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Baltijos valstybių konsulų pagerbimo vakarienėje Kanados parlamento rūmuose. Iš kairės: užsienio reikalų mi
nisterijos R. Europos skyriaus vedėjas PAUL CHAPIN, gen. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, opozicijos
vado dešinioji ranka ir konservatorių parlamentinės grupės vadas WALTER BAKER, senatorius dr. STANLEY
HAIDASZ
Nuotr. J. V. Danio

Saugumiečiai medžioja tikinčiuosius
Žurnalistės Diethildos Treffert straipsniai dienraštyje "Deutsche Tagespost"

Vokiečių spauda, televizija krikščionims, kur stambią vie
yra gana santūrios informuoti tą užėmė “LKB Kronikos” de
apie tikrąją padėtį Lietuvoje, šimtmečio sukaktis.
Žurnalistė Treffert nusiskun
nes maža Lietuva nedaug sveria
tarptautiniuose santykiuose. džia, kad daugelis kitų laikraš
Visdėlto vienas kitas didžiųjų čių yra perdaug santūrūs Bal
informacijų šalitinių prisimena tijos kraštų reikalams, nors
išalkusius vokiečius sotinusį daug rašo apie Čilės ir EI Sal
kaimyną Lietuvą. Žymiai dau vadoro įvykius. Pasak laikraš
giau apie Lietuvą informuoja čio, Pietų Amerikos valstybių
neramumai yra kruvini, bet
provincinė ir rajoninė spauda.
Tiek vienai, tiek kitai spau praeinamo pobūdžio, gi Balti
dai stinga tiesiogiai prieinamų jos kraštuose, ypač Lietuvoje,
informacijų, kurias galėtų pa Katalikų Bendrija kovoja egzis
tys vokiečių žurnalistai sužino tencinę kovą. Esą vokiečiai nu
ti ir patikrinti. Vokiečiams tai sikalsta teisingumu), kai inten
nebeįmanoma, nes Lietuva taip, syviai angažuoja^Jib žmogaus
sandariai įmontuota į Sov. Są teises Pietų Amerikoje, o už
jungą, kad ji dėlto beveik nu tikinčiųjų mindžiojamas teises
marinta. Ne tik politinei, bet ir Lietuvoje tyli. EI Salvadore, sa
sporto spaudai ji beveik nepri ko žurnalistė Treffert, pakanka
einama. Net ir geografijos va teisių valstybės ir K. Bendrijos
atstovams važinėti po kraštą,
dovėliams nebėra Lietuvos.
O visdėlto vokiečių visuome analizuoti žmonių padėtį ir apie
nė susigaudo, kas dedasi Lietu ją informuoti užsienį. Tegul
vos viduje. Vietinė spauda in kas taip pabando daryti Lietu
formuoja apie Nijolės Sadūnai- voje. Užsienio žurnalistai gali
tės izoliavimą nuo Vakarų: KGB Lietuvon įvažiuoti tik su specia
laiko ją beveik naminiame areš liai išduotais leidimais ir tiktai
te, nes negauna iš Vakarų ko į sostinę, o su šalies piliečiais
respondencijos, nei pati į Va laisvai kalbėtis yra visiškai ne
karus gali ką pasiųsti. Nekitaip įmanoma. Sužinoti K. Bendri
yra ir su Sadūnaitei skirtais jos atsakingųjų tikrąją nuomo
nę tegalima tik visiškai nuo po
siuntinukais.
Keliolika vokiečių laikraščių licijos izoliuotoje vietoje ir po
platokai aprašė kunigų terori priesaika.
zavimą Lietuvoje. Kaikurie
“Kronikos” dešimtmetis
laikraščiai, lygindami Lietuvos
Vakarai
sužino nemažai apie
ir kitų komunistinių režimų
mažutės
Lietuvos
drąsiuosius
kraštus, nustemba, kodėl Lietu
katalikus
iš
pogrindinės
jų
voje sovietinis pareigūnas Anilionis taip sauvaliauja Kauno “Kronikos”, kuri kovo 19 d.
kunigų seminarijoje, tramdo įžengė į dešimtuosius rezisten
vyskupus, varžo religinį gyve cijos ir laisvos informacijos me
nimą. Vokiečių skaitytojai ne tus.
“Kronika”, rašo ponia Tref
atsistebi Lietuvos kataliku ryž
fert,
yra pasitikėjimo vertas in
tu žūtbūt atsilaikyti prieš ko
munizmą ir ateizmą. “LKB Kro formacinis leidinys, nes jis ven
nikos” dėka Lietuvos katalikų gia vienšališkumo ir stengiasi
vargai vokiečių daugumai yra objektyviai perteikti faktus. Su
rankioti Lietuvoje žinias, jas
žinomi.
perduoti “Kronikai”, ją reda
Mato P. Ameriką, nemato savo guoti ir išleisti nesuskaitomai
kaimynų
daugybei tiesos mylėtojų atsė
Vienas Lietuvos katalikams jo brangiai: teko kentėti kalėji
palankiausių V. Vokietijos dien muose, šalti Sibire, būti nieki
KANADOS ĮVYKIAI
raščių yra “Deutsche Tages namais psichiatrinėse ligoninė
post”. Jo žurnalistė Diethilda se. Nieko neperdedame, saky
Treffert yra Lietuvos katalikų dami, kad lietuviai katalikai, tie
garsiakalbis vokiečių visuome sos skelbėjai, savo “Kroniką”
Svarstybos konstitucijos re Tai bus paskutinis Kanados nei. Kovo 18 d. numeryje dien rašė bei rašo ašaromis ir krau
formos bei parsivežimo klausi kreipimasis į Britanijos parla raštis paskyrė visą puslapį Bal ju. Nepaisydami laisvei pavojų,
mu federaciniame parlamente mentą. J. Chretienas, nesilaiky tijos kraštų skriaudžiamiems lietuviai stengiasi savo informa
artėja prie pabaigos. Tai liudi damas paruoštos kalbos teksto,
ja 2 vai. 13 min. trukusi min. prisipažino, kad sutarimo su
pirm. P. E. Trudeau kalba, gy provincijomis nepavyko pasiek
nusį jo vyriausybės užimtą po ti, tačiau naujoje konstitucijo
ziciją, atmetusi aštuonių pro je provincijos turės daugiau
vincijų vyriausybių nepritari teisių, negu lig šiol turėjo. Prieš
mą. Esą konstitucijos parsive išskrisdamas Londonan, J.
žimo negalima atidėti, nes su Chretienas federaciniam parla
sitarimo su visomis provincijo mentui paskelbė gerokai griež
mis nebuvo pasiekta per dešimt tesnį atsikirtimą į parlamenti
mečius ir jo neįmanoma pasiek nio Britanijos komiteto išvadas,
ti dabar. Kanados Klube Londo kurios buvo padarytos š.m. sau
ne žodį Britanijos politikams, sio mėnesį. Tas A. Kershaw va
žymiesiems verslininkams bei dovaujamas komitetas pasiūlė
veikėjams konstitucijos klausi Britanijos parlamentui atmesti
mu tarė ten nusiųstas teisingu konstitucijos pakeitimus, jei ne
mo min. J. Chretienas. Pasak bus pasiektas susitarimas tarp
jo, netrukus Britanijos parla Kanados vyriausybės ir jos pro
mentą pasieks Kanados parla vincijų vyriausybių. Savo atsa B aitiečių vakaro proga Otavoje buvo pagerbti Baltijos valstybių konsulai
mento priimtas nutarimas Bri kyme J. Chretienas teigė, kad specialiame priėmime. Iš kairės: parlamento narys ir buvęs prekybos min.
tų š. Amerikos Akto parsiveži konstitucijos pakeitimų nepa- Michael Wilson, užsienio reikalų ministerijos R. Europos skyriaus vedėjas
Paul Chapin ir gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas Nuotr. J. V. Danio
(Nukelta į 8-tą psl.)
mo bei jo pakeitimo klausimu.

AI užsienio korespondentai Lietuvą sunkiai pasiekia,
išeivijai tenka tarpininko uždavinys, būtent, gauti iš
pavergtos Lietuvos pogrindžio informacijas ir jas
perteikti laisvajam pasauliui. Tai ilgas ir pavojingas kelias,
tačiau kitokio nėra. Greičiausias kelias būtų pogrindinė ra
dijo tarnyba, bet ji dabartinėse sąlygose neįmanoma. Išei
viją pasiekia įvairūs pogrindžio leidiniai labai pavėluotai,
ir laisvojo pasaulio spauda nėra linkusi laikyti jų naujie
nomis. Dėlto išeivijos informacinėm tarnybom ir paskiriem
asmenim tenka gautas žinias suaktualinti, surišti su nau
jausiais įvykiais, apvilkti bėgamojo momento drabužiu ir
pateikti laisvojo pasaulio spaudai, šioje-srityje iki šiol bu
vo pasiekta gražių proveržių, bet daugiau atsitiktinio po
būdžio. Pvz. VI. šakalio odisėjiška kelionė į Vakarus per
Suomiją, jo pokalbiai su korespondentais iškėlė pavergtos
Lietuvos bylą daugelyje laisvojo pasaulio laikraščių. Pav«šiai buvo su S. Kudirkos atvykimu, šiaipjau iniormacuMt.
mūsų tarnybos, neskaitant išimčių, pastoviu keliu į laisvo
jo pasaulio spaudą nepasižymėjo. Ir tai ne dėlto, kad ne
buvo stengtasi ar bandyta, bet dėlto, kad nebuvo stambes
nių aktualių duomenų, kurie galėtų dominti didžiosios
spaudos žmones. Smulkios žinios iš Lietuvos, dargi labai
pavėluotai gaunamos, laikomos pasenusiomis, neimponuo
jančiomis. Be to, lietuvių informacijos tarnybos stokoja
specialistų, kurie galėtų sėkmingiau prasiveržti didžiojon
spaudon.
ASTARUOJU metu, ypač Vasario 16 proga, laisvojo
pasaulio spaudoje Lietuvos vardas daug kur buvo mi
nimas — beveik visuose kraštuose, kur gyvena lietu
vių. Bene plačiausias proveržis įvyko Los Angeles mieste,
kur neseniai įsisteigė Lietuvių Amerikiečių Informacijos
Centras, atsirėmęs į vietinių lietuvių iniciatyvą. Pasikvie
tęs VI. Šakalį su S. Kudirka, jis sugebėjo iškelti pavergtos
Lietuvos bylą gana plačiai. Sėkminga šiais metais buvo ir
Toronto lietuvių iniciatyva. Jei anksčiau Vasario 16 proga
didžioji spauda tylėdavo, tai šiais metais prabilo ne tik vi
si trys dienraščiai, bet ir radijo stotys bei televizija. Ko
dėl? Todėl, kad ir Los Angeles, ir Toronto veikėjai suge
bėjo sudominti didžiąją spaudą. Los Angeles spaudos žmo
nėms pasitarnavo VI. šakalio ir S. Kudirkos atvykimas, o
torontiškiams — Ontario parlamento rinkimai. Kai paaiš
kėjo, kad į Vasario 16 iškilmę universiteto salėje atvyks
Ontario premjeras ir jo opozicijos vadas, spauda sukluso
ir atsiuntė visą eilę korespondentų. Tiesa, jie daugiausia
domėjosi politikų sankirčiu, jų laikysena, tačiau negalėjo
išvengti ir Lietuvos. Be to, prie šių bei panašių proveržių
sėkmingumo daug prisidėjo asmeniniai kontaktai, pažin
tys ir kruopštus paruošiamasis darbas. Labai daug lemia
šis pastarasis. Daug kur bandoma pasiųsti trafaretinę in
formaciją ir laukiama didelių rezultatų. Jie taip lengvai
neateina — reikia sumanumo ir prakaito.
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Pasaulio įvykiai

Proveržiai spaudon
Kovojant prieš totalistinę tironiją, pavergusią mūsų
Lietuvą ir ją prievartinėm priemonėm nutildžiusią, labai
svarbu turėti laisvojo pasaulio paramą, kuri savaime neatei
na. Reikia visų pirma, kad tas laisvasis pasaulis žinotų kas
pavergtoje Lietuvoje dedasi. Visi pastebime, kad apie so
vietinio totalizmo kraštus laisvajame pasaulyje palyginti
mažai žinoma ir dar mažiau kalbama. Nevienas iš to pada
rė išvadą, kad laisvasis pasaulis simpatizuoja sovietiniam
totalizmui. Nėra abejonės, kad jo simpatikų yra, tačiau ne
tiek, kad galėtų užvaldyti visą viešąją opiniją. Viena pa
grindinių priežasčių, kodėl laisvasis pasaulis mažai kalba
apie sovietų pavergtuosius, yra ta, kad sovietų valdomuose
kraštuose nėra laisvojo pasaulio korespondentų. Jų yra
Maskvoje, bet ten jie yra gerokai suvaržyti, negali laisvai
nuvykti į sovietų pavergtus kraštus ir nekliudomai infor
muoti laisvąjį pasaulį. Tik retkarčiais jie gauna specialius
leidimus nuvykti pvz. Vilniun, kur daugiausia susitinka
su valdžios atstovais ir labai retai — su pogrindžio žmo
nėmis. Sovietai bijo užsienio korespondentų, juos kontro
liuoja, neklaužadas ištremia. Kol Afganistane buvo užsie
nio korespondentų, laisvasis pasaulis gana daug žinojo apie
tenykščius įvykius, bet kai sovietai juos išvijo, informacija
labai sumažėjo. Panašiai yra su Lietuva ir kitais sovietų
pavergtais kraštais.
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cinę “Kroniką” išgabenti i Va
karus, tikėdamiesi čia rasti pa
galbos.
Medžiojami kunigai
Minėtoji žurnalistė D. Tref
fert dienraštyje “Deutsche Ta
gespost” ypač iškėlė kunigų
persekiojimą Baltijos kraštuo
se, sakydama, kad jie saugumie
čių medžiojami kaip žvėreliai.
1980 m. balandžio 28 d. Kar
mėlavos kleboną Benediktą Povilanskį anksti rytą sumušė kaž
kokie mušeikos šventovėje. Po
to sekė kiti brutalumai prieš
kunigus. Rugsėjo 12-13 naktį
įsiveržė smurtininkai j Kulau
tuvos klebono ir Kauno arki
vyskupijos kanclerio butą. Jie
kunigą taip žiauriai sužalojo
kad reikėjo jau pusgyvį gaben
ti ligoninėn. Spalio pradžioje
smarkiai apdegintas kun. Juo
zas Zdebskis, katalikų teisėms
ginti komiteto narys. To pat
mėnesio 10-11 naktį įsilaužę
plėšikai į Luokės kleboniją^ sa
distiškai kankino kunigą Leoną
Šapoką keturias valandas, kol
tasai mirė. Kleboną Šapoką
prieš tai teisė sovietinis teis
mas, bet turėjo išteisinti. Rug
sėjo 18 naktį teroristų grupė už
puolė Griškabūdžio kleboną Vy
tautą Užkuraitį, sužalojo pei
liais kūną, sužeidė galvą.
Vokiečių žurnalistė priduria,
kad nė vieno tų piktadarių mi
licija nesugavo. Ji mano, kad
jie yra slaptosios policijos, pa
čios KGB, samdiniai. Esą KGB
nori atsikeršyti kunigams už tai,
kad 1979 m. trečdalis Lietuvos
kunigų pasirašė raštą, kur nu
rodė nesilaikysią tų sovietinių
įstatymų, kurie pažeidžia tikin
čiųjų teises. Kadangi, pagal
“Deutsche Tagespost” laikraštį,
apie 80% Lietuvos gyventojų
yra katalikai ir solidarūs su ku
nigais, tai anksčiau sovietinė
valdžia bijojo pasirašiusius su
imti, bet užtat dabar savo ko
munistiniu metodu vieną po ki
to terorizuoja.
žurnalistė Treffert cituoja iš
“Kronikos” žinias, kad vis gau
sėja šventovių- gaisrai, jų api
plėšimai, Švč. Sakramento iš
niekinimai. Argi šios rūšies
gausūs nusikaltimai nerodo, jog
komunistų valdžia Lietuvoje
ėmė sąmoningai ir apgalvotai
terorizuoti kylančią Katalikų
Bendrijos reikšmę šalyje?
Pasak D. Treffert, Madrido
konferencijoje paaiškėjo eilė
panašių valdinio teroro veiks
mų prieš kunigus ir Latvijoje.
1980 m. rugsėjo mėnesį iš eže
ro ištraukė nužudyto kunigo
Andriejaus Tūriais lavoną. Spa
lio 11 d. Varaklani parapijoje
kleboną Vladislavą Savalnjuką
mušeikas sumušė, apiplėšė ir
mirtimi grasino: “Jeigu tu dar
nepradingsi, sulauksi Tūriais
kunigo likimo”.
D. Treffert baigia savo
straipsnį vokiečių dienraštyje
“Deutsche Tagespost” primin
dama, kad komunistai itin ne
apkenčia tų kunigų, kurie turi
įtakos jaunimui,
d. k. j-

ĮTAMPA LENKIJOJE PASIEKĖ TOKI LAIPSNI, KAD SOVIETITINE INVAZIJA atrodo beveik neišvengiama. Varšuvos Sąjunga
neribotam laikui pratęsė pavasarinius savo kariuomenės manevrus
Lenkijoje bei jos kaimyninėse valstybėse. Bydgoščiaus mieste po
licijos sumuštų “Solidarumo” unijos veikėjų klausimas tebėra ne
išspręstas. Unija reikalauja, kad šį nusikaltimą įvykdę policijos
pareigūnai būtų nubausti, kad būtų paleisti politiniai kaliniai iš
kalėjimų ir kad oficialaus pripažinimo susilauktų ūkininkų steigia
ma unija. “Solidarumo” unijos vadui L. Walensai sunku suvaldyti
įkaitusius unijos veikėjus, reikalaujančius visuotinio streiko. Jam
pavyko perspėjantį streiką sumažinti iki keturių valandų, tačiau
jis paralyžavo visą Lenkiją ir išsėmė Kremliaus vadų kantrybę.
Maskva “Solidarumo” unijos'
veikėjus viešai kaltina chaoso formavo ten atvykusi E. Sachair anarchijos sėjimu, reikalau rovienė, vienintelė jo ryšininkė
ja, kad lenkų kompartijos vadai su laisvuoju pasauliu.
į savo rankas perimtų įvykių
Nauja partija
kontrolę. Šią savaitę turi prasi
Naują socialdemokratų parti
dėti neriboto ilgumo visuotinis
streikas. Derybos tarp L. Wa- ją Britanijoje įsteigė grupė darlensos ir vicepremjero M. Ra- biečiais nusivylusių parlamen
kowskio buvo nutrauktos. Jas tarų. Jie yra nepatenkinti padi
pakeitė staiga sušauktas centri dėjusiu darbiečių posūkiu į
nio kompartijos komiteto posė kairę, įsileidimu į partijos vado
dis. Jame pagrindinis dėmesys rinkimus darbo unijų atstovų,
teko pačiai kompartijai. Laimė kurių eilėse netrūksta komunis
jo nuosaikios linijos šalininkai tų. Socialdemokratų partiją
su kompartijos vadu S. Kania įsteigė buvusieji ministerial —
ir premjeru W. Jaruzelskiu. Shirley Williams, David Owen,
Kietos linijos atstovams buvo William Rogers ir buvęs dar
pažerta priekaištų, kad jie są biečių vado pavaduotojas Roy
moningai siekia susikirtimo su Jenkins. Jie pasisako už Brita
“Solidarumo” unija. Posėdyje nijos pasilikimą Atlanto Sąjun
pasisakyta už kompartijos re goje ir Bendrojoje Europos
formas, derybų atnaujinimą su Rinkoje. Naujoji partija parla
mente turi 14 atstovų, kurie ža
“Solidarumo” unija.
da bendradarbiauti su 11-ka li
Telkia maistą
beralų. Viešosios nuomonės ty
Lenkijos miestuose prie rimai liudija, kad britai jau nu
krautuvių pailgėjo eilės, nes gy sivylė konservatoriais dėl jų
ventojai pradėjo telkti maisto premjerės M. Thatcher kietos
atsarga^. Atrodo,, jiems įtakos politikos jos kovoje su infliaci
turėjo radijo pranešimas, kad ja. Jiems taipgi nepatinka ir
Lenkija pakankamai maisto tu pertoli į kairę nukrypę darbieri tik dvylikai dienų. Paryžiuje čiai. Dėl nusivylimo abiem pa
posėdžiavo Vakarų pasaulio grindinėm partijom parlamen
valstybių atstovai, svarstę Len to rinkimus šiuo metu laimėtų
kijos maisto problemas. Jie socialdemokratai su savo sąjun
taipgi aptarė ir finansinius Len gininkais liberalais. Tačiau
kijos reikalus. Jos iždui tuojau premjerė M. Thatcher rinkimus
pat reikia bent $1,2 bilijono. turi paskelbti tik 1984 m. Iki to
Padaryti nutarimai tebėra ne laiko vėl gali pasikeisti politi
paskelbti. “Solidarumo” unija nės nuotaikos Britanijoje.
savo nariams pradėjo dalinti
Naujas žingsnis
nurodymus, liečiančius galimą
Naujasis JAV valstybės sekr.
invaziją. Jos atveju jie ragina
mi klaidinti įsiveržusią kariuo A. Haigas susilaukė netikėto
menę kelių ženklų pakeitimu, smūgio iš prez. R. Reagano, ku
gatvių įrašų pašalinimu mies ris Baltuosiuose Rūmuose suda
tuose, gyventojų sąrašų sunaiki rė vidaus ir užsienio reikalų kri
nimu namuose, maisto gaminių zės komitetą ir jo vadovu pa
paslėpimu, kad įsiveržėliai ne skyrė viceprez. G. Bushą. Nu
galėtų jų konfiskuoti savo rei tarimas buvo padarytas be A.
Haigo žinios. Tai liudija jo pa
kalams.
neigimas, kurį niekais pavertė
Pavogė raštus
vėlesnis prez. R. Reagano pa
KGB saugumiečiai Gorkyje reiškimas. Sakoma, kad A. Hai
pavogė ten ištremto dr. A. Sa gas galvojo apie pasitraukimą
charovo portfelį su visais jo iš valstybės sekretoriaus parei
rankraščiais ir dienoraščiu. Tai gų dėl jo įtakos užsienio politi
įvyko kovo 13 d., kai jis lankė koje sumažinimo. Šiuo klausimu
si dantų klinikoje. Einant į dan betgi buvo pasiektas kompromi
tų gydytojo kabinetą, jam buvo sas. Prez. R. Reaganas užtikri
įsakyta portfelį palikti laukia no amerikiečius, kad pagrindi
majame pacientų kambaryje. Jį niu jo patarėju užsienio reika
išsinešė du civiliškai apsirengę luose buvo ir toliau pasilieka
vyrai. Tą portfelį su svarbiais A. Haigas. Esą tas krizės komi
savo raštais dr. A. Sacharovas tetas, jungiantis visas jėgas,
visur nešiodavosi su savimi, kad pradėtų veikti tik tada, jeigu
prie jo neprieitų KGB agentai. politinę krizę pripažintų ir ją
Apie raštų pavogimą vakarie paskelbtų valstybės sekr. A.
čius žurnalistus Maskvoje pain Haigas.
v
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Pontijus Pilotas
Romėnų gubernatoriaus ir teisėjo pokalbis su savimi
Amerikos lietuviukas GIEDRIUS
AMBROZAITIS, Vasario 16 gimna
zijos penktokas, laimėjo Renatos
Binkevičienės ir Salomėjos Gustai
nienės suorganizuotose
Gavėnios
raširių varžybose premiją. Giedrius
taip samprotavo apie Pilotą, Simoną ir Judą. RED.

— Ko nori tie pusgalviai žy
dai iš manęs, atvedę šitą keis
tuolį Jėzų? Aš gi Romos imperi
jos atstovas, žydų tautos virši
ninkas, teisėjas, turis gyvybės
ir mirties raktus, o jie pas ma
ne su kažkokiu keistuoliu, Įsi
vaizdavusiu karaliumi. . . Jam
vieta ne mano teisme, bet kvai
lių namuose: klausk jį, tai jis
su ta savo karalyste ne šioje že
mėje arba tyli. O gal kartais iš
tikro jis ne keistuolis, o kokio
dievo sūnus, kaip sakosi? Kaip
sužinoti, jeigu jis nesileidžia į
kalbas? Man reikia teisės Įro
dymų, faktų, kas jis yra, kad ne
dievo sūnus.
Mano kariai pasakojo, kad
jis padaręs daug stebuklų: iš
gydęs aklus, kurčius, paralyžuotus. Tai jau dieviški ženklai, bet
gal tik pasakos — galėjo net
mano kariai apsigauti. . . kaip
mano žmona, kuri tiki sapnais.
Ji neva mačiusi- sapne jį labai
gerą. Ak, tos moterys, ko jos
nemato, kai neišmano teisės ir
gamtos dėsnių. . . Gal ir geras,
bet dabar toks neatrodo, žiū
rėk, visas išbalęs, lyg būtų ką
blogo padaręs. . . Jis nesiskutęs,
nešvarus. O, žiūrėk, jo drabu
žiai. '. . skarmalai. Jis, matyt,
tikrai prastas žmogus, nepilno
proto, o gal koks filosofas. . .
Bet kodėl jo skundėjai neno
ri jo, o žudiko Barabo? Kam
smerkia pusprotį kryžiuoti? Gal
nevisus išgirdau? Negi jis tik
rai neturi draugų minioje? Jis
vistiek kitoks, kaip kiti filoso
fai ir silpnapročiai. . .
Ak, mane nervina ta jo tyla,
jo stoiškas ramumas. . . Gal. . .?
Ne, ne, jis ne graikas! Jeigu sa
vi jo nekenčia, kodėl man, ro
mėnui, jį užstoti? Aš tai visiems
įrodysiu, nusiplaudamas ran
kas: štai, aš nesitepu rankų jo
krauju. . .
Tegul jis būna pats dievas;
iš mano rankų, iš romėnų val
džios rankų, neištrūks: ant. . .
kry . . . žiaus . . ! Quod scripsi,
scripsi! Ką parašiau, to neat
šauksiu, nors kiti dievai jį už
stotų. Girdi tu, Jėzau, ant kry
žiaus tave! Ką? Tu jokia veido
• raukšlele nesijaudini, mirties
nebijai, romėnų kryžiaus? . . .
Gal tu ir dievo sūnus, bet tave
nukryžiuoti' mane privertė tavo
prakeikti tautiečiai. Na, aš
jiems atkeršysiu. . . štai jiems:
“Jėzus Nazarietis — žydų kara
lius”. Tegul žudo savo karalių.
Aš nekaltas, Jėzau, tavo krauju.
Matai, dar kartą plaunuosi ran
kas. Pagaliau negi svarbu čia
kas kaltas, svarbu, kad vykdai
teisę, atlieki valstybei pareigą.
Pasaulyje dėl vieno niekas ne
pasikeis — štai mano tiesa. —
Ei, šimtininke, veskit šį ant
Kalvarijos kalno!

Simonas Kirenietis
Grįžtantį iš savo darbo darže,
romėnai pačiumpa nešti Jėzaus
kryžių, kad tas Jėzus pakely
peranksti nemirtų. Simono gal
voje mintys: — kas per kiau
lės tie romėnai, kad prieš mirtį
dar taip kankina tą vargšą.. . !
O jis toks nusilpęs, toks išba
lęs. Keistas jis: nesikeikia ro
mėnų mušamas, o tyli ir ramiai
priima viską, net neverkia, kaip
kiti mirtingieji. Keista. . . Jis
tyli todėl, kad jaučiasi kaltas?
O gal, kad nekaltas? Negaliu jo
nė atpažinti. Nejaugi tasai Jė
zus iš Galilėjos, kuris bandė pa
keisti valstybės santvarką į ka
ralystę ne tarp žmonių. . . Sva
jotojas. . . Dabar jis pats mato,
kaip ir mane romėnai muša,
kad neščiau jo kryžių. Jeigu jie
būtu nanrašp aš Peruoiu būčiau

panešęs, bet, matai, jie tai vals
tybė, kuri galvoja, jog pavaldi
niai pripažįsta tiktai kraują ir
smūgius.
Tu suklupai? Tavo akys žvel
gia į mane. Kokios akys — gero
žmogaus! Iš gero žmogaus tie
romėnai padarė tik žmogaus
lukštą. Še, Jėzau, imk mano
ranką, stokis, antai jau tava ke
lionės pabaigos kalnelis, kur
būsi pakabintas tarp dviejų va
gių. . . Tu sudrebėjai, pamatęs
savo mirties vietą? Tu, kuris,
kaip kažkas pasakojo, numiru
sius prikėlei. . . Na, baigiasi čia
mano pagalba Tau nešti kry
žių, vargšas Jėzau. Romėnai, nemuškite jo, tokio nusilpusio. . .
Tik vėliau Simonas susipaži
no su Jėzaus mokslu. Ir kaip 1
jis didžiavosi galėjęs padėti neš
ti kryžių. Kaip jam buvo gaila,
kad permažai padėjo Jėzui. Vė
liau jis pats su savo abiem vai
kais dėjosi prie Jėzaus mokinių,
žavėdamasis krikščionybe.
Judas .
Kas dėjosi Judo sieloje, ei
nant pas Kajifą išduoti savo
Mokytojo?
— Kaip tamsu siaurose Jeru
zalės gatvėse. . . Ir kodėl gi aš
neinu plačiąja gatve? Kodėl aš
bijau žmonių? Juk aš turiu
ginklą. Ak, ta mano sąžinė —
joje tamsiau negu klystkely
je. . . Greičiau, greičiau. . . O
gal neiti? Tas Jėzus man buvo
geras, kodėl aš jį turiu išduoti?
Na, bet kodėl jis toks neapsi
sprendęs su ta savo karalyste:
tai nori jos, tai nenori, tai per
duos man jos pinigus, tai vėl
bara mane už godumą.
Ak, čia reikia pasukti, tada
ten, pro romėnų sargybą. . . Jei
gu tu, Jėzau, tikrai nori Dievo
karalystės, o bijai ją pradėti,
tai aš tau padėsiu: va, išduosiu
Tave, tada tikrai turėsi apsi
spręsti — gyvybė ir karalystė
arba. . . mirtis. Neišsisuksi gra
žiais pamokslais, mano Mokyto
jau. Tik Tu sugebėk, Jėzau, lai
ku išsisukti iš savo priešų! Va,
bus Tau gerai, o mano, atleisk,
mūsų ižde naujų trisdešimt si
dabrinių. . . Oho,' tai pinigas!
Juk jų Tau irgi reikia: reikia
mokesčius mokėti, reikia maisto
pirkti, nes Tu mums nedaugi
nai duonos iš nieko.
Aha, štai Kajifo rūmai. . . At
leisk, Jėzau, bet aš Tau tik gero
noriu. . .
Judas tikrai galvojo, kad Jė
zus išsigelbės, įsteigs savo kara
lystę, kurioje jis (Judas) gaus
daug daug pinigų ir atgaus Jė
zaus pasitikėjimą. Savo politiš
ku protu Judas nenumatė poli
tinės nesėkmės. Jis atnešė pini
gus Kajifui:
— Tu, kunige, žadėjai Jėzaus
nežudyti, net prisiekei, o aš tuo
pasitikėjau. Dabar sakai, kad
tai ne mano reikalas, kad romė
nai jį veda kryžiuoti, kad jie
kalti. Tu jį, Kajifai, pražudei,
tu, tu! Taip — ir aš kartu, bet
aš jo mirties nenorėjau. Še, at
siimk savo sidabrą. . . Tu visą
gyvenimą nenuplausi kruvinų
rankų, taip — pinigai degins ir
mano delnus, degins, degins. O,
mano brangus Mokytojau, Tu
man tikrai neatleisi, man, niek
šui, išdavikui . . . Jėzus jau ant
kryžiaus . . . Mirs, tikrai mirs
. . . Negi aš liksiu gyventi juo
dos sąžinės graužiamas? Ne,
ne! Aš nevertas nė kryžiaus.
Kur virvė?! Aš nužudžiau Dievo
Sūnų, ir tu jį nužudei, mes vi
si jį žudėme, visi. . . Visi, kas
Jėzų vertinome tik protų ir pi
nigais. Visi mes judai, judai,
iudai. . .
Giedrius Ambrozaitis
<>«■»< !«■»< ■«■»<
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• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.
DR. J. GIRNIUS
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SIMAS SUŽIEDĖLIS

Trečiaisiais karo metais palū
žo Rusijos imperija. Kareivių
nuovargis apkasuose, maisto
stoka miestuose ir opozicija ca
ro valdžiai užbaigė Romanovų
dinastijos 300 metų gyvavimą.
Caras Nikalojus II buvo pri
verstas atsisakyti savo giminės
sosto. Subversinė socializmo
propaganda neliko bergždžia.
Leninas traukiamas iš butelio
Dar karo pradžioje Vokietijos
pasiuntiniai užsienyje prašneko
apie rusus emigrantus — so
cialistus. Vokiečių ambasado
rius Vienoje Henrikas von
Tschirschky 1914. VII. 6 rašė
kaizerio vyriausybei: “Austrai
susižino su rusų socialdemokra
tais Šveicarijoje. Jiems žadama
padėti grįžti į savo kraštą, jeigu
imtųsi veikti prieš carą”. Nevie
ną iš tų emigrantų bėglių aust
rai buvo praleidę pro savo žemę
į Šveicariją. Vokiečių pasiunti
nys Šveicarijoje, Berne, Gisbertas von Rombergas savo ruožtu
informavo užsienio reikalų mi
nisteriją Berlyne: “Čia yra ga
na daug rusų, nusistačiusių
prieš caro valdžią. Jie yra įgudę
revoliucininkai ir nesunkiai ga
lėtų būti patelkti mūsų reika
lui”. Tačiau nebuvo patelkti,
kol Rusijoje prasidėjo vadina
moji Vasario revoliucija (1917.
II. 23-26; n. s. 1917. III. 8-11).
Šveicariją pasiekusi žinia
apie perversmą Rusijoje ir caro
atsistatydinimą (1917. III. 15 n.
s.) labiausiai suneramino Leni
ną. Jis krimtosi ir blaškėsi,
švaistydamas įvairius būdus,
kaip greičiau pasiekti Rusiją. Jo
žmona Nadežda Krupskaja rašė
savo atsiminimuose, kad Leni
nas jautęsis, lyg būtų “įgrūstas
į butelį ir užkimštas”. Jis būtų
dėjęsis su pačiu velniu, kad tik
skubiau atsirastų Petrapilyje.
Tačiau piktojo padaro talkos
nereikėjo: pakako žmonių, ku
rie rūpinosi butelį atkimšti.
Helphandas iš Kopenhagos
tuojau nuvyko į Berlyną. Čia ra
do visuotinį vyriausybės pritari
mą sodinti Leniną į caro sostą
ir baigti karą su rusais separatine taika. Pasiuntiniui Šveicari
joje pasiusta telegrama, kad pa
sirūpintų Lenino ir jo draugų
kelione. Pas Gisbertą von Rombergą tuo pačiu reikalu buvo
kreipęsis Lenino ryšininkas —
šveicarų socialdemokratų parti
jos sekretorius Fritzas Plattenas. 1917. IV. 5 jis pranešė Le
ninui, kad gali ruoštis kelionėn.
Prieš išvykdamas, Leninas pasi
rašė pareiškimą (1917. IV. 9),
kuriame, tarp kitko, buvo pasa
kyta: 1. už šią kelionę prisiimąs
visišką atsakomybę; 2. kelionė
užtikrinama tiktai iki Stockholmo; 3. kelionės metu paklusiąs
palydovo Platteno potvarkiams;
4. žinąs, kad laikinoji vyriausy
bė Petrapilyje išvykstančius lai
ko išdavikais. Nors Leninas rei
kalavo slaptumo, bet žinia jau
buvo patekusi į prancūzų laik
raštį “Petit Parisien”.
Tuzinas išdavikų
1917 m. balandžio 9 d. į Zuericho geležinkelio stotį rinkosi
rusų emigrantai su pagalvėmis,
paklodėmis ir kitais ryšuliais.
Pirmajam transportui susirinko
32 asmenys, tarp jų 12 bolševi
kų su savo vadais — Leninu ir
Zinovjevu. Gegužės 13 d. antru
transportu išvyko 250 asmenų
ir gegužės 25 trečiuoju būriu —
dar 209. Vokiečiai taip pat pa
dėjo grįžti rusams socialistams
iš Belgijos ir Bulgarijos.
Istorinė kelionė buvo pirmo
jo bolševikų tuzino. Zuericho
geležinkelio stotyje susirinko
draugų ir priešininkų — rusų
emigrantų, šveicarų ir italų so
cialistų. Draugai grūdosi prie
traukinio, mosavo raudonomis
vėliavėlėms ir traukė interna
cionalą. Priešininkai grūmojo
kumščiais, rėkaudami: “Vokie
čių šnipai! Išdavikai!” Pajudė
jęs traukinys paliko susikivir
čijusius ir besidalinančius ant
ausiais. Policija išskirstė.
Traukiniui atriedėjus į Vo
kietijos pasienį, Gottmalingeno
stotyje laukė du keleiviniai ir
vienas prekinis vagonas. Vokie
čių atstovybės Berne žiniomis,
turėjo vykti 60 keleivių, kaip
buvo prašęs Fritzas Plattenas.
Leninas, bijodamas, kad dides
nė grupė nesukeltų ir didesnio
garso, Zueriche pradinį skaičių
sumažino per pusę.
Dažnai kartojama žinia, kad
Leninas su visa grupe buvo ve
žami užplombuotu traukiniu,
nėra tiksli. Visi buvo susodinti
į vieną vagoną. Plattenas liudi
ja, kad trejos vagono durys bu-

paliktos varstomos jam pačiam
ir dviems lydėjusiems vokiečių
karininkams. Niekam kitam ne
buvo leidžiama į vagoną įžengti
nei išeiti. O visdėlto žinia bėgo
per Vokietiją drauee su trauki
niu. Frankfurte a. M. prie trau
kinio pribėgo būrys vokiečių ka
reivių su stiklais alaus sveikinti
rusų revoliucininkų, vykstančių
namo reikalduti taikos. Po to
nuotykio sustiprinta kontrolė
stotyse, ir traukinys ramiai at
riedėjo į galutinę Vokietijos
stoti Ruegeno saloje. Iš čia ke
leiviai laivu perkelti i Švedijos
krantą. Leninas dar Šveicarijo
je, išsiderėjo, kad kelionė būtų
apmokėta Vokietijos iždo pini
gais.
Rankos purvinos —
pinigai švarūs
Kai visas būrys 1917. IV. 13
pasiekė Stockholmą, Helphan
das ten jau laukė. Jis pirmasis
buvo rūpinęsis Leniną ir Zinovjevą ištraukti iš ŠVeicarijos, bėt
jo paslaugos nepriėmė. Ir dabar
Stockholme Leninas atsisakė su
Helphandu susitikti, saugoda
masis, kad jo neapšauktu “kai
zerio agento” bendrininku. Ta
da Helphandas per savo institu
to tarnautoją, varšuvietį socia
listą Jokūbą Fuerstenbergą pri
minė Leninui: “Skubiai reika
linga taika! Ką manote daryti?”
Lenino ątsakymas piktai atvo
žęs: “Aš agitatorius, ne diplo
matas”.
Petrapilio stotyje Leninas iš
lipo 1917. IV. 16. Jam tebebuvo
reikalingi Vokietijos pinigai,
bet niekas neturėjo suuosti už
kieno skverno laikosi. Pagalba
plaukė per Vokietijos pasiunti
nybę ir bolševikų misiją Stockholme. Helphandas buvo dažnas
tos misijos svečias su banknotų
lagaminu. Už vokiečių pinigus
buvo varoma propaganda’ prieš
laikinąją Rusijos vyriausybę.
1917. VII. 16-18 bolševikai ban
dė paimti valdžią į savo rankas,
bet jiems tai nepavyko. Leninas
spėjo pasprukti į Suomiją.
Spaudoje paskelbta doku
mentuotų žinių, kad Leninas tu
rėjęs ryšį su Vokietijos agen
tais Švedijoje. Bolševikai ap
šaukti krašto išdavikais. Šie
griebėsi gintis visomis keturio
mis. Savo laikraštuke “Listok
Pravda”, kuris atstojo sulaiky
tąją “Pravdą” (Tiesą), paneigė
kaltinimus, laikydami tai Leni
no šmeižimu iF'pasikėsinimu į
darbininkų vadų garbę bei gy
vybę. Gynėsi ir užkliudytas Hel
phandas, dievažijęsis, kad davęs
bolševikams ne pinigus, bet di
namitą — revoliucijos idėjas.
Nei jis, nei bolševikai nesakė
tiesos, nors ir dengėsi “tiesa”
(pravda). Richardas von Kuehlmannas, Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris, paliko tokį pa
reiškimą: “Be nuolatinės mūsų
paramos bolševikų judėjimas
niekada nebūtų .pasiekęs tokio
laipsnio ir įtakos, kokią turi”
(1917. IX. 28). Vokiečių žurna
listo Eduardo Bernšteino ap
skaičiavimu, vokiečių parama
siekusi 50 milijonų markių.
Didelę paramą bolševikams
suteikė laikinoji Rusijos vyriau
sybė. Ministeris pirmininkas
Aleksandras Kerenskis (nuo
1917. VII. 20), būdamas per
daug liberalus, davė kraštui
tiek laisvių, kad jos išsprogdino
pačią vyriausybę ir jos kurtąją
demokratinę respubliką. Bolše
vikai sėkmingai įvykdė antrąjį
perversmą — Spalio revoliuci
ją (1917. XI. 7 n. s.). Helphandui paprašius leidimo kelionei
į Rusiją, Leninas atrėžė užgau
liodamas, tarsi pats būtų švaru
tėlis: “Purvinos rankos tenelie?
čia revoliucijos”.
Jungtinė Europa arba Rusijos
jungas
Lenino revoliucijai virstant
kruvinu teroru ir diktatūra,

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, uošvis,
tėvukas ir protėvukas

Helphandas rašė, kad “darbi
ninkų vyriausybė negali amži
nai laikytis kulkosvydžių ugni
mi”. O visdėlto išsilaikė ir tebe
silaiko.
Po vienerių metų savo “Laišk e vokiečių darbininkams”
(1919) juos perspėjo, kad bolše
vikai gali virsti militarine galy
be, kuriai neprilygs nė viena
Europos valstybė. “Čekoslovaki
ja, Jugoslavija ir Lenkija, nauji
kūriniai, neišgyvens vienos bar
tos amžiaus”; jie bus sunaikinti.
Sutapęs su vokiečių tauta,
Helphandas jaudinosi, kad ji
pralaimėjo karą ir kad santarvi
ninkai krovė nepakeliamą jai
naštą. Londono spaudoje pa
skelbus reikalavimą (1921. V.
5), kad vokiečiai mokėtų repa
racijas, Helphandas peikė poli
tinį žlibumą savo brošiūra “At
statymas ir atlyginimas” (Auf-'
bau und Wiedergutmachung,
1921):
“Griaudami Vokietiją, vokie
čių tautą pastūmėsite į naują
karą. Tėra dvi galimybės: arba
jungtinė vakarų Europa, arba
Rusijos viešpatavimas. Žaismas
su tarpinėm (buferinėm) vals
tybėm baigsis jų prijungimu
prie Rusijos, jeigu jos nesusi
jungs su vidurio Europa,; suda
rydamos ekonominę sąjungą
(bendruomenę) — atsvarą prieš
Rusiją. Arba Vakarų Europa iš
laikys savo pramoninį pirmavi
mą, — dėlto ji turi būti politiš
kai glaudi, — arba ji ekonomiš
kai, politiškai ir kultūriškai bus
palenkta didžiajai Rusijai, ku
rios sienos ištįs tarp Pacifiko
iki Atlanto vandenynų”.
Helphandas jaudinosi ir dėl
Rapallo sutarties (1922. IV. 17),
pasirašytos Sovietų Sąjungos su
Vokietija, užmezgant diplomati
nius ryšius. Ta sutartimi vokie
čiai pripažino de jure bolševi
kų režimą ir užmezgė prekybi
nius saitus. Helphandas tą sku
bią sutartį pavadino politine
klaida. “Reikia turėti galvoje,
kas bus ateityje didžioji Rusi
ja” — rašė savo leidžiamame
laikraštyje “Atstatymas” (Wiederaufbau, 1922. V. 1). Jo muV
mone, karas su Rusijos milžinu
(kolosu) neužsibaigė; v o k i ečiams dar teksią su ta proble
ma susidurti.
Gulbės giesmė
Po karo Helphandas daugiau
sia vertėsi žurnalistika. Laik
raščius ir brošiūras leido įvai
riomis kalbomis. Pinigų tam
reikalui netrūko. Vien tik Švei
carijos bankuose gulėjo daugiau
kaip du milijonai frankų. Švei
carijoje karališkai įsikūrė prie
Zuericho ežero. Tas kraštas
jam kvepėjo studento jaunys
tės dienomis. Pasklidus kal
boms, kad “Zuericho karaliaus”
(le roi de Zurich) rūmuose
ūžauja begėdiškos puotos, švei
caru policija isakė krašta palik
ti (1920. II. 11).
Paskutinius savo gyvenimo
metus praleido Schwanenwerderyje (Gulbių saloje), Berlyno
pakraštyje. Tą salą gaubia Havelio upė su' Wannsee ežeru.
Nors čia įsikūrė taip pat karališ
kai, bet jautėsi išmestas iš gy
venimo sūkurio. Visą laiką sukiojęsis kaitrioje politikų ir re
voliucininkų draugijoje, dabar
tegirdėjo pirklių žingsnius. No
rėjo nuo jų užsikišti ausis: jau
tėsi persisotinęs turtu, gyveni
mo smagybėmis ir moterimis.
“Niekada taip nekenčiau pini
go, kaip dabar, kada ji turiu, —
. skundėsi. — Auksas, kurį prisi
liečiu, virsta man mėšlu”. Ir
jis pats pavirto pelenais, sude
gintas Berlyno krematoriume
1924 m. gruodžio 17 d.

a.a. ANTANAS JAKIMAVIČIUS,
kūrėjas-savanoris, sulaukęs 79 m. amžiaus iškeliavo
amžinybėn 1980 m. gruodžio 30 d.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pagerbusiems velio
nį laidotuvių namuose savo atsilankymu, atsiuntusiems
gėles prie jo karsto ir į namus, aukojusiems šv. Mišias
už jo vėlę, taip pat aukojusiems "Tėv. Žiburiams” ir
Kanados Lietuvių Fondui.
Ypatingai ačiū kun. klebonui J. Staškevičiui ir kun.
A. Sta I iora iči u i už Rožinį ir maldas laidotuvių namuose.
Nuoširdi padėka kun. klebonui J. Staškevičiui, kun. A.
Stalioraičiui ir kun. L. Januškai, OFM, už atnašavimą
šv. Mišių laidotuvių dieną. Ypatingai dėkojame klebonui
už pamokslą, nušviečiantį velionies nueitą gyvenimo ke
lią. Su nuoširdumu dėkojame už ypatingai gražų giedo
jimą sol. V. Verikaičiui ir už okompanavimą — muz.
J. Govėdui.
Nuoširdi padėka kūrėjui-savanoriui VI. Kazlauskui
už atsisveikinimą su velioniu.
Dėkojame draugėms ir organizacijoms .už kepinius
ir pagalbą pusryčių ruošoje, p. Gataveckienei -— už pus
ryčių paruošimą.
Esame labai dėkingi visiems, palydėjusiems velio
nį į amžiną poilsio vietą, mus užjautusiems žodžiu, raštu,
spausdintu žodžiu.
Duok jam amžiną ramybę .Viešpatie!

Liūdintys: žmona Ona Jakimavičienė
dukterys — Regina Bražukienė, Alvina Ramanauskienė,
Antonija Petrulienė su šeimomis ir giminės

Reiškiame gilią užuojautą DORAI JANKŪNIENEI ir

jos šeimai, liūdinčiai savo brolio

A+A
JONO SUVEIZDŽIO Hdmiltono Lietuvių
Pensininkų Klubas

Canabian &rt

cino ria Is Htb.

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius ■ Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai'
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal'projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimą pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

KAZLAUSKAS

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

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

< PADĖKA

3urniture£t&

Mūsų mylimai dukrai, ir sesutei

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ALDONAI VANAGAITEI
★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
Įvairūs kilimai

1981 m. vasario 9 d. mirus,
liūdesio valandoje mus užjautusiems ir padėjusiems rū
pintis laidojimu, nuoširdžiai dėkojame: gerb. klebonui
kun. dr. F. Jucevičiui už Mišias, pamokslą ir palydėjimą
į kapus, Šv. Onos Dr-jai už Rožinį koplyčioje ir auką Mi
šioms. Nuoširdžiai dėkojame už atsiųstas gėles, pareikš
tas užuojautas. Ypatinga padėka priklauso šeimininkėm,
paruošusiam pusryčius. Taip pat dėkojame visiems ir
visoms.už dalyvavimą laidotuvėse.
Jūsų: Julė Vanagienė

Jonas Vanagas
Broliai Jonas ir Juozas

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

s

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Ave.

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442

Tel. 699-4444

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

Tėviškės Žiburiai

Kur okupantas, ten ir vergas
Šiomis dienomis “TŽ” redakciją
pasiekė Lietuvos pogrindžio laikraš
tis “Vytis”, išleistas 1980 m. lieposrugpjūčio mėnesį. Vyriausiu redak
toriumi nurodytas VLADAS ŠAKA
LYS. Jam įdėtas ir sveikinimas per
ėjus “geležinę uždangą” kartu su
linkėjimu ir toliau “kilniai dirbti
lietuvių tautos labui”, čia spausdi
name vieną “Vyčio” straipsnį. RED.

Kadangi šis straipsnis rašo
mas tarybinėje Lietuvoje, tai ir
kalbama jame apie tarybinę lie
tuvišką spaudą bei pogrindinę
lietuvių spaudą.
Pirkėjas, apsilankęs knygyne,
paprastai iš jo išeina nieko nenusipirkęs, nes knygyne jis daž
nai randa apytuštes lentynas ar
ba jose esančią menkavertę ar
apatišką literatūrą. Lentynose
puikuojasi išrikiuoti Brežnevo,
Mickevičiaus-Kapsuko, Lenino
kūrybos tomai, LKP istorijos,
LTSR istorijos ir kitokios ko
munistiniu raugu persunktos
knygos. Pirkėjai į tokius šedev
rus nekreipia jokio dėmesio.
Tas “auksinis lobis” po tam tik
ro laiko nurašomas arba jį iš
perka valstybinės įstaigos savo
bibliotekoms.
Niekada nepamatysite knygų
parduotuvėse maldaknygių bei
kitokios religinės literatūros.
Nėra informacinių knygų apie
priimtas tarptautines sutartis.
Pabandykite įsigyti SNO Visuo
tinę žmogaus teisių deklaraciją.
Tokia informacinė medžiaga
nuo tarybinio žmogaus uoliai
slepiama. Jokių deklaracijų, jo
kių kodeksų. Tokiu būdu nei
teisminiai, nei darbo, nei kito
kie įstatymai eiliniam tarybi
niam piliečiui neprieinami.
Negeresni reikalai ir su gro
žine literatūra. Stebėtis neten
ka, kai žinoma, kad jauno rašy
tojo ar poeto pirmoji knyga iš
leidžiama 3000 egzempliorių ti
ražu. Tiek skaitytojų yra betkuriame nedideliame Lietuvos
miestelyje, todėl ne į kiekvieną
knygų parduotuvę ta pirmoji
knyga ir papuola. Bet jaunas ra
šytojas nenusimena. Jis žino,
kad kelias į tarybinę garbę, kaip
ir visi keliai komunizmo staty
boje, nelengvas; žino, kad jo
antroji knyga bus išspausdinta
penkių ar aštuonių tūkstančių
tiražu, o kai jis, save dvasiškai
išprievartavęs ar net nužudęs,
pagirs komunistinį okupacinį
režimą, apjuodins savo tikrąją
Tėvynę ir galbūt taps lenininės
premijos laureatu, — tada jo
kūryba bus išleidžiama 25 ar
net 35 tūkstančių tiražu.
Periodinės spaudos padėtis
kitokia. Yra ir apsiribojimų.
Pavyzdžiui, vyriausybės žinios
išleidžiamos apytikriai 10.000
tiražu, todėl ne kiekvienas skai
tytojas jas gali užsiprenumeruo
ti, bet laikraščiai ir kaikurie
žurnalai tikrai nelimituojami,
ir todėl tarybinis lietuvis ir lie
tuvis, tuo primestiniu vardu sa
vęs niekada nepavadinsiantis,
juos gali skaityti kiek tinkamas.
Tiesa, toje spaudoje nėra vi
suomenei aktualių žinių ir ki
tokio gyvybingai reikalingo tau
tinio peno. Pavyzdžiui, šiais
metais spauda plačiai paminė
jo “Tarybų valdžios Lietuvoje
atkūrimo 40 metų sukaktį”.
Daug buvo parašyta apie atneš
tą iš rytų laisvę ir laimę, bet nė
žodžio neužsiminta apie tai, kad
apie pusę milijono lietuvių bu
vo ištremti į Sibirą, kad šimtai
stojusių prieš okupacinį komu
nistinį režimą lietuvių buvo
pokario metais sušaudyti. Mes
juos matėme suguldytus tur
gaus aikštėse. Juos, mums ne
matant, slaptai, naktimis išvež
davo iš kalėjimų ir kapinėse ar
nuošaliose vietose užkasdavo.
Čia kalbame apie nužudytuo
sius. Gyvuosius kankinius pri
ėmė Rusijoje kalėjimai ir lage
riai.
Nepaisant to, kas pasakyta, o
tai, kas pasakyta, žino kiekvie

V. Vokietijos lietuvių grupė Mainze šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II sutik
tuvėse 1980 m. lapkričio 17 dieną
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VokiečiŲ karininko užrašai

Rašo Lietuvos pogrindžio laikraštis "Vytis

nas senosios kartos lietuvis, ko
munistinė spauda okupacinį ak
tą vadina “nuoširdžiu draugiš
kumo aktu”. Atėjo ginkluoti
tankais ir patrankomis, parklup
dė beginklę mažą tautą, išžudė
geriausius jos sūnus ir, dėda
miesi laisvės nešėjais, draugais
ir bičiuliais, išeiti negalvoja.
Todėl suprantama, kodėl perio
dinėje spaudoje skaitytojas ne
randa atviro padėties apibūdi
nimo.
Jeigu yra okupantas, tai turi
būti ir vergas. O vergas valsty
bės valdyme dalyvauti negali.
Jeigu taip, tai jis ir daug ko ne
privalo žinoti. Pavyzdžiui, jis
neturi žinoti, kad net 300.000
lietuvių girtuokliauja kasdien,
kad okupantai nevisada panau
doja grandines — vergą galima
sutramdyti ir alkoholiu. Nežino
tarybiniai lietuviai ir to, kodėl
Lietuvoje per pastaruosius 10
metų net 6 procentais sumažė
jo gyventojų prieauglis, lygi
nant su ankstesnių metų prie
augliu. Nežino, kodėl padidėjo
vėžinių susirgimų skaičius, kiek
žmonių Lietuvoje miršta nuo al
koholio, dėl žemo medicininio
aptarnavimo, dėlto, kad valsty
bė ne žmogumi rūpinasi, bet sa
vo karine mašina, savo inter
venciniais tikslais.
Koks spaudos organas ir ka
da pranešė, kiek iš Lietuvos iš
vežama maisto produktų, kai jų
nepakanka pačios Lietuvos gy
ventojams; kiek Lietuvoje yra
kalėjimų ir kiek juose kalinių?
Tokių statistinių duomenų
spauda nepraneša, kaip kad ne
praneša ir tai, kiek visoje Tary
bų Sąjungoje kainuoja milžiniš
ko biurokratiško partinio apa
rato išlaikymas.
Tie lietuviai, kurie atidžiai
seka tai, apie ką rašoma ir kas
rašoma tarybinės Lietuvos spau
doje, supranta, kad ši visa spau
da yra griežtai kontroliuojama
komunistinio režimo ir tarnau
ja tik šio režimo žlungančiai
diktatūrai palaikyti. Tai supran
ta ir tie beveidžiai, parsidavė
liai lietuviai, kurie toje spaudo
je aktyviai reiškiasi. Jie taip
pat puikiai supranta, kad šis ko
munistinis režimas — neamži
nas, kad šis komunistinis kui
nas, nors ir stipriai ramstomas
patrankomis, jau glemba po
ekonominio bankroto našta. Jis
savo egzistavimą gali pratęsti
tik užgrobdamas kitas turtingas
valstybes, darbščias tautas. Ki
tokiu atveju jo žlugimas — dar
greitesnis, nes joks režimas, jo
kia valstybinė santvarka, kurio
je nėra privačios darbo jėgos ir
gamybos konkurencijos, išsilai
kyti negali.
Dar trumpesnė istorija to
kios valstybės, kurioje pažei
džiamos žmogaus teisės: teisė į
prasmingą kūrybinį darbą, tei
sė išpažinti laisvai religiją, tei
sė viską žinoti apie valstybės
valdymą ir tame valdyme daly
vauti ne vergo teisėmis, teisė į
turiningą, laisvą, sotų gyveni
mą.
Kiekvienoje valstybėje, ku
rioje suvaržoma spaudos demo
kratija, kurioje spauda neatitin
ka pagrindinių darbo liaudies
reikalavimų, tokioje valstybėje
atsiranda pogrindinė spauda.
Tie lietuviai, kurie nė vienos
eilutės neparašo į tarybinę
spaudą, nė vieno žodžio nepasa
ko radijo jr televizijos tuščiose,
žmones klaidinančiose progra
mose, tie skaito “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką”, “Auš
rą” ir kitus pogrindinius Lietu
vos spaudos leidinius. Šie Lie
tuvos pogrindinės spaudos lei
diniai grindžiami tikslia iš liau
dies gyvenimo paimta informa
cija ir todėl yra labai svarbūs
okupuotos Lietuvos liaudies są
monėjime ir išsivadavimo kovo
je. Žinoma, kovoje, kuri jau pa
reikalavo ir galbūt pareikalaus
nemaža lietuvių aukų, bet bus
laimėta.

•

Vaizdas carinės Rusijos viešpatavimo viename Lietuvos miestely

Su senatoriumi dr. "S. IIAIDASZU baltiečių vakarienėje Kanados parlamento rūmuose 1981 m. kovo 4 d. Iš kairės:
inž. J. V. DANYS, dr. MILDA DANYTE, sen. IIAIDASZ, estų atstovė p. KERŠOM
Nuotr. L. Giriūno

Politinės veiklos rūpesčiai
VLIKo valdybos dvejų metų darbai, kliūtys ir viltys

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

LIŪTAS GRINIUS

Kas nuveikta?
Dvejiem metam nuo šios val
dybos kadencijos pradžios su
ėjus, matyti, kad VLIKo užimta
nepolemiška i r pasiruošusi
bendradarbiauti su visomis LIE
TUVOS LAISVEI dirbančiomis
organizacijomis kryptis buvo
teisinga. Šalia anksčiau išvar
dintų VLIKo vienetų darbo ver
ta bent trumpai paminėti svar
biausius šios kadencijos valdy
bos laimėjimus tarptautinėje
plotmėje.
Vienas reikšmingiausių lai
mėjimų buvo jungtinės JAV
kongreso rezoliucijos pravėdi
ntas 1979 m. JĮ įvykdė Ameri
kos Lietuvių Taryba su gausia
lietuvių visuomenės, lietuvių
laikraščių, su latvių ir šiek tiek
su estų talka. Tai buvo trečia,
bet pati stipriausia JAV kongre
so rezoliucija Baltijos valstybių
atžvilgiu. Ji padėjo pagrindą ir
nustatė gaires JAV vyriausybės
laikysenai Madride 1980 m.
Reikia pabrėžti, kad jos pravedimui buvo prašyta talkos iš
PLB ir iš JAV LB, tačiau jos.
neteko sulaukti.
Antras labai svarbus įvykis
buvo Lietuvos atstovybių (ne
vien JAV) išlaikymo lėšų klau
simo sprendimas. Tylios VLIKo
pirmininko pastangos šiuo rei
kalu buvo nukreiptos į JAV
Valstybės Departamento parei
gūnus nuo 1979 m. vidurio, jieškant priimtinų formulių. Be
abejonės, sulaukto teigiamo
sprendimo atsakomybė yra ir
bus JAV valdžios, bet ji nebūtų
buvusi pasiekta be VLIKo inter
vencijos. Čia galima nurodyti,
kad vėlesnės JAV LB pastan
gos, siekiančios JAV valdžios
lėšų Lietuvos atstovybei (tik
JAV) išlaikyti buvo ne tik ne
priimtinos, bet ir nebuvo JAV
Valstybės Departamente svars
tytos, nes net JAV Atstovų Rū
mų komisijoje negavo eigos.
Trečias svarbus VLIKo lai
mėjimas rėmėsi iš Lietuvos gau
tu 45 baltiečių memorandumo
Maskvoje tekstu, kuris protes
tuodamas minėjo 40-tą Molotovo-Ribbentropo sandėrio sukak
tį. Šis dokumentas, nors jau
mums žinomas nūo 1946 m., da
vė progą vėl nurodyti pasauliui
Lietuvos okupacijos neteisiškumą ir sovietų vykdomus žmonių
bei tautos teisių pažeidimus. Po
Afganistano okupacijos Lietu
vos klausimas buvo vėl atskirais
laiškais pasaulio vyriausybėms
primintas ir galėjo būti panau
dotas Europoje VLIKo pastan
gomis ten dalyvaujant Vladui
Šakaliui, vienam iš šio 45 bal
tiečių memorandumo signatarų.
Molotovo-Ribbentropo sandėris,
ALTos 1953 m. pravesti KERSTENO komiteto tyrimai JAV
kongrese yra stipri medžiaga,
kuri ir toliau privalės būti pa
naudojama Lietuvos laisvės by
lai.
Ketvirtas įvykis buvo Madri
de konferencija ir pastangos
rasti paramą Lietuvos bylai 27
vyriausybių tarpe. Pasiruošimai
tam buvo pradėti 1979 m. pra
džioje. 1980 m. gegužės mėnesį
buvo sušaukta lietuvių organi
zacijų konferencija, siekiant
talkos, lėšų ir dalyvavimo Mad
ride. Jau 1978 m. buvo žodžiu
kreiptasi Į PLB, prašant rengia
mą Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresą suderinti su šia kon
ferencija. Panašius pasiruoši
mus vykdė latviai ir estai. 1980
m. rugsėjo mėnesį VLIKo pir
mininkas lankė Europą ir matė
si su 12 vyriausybių atstovais.

27 vyriausybėms buvo Įteikti
VLIKo ir LDT pasirašyti me
morandumai anglų, prancūzų,
vokiečių kalbomis. Sužinojęs
apie R. Česonio dalyvavimą pa
tariamoje JAV komisijoje, VLIKas tuoj pat su juo susisiekė ir
pasiūlė pasinaudoti visa turima
medžiaga.
Madride latvių dalyvavo vie
nu metu arti 70, o iš viso —
apie 100. Jie išlaikė raštinę ir
tarnautoją. Lietuvių Madride
buvo 13. Buvo pasamdytas bu
tas ten atvykusiems, bet nei raš
tinės, nei didelio lietuvių skai
čiaus dėl lėšų stokos nebuvo ga
lima išlaikyti. Šie 13 lietuvių
padarė Lietuvai daug ir gana
pigiai. Nežiūrint anksti pradėtų
pasiruošimų, memorandumų
įteikimo, pasimatymų su beveik
visų valstybių delegacijomis,
dabar girdėt balsų, kad Madri
de turėjo dalyvauti daug dau
giau. O kur buvo visi patarėjai,
kai VLIKas ruošė medžiagą ir
lietuvių dalyvavimą Madride?
Penktas, nors ir netiesioginis,
VLIKo laimėjimas lietė “Lais
vosios Europos”, “Laisvės Radi
jo” ir “Amerikos Balso” radijo
lietuvių programas. JAV vy
riausybė buvo užsimojusi nuo
1980 m. galo “LĖ” ir “LR” lie
tuvių skyrių Muenchene uždary
ti. Žinia apie tai buvo gauta te
lefonu iš Europos. Pastangos,
kad lietuvių skyrius Muenche
ne nebūtų perkeltas Į Niujorką,
buvo VLIKo paskatintus per
ALTą. Prie jų vėliau prisidėjo
ir JAV LB. Lietuvių skyrius
Muenchene buvo, bent laikinai,
paliktas.
1980 m. rugpjūčio mėn. VLI
Kas nurodė JAV vyriausybei,
kad trumpos “AB” radijo laidos
nerusų kalbomis netiesiogiai
prisideda prie sovietų vykdo
mos tautų rusifikacijos. 1981 m.
pradžioje “AB” lietuvių progra
ma buvo praplėsta, pridedant
naują rytinę įvykių apžvalgą.
Tai buvo neabejotinai VLIKo
pastabų paskatinta, jeigu ir ne
iššaukta iniciatyva.
Prie šių suminėtų laimėjimų
reikia jungti ir kasdieninius
VLIKo/ELTOS darbus: padi
dinti ELTOS tiražai, atgaivinta
ELTA ispanų kalba, tęsiamas
radijo programų rėmimas me
džiaga ir lėšomis, surengti du
turiningi seimai, palaikyti ryšiai
su korespondentais ir organiza
cijomis, paruošti keli vienkarti
niai leidiniai

Laisvės kovotoja sovietų okupuotoje
Lietuvoje GENOVAITE NAVICKAI
TE, 1980 m. lapkričio 24-25 d.d. Vil
niuje nubausta dvejų metų lagerio
bausme už “LKB Kronikos” daugi
nimą. Medicinos sesuo, dirbusi įvai
riose Kauno ligoninėse

Derinti pastangas
Šie VLIKo darbai iki šiol bu
vo atliekami, naudojantis vier.u
pilnalaikiu raštinės tarnautoju
ir keliais pripuolamu laiku na
mie dirbančiais talkininkais
ELTAI. Nepaprastai daug jėgų
ir darbo skyrė VLIKo valdybos,
tarybos ir Tautos Fondo visai
neatlyginami savanoriai nariai.
Šios darbo sąlygos yra sunkios
ir neleidžia įvykdyti daugelio
kitų reikalingų užsimojimų.
Pastangas politiniams Lietuvos
ir lietuvių tautos reikalams so
vietų okupuotoje Lietuvoje rei
kia didinti. Jos turi būti nuola
tinės ir sistemingos. Jos turi
pasiekti kitataučius derinio ir
sutartinio darbo krypčių sie
kiant. Jos turi pasiekti per šim
tą vyriausybių ir, žinoma, — lie
tuvius Lietuvoje bei visame pa
saulyje. Šio darbo sąlygų pa
grindą sudaro lietuviai išeiviai.
Dėlto ypač svarbu, kad santy
kiuose su kitataučiais, o ypač
su valstybių vyriausybėmis, lie
tuviai kalbėtų suderintai, kal
bėtų ne kiekvienas už save ir
tik už savo organizaciją, bet už
vieną lietuvių tautos derinį pa
gal reikalą specializuoto tikslo
vadovaujančio veiksnio arba
bendru vardu!
Pabaigai reikėtų pastebėti,
kad išeivių gyvenimas rodo
daug rūpestį keliančių ženklų,
kurie neišvengiamai atsiliepia
į VLIKo ir į visų išeivių darbo
našumą bei jo atlikimo galimy
bes. Antai, mūsų spaudos tira
žai 1980 m. krito (pvz. “Drau
gas” nustojo 35% prenumera
torių); gausėja kivirčai ir as
meniškumų kėlimas spaudoje.
Tai rodo sumenkėjimą ir savęs
garsinimą, bet ne pastangas
dirbti bei konstruktyviai trūku
mus šalinti. Tęsiamos tarporganizacinės varžybos ir pastangų
diskreditavimas. Tai neišven
giamai atgraso daugelį teigia
mą įnašą pajėgiančių duoti lie
tuvių nuo talkos ir nuo dalyva
vimo visuomeniniame lietuvių
gyvenime. Išeivijoje yra beveik
neatkreiptas dėmesys į ekono
minių kooperatyvų galimybes
(pvz. šalia taupomųjų bendro
vių, pirkimo, gyvybės, automo
bilių ir turto draudimo galimy
bės, esamų susivienijimų stip
rinimas).
Pagaliau jaunimo dalyvavi
mo klausimas lietuvių visuome
nėje ir kultūriniame gyvenime
teberieda pakalnėn. Tai yra vos
keli pavyzdžiai, kurie turi rū
pėti ne tik lietuvių visuomenei,
ne tik Bendruomenės ir kiekvie
nos organizacijos vadovams, bet
ir kiekvienai šeimai, kiekvie
nam asmeniui. Tarpusavio or
ganizacijų varžybos šitų gyvas
tingų reikalų neišspręs, bet tik
atgrasins dėmesį ir jėgas nuo
jų sprendimo.
Vienintelė išeitis iš šitų nege
rovių yra darna, darbų pasi
skirstymas ir pagarbos reiški
mas ne tik veiksnių instituci
joms, bet ir visoms organizaci
joms bei jose dirbantiems asme
nims.
Reikia tikėtis, kad VLIKo pa
stangos ateityje nesilpnės, bet
bus sustiprintos. Viliuos, kad
pasireiškusios negerovės bus iš
lygintos pačios visuomenės (o
kas kitas galėtų tai atlikti?),
randant vadovus, kurie moka
pirmiausia bendradarbiauti, o
ne kivirčų jieškoti. Viliuos, kad
šiuo būdu lietuviai išeiviai ne
nuleis rankų, bet tęs su užside
gimu darbą savo ir savo paverg
tos ir labai kenčiančios tautos
naudai ne tik 1981 m., bet ir to
limesnėje ateityje.
ft

Bevartydamas 1916 m. 41 nr.
“Das Leben im Bild” (gyveni
mas paveiksluose), kuris buvo
leidžiamas kaip priedas tuo lai
ku ėjusio vokiško laikraščio
“Schwarzwaelder Bote”, radau
tokį aprašymą, liečiantį vieną
Lietuvos gyvenvietę ir pavadin
tą “Rusiška kultūra” (užrašai
vieno brigados adjutanto). Čia
pateikiu jo vertimą.
Tik įžengę vienon lietuviškon gyvenvietėn S., atsidūrėm
vienoje buvusioje rusų polici
jos būstinėje, kurioje anksčiau
viršininkavo Gregor Jurjevič
Lichin. Jo paties, aišku, čia jau
nebebuvo — pabėgo su savo
tautiečiais sibiriokais, bet jo
nelemta dvasia vis dar lyg ir tū
nojo šioje patalpoje ir kiekvie
ną įeinantį apimdavo kažkoks
bjaurus ir slegiantis jausmas.
Pastatas buvo vienas iš ne
daugelio šios vietovės mūrinių
namų. Vėliau, po daugelio mūsų
pastangų ir valymo darbų, jis
buvo paverstas ligonine. Anks
čiau tai buvo namas, kuris kiek
vienam sukeldavo baimės jaus
mą. Jau vien ta vieta, kur jis
stovėjo, lyg sakyte sakė, kad
čia vykdavo dalykai, bijantys
dienos šviesos.
Iš gatvės žengus vieną laiptą,
žmogus staiga atsirandi tamsia
me koridoriuje, kur iš kairės ir
dešinės pusės buvo ginklams
sustatyti stovai. Trejos geležimi
apkaustytos durys slėpė tris ru
siškas kalinių vienutes su šla
piomis plytų grindimis, juodai
smaluotom sienom ir su dešim
čia maišų, prikimštų dvokian
čių šiaudų. Ant grindų mėtėsi
apipuvę maisto likučiai. Skersai
grindų buvo griovelis, pilnas
dvokiančio vandens.
Gale koridoriaus kabėjo už
rašas, rodantis, jog tai yra tar
dytojo kambarys. Didelė ketur
kampė patalpa, kurioje stovėjo
du stalai, šešios taburetės ir dvi
raštų spintos. Ant vienos jų ka
bojo net raštų registracijos la
pas. Iš jo galima buvo matyti,
kad tie raštai priklausė slapta
jai politinei policijai.
Medinis ožys
Vienas daiktas labai krito į
akis, kuris stovėjo prie vienin
telio, geležimi apkaustyto lango
ir tiesiog simbolizavo Rusiją:
tai buvo ilgas medinis ožys, iš
kurio abiejų pusių kabėjo odi
niai diržai, ir šalia ant vieno
kablio kabėjo du bizūnai —
“nagaikos”. Jais, taip sakant,
galima būdavo prie medinio
ožio pririštam kaliniui paleng
vinti prisipažinimą.
Jeigu kam ir kiltų abejonė,
ar tokiame krašte, kur taip bu
vo paplitusi korupcija, dar to
kie dalykai galėjo dėtis, tai li
kusių vietinių gyventojų paro
dymai būtų išsklaidę visas abe
jones.
Kaip matyti, tas ožys ir ta
spinta, ant kurios užrašyta
“Ochrana”, turėjo daug bendro.
Ypatingai per paskutinius, ne
ramumų pilnus kelerius metus,
ant ožio buvo plakama daug
žmonių. Dažniausiai politiniai
kaliniai ir daugeliu atvejų kita
tikiai (neortodoksai), gyvenan
tys toje vietovėje ir apylinkėse.
Šalia tardymo patalpos buvo
žandarų sargybos būstinė su
stipriom geležinėm grotom ant
langų. Tas visas labai slegiantis
vaizdas buvo toks, kad jauteisi
atsidūręs lyg vidurinių amžių
laikotarpyje.
Ortodoksų cerkvė
Kadaise vienas mokslininkas
yra pasakęs: užtenka pamatyti
šventoves, kad galėtum supras
ti to krašto kultūrą ir gyveni
mą.
Prie miestelio prisiglaudusi
stovėjo griozdiška graikų-orto-

doksų cerkvė, kurios bombastiški bokštai spindėjo auksu. Tai
sudarė labai ironišką kontrastą
taip varganam miesteliui. De
vyniasdešimt du menkos vertės
šventųjų paveikslai puošė nuo
gas cerkvės sienas. Spinta, ku
rioje kadaise kabėjo liturginiai
drabužiai — tuščia. Visus litur
ginius sidabrinius indus rusai
pasiėmė. Norėjo ir varpus išsi
vežti. Nukabint tai nukabino,
bet išsivežti nespėjo. Aišku, pi
nigų kasą pasiėmė, bet nespėjo
pasiimti metrikų ir kitų doku
mentų, iš kurių buvo galima
aiškiai matyti, kaip labai popų
buvo išnaudojami vietiniai ir
apylinkės gyventojai. Tik labai
nežymus nuošimtis gyventojų
buvo ortodoksai. Tai buvo dau
giausia caro valdininkai ir ka
riškiai, kurie Rusijoj nuo cerk
vinių mokesčiu buvo atleisti.
Bet savo pajamoms pagerinti
(popas gaudavo 10% nuo su
rinktų cerkvės mokesčių) kata
likai lietuviai o taip pat ir žydai
paprastai būdavo užrašomi or
todoksais ir iš jų išlupamas
cerkvinis mokestis. Prie žanda
rų ir popų sauvaliavimo prisi
dėjo ir karinis rusų ūkis.
Rusų kareivinės
Kaip kokia feodalų pilis (iš
tikrųjų tokia ir buvo), ant kal
vos stovėjo rusų kareivinės. Ei
name per purviną kareivinių
kiemą, kurio vidury stovi kiek
šviesesnis pastatas. Tai koply
čia. Tiek kareivinių, tiek koply
čios pastatai pailgi, be jokio
skonio pastatyti vienaaugščiai.
Turėjo daugiau tvirtovės išvaiz
dą. Tai rodė ir visa aplinka su
šaudymo angomis mūruose. Ka
reivių ir puskarininkių patalpo
se, be paprasto purvo ir netvar
kos, daugiau nieko ypatingo ne
buvo. Visi kampai pristatyti iko
nų, kurios nuobodžias patalpas
truputį paįvairina.
Kairiojo bloko gale buvo ka
rininkų kambariai. Jų Įrengi
mas — pusiau vidutini skonį tu
rinčių asmenų. Kaip ir visur.
Šalia nesuprantamų rusiškų
poetų ir filosofų leidinių guli
taip pat bjauriausia prancūziš
ka literatūra. Spintose — uni
formų likučiai, moteriški apati
niai, degtinės likučiai, cigarečių
ar papirosų nuorūkos. Viskas
sujaukta.
Visokio pobūdžio karinių
knygų ryšuliai guli visur palai
dai išmėtyti. Visa tai rodė pa
protį, kurio buvo laikomasi ru
sų armijoje. Pavyzdžiui, visi ei
liniai suregistruoti pagal tiky
bą. Pirma — ortodoksai, antro
je eilėje katalikai, o gale žydai.
Į paskutiniuosius, atrodo, iš vi
so buvo žiūrima nepalankiai —
kaip visoje Rusijoje, taip ir ka
riuomenėje.
Sąrašuose matyti daug žydiš
kų pavardžių, apvedžiotų mėly
nu pieštuku. Iš to galima spręs
ti, kad tai toms pavardėms nieko
gero nelėmė.
Viskas, kas čia aprašyta, taip
sakant, buvo rasta normalioje
rusų paliktoje būsenoje. Mūsiš
kiai dar neturėjo laiko viską su
tvarkyti ar išvalyti. Mes rado
me tai, ką savo laiku rašė išsila
vinę rusai apie esamą tvarką ir
gyvenimą, o vėliau ne vienas už
tai ir nukentėjo.
Kaikurie karo meto pergyve
nimai nebuvo tokie sukrečian
tys ir beviltiški, kaip būklė, ku
rioje buvo laikoma tokia didžiu
lė tauta. C. V.
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® PAVERGTOJE TEWJE
tūkstančio žmonių . . .” Mechanizuo
tam melžimui reikia augštesnio išsi
lavinimo atstovių. Statistika betgi ro
do, kad Varėnos ir Zarasų rajonuose
iš kiekvieno šimto melžėjų tik dvi
yra baigusios vidurines mokyklas.
Kituose rajonuose melžėjos su vi
duriniu išsilavinimu nesudaro nė 3
%. Visoje Lietuvoje veikia 26 kai
mo profesinės technikos mokyklos,
tačiau lig šiol tik viena Šlapaberžės
mokykla ruošdavo mechanizuoto mel
žimo specialistes, šiais mokslo me
tais mechanizuoto melžimo skyriai
buvo įvesti Aukštadvario ir Pajūrio
mokyklose, o buvo planuota įsteigti
šešis skyrius. Per trejus metus mer
ginos tose mokyklose įsigyja viduri
nį išsilavinimą, tampa kvalifikuoto
mis melžėjomis. Žemės ūkiui reikia
visokių specialistų. Melžėjų paruoši
mas ignoruojamas: “Rajono žemės
ūkio valdyba, gavusi siuntimo moky
tis profesinėse technikos mokyklose
planą, kuriame nurodytos įvairios
specialybės, pirmiausia pasirūpina
mechanizatoriais. Rezultatas: bend
ras siuntimo planas įvykdytas, o me
chanizuoti melžimo meistrų suolai
tušti. Reikia tobulinti ir mechanizuo
to melžimo meistrų specialybės pa
skirstymą kaimo profesinėse techni
kos mokyklose. Dabar šf specialybė,
kaip jau minėta, yra trijose iš 26 mo
kyklų, o, pavyzdžiui, traktorininkus
rengia 23 mokyklos . . .” Dėlto V.
Skebas savo rašinio antrašte ir klau
sia: “Kur jauni melžimo meistrai?”

PAMINKLAS VILNIUJE
Paminklą sovietų partizanams ir
pogrindininkams Vilniuje kuria
skulptoriai J. Kalinauskas ir A. Zokaitis, architektai G. Baravykas, K.
Pempė ir G. Kaiminis. Paminklas tu
rės astuonias beveik 4,5 metro augsčio figūras, padalintas į dvi grupes,
pastatytas ant nuožulnios plokštu
mos, sujungtas vėliava, kurį tikriau
siai bus sovietinė. Po ta nuožulnia
plokštuma planuojama įrengti sovie
tinių partizanų garbei skirtą kam
barį.
PREMIJA LAURINČIUKUI
Sovietinės Rašytojų Sąjungos val
dybos sekretoriatas įsteigė metines
A. Tolstojaus vardo premijas, ku
rios skiriamos už publicistinius raš
tus tarptautinėmis temomis. I 1980
m. premijas laimėjusiųjų sąrašą yra
įtrauktas ir Albertas Laurinčiukas,
kadaise švaistęsis JAV ir Kanadoje,
o dabar redaguojantis kompartijos
oficiozu laikomą vilniškę “Tiesą”.
Ta A. Tolstojaus premija jam paskir
ta už knygas “Trečioji dolerio pusė”,
“Varinė saulė” ir “Juodasis kraujas”.
Pirmąją knygą sudaro jo įspūdžiai iš
kelionių po JAV, iškreiptai vaizduo
jantys amerikiečių gyvenimą, absurd i š k o m i s išvadomis tarnaujantys
Maskvos propagandai. Maskvai tar
nauja ir A. Laurinčiuko redaguoja
ma "Tiesa”. Rekordas buvo pasiek
tas to dienraščio kovo 5 d. laida: nu
meris padidintas iki 8 puslapių, ku
riu net šeši yra skiriami sovietinės
kompartijos' suvažiavime priimtam
nutarimui “Pagrindinės TSRS eko
nominio ir socialinio vystymosi kryp
tys 1981-1985 metams ir laikotarpiui
iki 1990 metų”. Tuos šešis puslapius
be jokių kitų intarpų užpildo knygos
formato petitu surinktos eilutės, ku
rių turbūt neįstengė perskaityti ne
tik dienraščio skaitytojai, bet ir pats
vyr. red. A. Laurinčiukas. Tokia me
džiaga normaliai turėtų būti išleista
atskira brošiūra, nes ji visišku nie
kalu paverčia dienraštį.

NAUJA GYDYKLA
Druskininkai susilaukė naujos gy
dyklos, kurią suprojektavo architek
tai Aušra ir Romualdas Žilinskai, o
vitražais papuošė dail. Irena Lipienė.
Pastatui jiedu pasirinko trijų pasa
gų, sujungtų vestibiuliu, idėją. Nau
joji gydykla yra ne tik didžiausia
Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje.
Pastatas turi 200 vonių, gydomuosius
dušus, kaskadines maudykles ir ba
seiną. Gydykla iš karto galės priimti
450 pacientų, kurie bus gydomi ne
tik mineraliniu vandeniu, bet ir per
linėmis, angliarūgštės, deguonies vo'niomjs, vaistažolėmis. Per valandą
'bus atliekama apie 1.000 įvairių gy
dymo procedūrų. Kadangi kasdien
reikės per 2.000 kubinių metrų mine
ralinio vandens, teko pastatyti ir 20
metrų augščib vandens bokštą. Aikš
tėje prieš naująją gydyklą duoklė so
vietiniam komunizmui bus įgyven
dinta V. Lenino paminklu. Jo ir aikš
tės projektą taip pat ruošia architek
tas R. Žilinskas.

■

SENSTANČIOS MELŽĖJOS
Žemės ūkio ekonomikos instituto
bendradarbis Vytautas Skebas vasa
rio 21 d. “Tiesoje” palietė melžėjų
problemas. Visame žemės ūkyje jų
dabar turima 20.000, tačiau nė pilno
šio skaičiaus dešimtadalio nesudaro
jaunesnės melžėjos iki 30 metų am
žiaus. Dabartinis melžėjų skaičius
esąs aiškiai permažas: “Jau dabar
darbo rankų kai kuriose pieno fermuose trūksta, todėl melžėjoms ten
ka dirb'ti be poilsio dienų. Kad visos
jos galėtų laiku gauti kasmetines ato
stogas ir dirbti penkių darbo dienų
savaitę, respublikoje reikėtų papil
domai įdarbinti maždaug pusketvirto

STANIONŲ FAZANYNAS
Bandomajame Staniūnų ūkyje, Pa
nevėžio rajone, jo vadovas Henrikas
Pilkauskas 1977 m. pradėjo veisti ir
auginti fazanus, pagalbon pasikvie
tęs medžiotojus. Tais metais buvo iš
auginta 1.200 fazanų, kurių 400 pasi
liko fazanyne, o 800 buvo paleisti.
1979 m. Staniūnuose išaugo 3.500 fa
zanų, o 1980 m. — jau 6.000. Dalis
išaugintų fazanų paleidžiami į savus
medžioklės, plotus, kiti parduodami
Alytaus, Biržų, Joniškio, Radviliškio,
Ukmergės rajonų medžiotojams.

SENOLIŲ VAKARONĖS
Zoniniuose Meškuičių kultūros na
muose, Šiaulių rajone, buvo surengta
pirmoji konkursinė senolių vakaro
nė. Joje dalyvavo senieji medžio dro
žėjai, audėjos, mezgėjos, pasakoriai.
Jie pradėjo rajoninį "Senolių vaka
ronės” konkursą, kurin žada įsijungti
Gruzdžių, Padubysio, Raudėnų, Kai
rių bei kitų apylinkių senovinių dai
nų ir šokių mėgėjai.

PALAIDOTAS GUMAUSKAS
Marijampolėje, dabar vadinamoje
Kapsukui 1981 m. sausio 19 d. palai
dotas bučęs brolis marijohžs a.a. An
tanas Gumauskas, 73 m. amžiaus. Mi
rė sausio 16 d. ligoninėje. Tą dieną,
kaip vietinės šventovės zakristijonas,
patarnavo Mišioms, kurių metu ap
alpo ir griūdamas sutrenkė galvą į
laiptus, užversdamas ant savęs sun
kią žvakidę. Mirė neatgavęs sąmo
nės. Buvo pašarvotas Aušros Vartų
koplytėlėje. Laidotuvių Mišias atna
šavo vysk. L. Povilonis, vysk. V. Slad
kevičius, mons. J. Žemaitis, kun. P.
Račiūnas, kun. V. Inkratas, kun. J.
Malinauskas ir kun. V. Aliulis. Pa
mokslą pasakė vietos klebonas kun.
dr. L. Lešinskas. Kapinėse su velio
niu atsisveikino kun. V. Aliulis, pri
mindamas, kad a.a. Antanas buvo uo
lus K. Bendrijos darbininkas, ėjęs
nežymias pareigas, bet labai ištiki
mai. Sugiedota “Viešpaties Angelas”
ir “Marija, Marija”. Procesijos mer
gaitės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, ant kapo*sudėjo gėlių. Nors
velionis nebuvo kunigas, bet laidotu
vės buvo iškilmingos — kaip kuni
go.
V. Kst.

JA Valstybės

šeštadieninės Montrealio lietuvių mokyklos choras, vadovaujamas seselės Teresės, atlieka meninę programą Va
sario 16 minėjime, kurį surengė mokytojai ir mokiniai mokyklos patalpose

g HAMILTON
PO “FABIJOLĖS” spektaklio.
Toronto Prisikėlimo parapijos vai
dybos sambūris kovo 1 d. Jaunimo
Centro salėje suvaidino religinio tu
rinio dramą “Fabijolė”. Veikalas dėl
savo ilgumo (prologas ir 4 veiksmai)
esamose sąlygose neįmanomas tobu
lai suvaidinti. Visdėlto geros A. Totoraitienės dekoracijos ir labai spal
vinga romėnų apranga bei gerai ap
šlifuota vaidyba, atrodo, patenkino
hamiltoniečių lūkesčius. Jie ne tik
plojimais atsidėkojo, bet ir sambūrio
vedėjui bei veikalo parengėjui kun.
B. Bacevičiui įteikė gėlių puokštę.
Spektakliui diena nebuvo labai pa
lanki, nes iš vakaro Hamiltone ir To
ronte vyko kaukių baliai. Be to, tą
sekmadienį Hamiltone buvo ruošia
mas kitos organizacijos pobūvis. ,
“Fabijolę" iškvietė hamiltoniškiai
ateitininkai, tarpininkaujant Elenai
Gudinškienei, kuri pati ir globojo
mus nuo pradžios iki galo. Hamilto
no lietuviai pasižymi vaišingumu.
Tai žinojome ir išvažiavome be pusry
čių. Neapsivylėme, nes tenai jau lau
kė maloni globėja EI. Gudinskienė,
o ant stalo — karšta, kvepianti ka
va, riebūs sumuštiniai ir saldūs py
ragai.
Salė nebuvo viliojančiai tinkama,
bet mūsų pačių personalas (p. Genčiui vadovaujant) pašalino kliūtis —
sutvarkė apšvietimą ir pritaikė atsi
vežtas dekoracijas, kiek tik jų su
tilpo toje mažoje scenoje.
Kaip atrodė vaidinimas iš meniš
kos pusės, žiūrovai įvertins ir pasa
kys, ar ta drama (pirmųjų amžių
krikščionių žūtbūtinė kova už reli
giją) buvo įtikinanti ir kiek pavei
kė jų širdis. Toronte ji buvo suvai
dinta du kartus ir publikos priimta
labai nuoširdžiai.
Toronto Prisikėlimo parapijos vai
dybos sambūris dėkingas ateitinin
kams ir jų talkininkėms už pakvieti
mą ir vaišes, ypatingai skanius pie
tus.
Gastrolėse dažnai pasitaiko klaidų.
Apgailestaujame ir mes, kad be jų
neapsieita, už kurias reikėtų atsi
prašyti, būtent,, ne tik dėl vaidinimo,
bet ir dėl netinkamai- išspausdintos
programos, atsivežtos iš Toronto.
Matyt, per neapsižiūrėjimą spaustuvėn pateko ne tas sąrašas, kuris buvo

skirtas vaidinimo programai. Dėlto
atspausdinti nereikalingi artistų te
lefonų numeriai, o pabaigoje praleis
ta pavardė pačio svarbiausio asmens
šiame vaidybos sambūryje, būtent,
Juozo Jagėlos. Jis veikalą režisavo ir
artistus grimavo. Hamiltoniečiai, at
rodo, klaidą greitai suprato ir jokių
nereikalingų išvadų iš to nepadarė.
Emerencijana
PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką lankiu
siems mane ligoninėje ir namuose
(prieš operaciją ir po jos), linkėju
siems sveikatos telefonu, įteikusiems
dovanas ir gėles: A. Švabaitienei, P.
Dums, A. ir O. Godeliams, J. Klypui,
H. Bunk, A. Giriūnūi, V. A. Apanavičiams, M. Choromanskienei, sa
vo vyrui, chirurgui dr. M. Jeremias,
dr. Brien, dr. Greenspan ir už rū
pestingumą bei lankymą ligoninėje
— dr. Gailiui.
Ačiū visiems už pareikštą nuošir
dumą —
Bronė Kažukauskienė

Delhi-Tillsonburg
Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI
SKYRIUS 1980-81 m. veiklos programon įrašė visą ciklą paskaitų savo
narėms ir kitai suinteresuotai lietu
viškajai bendruomenei. Paskaitas
skaityti kviečiami šioje apylinkėje
išaugę jaunosios kartos asmenys, ku
rie baigę augštuosius mokslus jau
dirba savo pasirinktoje srityje, šį se
zoną jau įvyko 5 tokios paskaitos.
Iš dar nepaminėtų “įTž” yra šios:
Lapienis, Renis J., optometrijos
daktaras, neseniais baigęs Waterloo
universitetą ir praktikuojąs Toron
te, skaitė paskaitą š.m. sausio 4 d.
Jis savo paskaitoje, iliustruotoje pro
fesinėmis augštdš kokybės skaidrė
mis, aiškino ir atsakinėjo į gausius
klausimus apie akįų sveikatą, aki
nių parinkimą ir nešiojimą. Dr. Re
nis augo savo tėvų Vandos ir Petro
Lapienių tabako ūkyje ir baigė vieti
nę gimnaziją.
Norkutė-Mclntosh, Dalia, speciali
zavosi ir įsigijo diplomus finansų
(Mohawk College, Hamilton), są
skaitybos (Ryerson College, Toronto)
ir psichologijos (York University,
Toronto) srityse, šiuo metu ji dir-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie

niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait

galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

TALKA

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A)
6%
santaupas
12%%
term, depoz. 1 m. ....... 13%
term, depozitus 3 m. 12%
reg. pensijų fondo
13%
90 dienų depozitus 14’/z%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask......... 15%
asmenines paskolas
16%

Simons

ba Bank of Montreal, Toronte, pasko
lų skyriuje (loans officer), su gero
mis greito karjero kilimo perspekty
vomis. Savo paskaitoje kovo 15 d. ji
aiškino ir atsakinėjo į klausimus apie
įvairias bankines operacijas, kurios
gali būti naudingos tabako ūkinin
kams ir kitiems privatiems asme
nims. Klausytojai ypač domėjosi įvai
riomis problemomis, susijusiomis su
indėliais. — Dalia N. augo savo tėvų
Danos ir Mečio Norkų tabako ūkyje.
Vėliau, tėvams išėjus iš ūkio, o Me
čiui N. dirbant federacinės valdžios
tabako bandymų stotyje, ji augo, gy
veno ir gimnaziją baigė Delhi mieste
lyje.
Abu paskaitininkai kalbėjo gražiai
lietuviškai, nors ir skundėsi stoka
terminologijos jų specialybėje.
B. Povilaitis

London, Ontario
JŲ KANČIOS MUS ĮPAREIGOJA.
Kovo 8 d. Londone lankėsi Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos reika
lų vedėjas kun. K. Pugevičius, kovo
tojas, labai pozityviu būdu besisten
giąs padėti kenčiančiai Lietuvai. Tai
tas pats, kuris Vašingtone buvo su
imtas prie sovietų ambasados ir ke
letą valandų praleido daboklėje, tas
pats, kuris religinei šalpai labai stro
piai renka aukas ir su dideliu pasi
šventimu stengiasi informuoti lietu
vius ir kitataučiuš š. Amerikoje apie
tai, kas vyksta priespaudą kenčian
čioje Lietuvoje.
Šis dvasiškis yra vertas didelės
pagarbos ir todėl, kad jis, gimęs
Amerikoje, Lietuvos reikalais rūpina
si daug daugiau, negu mes užaugu
sieji Lietuvoje. Londone jis paskai
tė pranešifhą-, neseniai gautą iš Lie
tuvos, iš Tikinčiųjų Teisėms Ginti
Katalikų Komiteto. Jame nurodoma,
kad iš anksčiau Lietuvoje buvusių
1500 kunigų tėra likę tik 735 ir tų
pačių dauguma yra jau pensininko
amžiaus. Jame suminėti tikinčiųjų
suėmimai, kankinimai, tragiškas Lie
tuvos vyskupų likimas (kaikurie vys
kupai sušaudyti arba kitais būdais
padaryti negalinčiais eiti savo parei
gų). Kaikurios šventovės paverstos
teatrais, meno galerijomis ar net fab
rikais. Suimta ir nuteista nemaža pat
riotų lietuvių. Sunaikinta per 1000
kryžių.
“Tai faktai, turį atkreipti visų mū
sų dėmesį", sakė kun. K. Pugevičius.
Jis davė ir labai gerą palyginimą,
kurį mėginsiu apytikriai atpasakoti.
Esą mums čia viskas jau atsibodo:
rinkti aukas, aukoti, belstis į vietos
pareigūnų duris ir t.t. Kad ir gyven
dami laisvėje, visada randame vie
nokį ar kitokį pasiteisinimą, kodėl
mes šio ar to negalime atlikti. Ir po
to jaučiamės lyg savo pareigą ken
čiančiai Lietuvai būtume jau atlikę.
Tuo tarpu jiems ten niekas nenusi
bodo. Už savo religinius ir tautinius
įsitikinimus, už lietuvišką žodį jie
eina į kalėjimą ir geriau bevelija bū
ti tremiami į Sibirą, negu savo įsi
tikinimų išsižadėti. Jie savo gyveni
mą pašvenčia kenčiančiai Lietuvai.
(Nukelta į 9-tą psl.)

TRAVEL

LIETUVA
11 DIENŲ!
BIRŽELIO 8-22,
Gegužės
Liepos
Rugpjūčio

14 — 28
9 — 23
13 — 27

i
■

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos
23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo
3 — 17

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.
Smulkiau teiraukitės:

TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

f

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Blbor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo" aparatus.
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

DR. PETRĄ VILEIŠĮ vasario 13 d.
Waterburio mieste užpuolė ir api
plėšė keturi banditai. Jie jį primušė
ir peiliu sužeidė kaklą. Žaizdas teko
susiūti ligoninėje. Nukentėjo ir kitas
asmuo, bandęs gelbėti dr. P. Vileišį.

LOS ANGELES LIETUVIAI vasa
rio 22 d. pagerbė Dramos Sambūrio
vadovę rež. Dalilą Mackialienę, už
savo teatrinę veiklą laimėjusią JAV
LB kultūros tarybos $1.000 premiją.
Su jos nuveiktais darbais supažindi
no rašytojas Jurgis Gliaudą, apie
juos taipgi kalbėjo — Algis P. Raulinaitis, Stasė Pautienienė, Saulius
Matas, Pranas Visvydas ir Algirdas
Gustatis. Laureatė D. Mackialienė
pasidalino pradiniais teatrinės savo
veiklos atsiminimais, pažerdama
daug įdomių įvykių. Jai visi sugiedo
jo “Ilgiausių metų”, įteikė senų VŠekspyro veikalų pastatymų graviū
rų tomą.

RYTINIO JAV PAKRAŠČIO lietu
vių tautinių šokių šventė gegužės 3031 d.d. rengiama Hartforde, Trinity
kolegijos patalpose. Norima sudaryti
progą joje dalyvauti tiems lietu
viams, kurie negalėjo nuvykti j tau
tinių šokių šventę Čikagoje. Programon jau sutiko įsijungti šokėjų gru
pės iš Baltimorės, Bostono, New Jer
sey, Niujorko, Filadelfijos ir Ročesterio. Bilietai kainuos po $8. Juos ga
lima užsisakyti pas Birutę Monaco,
25 Richard Rd., Manchester, Conn.
06040. čekiai turi būti skiriami Li
thuanian Folk Dance Festival.

Brazilija

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8334
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
06-986766 TOR

Simon's

KUN. DR. JONAS MAKNYS auksi
nę savo kunigystės sukaktį atšventė
vasario 15 d. Providence, R.I., kur jis
dabar kaip pensininkas gyvena ame
rikiečių seselių vienuolyne. Mišias
vienuolyno koplyčioje koncelebravo
su Providence vyskupu pagalbininku
K. Angell, 11 kunigu. Tarp pastarųjų
buvo ir 5 lietuviai — prcl. V. Bal
čiūnas, kun. St. Yla, kun. R. Kra
sauskas, kun. L. Budreckas ir kun.
J. Petrauskas. Sukaktuviniai pietūs
įvyko vienuolyno patalpose. Juose,
be minėtų lietuvių kunigų, dalyvavo
Providence lietuvių parapijos admi
nistratorius kun. dr. V. Cukuras, N.
Pr. Marijos seselės Augusta Sereikytė ir Margarita Bareikaitė iš Putnamo bei keli pasauliečiai. Sukaktuvi
ninkas yra gimęs 1908 m., labai jau
nas baigęs kunigų seminariją. Dėlto
jis turėjo laukti šventimų, studijuo
damas Kauno universitete. Kunigo
šventimai jam buvo suteikti vieneriais metais anksčiau, negu reika
laujamas amžiaus minimumas, Ma
rijampolėje, kur teko laikyti Ir pir
mąsias Mišias. Gyvendamas JAV dir
bo amerikiečių parapijose, reiškėsi
lietuvių spaudoje savo straipsniais.

BENDRĄ DARBO KONFERENCI
JĄ balandžio 11-12 d.d. Dainavos sto
vyklavietėje prie Detroito turės Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos,
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių bei Lietuvių Jaunimo Sąjungų
valdybos ir' institucijos. Konferenci
ja skiriama II-jų Pasaulio Lietuvių
Dienų, V-jo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso pasiruošimams, švieti
mo, kultūros, politinės veiklos klau
simams.

Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM! !

XII-JĄ KAZIUKO MUGE ČIKA
GOS JAUNIMO CENTRE kovo 8 d.
surengė visi keturi Čikagos skautų
bei skaučių tuntai ir Akademiku
Skautų Sąjungos vienetai. Pirmąją
Kaziuko mugę 1959, m. atidarė Lie
tuvos konsulas dr. P. Daužvardis, o
dabar tai atlieka jo pareigas perėmu
si J. Daužvardienė Ji su kitais gar
bės svečiais mugėn pateko pro Ker
navės tunto paruoštus augštus var
tus, papuoštus verbomis. Tradicinę
Vilniaus aikštę pakeitė didžioji Jau
nimo Centro salė, joje įvykęs skau
tiško jaunimo paradas, ypač gražiai
nuskambėjusi “Aušros Vartų” tunto
skaučių daina “Mano žemė”. Mugėje
buvo sutelkta daug įvairių dirbinių,
pradedant mažais mediniais koplyt
stulpiais, lėkštėmis, žvakidėmis, bai
giant keramikos kūriniais, “Nerijos”
jūrų skaučių rankdarbiais. Akademi
kai skautai savo paviljone platino
lietuviškas knygas, plokšteles ir ka
setes. Tuntai taipgi turėjo ir atski
ras savo kavines. Dekoracijų lieps
nose buvo paskendusi “Aušros Var
tų” tunto kavinė “Liucipieriaus rū
mai”, Meksikos vaizdais bei muzika
lankytojus viliojo ASS kavinė “Aca
pulco, cepelinais, koldūnais, dešro
mis ir kugeliu — "Nerijos” ir “Li
tuanikos” tuntų valgyklos. Kaziuko
mugė susilaukė tūkstančių lankyto
jų. Tiek jų nesutraukia joks kitas
renginys Čikagoje.

The Marlatt
The J. B. MARLA I I
Funeral Home, Ltd.

615 Main Street East
(Eost of sanford)

H AM ILTON, Ontario

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS tarybos ir revizijos ko
misijos rinkimai įvyko vasario 15-22
d.d. Sao Paulo mieste šiam tikslui
buvo įrengtos trys rinkiminės būsti
nės, o kitų vietovių tautiečiai rinki
muose galėjo dalyvauti paštu. Rin
kimų komisiją sudarė kun. P. Rukšys, SDB, A. Joteikaitienė ir M.
Vinkšnaitienė. Jos pranešimu, rinki
muose dalyvavo 459 balsuotojai, ta
čiau 7 neteisingai užpildė balsavimo
lapelius, o 3 balsuotojai nerado nė
vieno tinkamo kandidato. Daugiausia
balsų į BLB tarybą gavo: L Jonas
Tatarūnas — 258, II. Algirdas Sliesoraitis — 229, III. kun. Pranas Ga
vėnas, SDB — 222, IV. prel. Pijus
Ragažinskas — 206, V. Aleksandras
Valavičius — 185. Populiariausiais
kandidatais į revizijos komisiją buvo

Alfonsas Petraitis su 227 balsais ir
Petras Šimonis su 223.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Rio lie
tuviai vasario 15 d. pradėjo pamaldo
mis buvusioje šio didmiesčio kated
roje. Mišias atnašavo lietuviams ka
pelionu paskirtas kun. M. Valiukevi
čius. Kadangi ta šventovė priklauso
portugalų parapijai, pamokslą teko
sakyti portugalų kalba, tačiau gie
dama buvo lietuviškai. Prie altoriaus
buvo atneštos Lietuvos, Brazilijos ir
Portugalijos vėliavos, prie kurių sto
vėjo tautiniais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės. Oficialioji minėji
mo dalis įvyko parapijos salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo Brazilijos
parlamento narys dr. E. Menezes (jo
kalbos tekstas jau paskelbtas “TŽ”
12 nr.). Savo žodžiu minėjiman įsi
jungė ir teisėjas dr. A. da Costa. Po
vieną savo eilėraštį skaitė dvi vieš
nios — portugalė ir brazile iš Bar
reto. Minėjimu pasirūpino rengėjų
komitetas — Ernestas Petraitis, Ka
zimieras ir Antanas Gaulios, Vladas
Vyčas, Stasė Kyzelienė, Kazys Au
denis ir Edmundas Dubauskas.

Britanija
PRINCO KAROLIO, sosto įpėdi
nio, sužadėtuvės su Diana Spencer
sudomino ne tik britus, bet ir kitas
Britanijoje gyvenančias tautybes.
Vasario 27 d. princas Karolis lankė
si pramoniniame Anglijos mieste
Derbyje, kur jis turėjo progą susitik
ti su įvairių etniniu grupių atstovais.
Kadangi Derbio lietuviai neturi savo
patalpos, jiems teko pasinaudoti Uk
rainiečių Klubu, čia ilgoką pasikal
bėjimą princas Karolis turėjo su Mil
da Zinkute, Irena Venckuviene ir
Jule Zuze, kurios buvo pasipuošusios
tautiniais drabužiais. Princui Karo
liui jos įteikė dail. A. Tamošaičio
knygą “Lithuanian National Costu
me”. Dėkodamas už knygą, princas
Karolis pareiškė, kad ji bus labai ge
ra dovana jo būsimai žmonai. Jis
taipgi susidomėjo I. Venckuviene,
Britanijon atvykusia prieš 12 metų iš
sovietų okupuotos Lietuvos. Teira
vosi apie sunkumus, kuriuos teko
patirti dėl išvažiavimo suvaržymų.
Oficialus priėmimas princui Karo
liui buvo surengtas Derbio rotušėje.
Pokylyje dalyvavo D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos Derbio skyriaus pirm.
V. Junokas ir G. Zinkuvienė. Burmis
tras J. Thorp juos supažindino su
princu Karoliu. Vasario 16 minėjime,
kuris Derbyje buvo surengtas vasa
rio 28 d., dalyvavo karalienės Elzbie
tos atstovas šiame mieste ir jos var
du padėkojo lietuviams už gražų
princo Karolio sutikimą.

Vokietija
NEMAŽAS BCRYS LIETUVIŲ iš
Pforzheimo, Freiburgo ir Karlsruhes
vasario 14 d. susirinko Rastatte. čia
Vasario 16 minėjimą surengė VLB
Rastatto apylinkės valdyba su savo
pirm. Paulium Gustainiu. Minėjimas
pradėtas bendromis katalikų ir evan
gelikų pamaldomis Dvylikos Apašta
lų šventovės koplyčioje. Mišias kata
likams laikė kun. A. Bernatonis, o
pamokslą “Tautos nepriklausomybė
religine prasme” sakė ev. liuteronų
kun. Fr. Skėrys. Buvo giedamos ka
talikų ir evangelikų giesmės. Po pa
maldų įvyko Vasario 16 minėjimas
tos parapijos salėje, susilaukusioje
apie 100 dalyvių. Juos pasveikino
VLB apylinkės pirm. P. Gustainis,
trumpą paskaitėlę apie šios šventės
reikšmę skaitė kun. A. Bernatonis,
primindamas nepriklausomybės lai
kus ir ragindamas neprarasti vil
ties, kad Lietuva vėl bus laisva. Me
ninę programą atliko vietinės jėgos
— vyrų ir moterų kvartetai, dainavę
tik dviem balsais. Deklamacija įsi
jungė Eglė Gustainienė, duetu —
Albina Savistauskienė ir Viktoras
Gustainis. Muzikinę palydą parūpino
akordeonistas Augustas Sergėjus.
Oficialią dalį užbaigė antruoju him
nu tapusi daina “Lietuva brangi”. Po
jos greit buvo išpirkti L. Gustainytės-VVolf suorganizuotos loterijos bi
lietai, prasidėjo šokiai, skambant
plokštelių muzikai. .

Švedija
VIENĄ GERIAUSIŲ BIBLIOTE
KŲ visoje Švedijoje turi Vesterose
miestas, kuriame gyvena Jonas
Kriaučiūnas. Tai bibliotekai jis pa
dovanojo šešias dideles, gražiai ilius
truotas knygas apie Lietuvos tapybą,
vitražus, skulptūrą bei architektūrą.
Šiose lietuviškose knygose kūrinių
bei vaizdų nuotraukos turi angliškus
ir vokiškus parašus. Muzikiniam bib
liotekos skyriui įteikė kelias ilgo gro
jimo plokšteles su M. K. Čiurlionio
kompozicijomis ir pagarsėjusio ber
niukų choro “Ąžuoliukas” įrašais.
Knygos ir plokštelės buvo gautos iš
okupuotos Lietuvos.

Šveicarija
Šveicarijos radijas pernai
vasarą transliavo tris Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai skirtas laidas, kurias
buvo paruošusi šveicarė B. Eichmann-Leutenegger. Šią vasarą bus
transliuojama jos paruošta laida
apie Gruziją. Radijas pakvietė prie
tos laidos prisidėti Berne gyvenantį
dr. A. Gerutį. Juostelėn jis jau įkal
bėjo savo kelionės atsiminimus, ku
riuos teko patirti, kai 1934 m. grupė
Lietuvos žurnalistų Sąjungos narių,
pakviesta Sovietų Sąjungos vyriausy
bės, lankėsi visose trijose Užkaukazės
respublikose. Savo įraše dr. A. Ge
rutis pagrindinį dėmesį skyrė šiltam
lietuvių sutikimui Gruzijoje.

Tėviškės Žiburiai

Nauja šluota lietuvių gimnazijoje
V. Vokietijos mokiniai, jeigu
jaučia užnugary griežtą tėvų
ranką, mokosi kaip reikia.
Mokslo lygis, deja, smunka ir
čia: universitetai, kunigų semi
narijos skundžiasi menkai pa
ruoštais abiturientais. Mokyk
liniai bandymai, diskusijos vie
toje sistemingo mokymo, milži
niškos mokyklos (Mamut-schulen), lavinimas vien galvos, o
ne širdies — tai kelios priežas
tys mokinių kokybės nuosmu
kio.
— Neseniai baigėte pirmąjį
semestrą. Ar mokykla patenkin
ta pasekmėmis?
— Esamomis sąlygomis pir
mojo semestro duomenys nėra
gimnazijos “maximum” saikas,
o tik “optimum”. Kaip minėjau,
mažose klasėse atsakingi moky
tojai daug giliau išprusintų mo
kinius, jeigu jie, tie mokiniai,
“nevedžotų mokytojų už no
sies”, aimanuodami, jog mokosi
iš visų jėgų, ir jeigu mokytojai
nepasitenkintų vien tuo, ka iš
peša iš mokinių. Naujos šluotos
verti ir vieni, ir kiti.
Mokyklos pažiba yra tie mo
kiniai, kurie stengiasi ir įsten
gia brandžiai, savarankiškai mo
kytis. Tokių nestinga žemesnėse
ir baigminėse klasėse. Gaila,
kad kaikurie tokie mokyklos
subrandinti mokiniai, pajutę,
jog toliau mokykla nevisai
brandžiai iš jų reikalauja, per
sikelia į kitas mokyklas, palik
dami gerųjų mokinių eilėje
sunkiai užgydomą spragą. Vidu
rinių klasių moksleiviai (kaip
visur) aukoja daug brangaus lai
ko savo brendimo problemoms
spręsti, kurios kyla beskubant
į suaugusių gyvenimo galimy
bes. Taigi, semestriniai pažy
miai yra akivaizdus rodiklis,
kaip augštai gimnazija pakyla
virš žemės. . . Gimnazija, t. y.
jos mokiniai, mokytojai ir sis
tema.

— Kaip vaizduojatės gimnazi
jos ateitį? Kils ji? Jau tašomas
antkapis?
— Ji kils, jeigu kels ją lie
tuviškoji visuomenė iš visur.
Mokykla juk nėra tikslas pats
sau, o tik visuomenės gyvastin
gumo išraiška. Gimnazijos ne
nusmaugs nei vokiečiai, nei so
vietai — ją numarins tik patys
lietuviai. Prie jos kapo atsistos
šeimos, nesiryžusios siųsti jon
savo vaikų. Ten stovės tie mo
kytojai, kurie sugebėjo joje mo
kytojauti, bet nėjo į ją aukotis.
Antkapį užriš visa eilė veikėjų,
politikų, visuomenininkų, ku
rie jos neįtraukė savo interesų
ratan. Pagaliau pati gimnazija
sau duobę išsikas, kai neteks
turimų ir negaus naujų žmonių,
kurie jaustųsi joje namie, dar
buotųsi joje, lyg ji gyventų il
gai ilgai, aukotųsi lyg nuosavai,
būtų visuomenės vertinami
bent padėkos mostu.

— Atrodo, esate gyvastingi,
jei yra tokių taurių asmenų joje!

— Taip, gimnazijos atsakin
gieji, visuomenė ir tėvai gali
tokių asmenų veikla didžiuotis.
Štai pora pavyzdžių. Gimnazijos
aktyvistai pagirtinai išprusina
savo jaunimą švęsti tautines bei
religines šventes. Prieš Kalėdas
mokiniai, jų vadovai, ūkio sky
rius ir virtuvė šauniai suorga
nizavo Kūčių bei eglutės vaka
ronę su visomis jai priklausan
čiomis religinėmis ir tautinėmis
apeigomis. Kur kitur mūsų gim
nazistai būtų įvedami į tiek
gražių, kilnių, šventų momentų,
jei ne Vasario 16 gimnazijoje?
Arba vėl. Neseniai gimnazija
šventė savo vardadienį ir am
žiaus trisdešimtmetį net dvi die
nas. Buvo kuo pasigėrėti! Vasa
rio 16 dienos rytą visa mokykla
iškėlė, giedodami himną, Lie
tuvos trispalvę, o pamaldose dė
kojo Viešpačiui už eiles gera
darių, ant kurių, lyg ant grani
tinių akmenų, laikosi gimnazi
ja. Kur tiek kas meldžiasi už
gimnazijos gyvus ir mirusius
geradarius, direktorius, moky
tojus, mokinius, jų tėvus, jei ne
pačioje gimnazijoje? Vasario
21 d. gimnazija (kartu su VL
Bendruomene) surengė savo
šventės antrąją dalį, skirtą pla
tesnei lietuvių ir vokiečių vi
suomenei. Ją pradėjo du vysku
pai (A. Deksnys, R. Roily,
Mainz) su penkiais svečiais ku
nigais (evangelikams pamaldas
atlaikė kun. Fr. Skėrys). Kokia
šauni programa! Gimnazijos ir
Bendruomenės atsakingųjų su
kviesti gausūs vokiečių veikė
jai savo linkėjimais ir dovanoAmerikos lietuvaitės Vasario 16 gimnazijoje — JOANA VAICIULAITYTĖ mis didžiai vertino šią lietuvų

ir DALIA GRYBINAITĖ, pasiryžusios gerai išmokti lietuvių kalbą
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Etninio meno kursai

Spektatorių aplankius Vasario 16 gimnazijoje po trisdešimtmečio sukakties ir vardadienio

— O kokiomis priemonėmis
“TŽ” korespondentui nese
niai teko vėl užsukti j Vasario palenkėt mokinius laikyti gim
16 gimnaziją ir sutikti tenai naziją “lyg savo namais”?
vieną darbuotojų J. Spektato
— Niekas nieko negirdėto
rių, pernai “TŽ” skiltyse išsa čia nedarė, tik panaudojo tė
miai aprašiusi gimnazijos švie vų šeimos sveiko proto ir šiltos
sulius ir skaudulius. Truputį širdies auklybą. Naujieji vado
nenoromis sutiko jis ir šiemet vai pabandė kiek kitaip sustaty
mūsų skaitytojams papasakoti ti kasdienos akcentus: jei mo
apie minėtą lietuvių mokyklą.
kytis — tai mokytis, jei žaisti
— Pone Spektatoriau, jums — tai žaisti, jei gabus kokiam
stoka laiko gimnazijos darbuo dalykui — tai nesnausk, kur ta
se, tad tiesiai prie reikalo; ko vęs reikia visiems —neatsisa
kia dabartinė gimnazijos judėji kyk, kur reikalingas medus —
mo kryptis: augštyn, žemyn, pa ten medaus, kur reikalingi pi
žeme? Visiems žinoma, kad šie pirai — ten negailėti jų! Su
met gimnazijai vadovauja nau prantate?! Gerai. Mokslo metų
jas direktorius. Be to, pasikeitė pradžioje mokykla tikėjosi tik
ir mokytojų sudėtis, kaikurie medumi ir baltomis pirštinė
administracijos tarnautojai. At mis auklėti gimnazijai patikė
tąjį lietuvių jaunimą, t. y. apseisinaujino mokykla?
ti be pipirų . . . Kur tau! Mėne
— Taip. Gimnazijos kūnas siai bėgo, o kaikurie mokiniai
buvo pradėjęs truputį kalkėti ėmė daryti “savo”: gausėjo lan
įprastinėje rutinoje. Jau reikė gų šukės, ėmė lūžinėti durų ran
jo naujų jėgų nuo galvos ligi kenos, savaitgaliais ėmė ilgėti
padų. Kaip žinote, pernai pa vedėjų budėjimo valandos, be
kvietė gimnazijai vadovauti laukiant į namus grįžtančių “pa
naują direktorių iš Amerikos, laidūnų”, ėmė išsisemti ir lėkšilgos ir sėkmingos pedagoginės tėti pamokose diskusijos, pra
patirties mokytoją. Šalia jo, mo dėjo dygti klasių dienynuose
kykliniams ir pamokiniams rei nepatenkinamų pažymių. Pasi
kalams vesti pakvietė taip pat rodė, kad reikia ne baltų piršti
“naują širdį” — augštų mokyk nių, o stipriomis rankomis iš
linių kokybių inspektorę. Ber spausti sveiką kūną naikinan
niukų bendrabutin padėjėju įsi čias šunvotes. Ne tik rankomis,
rikiavo iškilių gabumų ir į rei bet ir pipirais bei druska sulai
kiamą tvarką įsijaučiantis mo kyti besiveisiantį mokyklos vi
kytojas. Viena garbingos lietu sumoje grybą. Kaikurie moki
vių šeimos duktė atvyko iš niai truputį paurzgė, bet kai pa
Amerikos vadovauti mergaičių juto, kad griežtesnės auklėjimo
ir berniukų plastinio meno priemonės yra ir tėvų laimina
veiklai, šalia šių, atvyksta gim- mos, įsijungė į reikiamą namų
nazijon dėstyti keli vokiečiai tvarką. Įsijungė ir todėl, kad
mokytojai — diplomuoti ir kva juos pokalbiais įtikino, jog
lifikuoti. Gimnazijos adminis “tvarka gali būti laimės raktas,
tracija: sąskaitos, užsakymai, kuris tik pradžioj atrodo per
pinigai suteka Į energingas nau sunkus”.
jos ūkvedės rankas. Virtuvė
maitina lietuviškais patiekalais
— Vasario 16 gimnazijoje tu
tiek mokinius, tiek mokytojus rite mokinių iš Vokietijos, Lie
(valgo visi kartu ir iš to pat ka tuvos, JAV ir Kanados. Kuo jie
tilo), tiek svečius. Joje dirba skiriasi?
kelios jaunos ir patyrusios vi
— Mokiniai, atvykę iš Lietu
rėjos. Taigi, gimnazijos rėmai
— personalas nuo galvos lipi vos, pas mus kiek pasimeta: te
skilvio gerokai atnaujintas, at nai juos už abiejų rankų vesda
jaunintas, sustiprintas. Šiuo at- vo, įkinkydavo į visokią veiklą,
žvilgiu gimnazija kyla augštyn. net galvodavo už juos ideologai.
Pas mus gi laukiama, kad patys
— Dėkui. O dabar prašau
konkretumo: ka skirtingo gim mokiniai organizuotųsi, veiktų
nazijoje atrastų pernykštis mo ir bręstų atsakingais , už savo
ateitį, mokytojams -, tik pade
kinys? Kame apčiuopiamos re
dant
iš šalies. Lietuvos jaunuo
formos?
liai yra įpratinti intensyviai ir
— Jūs, modernūs laikrašti sistemingai mokytis, būti man
ninkai, kartais keistoki: norite dagiais. Vakaruose lietuviukai
gyvą žmogų — mokinį įspraus sunkiai susigaudo ir todėl, kad
ti į statistikas, ekonomikos krei tik iš neigiamos pusės supažin
vėmis atvaizduoti. Dėl statisti dinti su Vakarų kultūra, jos iskų ir balansų pasibelskite į ad t o r i j a. Markzismą-lenininzmą
ministracijos duris, ten sužino — praėjusio šimtmečio ideolo
site daugybės geradarių įnašus, giją, kuri turėjo padėti supras
ten taip pat pasibaisėsite stam ti gyvenimo dėsnius, lietuviu
biomis gimnazijos skolomis. O kai tesiveža tik ligi Vokietijos
aš bandysiu vidines mokyklos sienos.
reformas aptarti emociniais
Žymi užjūrio mokinių dalis
vaizdais, kurie tačiau yra tikro atvyksta mūsų gimnazijon tam,
viški.
kad pabūtų Europoje, daugiau
Pernykštis mokinys pastebė pramoktų lietuviškai ir šiek tiek
tų, kad gimnazija yra skirta mo vokiškai, kad atpalaiduotų kaikiniams ir yra jų pačių atsako kuriuos tėvus, pavažinėtų po
mybėje. Už mokyklos “slidžią pasaulį, kad pigiau nuvyktų ap
eigą” atsakingi proporcingai ir lankyti Lietuvoje gimines ir t. .t
patys mokiniai, nes ji yra jų lyg Sistemingai, tvarkingai ir in
antrieji, namai (tik nevisada tensyviai mokytis užjūrio mo
leidžiama elgtis kaip namie). kyklos (pvz. JAV, Australijos),
Veiklūs mokiniai jaučia, kad ir atrodo, neparuošia savo moki
čia galima puikiai pasirengti nių! Gaila! Gimnazijoje reika
prasmingai, kūrybingai ir sėk laujame švarių, tvarkingų dės
mingai ateičiai, puoselėti savo tomų dalykų užrašų, skatiname
prigimtus ar išdaigintus gabu ištaisyti rašto darbus, “kalti”
mus. Darbštūs mokiniai džiaug svetimų kalbų (ir lietuvių) ne
te džiaugiasi, kad gali mažų kla žinomus žodžius, išmokti atmin
sių rėmuose intensyviau moky tinai matematikos formules,
tis, negu masinėse kitų mokyk vieną kitą eilėraštį, aplenkti
lų klasėse, nes mažose klasėse knygas ir t. t. Deja, beveik nie
dalykų mokymas, mokytojų ko neišreikalaujame. Matyt, už
priežiūra yra akylesni. O sukur jūrio mokyklos “stengiasi” sa
ti mokiniams tokią mokymosi vo mokiniams įtikti. . . savo
nuotaiką ir “lyg namuose” gy “normomis”. Nemažiau kartė
venti savijautą yra stambus lio iš užjūriečių patiria bendra
naujųjų pedagoginių jėgų lai bučių vedėjai, bandydami juose
mėjimas, nors nėra statistiko įdiegti švaros, tvarkos, punktua
mis matuojamas.
lumo dorybes.
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J. Kavaliūnas, naujasis Vasario 16 gimnazijos direktorius, savo kabinete

Dabartiniai Anapilio rūpesčiai
Netrukus sueis metai, kai
mus paliko Anapilio steigėjas
kun. P. Ažubalis. Nešė jis be
veik pats vienas didelę finansi
nę Anapilio sodybos naštą sun
kiausiu kūrimosi laikotarpiu.
Šiandiena jo nebėra, bet jo sva
jonė, kuriai jis pasiaukojo, bū
tent, Anapilis, stovi ir stovės.
Truko ilgesnį laiką, kol Ana
pilio sodybos valdyba susipaži
no su visais dokumentais. Da
bar, viską subalansavus, nori
me pasidalinti žiniomis ir rū
pesčiais. Darome tą viešai, nes
Anapilio reikalai išeina iš Lie
tuvos Kankinių parapijos ribų,
ypač turint galvoje kapines, ku
riose daugumas mūsų ras amži
ną poilsį.
Pradėkime nuo skaičių. Šių
metų sausio pirmai dienai Ana
pilis turėjo dar neišmokėtu sko
lų $424,358. Mokant 131/2%,
už 1980 metus išėjo vien palū
kanų $60,246. Tuo pat metu pa
jamų turėta $127,593. Taigi,
apmokėjus palūkanas ir sales
išlaikymo išlaidas, maža suma
teliko pagrindiniam skolos ka
pitalui numokėti.
O kaip su pajamomis iš kapi
nių? Tiesa, pajamų yra; jos neįtrauKtos į bendrą pajamų su
mą. Tai darome ccvėl, kad, pa
gal Anapilio sodybos korporaci
jos metinio narių susirinkimo
nutarimą, kapinių iždą savaran
kiškai tvarko ir kapines admi
nistruoja susirinkimo rinkta ir
valdžios patvirtinta kapinių ko
misija. Bet prieš tos komisijos
akis stovi didelis darbas — nau
jos kapinių sekcijos atidarymas.
Senoji kapinių dalis jau baigia
ma užlaidoti. Naujai sekcijai
turime tik žemę, prie kurios
reikės pridėti daug pinigo, kol
ji taps kapinėmis. Reikės nau
jo plano, naujų kelių ir akme
ninių kapaviečių numerių, ne
kalbant apie visam plotui rei
kalingą tvoi^, kuriai daroma
atskira rinkliava. Tikimės, kad
kapinių komisija, pakėlusi kai
ną už kapavietes, savo jėgomis
išsivers, o jei ne, reikės ir čia

pridėti iš bendro Anapilio iždo.
Skaičius peržiūrėjus, darosi
aišku, kad yra būtinas reikalas
sumažinti bankams mokamas
palūkanas. O tai galima pada
ryti tik skubiau numokant pa
grindinę skolą.
Anapilio sodybos valdyba tu
ri tam kelis projektus, iš kurių
pirmasis yra prašyti tam reika
lui aukų. Priimamos betkokio
dydžio aukos, bet yra teisinga,
kad stambieji aukotojai būtų
atžymėti paminklinėje lentoje,
pakabintoje Anapilio salės priesalyje. Anapilio sodybos valdy
ba nustatė, kad stambiaisiais
aukotojais bus laikomi tie, ku
rie paaukojo, skaitant nuo šių
metų sausio 1 dienos, $5,000.
Bet galima įsirašyti į sąrašą ir
pradėjus mokėti dalimis, pra
dedant nuo $1,000.
Atkreipiamas dėmesys į tes
tamentus. Anapilis jau turi tes
tamentinių palikimų. Mirusių
jų geradarių pavardės bus įam
žintos garbės lentoje.
Taip pat siūlome tautiečiams
pagalvoti, ar vietoje labai bran
gių paminklų kapinėse nepasi
tenkinti kuklesniu kapo atžymėjimu, pagrindine suma įamži
nant mirusįjį paminklinėje len
toje. Akmuo lieka akmeniu, o
į Anapilį įnešti pinigai sudarys
dvasinius akmenis, kurie pade
lietuvybei ilgesnį laiką šiam
\
krašte išsilaikyti.
Tikimės, kad šis Anapilio ba
sas ras atgarsio lietuviškai jau
triose tautiečių širdyse.
A. Rinkūnas, pirmininkas.

Prieš porą metų teko daly
vauti pirmajame “FOCUS ‘79”
suvažiavime Otavoje, National
Arts Centre. Tai buvo pirmasis
šio pobūdžio suvažiavimas. Di
delis jo pasisekimas paskatino
rengėjus suruošti “Focus ‘81”
Kas tai yra “Focus ‘81”? Ca
nadian Folk Arts Council or
ganas, prie kurio priklauso dau
gelis etninių liaudies meno an
samblių, priėjo išvadą: atėjo
laikas tobulinti šokėjų bei dai
nininkų pasirodymus, nepakeičiant ir neiškraipant jų tautinio
pobūdžio, pagerinti jų lygį, pa
tarti techniškai, kad galėtų per
teikti žiūrovui kuo dinamiškiau
senąjį liaudies meną.
Tam tikslui buvo surengti
kursai “Focus ‘81” š.m. vasario
21-23 d.d. Winnipege. Iš visos
Kanados suvažiavo šokių moky
tojai, chorvedžiai, choreografai
— apie 100 dalyvių. Buvo at
stovų net iš North West Terri
tories ir Yukono. Įdomu paste
bėti, kad didesnė dalis vadovų
buvo subrendusio amžiaus. Mat,
norint keisti metodiką ir įvesti
naujo elemento į tradicinį liau
dies meną, reikia pradėti nuo
vyresniųjų. Tuomet galima bus
perduoti visa tai jauniems mo
kytojams.
Šio užmojo pradininkai buvo
žvaigždės savo darbo srityje —
Jacques Lemay, choreografas
iš Montrealio, Nenad Lothka,
baleto ir muzikos specialistas,
George Luscome, teatro direk
torius (Toronto Workshop Pro
ductions), Brian Macdonald,
choreografas, vadovaująs “Les
Grands Ballets Canandiens”
Montrealy, Pred Peruzza, techn i k i n i s direktorius, Robert
Sherrin, televizijos direktorius,
ir Paul Robin, įvairių šakų me
nininkas.
Visi šie ąsmenys yra gabūs
profesijonalai, dirbę su įvairiau
siais vienetais. Jie yra ruoš?
spektaklius visose meno srityse.
Jų darbai rodomi televizijoje
arba salėse ne tik Kanadoje ir
Amerikoje, bet ir Europoje.
Pirmame-suvažiavime dalyvavo
ir John Hirsch, nuostabus cho
reografas, bet šį kartą, deja, ne-

laivus balsas Izraelio spaudoj
Torontiškio advokato laiškas Jeruzalės laikraštyje

Toronte gyvenantis advoka
tas Alexander Epstein yra žydų
organizacijų veikėjas, kuriam
rūpi gerų santykių atstatymas
tarp žydų ir R. Europos tautų,
ypač jų išeivijos Š. Amerikoje.
Neseniai jis lankėsi Izraelyje,
tarėsi su buvusiais Lietuvos ir
Ukrainos žydų veikėjais. Ta
proga “Jerusalem Post” laik
Optometristas
raštyje 1981 m. kovo 1-7 savait
galio laidoje anglų kalba buvo,
išspausdintas šis laiškas, kurio
vertimas
čia pateikiamas.
SHERWAY GARDENS MALL
“
The
Jerusalem
Post” redak
25 THE WEST MALL
toriui.
Toronto, Ontario
“Tai nėra mažos reikšmės
Tel. 621-5050
dalykas, kad Rytų Europos žmo
nės priklausę tai Kanados ir
Talkininkas (Associate)
JAV
etninių grupių daliai, kuri
J. S. POLLOCK, O.D.
karštai remia Izraelio nepriklaųsomybę. Iš jų kyla (kaip ir
iš žydų) stipriausias bei atkak
liausias priešinimasis sovieti
niam imperializmui. Tie žmo
nės Izraelyje mato nepriklauso
mybės švyturį ir saviesiems,' gy
venantiems tėvynėse. Jie taipgi
pripažįsta ir žavisi drąsia mora
line mažojo Dovydo laikysena
prieš nuolat grasinantį sovietų
Galijotą. Be to, jie yra pakanka
mai apdairūs suprasti, kad PLO
terorizmas yra griaunanti jėga,
Sov. Sąjungos įrankis, ginkluo
tas, paruoštas, politiškai remia
mas (niekad nesudraudžiamas)
didžiausio jų priešo.
Galbūt bus staigmena dauge
liui Izraelio žydų, kurių sene
liai arba kurie patys yra patyrę
antisemitizmo išpuolius Rytų
Europoje, kad nėra atviro anti
semitizmo tarp amerikiečių ar
kanadiečių, kilusių iš Rytų Eu
ropos, išskyrus kraštutinę deši
nę ir, pastaruoju metu stipriau
pasireiškiančius komunistinius
elementus. Nedaug izraeliečių
žino, kad pirmininkas čikagiškio komiteto, vadovavusio vajui
prieš neonacių demonstraciją
Skokie apylinkėje, buvo Ameri
kos ukrainietis iš Čikagos —
Julian Kulas, Amerikos Ukrai
niečių Kongreso komiteto vice
pirmininkas.
Perdažnai buvo švaistomasi
bendrybėmis,
smerkiančiomis
ištisas tautines grupes vien dėl
Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, išleisdinusi savo įdainuotų įvairių kompozitorių
to, kad kaikurie jų tautiečiai
dainų plokštelę, kuri gaunama Toronto lietuvių parapijų kioskuose ir Lietu
vių Namuose. Taip pat galima užsakyti paštu šiuo adresu: S. Žiemelytė, P.Q. buvo karo nusikaltėliai. Be abe
Box 552, Station “U”, Toronto, Ont., M8Z 5Y9. Kaina — $7.00. Pažymėtina, jonės, karo nusikaltėliai turėtų
būti surasti ir teisiami. Šioje
kad solistei akompanavo muz. J. GOVĖDAS

Dr.R.J. Lapienis

galėjo atvykti, nes prieš porą
mėnesių tapo Stratfordo festi
valio direktoriumi, kurio didelė
atsakomybė neleido jam daly
vauti.
Pagal suvažiavimo nuostatus,
dalyvis galėjo pasirinkti tik vie
ną sritį, vadovaujamą vieno
anksčiau minėtų asmenų. (Rita
Karasajienė ir Silvija Martinkutė pasirinko šokio šaką su
Brian Macdonald).
Brian Macdonald — yra profesijonalinis choreografas, ku
ris reiškiasi teatruose ir televi
zijoje Siaurės Amerikoje ir Eu
ropoje. Jis rašo scenarijus, re
žisuoja spektaklius, kuriuose
visuomet matyti originalaus po
būdžio metodika. Dvi dienas jis
sunkiai dirbo su vietiniais Winnipego šokėjais — kroatais, len
kais, graikais, Skotais, karibiečiais. Kursų dalyviam stebint,
minėti šokėjai pirmiausia pa
teikė šokį savo metodu. Po to
jie kartojo savo šokius, o Brian
Macdonald jų atlikimą dailino
ir įvairino. Šio darbo kulminacija įvyko sekmadienio vakarą,
kai jis sudarė iš visų bendrą
koncertą. Publiką sudarė visi
suvažiavimo dalyviai.
Naudinga buvo visiem žiūro
vam, bet ypač Macdonald gru
pės nariam, kurie pamatė, kaip
profesijonalas dirba, žinoma,
tokių techniškų priemonių bei
pagalbininkų, kaip jis turėjo,
nevisi vienetai turi, nes tam nė
ra lėšų.
šiek tiek galima apgailestau
ti, kad visi seminarai vyko tuo
pačiu laiku. Teko trumpam ap
lankyti porą kitų seminarų, ta
čiau reikėjo laikytis savo pasi
rinktosios grupės. “Focus ‘79”
suvažiavime buvo tik trys ša
kos ir buvo įmanoma dalyvauti
visuose seminaruose. Tačiau
vienas rengėjų tikslas buvo, kad
kiekvieną kartą suvažiavimas
būtų skirtingas ir originalus,
įkvepiantis dalyvį kūrybiniam
darbui savo vienete. Tam tikslui
“Focus ‘81” davė nemažai pa
skatinimo. Būtų galima pasi
naudoti šio suvažiavimo planu
Dainavoje vykstančiuose tauti
nių šokių kursuose. Dl.

srityje būtų daugiau bendra
darbiavimo iš Rytų Europos
bendruomenių, jei būtų vengia
ma paliesti visos tautinės gru
pės garbė. Būtų žymiai kons
truktyviau ir korektiškiau kal
bėti apie karo nusikaltėlius
kaip individus o ne tautinių
grupių atstovus. Darant kitaip,
kurstoma KGB disinformacijos
biuro veikla, vis stipriau sie
kianti skleisti nesantaiką tarp
pavergtų tautų.”

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

Užsisakykite
Anatolijaus Kairio
knygas
UNDER THE SWORD OF
DAMOCLES, romanas angliškai;
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta
lietuviškos laidos versija, 251 p.
......................................
$10.00
VYSKUPO SODAS ir KRYŽ
KELE, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p.
$6.00
PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas,
219 p.
$4.00
LAISVĖS SONATA, poema
apie vieną jūrininką; 40 dail. D.
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato,
tinkama dovana jaunimui, 78 p.
$4.00
TRYS DRAMOS — Rūtelė”,
“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas” — vienoje knygoje; kietais
viršeliais, 158 p.
$4.00
TRYS KOMEDIJOS — “Kūkfl”, “Didysis penktadienis”,
“Rūtos ir Bijūnai” — vienoje
knygoje, 224 p.
$4.00
KARŪNA, istorinė trilogijapoema iš Mindaugo laikų, trys
atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p........................... $4.00
SIDABRINĖ DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p.
................................................ $3.00
Kainos — įskaitant persiuntimo
išlaidas

Lithuanian Literary
Associates
P.O. Box 29060
Chicago, III. 60629, USA

6 psl.

Prie vorienės tinklo
VYT. TAMULAITIS
— Kiekvienas valkatų gaudy
tojas nemėgstamas, — ištarė
vorienė. — Ir man tie priekaiš
tai taip įgriso, kad supykusi ke
tinau išvažiuoti Į Turkiją.
— Tai turbūt labai toli? —
nustebo bitelė.
— Viskas labai toli atrodo,
kai nori ką nors vertingesnio
pasiekti, — atsakė vorienė. —
O toks mažiukas ruginiukas, dar
nė vyro vardo nevertas, jau vi
so pasaulio uostuose duonos ra
gavo. Ir traukiniu, sakė, dau
giau nevažiuos, o jau lėktuvu į
Japoniją skris. Užsigeidė parsi
vežti sau žmoną iš karališko mil
tų sandėlio.
— Vaje, kaip sunku patikėti?
— sušuko bitelė.
— Už tai, kad tu dar nežinai,
kiek daug vabalų keliauja. Ir
nuvažiuoja ten, kur tik jie nori.
Teatrus, muzėjus ir bibliotekas
aplanko. Vieni keliauja su kny
gomis, kiti su medžiais, su audi
niais ir kailiniais. O žibalinės
musės vaikaičiai tai alyvos sta
tinėse iš Arabijos Į Meksiką nu
važiavo. Bet toks pypkorius tabakorius, jau parudavęs nuo
dūmų, tik su cigarais keliauja.
Ir į aerodromą važiuoja tik to
kiu kadiliaku, kuris pakvipęs
geru ir storu cigaru. Į paprastas
mašinas, prakaitu ir pigiu taba
ku atsiduodančias, net nežiūri.
Išdidus, net nesidairydamas, sė
di sau minkštoje sėdynėje, juo
das akis pastatęs. Lyg būtų koks
didelės, firmos atstovas, bran
giuose viešbučiuose išsimiego
jęs.
Bilieto kelionei tai nė vienas
neperka, o visi pirma klase va
žiuoja. Muitinėse su tarnauto
jais visai nesikalba. O jų žmo
nos, nosis užrietusios, net savo
čemodanų su kiaušiniais neati
daro, kad muito nereikėtų mo
kėti.
— Iš kur tu viską žinai? —
paklausė bitelė.
-— Žinojimas nieko nesveria
ir gali jį lengvai neštis. — atsa
kė vorienė. — Jauna būdama,
gyvenau žmogaus namuose. Tai
ir pradėjau dėtis į galvą viską,
ką tik įdomesnio išgirsdavau ir
paveiksluose matydavau. Ir la
bai nustebau, kad mano galva
nė kiek nesunkėja. Turėjau savo
tinklą už knygų lentynos, tai
greit išvalydavau žmogaus kam
barį nuo musių ir kitų valkatų.
Man likdavo daug laisvo laiko.
Tai ir pradėjau klausytis, ką
kalba ir ką skaito., Sužinojau ir
apie visus pasaulio kraštus su
kalnais ir plačiomis upėmis. Ir
juos visus susidėjau į galvą.
Bet pamačiusi dideliame pa
veiksle supykusį dramblį, raujantį savo straubliu medį, su
abejojau, ar jis tilps. Bet kai
tik užsimerkiau, jis pats įšoko
į galvą. Ir su išrautu medžiu.
Tada, jau išsigandusi, bėgau
pasižiūrėti į veidrodi, ar tik
mano galva nebus dabar dides
nė už arbūzą. Tiek ten visko
prikimšau. Ir labai nustebau,
kad ji buvo lygiai tokia maža,
kaip ir prieš tai. . . Bet ir dabar
niekaip negaliu suprasti, kur
ten viskas tilpo. Ir kodėl nė
dramblys neiškrito, kai nukri
tau iš palubės ant žemės. O
krisdama ore per galvą apsiver
čiau ir net išsižiojusi buvau. . .
— Tai turbūt stipriais siūlais
pririšai, — tarė boružė.
— Kaip tu dramblį siūlais
pririši! Juos ir vabalas nutrau
kia. . .
— Ar ten ir apie Turkiją su
žinojai? — paklausė bitelė.
— Ne tik apie Turkiją, bet ir
apie kitas šalis. I Turkiją norė
jau važiuoti, kai ant žmogaus
supykau. Ten niekas nelaikytų
manęs priešu ir nedraskytų ma
no tinklo. Mahometo pasekėjai
labai gerbia visus vorus, kurie
tinklą mezga.
— Tai pasakyk, kodėl? tarė
bitelė. — Ir aš noriu viską žino
ti.

Ištrauka iš rašomos knygos

tį parašysiu. — skubiai ištarė
boružė, — ilgą, net keturių pos
mų. . ., — tikėjosi pradžiuginti
vorienę.
— Tai tu poetė?
— Taip mane ir kiti čia sode
vadina. . .
— Už tai taip išsižiojai! Tu
galvoji, kad tik viena gali lipti
į padangę be kopėčių. O aš tai
ne, nuvažiavusi į Turkiją. Ir ten
tik tamsiam šešėlyje likčiau,
kaip ir čia. . .
— Aš kaip tik savo eilėrašty
je būčiau pasakiusi, kaip tu li
pi į dangų Turkijoj, sidabrinį
siūlą nusiverpusi. Ir joks vel
niukas. mano tetos paprašytas,
jo nukąsti negalėjo. Ir buvai
jau prie dangaus vartų. . .
— Ar tik prie vartų? — pik
tai šyptelėjo vorienė. — Žinau
dabar, paskutiniame posme bū
tum pasakiusi, jog aš ir tavo te
tą nešiausi. O ji nenorėjo būti
kartu su manim danguje. Tai
pasipurtė ir nutraukė mano
siūlą. Aš kritau tiesiai į praga
rą. . .
— Ne, ne, — sušuko boružė.
— Taip, — piktai ištarė. —
Tik būtum nepasakiusi, kad aš,
krisdama j pragarą, spėjau pa
sigriebti ir tave su tuo dideliu
melu, suvyniotu gražiuose žo
džiuose.
— Kaip tu gali atspėti mano
mintis, — paraudo supykusi bo
ružė. — Aš taip dar nepasakiau.
Ir visai kitaip būčiau eilėraštį
užbaigusi. . .
— Gal ir kitaip. Bet žinau,
kad visi poetai meluoja. Ir be
ilgų kopėčių nė vienas neįlipo Į
dangų. Tai ir manęs ten neįkelsi savo žodžiais. Už tai nenoriu
tokio tavo eilėraščio. Ir nebėg
siu paskui tavo gražius žodžius
basa ir alkana, vos savo kasdie
nybės naštą panešdama. O kai
pakėlusi tu mane nuo žemės vėl
numesi į patvorį, tai dar skaudesni akmenys lėks į mano pu
sę. . .
Boružė nieko neatsakė. Ne
jauki tyla užspaudė visų lūpas.
Vorienė pastatė savo kuprą
ir atbula traukėsi giliau į tink
lą, lyg nenorėdama daugiau kal
bėti.
— Aš tai nemoku rašyti eilė
raščių, — nedrąsiai ištarė bite
lė. — Bet kai boružė deklamuo
ja apie saulę ir žydinčią pievą,
tai man malonu klausyti. Ir jau
čiuosi laiminga. Tuoj mirčiau,
jei tik tamsi melo naktis būtų
mano širdyje. . .
— Už tai esi gerbiama ir my
lima visoje žemėje — pasakė
vorienė, pakėlusi savo plaukuo
tą galvą iš tinklo. — Jau su
žmogaus istorijos pradžia mini
mas ir tavo vardas. Girdėjau
pas žmogų gyvendama, kad ir
jis pats, prieš tūkstančius metų,
bičių pavyzdžiu, pradėjo statyti
sau miestus. Ir norėjo gyventi
laimingas, kaip ir bitės. O kas
iš to išėjo? Dar tūkstančiai me
tų praeis, kol pasieks tokio su
tarimo. Tik bitė pirmoji žemėje
suprato, kad laimingas gyveni
mas kartu bus tik tada,1 kai ji
išsižadės savo nuodėmių kitų
gerovei. Ir tas sutikimas su ki
tais jai dabar taip reikalingas,
kaip oras ir duona. Be šito ji
tuojau mirtų. O žmogui tai jau
geriau tegu miršta kitas, kad
tik jis būtų laimingas. Ir dėlto
dar ilgai jis pešis ir mušis su
visais, pirma jieškodamas savo
laimės, o tik paskui pagalvoda
mas apie kitus. Už tai ir jų mies
tuose reikia visokių viršininkų
ir prižiūrėtojų, geležinėmis tvo
romis užtvertų kalėjimų nedo
rėliams uždaryti. Reikia teisėjų,
sargų, palydovų su šautuvais ir
lazdomis. Bet nė vieno teisėjo,
nė vieno prižiūrėtojo neturi
šimtatūkstantinis bičių miestas,
šios žydinčios žemės nuostabus
ir visų matomas stebuklas . . .

— Už tai, kad išgelbėjo pra
našą Mahometą nuo mirties. Bėgo jis labai seniai nuo savo prie
šų, kurie norėjo jį nužudyti. Ir
jau netoli buvo. Neturėdamas
kur geriau pasislėpti, įlindo
kalne į nedidelę skylę. Tai vie
nas voras ir numezgė tinklą ant
tos skylės: manydamas, gal ir
kokia musė paskui atlėks. O at
lėkė ne musė, o visas būrys Ma
hometo priešų ir sustojo prie
tos skylės. Vienas barzdočius
su ilgu peiliu jau norėjo lįsti ir
pažiūrėti. O gaudytojų vadas
jam sako:
— Lyg tu aklas? Ar nematai,
kad voras čia tinklą numezgęs
jau muses gaudo. Skubinkim ir
bėkim kitur jiešlcoti. . .
Tai nusiskubino ir nubėgo
kitur, nusinešdami savo ilgus
peilius ir juodas barzdas.
Bet kitur jo nerado. Ir išliko
Mahometas gyvas, voro tinklo
išgelbėtas. Už tai ir aš. į Turki
ją nuvažiavusį, būčiau laikoma
šventa. . .'
Boružė išgirdusi tik susvyra
vo ant savo plonų blauzdelių ir
vos nenusirito nuo lapo. O atsi
peikėjusi sušuko:
— Tu būsi šventa, mano te
tą prarijusi! — taip išsižiojo,
kad jau negalėjo užsičiaupti.
Ir liko su išnirusiais žandi
kauliais. Tik trepsėjo vietoje ir
sukosi ant vienos kojos, rody
dama savo gerklę bitelei. Net
ir dramblys, išbėgęs iš vorienės
galvos, dabar būtų galėjęs Įšok
ti su išrautu medžiu.
Prašydama pagalbos, boružė
sakė kažin ką bitelei, kaip ne
bylys. tik rodydama ženklus. Bi
telė išsigando ir nežinojo ką da
ryti. Pagalvojo jau ir apie boru
žės iškilmingas laidotuves. Pa
galiau pribėgo prie vorienės:
— Gal tu matei, ką nors pa
našaus gyvenime. Tai gelbėk,
jei žinai kaip. . .
Vorienė nieko neatsakė. Tik
sukrutino visas savo ilgas ko
jas ir ramiai žiūrėjo į boružę.
.— Tai eik ir padėk, jei tik
gali. . . — prašė bitelė.
Vorienė pamažu pradėjo leis
tis iš savo tinklo. Priėjusi ar
čiau, sustojo ir laikė pakėlusi
pirmutinę savo koją. O boružė
galvojo, kad jau tikra mirtis
priartėjo ir atsistojo^,šalia jos.
Tamsios ir didelės vorienės
akys buvo prie pat jos nosies.
Jau norėjo alpti ir kristi, lyg
negyva, kaip visada pavojuose
darydavo.
— Tu nedrebėk, o užsimerk,
— ištarė bitelė. — Niekas tau
žandų riesutaisys, jei šokinėsi iš
baimės į visas puses. . .
Tai buvo laimė, kad bitelė
prakalbėjo. Boružė išdrįso užsi
merkti. Tada vorienė trenkė ko
ja jai per barzdą, garsiai tarda
ma:
Bėk, pavyde, iš’ galvos
Tai nekarsiu ant šakos,
Jei nebėgsi, ten sėdėsi,
Tuoj tinkle pakartas rėksi. ..
Boružė užvirto augštielninka
ir gulėjo, lyg būtų jau tikrai
negyva. Ir nekrutėjo, nors buvo
jau .užsičiaupusi.
— Kelk! Negražu gulėti, lyg
girtai. Dar kiti pagalvos, kad ta
ve gervuogėm privaišinau, —
išgirdo boružė vorienės balsą.
Atidarė akis ir sužiopčiojo, lyg
tikrindama žandus. Tada tik šo
ko ant kojų ir nusišypsojo vorienei:
• — Nors dar nesi šventa, bet
jau stebuklą padarei. . .
Vorienė nieko neatsakė. Tik
apsisuko ir grįžo Į savo tinklą.
— Tu nevažiuok į Turkiją, —
kalbėjo boružė, — visiems pa
sakysiu, kokia man gera esi.
Nors tu ir suvalgei mano tetą,
bet už tai mane išgelbėjai. Da
bar jau būsiu tavo draugė.
— Jei taip pigiai pirkčiau
Vorienė staiga nutilo. Apsi
draugą, tai jis'man būtų visai
nebrangus, — atsakė vorienė dairė, lyg kažko išsigandusi, ir
pirmutinėmis kojomis užsiden
šaltai.
— Tai aš tavo garbei eilėraš gė akis. Bitelė laukė, ką ji da
bar pasakys. Tik žiūri, pro sto
ras, plaukuotas kojas sunkiasi
ašaros. Jei būtų savo akimis da
bar jų nemačiusi, niekados ne
būtų patikėjusi, kad vorienė ga
li verkti. Žiūrėjo į ją nustebusi,
nežinodama net ką sakyti.
— Kas tau atsitiko? — paga
liau paklausė.
Vorienė neatsakė. Didelės
ašaros jau ritosi ilgomis kojo
mis ir krito'iš tinklo ant žemės.
(Bus daugiau)

Klevelando skautininkės gamina Vilniaus verbas Kaziuko mugei. Iš kairės:
Radzevičiūtė, Petukauskienė, Budrienė, Barniškaitė, Apanienė, Puškorienė
Jų darbą gražiai įvertino mugės lankytojai
Nuotr. V. Bacevičiaus

NORITETAPTI KUNIGU?
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės:
Father Nigro, Gonzaga U.
Spokane, 99259, USA.
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Tėviškės Žiburiai
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© SKAITYTOJAI PASISAKO

Kanados kasyklų ministerė JUDITH A. EROLA, pasakiusi pagrindinę kal
bą baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose Otavoje Nuotr. L. Giriūno

Nauja šluota lietuvių...
(Atkelta iš 5-to psl.)

mokyklą, kuri skleidžia ir vo
kiečių kultūrą, stiprina Europos
tautinį margumą ir už Lietuvos
palaiko tautinį krikščionišką
prosenelių palikimą. Taip kal
bėjo Mainzo vyskupas, Hesseno
parlamento prezidentas, Heppenheimo apskrities viršinin
kas ir kiti rinktiniai svečiai!
Gimnazijos vardadienį pagerbė
jos steigėjai veteranai ir buvę
jos mokiniai — kas sveikinimu,
kas paskaita. Ją pagerbė ir bro
liai latviai, atvykę pas mus į
svečius iš savos panašios gimna
zijos.
Labai gausius lietuvius ir vo
kiečius svečius, susirinkusius Į
Huettenfeldo Liaudies Namus,
pradžiugino gimnazijos savi
veiklininkai tuo, kas miela lie
tuvio akiai, ausiai, širdžiai. Kur
kitur -lietuvių tėvų vaikai už
Lietuvos būtų taip kruopš
čiai rengiami isisavinti žavų
tautos palikimą? Žmonės, ku
riems lietuviškumas yra. verty
bė, neleis gimnazijai nugrimzti
žemėn.
— Laukiate paramos iš lie
tuvių, gyvenančių užjūryje. O
kaip mokykla remia Vokietijos
lietuviai?
— Vokietijos lietuviuose vra
taurių žmonių, kuriem gimna
zija tikrai rtjpi. Apie daugeli ju
niekas nerašys spaudoje, dauge
liui gal nė nepadėkos. Yra to
kių, kurie gimnazijai aukoja pi
nigais — net tūkstančiais mar
kių. Yra kilniaširdžiu, kurie jai
darbuojasi net neprašvti. vieni
puošia jos parką, kiti įrengia
suolus, štalus, treti — lopo ap
griuvusios pilies skyles, ketvir
ti — grindžia akmenimis takus,
penkti talkiną spaudos ar tech
nikos priemonėmis, šešti atga
bena pragvvenimo reikmenų ar
kambarių Įrengimu, septinti —
lietuviškos spaudos, -aštunti šel
pia neturtingus moksleivius ar
ba skatina mokinius darbuo-.

tis kultūrinėje srityje, devinti
pasikviečia neturtingus ar iš už
jūrio atvykusius mokinius per
atostogas, dešimti atvyksta mo
kiniams ko naujo papasakoti ir
t. t.
Štai daf vienas gimnazijos ir
mokyklos garinimo pavvzdvs.
Pernai viešnia iš vieno konti
nento atvyko gimnazijom saky
kim. pailsėti. Ji panoro gimna
zijai pasidarbuoti. Pernai drau
ge su kita vietine lietuve ji
suorganizavo rašinių, konkursą
religinėm temom. Visa eilė mo
kinių rašė, o abi moterys surin
ko aukų, ir pačios gausiai davė
rasiniams premijuoti.
— Pone Spektatoriau, atleis
kite, bet Jūsų galvą puošia vie
nas kitas baltas plaukas. Kiti
gimnazijos atsakingieji irgi pra
žydę viršūnėse. Vienas kitas lie
tuvių mokytojų skundžiasi svei
kata. Mano klausimas: kai lie
tuviškos spėkos gimnazijoje iš
seks, kas joje lietuvišką švytu
rį bokšte kūrens ir trispalvę
stiebe iškels?
— Problema yra akivaizdi vi
siems žilo plauko ir arti infark
to esantiems persidirbusiems
gimnazijos asmenims. Tačiau
va, tai iš Lietuvos, tai iš JAV,
tai iš Kanados, tai iš kitur at
vyksta jaunų jėgų pasidarbuoti
mūsų mokykloje. Gaila, kad
kaikurios jėgos atvyksta dar
buotis pedagoginėje srityje tik
tai vieneriems ar porai metų;
Gaila. Suprantama tačiau —
kiekviena mergina ar vaikinas
turi ir savęs nepamiršti, t.y. pa
siruošti ateičiai ekonominiu požiūru. Jeigu lietusių visuomenė
paruoš tokių pedagoginių pajė
gų, kurių ateitis bus ekonomiš
kai garantuota ir kurios norės
ilgam laikui pasišvęsti nepel
ningai lietuvybei mūsų gimna
zijoje, tada ji gyvuos ir belaistydama savo veteranų antkapių
rūteles.
Kor.

Pašto ženklų paroda
Toronto Lietuvių Filatelistų
Draugija ruošia lietuviškų paš
to ženklų ir pinigų parodą. Ši
ketvirtoji, vien lietuvių rengia
ma paroda “LithpeX IV”, įvyks
š. m. balandžio 11-12 d. d. To
ronto Lietuvių Namų Mindaugo
menėje. Parodoje dalyvaus lie
tuviai iš visos Kanados ir JAV.
Torontiečiai, ypač jaunieji fila
telistai, taip pat sparčiai ruo
šiasi. Todėl su pagrindu tikima
si, kad šiemetinė paroda pasi
seks neblogiau, kaip pernai.
Daug maloniau rengti paro
das, kai visuomenė jas gausiai
lanko, kai lietuviškos instituci
jos paremia finansiškai, kai per
kiekvieną parodą draugija pa
auga naujais nariais. Malonu
pastebėti, kad ‘‘Lithpex III”
parodos pasisekimas neužmigdė
draugijos ant laurų, bet paska
tino ir toliau nenuleisti rankų.
Parodų metu patenka ne tik
į filatelinę, bet ir į didžiąją ka
nadiečių spaudą lietuviškus paš
to, ženklus bei Lietuvą liečiantys
straipsniai, kuriuose, nors ir
trumpai, paaiškinama Lietuvos
padėtis ir kodėl lietuviški paš
to ženklai austojo eiti. . . Be to,
parodos metu yra išrūpinamas
specialus Toronto pašto ant
spaudas, išleidžiami specialūs
vokai.
Šių metų parodos tikslas: pa
minėjimas liūdnos 40 metų su
kakties nuo didžiojo lietuvių
trėmimo į Sibirą 1941 m. Vokai
yra atspausdinti ir pradeda ke
liauti į platū pasaulį. Jie yra
gražūs ir labai tinka siųsti savo
draugams, giminėms, pažįsta
miems. Kiekvienas, gavęs tokį
voką, nustebs, apsidžiaugs ir

pasilaikys ilgesniam laikui kaip
suvenyrą.
Tokių skirtingų vokų TLF
Draugija per 17 gyvavimo me
tų yra išleidusi jau 5. Pridėjus
dar kitus 5, išleistus bendrom
baltiečių parodom paminėti, su
sidaro įdomi kolekcija. Vokai
yra visuomenės mėgstami, gau
siai perkami. Už juos pelnyti
keli doleriai yra sunaudojami
parodos išlaidoms padengti.
Lietuviški pašto ženklai yra
vertinami, kasmet kataloguose
vis brangiau įkainojami ir ren
kami ne vien lietuvių, bet ir
daugelio svetimtaučių. Lietuvos
pašto ženklai yra labai vertina
mi pasaulinėse filatelijos paro
dose. Kaip tik ir šioje parodo
je bus išstatytas garbės skyriu
je pernai Buenos Aires, Argen
tinos, tarptautinėje parodoje
sidabro medalį laimėjęs P. Barbatavičiaus- Lietuvos pirmųjų
pašto ženklų rinkinys.
Suvenyrinių parodos vokų
kaina: be pašto ženklo — 25 et.,
su pašto ženklu ir specialiu To
ronto pašto antspaudu (LITHU
ANIAN PHILATELIC EXHIBI
TION, EXPOSITION DE TIM
BRES, LITHPEX IV, APRIL
11-12, AVRIL, 1981) 50 ct. Be
to, parodos rengėjai pagamino
“Lithpex IV” guminį spaudą,
kuriuo bus antspauduojami tų
vokai, kurie pageidaus.
Suvenyrinius parodos vokus,
parodos leidinį bus galima užsi
sakyti ir paštu. Leidinys ir su
venyrinis vokas — $1.00.
Parodos reikalais kreiptis: K.
Kaminskas, 25 Norma Cresc.,
Toronto, Ont. M6P 3G9, Cana
da.

AR REIKIA PASEKTI?
“Ar kitų vietovių lietuviai galų ga
le paseks Kalifornijos lietuvių pėdo
mis? Lietuvių Bendruomenės vadovy
bės visame pasaulyje pajudėkite!”
šiais žodžiais korespondentas J.
Reinys ragina “TŽ” skaitytojus, baig
damas straipsnį apie neseniai įvyku
sį politinių studijų savaitgalį Los An
geles mieste. Kyla klausimas, iš kur
.toks pasididžiavimas tariamai dide
liais nuveiktais darbais? Be prof. V.
Vardžio paskaitos, kuris plačiai žino
mas kaip pajėgus rašytojas ir visuo
menininkas, jokių kitų žemę drebi
nančių darbų nematyti. Iš nuotraukos
matyti, kad ten būta ir daugiau iški
lių asmenybių, bet, kad jie būtų iš
kėlę vertų dėmesio, originalesnių
minčių, iš korespondento apžvalgos
nematyti. Nežiūrint raginimų, vargu
ar kitos kolbnijos šoks varžytis su
Kalifornija. Bet gal to nė nereikia,
juk dideli darbai atliekami be afiša
vimosi ir triukšmo. J. Reinio aprašy
mas neduoda tikslaus vaizdo, apie
ką buvo kalbėta. Visdėlto kaikurie
dalyvių pasisakymai krenta į akį ir
parodo vestų diskusijų charakterį.
Vienas pvz. grandioziškas siūlymas’
skamba taip:
“Gyvename ekspertų ir specialistų
amžiuje . . . mėgėjams neturėtų būti
vietos Lietuvos laisvinimo žygyje . . .
buvo siūloma Pasaulio Lietuvių'
Bendruomenei imtis to didžiulio už
simojimo, kuris pareikalautų 200,000
-300,000 dolerių. Kalbėtojas klausė,
ar PLB imsis šios iniciatyvos? Jei ne,
visa mūsų tremtis bus pavergtos Lie
tuvos nurašoma Į nuostolius”.
Korespondentas neparašė kas tokį
įdomų siūlymą kėlė. Vien 300,000
dolerių suma turėtų V. Kamantą
šiurpu sukrėsti. Juk jis, bent šiuo
metu, turi tenkintis kuklia sumele
7,500 dol., kurią jis gauna iš visų
Amerikos doleringų kolonijų. Siūly
tojas nepaaiškino, kaip jis tą milži
nišką sumą numato sukelti ir kam
sunaudoti. Užuot svaisčiojus tuščiai
šimtais ir tūkstančiais, ar ne geriau
būtų, kad siūlytojas pereitų su lėkš
te tarp vienminčių. Gal iš to susida
rytų realesnė parama PLB, negu
gražūs žodžiai ir patarimai. Nieko ne
padės ekspertai ir specialistai, žino
me, kokius laikus gyvename — net
didžiausias magikas sienos kakta ne
pramuš.
Toliau seka R. Česonio pasisaky
mas apie patriotinį jaunimą, kuris
ten pąt dalyvavo: “Nuvežti jį ten į
VLIKo ir ALTos seimus ar suvažia
vimus ir leisti jiems pakartoti pa
reikštas mintis. Balsas iš salės atsi
liepė: ‘nei vlikininkai, nei altininfcai,
jų neįjįles’ ”
Iš kur toks įtarimas? Jei nebus
tendencijos griauti, tikrai įsileis.
Ačiū Dievui, abi organizacijos turi
pasitikėjimą visuomenėje, dėlto pigi
pašaipa jų autoriteto nesugriaus.
R. česonis, darydamas pranešimą
apie Madrido konferencijos eigą, pri
siskiria sau perdaug nuopelnų, igno
ruodamas, kad ten pat taip pat buvo
nuvykę dr. K. Bobelis, kun. dr. J.
Prunskis, D. Krivickas, VI. šaka
lys, J. R. Simanavičius ir kt. Jei ne
kun. dr. J. Prunskio reportažas
“Drauge”, galėtum R. česonio versi
ja patikėti. Bet atrodo, kad kun. dr.
J. Prunskio versija pilnesnė ir pati
kimesnė. Pagaliau, ar R. česonis ir
dr. K. Bobelis su savo grupe galėjo
nulemti Valstybės Departamento po
litinius ėjimus? Amerikos įstaigoms
gerai yra žinomos sovietų padarytos
skriaudos Baltijos tautoms. Jie turi
surinkę gausią medžiagą, kuri dar
nuolat papildoma mūsų politinių
veiksnių, ir laiko ją stalčiuose. Kai
ateina tinkamas momentas, ją išsi
traukia kaip amuniciją ir panaudoja
prieš rusus. Nenoriu jokiu būdu ma
žinti R. Česonio ar kitų lietuvių nuo
pelnų, bet viskam reikalingas saikas.
Stebėtojas
LENKAI IR MES
Pernai “TŽ” dažnai pasirodydavo
straipsnių, liečiančių lietuvių-lenkų
santykius. Ši tema, atrodo, yra visuo
met aktuali. Kad ji nepasentų, pasi
rūpina lenkų spaudoje pasirodantys
straipsniai apie įvairius Vilniaus va
karus, Vilniaus universiteto sukaktį,
apie odisėjines keliones Vilniuje pa
siūtos vėliavos, skirtos lenkų aviaci
jos daliniui Anglijoje.
Kad lenkai rengė Vilniaus vakarus
ir Vilniaus universiteto sukakties
šventes, tai mus, lietuvius, gali tik
džiuginti: jie tiek daug dėmesio ski
ria Lietuvos sostinei ir universitetui.
Vilnius, kaip lietuviška gyvenvietė,
egzistavo jau pirm istorinių Lietu
vos valstybingumo šimtmečių. Po to
Vilnius tarnavo Lietuvos valdovams
kaip tvirta pilis. Lietuvos valdovai
Vilnių pastatė, išugdė ir išpuošė kaip
savo sostinę, didžiųjų kunigaikščių
miestą, panašiai, kaip Gediminaičių
kunigaikščiai, būdami Lenkijos kara
liais, išugdė Krokuvą.
Lietuviai Krokuvos nesisavina, o

lenkai Vilnių savinasi. Savo tautą
gerbiantis bei istoriją žinantis len
kas turėtų atsiriboti nuo tokių pre
tenzijų, nes Vilnius yra ne lenkų
žemėje. Vilnius, Gardinas, Lyda, Aš
mena niekad nebuvo lenkų žemėje, o
tik lenkų okupacijoje tuos gėdingai
nelaimingus 20 metų. Tiesa, dar ir
šiandieną anuomet lenkų klasta ir
jėga atplėštos žemės — Suvalkai,
Seinai ir t.t. tebėra dabartinės Ltenkijos ribose.
Deja, dar ir šiandieną lenkų emi
gracijoje girdėti dažnų balsų, kurie
be Vilniaus ir Lvovo neįsivaizduoja
ateities Lenkijos. Tai reiškia, kad ir
ateityje buš klastingai puolama, gro
biama, okupuojama, žudoma bei nai
kinama visa tai, kas lietuviška ir
ukrainietiška.
Vytautas Bernotas
V. Vokietija
“LIETUVOS AIDAI”
Radijo programa Čikagoje "Lietu
vos Aidai" yra jauniausia — vos penkerių metų. Prasiveržti į plačiąją
lietuvių visuomenę jai sunkiai eina
si. Anksčiau nebuvo radijo stočių,
parduodančių laiką, dabar jų yra,
bet brangiai lupa — $130-$150 už
valandą; FM — dar brangesnė. Pra
džioje reikia išleisti daug pinigų, kol
žmonės įsidėmi lietuviškos progra
mos laiką. Pvz. Čikagoje ir po 5 me
tų yra tautiečių, nežinančių apie pro
gramą “Lietuvos Aidai”. Dabar jos
klauso apie 10.000 tautiečių iš 70.000. Jei kiekvienas klausytojas iš
mestų “LA” programai bent $1 j me
tus beveik užtektų jai išlaikyti.
“LA” programa per kasdieninį
pusvalandį, vadovaujama K. Brazdžionytės, duoda gana daug: lietuvių
katalikų valandėlę (kun. dr. J. Pruns
kis, prel. J. Balkūnas, kun. Juozevičius), biblistų komentarus, evange
likų programą (Vyt. Cibas), sociali
nę apsaugą (Pr. Šulas), sveikatos pa
tarimus, teisės klausimus, moters,
pasaulį ir t.t.
Apgailėtina, kad ši radijo progra
ma nesulaukia pakankamai paramos
iš lietuvių organizacijų. Jos’naudoja
si šia programa pranešimams, garsi
nimams, bet užmiršta paremti ją lė
šomis. Gaunamos pripuolamos aukos
yra labai mažos. O reikia surinkti į
metus per $16.000. Jauna progra
mos vedėja yra pasišventusi lietu
vybei, bet nesulaukia stipresnės pa
ramos iš LB ir kitų organizacijų. Gir
dėti, kad kitos lietuviškos radijo
programos yra duosniau remiamos.
Lietuvių Fondas taip pat skiria vos
$100 į metus, nors turi sutelkęs net
du milijonus dolerių. Tai vis atei
čiai. Bet norint stiprinti ateitį, rei
kia pradėti nuo dabarties, nes ki
taip bus daug dolerių, bet nebus ak
tyvių lietuvių.
Balys Svalia
Čikaga

PAŠAUKIMAI
“TŽ” 6 nr. vedamajame “Trūksta
kunigų” jieškoma priežasčių, kodėl
jų trūksta. Nepaminėta pagrindinė
priežastis, būtent, modernizmas, įsi
vyravęs dabarties Bažnyčioje. Jis bu
vo popiežių Pijaus IX ir Pijaus X
pasmerktas. Tai buvo perspėjimas
ateities laikams. Progresyvūs teolo
gai su juos remiančiais vyskupais
prirašė įmygu, kuriose viskas aiški
nama kitaip. Visa tradicija išstatyta
vien tik .kritikai. Seminarijų didelė
dalis uždaryta, o likusiose dėstomas
humanizmas, marksizmas etc. Jeigu
nebus sugrįžta į prieš H-sios Vati
kano santarybos normas, kunigų
truks dar labiau.
_
Kun. J. Gaudzė
Meksika
SUVENYRAI AR VAGYSTE?
Kaikurie žmonės parsineša mažus
daiktus iš viešų vietų (viešbučių, val
gyklų, salių) ir tai nelaiko vagyste.
Taip pat ir iš lietuviškų salių kaikas
parsineša tokių “suvenyrų” po po
kylių.
Kartą viena ponia, dažnai apsilan
kanti pokyliuose, kur duodamas
maistas su gėrimais, pasigyrė, “kad
jau beveik pustuzinį vyninių stikliu
kų prisirinkusi kaip “suvenyrų”. Ki
ti (ir kitos) skirtingos rūšies daiktus
parsineša, net ir pelenines.
Moterys po balinės suknios ap
siaustu moka paslėpti vienokį ar ki
tokį “suvenyrą” ir tokiu būdu papil
do virtuvinę savo spintą. Tačiau po
kylių rengėjams tai visai nejuokin
ga, nes jie dažniausiai pranykusius
indus turi apmokėti iš savo kišenės.
Man taip pat teko atpirkti gėlių
vazą, kurią kažkokią vakaro dalyvė
išsinešė su gėlėmis pernai rudenį po
vieno viešo parengimo iš Lietuvių
Namų salės. Panašiai elgiamasi ne
tik lietuviškose salėse, bet ir kitose,
nuomojamose patalpose. Reikėtų to
negarbingo papročio atsisakyti ir lai
kyti tai ne “suvenyrų” rinkimu, bet
paprasta vagyste.
Alijošiūtė
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Astronominės erdvės poezija
PR. NAUJOKAITIS

Dail. Ada Peldavičiūtė, Autoportretas, akvarelė. Pomirtinė jos paveikslų
paroda bus Toronte, Prisikėlimo Parodų salėje, balandžio 18-19 d.d.

Pomirtinė dailės paroda
Dail. Ada Peldavičiūtė-Montvydienė ir
jos kūrinių paroda Toronte
Ada, būdama dar maža, jau oficialų Jono XXIII portretą).
mėgo paišyti — betkur ir oeiCarena domėjosi jauna daili
kada. Namuose buvo ir nesusi ninke iš Lietuvos ir padėjo
pratimų, kai namiškiai rasdavo brandinti savarankiškumą ir fi
medines grindis kambary iš losofinį mastymą.
margintas juoda anglimi. Gim
Grįžusi į Lietuvą, dalyvavo
nazijoj pirmose klasėse ji buvo parodose. Vorobjovas, dailinin
paišyboje padėjėja visiems, kas kas Vienožinskis ir kiti labai
prašė. Joje glūdėjo noras padė vertino jos darbus. Karui pasi
ti, meilė grožiui — ne tik me baigus, ji dalyvavo tarptautinė
nui, bet ir pilkajai kasdienybei. je meno parodoje Innsbrucke,
Ji spinduliavo stiprybę ir meile Austrijoje. Toje parodoje daly
gyvenimui, mylėjo visa, kas gy vavo daugiau kaip šimtas daili
va, kas vargsta ir kas jaučia ninkų. Austrų meno kritikai
skausmą. Dideliam šalčiui Adą pripažino stipriausia me
esant, ji keldavosi anksti rytą nininke iš visų toje parodoje
pamaitinti paukščių, su jais pa dalyvavusių dailininkų. Ji buvo
sikalbėti, jiems padėti. Žmogui išstačius! šešis paveikslus.
ji padėjo ir sirgdama. Padėjo
JAV Ada turėjo daug dirbti
ir tam, kuris nenorėjo žinoti ki užsakymams, čia nemažas skai
to vargo, sielos ašąrų ir skaus čius jos darbų yra pas meno
mo.
mylėtojus bei rinkėjus.
Ados pasaulis buvo be keršto
Ada buvo atsidavusi meninin
ir pykčio, be kruvino žudiko, be kė, labai rimta darbe ir nęsigaiišnaudotojo, be šlykštaus mela lėjo savęs tapydama. Ji ilgai apgio ir be machiavelių Visi jie mąstydavo sumanyto paveikslo
jai buvo mirę, jai dar negimus. kompoziciją ir ilgai jį kurdavo.
Jos pasaulio centre buvo kry Turėjo didelių subrandintų su
žius, kurį ji nešė iki paskutinio manymų naujoms kompozici
joms, bet jos gyvenimo siūlas
atodūsio.
šios žemės juoda, jvairiagys- staigiai, netikėtai (1967 m. rug
lė skraistė gaubė jos pasaulį. sėjo 14 d.) nutrūko.
Ji paliko nutapytų portretų
Ada tai žinojo ir skaudžiai jau
tė, bet nepalūžo savo tikėjime į ir paveikslų visiems, kas jaučia
ir myli meną.
meilę, grožį, Dievą.
Ada gimė Lietuvoje. Ketū
Ada baigė Kauno meno mo
kyklą. Jos mokytojas buvo P. nuose, prie Kuršėnų. Netoli jos
Kalpokas ir kiti. Meno studi gimimo vietos yra palaidotas
joms pagilinti 1936 m. išvažia Ados tėvelis Domininkas Peldavo į Italiją. Florencijos meno vičius. Jos motina Karolina
akademija ją priėmė be reika Skipitytė-Peldavičienė.
Ada mirė nesulaukusi 60 me
laujamų egzaminų. Savo moky
toju ji pasirinko prof. Felicitas tų..
Ši pomirtinė dailininkės Ados
Carena, vieną žymiausių italų
dailininkų ir pedagogų. Jis tuo Peldavičiūtės paroda Toronte
metu buvo ir tos akademijos yra istorinė ir paskutinė Š.
rektoriumi (vėliau -jis nutapė Amerikos žemyne. N.

STIPENDIJA LITUANISTIKAI
Emilija Jonušienė, muziko
Broniaus Jonušo našlė, savo vy
ro atminimui įsteigė kasmetinę
Broniaus Jonušo stipendiją li
tuanistikai studijuoti.
Stipendija duodama jaunuo
liui — jaunuolei, kuris ar kuri,
šalia pagrindinių studijų, ran
da galima ir lituanistiką studi
juoti. Iš kandidatų pageidauja
ma, kad jie būtų pažangūs moks
le ir aktyvūs lietuviškųjų jau
nimo organizacijų nariai, savo
veikla pasireikštų lietuviškoje
dirvoje.
Šių metų stipendija bus ket
virtoji. Pirmąją laimėjo R. Sal
dys iš Brazilijos, antrąją — Ma
rytė Bizinkauskaitė iš Brockto-

Dainos konkursas

no, trečiąją — Vilius Dundzila
iš Čikagos. Stipendijos dydis —
1000 dolerių. Ji neskaidoma.
Kandidatus stipendijai su sa
vo rekomendacijomis gali pa
siūlyti kiekviena lietuvių jauni
mo organizacija ar jos skyrius,
įvairūs sambūriai ar kiti viene
tai iš bętkurio pasaulio konti
nento. Siūlymo terminas —
1981 m. birželio 30 diena.
Stipendijai kandidatą parinks
vertintojų komisija, sudaryta iš
jaunimo, visuomenės ir Jonušo
šeimos narių.
Kandidatus siūlyti šiuo adre
su: Mrs. E. Jonušas, 4006 S.
26th Street, Omaha, NE 68107,
USA.

dzūkų draugijos nuosavybe.
5. Neatsiradus premijuotinų
Dzūkų draugija skelbia kon
kūrinių,
konkurso komisija pa
kursą solo dainai sukurti ir ski
ria 3 premijas — $500.00, silieka teisę premijų neskirti.
6. Konkurso komisija bus su
,$300.00, $200.00
daryta
ir paskelbta vėliau.
Konkursui nustatytos šios
taisyklės:
Dzūkų draugija
1. Kūrinys turi būti sukom
ponuotas žemam balsui su for
tepijono palyda, naudojant dzū
OPTOMETRISTAS
kų kraštui artimą tematiką.
2. Kūrinys turi būti pasirašy
Dr. S. Brogowski
tas slapyvarde, o atskirame vo
412 Roncesvalles Avė.
ke įdėtas kompozitoriaus vardas
Toronto, Ontario
ir pavardė.
(prie Howard'Park Ave.)
!
3. Kūrinius siųsti iki 1981 m.
Kabineto telefonas
spalio 1 d. šiuo adresu: Dzūkų
draugijos pirmininkas P. Ne531-4251
das, 6242 So. Francisco Ave.,
Pacientai priimami
Chicago, Ill. 60629, USA.
susitarus telefonu
4. Premijuoti kūriniai lieka
!

Aleksandras Radžius dažnai
spaudoje paskelbia straipsnių
astronominiais klausimais. Nors
Lietuvoje studijavo ekonomiką,
bet jo dėmesį patraukė didžio
sios erdvės, tolimosios galakti
kos. Jo straipsniai rodo, kad jis
yra gerai susipažinęs su astro
nomijos mokslu.
Tolimosios erdvės ir dangaus
kūnai patraukė ne tik jo protą,
bet ir širdį. Tai rodo jo poezi
jos knygos astronomine temati
ka. Literatūrini kelią A. Ra
džius pradėjo tremties metais
Vokietijoje - dviem knygelėm
vaikams: “Eilėraščiai vaikams”
(1947) ir “Žiogo Šokliuko smui.kelis” (1948). Tas knygeles pa
skelbė Rimo Gludučio slapyvar
džiu. Astronominės poezijos
pirmąjį rinkini “Paukščių Ta
kas” išleido 1961 m. Antras
rinkinys buvo “Baltas mėnulio
miestas” (1975). Ir štai dabar
turime to paties pobūdžio tre
čiąjį rinkinį “Priimk mane, mė
nuli”.
A. Radžius sugeba pažiūrėti
į žemę iš begalinių erdvių pers
pektyvos, iš Paukščių Tako. Sau
lė yra gyvybės žemei davėja,
bet jį labiau žavi saulės šviesa
atspindinčio mėnulio sukurti
fantastiški miestai.
Ir trečiajame rinkinyje poe
tas neužmiršta saulės. Jis mato,
kaip saulė lankoje glosto žie
dus, kaip ji sruvena žaliu laz
dyno lapeliu.
Autorių labiau žavi naktis sa
vo šviesuliais ir paslaptimis.
Naktis poetą apvilko vienuolio
drabužiu, ir jis pasijuto išlais
vintas iš ilgesio bei skausmo.
Observatoriją jis laiko švento
ve, kur atliekamos liturginės
apeigos, užsidėjus Paukščių Ta
ko stulą, Oriono arnotą, naudo
jant. nekruvinos aukos liturgi
nius indus. Per teleskopą jis
mato, kad žvaigždės suliepsnoja
Dievo ugnimi. Nakties šviesa
spindi lyg monstrancija, lyg
amžinybės veidrodis. Džiaugia
si, kad mėnulio skydas priden
gia sapną nuo dienos akių. las, meninamas mėnulis, ir juntama
susimąsčiusi jo tyla. Poetas mo
ka kalbėti mėnulio kalba, klau
sytis žvaigždžių dainų. Jis neti
ki, kad naktis tamsi, nes spin
dulių upeliai teka erdvėmis.
Septyni Šienpjoviai atrodo
lyg Dievo ekslibrisas. Ir staiga
poetas pasijunta tolimosiose
erdvėse, toli nuo žemės. Ten pu
čia karštas vėjas, negyvas karš
tis, ir širdis pasiilgsta žemės
vėjo, kuris kvepia jūra ir me
dum.
Apie tolimųjų erdvių per
spektyvas kalbėjo pirmojo sky
riaus, pavadinto “Erdvėj auš
ra”, eilėraščiai. Antrasis kny
gos skyrius “Užrašai žemėje”
kalba apie mėnulio atspindžius
žemėje. Nors mėnulis tėra mi
rusi planeta nuo to laiko, kai
jame užgeso paskutinio vulka
no ugnis, nors užmigo mėnuly
je ir lajkas, tačiau ir tokioje
planetoje yra savotiškos gyvy
bės, tebėra saulės įrėžti ženk
lai. Mėnulis liepsnoja saulės
ugnimi, o jo šviesa žemėje ku
ria miestus. Poetui atrodo, kad
mėnulyje auga auksinės gėlės,
kad laša auksinis medus. Mėnu
lis sukelia svajones: poetas no
rėtų ten turėti namelį ant kra
terio šlaitų ir gyventi kartu su
mėnulio fazių keitimus! — kas
mėnesį naujai užgimti ir mirti
su delčia. ■
Trečiasis knygos skyrius skai
to užrašus mėnulyje. Juos įrašė
savo įmintomis pėdomis astro
nautai, įrašė astronomai, var
dais pavadindami mėnulio lygu
mas, smėlio dykumas, negyvus
kalnus ir užgesusių vulkanų
kraterius. Mirtis paženklino vi
są mėnulio peizažą, nes ten nė
ra nei vandens, nei vėjelio dvel
kimo, nei žalumos. Ir dėlto mė
nulis rašo žemei lyrišką laišką,
prašydamas atsiųsti- vieversėlį,
atsiųsti margą peteliškę, pava
sario vėjelį, kuris krateriui pra
kalbėtų želmenio kalba.
Ketvirtas knygos skyrius
“Saulės vyno lašas” lyriškai ap
žvelgia saulę, kuri reiškiasi
kaip kielikas, per kraštus laši
nąs į erdves karštą vyną, ir vi
sas devynias saulės palydoves
— planetas: Merkurijų, Vene
rą, Žemę, Marsą, Jupiterį, Sa
turną, Uraną, Neptūną ir Plu
toną. Kiekvienai planetai suran
damas taiklus epitetas, išreiškiąs ir lyrinį poeto santykį.
Ir paskutinis skyrius “Siety
nas mano sode” fragmentiškai
atskleidžia poeto lyrinius ry
šius su visata. Prieblandoje eže
rus prisnigo žvaigždžių. Kas nak
tį, praskleidęs debesį, jis jieško
Paukščių Tako žvaigždyne ki

tos, geresnės, laimingesnės že
mės, kurioje gal nebus baudžia
ma šiaurės baltumu, saulės ait
rumu. Ir ant savo antkapio no
rėtų pasidėti negęstančią
žvaigždę. Lyg ir nusikaltęs jau
čiasi, kad žvaigždes paliko jų
degančiam likimui, tolimųjų sū
kurių malonei.
A. Radžius yra vienintelis
mūsų poetas, kuris pamėgino
eilėraščiuose išreikšti lyrinį
žmogaus santykį su visatos pa
sauliu, su tolimosiomis erdvė
mis ir žvaigždynais. Astronomi
nis pasaulis yra daugiau moks
lo pasaulis, o A. Radžius ji atra
do ir kaip poezijos šaltinį. Tas
šaltas tolimas pasaulis, sušildy
tas poeto širdimi, prabyla į
skaitytoją artimu, jaukiu balsu.
Antrajame rinkinyje A. Ra
džius iš erdvių daugiau nusilei
do į gimtąją Žemaitiją. Trečia
jame rinkinyje tokio subtilaus
priartėjimo prie žemės pasigen
dame. Tačiau neabejojame au
toriaus nuoširdumu tolimąsias
erdves pasiekti ir žmogiškąja
širdimi. Knygos gale pridėti
astronominių objektų paaiški
nimai skaitytojui žymiai pa
lengvina suprasti poeto santy
kį su visatos elementais.
A Radžius mėgsta klasikinę
eilėraščio formą, tik su mažais
nukrypimais į laisvesnį ritmą.

“Maskva netiki ašaromis”
Trys jaunos mergaitės, atvy
kusios į Maskvą, bJndo įsikur
ti. Jų nuotykiai. Spalvotas so
vietų filmas, 148 min. ilgumo.
Rodomas “Academy of Motion
Pictures Arts and Sciences”
kaip vienas geriausių užsienie
čių filmų.
Mergaitės gražios. Laimės ar
apsukrumo dėka laikinai apsi
gyvena atostogų išvykusios pasi
turinčios šeimos bute. Čia jos
vaizduoja augštesnio luomo gy
venimą, įsivelia į romansus.
Nesakytum, kad tai vyksta
Maskvoje, nes krautuvės pilnos
maisto, drabužių. Mergaitės
perka ką ir kiek nori, kraunasi,
greitai apsimoka ir nešasi na
mo. O namuose gražūs baldai,
stereo, televizija, erdvūs butai.
Laisvalaikiais jos vaikšto gat
vėmis, važinėja automobiliais,
plačios vitrinos pilnos prekių,
gerai apšviestos. Išvažiuoja ge
gužinei. Tenai bėgioja šunys,
žmonės sėdi atsivežtose patogio
se kėdėse, groja, dainuoja, val
go, geria.
Viena mergaitė fabrike moka
pasitaisyti didelį presą; ją giria,
rodo pavyzdžiu. Kitas darbinin
kas visų gerbiamas kaip geras
mechanikas. Draugai klausia,
kodėl nenori būti viršininku.
Atsako, esą reikia ir eiliniams
atlikti savo darbą gerai.
Skaičiusieji senesnius rusų
rašytojus prisimena, kad ten
apie veikėją, besiruošiantį per
eiti iš vieno kambario į kitą,
prirašoma keli puslapiai, kol
pagaliau jis teikiasi padaryti
keletą žingsnių. Vis tebėra ma
nančių, kad tai rusų rašytojų ta
lentas ištęsti, neduodant jokio
veiksmo.
Šiame filme, rusams įsivėlus
į gilesnes mintis, režisoriai su
stabdo pradėtą veiksmą, staiga
pradeda kitais asmenimis. Ten
kinamasi paprastumu, be giles
nės minties, be analizavimų.
Kartais girdima užsieniečių
(ispanų, amerikiečių) muzika.
Veikėjai pavartoja svetimų žo
džių (Cau, OK). Taigi vakarie
čių įtaka neslepiama.
Filme skyrybos veja skyry
bas, gyvenama tik susidėjus be
jokių vedybų. Jaunos mergai
tės augina kūdikius be tėvų —
kaip Amerikos didmiesčiuo
se. . .
Vieną kartą minimas iš Ry
gos atvykęs tipelis. Lietuviai
neminimi.
Filmo rankraštis apgalvotas.
Atrodo, taikomasi prie plačio
sios rusų masės pageidavimų,
labai norima įtikti ir politiniu
požiūriu — apgauti užsienie
čius.
Artistai neblogi. Filmuota
kiek senoviškai. Pradedama ir
baigiama linksma rusiška muzi
ka, Maskvos vaizdais. Stengia
masi Maskvą parodyti pilną
meilės, nuoširdumo, įvairumų.
Net milicininkai draugiški. Fil
mas tiesiogine prasme nėra pro
pagandinis, bet iš esmės labai
prosovietinis. Daugeliui užsie
niečių sudarys klaidingą nuo
monę apie Maskvą ir Sovietų
Sąjungą.
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Anapus stiklo
džiaugiasi naktis
gelsva gelmių spalva.
Anapus stiklo saulė —
spindinti žvaigždė.
Ir už mėnulio
susimąsčiusio tylos,
priėję prie nematomo gyveninio
ribos,
ant Omegos slenksčio atsisėsim
pasidžiaugt
gelsva gelmių spalva.

mesys jose teks prieš 30 metu išei
vijoje pasirodžiusiai poezijos antolo
gijai “Žemė”. Paskaitą apie antolo
giją ir jos žemininkus skaitys poetas
Tomas Venclova. Muzikinėje progra
moje bus panaudoti žemininkų poe
zijos tekstai. Poezijos Dienos jas ren
giančio Jaunimo Centro kavinėje bus
užbaigtos Vytauto Mačernio, Juozo
Kėkšto, Henriko Nagio, Alfonso Ny
kos-Niliūno ir Kazio Bradūno kūri
nių rečitaliu. Dienoms vadovaus K.
Bradūnas.

i

A. Radžiaus poetinis žodis
yra vaizdus ir labai taupiai taik
lus. Daugumas eilėraščių —
trumpučiai, kondensuoti. Tas
mažakalbumas ir yra A. Ra
džiaus stiliaus dorybė. Kas
mėgsta atviromis akimis pa
žvelgti į didžiąją visatą, į jos
didybę ir paslaptis, A. Radžiaus
nauju astronominės poezijos
rinkiniu galės tikrai pasigrožė
ti.
Aleksandras Radžius, PRIIMK
MANE, MENULI. Eilėraščiai.
Viršelį nupiešė dail. Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Išleido “Atei
tis” (17689 Goldwin Dr., South
field, Mich. 48075) 1980 m.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė
Čikagoje. 84 psl., kaina $5.00.

“Nuo Mao iki Mozarto”
Amerikiečių parengtas spal
votas 88 min. filmas apie gar
saus smuikininko Issako Sterno
kelionę, koncertus, muzikinius
patarimus ir šių laikų kiniečių
muzikinį gyvenimą Pekinge ir
Šanchajuje.
Komunistinėje Kinijoje mo
kiniai, norintys būti muzikais,
priimami į valstybinę mokyklą
nuo dešimties metų amžiaus.
Nuo ryto iki vakaro mokomi
įvairių dalykų labai disciplinuo
tai. Muzikos pamokas ruošia
kiekvienas atskirai mažuose
kambariukuose, stebint ir pa
tariant profesionalams. Tokie
jaunuoliai tuojau pradeda ir
puikiai groja, bet 17-18 metų
jaunuoliai neturi didelių talen
tų. Kodėl? Mat, kultūrinės revo
liucijos metu vakarietišką mu
ziką palaikę ir mokę profesoriai
buvo keliolikai mėnesių užda
ryti Pekinge į tamsius kalėji
mus, baisiai niekinami. Dešimt
nusižudė. Tuo laiku vyko kultū
rinis persekiojimas. Dabar jau
leidžiama groti vakarietišką mu
ziką.
L Sternas moko kiniečius ge
riau groti, suprasti, įsigyventi į
muziką, kurios kiekviena gaida
yra spalva ir gyvybės ląstelė.
Filmas įdomus, pilnas pasigė
rėtinos muzikos, Kinijos vaizdų.
Vertas pamatyti muzikiniu gy
venimu besidomintiems.
“Visą naktį”
Angliškai — “All Night
Long”. Išleido “Universal” fil
mų bendrovė.
Kaikas pageidauja, kad rašy
čiau tiktai apie gerus filmus.
Aš manau, verta paminėti ir
bloguosius. Daug žmonių neži
no, ką filmas žada. Nuėję apsivilia, gailisi sugaišto laiko, pi
nigų, grįžta bloga nuotaika.
Nesiduokite apgaunami gar
siais vardais šiame filme — Ge
ne Hackman ir Barbra Strei
sand. Filmas pradedamas ir bai
giamas kvailai. Ne ką geresnis
ir vidurys. Kiaurai neigiamas,
baisiai nemoralus, nors nuogu
mo nėra. Prastas rankraštis,
bloga režisūra, antraeilė vaidy
ba, o dainininkei B. Streisand
neleidžia pasireikšti.

Atsiųsta paminėti
KALBININKAS JUOZAS SEN
KUS. Trumpa biografija, prisimini
mai, darbai. Redaktorius — Pranas
Naujokaitis. 1980 metai. Išleido
“Darbininkas”. Mecenatas — kun.
Kazimieras Senkus. Kaina — $5.
ŠALTINIS, dvimėnesinis tikybinės
ir tautinės minties žurnalas. Reda
guoja kun. S. Matulis, MIC. Adresas:
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, England.
LITUANUS, the Lithuanian Quar
terly, 1980, Volume 26, No. 4. Edi
tor of this issue Jonas Zdanys. Sub
scription — $15.00 per year. “Lituanus”, 6621 S. Troy, Chicago, Ill.
60629, USA.

SIETYNAS, lietuvių pensininkų
žurnalas (rašytas mašinėle ir padau
gintas), 1981 m. 7 nr. Redaguoja P.
Enskaitis, administruoja A. Mingėla.
Adresas: HL Pensininkų klubas, P.O.
Box 1146, Hamilton, Ont. L8N 3R4
Išeina kas trys mėnesiai. Metinė pre
numerata — $4.

•

psl. 7

« KULTORltt VEIKLOJE

Kaip pavyzdi išrašome čia lais
vo ritmo eilėraštį “Gelmių soalTRADICINĖMIS TAPUSIOS POE
va”, kuriame su visatos didybe
DIENOS Čikagoje šiemet
rišama ir žmogaus egzistencija: ZIJOS
įvyks gegužės 29-30. Pagrindinis dė

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS

Tėviškės Žiburiai

KOMPOZ. a.a. JONAS ŠVEDAS,
gimęs 1927 m. Vilkaviškyje, mirė
Klevelande kovo 10 d. Velionis for
tepijono studijas buvo pradėjęs Vil
niaus konservatorijoje. Jas, papildy
tas kompozicija, tęsė Detmoldo mu
zikos akademijoje. Kompozitoriaus
specialybę įsigijo 1958 m. Čikagos
muzikos akademijoje. Persikėlęs į
Klevelandą, visą laiką dirbo dėsty
toju mokykloje “Music School
Setlement”. Pagrindinį dėmesį sky
rė solo dainoms, fortepijono bei
smuiko kūriniams. Pastaruoju metu
ypač buvo susidomėjęs Henriko Na
gio, poezijos rinkiniu “Prisijaukinsiu
sakalą”. Net kelis jo eilėraščius pa
naudojo savo dainoms.

VILNIUI SKIRTĄ GRAFIKOS
DARBŲ PARODĄ kovo 16 — balan
džio 18 d.d. surengė lietuviškoji “Ga
lerija” Čikagos centre. Didžioji dar
bų dalis yra susieta su Vilniaus
universiteto 400 metų sukaktimi. Su
savo kūriniais parodoj dalyvauja vil
niečiai dailininkai — Gražina Didelytė, Saulius Skanas, Elvyra Kriaučiūnaitė, Eglė Kučaitė, Dalia Mažei
kytė, Joana Plikonytė-Bružienė, Dai
na Steponavičiūtė, Domicėlė Tarabildienė, Vija Tarabildienė ir Rim
tas Tarabilda.
POETĖ ŽENTĄ TENISONAITĖHELLEMANNS, gyvenanti Belgijo
je, susidomėjo tapyba ir įstojo meno
akademijon Lies mieste kaip laisva
studentė. Ji bandys jieškoti poezijos
tapyboje. Anot jos: “Mano eilėraščiai
yra piešiniai, kuriuos retai kas su
pranta. Tapyba yra kalba, kuriai ne
reikia žodžių.”
’ ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJA Los Angeles mieste, Kali
fornijoje, šiemet švenčia savo ketu
riasdešimtmetį. Jubilėjinis koncertas
.birželio 21 d. bus susietas su šios pa
rapijos tradicine Lietuvių Diena.
Koncertan pakviesti du Kanados dai
nininkai: sopranas Gina čapkauskienė iš Montrealio ir tenoras Rimas
Strimaitis iš Toronto. Jiems akompa
nuos vietinė pianistė Raimonda Apeikytė. Programos pranešėja sutiko bū
ti filmų ir televizijos aktorė Rūta
Lee (Kilmonytė-Lowes).

LITERATŪROS VAKARE, kurį
Niujorko bei apylinkių lietuviams
vasario 14 d. surengė Vaižganto kul
tūros klubas Brooklyne, mažojoje
Kultūros Židinio salėje, amžiaus sep
tyniasdešimtmečio progą buvo pa
gerbtas rašytojas ir knygų leidėjas
Stepas Zobarskas. Apie jo kūrybą
bei literatūrinę veiklą kalbėjo Sta
sys Santvaras iš Bostono. Sukaktu
vininkas spaudoje reiškiasi nuo 1928
m., yra išleidęs daug novelių knygų,
du kartus laimėjęs premijas už kūri
nius jaunimui. Jo novelių yra išvers
ta į prancūzų, vokiečių, anglų ir ita
lų kalbas. 1947 m. V. Vokietijoje bu
vo išleistas jo novelių rinkinys “Das
Lied der Sensen” (“Dalgių daina").
Dar didesni sukaktuvininko nuopel
nai yra knygleidyboje, nes jis 1961
m. įsteigė “Manyland Books” leidyk
lą Woodhavene, N.Y., garsinančią
lietuvių rašytojų kūrinius anglų kal
ba. Brooklyne surengtas literatūros
vakaras pakeitė negalėjusią įvykti
tradicinę dailės parodą Vasario 16
proga. Be sukaktuvininko S. Zobarsko, jame savo kūrinius skaitė poetai
— Leonardas Andriekus, Stasys
Santvaras ir Kotryna Grigaitytė. Ak
torius Vitalis Žukauskas programon
įsijungė S. Zobarsko novele “Mon
sinjoro suoliukas”. Vakarui vado
vo Paulius Jurkus. Jo metu buvo pra
nešta, kad Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1980 m. premiją vertintojų ko
misija paskyrė literatūros vakare
dalyvavusiai Kotrynai Grigaitytei už
jos poezijos rinkinį “Marių vėjui
skambant”.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NŲ PROGA Adelaidėje buvo sureng
ta kelis skyrius turėjusi dailės paro
da. Vienas jų teko meninėms Vytau
to Vosyliaus ir Vytauto Neverausko
nuotraukoms. V. Vosylius atstovauja
senajai fotografų kartai, šia sritimi
susidomėjusiai dar Lietuvoje, kur
jam teko tarnauti karo aviacijoje. Jo
nuotraukos 1936 m. pasiekė “Kario”
žurnalą ir netgi puošdavo jo virše
lius. Su nuotraukom nesiskyrė ir at
vykęs Australijon. Jų rinkinėlį jis
pasiūlė turizmo biurams. 1962 m.
V. Vosyliaus nuotraukos su Austra
lijos gamtovaizdžiais laimėjo pirmas
vietas, atsidūrė įvairiose brošiūrose
bei rėkiamuose. Priklauso Adelaidės
“Camera” klubui, dalyvauja Austra
lijos ir tarptautinėse parodose, lai
mėdamas premijas. Vytautas Neverauskas yra jūros biologas, palyginti
neseniai pradėjęs fotografuoti, pasta
ruoju metu susidomėjęs povandeninių nuotraukų technika. Jo nuotrau
kose netrūksta jūros vaizdų, o foto
grafuodamas žmones stengiasi at
skleisti jų charakterį, jausmus bei
mintis.

SAVO KONCERTŲ SERIJOJE Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose
ir Klaipėdoje smuikininkas R. Kati
lius ir pianistė L. Lobkova atliko dvi
naujas lietuvių kompozitorių sonatas
— P. Dikčiaus "Medžioklę” ir F. Ba
joro “Prabėgusius metus”. Abi jos
yra keturių, dalių. P. Dikčius savo
kūrinyje stengiasi vaizduoti medžiok
lę, ją pradėdamas fortepijono “šū
viu”, toliau lyg ir pereidamas prie
gamtos vaizdų, medžiotojų dainos po
ilsio metu. F. Bajoro sonata “Prabė
gę metai” atspindi žmogaus gyveni
mą. Tai liudija keturi sonatos dalių
pavadinimai — “Įžanga”, “Vaikys
tė”, “Konfliktas” ir-“Einantis gyve
nimo laikas”. “Įžangoje” netrūksta
liaudies muzikos atgarsių — raudų,
dainų, šokių. Nekaltus vaikystės žais
mus su ramia laiko tėkme atskleidžia
antroji dalis, širdies smūgius, susi
pynusius sų lyriškais vaizdais, pri
mena trečioji sonatos dalis. Ketvirto
joje jaučiamas iš širdies gelmių ky
lantis riksmas, o muzikos nutrūkimas
trim pizzicato gaidom tampa klausi
mu, kas bus toliau?
VILNIAUS DRAMOS TEATRAS
į repertuarą įtraukė vieną vėlyvųjų
norvego dramaturgo H. Ibseno vei
kalų — “Junas Gabrielis Borkmanas”. Premjerą paruošė vyr. rež. H.
Vancevičius su dail. V. Idzelyte.
Vaidmenis premjeriniame spektakly
je atliko aktoriai — R. Adomaitis, M.
Rasteikaitė, L. Noreika, J. Kisielius
ir V. Mainelytė.
MAŽOSIOS GRAFIKOS PARODĄ
vilniečiams centrinėje Mokslų Aka
demijos bibliotekoje surengė Alfon
sas čepauskas, sutelkęs apie 100 savo
kūrinių. Juose buvo vaizduojama Vil
niaus universiteto architektūra, žmo
gaus veikla, jo santykis su technika.
Didžioji rodinių dalis betgi buvo miniatūriniai knygženklai — tokio dy
džio, kad juos galima klijuoti į kny
gas. Buvo išleistas ir originalus miniatūrinis parodos katalogas.
MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE
vilniečiai susitiko su rašytoju Sau
lium šalteniu. Skaitytojams jis yra
pažįstamas kaip novelių, apysakų ir
pjesių autorius. Pokalbiui su S. šal
teniu vadovavo literatūros kritikas
Algis Kalėda Jame taipgi dalyvavo
Vilniaus jaunimo teatro režisorės
Irena Bučienė ir Dalia Tamulevičiū
tė, pagrindinius vaidmenis S. Šalte
nio pjesėse sukūrę šio teatro akto
riai.
VILNIAUS LIAUDIES MEISTRŲ
SALONE savo tekstilės darbų parodą
turėjo Irena Urbanavičienė. Ji yra
pasirinkusi senąją liaudies amatų ša
ką — pinikus. Paroda turėjo apie 50
suvenyrinių dirbinių — dekoratyvi
nių verpsčių, kilimėlių, padėklų gė
lių vazonėliams, rištų moteriškų ran
kinukų, piniginių, dirželių, papuo
šalų su Zodiako ženklais. Pirmąją I.
Urbanavičienės mokytoja buvo jos
anyta, supažindinusi su mazgų raišiojimu.
ANTRĄ ŠIO SEZONO PREMJE
RĄ paruošė Šiaulių dramos teatras.
Jai buvo pasirinkta J. Šlaviko pjesė
“Suaugusi jauno žmogaus duktė”.
Spektaklį režisavo R. Steponavičiūtė,
scenovaizdžius sukūrė dail. D. Dokšaitė, vaidmenis — aktoriai P. Piaulokas, E. Jasnauskaitė, R. Krilavičiūtė, E. Pauliukonis, S. Jakubauskas,
V. Baranauskas ir E. Leonavičiūtė.

POETĄ FAUSTĄ KIRŠĄ, mirusį
1964 m. sausio 5 d. Bostone, jo 90tojo gimtadienio proga “Literatūros
ir Meno” vasario 28 d. laidoje prisi
minė Jonas Šlekys. Jis tiksliai aprašo
jo gyvenimą, kūrybą, atliktus verti
mus. J. Šlekio išvada: “Didžioji F.
Kiršos kūrybos dalis yra susijusi su
simbolizmu bei neoromantizmu. Po
etas savo kūryboje skynė kelią lietu
vių intelektualinei lyrikai, plėtė po
etinį žodį, į eilėraštį įvedė ir bandė
supoetinti filosofines abstrakcijas.
Būdamas -vientisos pasaulėjautos,
abstraktaus filosofinio mąstymo, F.
Kirša ilgame lietuvių lyrikos ieško
jimų, blaškymosi, paklydimų ir atra
dimų kelyje sugebėjo likti ištikimas
savo meniniams bei gyvenimiškiems
principams . . .” Velionies poezijos
rinktinė “Pelenai” 1969 m. buvo iš
leista Vilniuje.'
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS Kauno skyrius šiemet mini
savo veiklos dešimtmetį. Jo sekreto
riaus kompoz. Giedriaus Kuprevi
čiaus pranešimu, muzikinis gyveni
mas Kaune pokario metais buvo kiek
pritilęs, bet dabar jau yra atsigavęs.
Veikla turi dvi kryptis — kūrybinio
ir visuomeninio darbo. Skyrius su
Kauno profsąjungų rūmais išugdė
“Muzikos savaites”, turi “Kontra
punkto” programą televizijoje, muzi
kinius trečiadienius J. Paleckio var
do bibliotekoje. Muzikiniame Kau
no teatre rengiami kauniečių kompo
zitorių simfoninių kūrinių koncertai,
jame buvo įsteigta elektroninės mu
zikos grupė “ARGO”. Skyriaus narių
eiles neseniai papildė jaunosios mu
zikologės A. Bakšytė, J. Urbonavičiū
tė ir kompoz. V. Bartulis. Aktyvūs te
bėra du veteranai kompozitoriai —
muzėjaus varpais skambinantis Vik
toras Kuprevičius, neseniai atšventęs
amžiaus aštuoniasdešimtmetį, ir Jo
nas Dambrauskas, kuriam š.m. gegu
žės 23 d. sukaks 89 metai. Pastara
sis tvarko kūrybinį savo palikimą.
Pats G. Kuprevičius Vilniaus operos
ir baleto teatrui įteikė partitūrą savo
operos “Su visu šiuo pasauliu”. Ji
sukurta pagal P. Dirgėlos novelių
apysaką.
V. Kst.

8 psi.
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•
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REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto
Klevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai Vasario 16 iš
kilmių pamaldose
Nuotr. V. Bacevičiaus

įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose
•.Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

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

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

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

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI —virš 19 milijonų
=
E
Pirmadieniais
10-3 =
Antradieniais
10-3 E
=
Trečiadieniais uždaryta E
Ketvirtadieniais
10-8 =
Penktadieniais
10-8 E
E
Šeštadieniais
9-1 |
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų s-tų
taupomųjų s-tų
spec. taup. s-tų
depozitų-čekių s-tų
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mortgičius nuo
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1

KASOS VALANDOS:

14 %
13%%
12%%
12 %
13 %
10%%
13 %
6 %
15 %
14 %
v.p.p.

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

CTEDUABI’C EIIDQ
OlErnARO F U KO
♦

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West.
•
Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant

nekilnojamų

nuosavybę

visada

A. BlIŪdŽIUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sųžinlngai patarnausi

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Telefonas 531-1305
(Tarp Dundas ir College)
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt.
Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

,

MEAT
MARKET

_ —_

Telefonas 535-1258

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai

Jauniams. Balandžio 5, sekmadie
nį, 4 v.p.p., bus koncertas Hamiltono
Aušros Vartų parapijos salėje. Visi
jauniai ir jų tėveliai bei visi kiti atei
tininkai yra skatinami dalyvauti.
Moksleiviai ateitininkai kovo 16 d.
suruošė pyragų išpardavimą. Surink
ta $21 Lietuvos kaliniams šelpti.
Studentų ateitininkų susirinkime
kovo 16 d. kalbėjo Don Posterski iš
“Inter-Varsity Christian Fellowship”
tmea “Kas yra krikščionis?” ir aiški
no, kaip mes galime būti geresni
krikščionys.
Studentų ateitininkų kandidatų
kursai bus gegužės 8-10 d.d. Skatinami dalyvauti visi ateitininkai bei jau
nimas, kuris domisi šais kursais.
Kandidatų kursų programoje nagri
nėsime ateitininkų ideologiją bei is
toriją. Informacijų teirautis pas Ritą
763-2136.
Studentų ateitininkų centro valdy
bos rengti pavasario kursai Dainavo
je įvyko kovo 20-22 d.d. Dalyvavo ir
keli studentai iš Toronto.
Metinė ateitininkų šventė Toronte
— gegužės 22-24 d.d.
Moksleivių ir studentų rekolekci
jos — gegužės 29-31 d.d. Wasagoje. Tema — “Dievas ir draugystė”.
Studentų ateitininkų centro valdy
bos rengiama vasaros stovykla įvyks
rugpjūčio 23-30 d.d. Tippacanoe,
Ohio.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
medicininio komiteto pirminin
tvirtinimas pakenktų dabarti kas Kanados Lenkų Kongrese.
niams geriems ryšiams tarp Ka Ši grupė lėšas žada telkti iš len
nados ir Britanijos, o ateityje kų kilmės gydytojų, o dalį vais
paliestų ryšius ir su Britanijos tų gauti iš lenkų vaistininkų.
Bendruomene. Pasak Toronto Kanados užsienio reikalų minis
dienraščio “The Globe and terija yra susirūpinusi lenkų
Mail” vedamojo, tai buvo paš kilmės Kanados piliečių likimu
tu pasiųstas kumštis Britanijai. Lenkijoje, kur gali kilti politi
nis chaosas ar prasidėti sovieti
Winnipege posėdžiavo teisin nė invazija. Lenkijon važiuojan
gumo ministerial aštuonių Ka tys ar ten gyvenantys Kanados
nados provincijų, nepritarian piliečiai raginami registruotis
Skautų veikla
čių min. pirm. P. E. Trudeau Kanados ambasadoje Varšuvo
siekiamoms konstitucijos refor je. Kanada turi 250.000 lenkų
• LSS lituanistikos seminaras
moms. Jie bandė surasti formu imigrantų. Apie 4.-5.000 jų kas skautų-čių vadovams įvyks š.m. bir
lę, kuri būtų priimtina min.
želio 20-27 d.d. Gintaro vasarvietėje,
pirmininkui P. E. Trudeau, kad met apsilanko Lenkijoje. Tokių Union Pier, Mich. Seminarui vado
turistų iš Kanados Lenkijoje vaus v.s. fil. D. Eidukienė. Rengia
konstitucijos parsivežimas Ka- betkada
gali būti keli šimtai. LSS lietuviškumo komisija. Lekto
nadon būtų atliktas visų vyriau Be jų, Lenkijoje
gyvena 235 riais pakviesti v.s. kun. J. Vaišnys,
sybių vardu. Oficialiai ta for
Kanados
piliečiai,
kurių
apie 80 J. Masilionis s. fil. dr. T. Remeikis,
mulė tebėra nepaskelbta, nes yra įsikūrę Varšuvoje. Suirutės
F. Strolia. Dalyviais priimami
ją turi patvirtinti provincijų ar invazijos atveju norima tu muz.
18 m. baigę vidurinę mokyklą ir vy
premjerai. Neoficialiai kalba rėti turistų ar ten gyvenančių resni. Mokestis — $110 asmeniui,
ma, kad ji liečia konstitucijos
įskaitant maistą ir nakvynę.
pakeitimus ateityje. Seniau pro Kanados piliečių sąrašą su jų
• Skrajojantiems draugininkių
vincijos norėjo, kad pakeitimai adresais, kad jiems galėtų pa kursams Toronte pasibaigus, gauti
dėti
Kanados
ambasada.
būtų pasiekiami visų vyriausy
įdomūs ir teigiami dalyvių komen
bių susitarimu, o min. pirm. P.
tarai. Kursų metu išrinktos draugiš
kiausia Dana Barakauskaitė, lietu
E. Trudeau nori užsitikrinti vi
viškiausia Rebeka Rauth ir skautišsuotinio referendumo teisę. Pa
ŽALIAUSKAS VĖL PIRMAUJA
kiausia — Birutė Batraks.
gal naująją formulę, provincija
Aleksandras Žaliauskas, 9 metų,
• Skautininkų sueigoje kovo 22
jai nepatinkamus pakeitimus vėl pirmauja kaip vispusiškas lengva
galėtų sustabdyti tik tokiu at atletis. Kovo 21 d. įvyko Ontario d. pasidalyta rūpimais klausimais
nutarta sušaukti specialią sueigą
veju, jeigu jos parlamentas juos prieauglio klasių varžybos York uni ir
LSS rinkimų reikalu. Ačiū šeiminin
atmestų dviejų trečdalių balsų versiteto lengvosios atletikos pasta kei J. Empakerienei už vaišes.
dauguma. Šiam naujam provin te. Aleksandras laimėjo tris pirmas
• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
cijų pasiūlymui nebeliko pakan vietas savo amžiaus “Tyke” grupės landžio 6 d., 7 v.v., Prisikėlimo Pa
kamai laiko. Spėjama, kad kons ir vieną antrą vietą šuolyje į tolį pa rodų salėje. C. S.
tituciniai debatai Kanados par sekme 4.23. Rezultatai pirmų vietų
buvo 50 m bėgime 7.4 sek., 200 m
lamente bus užbaigti dar prieš bėgime
31.1 sek. ir šuolis į aukštį 19 pergalių. Kritimas vis dar teisi
Kvebeko parlamento rinkimus 1.18 m.
namas “Žalgirio” dalyvavimu Euro
balandžio 13 d. Esą tą skubė
Visos šitos pasekmės buvo Alek pos taurių laimėtojų turnyre, kuris
jimą diktuoja galima Kvebeko sandro geriausios, ir jis tapo lai žalgiriečiams taip pat buvo nesėk
liberalų ir jų vado C. Ryano mėtoju “Tyke” grupės individuali mingas. Tame turnyre dąlyvavo ir
Maskvos CASK klubas, turėjęs pa
pergalė. Jis yra įsipareigojęs nio medalio.
Visos šitos pasekmės yra geres kankamai jėgų laimėti augščiausios
tęsti kovą prieš konstitucijos
pakeitimus, jeigu perimtų val nės už jo amžiaus lietuvių ir baltie- lygos pirmenybes. Belieka džiaugtis
bent tuo, kad “Žalgiris” tebėra pir
džią iš separatizmo siekiančio čių rekordus.
majame augščiausios lygos geriau
dabartinio premjero R. Leves
sių komandų šešetuke, kovojančiams
Krepšinio
žaidynės
que. Tokiu atveju kiltų neišven
dėl aukso, sidabro ir bronzos meda
Kanados
sporto
apygardos
krepši

giama kova tarp dviejų broliš
lių.
kų liberalų partijų: konstituci nio žaidynės įvyks balandžio 11-12 d.
Vilniaus “Statybos” krepšininkai
Hamiltone.
jos reformų siekiančios federa
pirmenybių kovas užbaigė antrojoje
ŠEŠTADIENĮ,
BALANDŽIO
11
cinės partijos ir jas atmetančios
augščiausios lygos grupėje, turėju
Westdale High School
provincinės partijos Kvebeke.
sioje septynias komandas. Joms teko
(Main St. West ir Longwood Rd.)
sužaisti po 36-rias rungtynes. Vil
Rinkiminiame Kvebeko par 9.00 v. vyrų B Kovas II — Aušra
niaus “Statyba” su 19 laimėjimų už
Kovas I — Vytis
lamento vajuje abi pusės švais
sitikrino VII vietą, kuri yra I-ji toje
to visą eilę pažadų. Liberalų va 10.30 v. jaunių A Kovas — Vytis
grupėje. Labai galimas dalykas, se
jaunių B Aušra — Vytis
das C. Ryanas įsipareigojo su
kančiais metais vilniečiai krepšinin
12.00 v. vyrų B Aušra — Tauras I
mažinti suvaržymus anglų kal
kai įkops į geriausių augščiausios ly
Vytis — Tauras II
gos komandų šešetuką. Po šių pir
bai. Pagal separatistinės Kvebe 13.30 v. vyrų A Aušra — Kovas
menybių iš augščiausios krepšinio ly
ko partijos ir jos vado premje
jaunių A Aušra — Vytis
ro R. Levesque priimtą įstaty 15.00 v. vyrų B Tauras I — Kovas II gos iškrito XIII-je vietoje atsidūręs
Novosibirsko “Lokomotyvas”, XII-je
mą, krautuvių pavadinimai jų
Tauras II — Kovas I
— Taškento “Universitetas”. Šios ko
iškabose bei vitrinose leidžiami
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 12
mandos grįžta pirmojon krepšinio lytik prancūzų kalba. Tai liečia
Mohawk College
gon. Augščiausioje lygoje jas pakeis
ir reklamines lentas. Liberalų
(Upper James ir Fennel)
pirmosios lygos laimėtojas. Neaiškus
pergalės atveju vėl būtų leidžia 9.00 v. jaunių C Aušra — Kovas
likimas lieka Rygos VEF komandos,
ma vartoti abi kalbas — pran 10.30 v. jaunių A Aušra — Kovas
kuri augščiausios lygos pirmenybes
cūzų ir anglų. Valdžios įstaigos 12.00 v. vyrų B dėl III-IV vietos
užbaigė XI-je vietoje. Jai teks su
tada taip pat būtų įpareigotos 13.30 v. vyrų B baigminės rungtynės žaisti trejas rungtynes su antrąja pirmosios lygos krepšinio komanda. Pra
vartoti anglų kalbą, jeigu kas 15.00 v. vyrų A Aušra — Kovas
KS apygarda laimėjimas Rygos krepšininkus gali
nors to pareikalautų. C. Rya
išstumti į pirmąją lygą. Normaliai
nas taip pat sumažiptų suvaržy
augščiausia krepšinio lyga turi 12 ko
SPORTAS
LIETUVOJE
mus ir angliškoms mokykloms.
Raminta šupilaitė, 14 metų am mandų, šiemet betgi jų skaičius buvo
Dabartinis įstatymas nr. 101
padidėjęs iki 13. Dabar jį vėl siekia
žiaus
moksleivė iš Kauno, pasiekė
angliškas mokyklas leidžia lan
ma sumažint iiki 12-kos atrankinėmis
kyti tik tų šeimų vaikams, ku gražių laimėjimų Sovietų Sąjungos Rygos krepšininkų kovomis su antrą
ir
R.
Vokietijos
jaunučių
plaukimo
rių vienas tėvų išsilavinimą varžybose Hallėje. Dvi pirmąsias vie ja pirmosios lygos komanda.
anglų kalba yra gavęs Kvebeko tas ji laimėjo plaukimuose nugara,
Lietuvos jaunių stalo teniso pirme
provincijoje. Šį principą C. Ry 100 metrų įveikusi per 1 min. 6,02 nybės buvo surengtos Mažeikiuose.
anas žada gerokai praplėsti, sek., 200 metrų — per 2 min. 26,15 Jose nedalyvavo pernykščiai čempiiškaitydamas vieno šeimos tė sek., šie rezultatai pagerino ne tik jonai — Z. Rusakevičius, J. Danilevi
vų turėtą anglišką išsilavinimą Lietuvos mergaičių, bet ir merginų čiūtė, tuo laiku kovoję sąjunginėse
betkur Kanadoje ar net ir visa bei moterų rekordus. Trečią pergalę varžybose. Naujais Lietuvos jaunių
R. šupilaitė su savo komandos drau čempijonais tapo vilnietė Eugenija
me pasaulyje.
gėmis išsikovojo kombinuotoje 4x100 Valaitė ir kaunietis Svajūnas ŽaleKūdikių pirkimu spauda pava estafetėje.
nekas. Merginų dvejeto kovas laimė
jo E. Valaitė ir kaunietė R. Dolotodino premjero R. Levesque pa
48-tosios augščiausios vyrų krepši
siūlytą finansinę paramą namus nio lygos pirmenybės vėl baigėsi vaite, vaikinų — kauniečiai A. Žaleperkančioms šeimoms, kurios Maskvos kariškių CASK klubo per nekas ir A. Zaikauskas, mišraus dve
— kauniečiai A. Baltrimavičius
jau turi bent vieną vaiką. Pirk gale, pasiekta jau devynioliktą kar jeto
ir R. Dolotovaitė.
damos naują namą, jos gautų tą. Iš 34 sužaistų rungtynių šis klu
$10.000 paskolą be palūkanų bas laimėjo 29, II vietoje su 22 lai
• Supažindinkite savo draugus su
arba sumažintomis palūkano mėjimais palikęs Kijevo “Strojitelį”,
mis, o paskola perkančioms ne III v. su 21 laimėjimu — Leningra “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
“Spartaką”. Kauno “Žalgiris”, per kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
naują namą siektų iki $6.000. do
nai laimėjęs sidabro medalį, šiemet gaus keletą numerių nemokamai.
Gimus antram, trečiam ir ket nusmuko į IV vietą, išsikovojęs tik
virtam vaikui, iš paskolos būtų
atskaitoma po $2.000. Tai su
daro nemažą $6.000 sumą, ku
All Languages Service
rios nereikėtų grąžinti. Nors
premjeras R. Levesque teisina
si, kad šiuo projektu norima
i
sustiprinti namų statybą bei jų
s? ■ i
pareikalavimą, iš tikrųjų jam
NOTARIZUOTI VERTIMAI
rūpi prieauglio padidinimas
provincijoje.
IR VERTEJAVIMAS PER 70 KALBŲ
Nemokamų vaistų siuntimą
■
361-0303
Lenkijon Otavoje planuoja gru
SUITE 1105,67 YONCE STREET, TORONTO, ONT, M5 E1
pė lenkų kilmės gydytojų, ku
riai vadovauja dr. R. Wierbicki, -

SPORTAS

A.E.LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. A.

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

1576 Bloor Street West

Tei.
Namu

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

MAE-LAW BRIDALS
Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir
kasdienine apranga.

Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio
9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r. — 6 v.v.

1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario

Telefonas 823-5960

(Clarkson Rd. Plaza)

Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
13%% už 6 mėn. term, indėlius
12’/2% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 % už pensijų ir namų planų
13 % specialių taup. sųsk.
10%% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:
15% už asm. paskolas
14% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir suskaitę
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 1 532-8723
Toronto, Ontario

M6P 1A6

532-1149

ir
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Rezidencinės ir
Apartamentai *

komercinės nuosavybės
Kondominiumai * Nuomosimas
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m Angelė E. Kamiene
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REALTOR

• • •

BROKER

o • •

NOTARY

Ti C rjri k rp J71 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
iLo JL A. 1 JlL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toiiomi talevixljoi, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityrę* ipecialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074

o Sov. P. Užbalis

AUTOMOTIVE FIBERS
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8W 3R3

Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
• Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime Įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta
482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. *r
Janavičiai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

KAI PARDUOTUVĖ
APGAUDINĖJA

PRANEŠIMAS IŠ BUENOS AIRES

Lietuvių kongresas Argentinoje
Septintasis Pietų Amerikos
Lietuvių Kongresas Buenos Ai
res mieste, Argentinoje, š.m.
vasario 11-15 d.d. susilaukė ga
na plataus atgarsio ir argenti
niečių spaudoje. Šio kongreso
ir Vasario 16 proga A. A. Mičiūdas, dirbantis “TELAM” ži
nių agentūroje, išsiuntinėjo in
formacijas Urugvajaus, Parag
vajaus, Bolivijos, Peru, Brazili
jos, JAV ir Maroko spaudai.
Ilgą ir gražų straipsnį apie
VII P ALK nutarimus kartu su
nuotrauka įdėjo Argentinos
dienraštis “La Prensa”. Kitas
dienraštis “Clarin” įdėjo trum
pą aprašymą ir Adrianos Jocytės nuotrauką prie Laisvės pi
ramidės po iškilmingų pamaldų
katedroje.
Taip pat buvo išsiuntinėta
Lietuvai Išlaisvinti Komiteto
Argentinoje deklaracija Vasario
16 proga. Ją išspausdino Bue
nos Aires laikraščiai “La Pren
sa”, “Conviction”, “La Nacion”, “Nueva Provincia”, Sante Fe provincijos — “El Lito
ral”, Kordobos provincijos —
“Los Principios”.
Minėtoje deklaracijoje buvo
pareikšta: “Atrodo, kad laisva
sis pasaulis po ilgo snaudulio
pradeda pabusti, ima suprasti
agresyvumą sovietinės imperi
jos, siekiančios pasaulio hege
monijos, kuri prasidėjo ne Af
ganistano užpuolimu, ne Veng
rijos ir Čekoslovakijos invazija
1956 ir 1968 m., ne dabartine
grėsme Lenkijai. Sovietinė ag
resija prasidėjo daug anksčiau,
būtent, 1940 m., kai Maskva su
laužė nepuolimo sutartis ir už
ėmė Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Ypač Lietuvoje okupantas susi
laukė didelio pasipriešinimo iš
visų lietuvių, kurie kovoja už
krašto išlaisvinimą pagal savo
išgales. Jie susilaukė rafinuoto
sovietų teroro, rusifikacijos, ka
lėjimų, trėmimų, psichiatrinių
ligoninių ir religijos persekio
jimo. Tačiau lietuviai nepasi
duoda tėvynės priešui.
Mes, lietuviai, ir jų vaikai,
kurie gyvename Argentinoje,
dar kartą norime išreikšti savo
solidarumą bei moralinę para
mą argentiniečiams, kurie taip
,drąsiai, teisingai kovojo ir lai
mėjo karą su tarptautiniu tero
rizmu, diriguojamu Sovietų Są
jungos.”
Šis pareiškimas buvo perduo
tas ir per įvairias radijo stotis.
Paskutinė deklaracijos pa
straipa, skirta Argentinai, pa
siekė jos valdžios viršūnes. Vy
riausias laivyno. admirolas Ar
mando Lambruschini pakvietė
A. A. Mičiūdą su VLIKo pirmi
ninku dr. K. Bobeliu į s.avo ka
binetą ir padėkojo lietuviams
už viešai pareikštą solidarumą
kovoje prie teroristus (komu
nistus). Be to, jis pasveikino
lietuvius Vasario 16 proga ir
pažadėjo savo paramą.
Argentinos spauda (“La Na

tion”) nemažai rašė apie VI.
Šakalį ir Madrido konferenciją.
Santa Fe dienraštis “El Lito
ral” įdėjo straipsnį apie Mad
rido konferenciją, pabrėždamas
JAV delegacijos ko-pirmininko
Max Kampelmano pareiškimą,
smerkiantį žmogaus teisių pa
žeidimus sovietų okupuotuose
kraštuose. Kor. M.

Lietuvių rankomis
atnaujinta šventovė

šeštadieninės Montrealio mokyklos VI ir VII skyriaus mokiniai deklamuoja
eilėraščių pynę Vasario 16 minėjime

DELHI, ONT. Lietuviai, tai kaip
gero augalo sėkla — kur nukrenta,
ten išleidžia šaknis ir vešliai auga.
Taip atsitiko ir Delhi, Tillsonburgo
bei Simcoe apylinkėse. Prieš eilę me
tų čia ėmė kurtis vienas po kito lie
tuviai tabako auginti. Jų skaičius pa
didėjo po II D. karo, kai atvyko nau
ja banga ateivių. Jie ėmė organizuo
tis, o 1959 m. įsteigė lietuvišką šv.
Kazimiero parapiją. Tam reikalui bu
vo nupirkta sena, gana apleista šven
tovė ir klebonija. Aprūpinę parapiją
būtiniausiais reikmenimis, parapijos
nariai nutarė savo šventovę atnaujin
ti. Tą darbą atliko 1964 m. dail. J.
Bakis..
Per paskutinius 17 metų šventovės
išvaizda paseno, nusidėvėjo. Kilo
mintis vėl atnaujinti. Tik parapijie
čių skaičiui sumažėjus, o dažymo
kainoms iškilus, imta abejoti. Kilo
mintis įveikti infliaciją, atliekant
darbą talkos būdu. Sudaryta darbui
organizuoti grupelė iš parapijos ko
miteto sekretoriaus P. Augaičio ir
statybos specialistų — A. Kairio ir
J. Vitkausko, o savanorių dažytojų
susidarė visas būrys. Didesnė dalis
darbininkų buvo iš naujų ateivių,
bet ir tie jau nebe jaunuoliai. Kai'
vieną jų paklausiau, ar jam kas nors
išsipildė iš jo vaikystės troškimų, at
sakė “taip”. Kai jį mažą mama šu
kuodavusi ir-pešdavusi, norėjęs ne
turėti plaukų. Dabar tas jo troški
mas išsipildęs . . Esą daugumai pa
rapijiečių tas troškimas išsipildęs.
Kovo 9 d. darbas pradėtas. Vyrai
darbavosi dažydami, o moterys virė
ir kepė, nes kasdien reikėjo pamai
tinti apie 20 žmonių. Nors ir pri
reikė dažyti penkias eiles, bet per
5 dienas tas didžiulis darbas buvo at
liktas. Sienos — kaip naujos, šven
tieji išmaudyti, grindys išmazgotos.
Pas kleboną sukrauta didoka krū
velė sąskaitų už dažus ir kitus reik-menis. Bet štai staigmena: vienas
iš dažytojų, Julius Strodomskis, pa
ima visas sąskaitas ir užmoka kaip
auką parapijai. Be to, dar jis nupir
ko kilimą takui per visrVŠVėBtovę.
šis Juliaus mostas buvo kaip koks
vainikas užbaigai to darnaus savano
rių savaitės darbo.
Sekmadienį parapijiečiai susirinko
pamaldoms į gražią šventovę su pa
sitenkinimo šypsena veiduose, nes
tas talkos darbas visus suartino ir
lyg dvasioje atnaujino. Po' pamaldų
parapijos katalikių moterų skyrius
pakvietė visus į parapijos salę bend
riems pietums. Čia buvo pasidalinta
įspūdžiais iš savaitės įvykių, be to,
išklausyta Dalios Norkutės-Mclntosh
paskaita apie bankinius reikalus.
M. Norkus

VAKARAS KOVOJANČIAI SPAUDAI
Meninė dalis ir dr. Aleksandro Štromo paskaita

Toronte jau šešeri metai yra
leidžiamas mėnraštis anglų kal
ba “Speakup”, skleidžiantis an
tikomunistines mintis ir kovo
jantis už sovietų pavergtų tau
tų laisvę. Jo leidėjas yra kelių
tautybių asmenų grupė su Gilia
nt Urbonu priešakyje, šiai ini
ciatyvai paremti specialus lietu
vių komitetas kovo 28 d. Lietu
vių Namuose surengė vakarą.
Susirinkus gana gausiai pub
likai, rengėjų vardu įvadinį žo
dį tarė T. Stanulis, išvardinda
mas garbės komiteto narius su
gen. Lietuvos konsulu dr. J.
žmuidzinu priešakyje. Dr. A.
Pacevičius supažindino klausy
tojus su “Speakup” leidėjo bei
redaktoriaus G. Urbono biogra
fija.
Meninę dalį atliko hamilton i š k i o “Aukuro” sekstetas
“Daina” (T. Kalmatavičienė, M.
Kalvaitienė, L. Stungevičienė,
A. Matulicz, E. Kudabienė, A.
Laugalįenė). Pradėjo kupletais,
apdainuojančiais torontiečių
veiklą (E. Kudabienė, M. Kal
vaitienė, L. Stungevičienė).
Akompanuojant D. DeksnyteiPowell, sekstetas padainavo vi
są eilę naujai paruoštų dainų,
sukurtų lietuvių ir nelietuvių
kompozitorių. Įtarpuose aukurietės skaitė eilėraščius poetų
— J. Aisčio, K. Bradūno, Puti
no, J. Degutytės, A. Čepaitės,
B. Pūkelevičiūtės, H. Radausko,
A. Sidabraitės. Klausytojams
norėjosi žinoti ir atliekamų da
lykų autorius, nes nebuvo nei
spausdintos programos, nei pra
'
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lietuviška nuotaika Jus atgaivins.
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo
atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:

Groži
Graži

Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•
NAMAI
•
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

j j j ir

j jrr f f ff f f f f ff-

Dramaturgas
Jaunas dramaturgas perskai
tė Bernardui Shaw savo pirmą
ją komediją.
— Jūsų nuomonė?
— Tokią silpną pjesę leisti
na parašyti tik įžymiam drama
turgui. . .

London, Ontario

(Atkelta iš 4-to psl.)
Jau devyneri metai, kai eina “LKB
Kronika”. Yra labai sunku ir pavo
jinga Lietuvoje ją spausdinti bei
platinti. Todėl mes čia laisvėje turi
me prisidėti prie jos ir kitų pogrin
džio leidinių dauginimo ir platini
mo. Mūsų pareiga informuoti pasaulį
apie tai, kas vyksta laisvės neturin
čioje Lietuvoje. Jiems ten labai rei
kalingos lėšos. Dirbantieji kviečiami
paaukoti nors po šimtą dolerių į
metus. Juk tai nėra didelė suma —
Geri darbai
mažiau negu 30 et. arba pusė dėžutės
Klasės auklėtoja klausia mo cigarečių į dieną! Perlaidas ir če
kinius:
kius rašyti ir siųsti šiuo adresu: Li
— Pasakykite,' kokius gerus thuanian Catholic Religiuos Aid,
darbus padarėte praėjusią sa 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.,
11207, USA.
vaitę?
“Ir mes galime padėti platinti po
— Aš padariau bent du, —
grindinę spaudą, informuoti pasaulį
tarė Tomukas.
apie Lietuvą, remti jų pastangas lėšo
— Kokius?
mis. Visa tai galime, jei tik norėsime.
— šeštadienį aš aplankiau Jų kančios ir ribų nežinantis pasi
tetą, ir ji tuo labai džiaugėsi.
šventimas mus įpareigoja”, — pa
— Sekmadienį išvažiavau, ir reiškė baigdamas savo pranešimą
tuo teta dar labiau džiaugėsi.
kun. K. Pugevičius.

INCOME TAX

____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma

2290 Bloor W.

IO %

nuolaidos
"T. Žiburių"
skaitytojams
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BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

VBACENAS

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

All Seasons Travel, B.D.

Toronto, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6
20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

lietuviai parodė nuoširdų dėmesį
kun. K. Pugevičiaus pastangoms su
telkti daugiau lėšų, kenčiančiai tikin
čiajai Lietuvai. Septyniasdešimt pen
kias šeimas turinčiame Londone gau
ta $1.443, o West Lome pamaldose
iš Rodney apylinkės lietuvių surink
ta $935. Iš Šiluvos Marijos parapijos,
kuri apima tas dvi apylinkes, pasiųs
ta apvali $2.500 suma. Reikia at
kreipti dėmesį ypač į tai, kad Rod
ney apylinkėje gyvena tik apie 15
šeimų ir todėl jų aukos vidurkis nuo
šeimos yra per $50.
Buvęs

•
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MARIJAI ROMEIKIENEI
mirus Lietuvoje,
jos sūnui ZIGFRIDUI ROMEIKAI ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą —

S- V. Paulioniai
P. Jefremovienė

L. Todorovic-

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

(Sifts International Jne.
2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų,
plokštelių, o'dos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

Lietuvių Operos
žinios
Į "Lituani" operos spektaklius bilietai jau gaunami
Vaznelių krautuvėje Čikagoje, 2501 W. 71 st St. Telefonas:
(312) 471-1424.
Spektaklių datos: birželio 13 d., 8 vai-, vak., birželio
14 d.-, 3 vai. popiet, birželio 20 d., 8 vai. vak.
Vieta: Marijos mokyklos auditorija, 67th ir S. Cali
fornia Ave.
Bilietų kainos — parteryje: 20, 17, 14, 12 dol., bal
kone: 17, 1 3, 10 dol.
Visi tie, kurie turi įsigiję bilietus anksčiau skelbtom
datom, prašome juos pakeisti naujais.
Paštu bilietai užsakomi, pažymint spektaklio datą ir
siunčiant atitinkamai sumai čekį, šiuo pavadinimu ir
adresu Lithuanian Opera Co., 2501 W. 71st St., Chicago,

III. 60629, USA.
Dainuoja:
Dana Stankaitytė I ir III sp.
Nerija Linkevičiūtė II sp.
Margarita Momkienė
Stefan Wicik I ir III sp.
Rex Eikum 11 sp.

Algirdas Brazis I ir III sp.
Algis Grigas II sp.
Jonas Vaznelis I ir III sp.
Vytautas Paulionis II sp.
Bernardas Prapuolenis

Scenos reikalų vadovas —

Chormeisteriai:

J an as. Baran i s

Alfonsas Gečas,
EmilijaSakadolskienė

.

—

Meninė priežiūra —
dqiI. Vladas Vijeikis

Dirigento asistentas —

Pastatymo produkcija —

Arūnas Kaminskas

Kazys Oželis

Režisorius —

Choreografija —

Paul Williams

Dirigentas —

Violeta Karosaitė

Alvydas Vasaitis

Lietuvių Opera kviečia visus ir iš visur atvykti į Čika
gą, organizuojant ekskursijas autobusais ar automobiliais,
ir dalyvauti pirmą kartą Amerikoje statomoje mūsų laisvės
tema sukurtos operos "I Lituani" - Lietuviai spektakliuose.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B.
Telefonai: ■

įstaigos <416) 231-4138'

olwl,

I oronro, unrario
M8X 1C5

namų

249-2637

Advokatas

Algis S. Pacevičius,
B.Sc.,LL.B.

2299 Dundas St. w.,
suite 303
Toronto, Ontario
SLJ
st,

Telefonai:
įstaigos (416) 537-2643
namų 233-0303

[HlmilMiĮąJ.&L.SULIMIERSKI

į vakarus nuo Runnymede

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
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•

3031 Bloor St. W., Suite 200
DUOSNCS RODNEY IR LONDO
NO LIETUVIAI. Londono ir Rodney

i š k i r p k i t ei

žemiausios kainos

DRAUDA

~~

1S YPSENOS Parink0 Pr-Alš

Skirtumas
Mark Twain buvo paklaustas,
koks yra skirtumas tarp klaidos
ir neapsižiūrėjimo. Rašytojas
truputį pagalvojęs .atsakė:
— Matot, jei vietoj savo pras
to lietsargio paimsi svetimą
puikų lietsargį, tai bus papras
čiausia klaida, bet jeigu vietoj
savo gero lietsargio paimsi sve
timą mankavertį, tai bus neap
• Kas žygiuoja keliu, vadinamu sižiūrėjimas.
"vėliau”, baigia keliu, vadinamu
Slogos pasekmės
“niekados”.
(Jonas-Paulius I)
— Na, už ką pakliuvai? -r-'
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss klausia kalinys savo naują ka
meros draugą.
— Už persišaldymą.
—- Kaip tai?
— Neišlaikiau, nusičiaudėJ
kviečiame atvykti poilsiui į Nek.
jau,
ir pabudo šeimininkas. . .
Pr. .Marijos seserų sodybą Putriame.

\ Norinčius kūno ir dvasios
atgaivos

nešėjos (buvo suminėtas tik vie
no kito eilėraščio autorius).
Pagrindinis šio vakaro dėme
sys teko dr. A. Štromui, Lietu
vos disidentui, atskridusiam iš
Britanijos. Jis po vakarienės il
gokai, bet gyvai dėstė savo min
tis apie išeivijos vaidmenį kovo
je už Lietuvos laisvę, pabrėžda
mas, kad jai tenka daugiau nei
pagalbinė pareiga (pasisakė
prieš “uodegizmo” teoriją).
Svarbu kovoti drauge su viso
mis pavergtomis tautomis, nes
vienos Lietuvos balsas tarptau
tinėje plotmėje esąs persilpnas.
Kovos skatintojas yra patriotiz
mas, apimąs tiesioginę ir netie
sioginę pagalbą Lietuvai. Ry
šium su ta mintimi dr. A. Štro
mas komentavo kun. dr. J. Šarausko mintis apie patriotizmą
ir kitus dalykus, vietomis sutik
damas, vietomis kritikuodamas.
Kvietė veikti kiek galint pla
tesniu mastu per spaudą anglų
kalba, nesiejant politinės savo
veiklos nė su viena Kanados po
litine partija. Atsakydamas į
klausimus, dr. A. Štromas pasi
sakė prieš betkurio lietuvių
veiksnio naikinimą ir siūlė jų
derinimą po viena viršūne.
Vakaro pranešėjas T. Stanu
lis perskaitė visą eilę gautų
sveikinimų iš paskirų asmenų
bei organizacijų (lietuvių ir nelietuvių). Jie buvo skirti
“Speakup” laikraščiui ir jo lei
dėjui. Taip pat buvo pranešta,
kad surinkta apie’ $1000 aukų
minėtam laikraščiui. Baigiamą
jį žodį tarė G. Urbonas, visiem
nuoširdžiai padėkodamas. D.

Kartais jūs negalite apsi
spręsti — lyginote prekes, tik
rinote kokybę, kėlėte visokius
klausimus, o visdėlto likote
“apstatytas”.
. Jeigu jus suklaidino pardavė
jas ar skelbimas, turite teisę
pasiskųsti. Ontario vartotojų ir
komercinių ryšių ministerija
pataria vartotojams rūpestingai
apgalvoti prieš rašant skundą.
Skundas yra rimtas būdas iš
kelti savo problemą. Vartoto
jai, kurie rašo skundus, norėda
mi išlieti savo pyktį ar atkeršy
ti, patys jieško problemų.
Pirmiausia turėtumėte mė
ginti reikalauti atpildo iš orga
nizacijos ar bendrovės, 'kuri
pardavė gaminį ar patarnavimą.
Jos gali patarti kreiptis tiesiai į
gamintoją.
Apsisprendus skųstis, geriau
sias būdas yra parašyti laišką ir
jame išdėstyti savo problemą.
Aiškiai rašykite, jei galima —
rašomąja mašinėle. Nuorašą pa
silikite sau, originalą siųskite
artimiausiam Vartotojų Patar
navimo Biurui (Consumer Ser
vices Bureau). Jeigu per tris sa
vaites negausite patenkinamo
atsakymo, galite užmegzti ryšį
su biuru, kuris jau žino jūsų
problemą.
Jeigu turite reikalą su vietos
pirkliu, galimas dalykas, kad
asmeninis pokalbis su reikalų
vedėju greitai išaiškins visą
reikalą. Priešingu atveju geriau
yra laiškas, kuris'apsaugo nuo
telefoninio pasikarščiavimo bei
atstūmimo.
Nukreipkite skundą į atitin
kamą firmos skyrių, jeigu gali
ma, į atsakingą asmenį. Šią in
formaciją galite gauti iš viešo
sios bibliotekos adresų knygos
arba iš pačios bendrovės.
Kai skundžiatės raštu, laiky
kitės šių taisyklių:
Pradėkite laišką su adresu at
sakymui.
Išdėstykite skundą ir pažy
mėkite, ar tai liečia pinigus, ga
minį, patarnavimą, ar kitus da
lykus.
Nurodykite netikusios prekės
tikslias žymes, įsigijimo laiką,
vietą, modelio numerį, aprašy
kite nepakankamą patarnavimą,
įskaitant datą, vietą in asmenis.
Baikite laišką, prašydami at
sakyti į jūsų problemą.
Aiškiai pasirašykite laišką ir
po parašu atspausdinkite savo
pavardę rašomąja mašinėle ar
ba parašykite ją spaudos raidė
mis. t
.
Ontario provincijoje jūsų tei
sės, kaip vartotojo, yra apsau
gotos verslo įstatymu (The
Business Practices Act).
Jei norite gauti daugiau in
formacijų, paskambinkite arba
nueikite į artimiausią Vartoto
jų Patarnavimo Biurą. Patarti
na gauti nemokamą knygutę
“The consumer’s guide to the
Business Practices Act” iš The
Consumer Information Centre,
Ontario Ministry of Consumer
and Commercial Relations, 555
Yonge Street, Toronto, M7A
2H6. Tel. (416) 963-1111, col
lect (bus apmokėta gavėjo).
Vertė: J. Str.

Tėviškės Žiburiai

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

garantuotas patarnavimas
per ištisus metus
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INSURANCE
agency

231-6226

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

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West
•
Toronto

822-8480
•

Ontario

10 psl.

Be Jūsų paramos
nebus lietuviškos spaudos!

Metinis ‘"Tėviškės Žiburiu

Numatyta pavasariškos nuotaikos programa: "ARO" choro vaidybinis dainų
spektaklis, didžioji ir mažoji loterija, šokiai ("Good Time Boys" orkestras).
BE TO — ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ BUFETAS IR ŠILTI VALGIAI, PARUOŠTI J. BUBULIENĖS
BILIETŲ KAINOS — $6 studentams — $3 (galerijoje). STALAI (10 asmenų) rezervuojami ii anksto "TŽ" administ
racijoje telefonu 275-4672. BILIETAI GAUNAMI "TŽ" administracijoje, sekmadieniais -- parapijų salėse po pamaldų.

Spaudos baliaus pradžia - 7 v. v., programos - 7.30 v. v.

Dalyvaukime visi, kad ateitis būtų šviesi!

10 TORONTE
Anapilio žinios
—Naujojo kilimo “Anapilis” sutik
tuvės — balandžio 12, sekmadienį, 4
v.p.p., Anapilio salėje.
— Dėvėtų drabužių vajų tęsia Ana
pilio Moterų Būrelis ir prašo tinka
mus vartojimui drabužius atvežti sek
madieniais į kilimo audėjų kamba
rį prie parapijos salės.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui
paaukojo $100 A. Gačionis; $50: V.
Pliskevlčius, M. Mickevičius; $40: P.
ir E. Vindašiai.
— Gavėnios rekolekcijos bus ba
landžio 9-12 d.d. Mišios ir pamokslai
bus 7.30 v.v., sekmadienį — 10 ir 11
v.r.
— Religinės paskaitos Sv. Rašto te
momis vyksta Gavėnios trečiadie
niais, 7 v.v., parapijos salėje Vado
vauja sesuo Ignė Marijošiūtė.
— Mišios: balandžio 5, sekmadienį,
10 v.r. už a.a. Juozą ir Agotą Augaičius, 11 v.r. už a.a. Adolfą Klem
ką, Gvazdaičių ir Sideravičių miru
sius.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Choras repetuoja pirmadieniais,
7.30 v.v.
— Terčiadienį, 5 v.p.p., konfirmandų pamoka, ketvirtadienį vakare —
krikšto pamoka.
— Sekmadienį, balandžio 5, po pa
maldų, U. Pleizgienės bute įvyks mo
terų draugijos susirinkimas. Moterų
Gavėnios apmąstymas — balandžio
11 d., 7 v.v. Kalbės misijonierė Greta
Hahn, giedos sol. H. Rožaitis bei pa
rapijos choras, po to — vaišės.

Lietuvių Namų žinios
— Velykų stalo (balandžio 26) ren
ginio bilietai parduodami LN rašti
nėje darbo valandomis ir sekmadie
nių popiečių metu. Jų kainos: suau
gusiems —y $10, pensininkams ir stu
dentams — $8, vaikams nuo 6 iki 12
metų — $4.50, vaidams iki 6 metų —
nemokamai.
— A.a. Romualdo Benoto, buvusio
aktyvaus LN nario, 10-jų mirties me
tinių minėjimas rengiamas balan
džio 4, šeštadienį: 10.30 v.r., pamal
dos Prisikėlimo parapijos šventovė
je, po pamaldų LN Vytauto D. menė
je velionies prisiminimas. Velionies
žmona kviečia draugus, pažįstamus ir
LN narius dalyvauti.
— LN valdyba patvirtino įstojusius
naujus narius, kurie įmokėjo po
$100: K. Budrevičius, M. Adomavi
čienė, I. Jurcevičius, A. Tumosa, P.
Gaidelis, A. Gudavičienė.
— Iš Užgavėnių karnavalo rengi
nio pelno programoje dalyvavusioms
6 organizacijoms išmokėta po $50.
— “Aro” plokštelės vajui paremti
LN valdyba nutarė įmokėti $250.
— Kovo 22 sekmadienio popietėje
dalyvavo per 300. Svečių knygoje pa
sirašė dąlyviai iš Sudburio: J. Bataitis, Birutė ir Justinas Stankai, jų
dukrelės — Irena, Vida, Diana ir Jo
ana, kurios atliko muzikinę programą
VI.. Pūtvio šaulių kuopos pobūvyje
kovo 21 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijos, kurias veda kun.
Paulius Baltakis, OFM, vyksta šią sa
vaitę. šiokiadieniais pamokslai ir Mi
šios 9.30 v.r. ir 7.30 v.v. šį šeštadie
nį, 7 v.v., bendras pasiruošimas At
gailos sakramentui, po to Mišios ir
pamokslas. Rekolekcijos baigiasi šį
sekmadienį.
— Metinė parapijos vakarienė pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Parapi
jos choras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio, atliko meninę programą.
Kalbą pasakė kun. Paulius Baltakis,
OFM, pranciškonų provincijolas.
— šventoji Valanda su švenčiau
sio adoracija — šį penktadienį, ba
landžio 6; Mišios ir pamokslas 7.30
v.v.
— Metinis parapijos susirinkimas
— šį sekmadienį po 11.30 v. Mišių
Parodų salėje. Bus renkama 10 nau
jų parapijos tarybos narių.
— Gavėnios paskaitos šv. Rašto
temomis bus balandžio 7 d. tema
“Dievas ir velnias”, balandžio 14 d.
— “Golgotos šešėlyje”. Paskaitos
Paskaitos vyksta 7 v.v. Parodų salėje.
— “Share Life” rinkliava vysku
pijos reikalams — šį sekmadienį.
— Informacijų apie parapijos ren
giamą ekskursiją į šv. Žemę, Romą
ir Asyžių rugsėjo 13-26 d.d. galima
gauti klebonijos raštinėje. Jau užsi
rašė nemaža grupė žmonių.
— Parapijai aukojo: A. Kantvydas
$500 (ir Lietuvos religinei šalpai
$500), A. S. Viskontai $100, A. Bliudžius $100, O. Baziliauskienė $50. Pa
rapijos skoloms (kalėdojant): J. Vaškela $100, A. R. Simanavičiai $100,
R. M. Cherry $50, V. R. Stabačinskai
$30, B. K. Poškos $25, S. B. Prakapai
$25 ir kiti — po mažiau.
— Labdaros sekcija su KLK Mo
terų pagalba išsiuntė į Lenkiją 14
dėvėtų drabužių siuntinių. Turintie
ji neblogų, švarių, dėvėtų drabužių
malonėkite atvežti į parapijos patal
pas.
— Parapijos biblioteka šiuo metu
turi 3530 knygų. Archyve yra 1500
knygų. Sudburio Lietuvių Bendruo
menė padovanojo 500 knygų.
— Praėjusį sekmadienį pakrikšty
tas Matas-Arvydas, Jono ir Silvijos
Freimanų sūnus.
— Dail. Elenai Urbaitytei sunega
lavus, jos paroda, kuri turėjo įvykti
balandžio 11-12 d.d., atšaukiama.
— Mišios sekmadienį 8 v. už Mari
joną ir Gotliebą Hirsch, 9 v. už Izi
dorių ir Magdaleną Kavalskius, 10
v. tretininkų intencija, 11.30 už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 v.v.
už Joną Venckaitį.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos narių susirinkime
kovo 22 d. dalyvavo gausus na
rių ir viešnių būrys. Paskaitą
skaitė dr. O. Gustainienė. Se
kantis susirinkimas — balandžio
26 d., po 11.30 v. r. pamaldų,
Parodų salėje. Paskaitą skai
tys adv. J. Kuraitė. Su dailiuoju
žodžiu dalyvaus ir L. Nakrošienė. Narės ir viešnios kviečia
HIGH PARK rajone išnuomojamas mos dalyvauti.
butas iš trijų kambarių, virtuvės ir
atskiros prausyklos. Skambinti tel.
532-5370 Toronte.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

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

DŽIAUKITĖS GYVENIMU
naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines
antklodes (kaldras), pagalves,
miegmaišius ir pūkinius švarkus.
Telefonai 787-9021,
368-1017 Toronte

ANKSTYVAS PENSININKAS, ro
mantiškas, bet vienišas viengungis,
norėtų susirašinėti vedybų tikslu su
lietuvaite ar be šeimos našle, 40-55
metų amžiaus. Rašyti “TŽ” adresu,
pažymint ant voko "Vienišam”.

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

Sol. S. Žiemelytė, kuri ką tik
išleisdino muzikinę savo plokš
telę, balandžio 5, sekmadienį,
atliks koncertinę programą Či
kagoje, N. Pr. Marijos seserims
paremti vakaronėje. Jai akom
panuos muz. J. Govėdas.
Pajamų mokesčių blankus
“Paramos” nariams, kurių pa
jamos neviršija $12,000, padės
užpildyti Vyt. Rudaitis balan
džio 11, šeštadienį. Norintieji
šiuo patarnavimu pasinaudoti
prašomi užsiregistruoti “Para
mos” bankelio raštinėje.
Pomirtinė dail. Ados Peldavičiūtės paveikslų paroda ren
giama balandžio 18-19 d. d. Pri
sikėlimo parapijos Parodų sa
lėje. Atidarymas — balandžio
18, šeštadienį, 3 v. p. p.
Kanados Liet. Kat. Kunigų
Vienybės suvažiavimas — balan
džio 28, antradienį, 1 v. p. p.,
Anapilio patalpose. Dalyvaus
vysk. V. Brizgys ir padarys pra
nešimą apie aktualiuosius lie
tuvių katalikų veiklos reikalus
ir numatomas plataus masto šv.
Kazimiero 500 metų mirties su
kakties iškilmes išeivijoje.
Lietuviška programa per ka
belinę Grabam televiziją per
duodama kiekvieną ketvirtadie
nį, 7.30 v. v. 10-ju kanalu. Ka
belinė Mąęlean-Hunter stotis
lietuvišką pragramą rodys: ba
landžio 6, pirmadienį, 9.00-9.30
v. r., balandžio 8, trečiadienį,
2.30-3.00 v. p. p., balandžio 17,
penktadienį, 8.00-8.30 v. v., ba
landžio 19, sekmadienį, 2.303.00 v. p. p., balandžio 21, ant
radienį, 5.30-6.00 v. p. p., ba
landžio 23, ketvirtadienį,' 8.008.30 v. v.n balandžio 27, pirma
dienį, 10.00-10.30 v. r., balan
džio 30, ketvirtadienį, 12.0012.30 v. p. p. Šiomis programo
mis rūpinasi pensininkų klubo
pirm. J. Karpis su savo talkinin
kais.
Artėja metinis “T. Žiburių”
spaudos balius — bus Atvely
kio šeštadienį Anapilio salėje.
Jau platinami bilietai rezervuo
tiem stalam — galima užsisaky
ti telefonu arba laiškais. Taip
pat platinami ir didžiosios lote
rijos bilietai. Joje galima lai
mėti spalvotą televiziją, radijo
priimtuvą, vertingų paveikslų,
skulptūrų, keramikos dirbinių
ir t. t. Bus ir mažoji loterija,
kurioje galės dalyvauti tiktai
turintieji įėjimo bilietus į spau
dos balių. Joje galės laimėti
pvz. napoleoninį tortą ir daug
kitų vertingų dalykų. Meninei
programai vyrų choras “Aras”
rengia specialų spektaklį, ku
riame bus ne tik dainuojama,
bet ir vaidinama. Spektakliui
vadovaus muz. V. Verikaitis ir
režisorė E. Kudabienė. Po me
ninės programos visi galės da
lyvauti pavasario šokiuose, vai
šintis žymios kulinarijos specia
listės J. Bubulienės pagamin
tais valgiais ir gaivintis įvai
riais gėrimais.

Kapinių informacija

Naujiems paminklams pama
tai bus liejami š. m. balandžio
paskutinę ir gegužės" mėnesio
pirmąją savaitę. Kas nori pa
minklus statyti, prašomi iki ba
K. CIBAS atlieka visus staliaus landžio 25 d. pranešti kapinių
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam komisijai. Adresai: Šv. Jono lie
tuvių kapinių komisija, 494
binti 534-3882 Toronte.
Isabella Ave., Mississauga, Ont.
1B5 2G2. Skambinti Pr. Ali
LIETUVIŠKA
šauskui telefonu 273-3796.
gėlių krautuvė
Taip pat primenama, kad pa
savininkė V. SIMINKEVICIENE. gal naujas valdžios patikrintas
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
taisykles negalima ant kapa
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais
viečių supilti kauburių, uždėti
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry antkapių, aprėminti ar įrengti
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo suolelių. Galima iki dviejų pė
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi dų nuo paminklo sodinti gėles
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
ar dekoratyvinius medelius.
tvarkymo Srityje.
Inf.

balandžio 25
Atvelykio
šeštadieni,
didžiojoje
Anapilio

Tėviškės Žiburiai
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“Paramos” kredito kooperatyvo
valdyba praneša, kad yra sudaryta
nominacinė komisija rinkimams
balandžio 5 dieną į valdomuosius
"Paramos" organus.
Nominacinė komisija yra šios sudėties:

ANTANAS BUMBULIS
WALTER DAUGINIS
JUOZAS KARASIEJUS
Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos"
nariai, gavę raštiškų siūlomo kandidato sutikimų.
(Siūlymo formas galima gauti "Paramos" raštinėje).
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti
"Paramos" raštinėn arba Įteikti prieš susirinkimų.
VALDYBA

Sv. Kazimiero parapijoje. Per pas
kutiniuosius keletą metų žymiai su
mažėjo parapijos parengimai. Pvz.
prieš 10 metų suruošdavome vaka
rienes — Kazimierinių, Margučių,
metinės loterijos, Grybų, N. Metų su
tikimą ir vasaros metu net 2 geguži
nes. Dabar pasitenkiname tik Kazi
mierinių ir Grybų vakarienėmis. Tie
sa, šiais metais ir vėl turėsime Ve
lykų ryto pusryčius. Pirmieji Vely
kų ryto pusryčiai buvo suruošti 1973
m., į kuriuos atsilankė per 300 as
menų.
Nepaslaptis, jog senstame ir jau
esame ne tie, kurie buvome prieš 10
metų, o jaunoji karta netaip uoliai
įsijungia į parapijos gyvenimą.

Į parapijos rengiamas vakarienes
vis mažiau atsilanko vyresnės kartos
atstovai. Juos ypač vargina stiprios
šokių muzikos garsai. Visai kitas
vaizdas, kai ruošiami pietūs parapi
jos svetainėje po 11 v. pamaldų sek
madieniais. Čia noriai ir gausiai da
lyvauja ir vyresnioji karta, nes jie
pietų metu gali laisvai pasikalbėti,
pabendrauti, niekieno netrukdomi.
Jie tą keletą valandų svetainėje pra
leidžia su malonumu. Kažin ar ne
reikėtų daugiau dėmesio atkreipti
į tokius pietus ateityje?
— Mirė A. Drulis, 80 m., palaido
tas kovo 20 d.
— Prieš 10 metų mūsų parapijoje
buvo 414 šeimų, o šiandien 247. Jei
gu niekas nepasikeis į gerąją pusę,
t.y. jaunoji karta neįsijungs į akty
vų mūsų parapijos gyvenimą, tai
po 10 ar 15 metų gal bus mūsų pa
rapijos padėtis sunki. Reikėtų apie
tai pagalvoti šiandien, o ne rytoj.
K. A.

Gauta telegramą iš Lietuvos, kad
Skuode mirė mūsų klebono kun. J.
Kubiliaus brolis Petras Kubilius.
Kun. J. Kubiliui ir jo šeimos arti
miesiems mūsų visos parapijos vardu
giliausia užuojauta.

Labai sėkmingai praėjo metinis
“Lito” susirinkimas.* Dalvavo apie;
300 žmonių. Į valdybą perrinkti —
Romas Išganaitis ir Rūta Rudinskienė, į kredito komisiją — Justas Ki
birkštis, revizijos — Robertas Ber
notas. Naujas “Lito” vedėjas yra
Bronius Niedvaras, o pasitraukusiai
vedėjai Reginai Piečaitienei įteikta
vertinga dovana.
Aldona Rudzevičiūtė ir Gintaras
Nagys susižiedavo. Jų vestuvės nu
matomos dar šiais metais. Taip pat
per ilgąjį Darbo šventės savaitgalį
bus vestuvės Lilės Jonelytės su Yves
Mainville.
Reginai Piečaitienei, laukiančiai
šeimos, buvo surengti keli pobūviai,
kurių metu busimoji motina apdo-'
vanota įvairiomis vertingomis do
vanomis.
Montrealio skautai ir skautės spar
čiai ruošiasi Kaziuko mugei, kuri
bus balandžio 4-5 d.d. Ji prasidės
skautų sueigomis bei laužais ir baig
sis įvairiomis jų darbų parodėlėmis,
dirbinių pardavimu ir įdomia progra
ma. Po ilgesnės pertraukos (pernai
nebuvo Kaziuko mugės) ši graži tra-'
dicija vėl sugrįžo į Montrealį.
Jūrų šaulių kuopa "Neringa” ir
šiemet sėkmingai surengė Juozų pie
tus AV parapijos salėje. Buvo pa
gerbtas su kitais Juozais kun. Juozas
Aranauskas, šiuo metu einantis kle
bono pareigas. Jį sveikino šeštadie
ninės mokyklos atstovai, AV para
pijos choras, Mindaugo šaulių kuopa,*.
KLK Moterų Dr-jos Montrealio sky
rius ir kt. Sis parengimas Monrea
lyje jau tapo tradiciniu ir šiemet*
buvo surengtas su dideliu pasiseki-,
mu, juo labiau, kad programą atliko
“Gintaro” ansamblio ateitis — gintai*
rėliai: šokėjai ir muzikantai, paruoš
ti seselės Teresės. Sėkmės mažie-t
siems gintarėliams ir didelė padėka
seselei Teresei už jos didelį darbą.N. B.

Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis

"GINTARAS”
rengia muzikinės plokštelės paruošimo

Metinis ’’PARAMOS”
Kredito v Kooperatyvo

nariu susirinkimas
ir

įvyks š.m. balandžio 5, sekmadienį,
3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių
Namuose.

PABAIGTUVIŲ
Meninė programa, orkestras, šokiai ir vaišės

Aušros Vartų parapijos salė
LcllKtH: š.m. balandžio 25 d., 7 v.v.,
Vieta:

Įėjimas: suaugusiems — 6 dol., maksi. — 3 dol.
Gintariečių tėvų komitetas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Narių registracija prasidės 2 valandų po pietų.
Prašome atsinešti nario knygutes.
VEDĖJAS

Televizijos programoje
“Front Page Challenge” kovo
23, pirmadienį, 9.30 v. v.( per
CBC 5-jį kanalą buvo parody
tas Simas Kudirka kaip minė
tos programos dalyvis. Tam jis
specialiai buvo atvykęs iš Niu
jorko. Gaila tik, kad toji progra
ma neplačiai buvo žinoma iš
anksto.
Ona Juodišienė su dukterė
čiomis — detroitiške Danute
Jankiene ir Toronto Prisikėli
mo par. kat. moterų dr-jos sky
riaus pirmininke Birute Čepai
tiene porą savaičių viešėjo Uru
gvajuje. Būvo labai svetingai
priimtos ne tik savo giminių —
Montevideo “Ąžuolyno” taut,
šokių grupės vadovo dr. Alfre
do Stanevičiaus šeimos, bet ir
daugelio tenai visai nepažįsta
mų tautiečių. Apie jų viešnagę
Montevidėjaus mieste rašė ir
Urugvajaus lietuvių katalikų
biuletenis “Žinios” 11 nr.
PADĖKA
Pasibaigus mano muzikinės
plokštelės išleidimo vargams,
dėkoju iš širdies gilumos vi
siems prisidėjusiems: daktarei
ir profesoriui Zubriams, p.p.
Strazdams, p.p. Nešukaičiams,
dr. A. Valadkai, Jonui ir Olei
Petrauskams, Stasiui ir Irenai
Petrauskams,- Kaziui ir Rozai
Rožauskams Detroite, Vytautui
ir Vidai Paškovičiams, Janinai
Pacevičienei, KLB Toronto apy
linkės valdybai, Toronto Lietu
vių Namų valdybai, Prisikėlimo
parapijai.
Dėkoju ypač muzikui Jonui
Govėdui už jo darbštumą, kant
rybę ir nuoširdumą. Taip pat
dėkoju kolegoms — Daliai Viskontienei, Vaclovui Verikaičiui,
Lindai Marcinkutei, Herbertui
Rožaičiui, prisidėjusiems prie
Broniaus Budriūno “Maldos”
atlikimo.
S. žiemelytė

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Sužeistas

JAV prezidentas
/Baigiant ruošti šį “TŽ” nr.,
radijas ir televizija paskelbė ži
nią, kad JAV prez. Ronaldas
Reaganas kovo 30 d., 2.30 v. p.
p., buvo sužeistas į kairiąją krū
tinės pusę. Tai įvyko Vašingto
ne, išeinant prezidentui iš Hiltono viešbučio, kur buvo pasa
kęs kalbą darbininkų unijos su
sirinkime. Taip pat buvo sužeis
ti trys prezidento apsaugos pa
reigūnai. Prezidentas ir kiti su
žeistieji buvo greitai nugabenti
ligoninėn operacijai. Rašant
šias eilutes buvo skelbiama, kad
prezidento sužeidimas nesąs pa
vojingas. Žudikas, 23 m. am
žiaus vyras, vietoje buvo suim
tas.
Pagerbdamas agronomą a. a.
K. Valaitį, jo bičiulis J. M. pa
rėmė “T. Žiburius” $20.
Pagerbdamas a. a. Kazimierą
Stankaitį, mirusį š. m. kovo 13
d., K. Tuba paaukojo “T. Žibu
riams” $20.
Aukotojai. Lietuviškos spau
dos rėmėja Laima Baltrėnas iš
Kalifornijos atsiuntė “TŽ” auką
$100, V. Pelda iš Čikagos —
$75, J. Popikaitis iš Edmontono,
pagerbdamas a.a. kun. Iz. Gri
gaičio atminimą, atsiuntė $25,
Ona Čerškutė-Spidell iš Elmiros
— $25 (a.a. Vinco čerškaus at
minimui).

C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MOKA UŽ:

DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas
6%
Taupomąsias s-tas ............... 11%
Pensijų planas ................. 13.5%
Term. ind. 1 m. ............... 13.25%

Asmenines nuo
16.25%
Nekiln. turto nuo
15.5%
Čekių kredito ..................... 19%
Investacines nuo .................16%

Duoda nemokamą gyvybės draudą
iki $2,000 už to u p. s-tos sumas.

Nemokama gyvybės drauda iki
$10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 ,v.;
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro Ir
penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Toronto latvių savaitraštis
“Latvija-Amerika” š. m. 12 nu
meryje išspausdino informaci
ją apie Vlado Šakalio paskaitą
latviškai Toronto Latvių Cent
re kovo 9 d. Esą latvių kalbą jis
išmoko būdamas koncentracijos
stovyklose kartu su latviais. Jo
paskaitos klausėsi 600 latvių.
Kalbėjo apie rezistenciją Lat
vijoje ir Molotovo-Ribbentropo
sandėrį. Laikraščio žiniomis,
Toronto Lietuvių Kredito Ko sovietiniuose daliniuose Afga
operatyvas “Parama” savo me nistane esama apie 3000 latvių
tinio narių susirinkimo proga ir daug ukrainiečių. Prie infor
išspausdino metinę apyskaitą macijos pridėta VI. Šakalio nuo
atskira knygele. Tai jau 28-ta trauka.
metinė apyskaita. Iš jos matyti,
Ontario Meno Taryba kasmet
kad 1980 m. balansas yra $27,- skiria finansinę paramą meni
648,782 (1979 m. $24,759,426). ninkams ir meno grupėms. 1980
narių skaičius — 4752 (1979 m. m. ji paskirstė $1,842,738 sumą
— 4684). Pernai mirė 31 narys. 513 menininkų ir 237 meno

grupėm. Gavusiųjų tarpe lietu
viškų pavardžių nematyti. Krei
piamasi šiuo adresu: Ontario
Arts Council, suite 500, 151
Bloor St. W., Toronto, Ont.
M5S 1T6. Tel. (416) 961-1660.
Informacijos pareigūnė — Bar
bara Sheffield.

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).

