir orkestru. Todėl ne
nuostabu, kad sekmadienio 
spektaklis buvo žymiai geres
nis, palyginus su “premjera”, 
kurią iš tikrųjų turėtume va
dinti generaline repeticija.

Tiems, kurie domisi muzi
kos, ypač operos, istorija, yra 
žinoma, kiek daug tų garsiųjų 
operų, kurios šiandien vyrau
ja didžiųjų pasaulio teatrų 
scenose, pradžioje žiūrovų 
buvo atmestos ir tik po nema
žų pakeitimų librete ir muzi
koje, po ilgesnės pertraukos 
vėl grįžo į sceną ir su dideliu 
entuziazmu žiūrovų buvo pri
imtos.

“Dux Magnus” buvo sukurta 
ir pastatyta scenoje per trum
pą laiką ir labai nepalankio
mis sąlygomis. Vis dėlto pir
masis bandymas laikytinas pa
vykusiu. Tikimės, po pirmojo 
bandymo patirtų trūkumų 
opera bus abiejų autorių iš
samiai peržiūrėta, padaryti 
reikalingi pakeitimai bei pa
pildymai librete ir muzikoje. 
Gerai organizuoto ir kompak
tinio ansamblio rankose, ma
nau, mes turėsime progos vėl 
išvysti ją scenoje pilname gro
žyje ir didybėje. Organizato
riai tikrai nesigaili savo di
delio užsimojimo bei įdėto 
darbo. Istorijos perspektyvo
je jų pastangos ir nemažos iš
laidos, pastatant naują lietu
višką operą, tikrai yra patei
sintos.

Padėka ir pagarba
Rengiant kongresą, ypač 

operą, teko pakelti be galo 
daug rūpesčio, sielvarto, nu
sivylimą ir nevilties. Tačiau 
buvo ir gražią, pilną džiaugs
mo bei pasitenkinimo valan
dą, tapusią vieninteliu atpil
du už visą darbą ir pastangas. 
Kaip ir visada, neišvengėme 
lietuviškai visuomenei būdin
gą savybią — pavydo, intrigą, 
sąmoningo boikoto, nepagrįs
tą gandą ir t.t. ir t.t. Laimei, 
dar turime daug kilnios dva
sios pasišventėlią, kurie be 
jokios asmeninės naudos jun
giasi aktyviai į bendrą pozi
tyvą kūrybinį darbą. Tokie 
buvo kongreso ir operos orga
nizatoriai, solistai bei chorą 
dainininkai, paaukoję šimtus 
valandą šiam dideliam ir gar
bingam renginiui. Jiems pri
klauso be galo didelė padėka 
ir pagarba. Dar didesnė pade- 
ka ir pagarba tenka Kanados, 
ypač Toronto, lietuvių para
pijoms, organizacijoms, insti
tucijoms ir visuomenei už gau
sias aukas ir gausų dalyvavi
mą visose kongreso programos 
dalyse. Mes vėl išlaikėme di
delį egzaminą ir parodėme, 
kad esame verti to pasitikė
jimo, kurį mums parodė cent
rinis šv. Kazimiero metų ren
ginių komitetas, pavesdamas 
suruošti šį didįjį renginį — 
Pasaulio lietuvių katalikų kon
gresą.

VLADAS ŠLAITAS

Be angažavimosi
Peržengus šešiasdešimtuosius 
metus, prasideda lėtas, 
bet nesustabdomas, 
visiško išsigraižtvinimo darbas. 
Sulėtėja ratukai.
Smegenys sukasi sukasi 

ir sustoja.
Reikia palaukti, 
iki vienas ratukas pagauna 

kitą ratuką.
Jokio įsitempimo.
Jokio pasiruošimo kokiam 
nors naujam angažavimuisi. 
Nieko.
Išskyrus pasenusio laikrodžio 

taktą
ir pusiau surūdijusių durų 

raudoną tylą.
O, mano meile!
Tu man atrodai kaip mirusių 
vasarų saulė.

Ratai per grindinį
Ratai per grindinį.
Po to 
grakštus arklių apsisukimas. 
O po to 
neliko nieko. Tik naktis. 
Ir baisiai tolimas arklių 
prunkštimas.

Prisiminimui
Tu jau seniai esi numirusi.

Bet man 
tu niekados nebūsi mirusi, 

nes tu
esi patsai gražiausias 

meilės atminimas
mano praėjusių dienų 

prisiminim uose.

Ramusis vasaros 
dangus

Tasai ramusis vasaros dangus 
yra daugiau negu dangus.

Tai mano meilės 
ir mano dingusios vaikystės 

atminimų
skaistus ir žydras Lietuvos 

dangus.
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n kultmeje veikioje
Vatikane paminėta paleogra

fijos, diplomatikos ir archyvisti
kos mokyklos šimto metų sukak
tis. Minėjimas pradėtas Vatika
no bibliotekos ir archyvo direk
toriaus vysk. Sticklerio žodžiu. 
Pagrindinę paskaitų skaitė kun. 
dr. Paulius Rabikauskas, SJ, pa
leografijos ir diplomatikos pro
fesorius popiežiškajame Grego- 
riaus universitete.

Niujorko “Laisvės žiburio’' ra
dijo valandėlė, vadovaujama Ro
mo Kezio, į savo koncertą Kultū
ros židinyje 1984 m. lapkričio 3 d. 
pasikvietė svečius iš Filadelfijos. 
Estradinio žanro dainas atliko vy
rų vienetas, vadovaujamas V. Ma
ciūno, vienaveiksmę J. Dantienės 
parašytą ir režisuotą komediją 
“Prie dangaus vartų” — vaidinto
jų grupė. Joje paliečiami ir kai 
kurie mūsų veiksnių vadovai, no
rintys įeiti dangun. Juos prie dan
gaus vartų sustabdo ir jų nuopel
nus tiria angelas. Tris savo felje
tonus skaitė J. Dantienė. Koncer
tas baigtas šokiais.

Žymiosios sol. Lilijos Šukytės, 
viešnios iš Miuncheno, koncertą 
Detroito ir apylinkių lietuviams 
vasario 24, sekmadienį, 3 v.p.p., 
rengia JAV Lietuvių fondas 
“Crestwoodo” auditorijoje, 1501 
N. Beach Daly, Dearborn Hts. 
Koncertas yra susietas su LF va
jumi tose vietovėse. Fondan įsto
ję nauji nariai su $1(X) auka gaus 
vieną garbės bilietą nemokamai, 
su $200 ar daugiau — du garbės 
bilietus. Koncertui bilietus gali
ma užsisakyti iš anksto: garbės bi
lietai kainuoja po $25, kiti — po 
$12 ir $8, pensininkams, studen
tams ir moksleiviams perpus pi
giau. Anksčiau užsisakiusieji gaus 
geresnes numeruotas vietas. Fon
do įnašams skirtus čekius reikia 
rašyti Lithuanian Foundation var
du, užsisakant bilietus — Vytauto 
Kutkaus vardu, pridedant sau ad
resuotą voką su pašto ženklu. 
Abiem atvejais čekiai siunčiami 
Vytautui Kutkui, JAV LF tarybos 
nariui, 6940 Hartwell, Dearborn 
Hts., MI 48126, USA.

Lietuvių fronto bičiuliai Los 
Angeles mieste kasmet rengia 
tradicija tapusį literatūros vaka
rą. Toks jau devynioliktasis va
karas 1984 m. gruodžio 1 d. įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Jin iš Čikagos buvo pakviestas 
beletristas Česlovas Grincevi- 
čius, išleisdinęs novelių rinki
nius “Vidurnakčio vargonai”, 
“Vyskupo sodas” ir romaną “Ge
roji vasara”. Su svečiu bei jo kūry
ba vakaro dalyvius supažindino 
poetas B. Brazdžionis. Č. Grince- 
vičius skaitė ištraukas iš naujo 
spaudai paruošto novelių rinki
nio, aktorius P. Maželis — jo “Ve
lykų dovanėlę” apie sesutės lau
kiantį berniuką, R. K. Vidžiūnie- 
nė, neseniai debiutavusi novelių 
rinkiniu, programon įsijungė jo 
ištrauka. Pranas Visvydas, pasi
žymėjęs literatūrinėmis kritiko
mis ir humoreskomis, šį kartą pa
sirodė kaip poetas. Nors sakėsi, 
kad jo eilėraščiai bus atmiešti 
žurnalistika, buvo pluoštas ir gy
venimo realybėmis ataustos gry
nos poezijos.

Lietuvių katalikių moterų kul
tūros draugija Niujorke 1984 m. 
gruodžio 8 d. surengė neeilinį vie
tinių grupių koncertą Brukline, 
didžiojoje Kultūros židinio salė
je. Programą atliko muz. Viktoro 
Ralio vadovaujamas vyrų choras 
“Perkūnas” ir jau 30 metų gerokai 
peržengęs tautinių šokių ansamb
lis “Tryptinis”, įsteigtas ir vis dar 
vadovaujamas Jadvygos Matulai
tienės. “Perkūnas” atliko 12 lietu
vių liaudies bei kitų lengvesnio 
žanro dainų, į dvi įjungdamas sa
vo solistus — bosą P. Tutiną ir 
baritoną V. Alksninį. “Perkūną” 
įsteigė velionis Vladas Baltrušai
tis, buvęs Kauno operos solistas. 
Po jo mirties teko jieškoti kitų 
vadovų, kurie keitėsi, kol paga
liau vadovybę perėmė jaunasis 
muz. Viktoras Ralys, dirbantis 
vargonininku Apreiškimo švento
vėje Brukline. Jis ne tik vadovau
ja tos šventovės chorui, bet ir 
mišriam “Harmonijos” vienetui, 
pasižymėjusiam estradinėmis dai
nomis, koncertuojančiam įvairio
se lietuvių kolonijose. “Trypti
nis” koncertą papildė penkiais 
tautiniais šokiais. Žiūrovai džiau
gėsi jaunais šokėjų veidais. Susi
darė klaidingas įspūdis, kad “Tryp
tinio”, peržengusio trečią dešimt
metį, nepaliečia laiko pirštai. Iš 
tikrųjų tai yra nuopelnas steigėjos 
ir vadovės J. Matulaitienės, pasi
traukusius šokėjus pakeičiančios 
naujomis jaunimo kartomis. “Per
kūnui” akompanavo pianistė Da
lia Sakaitė, akordeonu grojusi 
“Tryptiniui”.

Vilniaus “Lėlės” teatras savo 
repertuarą papildė H. K. Ander
seno pasakos “Ką senelis padarys, 
viskas bus gerai” inscenizacija, 
parašyta poeto S. Gedos. Spek
taklio režisūra ir scenografija 
rūpinosi Vilniaus konservatori
jos diplomantas R. Driežis, mu
ziką sukūrė kompoz. Š. Nakas. 
Pagrindinius vaidmenis paruošė 
aktoriai — J. Marcinkevičius, O. 
Pocevičiūtė, E. Mikaliūnas, M. 
Urmilevičienė.

Juozas Lingys, žymusis choreo
grafas ir tautinių šokių specialis
tas, mirė 1984 m. gruodžio 16 d. 
Vilniuje. Velionis gimė 1919 m. 
sausio 1 d. Šakių apskrities Gy- 
liškių kaime. Baigė Sakių gimna
ziją, humanitarinius mokslus stu
dijavo Kauno universitete 1938-40 
m., Vilniaus universitete — 1940- 
43 m. Sovietinėje kariuomenėje at
sidūrė 1944 m., kai ji antrą kartą 
įsiveržė Lietuvon, artėjant karo 
pabaigai. 1946 m. paskirtas vyriau
siuoju liaudies ansamblio balet
meisteriu. Iš to ansamblio išaugo 
dabartinis dainų ir šokių ansamb
lis “Lietuva”. Vyr. baletmeiste
riu jame dirbo iki 1982 m. pabai
gos. Velionis paliko gilius savo 
pėdsakus lietuviškos sceninės 
choreografijos raidoje, sukurda
mas daugiau kaip 170 šokių, rate
lių, vaizdelių. į auksinį lietuviš
kosios choreografijos fondą įėjo 
Sadutė, Gaidys, Pakeltkojis, Aš
tuonnytis ir kai kurie kiti šokiai. 
Kūrė ir sovietinei santvarkai pri
taikytus šokius. Daug šokių pa
ruošė kino filmams, dramos spek
takliams. Pedagoginis darbas bu
vo skirtas choreografijai. Daugu
ma dabartinių choreografijos spe
cialistų yra buvusieji velionies 
mokiniai. Už koncertinę veiklą 
1950 m. laimėjo Sovietų Sąjungos 
premiją, už choreografinę veik
lą 1965 m. — respublikinę premi
ją. Velionis buvo pašarvotas di
džiojoje Vilniaus konservatori
jos salėje, į Antakalnio kapines 
palydėtas gruodžio 19 d. Prie kapo 
duobės apie jo veiklą ir nuopelnus 
kalbėjo Lietuvos kompozitorių są
jungos valdybos pirmininkas ir 
Vilniaus konservatorijos rekto
rius V. Laurušas. Atsisiveikino — 
kultūros ministeriją tvarkantis 
J. Bielinis, “Lietuvos” ansamb
lio meno vadovas P. Budrius, Vil
niaus konservatorijos fakultetų 
Klaipėdoje prof. V. Jakelaitis, 
Vilniaus universiteto dainų ir šo
kių ansamblio dalyvė A. Stirbytė.

Šimtąsias kompoz. Juozo Gruo
džio gimimo metines vilniečiai pa
minėjo 1984 m. gruodžio 20 d., 
kauniečiai — gruodžio 21 d. Vil
niaus filharmonijos salėje apie 
velionį kalbėjo rengėjų komite
to pirm. V. Laurušas, Vilniaus 
konservatorijos rektorius. Pra
nešimą “J. Gruodis ir lietuvių mu
zikinė kultūra” padarė konserva
torijos prof. A. Ambrazas. Kal
bėtojų eilėse taipgi buvo konser
vatorijos prof. dr. J. Gaudrimas, 
prof. dr. J. Juzeliūnas, Talino 
konservatorijos docentas L. Nor- 
metas, Lietuvos kompozitorių są
jungos jaunimo sekcijos pirm. R. 
Kabelis. Minėjimas pradėtas for
tepijoniniu J. Gruodžio kūriniu 
“Varpai”, atliktu tarprespubliki
nio M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatės B. Vainiūnaitės, užbaig
tas jo kompozicijomis, kurias at
liko simfoninis orkestras, choras 
ir solistai. Kauniečiai minėjimą 
pradėjo apsilankymu ir gėlių pa
dėjimu prie J. Gruodžio kapo Pet
rašiūnų kapinėse, memorialinio 
muziejaus atidarymu Žaliakalnio 
pakrašty esančiam name, kuria
me nuo 1932 m. iki mirties gyveno 
kompozitorius. Paroda buvo su
rengta ir J. Gruodžio aukštesnio
joje muzikos mokykloje. Muziki
nio teatro sodelyje atidengtas 
dail. K. Bogdano iš granito iškal
tas J. Gruodžio biustas. Teatre 
įvykusiame minėjime apie J. 
Gruodžio gyvenimą ir kūrybą kal
bėjo Lietuvos kompozitorių są
jungos Kauno skyriaus vedėjas A. 
Kubiliūnas, prisiminimais apie bu
vusį savo mokytoją dalijosi kom
pozitoriai J. Juzeliūnas ir V. Klo
va. Kauniečių menininkų sureng
tame koncerte skambėjo simfoni
nis J. Gruodžio paveikslas “Rude
nėlis”, jo dainos solistams ir cho
rui, kauniečių kompozitorių G. 
Kuprevičiaus, V. Švedo, V. Bartu
lio, A. Kubiliūno simfoninės va
riacijos J. Gruodžio “Jūros putų 
dainos” tema. Sukakties išvakarė
se buvo surengti minėjimai su kon
certinėmis programomis gimtojo
je J. Gruodžio Aukštaitijoje — 
Antazavėje, Utenoje, Zarasuose, 
Rokiškyje. Zarasų rajonas išlei
do specialų leidinį “Kompozito
rius Juozas Gruodis”.

V.Kst.
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AUTORIUS ATSAKO KRITIKUI

Įspūdžiai apie kritiko įspūdžius
ANTANAS MUSTEIKIS

I
Užėjo blogi laikai.
Anais geraisiais, būdavo, 

pasako žodį kritikas, ir baig
tas kriukis. Dabargi nėra tvar
kos. Tik retas knygos autorius 
ranka numoja į kritiką, nes 
esą neverta su ja prasidėti: 
istorija juk visų pirma kriti
ką nugramzdina užmirštin. O 
didžioji autorių dalis nusi
skundžia, užpultieji kritikui 
tuo pačiu atseikėja. Šiais vi
suotinės lygybės bei išlygų 
laikais kito kelio, atrodo, ne
bėra. Ir autoriaus knyga, ir 
recenzento ar kritiko straips
nis yra viešas dalykas, tad ta 
pačia teise, privilegija ar pa
reiga komentuotinas.

Aš priklausau prie tų, kurie 
pasiduoda išlygų pagundai, 
tad šia proga noriu pasidalin
ti su skaitytojais savo įspū
džiais apie kritiko Algirdo Ti- 
taus Antanaičio įspūdžius. Ji
sai, pasirašęs vardu-nevardu 
kęst, reikalas (rašomu iš ma
žųjų raidžių; kažkada tai reiš
kė paskutinės mados ženklą, 
dabar jau dvelkiantį atgyve
na), atsiliepė apie mano kny
gą “Dangaus ir žemės šaknys” 
(Liesieji romano metai, “Aki
račiai”, 1984 m. balandis) la
bai charakteringu būdu. Aš 
esu jam, kaip ir visiems ki
tiems, kurie paminėjo mano 
knygą, dėkingas. Kiek paste
bėjau, visi kiti atliepiuose lai
kėsi tam tikros pusiausvyros, 
tik Antanaičio kritika yra iš
imtinė, tad reikalinga atitin
kamo atsako.

Visų pirma, kad ko nors ne
suklaidinčiau ir nepapiktin
čiau, privalau apsibrėžti. An
tanaičio aš nepažįstu ir apie 
jo asmenį nieko negaliu pasa
kyti. (Ta pavardė mūsų spau
doje — veikloje dažnai links
niuojama; mane ypač maloniai 
nuteikia retkarčiais užtinka
mos veiklios tos pavardės mer
ginos su nuostabiai gražiais 
lietuviškais vardais.). Tai ne 
apie Antanaičio asmenį aš čia 
rašysiu, o tik apie jį — kritiką.

II
Kritiką, kaip ir kiekvienos 

profesijos žmogų, taikliai api
brėžia trys būtini elementai ar 
savybės: specialus išsimoksli
nimas, profesinė etika ir spe
cialybės praktika — patirtis. O 
tai, ar profesionalas pragyve
na iš savo profesijos, tėra ant
raeilės ar kelintaeilės reikš
mės dalykas. Kritikas Antanai
tis pagrindžiai vadovaujasi 
trečiuoju elementu: prisigrai- 
bęs literatūros mokslo bei me
no nuolaužų, išsidirbęs savus 
štampus, jis jais švaistosi be 
saiko — prirašo daugybę pavir
šutiniškų įspūdžių ir juos lai
ko literatūros kritika. O pir

Sol. ALGIO GRIGO muzikinės plokštelės sutiktuvėse Čikagoje. Kalba 
prof. dr. LEONARDAS ŠIMUTIS, už jo — “Draugo” redaktorius MYKOLAS 
DRUNGA, sėdi — muzikas KAZYS SKAISGIRYS

mieji du profesiniai elemen
tai, švelniai tariant, gerokai 
šlubuoja.

Čia pateikiu porą pavyzdi
nių Antanaičio “gamybos” 
priekaištų, kurie daugiau pa
sako apie patį kritiką nei kri
tikuojamą knygą:

Ar tas kronikininkas ir yra ro
mano pasakotojas (.. .), skaityto
jas niekada nėra tikras, tačiau 
jam veikiai paaiškėja, kad orumas 
yra gerokai nuduotas, tonas — kiau
rai pretenzingas, kad jisai kalba 
dažniausiai banalybėmis ir trivia- 
lumais ir, apkaišiojęs jas pra- 
kalbiniais ir nuvalkiotais patrio
tiniais štampais, bando skaityto
jui įpiršti už tikrą pinigą.

Ir toliau romane kritikas 
randa daug vatos, tuščiažo
džiavimo, dirbtino (dirbtinio?) 
veikėjų gudragalviavimo, vai
dybos, bandymo sparnuotais 
žodžiais gerai žinomus įvykius 
paversti negirdėtomis sensa
cijomis ...

Dvigubų standartų prakti- 
kuotojas Antanaitis kitus mo
ko, kad recenzijose nereikia 
pasikliauti bendrybėmis (pvz. 
kai recenzente Dalia Sruogai- 
tė-Bylaitienė pakritikuoja 
jo paties teatrinį “prievaiz- 
davimą”1), o čia jis pats paskęs
ta savo bendrybių liūne. Ir per
šasi išvada, kad tai vadinamo
ji freudinė projekcija: kriti
kas savo nuduotą orumą, pre
tenzingumą, banalybes, trivia- 
lumus, tuščiažodžiavimą ir ki
ta priskiria kitiems. Atrodo, 
jis tiki, kad juo daugiau suras 
ar išras kritikuojamoj knygoj 
tikrų ar tariamų ydų, juo la
biau jis pats — tegu sau ir pro 
užpakalines duris — pritaps 
prie tikrųjų kritikų, kurie pa
sižymi visom trim profesinėm 
savybėm.

Dviejų pirmųjų profesinių 
savybių stoką Antanaitis pa
rodo, kai pabando porą savo 
priekaištų konkretinti. Jam 
atrodo, 
tytojas 
“ar tas 
romano 
tikrųjų veiksmo betarpiškumo 
įspūdis gali sustiprėti, ir tai 
teigiamybė, jei autorius (ar 
pasakotojas), taip sakant, 
pradingsta ar pasislepia už 
kronikininko pečių.

Arba vėl — Antanaitis tiki
na, jog “Dangaus ir žemės šak
nys” “viename trijų šimtų pus
lapių tome pasišauna išpasa
koti visus šeimos keturių kar
tų išgyvenimus dviejų šimt
mečių laikotarpyje . . .” Su 
tokia buhalterija Antanaitis 
skubotai nuvestų savo įstai
gą į bankrotą, jei laiku nebū
tų atleistas iš darbovietės. Iš 
tikrųjų knygoje yra ne trys šim
tai (jei, Antanaičio nuomone, 
tas skaičius yra svarbus), o 339 
puslapiai. Gi keturių kartų 
istorija tęsiasi ne du šimtus 
metų, o tik gerą šimtmetį, t.y. 

pavyzdžiui, kad skai- 
privalo būti tikras, 
kronikininkas ir yra 
pasakotojas”. Gi iš

nuo baudžiavos panaikinimo 
ligi 1962 m. vieno veikėjo su
šaudymo, pridedant po kelis 
metus iš abiejų pusių (Kalan
tos susideginimas priklauso 
jau epilogui — prologui, t.y. 
“kitam tomui”). Tokia šimta
procentinė paklaida rodo, kad 
kritikas — geriausiu atveju 
— “štampuoja” autorius, nė 
neskaitęs jų knygų, arba — 
bloguoju atveju — sąmonin
gai iškraipo faktus. Kiekvie
nu atveju jisai stokoja pro
fesinės etikos.

Neįrodo Antanaitis, kad ma
no kronikininkas seka Ievos 
Simonaitytės kronikininką: 
juk kronikininkas ištisus šimt
mečius istorinius įvykius 
“krikštydavo” įvairiais var
dais dar prieš Simonaitytės 
gimimą. ni

Antanaičio kritikos paviršu
tiniškumas, šališkumas, sro- 
viškumas, nesąžiningumas yra 
pastebėtas ir iškeltas kai ku
rių rašytojų bei kritikų, kaip 
Pranas Naujokaitis2, Vytau
tas Alantas ir kt. Aš čia nieko 
naujo neatidengiau, tik norė
jau perspėti skaitytoją. Yra 
galimas dalykas, kad Antanai
tis nė nejaučia, jog išvažiuo
ja iš vėžių ... Už tai pykti ne
verta. Galima nebent užuojau
tą pareikšti.

Tikiuosi, kad šiuo straips
neliu, nors ir netiesiogiai, aš 
išreiškiau paguodą tiems au
toriams, kurie, perskaitę An
tanaičio kritiką, neatpažįsta 
savo knygų. Jie ne vieni.

Į galimą skaitytojo klausimą, 
ar šiuo “atsišaudymu” aš įro
džiau savo knygos vertę, atsa
kysiu — ne. Aš nerašiau savo 
knygos 
naitis 
jis tai 
čiaus, 
ne Antanaičio suvaidintas, ją 
perskaitytų ir susidarytų savo 
nuomonę.

recenzijos, nors Anta- 
kitaip tvirtintų (kartą 
jau tvirtino). Džiaug- 

jei tikras skaitytojas.

1. A. T. Antanaitis, Apie geras 
ir blogas recenzijas, “Akiračiai, 
1984 m. liepos mėn.

2. Pranas Naujokaitis, Lietuvių 
literatūros istorija, IV, 345 p.

MOKSLINĖS
PROGRAMOS KOMITETAS

Pirmininkas
Jonas BILĖNAS, Ph D.

75 Beaumont Drive 
Huntington. N.Y. 11747

Griežtieji mokslai, technologija, 
architektūra 

Prof. Bronius JASELSKIS. Ph.D.
2652 Ashbury St. 

Eranston, IL 60201

Medicinos mokslas
Jonas T. DAUGIRDAS, M.D.

6717 So. Maplewood
Chicago, IL 60629

Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai 

Prof. Algis NORVILAS, Ph.D.
4036 W. 91st Place 

Oak Lawn, IL 60453

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas
Ramojus VAITYS 

1890 Stockton Drive 
Northfield. IL 60093

Vicepirmininkė 
Irena KERELIENĖ 

8710 W. 123rd Street 
Palos Park, IL

Vardas ir pavardė

Namų adresas

Pokongresinės atodairos Dr. Juozas Sungaila

1984 — šv. Kazimiero 500 
metų mirties jubiliejaus me
tai buvo patys reikšmingiausi 
ir gyviausi lietuviškos išeivi
jos gyvenime. Šalia periodiš
kai pasikartojančių renginių, 
k.a. dainų šventė, VLIKo sei
mas, Amerikos lietuvių kon
gresas ir kt., tie metai buvo 
ypatingi savo dvasiniu sąjū
džiu ne tik laisvojo pasaulio 
lietuviuose, bet ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Kanados, ypač Toronto, lie
tuviams teko didelė garbė ir 
kartu sunki darbo našta su
ruošti patį reikšmingiausį me
tų renginį — Religinį pasau
lio lietuvių katalikų kongre
są. Ši didžioji manifestacija,
sukėlusi daug diskusijų, pa
gyrimų ir kritikos, jau yra pra
eityje, tačiau ji yra per daug 
didelė ir reikšminga, kad bū
tų galima greitai užmiršti. Or
ganizatoriams šis įvykis ypa
tingai ilgai glūdės mintyse ir 
jausmuose. Tad tebūna leista 
pažvelgti atgal ir pagvildenti 
kai kuriuos reikšmingesnius 
bei būdingesnius momentus, 
iškilusius kongreso organiza
vimo eigoje.

Kongreso programą sudarė 
keturios pagrindinės dalys: 
akademinė, religinė, pramo
ginė ir meninė. Pirmosios trys 
dalys praėjo sklandžiai ir pa
sigėrėtinai gerai. Dalyvavę 
ilgai prisimins iškilmingą kon
greso atidarymą, dalyvaujant 
arti 600 tautiečių, kun. dr. prof. 
P. Rabikausko ir dr. J. Gir
niaus turiningas paskaitas, 
jaunimo svarstybas bei vaka
ronę. Sekmadienio iškilmin
gos pamaldos katedroje, daly
vaujant daugiau kaip 2000 mal
dininkų, visiems paliko gilų 
įspūdį. Pagaliau kongreso už
baigimas — vakarienė “Royal 
York” viešbučio salėje su sep
tyniais šimtais svečių taip pat 
praėjo šventiškoje ir jaukioje 
nuotaikoje.

Opera “Dux Magnus”
Ši meninė kongreso progra

mos dalis, pareikalavusi mil
žiniškų pastangų Ir piniginių 
išteklių, sulaukė daugiausia 
dėmesio ir dar daugiau visoke
riopos kritikos. Todėl ir nori
si ilgiau sustoti prie šios pro
gramos dalieš, ' peržvelgiant 
profesionalų muzikų (lietuvių 
ir kitų) pasisakymus ir išreiš
kiant organizatorių balsą.

Gaynor 
muzikos 
Sept. 3, 
world’s 
opera ...
sic sounds 
chant, sometimes like Lithua
nian folksong. Its collage of 
Stravinski, Bartok, Berg and 
Bartok, to name a few .

A. Kučiūnas, muzikas, diri
gentas (“Draugas” 1984 m. 
rugp. 9 d.) paskyrė visą laik
raščio puslapį išsamiai operos 
kritikai. Tarp kitko jis rašė: 
“Davęs veikalui įdomų ati-

profesionalė 
(“Tor. Star”, 
rašė: “The 

interminable

Jones, 
kritikė 

1984) 
most
Sometimes his mu-

like Gregorian

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, kaip ir keturių ankstyvesniųjų, pagrin

dinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos darbuotojus 
savo žinių pasidalinimui, tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuo
mene. Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių pranešimai ir kele
tas specialių renginių, įskaitant susipažinimo vakarą, meninę programą ir baigminį 
banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nurodytų šio kvieslio pa
raštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba šakoje suorganizuotas nemažas skaičius 
mokslinių sesijų su toms šakoms būdinga tematika. Taip pat į programą įtrauktos ir 
tokios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir pan.), kurios ne
būtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per sesijų pirmininkus ir 
per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš savo profesinės sri
ties. Pranešimui simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, no
rįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo santrauką (120-140 žodžių 
apimties) lietuvių ir anglų kalbomis Mokslinės programos komiteto atitinkamų šakų 
vadovams ne vėliau, kaip 1985 m. balandžio 1 d. Mokslinės programos ko- 
mitetas.|uri teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu riboti. Šiuo laišku 
kviečiamieji kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie jų daly
vavimą programoje ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis bu
vusių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus apmokamos — tik 
išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis komitetas jieškos būdų sušelpti dalyvius 
iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į žemiau pateiktus klausimus 
ir pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti Mokslinės programos komiteto pirmininkui 
Jonui Bilėnui. Jūsų greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.

Telefonas 

trauktinį pobūdį, jis (Lapins
kas), tačiau, dėl daugelio fio
ritūrų, vokalinių ruladų darė 
operos tekstą sunkiai supran
tamą . . . Klausytojų dalis, kaip 
ir šios recenzijos autorius, 
labiausiai pasigedo didesnio 
orkestro akompanimento, mu
zikinių įvadų ir užbaigimo pa
skiroms scenoms ... Atrodė, 
kad kompozitorius, parašęs vo
kalines partijas, nerado rei
kalo, ar tiesog tingėjo, imtis, 
tiesa, nelengvo ir nuobodaus 
orkestracijos darbo . . . Turiu 
tačiau pridurti, jog neabejoju 
Darių Lapinską esant talentin
gu kompozitorium (jo didžiau
sias priešas bene bus režisie
rius Lapinskas) ir tai liudija
daugelis įdomių ir gražių mu
zikos epizodų jo darbuose, 
įskaitant ir šią operą. Bet ope
ros neparašysi lengva ranka, 

didelio, atsakingo 
Didelio pagyrimo 
šios operos daly- 
dainininkai, kurie 
išmoko nelengvas 

Nežiūrint visų 

čia reikia 
darbo . .. 
nusipelnė 
viai. Ypač 
sąžiningai 
partijas . ..
operos silpnybių, tai buvo svar
bus įvykis išeivijos gyvenime. 
Svarbesnis, negu tų nudainuo
tų pasaulinių operų pastaty
mai, kuriais ‘stebiname’ savo 
publiką . .

Algis Grigas — muzikas, so
listas (“Tėv. žiburiai”, 1984 m. 
spalio 9 d.) rašė: “Dux Magnus’ 
yra neišbaigtas kūrinys su mo
notoniška orkestro improviza
cija .. . Muzikas Govėdas pui
kiai atliko jam pavestą užda
vinį — paruošė tris solistus ir 
vyrų chorą . . . Reikia sveikin
ti dr. J. Sungailą ir jo visą šta
bą už ištesėjimą — užsibrėžto 
uždavinio įgyvendinimą. Užda
vinys tikrai buvo sunkus . . .”

Win. A. Findlay — muzikas, 
orkestro vadovas privačiame 
laiške man rašė: “Speaking 
from the musical standpoint 
I would like to point out that 
for an organization such as 
yours, who is not in the busi
ness of mounting operas, to 
undertake to produce a brand 
new opera in such a modern 
vein (a task that daunts even 
the best established opera 
companies) is a very impres
sive achievement and one 
which, in the minds of the mu
sicians, reflects great credit 
upon the Lithuanian Catholic 
World Congress. All of the ma
ny comments directed to me by 
the musicians were most comp
limentary as regards the mu
sic. I would like to offer you 
my congratulations”.

Sesuo M. Bernarda, SSC — 
muzikė, kompozitorė, chorų 
vadovė (“Bridges” 1984 m. 
lapkr., nr. 11) rašė: “The so
loists, the vocal ensembles 
and Jonas Govėdas, the chorus 
master, deserve high praise 
for their accomplishments, 
for they surely spent count
less hours of tortuous rehear
sals in learning their parts. 
Their difficult melodies were 

most atonal, coloratura-like, 
and in the modern disonant 
idiom that caused one to won
der how they were able to re
member what was to be 
sung... As the performance 
neared the end there was a 
lack of orchestral accompani
ment — and this is when it 
should have been at its best. 
Also one missed the entractes, 
interludes, etc., which so en
hance an operatic produc
tion . .. Without a doubt, what 
Darius Lapinskas has achieved 
is truly appreciated by us Li
thuanians. Dux Magnus is an 
imput into our Cultural Heri
tage. .. . Dux Magnus was a 
worthwhile and an excellent 
endeavor despite the fact that 
the audience was unprepared 
psychologically, spiritually 
and musically for the present 
day.”

D. M. Baltrukonis (“Nepr. 
Lietuva”, 1984 m. spalio 4 d., 
nr. 40) gana išsamiai ir tiks
liai nusakęs nepalankias ir 
kontroversines operos kūrimo 
sąlygas, savo rašinį baigia: 
“Susumavus abiejų autorių 
bendrą darbą, nepaisant kar
tais ir aršios kritikos iš žiū
rovų ar profesionalų pusės, 
nežiūrint ir nemažo trūkumo 
muzikoje, kaip ir librete, vis 
dėlto abiems vyrams reikia pri
pažinti didį nuopelną, įnešus 
į lietuviškos kultūros fondus 
dar vieną didžiulį kapitalinį 
veikalą. Tai bus dar vienas 
palikimas lietuviškos kultū
ros baruose, kad štai ten, toli 
nuo tėvynės, gyveno lietuviai, 
kurie sugebėjo šventojo Lietu
vos globėjo Kazimiero mirties 
500-jų metinių proga ne tik 
visa tai ypatingai gražiai pa
minėti, bet dargi pastatyti to
kią grandiozinę operą-misteri- 
ją Dux Magnus — Didysis Va
das”.

Susumuojant šių vertintojų 
mintis bei nuomones, galima 
padaryti sekančias išvadas. 
Opera yra per daug ištęsta. 
Kompozicija įdomi ir moderni, 
tačiau aiškiai jaučiamas mu
zikos trūkumas orkestrui. Vi
si solistai ir vyrų choras at
liko savo partijas pasigėrėti
nai, jei neskaityti vaidybos 
trūkumų, susidariusių dėl re
žisūros stokos. Ados Sutkuvie
nės dekoracijos kuklios, bet 
efektingos ir įdomios. Nauja 
lietuviška opera “Dux Mag
nus”, nežiūrint jos libreto 
ir muzikos trūkumų, yra dide
lis istorinis, reikšmingas įvy
kis, palikęs stambų įnašą į 
kultūrinį lietuvių tautos lo
byną.

Organizatorių pastabos
Įvykius ar veiksmus galime 

vertinti dvejopai — grynai ob
jektyviai, visai neatsižvelgiant 
į sąlygas bei aplinkybes, ku
riose tas įvykis ar veiksmas 
atsirado ar buvo sukurtas, ir 
reliatyviai — įstatant tą įvy
kį ar veiksmą į sąlygų bei ap-

ATKARPA

LAIKAS IR VIETA 
1985 metų lapkričio mėnesio 
27—30 dienomis
Simpoziumo darbai ir parengimai, 

išskyrus pokylį, įvyks: Jau
nimo Centre — 5620 South 
Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636.
Tel. (312)778-7500.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 27 d., 
19.30 vai. — susipažinimo 
pobūvis.

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 28 
d., 14.00 vai. — atidaromasis 
posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 
19.00 vai. - literatūros vakaras.

Šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 
19.00 vai. — pokylis, Beverly 
Country Club, 8700 South 
Western Avenue, Chicago, 
Illinois 60620.
Tel. (312) 238-4203.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d., 
13.00 vai. — uždaromasis 
posėdis.

Pareigos

( ) Dalyvausiu simpoziume
( ) Padarysiu pranešimą

Pranešimo tema 

linkybių rėmus. Anksčiau paci
tuoti profesionalų muzikų pa
sisakymai apie operą “Dux 
Magnus” yra objektyvūs ir su 
jų nuomonėmis negalima ne
sutikti. Opera, deja, gimė, 
brendo, augo ir išėjo į pasau
lį labai nenormaliose ir ne
palankiose sąlygose, kurios, 
be abejonės, turėjo lemian
čios įtakos į galutinį jos re
zultatą, todėl ir jos galutinis 
vertinimas, organizatorių ma
nymu, turėtų būti reliatyvus.

Kongreso organizatoriai 
buvo užsimoję šiai reikšmin
gai progai duoti ką nors nau
jo ir didingo, kas nesibaigtų 
su kongresu, o liktų ilgalai
kiu paminklu šv. Kazimierui 

įnašu į kultu-ir reikšmingu 
rinį lietuvių išeivijos paliki
mą. Po ilgų svarstymų ir abe
jonių apsistojome prie origi
nalios lietuviškos operos, 
nes jų mes labai stokojame. 
Daugiau turime mažesnių mu
zikinių kūrinių — kantatų, 
dainų ir kt. Dėjome daug vil
čių į mūsų muzikus ir daini
ninkus Kanadoje ir JAV-se, 
tikėdamėsi jų dėmesio ir nuo
širdžios talkos šiame istori
niame ir reikšmingame reika
le. Norėjome sutelkti visas 
galimas Kanados, ypač Toron
to, muzikines bei vokalines 
pajėgas, kurių turime tikrai 
daug. Tikėjome, kad bus gali
ma sudaryti pajėgų specialų 
operos chorą Toronte iš pačių 
pajėgiausių visų chorų bei 
pavienių dainininkų Toronte 
ir artimoje apylinkėje. O aukš
to lygio muzikų — chorvedžių 
Toronte tikrai nestokojame — 
būtų buvę kam tą chorą pa
ruošti.

Viltys, deja, nepasitvirtino. 
Kai kurių chorvedžių pradžio
je rodytas entuziazmas bei 
noras pamažu ir palaipsniui 
slūgo ir po daugiau kaip šešis 
mėnesius trukusių derybų, 
svarstymų, abejonių ir paža
dų 1984 m. vasario gale galu
tinai paaiškėjo, kad sudaryti 
operos chorą Toronte nebus 
galima, nes chorvedžiai atsi
sako dalyvauti operos pasta
tyme. Ligi numatytos operos 
premjeros bebuvo likę vos šeši 
mėnesiai. (Jei chorvedžiai bū
tų apsisprendę bent keletą 
mėnesių anksčiau, nebūtų gal 
buvę taip sunku). Kompozito
rius Darius Lapinskas dėjo 
daug pastangų sudaryti ope
ros chorą Čikagoje, kur tikrai 
yra didelis skaičius chorų, an
samblių bei paskirų daininin
kų. Jo pastangos taip pat at
simušė į organizuotą pasiprie
šinimą ir boikotą. Kompozito
riui beliko atsisakyti choro, 
pakeisti gaidas ansambliniam 
dainavimui ir šauktis ameri
kiečių dainininkų talkos. Vė
liau, balandžio mėnesio gale, 
pavyko surinkti dvylikos vy
rų chorą Toronte iš “Volun
gės” ir “Aro” bei Prisikėlimo 
parapijos chorų dainininkų.

(Nukelta į 7-tą psl.) j
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tu paaiškintų apie medieną. 
Kitur kreiptis negalėjau. Jis 
raštu paaiškino, kad spalio 
mėnesį eigulys MARTINAITIS 
iš sanitarinio miško jam pa
skyrė kurui medžiagos. Iš pa- 
džiūvusio ąžuolo jis ir padir
bęs tą kryžių.

Kai milicijos viršininkui 
pristačiau tą popierių, jis dar 
pareikalavo rašto ir iš eigu
lio MARTINAIČIO- Jis taip pat 
paaiškino, kad spalio mėnesį 
GRIUŠIUI, kaip ir kitiems kol
ūkiečiams, davęs sanitarinio 
miško medžiagos kurui. Kai tą 
raštą pristačiau milicijos vir
šininkui, jis dar nebuvo paten
kintas “špargalkomis” ir žadė
jo atsiklausti kolūkio vadovy
bę. Taip ir padarė. Kiek žinau, 
eigulys tą patį paaiškino. O 
inspektorius GRIMALIS man 
pasakė, kad kryžiaus negrą
žins, jis jau užpajamuotas.

Tuo reikalu kreipiausi į Klai
pėdos rajono vykdomąjį ko
mitetą. Man buvo paaiškinta, 
kad milicija, atimdama kry
žių ir nubausdama kolūkietį 
GRIUŠĮ, pasielgė neteisėtai: 
iš savo medžiagos jis galėjo 
padirbti kryžių ir jį padova
noti. Kai inspektorius GRI
MALIS pareikalavo leidimo 
kryžiui statyti, buvo atsiklaus
ta Religijų reikalų įgalioti
nio P. ANILIONIO, ir jis paaiš
kino, kad vietoj supuvusio sta
tyti naują nereikia naujo lei
dimo. O kryžius turėtų dirbti 
Buitinis. Taip pareiškė įga
liotinis tikintiesiems per sa
vo apsilankymą Gargžduose. 
Kadangi Buitinis kryžių vis 
tik nedirba, tai buvau privers
tas jį užsakyti privačiai: juk 
kitokiu būdu negalima įsigyti 
jokio kryžiaus, nors ir leista 
statyti.

Todėl labai prašau jus pa
veikti Klaipėdos rajono Vi
daus reikalų skyrių (milici
ją), kad grąžintų neteisėtai 
atimtą kryžių Mikoliškių baž
nyčiai ir kad finansų skyrius 
kolūkiečiui GRIUŠIUI atitai
sytų neteisingai paskirtą bau
dą”. Kun. A. Šeškevičius 
Gargždai, 1984.II.1 

♦ * *
LTSR Vidaus Reikalų Ministe
rijai
Kun. ŠEŠKEVIČIAUS Antano, 
Mikoliškių klebono, 
Gargžduose, Tilto 1-2.

PAREIŠKIMAS
Labai dėkoju už poveikį dėl 

milicijos atimto kryžiaus grą
žinimo. Gavus Jūsų raštą, Klai
pėdos rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
A. LEITA kartu su Vidaus rei
kalų skyriaus viršininku 
ANANJEVU man pranešė, kad 
kryžiaus negrąžins, o tik at
lygins už medieną, kuri par
duota komunaliniam skyriui. 
“Man reikia kryžiaus, o ne pi
nigų”, — atsakiau jiems.

Komunalinio skyriaus vir-

auką

25 d. 
Klai-

LTSR Vidaus Reikalą Minis
terijai
Kun. ŠEŠKEVIČIAUS, Antano, 
s. Kazio, Mikoliškių klebono, 
gyv. Gargžduose, Tilto 1-2.

PAREIŠKIMAS
Reikėjo Mikoliškių bažny

čios šventoriuje pakeisti su
puvusį kryžių, todėl kaip kle
bonas paprašiau Šiuparių kai
mo kolūkietį GRIUŠJ padirbti 
naują. Jis sutiko ir padirbo 
iš jam skirtos medžiagos ku
rui. Nors siūliau pinigų, bet 
neėmė, o paskyrė kaip 
bažnyčiai.

Kai 1983 m. lapkričio 
jį vežėm į Mikoliškius,
pėdos rajono autoinspekcija 
pareikalavo medienos doku
mento. Kadangi neturėjau, tai 
kryžių atėmė ir nuvežė į Klai
pėdos rajono miliciją Gargž
duose. O pas GRIUŠĮ milicija 
su finansų sk. atstove ieško
jo dirbtuvės, bet jos nerado. 
GRIUŠIS parodė kirvį ir ob- 
liuką, su kuriais kryžių dirbo. 
Vis tik po kelių dienų jį nubau
dė 10 rublių už kryžiaus padir
bimą. Baudą senukas sumokė
jo.

Kadangi kryžių konfiskavo 
inspektorius GRIMALIS, tai 
jam raštu paaiškinęs kryžiaus 
kilmę, prašiau grąžinti. Jis 
vis reikalavo medienos doku
mento. Kreipiausi į pensinin
ką senuką GRIUŠĮ, kad jis raš-

INTERNATIONAL
7 SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

-------' G. T. INTERNATIONAL, INC.

1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:
KELIONĖ balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.

11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ..................................$1,481.00
Iš Montrealio ............................. $1,850.00 kanadiškais

liepos 15 iki liepos 31 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ..................................$1,788.00
Iš Montrealio ............................. $2,225.00 kanadiškais

rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................. $1,669.00

gruodžio 20 iki sausio4 d.-1
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ................................  $1,467.00
Iš Montrealio ............................. $1,835.00 kanadiškais

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius (“Presidentti Hotel” 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 2 suderinta su dainų švente, kelionė nr. 4-su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702

©A/ŽV/V/7/Ž?
Simple elegance... by Finnish design

KELIONĖ

KELIONĖ

nr. 1

nr. 2

nr. 3

KELIONĖ nr. 4
gyv.

Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

šininkas paaiškino, kad kry
žius jau supjaustytas, atlygins 
4 rub. 70 kap. Prašiau bent 
supjaustytą grąžinti, mėgin- 
sim atremontuoti. Paaiškino: 
tam reikia milicijos leidimo, 
o pinigus išmokėti galįs tuoj. 
Nesutikau.

Teismas priteisia padarytą 
žalą pilnai atlyginti, o iš ma
nęs tik pasityčiojo: nors pri
sipažino neteisėtai padarę, 
bet žalos atlyginti nenori. Juk 
padaryti tokį kryžių reikia 
bent 150 rub. (. . .)

Dar pensininką kolūkietį 
administracinė komisija ir 
finansų skyrius nubaudė 10 
rub. už tai, kad iš savo medžia
gos dovanai padirbo vieną kry
žių bažnyčiai. Juk patys nusi
kalto: milicijos pareigūnams 
karščiuojantis jie senukui pri
metė nuolatinį amatą. Tada 
už kiekvieną patarnavimą ki
tiems reikia jau bausti. Ar ne 
absurdas? Jei Buitinis kryžių 
nedirba, tai kažkas vis tiek 
turi juos padaryti. Kur įsta
tymas, kad kryžiui padaryti 
reikia specialaus leidimo? 
Kryžius yra krikščionių vėlia
va. Supjaustyti kryžių reiškia 
įžeisti krikščionis, kurių pa
saulyje yra daugiau milijardo. 
Kas būtų, jei koks asmuo su
pjaustytų tarybinę vėliavą? Vi
si komunistai labai pasipik
tintų, tai nuskambėtų po visą 
pasaulį. Galbūt šis žiaurus iš
puolis taip pat nuskambės po 
visą pasaulį, nes įvykdytas At
pirkimo metais, kada krikščio
nys kryžių ypatingai gerbia. Ar 
tokie išpuoliai pasitarnauja 
komunizmui? Lietuva garsi 
kaip Kryžių žemė. Argi kata
likai nesipiktins kryžių nai
kinimu? Tai juk visos tautos 
užpuolimas ir jos išniekini
mas, pažeidžiant šimtametes 
tradicijas.

Tamsta tą išpuolį žymiai ati- 
taisytumėt, paveikdami milici
ją ir vykdomjąjį komitetą, kad 
pilnai atitaisytų padarytą ža
lą: taip, kad vietoj į šešias da
lis supjaustyto kryžiaus būtų 
galima padirbti tokį pat naują. 
Be to, tegul administracinė 
komisija ir finansų skyrius 
panaikina neteisėtą baudą 
pensininkui GRIUŠIUI ir te
grąžina 10 rub. Neteisėtai ir 
neišmintingai padarę, pasi
skubindami tą kryžių supjaus
tyti, nes visą laiką kėliau klau
simą dėl jo grąžinimo.

Jei Tamsta to reikalo nesu- 
tvarkysit, būsiu priverstas 
kreiptis į aukštesnes instan
cijas, net į Maskvą. Tikiuosi, 
kad to nereikės.
Gargždai, 1984.11.22.

Kun. A. Šeškevičius 
Pastaba: 1984 m. balandžio 26 
d. J. GRIUŠIS, gyvenantis Klai
pėdos raj., Šiūparių kaime, pa
reiškimu kreipėsi į Klaipėdos 
raj. vykdomąjį komitetą, reika
laudamas grąžinti 1983 m. lap-

Hamiltono “Talkos” valdybos 
nariui iždininkui

STASIUI DALIUI, liūdinčiam 
mylimos sesutės, 

mirusios Lietuvoje,

gilią užuojautą reiškia -
"Talkos" valdyba ir tarnautojai

AfA 
ELZEI GALINAITYTEI- 

MIKAITIENEI 
mirus Lietuvoje,

jos brolius - MARTYNĄ, JONĄ, JURGĮ, MIKĄ GALI- 
NAIČIUS, seseris - MORTĄ ADOMAVIČIENĘ, 
MARIJĄ PREIKŠAITIENĘ ir jų šeimas giliai užjau

čiame liūdesio valandoje -

Jonas ir Marija Janušai Ignas Urbonas
Elzė Tamulionienė Jieva Jurkšaitienė
Petras Jurkšaitis Elena Jurkšaitytė

Jonas ir Bronė Maziliauskai

Vienerių metų mirties sukaktis
š. m. sausio 21 ir 24 dienomis sueina vieneri metai, 
kai šventa tyli, šalta kapų žemelė priglaudė mūsų 

mylimą Ir brangią Mamytę, uošvę, močiutę

AGUTĘ GOCENTIENĘir
mylimą bei brangią brolienę, svainę, tetą

ERNĄ GOCENTIENĘ.
Išėjote abi kartu, palikdamos mus visus giliame skaus
me bei liūdesyje.
Išėjote iš mūsų tarpo, bet mūsų širdyse ir mintyse lik
site amžinai.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti veliones 
maldoje.

Giliai nuliūdę-
Marta, Paulius ir Loreta Misevlčial 
Renata, John Ir Christy Irwin

LILIJA RAGEVIČIENĖ 
West Insurance Brokers Ltd.
(416) 846-4888 - dienomis Namų, automobilių 
853-3652 (519) - vakarais ir komercinė drauda

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GR1GAITYTE1-SPUDIENEI

kričio 25 d. administracinės

BOSLEY
VZ H. BOSLEY SCO. LTD. REALTOR

188 Eglinton Ave. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416)486-5777 445-9469

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario 

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
f * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių,

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1 068

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

komisijos su finansų skyriumi 
neteisėtai jam paskirtą ir jau 
sumokėtą baudą. Savo pareiš
kime J. GRIUŠIS pažymi: “Kad 
padaryta neteisybė, patvirti
no ir Vidaus Reikalų Ministe
rija, liepdama atitaisyti pa
darytą skriaudą ...”

J. GRIUŠIUI į pareiškimą 
niekas neatsakė, baudos taip 
pat negrąžino.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393 

namų 233-0303

Juozas (Joseph)
N orRus

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor >

16-24 
16-29 
20-29 
16-24 
16-29

4. Rugpjūčio
5. Rugsėjo

Rugsėjo
6. Spalio

21-29 
5-13 
5- 18 
3-11

Winnipeg, Manitoba
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

pranešime 1984 m. 51-52 nr. vie
toje Valerijono turėjo būti Valen
tinas ir Aldona Rutkauskai, o ne 
Lutkauskai. Vietoje Albinas turė
jo butų Albina Razma.

J.V.K. Strikaitis bus paskelb
tas vėliau įnašus papildžiusių pra
nešime. KLF atsiprašo už nemalo
nias klaidas. K.L.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

1 č> 1 4- Dloor Street West
(priešais Toronto Lietuvių namus)

^Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

IN THE

meu, ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus
1. Gegužės

Gegužės
2. Birželio
3. Liepos

Liepos
Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu auto
mobilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilges
niam laikui.
Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus.
Šiais metais dirbsime 3 žmonės. Smulkesnių žinių teirautis 
čia žemiau nurodytu adresu ar telefonu.

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ Ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. -2 v.p.p. ‘
Narys “Better Business"biuro

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) IAI E N AS
Te1. 251 -4864, 251 -4025, 251 -4824 •Namų: 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Anapilio žinios
— Sausio 17 d. palaidotas a.a. 

Bronius Abromonis, 85 m.; sau
sio 19 d. — a.a. Juozas Lapinskas. 
52 m.

— Sutvirtinimo sakramentui 
registruotis klebonijoje tel. 
277-1270.

— Metinis parapijos susirin
kimas — vasario 3, sekmadienį, 
12 v., Anapilio salėje.

— Jauny talentų vakarui va
sario 24 d. registruotis pas S. 
Žiemelytę 823-7261, D. Garbaliaus- 
kienę 277-3351, J. Govėdą 537-5188. 
Laukiama talentų muzikos, dai
nos, dailės, literatūros, šokio 
srityje.

— Lietuvos kankinių ir Prisi
kėlimo parapijų bendras jaunų 
šeimų sekcijų posėdis — vasario 
10, sekmadienį, 6 v.v., Lietuvių 
vaikų namuose. Bus tariamasi, 
kaip talkinti vyskupui P. A. Bal
takiui jaunų šeimų sielovados 
srityje.

— Parapijai paaukojo $300 — L. 
Abromaitis, $100 — J. Budreika; 
Šv. Jono lietuvių kapinėms — $50 
J. Mejus.

— Mišios sausio 27, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Juozą Simonai
tį, 11 v.r. — už a.a. Oną Jonaitie
nę ir a.a. Bronių Kašponą.

Lietuvių namų žinios
— Kovo 10 d. rengiamas simpo

ziumas, liečiantis 40-ties metų iš
eivijos veiklą. Bus diskutuojama 
politinė, kultūrinė ir visuomeni
nė veikla. Simpoziume sutiko da
lyvauti L. Balsys, L. Beržinytė, J. 
Danys, prof. A. Klimas, A. Rinkū- 
nas. Simpoziumą rengia Lietuvių 
namų kultūrinė komisija.

— Žinantieji apie sergančius 
ligoninėse ar namuose prašomi 
pranešti V. Kulniui tel. 769-1266.

A. a. Juozo Simonaičio 15 me
tų mirties atminimui krikšto 
dukros R. Bobyk ir M. Pniaus- 
kaitė “TŽ” paaukojo $40.

JAV Lietuvių Bendruome
nės St. Petersburgo apylinkės 
valdyba, įvertindama “TŽ” pa
slaugas, atsiuntė $25 auką per 
ižd. S. Juozapavičių.

Vietoje gėlių a.a. Juozo La
pinsko laidotuvėm Jonas ir 
Bronė Greičiūnai, Ramunė ir 
Steve Niksonai paaukojo $40 
“Tėviškės žiburiams”, drauge 
reikšdami užuojautą velionies 
motinai ir giminėm.

Toronto estų spauda prane
šė, kad š. m. sausio 8 d. JAV- 
se mirė žymusis meno istori
kas, poetas ir kritikas Alek- 
sis Rannit, daug rašęs apie 
dail. M. K. Čiurlionį. Dar prieš 
jo mirtį išėjo iš spaudos jo vei
kalas “Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis — Lithuanian 
Visionary Painter”, išleistas 
Čikagoje “Lithuanian Library 
Press, Inc.” Buvo vedęs ope
ros solistę Gražiną Matulai
tytę.

A.a. Bronius Abromonis, kū- 
rėjas-savanoris, pasižymėjęs 
tautodailės drožiniais, mirė 
1985 m. sausio 14 d. prieglau
doje “Cummer Lodge”. Palai
dotas iš Lietuvos kankinių 
šventovės 1985 m. sausio 17 d. 
lietuvių kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1900 m. Liepojoje. 
Lietuvos kariuomenėje tarna
vo 1918-1921 m. Dirbo Lietu
vos geležinkelių tarnyboje — 
Radviliškyje ir Klaipėdoje. 
Atvykęs Kanadon 1948 m., pri
klausė Aušros Vartų parapi
jai. Dėl susilpnėjusios svei
katos 1982 m. persikėlė į To
rontą pas sūnų Leoną, kuris jį 
visą laiką globojo. Paliko gau
sų tautodailės drožinių rin
kinį.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerija, kuriai šiuo 
metu vadovauja ministerė Su
san Fish, išsiuntinėjo spau
dai metinį savo veiklos prane
šimą, išspausdintą gražiai iš
leistoje brošiūroje. Jame yra 
daug duomenų apie daugiakul- 
tūrę veiklą, ateivių įkurdini
mą, paramą meno bei kultūros 
organizacijoms. Pvz. Wintario 
lėšomis 1984 m. buvo išleis- 
dintos knygos: Nikkei Legacy 
“The Story of Japanese Cana
dians from Settlement to To
day” ir “Spirit of Hungary”. 
Per 3 mėnesius parduota 4000 
egz. Daugiakultūrei istorijos 
draugijai 1984 m. buvo paskir
ta $350,000. Nemažos sumos iš
leistos įvairiem projektam. 
Jas gauna tos grupės, kurios 
turi drąsos kreiptis į tą minis
teriją. Pastarosios biudžetas, 
kaip matyti iš spausdinto pra
nešimo, 1984 m. buvo toks: iš
laidos — $204,599,390, paja
mos — $6,975,528. Skirtumą 
padengia valdžios lėšos, su
rinktos iš mokesčių mokėtojų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 20, sekmadienį, 11.30 

vai. Mišiose dalyvavo su vėliavo
mis kūrėjai-savanoriai, šaulių 
kuopa “Baliiia”, Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa ir skautai, minėdami 
Klaipėdos krašto atvadavimo su
kaktį.

— Pasiruošimo pamokos Sutvir
tinimo sakramentui vyksta po 
10.15 v. Mišių.

— Sausio 16 d. palaidotas a.a. 
Vincas Trumpa, 63 m.; sausio 18 
d. — a.a. Elena Griškėnienė, 73 m.; 
sausio 22 d. — a.a. Modestas Ši
manskis, 63 m. amžiaus.

— Jaunų šeimų išvyka į Vaičiū
nų ūkį įvyks sausio 27, sekmadie
nį. Informacijas teikia M. A. Kuš- 
likienė 769-2321.

— Šeimų stovykla šią vasarą bus 
Wasagoje rugpjūčio 3 — rugpjūčio 
10 d. Registracijos blankai ir in
formacijos jau gaunamos parapi
jos raštinėje. Stovyklą rengia jau
nų šeimų sekcija, o programą — 
Vaidotas ir Žibutė Vaičiūnai su 
talkininkais.

— Parapijos salės jau nuomo
jamos lietuviams 1986 m., o nuo 
kovo pradžios — ir kitiems.

— Parapijai aukojo: J. Arštikai- 
tis $150; po $100: B. Baranauskas, 
N. Fabricienė, J. A. Paršeliūnai; 
po $50: J. Poškienė, S. T. Ignotai, 
St. Dabkus, S. O. Gotšeldai.

— Mišios sausio 27, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Steponą Juodi- 
kaitį, 9.30 v.r. — už a.a. Leoną Got- 
ceitą, 10.15 v.r. — už a.a. Leonar
dą Marcinėną, 11.30 v.r. už para
pijiečius, 7 v.v. — už Grigų šeimos 
mirusius.

Šv. Onos draugija, veikianti 
Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijoje, atsiuntė “TŽ” auką — 
$25.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” valdyba posėdžiavo 
sausio 17 d. Anapilyje ir ap
svarstė visą eilę reikalų, su
sijusių su “Tėviškės žiburių” 
leidyba. Valdybos nariai pasi
džiaugė sėkmingu spaustuvės 
mašinų atnaujinimo bei papil
dymo vajumi. Iki šiol suauko
ta $21,700. Iš tos sumos nupirk
tas daugintuvas, adresografas 
su specialia rašomąja mašinė
le bei kitais priedais ir užsa
kyta dar viena elektroninė ren
kamoji mašinėlė, kainuojanti 
$9,000. Taipogi aptarti balan
džio 13, Atvelykio šęštadienį, 
įvyksiančio spaudos baliaus 
bei loterijos reikalai, numa
tyta programa. Nutarta kreip
tis į vietinius parlamentarus, 
prašant jų pagalbos pašto rei
kaluose, nes kai kuriose vie
tovėse “TŽ” pristatymas skai
tytojams ir vėl labai sutriko. 
Tiesioginis kreipimasis į paš
tą iki šiol nedaug tepagelbėjo.

Klaipėdos sukaktis
Klaipėdos krašto atvadavi

mo 62-sias metines surengė jū
ros šaulių kuopa “Baltija” sau
sio 20, sekmadienį, Lietuvių 
namuose. Susirinkus gana gau
siems dalyviams, programos 
pranešėja Asta Šernaitė pa
skelbė iškilmės pradžią. Įne
šus vėliavas, invokaciją skai
tė kun. E. Jurgutis, OFM, įva
dinį žodį tarė kuopos pirm. J. 
Zavys, primindamas, kad salė
je yra ir Klaipėdos sukilimo 
dalyvis kūrėjas-savanoris St. 
Paciūnas, susilaukęs pagar
baus susirinkusių plojimo. 
Paskaitą apie praeities įvy
kius skaitė A. Vaičiūnas, iš
keldamas ryškiuosius momen
tus ir asmenis.

Meninę dalį atliko vyrų cho
ras “Aras”, diriguojamas V. 
Verikaičio, akompanuojamas 
J. Govėdo. Stipriai ir harmo
ningai skambėjo 40 vyrų dai
nos, dvelkiančios patriotiniais 
motyvais, artimos klausytojų 
širdžiai. Antroje dalyje skam
bėjo lietuvių kompozitorių 
maršų pynė, keldama klausyto
jų nuotaiką ir primindama žy
giuojančius kovotojus. Tris 
dainas solo padainavo sol. V. 
Verikaitis, akompanuojamas 
J. Govėdo. Iš tų dainų ypač 
pažymėtina J. Naujalio “Oi 
neverk motušėle”, parašyta 
1906 m. ir išleista Brukline. 
Ji labai retai girdima sce
nose.

Iškilmė baigta rengėjų at
stovo J. Zavio žodžiu ir Lietu
vos himnu. Po programos dau
gelis vaišinosi kava ir dali
nosi įspūdžiais.

Tokia buvo popietinė progra
ma. To sekmadienio rytą Pri
sikėlimo šventovėje buvo atna
šaujamos Mišios už Klaipėdos 
vadavime žuvusius kovotojus, 
dalyvaujant su vėliavomis — 
kūrėjams-savanoriams, šau
liams ir skautams.

Toronto Lietuvių 
namų vyrų būrelio

metinis susirinkimas
šaukiamas 1985 m. vasario 3, sekmadienį, 2 v.p.p., 

Lietuvių namuose.
Susirinkimo darbotvarkėje - valdybos narių pranešimai ir naujos valdybos rinkimai.

Visi būrelio nariai ir prijaučiantieji kviečiami dalyvauti.

Lietuvių namų vyrų būrelio valdyba

Tarptikybinė santalka, ku
riai priklauso ir lietuvių gru
pė, rengia viešą susirinkimą 
sausio 29, antradienį, 7.30 v.v., 
OISE patalpose (252 Bloor W. 
— Bedford). Kalbės vienas iš 
žymiųjų Sovietijos disidentų, 
bus rodomas filmas “Kalinių 
kraštas”, pranešimai apie or
ganizacijos veiklą, kava. Da
lyvauti kviečiami ir lietuviai, 
kurių pagalba kaliniams Sovie- 
tijoje yra labai reikalinga.

Toronto mažlietuvės ruošia
si tradiciniam šiupiniui. Jų 
pasiryžimas išlaikyti tėviškėje 
puoselėtas tradicijas nė kiek 
nemažėja. Nereikės ir šiemet 
torontiškiams Užgavėnių vaka
rą vargti — atėję į Prisikėlimo 
parapijos salę galės, kaip anie 
Donelaičio būrai, pasisotinti 
“šiupiniu skaniu”, pasigėrėti 
“Aro” dainomis, išbandyti sa
vo laimę loterijoje.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas praneša, kad 
metinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 10, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Prisikėlimo para
pijos auditorijoje. — 1985 m. 
sieniniai kalendoriai, atspaus
dinti “Litho-Art”, jau išsiun
tinėti visiems nariams. Jeigu 
kas negavo, prašome pranešti 
raštinei.

Pajamų mokesčių pareiški
mų užpildytojams mokesčių 
ministerijos (Ontario ir Kana
dos) rengia nemokamus kur
sus. Jais gali pasinaudoti sa
vanoriai, kurie užpildo mo
kestinius pareiškimus pensi
ninkams, invalidams, naujie
siems kanadiečiams ir gaunan
tiems mažus atlyginimus. Kur
sai prasidės vasario 18, pir
madienį, ir truks iki kovo 15 d. 
Pamokos bus dėstomos kas
dien (išskyrus šeštadienį) nuo 
8.30 v.r. iki 3.30 v.p.p. Regis
truotis telefonu (416) 369-4415, 
pranešant kuriai grupei pil
dys pareiškimus (pvz. pensi
ninkams) ir nurodant sau pato
giausią laiką bei vietą. Bus 
dvi kursantų grupės: vasario 
18-27 d.d. Macdonald Block, 
Queen’s Park, Toronto, Ont.; 
kovo 11-15 d.d. Federal Buil
ding, 4900 Yonge St., North 
York, Ont. Kaip ilgai kiekvie
nam kursantui reikės lankyti 
kursus, pranešime nepasakyta.

Stasys Motuzas, gyvenantis 
V. Vokietijoje ir pasižymėjęs 
meniškais drožiniais, paauko
jo “TŽ” 40 DM, prisimindamas 
40 metų Lietuvos laisvinimo 
sukaktį.

Išėjo iš spaudos naujas ang
lų kalbos vadovėlis, skirtas 
naujiems ateiviams. Jis vadi
nasi “Welcome to Canadian 
English”. Vadovėlis iliustruo
tas, tinkamas mokytis anglų 
kalbos ir be mokytojų pagal
bos. Jį gauna nemokamai mo
kytojai ir mokiniai, dalyvau
jantys valdžios apmokamuose 
kursuose, kreipdamiesi į New
comer Services Branch Toron
te (416) 965-9919. Visi kiti ga
li nusipirkti vadovėlį už $2 
valdžios knygyne 880 Bay St. 
Toronte.

PETRAS ADAMONIS

DĖMESIO! DĖMESIO!
C. I. B.

GAISRAS . AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

I MONTREALIO LIETUVIŲ
i 'KREDITO UNIJA______

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA 
PASKOLAS:

Vasario 2 diena jau artėja!
Bus “Vilniaus” karalaitės balius!

Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo 
menėje 7 valandą vakaro.

Bus renkama 1985 metų 
“Vilniaus ” karalaitė

• Madų paroda • Šilta vakarienė • Šokiai
• Turtinga loterija • Pyragų išpardavimas

* Programoje — Otavos lietuvaičių dainos vienetas 
“Ramunėlės”ir D. Pargauskaitė

Bilietų kainos: 
suaugusiems — $17.00, 
pensininkams ir 
studentams — $15.00

Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietai gaunami 

pas Kęstutį Raudį 
239-7040 ir 

Ričardą Budniką 767-2693

psssssssss^sssss^sssssssss^ss^ssssss^s

VISI Į UŽGAVĖNIŲ
! KARNAVALĄ

vasario 9, šeštadienį,W

Jaunimo popietės pradžia - 1 v.p.p. Galėsite užkąsti 
įvairių šiltų ir šaltų valgių, atsigaivinti gėrimais paviljonuose. 
Kaukių baliaus pradžia - 7 v.v. Gražiausia apranga ir 
kaukės bus premijuojamos.

Iki pasimatymo — Toronto Lietuvių namai.

Š.m. vasario 10, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 

Toronto Lietuvių namuose 
Advokatas A. Pacevičius 

skaitys paskaitą:

‘‘Testamentai^ ir palikimai 
giminėms Lietuvoje^.

Paskaitininkas atsakys į klausimus, 
įėjimas nemokamas.

Rengia - LN kultūrinė komisija

“Toronto Star” 1985. I. 16 iš
spausdino žinią apie polici
ninko W. Somers grumtynes su 
moterimi, kuri nesidavė areš
tuojama, ištraukė policininko 
revolverį ir bandė šauti. Tai 
įvyko prie Toronto Lietuvių 
namų 1985. I. 14. Moteris Vi
vian Landrie, 30 m. amžiaus, 
buvo suimta su kito policinin
ko pagalba. Ji buvo pakėlusi

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrenginio dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolijos provincijole 
seselė M. Paulė sausio 7-14 d.d. 
oficialiai lankė Montrealio sese
les. Ta proga aplankė kai kurias 
lietuviškas institucijas bei pa
žįstamus.

Dr. Ilona Gražytė-Maziliauskie- 
nė skaitys paskaitą “Vinco Krė
vės literatūros premija 1955-1984" 
AV par. salėje vasario 3 d. tuoj po 
pamaldų. Po paskaitos — kavutė. 
KLB Montrealio apylinkės valdy
ba kviečia visus tautiečius šio
je paskaitoje dalyvauti.

Auksinio amžiaus klubo “Rūta” 
metinis susirinkimas įvyks vasa
rio 6 d., 2 v.p.p., Seselių namuose. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes du valdybos nariai baigia sa
vo kadenciją ir jų vietoj reikės 
išrinkti du naujus.

Ignas Žalys, šachmatų eksper
tas, laimėjo “Santa Claus Open” 
varžybas ir $200 premiją. "The 
Gazette” sausio 12 d. apie I. Žalį 
įdėjo ilgesnį straipsnį, kuriame 
išskaičiuoja daugelį kitų jo lai
mėjimų. Straipsnio autorius stebi
si, kad I. Žalys, būdamas 71 m. am
žiaus, dar yra stripus šachmati
ninkas, kai del pasaulinio šach

Greitas ir tikslus patarnavimas!

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ..................... ... 10 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ..................... .. 9.75%
180-364 d.............. .. 9.50%
120-179 d.............. .. 9.25%

30-119d................ 8.75%
Trumpalaikius indėlius

už $20,000 ar daugiau 
Taupomosios sąskaitos:

specialios....................
su draudimu..............
kasdieninis % ...........

Čekių sąsk...........................

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J> VAZNELIŲ

Sifts International Jnc
< RUPI W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel.(416) 533-8008.

TURIU PIRKĖJĄ, kuris jieško 
namo Bloor—Ossington ir College 
St.—Dovercourt Rd. rajone su 2 arba 
3 miegamaisiais apie $80.000 ver
tės. Skambinti Birutei Spudienei 
darbo tel. 486-5777 arba namų — 
445-9469. W. M. BOSLEY & CO. 
LTD. REALTOR.

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

triukšmą požeminio traukinio 
vagone. Apkaltinta pasiprie
šinimu policijai ir ginkluotu 
grasinimu.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliflnas.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

matų mesterio vardo šiuo metu 
rungiasi tik 33 ir 20 metų amžiaus 
jaunuoliai.

A. a. Adomas Viktoras Adomonis, 
63 m. amžiaus, mirė sausio 6 d. 
Palaidotas sausio 9 d. iš Šv. Bazto- 
lomiejaus šventovės Cote dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi žmona ir dvi 
seserys su šeimomis.

A. a. Vilius Keseris, 64 m. am
žiaus, mirė sausio 6 d. Palaido
tas iš Šv. Dovydo šventovės sau
sio 9 d. Rideau kapinėse Dollard 
des Ormeaux. Jo liūdi žmona, du 
sūnūs, trys dukterys ir šeši vai
kaičiai. B. S.

Mindaugo šaulių kuopa vasario 
10, sekmadienį, 12 v.. Aušros Var
tų parapijos salėje rengia šaulių 
"Metraščio" sutiktuves. Tai stam
bus leidinys, apimantis šaulių 
veiklą Kanadoje per 30 metų. Su 
naujuoju leidiniu lietuvių visuo
menę supažindins dr. P. Lukoše
vičius, buvęs KLB krašto valdybos 
pirmininkas. Susirinkusieji taip 
pat turės progą susipažinti ir su 
naująja Algirdo Gustaičio knyga 
“Tikroji Lietuva". Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Po programos bus kava ir 
užkandžiai.

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

7 % 
6.75% 
6.50% 
5 %

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

REIKALINGA MOTERIS priežiū
rai dviejų mažų berniukų (viene- 
rių ir trejų metų amžiaus) mūsų 
namuose 3 ar 4 dienas savaitėje, 
retkarčiais vakarais ir savaitga
liais Cawthra-Bloor rajone Missis- 
saugoje. Skambinti ir prašyti John 
darbo tel. 674-2105 arba po 7 v.v. 
namų tel. 273-5065.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Antanas Gataveckas tel. 
(416) 239-4496 Toronte.


