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KANADOS ĮVYKIAI

Kanada - ištisas žemynas
Federacinės Kanados tema
balandžio 18 d. įdomų vedamąjį
paskelbė Toronto dienraštis
“The Globe and Mail”. Esą vie
ną kartą V. Vokietijos ambasa
dorius, kalbėdamas apie Kana
dą, pareiškė: “Aš turiu šalį, o
jūs turite kontinentą ...” Ve
damasis primena skaitytojams
įsivaizduojamą Kanados perkė
limą Europon. Tokiu atveju va
karinė Kanada prasidėtų Airijo
je, o rytinė peržengtų Uralo kal
nus ir atsidurtų Azijoje Sostinė
Otava būtų maždaug toje vie
toje, kur dabar yra Kijevas. To
kio didžiulio ploto negalėtų val
dyti viena centrinė vyriausybė.
Dėlto Kanadai yra būtina fede
racinė sistema. Dešimt provin
cijų, kurių skaičius ateityje, pro
vincijomis pavertus teritorijas,
gali padidėti iki 12-13, turi savo
vyriausybes, renka savo parla
mentus. Provincinės valdžios rū
pinasi savo gyventojų poreikiais,
kurie centrinei Kanados vyriau
sybei dažnai yra nesuprantami

dėl perdidelių atstumų. Kana
dos vyriausybė Otavoje tvarko
tik kaikuriuos bendrinius reika
lus. Federacinį parlamentą ren
ka visa Kanada, provincinius —
jų gyventojai. Visi tie parlamen
tai federacinėje demokratijoje
turi savo teises, kurių negalima
ignoruoti. Sugriuvus federaci
jai, Kanados provincijos neiš
vengiamai taptų valstybėmis.
Perkėlus Kanadą Europon, tos
dabartinės provincijos būtų ge
rokai didesnės už daugelį Euro
pos valstybių.

Kanados parlamentas priėmė
įstatymą, kuris Kanados paštą
iš valdžios departamento pavers
nepriklausomai veikiančia val
dine bendrove. Naujuoju tos
bendrovės direktorium jau pa
kviestas M. Warrenas, lig šiol
tvarkęs Toronto TTC susisieki
mo bendrovę. Jo metinė alga už
šį darbą buvo $75.000, o už va
dovavimą paštui pasieks $150.(Nukelta į 8-tą psl.)
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Pasaulio įvykiai

Kentėti ir kovoti
Nuo neatmenamų laikų lietuvių tautai lemta kentėti
daugiau nei daugeliui kitų tautų. Jau pati geografinė pa
dėtis lėmė jai toki gyvenimą, nes lietuviai atsidūrė tarp
didelių bei agresyvių kaimynų — slavų ir germanų. Dėl
to lietuvių tautai reikėjo pakelti smūgius ir iš rytų, ir iš
vakarų. Ją teriojo slavai, ją teriojo ir kryžiuočiai. Kilo
viena grėsmė po kitosjie tik iš kaimynų, bet ir iš vidaus.
Ėjo tarpusavio kunigaikščių kovos, siautė maras ir badas,
ligos, baudžiava, deportacijos, okupacijos, karai, vidinės
intrigos .,. . Visa tai veikė tautą labai giliai. Žmonės matė
grėsmę vieną po kitos nesulaikomai slenkant Į šeimas ir
kiekvieno asmenini gyvenimą. Nebuvo įmanoma tų grės
mių išvengti — nuo jų pabėgti ar jas nugalėti, reikėjo jas
iškentėti. O ir dabartinė būklė Lietuvoje yra labai panaši.
Sovietinė grėsmė yra tokia, kad ją reikia iškentėti — re
tai kam pavyksta išsiveržti Į laisvąjį pasaulį. Nuo jos ga
lėjo pabėgti tiktai maža dalis tautos ir tapti išeivija. Di
džioji tautos dalis liko savame krašte kentėti tiek fiziškai,
tiek dvasiškai. Daug kas perėjo Sibiro kančias, daug kas
jose žuvo, padidindami tautos kančių apimtį. Dabartiniu
metu daug lietuvių kenčia kalėjimuose, Sibiro tremtyje,
psichiatrinėse ligoninėse, o visa tauta kenčia slogią ver
giją, kurios galo dar nematyti.
EŠIMTMEČIAIS ir šimtmečiais trunkančios kančios
tautos psichologijoje palieka gilius pėdsakus. Juos
ryškiai jaučiame ir mūsų tautos sieloje, kuri randa
savo išraišką tautosakoje, tautodailėje, poezijoje, literatū
roje ir aplamai mene. “Vargas šakoja, vargas lapoja” nuo
taiką randame beveik kiekviename žingsnyje, kai imame
sklaidyti lietuvių tautos kūrybą, kilusią tiek iš liaudies,
tiek iš individualių kūrėjų. Ir krikščionybė, pasiekusi mū
sų tautą, gyviausią atgarsį rado kančioje. Lietuviui Kris
tus pasirodė toks artimas ne savo valdoviškumu, bet savo
kančia. Dėlto ir kančios simboliai — kryžius bei Rūpinto
jėlis lietuviui yra tokie suprantami, tokie artimi, tarytum
išreikštų jo paties sielą. Tie simboliai visoje Lietuvoje tapo
žmonių gyvenimo dalimi. Jie puošė namus, pakeles, kryž
keles. Jų buvo gausu liaudies ir individualių menininkų
kūryboje. Visas kraštas buvo tarytum nusėtas Savitu ba
liaus kryžiais, koplytstulpiais, statulomis. Dabar tų išori
nių lietuvio kančios simbolių sovietų pavergtoje Lietuvoje
mažai beliko, tačiau gilioji lietuvio kančia iš jo sielos ne
pasitraukė — ji tik užsidarė širdies tyloje, nes neturi sąly
gų pasireikšti, išskyrus pavienius atvejus, kaip Kryžių kal
nas ir panašūs dalykai. Užtat išeivijoje, kur lietuviai gali
laisvai reikštis, kryžius Bei Rūpintojėlis puošia lietuvių
šventoves, kapines, parapijas, pastatus, sodybas, centrus.
ANČIA, nors ir labai būdinga lietuvių tautos apraiš
ka, giliai įsirėžusi tautos gyveniman, neišreiškia vi
sos lietuvio sielos. Joje glūdi it kitas būdingas bruo
žas, būtent, kovotojo, karžygio, aktyviai besipriešinančio
vienai ar kitai grėsmei. Sį bruožą matome didžiųjų kuni
gaikščių žygiuose, kovose su kryžiuočiais, sukilimuose, ka
ruose už tautos laisvę bei nepriklausomybę, partizanų re
zistencijoje, pogrindžio spaudos kovingume. Iš to kilo ir
Lietuvos ženklas — Vytis, vaizduojantis kovingą karį, skrie
jantį žirgu į kovą už tautos bei valstybės laisvę. Tai ženk
las, kuris organiškai išreiškia karingąjį tautos pradą, pa
sireiškiantį tada, kai ateina tinkamas laikas. Labai teisin
gai pastebėjo dr. Juozas Girnius, 1947 m. “žiburiuose” ra
šydamas apie lietuvių tautos charakterį, kad lietuviui yra
būdingi du simboliai, būtent, Rūpintojėlis ir Vytis. Jie
randa jungtinęišraišką ir šiais metais didžiųjų įvykių mi
nėjime, būtent, sibirinių trėmimų ir 1941 metų sukilimo.
Šių metų pavasarį sueina abiem įvykiam 40 metų. Girdėti,
kad mūsų visuomenės veikėjai planuoja sibirinių trėmimų
/ minėjimus, bet rečiau užsimena sukilimo sukaktį. Abu
reikšmingus įvykius reikėtų jungti. Jei sibiriniai trėmimai
yra mūsų tautos kančios tęsinys, tai sukilimas yra kovingu
mo apraišką. Ir Rūpintojėlis, ir Vytis yra būdingi mūsų dva
sios atspindžiai. Tegu tad jie ir minėtų sukakčių atveju ran^da tinkamą derinį rengiamose iškilmėse. Pr. G.
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Nuotr. O. Burzdžiaus

Neramios Baltijos respublikos
“National Review” pastabos apie Estiją, Latviją ir Lietuvą ryšium su įvykiais Lenkijoje
E. von Kuehnelt-Leddihn žurnale
“National Review" 1981 m. kovo mė
nesio laidoje paskelbė straipsnį
“Restless Baltic Republics”, kurio
santrauką čia pateikiame. RED.

Lenkijos įvykiai neišvengia
mai turėjo paveikti ir Baltijos
respublikas. Tai ypač ryškiai
matyti Estijoje, kur gimnazijų
mokiniai ėmė demonstruoti,
protestuodami prieš rusinimą.
Tai grėsmė, kurią estai ir lat
viai stipriai jaučia ypač dėl gi
mimų skaičiaus sumažėjimo.
Estijos intelektualų grupė, re
mianti moksleivių demonstra
cijas, parašė memorandumą
Maskvai, kuriame išdėstė savo
nusiskundimus.
Prie moksleivių demonstra
cijų prisidėjo ir kaikurių Esti
jos įmonių streikai. Visa tai ro
do, kad tame vieno milijono
gyventojų krašte vyrauja politi
nė įtampa.
Nors Estijoje daugiau kaip
ketvirtadalį gyventojų sudaro
rusai, tačiau jie negali visko su
kontroliuoti bei izoliuoti estų
nuo laisvojo pasaulio, nes šie
pagauna televizijos laidas iš
Suomijos. Kalbų giminingumas
padeda sekti bei suprasti suo
mių televizijos bei radijo pro
gramas.
Estai ir latviai etnine prasme
nėra giminingi, tačiau turi
daug bendro: prieš patekdamos
Rusijos vergovėn, abi buvo val
domos vokiečių ordino. Dėlto jų
kultūra yra vokiška, religija —
Liuterio (Latvijos dalis, pri
klausiusi Lenkijai, yra katali
kiška). Jų miestuose nėra nieko
rytietiško ir yra panašūs į Š. Vo
kietijos bei Skandinavijos mies
tus. Vaizdas nėra pasikeitęs ir
šiandieną, nors apsigyveno
daug rusų. Rygoje — Latvijos
sostinėje ir pagrindiniame uos
te gyventojų daugumą sudaro
rusai.
Apie Lietuvą
Lietuva, turinti seniausią is
toriją, kadaise savo žemės plo

tais siekė beveik Juodąją jūrą.
Tai didžiausia gyventojų skai
čiumi Baltijos valstybė, rodan
ti stipriausią pasipriešinimą
Sovr Sąjungai. Lietuva, ištisus
šimtmečius buvo susijungusi su
Lenkija ir priklauso daugiau
Vidurio negu Šiaurės Europai.
Lietuviai, daugiau nei giminin
gi latviai, yra atkaklūs žmonės,
įaugę savo istorijon ir neleng
vai nugalimi. Jie nėra labai
draugiški lenkams (Lietuvoje
tebegyvena lenkų mažuma), bet
su Lenkija turi bendrą keturių
šimtmečių istoriją ir dabar ati
džiai seka įvykius Lenkijoje.
Praeityje lietuviai buvo at
kakliausi krikščionybės priešai
ir buvo tarytum sala krikščio
nių jūroje. Jie krikštą priėmė
tiktai XIV šimtmetyje ir XV-tojo pradžioje. Dabartinis jų prie
šinimasis sovietams yra tautinis
ir religinis, bet daugiau religi
nis. Pastaraisiais metais sovie
tai suėmė daug lietuvių, depor
tavo, tačiau katalikiškoji po
grindžio spauda tebeina, ir ge
ležinė valia priešintis, pasireiš
kusi praeityje, tebėra nepalauž
ta. Gausus gimimų skaičius,
veiksmingiausias ginklas prieš
rusinimą, vertė daugelį emi
gruoti, ypač į JAV-bes, kur ge
rai organizuoti lietuviai išeiviai
tęsia kovą už savo tėvynės iš
laisvinimą.

Laisvės galimybės
JAV-bės nepripažįsta sovieti
nės valdžios Baltijos valstybėse.
Jos nepripažino nė “pažangiau
si” prezidentiniai kandidatai.
Tačiau tų nelaimingų tautų iš
laisvinimo galimybės nėra nei
geresnės, nei blogesnės už kitų
R. Europos satelitų. Tėra dvi
išlaisvinimo galimybės: 1. tre
čiasis pasaulinis karas, kurį pra
laimėtų sovietai, 2. Sov. Sąjun
gos subyrėjimas iš vidaus. O to
kių sukilimų Sov. Sąjungoje yra
buvę, tilj juos žiauriai numalši
no KGB. Mano žiniomis, di

džiausias sukilimas įvyko 1969
m. Novočerkaske, kur regulia
rioji kariuomenė atsisakė įsikiš
ti. Žinia apie tą sukilimą pasie
kė Vakarus tiktai po septynių
mėnesių. Tai rodo, kaip aklinai
yra uždara Sov. Sąjunga. Visdėlto vieną gražią dieną “gais
rininkų komanda” gali atvykti
pervėlai, ir gaisras gali išsiplės
ti.
Subyrėjimas galimas
Įsitikinusių komunistų skai
čius Sov. Sąjungoje yra labai
mažas. Pasak “New York
Times” korespondento, gyve
nusio trejus pastaruosius metus
Sov. Sąjungoje, tik 2% sovieti
nių gyventojų tiki į komunizmą.
Mano nuomone, šis skaičius tu
rėtų būti dvigubai didesnis.
Septyniolikos milijonų komu
nistų partijos narių skaičius iš
250 milijonų gyventojų atrodo
permažas. Pačioje partijoje yra
disidentų, prisidengusių geriau
siu šydu, būtent, išoriniu loja
lumu.
Atsižvelgiant į organizuotą
komunizmą atrodo, kad,subyrė
jimas negresia, tačiau jis nėra
negalimas, nors gyventojai ne
turi ideologinio pakaitalo, nau
jos utopijos. Tokį pakaitalą ga
lėtų pateikti Vakarai arba patys
sovietiniai gyventojai, gavę lais
vę kalbėti ir skelbti savo min
tis.
Tokia evoliucija (arba revo
liucija) yra rusų problema, o ne
baltiečių. Kai Baltijos valsty
bės bus išlaisvintos ir galbūt
įjungtos į federacinę Europą,
susidurs su milžinišku atstaty
mo uždaviniu. Jos nepaprastai
daug kentėjo: pergyveno egze
kucijas, deportacijas, kalėji
mus, stoką laisvo akademinio
išsilavinimo ir civilinių laisvių.
Net ir tada, kai jų žaizdos bus
užgydytos, tos trys kankinės
tautos tebenešios randus, ku
riuos padarė niekšingas naciųsovietų sandėris ir Vakarų pa
syvumas.

JAV PREZ. R. REAGANAS ATŠAUKĖ GRŪDU PARDAVIMO
suvaržymus Sovietų Sąjungai, įvestus 1980 m. pradžioje prez. J.
Carterio dėl invazijos į Afganistaną. Oficialiame pranešime tei
giama, kad ši bausmė buvo nesėkminga, kad dėl jos daugiausia
nukentėjo tik amerikiečiai ūkininkai. Iš tikrųjų Sovietų Sąjungai
pernai buvo parduota apie 7 milijonus tonų grūdų pagal anksčia'u
pasirašytą sutartį. Prez. J. Carteris sustabdė tik papildomą grūdų
pardavimą, kuris būtų siekęs 17 milijonų tonų. Grūdų pardavimo
suvaržymas Sovietų Sąjungą palietė nežymiai, nes ji juos beveik
visus galėjo įsigyti kitose valstybėse. Atšaukimas buvo gerokai
uždelstas, matyt, dėl įvykių Lenkijoje, galimos naujos invazijos.
Prez. R. Reaganas betgi perspėjo Sovietų Sąjungą, kad atšaukimas
nieko bendro neturi su ligšioli-t
ne jo užsienio politika. Ir toliau turės patvirtinti JAV kongre
JAV netoleruos sovietinės agre sas, kuriam spaudimą .jau pra
sijos pasaulyje. Šią mintį dar deda Izraelis ir JAV gyvenantys
aštresne kalba pakartojo vals žydai.
tybės sekr. A. Haigas, žadėda
/ Gręžino pasus
mas sustiprinti JAV interesų
apsaugą pasaulyje. Praėjusią
Dirigentas Maksimas šostasavaitę Sovietų Sąjunga pasira kovičius su pianistu sūnum Dišė ilgalaikę sutartį su Argenti mitrijum, pasiprašęs politinės
na, iš kurios ji dabar pirks di globos V. Vokietijoje, jau atvy
delį kiekį mėsos. Tai, žinoma, ko į JAV. Sovietinius savo pa
liudija, kad kolchozinė sistema sus jiedu pasiuntė ambasado
neįstengia pakankamai parū riui A. Dobryninui, oficialiai at
pinti ne tik grūdų, bet ir mėsos sisakydami pilietybės. Spaudos
Sovietų Sąjungos gyventojams. konferencijoje M. šostakovičius
pareiškė, kad pabėgimas buvo
Parduos ginklus
padarytas dėl žmogaus teisių
Staigmena tenka laikyti prez. pažeidimo. Mintis kilo dar ta
R. Reagano nutarimą parduoti da, kai buvo gyvas jo tėvas
penkis specialiu radaru aprū kompoz. Dimitrijus Šostakovi
pintus lėktuvus Saudi Arabijai. čius, kai tą talentingą kūrėją
Prasidėjus Irano-Irako karui, kankino sovietinis režimas. Ap
Saudi Arabijon buvo pasiųsti sisprendimas pabėgti buvo sun
keturi tokie lėktuvai su ameri kus, tačiau viską nusvėrė poras,
kiečių įgulomis prez. J. Carte kad jo jauno sūnaus dvasia ne
rio sprendimu. Jis taipgi 1978 būtų pažeista ir sužalota. Pabė
m. pardavė Saudi Arabijai 62 gėliai pasirinko JAV dėl šioje
modernius “F-15” naikintuvus*. salyje praktikuojamo žmogaus
Jau tada buvo susilaukta aštraus teisių gerbimo. M. Šostakovičius
Izraelio protesto, kuris dabar yra susirūpinęs Sovietų Sąjun
žada tapti dideliu triukšmu. Tie goje likusia savo seserimi, kuri
radaru aprūpinti lėktuvai iš dabar greičiausiai susilauks
Saudi Arabijos teritorijos gali persekiojimo, kai bus pradėtos
sekti visą Izraelį, Radaro kompartijos pastangos išbrauk
įrenginiai yra tokie pajėgūs, ti jo pėdsakus iš muzikos pasau
kad pastebi net kiekvieną tan lio.
ką. Izraelio premjeras M. Begi
nąs nuogąstauja, kad Saudi Svečias iš Maskvos
Arabijai bus žinomas kiekvie
Varšuvoje lankėsi sovietų
nas menkiausias jo kąrinių pa kompartijos ideologas M. Sus
jėgų pajudėjimas. Nerimą ke lovas, kietosios linijos šalinin
lia ir prez. R. Reagano pažadas kas, atmetantis betkokius nu
parūpinti papildomo kuro tan krypimus nuo sovietinės doktri
kus “F-15” naikintuvams. Tada nos. Spėjama, kad lenkų komu
iš Saudi Arabijos jie lengvai nistų vadus jis bandė atkalbėti
galėtų pasiekti Izraelį. Lig šiol nuo Maskvai nepriimtinų refor
Saudi Arabija nedalyvavo ka mų. Vizitas, atrodo, buvo nesėk
ruose su Izraeliu. Ji ir dabar mingas, nes lenkų kompartijos
yra laikoma didžiausia JAV bi atstovai pradėjo naujus pasita
čiule arabų pasaulyje. Oficialiai rimus su “Solidarumo” unijos
tais ginklais norima užtikrinti vadais reformų klausimu.
naftos tiekimą. Vašingtone vie
Nerimas Airijoje
šėjęs naftos ministeris A. Z. Yamanis viešai pareiškė, kad tik
Demonstracijų bangas Šiau
Saudi Arabijos dėka yra suma rinėje Airijoje sukėlė Belfasto
žinta pasaulinė naftos kaina. kalėjime badu merdėjantis IRA
Saudi Arabija kasdien parūpina organizacijos narys B. Sands.
10 milijonų statinių naftos ir Bado streiku jis reikalauja po
jas parduoda po $32, keliais do litinių kalinių teisių suimtiems
leriais pigiau nei kitos valsty airiams. Net ir kalėjime užda
bės. Naftos tiekimas yra sąmo rytą š. Airijos katalikai jį išrin
ningai padidintas 4 milijonais ko savo atstovu į Britanijos par
statinių, kad susidarytų jos per lamentą. Gydytojai pranašauja
teklius pasaulinėje rinkoje. Ta neišvengiamą B. Sands mirtį
da ir kitos valstybės yra privers po kelių dienų, jeigu jis neatsi
tos mažinti savo naftos kainas. sakys bado streiko. Tokiu atve
Prez. R. Reagano pažadėtą gink ju Š. Airijoje gali prasidėti pi
lų pardavimą Saudi Arabijai lietinis karas.
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Išeivijos lietuvių pokalbiuo
se lyg ir iškyla nauja tema —
tai būdai ir priemonės padėti
Lietuvai. Jei iki šiol buvo gal
vota, kad materialinėje plotmė
je padėti Lietuvai buvo galima
tik asmeniniais siuntiniais, at
skiromis dovanomis, skirtomis
giminaičiams Lietuvoje, tai da
bar bandoma ta tema diskutuo
ti, rasti kiek kitokių kelių tai
pagalbai, kuri galėtų būti jau
čiama (gal ir laukiama?) plates
nių tautiečių sluogsnių Lietu
voje.
Tiesa, ta kryptimi būta tam
tikrų bandymų, pvz. knygų
siuntos Vilniaus universiteto
bibliotekai, meno darbų rinki
nių perdavimas tenykštėms sau
gykloms ir pan.
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* MIRTIES BAUSME YRA NETEISNGA ir dabartinėse pasaulio
aplinkybėse jau nebepriimtina. Tai
pareiškė savo vedamajame įtakinga
sis jėzuitų žurnalas “Civilta Cattolica". Nors tai nėra Vatikano organas,
tačiau to žurnalo vedamieji papras
tai atspindi to meto Vatikano laiky
seną.
Žurnalo vedamasis mano, kad mir
ties bausmė dabar jau turėtų būti
visuose kraštuose panaikinta. Tos iš
vados vedamasis prieina analizuoda
mas tris mirties bausmę iki šiol pa
teisinusias priežastis: 1. bendruome
nės apsaugą, 2. atgrasinimą nuo nu
sikaltimo, 3. atlyginimą už nusikal
timą.
Nors bendruomenė ir turi teisę ap
saugoti savo narius nuo kriminalistų,
tačiau, žurnalo manymu, ji turinti
naudotis tik tokiomis priemonėmis,
kurios yra veiksmingos ir žmoniškos.
Mirties bausmė to nepasiekia, nes
juk ir kriminalistas turi nepaneigia
mą teisę į savo gyvybę, o nuo jo
apsisaugoti pakanka tvirtai apsaugo
tų kalėjimų.
Mirties bausmė neatgraso krimina
listo nuo nusikaltimų, nes niekur ne
rasta statistikose ryšio tarp mirties
bausmės panaikinimo ir nusikaltimų
pagausėjimo.
Mirties bausmė galiausiai, pasak
vedamojo, nepasiekia teisingumo ir
neatstato pažeistosios tvarkos. Tei
singumas būtų pasiektas, jei su mir
ties bausme žudikui būtų atstatoma
nužudytojo gyvybė, o tvarka būtų at
statoma, jei žudikas bausmės būtų
privedamas prie gailesčio. Nei vie
nu, nei antru atveju tokie rezultatai
nepasiekiami.
“Civilta Cattolica” pripažįsta, kad
imant kiekvieną argumentą skyrium,
nė vienas jų nėra pilnai įtikinantis,
tačiau jų visuma sudaranti gana tvir
tą pagrindą argumentui prieš mirties
bausmę. Esą modernioji civilizacija
turinti siekti žmogaus asmens kil
numo ir jo neginčijamos teisės gy
venti. Net ir bloga darąs žmogus ne
praranda savo asmenybės ir visų
su ja susijusių teisių, kurias jis yra
gavęs ne iš valstybės, ne iš kitų žmo
nių, bet iš Dievo. Tik Dievas yra žmo
gaus mirties ir gyvybės Viešpats.
Vedamasis toliau pripažįsta, jog
bendroji teologinė nuomonė ir šimt
metinis K. Bendrijos mokymas pripa
žįsta valstybei teisę vykdyti mirties
bausmę, tačiau paskutiniaisiais de
šimtmečiais esą kyla vis daugiau ir
daugiau abejonių dėl šių keturių
priežasčių: 1. išugdytas geresnis šv.
Rašto supratimas; 2. geriau supran
tama evangelinio atleidimo ir gai
lesčio reikšmė; 3. padidėjęs jautru
mas, pagarba žmogui bei jo gyvybei;
4. auganti nuomonė, kad bendruo
menė šiandieną jau yra pajėgi save
apsaugoti nuo krimnalistų be mir
ties bausmės. Vedamasis todėl nuro
do, kad K. Bendrija šiais laikais tu
rinti skelbti ne tik žmogaus išgany
mą Kristuje, bet ir ginti kiekvieną
gyvenantį asmenį, nes tai esą du ne
išskiriami dalykai.
* VIETNAMO KATALIKAI paskutinuoju metu ypatingai griežtai
persekiojami. Iš ten pabėgusieji pra
neša, kad komunistai dabar K. Bend
riją laiko savo didžiausiu priešu. Esą
juos gąsdina įvykiai Lenkijoje. Prieš
porą mėnesių pabėgęs 38 m. amžiaus
kun. Alphonse Tran Due Phuong
pranešė, kad ypatingai varžomi bei
persekiojami kunigai. Jis pats pasku
tiniuosius 4 metus buvo “perauklėjamas” specialiose stovyklose. Viet
namas po Filipinų yra antras gau
siausias katalikais kraštas Azijoje.
* VATIKANO SANTYKIAI SU
TAIWANU nėra pasikeitę. Tai pa
reiškė Vatikano charge d’affaires
Taiwane mons. Paul Giglio. Pareiški
mas buvo padarytas po to, kai pra
dėjo sklisti gandai, ryšium su kard.
Casaroli pokalbiu spaudos atstovams,
kad Vatikanas užmegsiąs santykius
su komunistine Kinija, paaukoda
mas santykius su Taiwanu.

* AFRIKOS SOCIALISTAI susi
jungė į tarpvalstybinę organizaciją,
į kurią nebus priimami marksistinių
ir komunistinių režimų atstovai, šios
organizacijos pagrindinis steigėjas
yra buvęs Senegalijos prezidentas
Leopold Senghor. Jis yra katalikas,
žymus Afrikos poetas. Sion organizacijon jau įstojo 11 socialistų partijų
iš šių Afrikos kraštų: Senegalijos,
Maroko, Sudano, Mauricijaus, Ganos,
Somalijos, Gambijos, Tunisijos ir
Džibuti. Organizacijos nariai yra įsi
tikinę, kad Afrikos valstybių pažan
gai tinkamiausia sistema esanti de
mokratinis socializmas.

★ KOMUNISTINĖJE KINIJOJE
Patriotinė Katalikų Bendrija esanti
taip komunistų pažabota, kad ir da
bar visos liturginės apeigos atlieka
mos lotyniškai, pagal visur panaikin
tas senąsias apeigas. Iš kitos pusės,
Vatikanui ištikima pogrindžio Kata
likų Bendrija, nežiūrint visų per
sekiojimų, daugelyje vietų slaptas
pamaldas jau laiko kinietiškai pagal
atnaujintą liturgiją. Tai pranešė kun.
Brian Swords, SFM, kanadietis, ku
ris nuo 1978 m. iki 1980 m. dėstė
anglų kalbą Dairen mieste, Kinijos
šiaurės rytuose. Pasak jo, pogrindžio
K. Bendrija visiškai atmeta Patrio
tinę K. Bendriją ir neturi su ja jo
kių santykių. Patriotinė Bendrija
buvo komunistų rūpesčiu įsteigta
1957 m., o 1958 m. Pijus XII ją pa
skelbė schizmatine, nes ji pradėjo
skirti vyskupus be Vatikano žinios
ir sutikimo.
★ NAUJUOJU DETROITO ARKI
VYSKUPU paskirtas lenkas Edmund
Casimir Szol^a, 53 m. amžiaus. Iki
šiol jis vyskupavo mažoje Gaylord
vyskupijoje, Mičiganu- vastijoje. Jo
paskyrimas išskirtinas tuo, kad Jonas-Paulius II pirma pasikvietė jį
atvykti pas save į Vatikaną ir tada
pats asmeniškai paskelbė jo paskyri
mą.

★ NUNCIJAI PRADĖS ANKS
ČIAU IŠEITI PENSIJON. Vatikano
valstybės sekretorius kard. Agostino
Casaroli, kuris pats yra 66 m. am
žiaus, išsiuntinėjo visiems popiežiaus
nuncijams ir apaštališkiesiems dele
gatams laiškus, skatindamas juos at
sistatydinti iš einamųjų pareigų su
laukus 70 m. amžiaus. Laiške taipgi
jie prašomi,"atsistatydinus iš eitųjų
pareigų, vykti apsigyvenimui į gim
tuosius savo kraštus.
★ “OPUS DEI” SĄJŪDŽIO KUNI
GAI perėmė Romoje -Šv. Eugenijaus
parapiją iš pasauliečių kunigų pagal
paties Jono-Pauliaus II pageidavimą.
“Opus Dei” kunigus parapijon įves
dino popiežiaus vikaras Romos mies
tui kard. Ugo Poletti.

★ OLANDIJOS VYSKUPAMS PA
RAŠYTAME LAIŠKE Šv. Tėvas Jonas-Paulius II perspėja ir ragina įgy
vendinti sprendimus, padarytus spe
cialiajame Olandijos vyskupų sinode
Vatikane, nežiūrint kokios būtų kliū
tys. Tame sinode dalyvavo pats po
piežius. Tada buvo bandyta užgydyti
Olandijos vyskupų savitarpio nesu
tarimo žaizdas ir pabrėžti Olandijos
tikintiesiems skirtumą tarp sakra
mentinės Kunigystės ir bendrosios
tikinčiųjų kunigystės. Tas skirtumas
daugelyje olandų parapijų jau esąs
nebeaiškus.

Lietuvio ūkininko vežimas Punske 1980 metais. Toliau matyti miestelis ir jo šventovė, apsupta namų

Vilniečių leidinys“Rytų Lietuva”
Etnografinės problemos Vidurio Lietuvos istorijoj
J. JAKŠTAS
Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo akto
žodžiuose “Lietuvos Taryba. . .
skelbia atstatanti. . . Lietuvos
valstybę. . .” slypėjo ir etnogra
finis klausimas. Juk žodžiu “at
statanti” buvo padaryta aiški
užuomina į buvusią Lietuvos
valstybę, turėjusią Didžiosios
Kunigaikštijos vardą. Ji nuo
pat pradžių steigėsi kaip dviejų
tautų valstybė: lietuvių ir rusių.
Aišku, mūsų tėvai steigėjai ne
turėjo mintyje anos Didžiosios
Kunigaikštijos, bet tik jos dalį,
kur nuo senų proistorinių laikų
lietuvių gyventa, kur buvo ku
nigaikštijos vidurys ir jos sosti
nė Vilnius. Tada ir kilo klausi
mas, kaip susiklostė ribos tarp
vienoje valstybėje ilgus amžius
gyvenusių lietuvių ir rusių (gu
dų). Kitaip tariant, kilo etnogra
finio Lietuvos ploto klausimas,
jo ribų. Etnografinis plotas tu
rėjo sudaryti atkurtos valstybės
teritoriją.
Klausimą komplikavo dar
400 metų trukusi Lietuvos-Len
kijos unija ir ryšium su ja abie
jų valstybių politinis ir ypač
kultūrinis artėjimas. Žymia da
limi Lenkijos nešama vakarie
tiška krikščioniška kultūra len
kino Lietuvą. Kaip žinoma, atsistačiusi Lenkija po I D. karo ir
pasikėsino sulenkintas arba aplenkintas dalis ir kaikurias et
nografiškas Lietuvos sritis su
pačia sostine atplėšti (ir buvo
atplėšusi). Lietuviams etnogra
fams ir istorikams kilo uždavi
nys įrodyti, kad senos Lietuvos
etnografinės dalys tik naujai
siais amžiais tapo masiškai su
lenkintos.
Kadangi lenkėjimas vyko per
kultūrinę (ir bažnytinę) įtaką,
tai jis ir palietė tas sritis, kur
kultūrinis gyvenimas labiau
reiškėsi, ir tuos visuomenės
sluogsnius, kurie daugiau kul
tūriniu gyvenimu gyveno, bū
tent, bajoriją ir miesčioniją.
Kultūrinis
Didžiosios
Kuni
gaikštijos centras buvo sostinė
Vilnius su apylinkėmis. Dėlto
jį ir lenkybė labiau palietė. Be
to, Vilniaus centrą, kaip ir visą
rytinę bei pietinę Lietuvą pa
lietė ir amžiais trukusi gudų
ekspansija.
Sulenkintoms bei sugudintoms sritims ir Lietuvos ryti
nėms bei pietinėms sienoms
nagrinėti skirtas didelis kolek
tyvinis veikalas “Rytų Lietuva”
(redaguotas dr. A. Budreckio).

sienoms, išskirtina yra Ochmanskio “Lietuvių etninė siena
rytuose nuo padermių epochos
ligi XVI amžiaus”. Autorius,
Poznanės universiteto profeso
rius, jau yra giliai įmynęs pė
das į Lietuvos istoriją. Jis yra
autorius trumpos, originalios
Lietuvos istorijos, tautinio lie
tuvių atbudimo veikalo, visai
bešališko. Tai pirmiena lenkiš
koje istoriografijoje. Kaip man
maloniu laišku yra rašęs (1980.
VIII. 30), jis turi parengęs
“Aleksandro regestus” ir studi
jų rinkinį “Senoji Lietuva”.
Siam darbui yra suradęs ir lei
dėją.
Ochmanskis rašė apie etno
grafines Lietuvos sienas 1970
m., kai paskelbė straipsnį “Lie
tuvių — krivičių pasienis pa
dermių epochoje” (Przegląd
historyczny). Dabartinė jo stu
dija yra tarsi anos studijos tę
sinys, žinoma, daug platesnė.
Ochmanskis pradeda etno
grafinio klausimo dėstymą nuo
jo istoriografijos, atseit, sumi
nėdamas chrdrtologine eile is
torikus, kalbėjusius apie lietu
vių gyventus plotus. Jis įvardi
ja autorius, kaip M. Balinskis,
kuris pirmą kartą 1846 m. kėlė
Lietuvos etnografinių sienų
klausimą rytuose. Toliau įdo
miai pavaizduoja J. Jakubovskio išvędžiojimus, Petro Klimo,
H. Lowmianskio su kaikuriomis kritiškomis pastabomis,
Holubovičiaus, Aleksejevo, Volkaitės-Kulikauskienės, pagaliau
Z. Ivinskio.

Priešistoriniai laikai
Po istoriografinės apžvalgos
autorius leidosi į politinę istori
ją ir šiuo atveju atvėrė istori
kui naujas įžvalgas. Jis įvedė į
Lietuvos proistorę — rusių-krivičių Polocko valstybę, kai ji
X-XII š. buvo pasiekusi politi
nio, dominavimo. Ochmanskis
sprendė, kad polockiečiai bro
★ LENKIJOS KOMUNISTŲ PAR
vėsi į lietuvių sodybas, ypač
TIJOS bent pusė narių yra prakti
palei Dauguvą šiaurėje, pasiekė
kuojantys katalikai. Tą žinią paskel
Breslaujos apylinkes ir pasista
bė vienas plačiausiai skaitomų Var
tė pilį savo pasienio sargybai,
šuvos laikraščių “Zycie Warszawy”.
pavadintą
kunigaikščio BriačisPasak laikraščio, tokie partijos na
lavo vardu (Brėslauja).
riai savo tikėjimą praktikuoja slap
Pagal Ochmanskį, Polocko
tai ir partijon yra įstoję, kad turė
kunigaikštija tęsėsi iki Minsko,
tų geresnį pragyvenimą bei pasiektų
kuris priklausė jai. Apie XII š.
savo darbe geresnę vietą.
susidarė ir Minsko kunigaikšti
★ VISUOTINIS ANGLIKONŲ SI
ja su jai priklausiusia Iziaslavo
NODAS priėmė rezoliuciją, kuri reiš
(Zaslavo) pilimi. Ryšium su
kia viltį, jog Jono-Pauliaus II apsi
Minsko kunigaikštija autorius
lankymas Anglijoje 1982 m. pastū
užsiminė ir Kriavo pilį. Ji, Almės anglikonus ir katalikus regimon
šėnai ir Ašmena buvusios pa
vienybėn. Taipgi priimta rezoliucija,
grindinės lietuvių pilys apsi
išreiškianti padėką karalienei Elz
saugoti nuo .rusių išpuolių iš
bietai II už apsilankymą pas Šv. Tė
TREJOPOS VEIKALO
Minsko ir Iziasjavlio pilių.
vą, ir dar kartą patvirtintas 1979
STUDIJOS
m. sprendimas, kad ligšioliniai angliLietuvių kovos su Polocko
Knyga “Rytų Lietuva” yra
konų-katalikų tarptautinės teologinės
kunigaikštija trukusios apie du
šešiolikos
studijų
ar
straipsnių
komisijos darbai teikia tvirtą pagrin
šimtmečius. Apie jų pasekmes
dą tolimesniems pokalbiams, siekiant rinkinys, rašytas dvylikos auto
Ochmanskis šiaip samprotauja:
vienybės. Sinodas taipgi kviečia vi rių. Studijos skirtingo turinio,
sus anglikonus nuoširdžiai jungtis parašytos įvairiais laikais ir “Lietuvių kovos su Rusia dėl
politinių sienų užsibaigė paga
prie katalikų atliekamų pasiruošimo įvairiomis progomis. Jų tik trys
darbų Šv. Tėvo priėmimui Anglijoje. skirtos pagrindiniam
tikslui, liau apie XIII š. Lietuvos vals
būtent, pirmykštėms Lietuvos tybė suvienijo po savo valdžia
★ ’TARPTAUTINIS 42-SIS EU rytinėms ir pietinėms etnogra visas etnines lietuvių žemes,
CHARISTINIS KONGRESAS įvyks finėms sienoms nagrinėti. Še taip pat apglėbė etniškai mišrią
liepos 16-23 d.d. Lurde. Šv. Tėvas šios studijos skirtos apžvelgti lietuvių-rusių žemę arba terito
Jonas-Paulius II jau yra senokai pra seniems etnografiniams plotams riją, priklausiusią tikrai Lietu
nešęs, kad tame kongrese dalyvaus. įvairiais
požiūriais. Likusios vai” (138 p.).
Kongresan jau yra įsiregistravusių
Toliau istorikas sako, kad lie
septynios studijos priklauso
atstovų iš 114 valstybių.
tuviai,
suvieniję savas žemes,
bendrai Lietuvos istorijai, pora
— teisinei ir neturi nieko bend sustiprino savas pozicijas toli
★ KARD. MAURICE ROY, Kve ro su etnografija. Jos gali būti mesnei plėtrai į Rusią.
Nuo politinės istorijos auto
beko arkivyskupas ir Kanados pri beveik aplenktos. Tuo būdu tu
mas, atsistatydino iš savo pareigų, rime trijų rūšių studijas. Pagal rius grįžta prie etninės ir pami
sulaukęs 75 m. amžiaus. Jo atsi jas galima apžvelgti visą veika ni VI š. kronikininką Jordanes,
statydinimą Šv. Tėvas priėmė ir jo lą.
kuris minėjo baltus, gyvenusius
vieton paskyrė vysk. Louis-Albert
Baltijoje nuo.jos jūros iki Okos
Vachon, 69 m: amžiaus, kuris iki
ETNOGRAFINĖS SIENOS
upės ir kitų apylinkių rytuose.
šiol buvo Kvebeko arkivyskupijos
Iš trijų autorių (J. Ochmans- Apie VII š. pasirodė slavai bal
vyskupas-pagalbininkas.
kio, Z. Ivinskio ir M. Biržiškos) tų kaimynystėje. Apie tą patį
KUN. J. STŠ. studijų, skirtų etnografinėms laiką slavai perkirto baltus ir

patraukė iki Ladogos ežero apy
linkės, kur vėliau gavo pradžią
Naugardo miestas, išsiplėtęs į
didelę valstybę. Slavai išsiplėtė
į baltų gyventus plotus ir iš jų
susidarė gudų tauta.
Pastaraisiais metais gudų is
torikų ir kitų kalbama apie bal
tų substratą gudų tautos etno
genezėje (žr. J. Zaprudniko
straipsnį “Gudų etnogenezės
baltiškas substratas ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos pra
džia”, LTPr. t. IV kn. 2). Jų gi
minė, priartėjusi prie lietuvių,
vadinta krivičiais. Kai jie smel
kėsi į lietuvių tarpą, tai jų so
dybas lietuviai pavadino krivičiniais vardais. Susidarė mišrios
Lietuviškų ir krivičinių vardų
sodybos.
Šiame veikale Ochmanskis
neminėjo savo anos (1970 m.)
studijos. Jis daugiau rėmėsi
Lowmianskiu, , tyrinėjusiu vė
liau tą patį dalyką. Vėliau, maž
daug nuo VIII š., vietoje krivi
čių atsirado rusių vardas slavų
kaimams. Kai visi rytų slavai
gavo rusių vardus, tada prany
ko krivičių bei kitų giminių
vardai ir paplito visur rusių.
Taip visi rytų slavai pradėta va
dinti. Tada šalia “krivice” tipo
vietovardžių pavadinimo atsira
do “rusaki” tipo mišriose sody
bose. Jie buvo toliau į vakarus
įsikišę. Tas rodo juos buvus vė
lesnės kolonizacijos.
Istoriniai laikai
Nuo padermių gadynės auto
rius pereina į istorinius laikus
ir išsamiai vaizduoja tikybinius
santykius lietuvių-rusių pasie
nyje. Žinoma, kad nuo 1387 m.
lietuviai nuo rusių skyrėsi išpa
žįstama krikščionybės forma:
lietuviai buvo katalikai, rūsiai
— ortodoksai. Taip mišriuose
pasienio ruožuose galėjo būti
susekama gyventojų tautinė kil
mė net ir tada, kai visi ėmė
lenkiškai kalbėti. Nevienas et
nologas panaudojo tą žinomą
faktą tautybių santykiams ry
tuose nagrinėti. Ochmanskis
apžvelgė senesnius tyrinėjimus
ir pagal juos sudarė keletą sta
tistinių lentelių, rodančių kata
likų ir ortodoksų gyventojų, ka
talikų ir ortodoksų šventovių
skaičių XVI š. ir vėliau. Katali
kiškos parapijos ir šventovės
rusių (gudų) srityse rodo, kad
jos yra senos lietuvių sodybos.
Pagal jas galima susekti rusėji
mo ir gudėjimo vyksmą ryti
niuose Lietuvos pakraščiuose.
Prie tikybinių įrodymų Och
manskis prijungė dar ir toponomastinius. Jis atkreipė dėmesį
į vietovardžius su priesaga —
iškis, —iškiai. Priesaga aiškiai
lietuviška ir pagal ją dar prieš
Ochmanskį tyrinėjo pirmykščias lietuviškas sodybas istorikas
H. Lowmianskis ir kalbininkas
J. SafareVičius. Lowmianskis
sudarė žemėlapį rytinių sodybų
su pavadinimų priesagomis —
iškis, —iškiai ir siekiantį 1422
m. Ochmanskis panaudojo dvie
jų pirmatakų tyrinėjimus.
Lietuviškoms sodyboms žy
mėti XVI š. pabaigoje panaudo
jamos ir sodybų inventoriuose
užrašytos savininkų pavardės
(ir vardai). Jis jas suskirstė į
lietuviškas ir slaviškas (gudiš
kas) ir, atitinkamai, katalikiš
kas ir ortodoksiškas. Per ištisus
šešis puslapius surašyti vardai
pasienio ruožų gyventojų — lie
tuviškų ir gudiškų, katalikiškų
ir ortodoksiškų.
(Bus daugiau)

Vienu metu buvo galvota ir
planuota vienam ar kitam medi
cininiam centrui nusiųsti nau
jausios medicininės aparatūros,
reikmenų, galinčių sėkmingai
prisidėti prie medicininės pa
galbos pagerinimo. Atrodo, kad
įvairūs medicininiai institutai,
ligoninės yra suinteresuotos
gauti naujausios medicininės
technikos reikmenų.
Tokio pobūdžio pagalba yra
itin brangi, ir kažin ar mes čia
įstengtume aprūpinti tyrinėji
mų ar preventyvinės medicinos
kabinetus bei universiteto labo
ratorijas. Visdėlto, atrodo, nu
pirkti ir persiųsti dar mums
“įkandamus” medicininius pa
dargus būtų įmanomas dalykas.
Tokia iniciatyva pirmoje eilėje
lauktina iš mūsų medikų.
žymiai mažiau lėšų pareika
lautų įvairios mokslinės litera
tūros siuntimas, įskaitant ir

mokslinius žurnalus, almana
chus, enciklopedijas.
Kiek mums čia žinoma, tokiai
užsienio literatūrai įsigyti te
nai SKiriamos itin ribotos lėšos,
nes turimoji užsienio valiuta
yra reikalinga kur kas “plates
nės veiklos”, t. y. propagandos
uždaviniams. Vadinasi, moksli
nės bibliotekos yra reikalingos
dalykų, kurių jokiu būdu negali
gauti. Reiškia, čia dirva dar ma
žai judinta, reikalinga, aktuali
ir naudinga mokslų siekian
čiam jaunimui.
Išeivijoje visos tos ar pana
šios problemos juda beveik
vėžlio žingsniais. Bet tai ir ne
nuostabu. Juk dar visai nese
niai atsipalaidavome nuo įsi
vaizduotos kaltės ’ korhplekso;
mums patiems ar mūsų jauni
mui aplankius sovietinamą Lie
tuvą. Kiek gi metų užtruko tas
procesas? Dabar, jei ir prime
namas tokiems keliautojams,
tai tik vienas dalykas, būtent:
vežkitės ir stenkitės ten palikti
ne “Playboy” ar “Playgirl” nu
merius, bet knygas, Šv. Raštą,
maldaknyges, grožinės litera
tūros leidinius, plokšteles, gar
sines juosteles. Pasirodo, tegu
ir nevisada, bet “praeina” ir to
kie dalykai. Reikia tik truputį
drąsos ir užsispyrimo.
, Žodžiu, padėti Lietuvai po
truputį susidaro naujos aplin
kybės ir tam tikros galimybės.
Ar jas tinkamai išnaudojame,
tai jau visai atskiras klausimas. ,
Tačiau bandyti reikia.

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

CanabiiUt &rt ftlcmorials Utb.
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.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

IJJujjiįvyR
Jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymasJr kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro*
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Mart Nikius apie lietuvių teismus • Ištrauka iš Lietuvos po
grindžio leidinio “Vytis” 1980 m. liepos-rugpjūčio numerio

Iškilmingos laidotuvės okupuotoje Lietuvoje evangelikų liuteronų kunigo JURGIO G AVĖNIO, kuris mirė 1981 m. sausio
20 d. Vilniaus ligoninėje, vėžio ligos pakirstas. Palaidotas Sudargo kapinėse, dalyvaujant 2000 žmonių ir trim evangelikų
kunigam — kun. LIUDUI FETINGIUI, Kretingos dekanui kun. JONUI ARMONAVIČIUI ir kun. JONUI LIUTKUI.
Velionis kunigavo Lietuvoje per 50 metų. Buvo baigęs evangelikų teologijos fakultetą Kaune. Sovietams okupavus Lietuvą,
buvo ištremtas į Sibirą dešimčiai metų. Atlikęs dalį bausmės, grįžo į Lietuvą, kur buvo persekiojamas saugumiečių ir jų tal
kininkų. Daug kentėjo nuo savųjų, bet liko ištikimas savo principams

Krupavičius ir žemės reformos
JONAS KUPRIONIS
Neseniai suėjo dešimtmetis,
kai iš gyvųjų tarpo yra pasitrau
kusi iškili lietuvių tautos asme
nybė — Mykolas Krupavičius
(miręs 1970 m. gruodžio 4 d.).
Daug didelių darbų tautai yra
padaręs, bet ypatingai jis išsi
skiria iš kitų savo milžinišku,
epochinės svarbos darbu — Lie
tuvos žemės reforma.
Žemė — žmonių maitintoja
Visais laikais duona buvo
svarbiausias dalykas. Krikščio
nys net savo pagrindinėje mal
doje “Tėve mūsų” kasdien kar
toja: “Kasdieninės mūsų duonos
duok mums šiandien”. Pastarai
siais laikais net pasauliniu mas
tu yra išryškėjęs duonos trū
kumas. Klaiku, kai matai televi
zijoje ir spaudoje minias alka
nų, pusbadžių žmonių. Nė pa
žangi technika nesugalvoja
dirbtinių priemonių duonai pa
gaminti. Ją tegali išauginti tin
kamai dirbama žemė. Dėlto
kraštai, kurie turi tinkamos
duonai auginti žemės, yra ge
riausioje padėtyje. Anglis, auk
sas ir žibalas reiškia pinigą, o
duona — gyvybę. Tad ir lietu
viai neturi pagrindo dejuoti,
kad Lietuva neturtingas kraš
tas, nes neturi žemės mineralų.
Užtat jie turi tinkamą duonai
auginti žemę. Danija ar Olandi
ja taip pat neturi mineralinių
turtų, tačiau jų gyvenimo lygis
yra augštas.
Daug kraštų turi geros že
mės, bet kodėl tos duonos pa
saulyje taip trūksta? Atsakymas
tėra vienas: nevisi žmonės pajė
gia šią gamtos dovaną — žemę
tinkamai tvarkyti ir naudoti.
Yra kraštų, kur maža grupė
gobšų turtuolių laiko aprėpę di
džiulius žemės plotus, kaip pvz.
Pietų Amerikoj. O šalia jų —
minios alkanų bežemių. Kitur
valstybiniu mastu Įvedama prie
vartinė prievolė, nors gamta
prievartiniam darbui nėra duosni. Turime tokios sistemos pa
vyzdžius: kadaise buvęs grūdų
aruodas Ukraina šiandien nepa
jėgia krašto aprūpinti duona;
Lenkija, kur niekad netrūkdavo
maisto, dabar jo stokoja.
Žygimanto Augusto reforma
Didžioji dalis Lietuvos žemės
tinka auginti javus, kaip ir Da
nijoje. Jei darbšti ir sumani lie
tuvių tauta negalėjo savo lygio
taip iškelti, tai svarbiausia dėl
to, kad šioje srityje šimtme
čiais lietuvis negalėjo laisvai,
savarankiškai savosios žemės
naudoti. Senovėje, žinoma, žmo
nių buvo maža ir išvis mažai kas
žemę arė. Jie mito daugiausia
iš medžioklės. Žemės plotai bu
vo karalių bei kunigaikščių val
džioje. Jie palaipsniui vis perei
davo į iškiliųjų nuosavybę. Pir
mąjį žemės paskirstymą žmo
nėms įvykdė karalius Žygiman
tas Augustas 1557 m. Po miš
kus pasisklaidę žmonės buvo
suburti į kaimus, ir kiekvienai

šeimai buvo duota po valaką
žemės (apie 20 ha). Dėlto ir ši
reforma vadinama valakine.
Laukai padalinti rėžiais. Ūki
ninkavimo sistema buvo trilau
kė: žiemkenčiai, vasarojus ir
pūdymas. Kaip visur anais lai
kais, žemės apdirbimas buvo
primityvus.
Ši padėtis palaipsniui ėmė
blogėti. Vis daugiau žmonių dėl
įvairių sunkumų pradėjo patek
ti į dvarininkų valdžią, ir iš to
išsivystė priverstinio darbo dva
rams prievolė, įgavusi baudžia
vos pavadinimą. Tai buvo juo
džiausias tautos istorijoje laiko
tarpis.
Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos
padalinimo — 1795 m. Lietuva
pateko rusų valdžion. Žmonių
neramumai privertė rusų carą
Aleksandrą II-jį 1861 m. išleis
ti baudžiavos pana»Kinimo ma
nifestą. Tai buvo antroji žemės
reforma Lietuvoje. Ji padarė
tiek, kad žmonės buvo atleisti
nuo prievolės nemokamai dirb
ti dvarams, o jų pačių dirbama
žemė buvo atidųpta^jų nuosavy
bėn, bet ją turėjo išpirkti per
49 metus. Valstiečiai ir toliau
liko gyventi kaimuose. Valakų
žemės rėžiai, šeimoms dalinan
tis, siaurėjo. Rusų valdžia, kaip
ir pačioje Rusijoje, mažai ar vi
sai nieko nepadėjo kelti ž^mės
ūkį. Taip atėjo pasaulinis ka
ras, atnešęs dar daugiau suža
lojimų.
Lietuvos žemės reforma
Po I D. karo, atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, teko vals
tybės ūkį kurti ant labai skur
daus carinio rusų valdymo pa
likimo. Apie 36-40% visos že
mės priklausė dvarininkams,
kurių dauguma buvo priešinga
Lietuvai. Dvarų žemės pajamos
plaukė į Varšuvą ai' Paryžių.
Dauguma žmonių skurdo, būda
mi bežemiais ar mažažemiais.
Reikėjo juos aprūpinti žeme,
paimant ją iš dvarų. Bet tai la
bai komplikuotas dalykas. Tai
matome ypač kituose kraštuose.
Pvz. kad ir Pietų Amerikoje,
kur saujelė valdo didžiulius že
mės plotus, o minios žmonių
skursta. Visi žino ir mato, kad
tai neteisybė, bet nieko nepajė
giama padaryti. O Lietuva pada
rė.
Lietuvoje tada buvo demo
kratinė santvarka, tad reikėjo
seime pravesti atitinkamą įsta
tymą. Pirmuose trijuose sei
muose viena srovė turėjo dau
gumą. Parlamentinėje santvar
koje tai ypatingai svarbu. Tai
buvo krikščionių demokratų
koalicija. Jos pasaulėžiūra ypač
respektuoja žmogaus teises, tai
gi ir nuosavybę. Kaip susitarti?
Vėl, laimingu sutapimu, šios
daugumos priešakyje stovėjo
didelio ryžto ir valios idealistas
patriotas Mykolas Krupavičius.
Padėjo jam tai, kad jis buvo
kunigas Pasiremdamas popie
žių enciklikomis, jis išaiškino,
kad paėmimas žemės iš per
daug turinčių ir atidavimas jos

A+A
KAZIMIERUI OŽALUI
mirus,
žmonai JANINAI, dukrai GAILUTEI su šeima, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuo
jautą —
Anapilio Moterų Būrelis

neturintiems visai neprieštarau
ja krikščioniškai pažiūrai. Po
ilgų diskusijų, seime turėda
mas daugumą, Krupavičius
1922 m. pravedė žemės refor
mos įstatymą. Būdamas geleži
nės valios ir nieku nesusirišęs
su dvarininkais, jis pats ėmėsi
tą įstatymą įgyvendinti, prisi
ėmęs žemės ūkio ministerio pa
reigas. Kadangi su Lenkija san
tykiai buvo nutraukti (dėl Vil
niaus okupavimo), tai ir ši netu
rėjo galimybės savo tautiečių
lenkų dvarininkų užstoti.
ši nepriklausomos Lietuvos
arba III Lietuvos žemės refor
ma lietuvių tautai buvo labiau
siai palaiminga visoje tautos is
torijoje. Lietuvis pasijuto tikru
šeimininku savoje žemėje. Tai
buvo vispusiškai dvasinis atgi
mimas ir tautinis sustiprėjimas.
Ką reiškia, kai lietuviui susida
ro sąlygos savarankiškai savo
žemę dirbti, ją tvarkyti, parodė
pats gyvenimas: per 22-jus ne
priklausomo gyvenimo metus
jis savo ūkį ir visa kraštą iškė
lė iki to. kad kaikuriais atžvil
giais prisivijo (Daniją. Ta kryp
timi einant, reikia Įsivaizduoti,
kokia Lietuva būtų šiandien.
Komunistinė reforma
Po II D. karo Lietuva vėl pa
teko rusų valdžion. Buvo įvesta
tvarka, kokia yra ir Rusijoj. Jų
pravesta žemės reforma lietuvį
visai nušalino nuo savosios že
mės, padarė jį valstybinio ūkio
dalele. Dabar jis — eilinis dar
bininkas kolchoze ar sovchoze.
O jei kuris yra pareigūnas, tai
tik vykdantis gaunamus patvar
kymus. Duonai gauti jis turi
stoti į eilę. Dėl tokios sistemos
krašte daug ko trūksta. Apie
tai daug yra rašyta. Negalima
tačiau praeiti nepaminėjus, kad
pastaroji žemės reforma nesi
derina su žmogaus prigimtimi.
Tai suprato ir jos rėmėjai. Nors
tai priešinga komunistinės sis
temos principams, imtasi duoti
žmonėms sklypelius žemės, lei
džiant jiems juos naudoti pagal
savo nuožiūrą. Kai kolchozai ir
sovchozai dabar Lietuvoje val
do 3,286,000 ha naudojamos že
mės, tai sklypininkams duota
326,000 ha. Šie sklypininkai
ant savo lopinėlių žemės paga
mina ūkio produktų net vieną
trečdalį to, ką pagamina visi
kolchozai ir sovchozai, naudoda
mies visokiom valstybinėm prie
monėm ir valdydami 10 kartų
didesnį žemės plotą.
Iš to viso tėra viena išvada,
kad penktoji žemės reforma
Lietuvoje turės remtis pagrin
diniu principu, pagal kurį žem
dirbys lietuvis galėtų vėl lais
vai savo žemėje tvarkytis. Ka
dangi Lietuvos veidas dabar
yra žymiai pasikeitęs, tai indi
vidualiems atskirų savininkų
ūkiams susidaryti nevisur bebus
galima, juoba, kad dauguma
ariamos žemės plotų yra neat
skiriamai sujungti drenažo grio
viais ir požeminiais vamzdžiais.
Jų ardyti negalima. Bet lietu
viai gerai sugeba savo gerovę
kelti kooperacijos principu, ku
ris yra visiškai skirtingas nuo
kolektyvinio arba kolchozinio.

Vilnius, šis gražus ir vaišin
gas miestas, liūdnai pagarsėjo
daugybe sufabrikuotų krimina
linių bylų. 1978 m. pavasarį čia
buvo savavališkai nuteistas lie
tuvių patriotas Balys Gajaus
kas. Tų pačių metų vasarą buvo
suvaidintas farsas, teisiant jau
minėtą kovotoją už žmogaus
teises V. Petkų.
Tiek tardymo, tiek teismo
metu buvo grubiai pažeidžiama
ne tik visuotinė SNO žmogaus
teisių deklaracija ir 1975 m.
Helsinkyje įvykusio pasitarimo
dėl saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje straipsniai, bet ir
TSRS konstitucija bei LTSR
įstatymai. Į teismo salę leido
tik perfiltruotą publiką, kuriai
ir buvo paskelbtas vadinamasis
“nuosprendis”.
Dalyvavau šioje priemonėje
kaip žiūrovas (ir iš dalies kaip
liudininkas) ir pasidalinau savo
mintimis bei įspūdžiais apie ją
kitoje apybraižoje, kuri dabar
išversta į lietuvių ir kaikurias
kitas kalbas.
Tardymas
1979 m. KGB auka tapo
meistras-optikas Romualdas Ra
gaišis. Pirmą kartą jis buvo nu
teistas politiniais motyvais, bū
damas dar moksleiviu, antrą
bausmę teismas jam paskyrė už
atsisakymą duoti parodymus V.
Petkaus taip vadinamai “kri
minalinei bylai”. Dar jai nepa
sibaigus (6 mėnesiai pataisos
darbų su 20% algos neišmokėjimu), valdžiai prireikė trečios
bausmės, kad galėtų paskelbti
teisiamąjį “recidyvistu”. Tačiau
to, nepaisant viso uolumo, ne
buvo pasiekta.,
Mano atvykimo ir gana ilgo
buvimo Lietuvoje tikslas buvo
R. Ragaišio procesas. R. Ragai
šis buvo suimtas jau sausyje, jo
namuose skrupulingai pravesta
krata, o vėliau jo šeima išmes
ta iš buto. Suimtojo žmonai A.
Ragaišienei paklausus tardyto
ją V. Benetį, kuo kaltinamas
jos vyras, valdininkas drėbė jai,
kad tai visai nesvarbu — savo
penkerius metus jis vistiek
gaus. Reiškia — vėl sugrįžo
tie patys laikai, tie patys veikė.jai ir tie patys metodai, vėl tei
sia žmones ne už ką, o kam!
Teismas
Išankstinis teismas tęsėsi mė
nesius. Formaliai šį reikalą
tvarkė LTSR vidaus reikalų mi
nisterijos teismų skyrius. R.
Ragaišį kaltino “spekuliacija”,
(LTSR KK 164-2 str.), kuri pasi
reiškė tuo, kad geriausias mies
to meistras-optikas gelbėjo žmo
nėms, laisvalaikiu gamindamas
jiems iš senų televizorių ekranų
akinių stiklus, kurių neįmano
ma gauti prekyboje; kartais už
sakovui prašant, įdėdavo juos į
rėmus. Už darbą jis imdavo
menką mokestį: 7-8 rublius už
porą stiklų. Tuo būdu dirbo
Lietuvoje įprastinį ir šiuolaiki
nį darbą, į kurį valdžia, kaip
buvo parodyta aukščiau, pap
rasčiausiai žiūri pro pirštus.
Kuo šis žmogus užsitraukė KGB
rūstybę, taip ir liko iki galo ne
aišku.
Liepos 9-10 įvykius smulkiai
aprašiau kitoje vietoje, čia tik
pažymėsiu, kad nepaisant pus
metį užsitęsusio tardymo, tardy
tojo č. Ivanausko pastangos
(lyginant su juo prokuroras el
gėsi gana kukliai!) R. Ragaišio
kaltės neįstengė įtikinamai įro
dyti. Iš pradžių buvo manoma,
kad R. Ragaišis atsisakys daly
vauti teisme, nes nedalyvavo

tardyme, bet advokatui patarus,
dalyvavo teisminiame knaisiojamesi, elgėsi korektiškai ir
oriai, sveikino sėdinčius salėje
(kurie stovėdami sutiko jį, pa
sirodžiusį salėje), kalbėjo dviem
kalbom. Visi liudininkai (išsky
rus vieną “profesijonalą”) gy
nė jį. Jiems žiūrovai net plojo.
Tarybinės armijos invalidui A.
Andreikai dargi pavyko įteikti
teisiamajam gėlių. Inkriminuo
ta suma, anksčiau V. Benečio
išpūsta iki 317 rublių, į antros
teismo dienos pabaigą buvo su
mažinta iki 81 rublio, iš kaltini
mo neliko akmens ant ak
mens. . .
Tuomet teismas nusprendė
padaryti ilgą pertrauką ir per
duoti bylą tolimesniam ištyri
mui. Juk reikėjo išpildyti KGB
užsakymą ir tuo pat metu betkuria kaina išsaugoti teismo
prestižą, o ne išlaisvinti teisia
mąjį iš Lukiškių kalėjimo. Jį
išteisinus būtų reikėję patrauk
ti kriminalinėn atsakomybėn V.
Benetį ir Co. už melagingų pa
rodymų fabrikavimą (įstatymiš
kus pagrindus tam teikia, pvz.
ETSR KK 168 str.).
Rugsėjy, kai byla buvo svars
toma toliau, inkriminuota suma
sumažėjo iki. . . 23 rb. Nepai
sant to, Vilniaus miesto Lenino
rajono liaudies teismas, pirmi
ninkaujant C. Ivanauskui, nu
teisė R. Ragaišį pagal LTSR KK
164-1 str. pusantrų metų patai
sos darbams griežto režimo ko
lonijoje.
Aš pats rugsėjo posėdžiuose
nedalyvavau, apie viską sužino
jau iš draugų telefonu. Išaiškė
jo, kad net maskviškis advoka
tas V. G. Viktorovič, nežiūrint jo
gerų norų padėti ginamajam ir
augštų kvalifikacijų, nesiryžo
išaiškinti KGB rolės šioje tei
sėtumo parodijoje. Koks bus
augštesniųjų instancijų atsaky
mas į kasacinį teisiamojo skun
dą, kol kas nežinoma. Žinoma
tik tai, kad “atsidėkojant” už
atliktą darbą teisėjui trims
1980 m. mėnesiams prenumera
vo nelimituotą žurnalą “Kiauli
ninkystė”. ’

Liaudies sūnus
R. Ragaišio byla rimtai pa
traukė dėmesį Lietuvos ir net
užsienio. Teismo posėdžių salė
ir liepos, ir rugsėjo mėnesį bu
vo perpildyta. Milicijos skyrius,
esantis tame pačiame pastate,
ypač sujudo ir ties teismo pa
statu sulaikė keletą asmenų.
Man taip pat patarė nevaikščio
ti gatvėmis vienam. Liepos
mėn. teismo salėje sėdėjo LTSR
KGB vedėjas A. Žilakauskas,
kuriam susidorojimas su R. Ra
gaišiu sukėlė “didelį psicholo
ginį susidomėjimą”. Jį lydėjo
KGB dvaro paskviliantas E.
Baljonas (jo tikra pavardė J.
Baltrušaitis). Kino operatorių
šį kartą nebuvo.
Baigdamas šią apybraižos da
lį, noriu pasakyti, kad kaikurių
Vakarų radijo stočių praneši
mai apie R. Ragaišį, kaip didelį
lietuvių kovotoją už laisvę, ma
no manymu, yra išpūsti. R. Ra
gaišį pažįstu beveik 20 metų.
Jis paprasčiausiai buvo liaudies
sūnus, nepaprastai paslaugus ir
humaniškas, gili, didvyriška ir
drąsi asmenybė. Dėlto jam ir
tenka tiek daug kentėti gyveni
me. O visa ši istorija dar kartą
patvirtina, jog reikia būti bud
riems — juk kiekvienam “nepa
geidaujamam asmeniui”, tame
tarpe ir man, gali betkuriuo mo
mentu kažką primesti. . .
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"SAMOGITIA"
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

Medininkų pilies griuvėsiai Vilniaus srityje. Pilis buvo pastatyta XIV š.

Taip atrodo dabar Punsko šventovė, kurioje laikomos ir lietuviškos pamaldos

Kita medalio pusė
Tęsiant diskusijas kun. dr. J. Šarausko paliestomis temomis
išeivijoje galime, kas tik nori
S. ŠETKUS
me, vaizduoti viską išmanančius
Perskaičius' kun. dr. J. ša- “politikus”, nes taip manant at
rausko kalbą “TŽ” 9 nr., lieka siranda tiek politikų, kiek gal
įspūdis, tarytum kas pirštu bū vų.
tų palietęs elektros laidus. Tam
Kaikam keistai atrodo pa
įspūdžiui išreikšti, rodos, vokie skaitininko siūlymas išsirinkti
čiai turi tinkamą posakį “Nicht “naują politinę komisiją”, ku
sich aergern, sonder sich wun- rios planus vykdytų “apmoka
dern” (Nepykti, o tik stebėtis). mas štabas nelietuvių profesijoStebėtis ir, žinoma, klausti, nalų, vadinamų “lobbyists”.
kur tas jaunas i kunigas galėjo Bet juk “lobbyistų” patarnavi
patirti tiek kartėlio apie mūsų mo jieško visi, kas tik nori kurį
išeivijos veiklą. Iš piršto juk didesnį reikalą laimėti Baltuo
neišlaužė. Turėjo tam būti koks siuose Rūmuose. Tai visiškai
nors akstinas. Reikia manyti, legalus dalykas. Jei žmogus
kad yra ir daugiau tokios nuo pats negali savo bylos laimėti
monės jaunosios kartos veikėju. teisme, pasisamdo gerą advoka
Iš paskirų pasikalbėjimų su tą! Galų gale visad išeis pigiau,
mūsų jaunimo veikėjais maty negu pačiam be pabaigos terlio
ti, kad ir jų mintys lyg ir su- tis su teisiniais dalykais, gerai
tampa su kun. J. Šarausko gal- nežinant, nei kam, nei ką rašyti.
voji mu.A r ne ve rta t ad, š a Ii a , Mūsų veiksniai nors ir dirba,
kritikos, pajieškoti ir galimų kiek įmanydami, tačiau daug iš
leidžia visuomenės suaukotų lė
tokiam galvojimui priežasčių?
šų be jokių konkretesnių rezul
Ar nėra keista, kad po tiek tatų. Pavyzdžiu galėtų būti iš
metų mes tiek menkai esame kėlimas Lietuvos bylos Jungti
susiorganizavę, kad neturime nėse Tautose. Yra politikų, ma
bendros politinės vadovybės? nančių, kad dabar bylą dėl ne
Gerbiame VLIKą, tačiau ar ne palankių sąlygų pralaimėtume.
jo pareiga tuo pasirūpinti? Juk Taip niekad negalvojo pvz. žy
jei viršūnė, tai ir atitinkama dai ar palestiniečiai — PLO.
veikla!
Mažiukas Izraelis turi milijonų
Nemaža šių laikų Amerikos dolerių paramą, o PLO ne tik
lietuvių nesutarimų dalis tenka iki padangių iškėlė Palestinos
ir dabartiniam VLIKui, teisin vardą, bet ir koją įkėlė į Jung
giau sakant, jo vadovybei, nes tines Tautas. Mes galime links
kuo gi kalta ta ar kita organi minti visokius kongreso narius,
zacija? Jei ta vadovybė būtų parlamentarus kiek norime, bet
pasistengusi, tai jokios “reor būtų keista, jei tai darytume vi
ganizuotos bendruomenės” ne są laiką veltui! Reikia konkre
būtų buvę. Nesutarimai — kaip čių rezultatų.
vėžio liga. Ji greit nepasiduoda
Arba tie fondai, kurių geriau
likvidojama, plinta. Ją sustab si kun. J. š. atrodo BALFas ir
do chirurgo peiliukas, ir tai ne- Religinė Lietuvių Katalikų Šal
visada. Tad ar galima kaltinti pa. Per trumpą paskaitos laiką
paskaitininką, jeigu jis tautinės negalima daug pasakyti, todėl
šventės proga suraukia kaktą? tenka kalbėti beveik simboliais.
Pagaliau, kaip ten bebūtų, kun. Patriotizmas, veikla, tautinė
J. Šarauskas kalba, kaip kalbė kultūra — visa tai yra būtina,
tų kiekvienas geras lietuvis ūki bet įsivaizduokime tokį atvejį:
ninkas, pamatęs, kaip jo dar iki dangaus išjudiname išeivijos
bininkai terliojasi su jiems pa kultūrinę veiklą, o pavergtoje
tikėtu darbu!
Lietuvoje nelieka nė vieno savo
Logiška būtų, jei žmonės, ne vardo verto lietuvio! Nelieka,
sutariantys bendrame darbe, nes lietuvius demoniškai suma
patys pasitrauktų iš pareigų. niu būdu sunaikino okupantas!
Didelėse šių kraštų įmonėse Taip sunaikino, kaip visą eilę
toks atsistatydinimas yra mora kitų pavergtų tautų, kurių tik
linė pareiga, neretai viešai iš vardas ir tautiniai drabužiai be
kabinta atitinkamoje lentelėje liko! Jei kas liko ir dar kalba
su tam tikrais pasižadėjimais — savo tautine kalba, galvoja ru
“pledge”. Kitaip įmonė negalė siškai.
tų funkcijonuoti, susilauktų vi
Dabartinėje “tarybinėje” Lie
siško bankroto. Neveltui paskai tuvoje dabar okupantas tai ir
tininkas sako: “Politikoje esa daro — rauna visa, kas lietuviš
me trumparegiai”.
ka, iš šaknų. Nepaliečia kol kas
Politika nėra baletas, kurio tų lietuvių, kurie turi tvirtą ti
galima išmokti šokių mokyklo kėjimą. Kai šį pastarąjį sunaiki
je. Nėra jokių “profesijonalių na, nebelieka atramos. Žlugs ti
politikų”. Nebuvo profesijona- kėjimas, žlugs ir lietuvis, kaip
lai nei Leninas; nei Stalinas, nei ryto rasa, pašildžius “Stalino
Hitleris, nei Musolinis; nebuvo saulei”. Juk ir šiuos tragiškus
nei Rooseveltas, Trumanas, nė žodžius sugalvojo tikėjimo nu
ra nei Reaganas. Jei mokslinis stojusi Salomėja Nėris. Dėl tos
diplomas darytų politikais, vals tad priežasties gali būti aiškes
tybių vadais, tai visą pasaulį nis paskaitininko patriotizmo
valdytų tik daktarai ir profeso supratimas. Ir tikrai — kam
tas patriotizmas, jei nebebus
riai.
Net nepriklausomos Lietuvos Lietuvos!
“Nepykti, o tik stebėtis”,
laikais mažiausia dėmesio krei
pėme į politiką. Kritiškais mo šios mintys ir yra kilusios iš
mentais reikėjo remtis tais, ku tokio stebėjimosi ir galvojimo.
rie neprivalėjo politikuoti, bū Būtų gera žinoti, ką į šitokius
galvojimus atsakytų pats kun.
tent, kariais.
Nėra pagrindo manyti, kad dr. J. šarauskas.

4 psi.

Tėviškės Žiburiai

•

•

1981. IV. 30 — Nr. 18 (1629)

® PAVERGTOJE ll /rilFH
tinimą. Visos premijos teko aiškiems
propagandistams. J. Baušio ir V.
Puplausko filmas “Žemei ir žmo
gui”, rodytas centrinės Maskvos te
levizijos tinklo, buvo skirtas XXVIjam sovietinės kompartijos suvažia
vimui, nagrinėjo dešimtojo penkme
čio įvykius sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Sigitas Blėda, "Tiesos" kores
pondentas Šiauliuose, svarstė komu
nistinės dorovės principus, smerkda
mas dar. pasitaikančias atgyvenas.
“Valstiečių Laikraščio” skyriaus ve
dėjas A. Naujokaitis savo rašiniais
RAUDONASIS KRYŽIUS
garsino socialistinį lenktyniavimą,
Vilniuje kovo 24 d. įvyko VHI-sis kuris taip pat buvo skirtas XXVILietuvos Raudonojo Kryžiaus Drau jam sovietinės kompartijos suvažia
gijos narių suvažiavimas. Draugijos vimui. šiuos keturis žurnalistus pre
nariai, kaip ir kraštotyrininkai, yra mijoms pasiūlė vertintojų komisija,
įkinkyti į kompartijos tarnybą. Savo kurią tikriausiai sudarė komparti
suvažiavime ir jie į garbės prezidiu jos propagandistai. Lietuvos Žurna
mą turėjo išrinkti sovietinės kom listų Sąjungos valdybos sekretoria
partijos politbiurą su pačiu L. Brež tas tik patvirtino tos vertintojų ko
nevu priešakyje. Specialų pranešimą misijos nutarimą.
apie draugijos įstatų pakeitimus bei
PAPILDOMI RINKIMAI
papildymus padarė pirmininkės D.
Balandžio
5 d. rinkiminėje Kauno
Grybauskienės pavaduotojas A.
Kuokštis. Jie kažkodėl visiškai nuty apygardoje 87 nr. įvyko papildomi
limi ' spaudai skirtuose pareiškimuo rinkimai į augščiausiąją tarybą. Kan
se. Suvažiavime priimtas nutarimas didatu buvo pasiūlytas kompartijos
kovoti už augštą sanitarinę kultūrą, centro komiteto organizacinio parti
labiau rūpintis žmogaus sveikata bei nio darbo skyriaus vedėjas Vytautas
jo darbingumu, visuomenine veikla Kardamavlčius. Spaudoje džiaugia
įsijungti į XXVl-jo sovietinės kom masi, kad jį vieningai išrinko apy
partijos suvažiavimo iškeltų uždavi gardos balsuotojai. Kitaip ir negalėjo
būti, nes V. Kardamavičius neturėjo
nių vykdymą.
jokio varžovo, o kauniečiai — kito
SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE
kios galimybės. Tokie “rinkimai” tė
Kovo 27 d. Vilniuje įvyko VI-sis ra bereikalingas laiko gaišimas. V.
Lietuvos Paminklų Apsaugos ir Kraš Kardamavičius pergalę iš anksto už
totyros Draugijos suvažiavimas. Jis tikrino jau pats jo patvirtinimas kan
buvo pradėtas sovietinės komparti didatu, esantis visiškoje komparti
jos politbiuro ir sekr. L. Brežnevo jos kontrolėje.
išrinkimu į garbės prezidiumą, už
SUKTAS ARCHITEKTAS
baigtas. kaip Stalino laikais, specia
Jūra Baužytė, nagrinėdama doro
liu laišku tam politbiurui ir L. Brež
nevui. Iš pranešimų paaiškėjo, kad vės temas, balandžio 4 d. “Tiesoje”
kraštotyrininkų skaičius per pasta paskelbė rašinį “Kyšininkas už gro
ruosius ketverius metus pakilo iki tų”. Jame kalbama apie Kapsuko
84.000. Ta kraštotyra, deja, jau yra (Marijampolės) vyr. architektą Al
tapusi partotyra, nes ji beveik ištisai gimantą Gražulį, kuris jau uždarytas
tarnauja propagandai. Kraštotyrinin devyneriems metams į pataisos dar
kai yra priversti rinkti medžiagą apie bų stovyklą už kyšių ne tik ėmimą,
partiečių kovas Maskvos naudai, ko bet ir reikalavimą. Jo pamėgtoji kai
munistinius laimėjimus, ruošti įmo na buvo tūkstantis rublių. Tiek pa
nių bei kolchozų istorijas. Per ket reikalavo iš gaisrininko Matviejaus
verius metus jie pvz. užrašė net 27.- Bieliausko, norėjusio Kalvarijoje pa
000 partiečių atsiminimų. Pernai so skirtą sklypą namui statyti pakeisti
vietinės okupacijos keturiasdešimt į geresnį. Tūkstantį rublių turėjo su
mečio proga specialiose ekspedicijo mokėti ir Kumelionių kaimo gyven
se rinko biografinius žuvusių komu toja Stasė Astrauskienė, ant garažo
nistų duomenis. Tokiems niekalams pradėjusi statyti antrąjį augštą be
jau 1977 m. buvo įsteigta speciali patvirtinimo projekto. Priešingu at
kraštotyros darbų saugykla. Drau veju jai buvo įsakyta nugriauti jau
gijos pirmininke vėl perrinkta pri pastatytą sieną. J. Baužytė įdomiai
siekusi Maskvos garbintoja Leokadi aprašo A. Gražulio pasikalbėjimą su
Kazlų Rūdos gyventoja Lina Pašja Diržinskaitė-Piliušenko.
kauskienė, jo įstaigon atėjusia pa
ŠOKĖJŲ POROS
tvirtinti norimo statyti namo pro
Vilniaus sporto rūmuose kovo 28- jekto. “Galiu leisti, galiu ir ne . . .”
29 d-d. įvyko tradicinis augščiausios "Kodėl taip? Juk ne vienas toks na
klasės pramoginių šokių konkursas mukas stovi Kazlų Rūdoj . . .” “Duo
“Vilnius 81”, susilaukęs 20 porų da si pusantro, galėsi statydintis kokį
lyvių, kurių eilėse buvo ir Čekos nori . . .” “Pusantro šimto? . . .”
lovakijos, Lenkijos, Suomijos atsto “Norėtum už dyką? Pusantro tūks
vai. Didįjį prizą išsikovojo maskvie tančio . . .” Argi taip brangiai gali
čiai L. ir S. Popovai, laimėję I vie kainuoti?” “Kaip nori, pigiau nebus.
tą P. Amerikos šokiuose. Konkurso Puse duosi dabar — pusę vėliau . . .”
laureatais taipgi buvo pripažinti vil Pasak J. Baužytės, architektas A.
niečiai D. ir V. Kamaičiai už lai Gražulis, paklaustas, kaip jis dabar
mėtas pirmąsias vietas klasikiniuose jaučiasi už spygliuotų vielų, atsakė:
ir sovietiniuose šokiuose. Neblogai “Mano nervai nepakrikę . . . Gai
pasirodė kauniečiai E. Sagatauskaitė liuosi tik, kad susidėjau su žmogum,
ir A. Modzeliauskas. Jiems teko II su kuriuo man nepatarė susidėti. Ne
vietą P. Amerikos šokiuose, dvi įlį būčiau įkliuvęs . . .” Iš rašinio su
stos vietos klasikiniuose ir sovieti žinome, kad svetimų rublių siekėjas
A. Gražulis tėra apie 30 metų am
niuose šokiuose.
žiaus, gimęs, užaugęs ir išsilavinimą
PREMIJOS ŽURNALISTAMS
gavęs sovietinėje santvarkoje. Jis
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos val tikriausiai priklausė komjaunimui ir
dybos sekretoriatas V. Mickevičiaus- galbūt netgi buvo kompartijos na
Kapsuko 1981 m. premijas paskyrė: riu, nes į atsakingas vyr. architekto
Juozui Baušiui ir Vidmantui Pup pareigas įžengė 25 metų amžiaus, su
lauskui už dokumentinį televizijos silaukęs kažkieno paramos, šios te
filmą “Žemei ir žmogui”, Sigitui Blė- mos J. Baužytė nė nepajudina. Gai
dai — už komunistinio auklėjimo la, nes ji tikrai būtų įdomi jos ra
rašinius, Antanui Naujokaičiui — šinio dalis.
už socialistinio lenktyniavimo skaV. Kst.

.
SVEČIAS IS DANIJOS
/ Vilniuje lankėsi žurnalistas T. Re
meris, dirbantis Danijos komunistų
partijos laikraščio redakcijoje. Iš jo
apsilankymo paaiškėjo, kad šį rude
nį Danijoje įvyksiančios Sovietų Są
jungos dienos yra skiriamos okupuo
tai Lietuvai. Medžiagą propagandi
niams tų dienų rašiniams T. Rejeris
rinko pas Žurnalistų Sąjungos pirm.
A. Laurinčiuką, kompartijos centro
komiteto ryšių skyriaus vedėją F.
^Strumilą.

Simons
TRAVEL

LIETUVA
11 DIENŲ!
BIRŽELIO 8-22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Gegužės
Liepos
Rugpjūčio

14 — 28
9 — 23
13 — 27

Gegužės
Liepos
Rugsėjo

28 — birželio 11
23 — rugpjūčio 6
3 — 17

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

TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
06-986766 TOR

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

Simon's
V*

* •'C-F

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Savininkas — V. SIMINKEVIČIU’

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuonjpjam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

© LIETUVIAI PASAULYJE

Maloniai kviečiame visus tautiečius dalyvauti HAMILTONO LIETUVIŲ

mergaičių

metiniame

KONCERTE

JA Valstybės

SIDABRINE DAINAVOS STO
VYKLAVIETES SUKAKTIS bus pa
minėta liepos 19 d., minėjiman pa
kviečiant vysk. V. Brizgi, generalinę
Lietuvos konsulę J. Daužvardienę bei
ir trečiosios “Aido” plokštelės
kitus žymiuosius asmenis. Minėjimo
š.m. gegužės 9, šeštadienį
reikalai aptarti Detroite įvykusiame
posėdyje. Sukaktuvinį leidinį sutiko
suredaguoti V. Rociūnas. Metinis
7 v. v., Jaunimo Centre,
Dainavos rėmėjų suvažiavimas įvyks
PROGRAMOJE:
spalio 17 d. Detroito Lietuvių Kul
48
Dundurn
St.
N.
“Aidas", vadovaujamas
tūros Centre. Prie 25 metus dabar
tinė Dainavos stovyklavietė buvo 226
muzikoj. GOVĖDO
akrų žemės ūkis su pievomis, mišku,
Londono tautinių
baigiančiu užželti ežeriuku, ūkiniais
šokių grupė “Baltija",
pastatais. Tą ūkį, kainuojantį §20.000, 1955 m. lapkričio 22 d. nupirko
vad. D. M. Chainauskų
Amerikos Lietuvių Katalikų Federa
Trečiosios “Aido”
cija, įmokėjusi S6.000. Stovyklavie
plokštelės sutiktuvės
tė Mičigano įstaigose buvo įregis
(aktorė-režisorė E. Kudabienė)
truota kaip “Lithuanian American R.
Po programos — šokiai (gros
Catholic Federation Youth Camp”.
Iš tikrųjų Amerikos Lietuvių Katali
"New Dimensions" orkestras),
kų Federacija sudarė specialų savo
veiks baras, turtingas bufetas,
skyrių — jaunimo stovyklos organi
loterija ir laimės staliukai.
zaciją. Iškilmingas stovyklavietės ati
darymas įvyko 1957 m. liepos 28 d.
įėjimas — $5,
Dabartinė Dainavos vertė pagal 1979
studentams — $3
m. apyskaitą yra pakilusi beveik iki
§200.000.
“AIDAS” LAUKIA VISŲVIENOS DIENOS LITUANISTI
IS]
- Rengėjai
NIO ŠVIETIMO KURSUS Detroite
surengė LB Detroito apylinkės valdy
bos atstovė švietimo reikalams Jū
nuoširdžiai
dėkoja
Anitai
Pakalnišky

Delhi, Ontario
tei ir Arūnui Juodelei už akompa- ratė Pečiūrienė. Kursams pasirink
nayimą ir gražų bendradarbiavimą. ta tema “Dėstymas lituanistinėje mo
PAMINĖTAS ŠAULIŲ DVIDE
TEATRAS
“
AUKURAS
”
gegužės
Hamiltono televizijos 4 kanalas yra kykloje” kalbėjo — prof. dr. Jonas
ŠIMTMETIS. DLK Gedimino šaulių
17,
sekmadienį,
vaidins
Toronte
dar
pakvietęs
“Aukurą” atlikti progra Račkauskas, Gailutė Valiulienė, Ni
kuopa 1981 m. balandžio 3 d. šv.
jolė Mackevičienė, Ramunė Račkaus
Kazimiero parapijos salėje visuotinio Kanadoje nematytą Birutės Pūke- mą per 4 pusvalandžius televizijoje. kienė, Dovas Šaulys ir Bronius Ke
levičiūtės
3
v.
išdaigą
“
Antroji
Sa

Gegužės
10,
24,
birželio
7
ir
24
d.d.,
metinio susirinkimo metu kukliai
turakis. Kursai susilaukė 30 lanky
paminėjo kuopos 20 metų veiklos su lomėja painiavose”. “Aukuras” da 6 v.v. kviečiame visus pasižiūrėti. tojų.
lyvavo
su
šiuo
veikalu
Čikagos
fes

Turėsite
progos
pamatyti
jaunuosius
kaktį.
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA ruo
Susirinkimą pradėjo ir, dalyviams tivalyje ir gavo iškiliausio teatro aktorius, vyresnius ir sekstetą su
įvairia programa.
šiasi švęsti sidabrinę savo veiklos
pageidaujant, pirmininkavo kuopos žymenį.
Toronto teatro “Aitvaro” kviečia
pirm. Stepas Jakubickas, sekretoria
Visos veiklos širdis — Elena Dau- sukaktį. Šia proga balandžio 7 d. Či
vo Juozas Rimkus. Garbės prezidiu- mi, šį veikalą vaidinsime Toronto guvietytė-Kudabienė. Ir spaudos ba kagos miesto rotušėje operos atsto
man pakviesti ŠŽ ordino gavėjai kun. Lietuvių Namuose, gegužės 17, 3 v. liaus programa Toronte be jos neap vus priėmė burmistre Jane Byrne,
dr. Jonas Gutauskas, Gediminas Ru p.p. Režisorė Elena Dauguvietytė- siėjo — sutiko ne tik talkinti, bet ir jiems įteikusi specialų šiai sukakčiai
gienis ir Alfonsas Rudokas, KLB Kudabienė, aktoriai — Kazimieras sujungti į vieną bendrą pynę “Aro” skirtą raštą. Priėmime dalyvavo:
apylinkės pirm, šaulys Stasys Ber Bungarda, Vida Juozaitytė, Kęstu choristus, “Gintaro” šokėjus ir au- pirm. V. Radžius, solistai — D. Stantis Kalvaitis, Marija Kalvaitienė, Da
žinis ir šaulė Juoze Žiogienė.
kuriečius. 1981 m. rudenį mūsų mie kaitytė, A. Brazis, N. Linkevičiūtė,
Rimties minute bei malda buvo nutė Kudabaitė, Ina Kudabaitė, An lai Elenai Dauguvietytei-Kudabienei M. Momkienė, A. Grigas, V. Momprisiminti mirę kuopos šauliai: Sta tanas Mingėla, Alfonsas Stanevičius, sueina 40 metų scenos darbo sukak kus, dirigentas A. Vasaitis ir E. Ožesys Augustinavičius, Marija. Ožolie- Vladas šleinys, grimorius — Stasyą tis. Tai ilgas darbo ir pasišventimo lienė.
nė, Emilija Bačiūnienė ir visi žuvu Ilgūnas, scenos priežiūra — Kazi nueitas kelias. Tokią retą sukaktį
A.a. ELENA ČEPINSKYTE-JURmiero Mikšio, šis veikalas -bus kar
sieji dėl Lietuvos laisvės.
GĖLIENĖ po sunkios vėžio ligos
reikės
atitinkamai
paminėti.
“
Auku
Dvidešimtmečio proga kuopą svei tojamas Hamiltone gegužės 30 d. ras” padidėjo nauju nariu — ba mirė kovo 3 d. Vašingtone. Ji buvo
kino LŠST pirm. Karolis Milkovaitis, daugiakultūriame dramos festivaly landžio 3 d. Danutė Kudabaitė-Cock- gimusi JAV, Brooklync, dvejų me
Vilniaus šaulių Rinktinės Kanadoje je.
tukų amžiaus išvežta Lietuvon, kur
Šį rudenį numatyta visa eilė iš man susilaukė sūnelio Simono-Juozo. gyveno iki 1928 m. Grįžusi į JAV,
pirm. Juozas šiaučiulis ir LK Min
Didelis
džiaugsmas
broliukui
Liuci
daugo šaulių kuopos pirm. Augusti vykų: rugsėjo 12-13 d.d. į Niujorką jui ir tėveliams Danutei su Artūru. aktyviai dalyvavo Dariaus ir Girėno
ir Hartfordą, spalio 3 d. į Bostoną ir
nas Mylė.
skrydžio paruošime, priklausė BALFSveikiname! M. K.
Stp. Jakubickas ilgesniame žody Worcester) bei kitas vietoves.
ui, ALTos Niujorko skyriui, Moterų
je apžvelgė kuopos įsteigimo aplin
“AUKURO” VIENETAS “DAINA”
Vienybei, Lietuvos Vyčiams bei ki
PADĖKA
kybes ir 20 metų veiklą ir įteikė ap taip pat dažnai pasirodo scenoje su
Mano dukrai Irenai Dailidėnienei- toms organizacijoms. Velionė ištekė
dovanotiems šauliams ŠŽ medalius: dainomis ir deklamacijomis. Vasa
jo už Konstantino Jurgėlos ir 1954
Juozui Vitui, Jonui Lukšiui, Jonui rio 16 proga atliko programą Ha Juodytei staiga mirus Lietuvoje, nuo m. persikėlė į Vašingtoną, kur jis va
širdžiai
dėkoju
visiems,
išreiškusiems
Mačiuliui, Jonui Vieraičiui ir Vin miltone, “Speak UptAimėnraščio lei
dovavo lietuviškam “Amerikos Bal
dėjo pagerbime Toronte, Hamiltono man užuojautą liūdesio dienomis žo-» so” skyriui. Velionies liūdi vyras
cui Dirsei.
džiu
bei
raštu:
DLK
Algirdo
šau

Valdybos narys A. Rudokas pa katalikių moterų ruoštoje blynų ba
Konstantinas, duktė Elena ir sūnus
sveikino kuopos pirm. Stp. Jakubic- liaus vakarienėje. Katalikių moterų liams, V. R. Petrauskams, S. V. Ja- Algis su šeimomis.
ką, 20 metų sėkmingai pirmininka valdyba, įvertindama ir atsidėkoda siulioniams, K. J. Lekavičiams, J.
vusį kuopai, įteikė susirinkime da ma “Dainos” sekstetui už dalyvavi K. Stankams, B. Antanaitienei, O. Brazilija
lyvavusių šaulių pasirašytą sveiki mą programoje, šiltai padėkojo ir Savickienei, M. Rudokienei, S. ir A.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ MUZĖšukaičiams, K. J. Januškevičiams, A.
nimą — adresą, o šaulė Leokadija vienetą net apdovanojo.
JŲ IR ARCHYVĄ Sao Paulo mieste
J.
Bajoraičiams,
J.
Petrauskienei,
J.
“Daina” talkins Vysk. Valančiaus
Vitienė prisegė po raudoną rožę
nori įsteigti grupė iniciatorių, šį nu
abiem Jakubickam kaip padėkos ir lituanistinei mokyklai Motinos Die Lekučiui, J. Prišiui.
tarimą kovo 12 d. posėdyje pasirašė
Su nuoširdžiu dėkingumu —
nos minėjime, akompanuojant Da
vieningo darbo simbolį.
4 M. Juodis 14 asmenų ir jį pasiuntė BLB krašto
Praėjusio susirinkimo protokolą rijai Deksnytei-Povvell. Sekstetas
valdybai. Muzėjus bei archyvo tiks
perskaitė sekr. Juozas Rimkus. Pro
las būtų rinkti visą lietuviškąjį gy
tokolas priimtas be pataisymų. Ižd.
venimą liečiančią medžiagą — orga
Juozas Vitas pranešė apie kuopos
nizacijų dokumentus, spaudą, kny
iždą. Kontrolės komisijos aktą per
gas, meno kūrinius, istorinius duo
skaitė Elena Rugienienė (knygos ir
KLB
menis. Imigracijos penkiasdešimt
piniginė atskaitomybė vedama tvar
mečiu rūpinęsis komitetas iš savo
Rodney
kingai).
turimų pajamų naujajai institucijai
Renkant valdybą, Stp. Jakubickas
apylinkės
paskyrė 15.500 kruzeirų. Iniciatoriai
prašėsi pakeičiamas, bet kuopos pir
nori, kad muzėjaus bei archyvo stei
valdyba
mininkas ir valdyba palikta ta pati:
gimui vadovautų BLB krašto valdy
Stepas Jakubickas, Gediminas Ru
rengia
ba. Kovo 24 d. Sao Paulo mieste
gienis, Juozas Vitas, Alfonsas Rudo
buvo sudaryta nauja BLB krašto val
kas, Jonas Lukšys, Stasys Beržinis,
dyba. Muzėjaus bei archyvo klausimą
š.m.
gegužės
3,
sekmadienį,
Juoze Žiogienė ir Juozas Rimkus.
ji pažadėjo apsvarstyti sekančiame
Kontrolės komisija: Domas Žiogas,
savo posėdyje.
5 valandą po pietų,
Elena Rugienienė, Vytautas Čiuprinskas.
Rodney Lietuvių Namuose.
Australija
Susirinkimas pasisakė už Lietuvos
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ MO
laisvės kovos rėmimą per Tautos
KYKLA Adelaidėje kovo 22 d. Lie
Paskaitę skaitys RITA MIŠKINYTĖ,
Fondą ir tam reikalui paskyrė §100..
tuvių Katalikų Centro salėje pagerbė
Kuopos šauliai Elena ir Silvestras
meninę dalį atliks mūsų kolonijoj dar
mokytoją Kazimierą Pažėrą šio dar
Jokubiliai, palaikydami savo tradici
negirdėta solistė IRENA ČERNIENĖ.
bo 60 metų sukakties proga. Jį svei
ją, įteikė per kuopos pirmininką
kino mokyklos vedėja E. Varnienė,
Taip pat dalyvaus Londono tautinių
$400, papildydami savo įnašą Kana
klebonas kun. A. Spurgis, MIC, Lie
dos LF iki §4.400. Elena ir Sil
šokių grupė "BALTIJA".
tuvių Katalikių Moterų Draugijos
vestras Jokubiliai yra vilniečiai, gau
Maloniai kviečiame atsilankyti ir
pirm. T. Gasiūnienė bei kiti kalbėto
siai remia lietuviškąją veiklą.
jai. Dainomis įsijungė trys kvarteto
kaimyninių kolonijų lietuvius
Rengėjai
Susirinkimas baigtas Lietuvos him
“Nemuno dukros” narės. Sukaktu
nu. Po to buvo kava, užkandžiai ir
vininkas jau yra sulaukęs 77 metų
bendras pokalbis, prisimenant 20 me
amžiaus, bet dar vis vadovauja šv.
tų nueitą kelią. Juoze Žiogienė ir Vy
Kazimiero parapijos bibliotekai, mo
tautas čiuprinskas padeklamavo eilė
PLAZA Imports Limited kinius moko skambinti kanklėmis.
raščių, o Juozas Rimkus padainavo
kelias liaudies dainas.
AKADEMINI SAVAITGALĮ AngDATSUN DATSUN
Stepas Jakubickas
lesea stovykloje prie Melburno kovo
21-22 d.d. surengė Akademinis Skau
970 Barton St. E.
tų Sąjūdis, sutelkęs apie 50 akademi
Stayner -Wasaga,
Hamilton, Ont. L8L 3C7
kų skautų bei svečių. Paskaitą “Lie
Ontario
tuvių kultūros istorijos nuotrupos”
(416)549-3588/549-9027
AUKOS TAUTOS FONDUI. §100:
skaitė Alena Karazijienė, remdama
čičinis P., Kirstukas P., Masionis A.,
si archeologinėmis iškasenomis, is
AL TASIN (PTASINSKAS)
Opanavičius U.; §60: Adv. Augaitis
toriniais duomenimis, liaudies me
V.; §30: Jonaitis St., Sekonis A., Trino motyvais. Kun. P. Dauknys savo
Rūpestingai
aptarnauja
Plaza
pleases!"
binevičienė E.; S25: Buntinienė Gr.,
; paskaitai buvo pasirinkęs temą “Lie
Dūda R. J., Garbačiauskas L. M., Jatuvių skautų, ypač akademikų, pa
siūnas E., Juozaitis P. M., Rimkus A.,
galba persekiojamai Katalikų Bend
Žaliauskas P. S.; §20: Belskis V., Do
rijai Lietuvoje”. Paskaitai buvo pa
bilas J., Geras VI., Gružinskas A.,
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
naudota medžiaga, kurią jis renka
Kryžanauskas V. A., Macijauskas O.
ruošiamai doktorato disertacijai. Pa
J., Pakarna J., Petkevičius J., Remei
įsikūręs nuosavuose namuose —
skaitininkas kalbėjo apie “LKB Kro
ka P., Stanevičius V., Stančikas A. Z.,
niką”, sovietinio režimo persekioji
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
šaltys, K. E.; §10: Baibokas S., Bončmus tikinčiuosius, ragino skautus
kus S., Gelažius J., Kairys M. P.,
akademikus rašyti laiškus kaliniams.
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Kripas P. E. (Toronto), Laucius A.,
Savaitgalis užbaigtas kun. P. Dauk
Lenkaitis J., Liaubienė K., Missullis
nio atnašautomis Mišiomis ir laužu,
MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
M., Svirplys A., Žymantas P. M.,; §5:
kuriam vadovavo dr. A. Staugaitis.
depozitus (P.C.A)
6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
Babeckas P., Bernotas A., Birštonas
santaupas
13 Vi %
Savaitgalio dalyvius pasveikino ALB
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
term, depoz. 1 m. 1314%
J., Gaivelis J., Heikis E., Jonelis V.,
krašto valdybos pirm. A. Pocius.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
term, depozitus 3 m. 12%
Sillaots Mrs., Simonaitis K., Valantiereg. pensijų fondo
13%
galius šeštadieniais uždaryta.
BRISBANES LIETUVIŲ NAMUO
jus J. Iš viso — §1,120
90 dienų depozitus
15 %"
SE kovo 8 d. darbą pradėjo lituanis
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
TF atstovas
IMAME UŽ:
tinė savaitgalio mokykla, turinti ma
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
nekiln. turto pask.
16%
žųjų ir vyresniųjų skyrius. Mažųjų
asmenines paskolas
17%
• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra
grupę moko V. Mališauskienė, vyres
savos tautos gynėjai

SUTIKTUVĖSE

g HAMILTON”*
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N
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niųjų — A. Perminąs. Abi grupės
turi po 10 mokinių. Vyresniųjų sky
riuje yra ir nelietuvių kilmės moti
nų, kurios mokosi lietuvių kalbos su
vaikais.

Britanija
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ KETU
RIASDEŠIMTMEČIO minėjimą Lon
done birželio 14 d. bendromis jėgo
mis rengia Baltiečių Taryba. Numa
tytos gedulingos pamaldos St. Martin-in-the-Fields šventovėje Trafalgaro aikštėje.
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRI.
JOS pietūs kovo 29 d. velykinių re
kolekcijų proga buvo surengti Man
česterio lietuvių klube. Rekolekci
jas vedė iš Bradfordo atvykęs kun.
J. Kuzmickis. Pietuose dalyvavo ir
kan. V. Kamaitis. Pietums vadovavo
LKB sekr. A. Jaloveckas. Dalyvius
pasveikino klubo pirm. V. Kupstys.
LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZĮMIERO parapijos klebonas kun. dr.
J. Sakevičius, MIC, po Velykų išvykoRomon dalyvauti visuotiniame mari
jonų vienuolijos suvažiavime, kuris
truks 3-4 savaites. Jį pavaduoja sve
čias iš JAV — kun. V. Palubinskas,
lietuvių šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Patersone, N.J.

Belgija
SOL. BRONE GAILICTE-SPIES
įdainavo ilgo grojimo plokštelę, ku
rią išleido “Speel” bendrovė Olan
dijoje. Plokštelė neturi atskiro pava
dinimo, tik dainininkės vardą ir pa
vardę. Viršelyje matyti du skrendan
tys paukščiai ir stilizuotos tulpės
piešinys. Pirmoje plokštelės pusėje
yrą šešios lietuvių lieudies dainos,
A. Raudonikio “Mano pasaulis Lie
tuva” ir V. Klovos “Vaivos daina”,
antroje pusėje — klasikinių kompo
zitorių F. Schuberto, R. Shumanno,
H. Moelerio, C. Franko kompozici
jos, flamų liaudies daina "Baladė”.
Sol. B. Spiess vyras yra olandas,
šeima gyvena Olandijos pasienyje.
Plokštelę galima gauti pas daininin
kę šiuo adresu: Mme B. Spies, 46
Dorpstr., Meolingen 3299, Belgique.

Prancūzija
SAVO POSĖDI PARYŽIUJE ba-''
landžio 5 d. turėjo neseniai išrinkta
naujoji PLB taryba. Tarybos pirm,
pareigos buvo patikėtos kun. J. Pet
rošiui. PLB krašto valdybą sudarė:
pirm. J. Tomkus, vicepirm. ir sekr.
clail. ž. Mikšys, ižd. R. Vaicekauskai
tė; revizijos komisiją: R. Bačkis, V.
Gedmintas ir K. Masiulytė. Garbės
teisman įsijungė pirm. prof. G. Matore, nariai dr. E. Aleksandravičienė
ir A. Vosgien. Ateities veikla bus
svarstoma sekančiame PLB tarybos
posėdyje gegužės 7 d. Visais Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės reika
lais prašoma kreiptis šiuo adresu:
Communaute Lithuanienne en Fran
ce (PLB valdyba), 7, rue dės LionsSt. Paul, 75004 Paris, France.

Šveicarija
EUROPOS KATALIKŲ MOTERŲ
ORGANIZACIJŲ atstovių suvažiavi
mą kovo 20-21 d.d. Wislikofene prie
Zuericho surengė Pasaulio Katalikių
Moterų Organizacijų Sąjunga ir Švei
carijos Katalikių Moterų Lyga. Su
važiavimo tema — "Moteris Katalikų
Bendrijoje”. Atstovių buvo susilauk
ta iš 15-kos Europos šalių. Pasaulio
Lietuvių Katalikių Organizacijų Są
jungai suvažiavime atstovavo jos ry
šininkė tarptautiniams reikalams B.
šlepetytė-Venskuvienė iš Paryžiaus.
Ji kalbėjo apie sunkią Lietuvos kata
likės moters būklę, jos didelį įnašą
į sovietų persekiojamą religinį gyve
nimą. B. šlepetytė-Venskuvienė su
važiavimo dalyvėms parūpino išsa
mios dokumentinės medžiagos apie
sovietų okupuotą Lietuvą.

Vokietija
ROMUVOS LIETUVIAI KATALI
KAI susiorganizavo Vasario 16 gim
nazijos patalpose įvykusiame posė
dyje, kuriame dalyvavo apie 20 Ro
muvos ir Huettenfeldo gyventojų.
Buvo išrinkta Romuvos lietuvių pa
rapijos taryba, kuri rūpinsis admi
nistraciniais bei finansiniais reika
lais, pamaldų apipavidalinimu. Tarybon išrinkti: pirm. D. Grybinaitė,
vicepirm. L. Kairytė, sekr. K. Ba
ronas, ižd. A. Veršelis, sn., nariai —
R. Šlavikas ir Beatričė Kosik. Tarybon taipgi įėjo Vasario 16 gimna
zijos kapelionas kun. J. Dėdinas. Kiti
tarybos nariai — Vasario 16 gimna
zijos mokytojai ir mokiniai, Romu
voje ir Huettenfelde gyvenantys tau
tiečiai. Nutarta sustiprinti giedoji
mą pamaldų metu. Juo rūpinasi dvi
mokytojos — dirigentė Joana Vaičiųlaitytė ir vargonininkės pareigas ei
nanti Dalia Grybinaitė.

EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO
STOVYKLĄ liepos 26 — rugpjūčio
2 d.d. Vasario 16 gimnazijoje rengia
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyba su savo pirm. Kęstučiu
Ivinskiu. Pagrindinė stovyklos tema
— “Lietuviški liaudies papročiai”.
Pragyvenimas stovyklautojams kai
nuos po 150 DM. Stovyklautojų lau
kiama ne tik iš Europos, bet ir iš
kitu pasaulio šalių. Jie turi būti 16
metų arba vyresni. Stovyklai užsi
darius, bus galima dalyvauti Europos
lietuvių studijų savaitėje, kuri rug
pjūčio 2-9 d.d. bus Prancūzijoje, ne
toli Paryžiaus. Būsimi jaunimo sto
vyklos dalyviai prašomi registruotis
iki birželio 30 d. šiuo adresu: K.
Ivinskis, Oppelner Str. 61, 53 Bonn
1, W. Germany.

Čia buvo prasidėjusi pavojinga audra
Australijos lietuviai Adelaidėje — nugalėti pradiniai vargai ir dabartinis gyvenimas
B. STRAUKAS
Po II D. karo Į Australiją at
sikėlę lietuviai per gana trum
pą laiką susispietė į didžiuo
sius miestus ir čia susibūrė į
Australijos Lietuvių Bendruo
menės skyrius. Stambiausi ir
veikliausi bendruomenės sky
riai arba kaip mes čia vadina
me — apylinkės nuo pat pra
džios buvo ir dabar tebėra Sydnėjuje, Melburne ir Adelaidėje.
Iš čia suminėtų vietovių Ade
laidės apylinkė savo narių skai
čiumi yra pati mažiausia, nega
linti pasigirti inteligentinių pa
jėgų gausumu, tačiau per 30
metų parodė didelio gajumo bei
kūrybinio polėkio ir pagristai
statoma pavyzdžiu kitom apy
linkėm. Kai Melburne ir Sydnėjuje lietuviai dar nebuvo spėję
įsigyti tinkamos bendruomeni
nės pastogės, adelaidiškai bu
vo įsigiję Lietuvių Namus, Lie
tuvių Katalikų Centrą, ir tauti
nis gyvenimas čia vyko šuoliais.
Užjūrio lietuviai turi gana
paviršutinišką, o dažnai ir klai
dingą vaizdą apie pačia Austra
liją ir čia gyvenančius lietuvius.
Todėl pateikdamas pluoštą in
formacijos apie Adelaidės lie
tuvius, tikiuosi tuo pačiu supa
žindinsiu ir su Australijos lietu
vių gyvenimu aplamai, nes viso
se apylinkėse, su nedidelėm iš
imtim, lietuvių gyvenimas yra
panašus.
Varginga pradžia
Lietuviai Adelaidėje pradėjo
burtis 1948 m., čia atvykus pir
miesiems ateivių transportams.
Pradžia buvo gana sunki. Kiek
vienas privalėjo atidirbti val
džiai sutartį už nemokamą at
vežimą. Dvejus metus turėjo
priimti betkokį darbą, be pasi
rinkimo. Sunkiausia problema
buvo gauti gyvenamas patalpas.
Niekas nenorėjo į savo namus
įsileisti svetimus žmones. Aus
tralai buvo gana konservatyvi ir
uždara visuomenė. Į kiekvieną
neanglą žiūrėjo su nepasitikėji
mu ir svetimšalių nemėgo'. Ras
ti šeimai butą buvo beveik ne
išsprendžiama problema.
Bet iš kitos pusės, gyvenimas
miestuose buvo labai saugus.
KTirrrtnalinių nusikaltimų buvo
mažai. Gyventojai, išvažiuodami
iš namų trumpam laikui ar net
atostogoms, visas duris palik
davo nerakintas. Priešingu at
veju kaimynai tai palaikytų jų
įžeidimu. Australija anuo metu
buvo, kaip patys australai saky
davo, tikras “kvailių rojus”.
Su įvairių tautybių ateivių ant
plūdžiu iš Europos ši “roman
tika” greit pasikeitė.
Esant tokiom konservatyviom
pažiūrom, ateiviams čia įsikurti
buvo tikrai nelengva. Bet lietu
vių darbštumas ir energija, sto
vyklose įgytas išradingmas per
palyginti trumpą laiką įveikė vi
sas kliūtis.
Pradėjome burtis
Adelaidės lietuviai susibūrė
apie mažytę Šv. Juozapo šven
tovę, kur lietuviškas pamaldas
laikė kunigas P. Jatulis. Darbo
dienomis jis ant savo motocikliuko skraidė po visą Pietų Aus
traliją, jieškodamas išsklaidytų
lietuvių. Juos suradęs, rūpinosi
suvesti į krūvą ir sujungti iš
sklaidytas šeimas. Jieškojo tin
kamesnių darbų nepakenčiamo
se sąlygose dirbantiems lietu
viams. Australų katalikų šeimo
se surasdavo nuomojamus kam
barėlius ir garažus, kur apgy

vendavo viengungius ar net šei
mas. Taip palengva dauguma
mūsų susirinkome Adelaidėje.
Dar daugeliui nebaigus su
tarčių. jau buvo įsteigta Lietu
vių Bendruomenės apylinkė, o
kun. P. Jatulio iniciatyva —
lietuvių katalikų “Caritas” or
ganizacija. Adelaidėje nerado
me jokių senų lietuvių ateivių
ar lietuviškų organizacijų. Vis
ką reikėjo pradėti iš pradžios.
Atlyginimai buvo maži, o mes
patys paversti paprasčiausiais
juodadarbiais. Negalėjome nė
svajoti apie įsigijimą kokių nors
patalpų lietuviškai veiklai. Tad
visa religinė ir visuomeninė
veikla telkėsi jau minėtoje šven
tovėje. Sekmadieniais čia mel
dėmės, o po pamaldų salėje ar
net pačioj šventovėj darėm su
sirinkimus, ginčijomės ir pešiojomės, bet visa tai nemažino
entuziazmo.
Kaip grybai po lietaus, dygo
įvairios organizacijos ir insti
tucijos. Salėje įsisteigė savait
galio mokykla ir biblioteka.
Maestro, pasistatęs kampe veži
mėlį, kuriame nerimavo popu
lis (žmona vakarais dirbo), kas
sekmadienį po kelias valandas
mankštino savo choristus. Tos
pačios patalpos grindys dundė
jo, kai tautinių šokių grupė su
bėgdavo repeticijom. Reikėjo
pasiruošti atstovauti lietuviams,
apie kuriuos daugelis vietinių
nebuvo net girdėję. Kai pa
klaustasis pasisakydavo, kad
esąs iš “Lithuania”, nudžiugęs
australas patvirtindavo: “O yes,
I know, you are from Lutherania”. Visus neanglus ateivius iš
Europos liaudis vadino “bladi
bolts”. Tik vėliau gavome ofi
cialų pavadinimą “new Austra
lian”.
1
Su savo choru ir šokėjais pra
dėjome išeiti į žmones, šiom ne
matytom ir negirdėtom pramo
gom australai buvo sužavėti ir
ėmė visur kviesti, ypač šokėjus
dėl jų aprangos ir šokių egzo
tiškumo. Taip palengva iš "bla
di bolts" išsiskyrė lietuviai ir
jau mus tokiais ir vadindavo.

Kibome į statybą
Laikas bėgo. Ėmėm įsikabin
ti į sklypus, į namelius, kuriuos
vieni pirkome,-' kiti ^statėmės,
cementines plytas gamindami iš
darbo grįžę ir žiburį ant medžio
šakos pasikabinę. O rytą skau
dančiais sąnariais vėl skubėjo
me į darbovietes. Žmoniškesnio
gyvenimo viltis kaip geroji mo
tina vedė mus per visokias kliū
tis ir sunkumus.
Kiek atkutę ėmėme dairytis
savos pastovios patalpos, kurio
je lietuviškas gyvenimas galėtų
reikštis niekieno netrukdomas.
Kadangi Bendruomenė, kaip or
ganizacija, neturėjo juridinio
asmens teisių, namams įsigyti
buvo įsteigta Adelaidės Lietu
vių Sąjunga, kuri surado tinka
mą namą, surinko kiek pinigų
ir, stambiai įsiskolinusi, įsigijo
Lietuvių Namus. Netrukus vie
nas tautietis pigiai nupirko di
delius, buvusius kolegijos na
mus ir pasiūlė juos perleisti
“Caritas” organizacijai, kuri šį
pastatą perėmė.
Ilga audra
Čia prasidėjo audra, trukusi
eilę metų ir dar visiškai nenu
rimusi iki šiol. Bendruomenės
veikėjai būkštavo, kad “Cari
tui” įsigijus kitus namus, dalis
žmonių pasuks ten, ir Bendruo
menė, įlindus į skolas. Lietuvių
Namų nepajėgs išmokėti. Lietu

viškoji visuomenė pasidalino į
dvi dalis. Augo įtampa ii' užsi
spyrimas remti savo poziciją.
Nepraėjus nė dešimtmečiui,
abeji namai buvo ne tik išmokė
ti, bet ir praplėsti, sumodernin
ti, išgražinti. Įtampa ėmė at
slūgti ir palengva "taika grįžo
į mūsų slėnį”.
Nėra to blogo, kas neišeitų
į gera sako mūsų liaudies išmin
tis. Adelaidėje yra vos 1500 lie
tuvių, įskaitant ir vaikus. Dalis
jų dėl mišrių vedybų ar savotiš
ko apsisprendimo nuo lietuviš
ko gyvenimo ir nuo bendruome
nės yra atkritę, niekur nesiro
do. Apie juos sužinome, kai pas
kutinei kelionei juos atveža į
lietuvių Šv. Kazimiero švento
vę. Aktyviai lietuviškame gyve
nime dalyvauja ii’ reiškiasi gal
500-600 žmonių, kurie faktinai
sudėjo pinigus ir talkino neap
mokamu darbu abejus šiuos na
mus Įsigyti. Bendra jų vertė da
bar būtų netoli pusės milijono
dolerių. Tai milžiniška suma,
kurią sudėjo šis mažas lietuvių
būrelis.

Dabar sugyvename
Dabai- turime du erdvius ir
gražius pastatus. Kai yra dveji
namai, juose kas nors turi būti
daroma. Ir daroma nemažai.
Katalikų Centre įrengta vienin
telė Australijoj lietuvių katali
kų šventovė. Čia reiškiasi visas
religinis, o taip pat ir kultūri
nis gyvenimas, o Lietuvių Na
muose — visuomeninis ir bend
ruomeninis gyvenimas. Kad
vieni kitiem netrukdytume ir
parengimai nesusikryžiuotų,
metų pradžioje sudaromas pa
rengimų tvarkaraštis, kurio rū
pestingai laikomasi.

Informuoti apie parapijos gy
venimą kas dvi savaites išlei
džiamas biuletenis “Šventadie
nio Balsas”. Kas vyksta ar vyks
Lietuvių Namuose ir pačioj
bendruomenėj, informuoja ki
tas biuletenis — “Adelaidės
Lietuvių Žinios”, leidžiamas
Adelaidės Lietuvių S-gos. Biu
leteniai išeina vienas vieną, ki
tas kitą savaitgalį. Tuo būdu vi
suomenė yra gerai ir laiku in
formuojama kas ir kur vyksta
ar bus daroma. Be to, jau ketveri metai, kai Bendruomenės
valdyba yra išsirūpinusi iš etni
nių grupių radijo stoties lietu
viškai programai kas savaitę
vieną valandą. Jos išlaikymas,
neskaitant savanoriško darbo,
per metus kainuoja per S1000.
Šią sumą suaukoja radijo klau
sytojai.
Kiekvieną šeštadienio rytą 9
v. visose Adelaidės lietuvių so
dybose gyvenimas vienai valan
dai sustoja. Visi susispiečia
apie radijo priimtuvus ir sąži
ningai išklauso visą programą,
kuri yra turininga, įvairi ir ga
na įdomi. Gal labiausiai šiose
radijo laidose ir atsispindi vi
sas mūsų religinis, visuomeni
nis ir politinis gyvenimas, vyks
tantis ne tik Adelaidėje, bet ir
už jos ribų.
Du centrai
Katalikų Centre susispietę
ateitininkai (sendraugiai
ir
moksleiviai), Lietuvių Katalikių
Moterų Dr-ja, Šv. Kazimiero
savaitgalio mokykla, Šv. Kazi
miero parapijos choras, archy
vas, spaudos kioskas. Įsigyti ge
ri elektroniniai vargonai ir nau
jas pianinas. Gera salė ir scena
parengimams.
Lietuvių Namuose vyksta vi

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Sydney skyriaus, Australijoje, 1980-81 m. valdyba. Iš kairės: V. Račiūnas,
V. Kondreckas, pirm. Ant. Skirka, Pr. Mikalauskas, kun. P. Butkus, M. Zakaras, rev. kom. pirm. Ant. Vinevičius

sas likusis bendruomeninis gy
venimas. Čia veikia Bendruome
nės savaitgalio mokykla, biblio
teka su spaudos kiosku, muzėjus-archyvas ir “radiofonas”,
kuris paruošia lietuviškas radi
jo laidas. Čia vyksta choro “Lituania” ir “Žilvino” tautinio an
samblio šokėjų repeticijos bei
koncertai, tautinių švenčių mi
nėjimai, proginiai koncertai.
Savaitgaliais Lietuvių Na
muose veikia gėrimų baras.
Adelaidės lietuvių bendruome
nėje veikia apie 30 įvairių or
ganizacijų ir institucijų, kurias
visas čia suminėti būtų sunku,
nes kaikurios jų po daugelio
metų vos egzistuoja, bet oficia
liai tebesiskaito gyvos.
Be anksčiau minėtų organi
zacijų ir institucijų, turime ga
na pajėgų sporto klubą “Vytis”.
Labai veiklus vietinis , LKVS
“Ramovė” skyrius,
turintis
apie šimtą narių. Tai bene pats
stipriausias ramovėnų vienetas
visoje išeivijoje.
Veikia skautai akademikai.
Skautų tuntas, savo laiku buvęs
gana veiklus, per pastaruosius
keletą metų beveik buvo suny
kęs, bet dabar vėl pradeda atsi
gauti ir pernai pajėgė gražiai
suorganizuoti rajoninę Austra
lijos lietuvių skautų stovyklą.
Veikia gana pajėgus mėgėjų
teatras “Vaidila”. Plačiau savo
sceninę veiklą išplėsti mūsų
teatrams nėra galimybių, nes
veikalo paruošimas užtrunka
kelis mėnesius, o publikos už
tenka tik vienam spektakliui.
Išvažiuoti į kitas kolonijas ne
apsimoka, nes, esant dideliems
atstumams, aktorių ir dekora
cijų pervežimas perbrangiai
kainuoja.
Kredito draugija -“Talka”
(Melburno skyrius) Įgijo vietos
lietuvių pasitikėjimą ir išaugo
į tvirtą finansinę instituciją.
Per pastaruosius kelerius me
tus žymiai padidėjo nariais, in
dėliais ir santaupomis.
Adelaidės lietuviai turi gerą
vardą tikybinėje hierarchijoje,
valdžios ir parlamentarų sluogsniuose. Per Lietuvių Dienas ati
daromąją kalbą pasakė Pietų
Australijos gubernatorius, ku
ris apie lietuvius labai šiltai at
siliepė šis karalienės atstovas
paprasiai būna ^n.; atsargus
eiti pas “etnikus . 'imdamas
lietuvių pakvietimą, gubernato
rius parodė jiems išimtiną respektą.
Kaip Amerikoje
Per 30 metų gyvenimas Aus
tralijoje visais atžvilgiais labai
pasikeitė gerojon pusėn ir pri
lygsta amerikiniam gyvenimo
lygiui. Uždarbiai kiek mažesni,
bet, turint šiltą klimatą, atpuo
la išlaidos šiltai aprangai ir iš
dalies šildymui. Ir šiaip daug
kas yra pigiau.
Adelaidiškiai lietuviai mate
rialiniu atžvilgiu yra gerai su
sitvarkę ir senatvė neteikia di
delių rūpesčių. Beveik kiekvie
na šeima turi nuosavus gražius,
dažnu atveju ištaigingus namus
ir net pajūriuose vasarnamius.
Pensijos nėra didelės, bet pa
kankamos kukliai pragyventi,
išlaikyti namus, automobilį ir
dalyvauti visuomeniniame gyve
nime.
Visoks gydymas ir vaistai
pensininkams teikiami nemoka
mai, įskaitant akinius ir klau
sos aparatus. Taip pat gauna
mos nuolaidos keliaujant trau
kiniais ir autobusais, einant į
teatrus ir kinoteatrus. Pigesnis
telefonas, mokesčiai už namus,
vandenį, dujas, automobilio re
gistraciją, vairavimo leidimą ir
t. t. Dėl tos priežasties mūsų
pensininkai gali savo santaupas
panaudoti kelionėm ir kitokiem
malonumam, nes rytojus neke
lia baimės.
Visų vaikai, kurie tik norėjo,
galėjo baigti universitetus, nes
čia mokslas nemokamas. Turi
me daug augštuosius mokslus
baigusio jaunimo, tik žymi jų
dalis nuo lietuvybės nutolo ir
sukūrė mišrias šeimas. Tačiau
turime nemažai ir susipratusio
jaunimo, kuris aktyviai reiškia
si bendruomenės gyvenime.
Australijos lietuviai neturi
savo tarpe yškių partinių ar
srovinių organizacijų, kurios
paprastai sukelia nesantaiką ir
antagonizmą. Gal dėlto mes ne
same susiskirstę į “kastas”, kas
taip ryšku pvz. Amerikoje. Visi
jaučiamės lygūs, to paties kel
mo atžalos ir nevengiame vieni
su kitais bendrauti. Visi iš ki
tur pas mus atsilankę pabrėžia,
kad Australijos lietuviai yra la
bai nuoširdūs, draugiški ir vai
šingi. Nors ir labai nesistengda
mi, tokiais norėtume išlikti.

Lietuviškos Kultūros Savaitės dalyvės bei rengėjos Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Iš kairės: Rita Kumpienė, Daina Trejūtė, Laima Didžiulienė, p. Kumpienė lietuvių tautodailės parodos atidaryme

Lietuviška atgaiva Kolumbijoje
Papildomas pranešimas apie Lietuviškos Kultūros Savaitę — Semana Cultural Lituana Bogotoje
Siekdama iškelti Lietuvos
vardą Kolumbijos visuomenėje
ir supažindinti ją su kaikuriais
mūsų kultūros bruožais, Bego
tos Lietuvių Moterų Draugija
suruošė Bogotoje 1980 m. lap
kričio 4-11 d. d. Lietuviškos
Kultūros Savaitę. Ta proga bu
vo paminėta ir lietuvių koloni
jos 30 metų įsikūrimo sukaktis.
Savaitė prasidėjo dail. Anas
tazijos Tamošaitienės lietuviškų
audinių ir dail. A. Tamošaičio
spalvotų litografijų parodos ati
darymu, labai- gražiai pravestu

Barboros Rimgailaitės-Durana.
Gausiai dalyvavusius svetimtau
čius su mūsų istorija, menu, pa
pročiais ir pasakomis supažin
dino žinomas Kolumbijos belet
ristas prof. Andres Holguin,
ypač pabrėždamas lietuvės mo
ters vaidmenį tautinės kultūros
išlaikyme, ši kalba buvo iš
spausdinta svarbiausio Kolum
bijos dienraščio “EI Tiempo”
savaitgalio žurnale. Kanadoje
paruoštas filmas “From Our
Amber Past” vaizdžiai palydėjo
Barboros ir prof. Holguin aiški-

Konstitucija - būtinybė
Kanados ministerio pirmininko pareiškimas etninei spaudai
todėl, kad ji norėjo nuolaidų ki
tose srityse. Daugelis kitų pro
vincijų pasekė Kvebeko pavyz
džiu ir, nors jos sutinka su patriacijos idėja, tačiau atsisakė
remti mūsų pasiūlymus, jei ne
bus nuolaidų.
Bet aš esu įsitikinęs, kad tai
yra paskutinė mūsų galimybė.
Begalinės diskusijos neduos jo
kių rezultatų, jei nebus to mechanizmo, kuris pateiks mums
sprendimą. Mes netvirtiname,
kad tik mes vieni turime teisin
gą pataisų formulę. Atvirkščiai,
po patriacijos mes siūlome įves
ti pereinamąjį laikotarpį. Jo
metu provincijos gali pasiūlyti
alternatyvinę formulę, jei joms
netinka ta formulė, is esmės ta
pati, kurią jos pripažino Vikto
rijoje. Tuo atveju, jei išaiškės,
kad abi formulės netinka, būtų
siūlomas visų gyventojų atsiklausimas. Kitaip sakant, jei
mūsų vyriausybes negali susi
tarti, tuomet kanadiečiai nutars
už mus. Mes tik prašome, kad
provincinės vyriausybės apsi
spręstų, kas joms pačioms yra
reikalinga.
Aš nesutinku su tais, kurie
mėgina suskaldyti kanadiečius,
sakydami, kad į tą ar kitą pro
vinciją reikia ypatingai atsi
žvelgti; esą reikia padaryti taip,
kad kokios nors provincijos ne
paliestų toks ar kitoks konsti
tucijos pakeitimas. Mes — ne
atskiros šalys, mes esame viena
valstybė, ir mums reikalinga
tokia konstitucija, kuri teikia
visiems kanadiečiams lygias tei
ses ir kuri atspindi visų kana
diečių troškimą, kad jų vyriau
sybės dirbtų kartu ir sukurtų
geresnę Kanadą. Aš esu įsitiki
nęs, kad tos priemonės, kurias
mes siūlome, atitiks tuos reika
lavimus. Aš taip pat nuoširdžiai
tikiu, kad mes turime veikti da
bar, kitaip mes dar penkiasde
šimt metų nematysime pažan
gos mūsų federacinės sistemos
atnaujinime.
Pierre Elliot Trudeau
Ottawa 1981

Šiuo -metu mūsų konstitucija
yra Britų Parlamento Aktas, ir
tik šis parlamentas turi teisę
keisti pačias svarbiausias jos
dalis. Jeigu atsivežtume konsti
tuciją į kanadą, atitinkamai vei
kiant vyriausybėms, pagaliau
galėtume ją čia keisti. Iki šiol
kas kartą, kai norėjome pakeisti
kaikurias mūsų bendro gyveni
ni o
taisykles,
privalėjome
kreiptis į Vestminsterio parla
mentą. Tai tapo mūsų tautine
gėda.
Šio klausimo išsprendimas
yra labai svarbus mūsų vystymo
si procesui. Yra svarbių nesuta
rimų tarp federacinės vyriausy
bės ir provincinių vyriausybių
tokiuose klausimuose, kaip ju
risdikcija įvairiose vietovėse,
arba kaip pagerinti augščiausiojo teismo ir senato veiklą, kad
galima būtų geriau patenkinti
augančios šalies poreikius, šiuo
metu nėra veiksmingo metodo,
kuriuo remiantis galima būtų
keisti konstituciją ir tuo būdu
išvengti vyriausybinių nesutari
mų Kanadoje.
Mes privalome keisti savo
konstituciją čia, Kanadoje, jei
norime pagerinti savo federaci
ją. Provincijų premjerai sutin
ka, kad mūsų konstitucija turi
būti “sudaryta Kanadoje”. Di
delio pritarimo susilaukė lygy
bės principo išlaikymas konsti
tucijoje; taip pat remiamas yra
tvirtinimas, kad mums reikalin
ga teisių ir laisvių charta, kuri
saugotų kanadiečių teises ir
teiktų galimybę pasireikšti jų
daugiakultūriškumui.
Remiama taip pat nuomonė,
kad mums reikalinga veiksmin
ga formulė, įgalinanti mus keis
ti konstituciją, ši formulė turi
būti įrašyta mūsų konstitucijo
je. Bet šios nuomonės kritikai
tvirtina, kad nieko nereikia da
ryti, nors ir sutinka su mumis,
kad keisti konstituciją yra bū
tina.
Šios problemos nėra naujos.
Taip pat nėra naujas dalykas
jieškoti būdo, kaip pakeisti
konstituciją. Tik vieną kartą, t.
y. 1971 m. Viktorijoje, visos vy
riausybės vienbalsiai pritarė
keitimo formulei. Deja, Kvebe
ko vyriausybė nustojo ją remti.
Norėčiau pridurti, kad tai įvyko

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųskite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

_

N. ir J* VAZNELIŲ

<Sifts International <Jnc
2501.W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

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

nimus. Po p. p. Tamošaitienės ir
Veselkienės padėkos žodžių pa
rodos atidarymo iškilmė baigta
kokteiliu.
Tenka paminėti A. Tamošai
tienės audimo įžangos kurso di
delį pasisekimą. Los Andes uni
versiteto tekstilės skyriaus ve
dėjos pakviesta, ji parodė stu
dentėms lietuviškų audinių
techniką. Buvo ir daugiau pa
geidavimų kurių, dėl laiko sto
kos A. Tamošaitienė negalėjo
patenkinti.
Tą pat dieną Dalia ir Raimun
das Mieželiai, prisidėję įvairiais
būdais prie mūsų savaitės pasi
sekimo, pakvietė svečius B. L.
Moterų Draugijos valdybą ir jos
kultūrinį komitetą pas save
kokteiliui, kurio metu malonio
je šeimininkės sudarytoje nuo
taikoje turėjom progos su sve
čiais artimiau pabendrauti.
Lapkričio 6 d. vakarą Los
Andes universitete prof. dr.
Juozas Zaranka skaitė paskaitą
apie lietuvių kalbą ir jos kilmę.
Klausytojai, kurių tarpe matėsi
daug kolumbiečių ir mišrių šei
mų jaunuolių, išgirdo apie mū
sų kalbos senumą, jos turtingu
mą ir filologinę bei istorinę
reikšmę.
Solistų Nerijos Linkevičiū
tės ir Bernardo Prapuolenio lie
tuviškų, angliškų ir vokiškų dai
nų koncertas lapkričio 7 d.
“Skandia” kultūros centro mo
dernioje auditorijoje visus su
žavėjo. Girdėjom apie mūsų
dainas palankius draugų kolum
biečių komentarus. Solistams
akompanavo garsus Kolumbijos
pianistas Harold Martina. Kon
certo pasisekimą atšventėm su
šampanu Laimos ir Algio Di
džiulių namuose.
Irenos Kumpienės “Ties Casitas” restorane, savaitės užbai
gimo vakarienės metu, BLM
Draugijos pirm. Nijolė Stasiu
kynienė padėkojo A. Tamošai
tienei, solistams ir visiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie Kultūrinės Savai
tės renginių. Maloniai jai atsa
kė Nerija Linkevičiūtė. Pritar
dama sau gitara, padainavo
Argentinos lietuvaitė A. Jocytė, akordeonu pagrojo broliai
Voguliai.
Sekmadienį, lapkričio 9 d.,
kun. dr. Vytautas Mankeliūnas
atlaikė iškilmingas pamaldas,
per kurias pasakė gražų tai pro
gai pritaikytą pamokslą.
Lietuviškos Kultūros Savai
tės renginiai buvo plačiai pami
nėti Bogotos dienraščiuose ir
valstybinio radijo kultūrinėje
programoje. Populiarus televi
zijos komentatorius Jose Fer
nandez Gomez savo programoje
“60 segundos” taip pat vieną
vakarą kalbėjo apie mūsų sąvaitę ir skatino visus jos rengi
niuose dalyvauti.
Kultūrinės savaitės proga
mus aplankė ne tik kituose Ko
lumbijos miestuose gyvenantys
lietuviai, kaip kun. N. Saldukas
ir kun. M. Tamošiūnas, lietuviš
kų kolonijų steigėjai Kolumbi
joje, bet ir tautiečiai iš kitų
Pietų Amerikos kraštų.
Bogotos Lietuvių Moterų
Draugija ypač nuoširdžiai dė
koja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai, dail. A. Ta
mošaitienei, solistams Nerijai
Linkevičiūtei, Bernardui Pra
puoleniui ir visiems kitiems,
kurie vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie Lietuviškos Kultūros
Savaitės renginių.
Bogotos Lietuvių
Moterų Draugija

6 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•

“Atžalynui” dešimt metų
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Karšti momentai konferencijoj
JA V Lietuvių Bendruomenės kultūrinę konferenciją vertinant
A. SĄVARTAS
Helsinkis, Belgradas, Madri
das. Konferencijos dabar labai
madoj. Mes užsikrėtėme jomis.
Dabar šaukiamos JAV LB vaka
rinio ir rytinio pakraščio konfe
rencijos. JAV LB kultūros tary
ba pralenkė visus, sušaukdama
pernai rudenį pirmą Lietuvių
Bendruomenės istorijoje kultū
ros darbuotojų konferenciją.
Bendraraščiais, laikraščių ve
damaisiais ir asmeniniais kon
taktais buvo kviečiami atstovai
iš visos Amerikos vykti Į Klevelandą kultūriniams kalnams
versti ir konkretiems uždavi
niams sprendimų rasti. Kilnūs
tikslai, paauksuotos frazės ir
gražūs spaudos linkėjimai: “Te
gu Jūsų nutarimai išjudina mū
sų gyvenimą!” Priedas — bilie
tas į “Čičinsko” operą ir valgis
nemokamai.
Laukė visuomenė nekantriai
jos įvertinimo mūsų spaudoje.
Praėjo jau pusmetis nuo jos.
Kokie apie ją atgarsiai? Kas
apie ją parašyta? Kokį vaizdą
apie tą konferenciją susidarė
ten nebuvęs?
Iš poros pasirodžiusių labai
blankių korespondencijų jokio
vaizdo susidaryti negali. Atgar
siai? Niekas nedrįsta jų kelti,
lyg apie mirusį — gerai arba
nieko. Vienur, po gana ilgos T.
Venclovos kalbos aprašymo, ko
respondentė pridėjo, kad dar
buvo dr. A. Razmos pranešimas
ir po to visi buvo pakviesti pie
tų. Kas po pietų ar sekančią die
ną įvyko, atrodo, nėra verta mi
nėti. Buvo toje konferencijoje
šis tas daugiau iškelta ir pasiū
lyta, negu korespondentai tei
kėsi aprašyti. Būčiau ir aš tylė
jęs, jei kiti būtų nors truputį
tiksliau tą konferenciją aprašę.
Nekartosiu, kas buvo kitų rašy
ta, bet pridėsiu, ko kitur trūko.
Paminėta, kad buvo labai įdo
mus A. Kairio pranešimas teat
ro reikalais. Jis įdomus tuo, kad
siūloma samdyti lietuvius jau
nuolius lietuvių kalbos moky
muisi, jiems mokant valandinį
atlyginimą. Būtų gerai tą planą
praplėsti ir įjungti kitataučius Į
lietuvių kalbos mokymąsi. Gai
neužilgo visa Amerika kalbėtų
lietuviškai, ir mums nebebūtų
nutautėjimo pavojaus! Sekančią
dieną Bostono apygardos atsto
vas tokį pasiūlymą pavadino feljetoniniu ir jieškojo juokdario,
kuris tokio plano finansavimui
pasiūlytų parduoti JAV Lietu
vių Bendruomenę. Pagal A. Kai
rio kitus pasiūlymus, visas mū
sų kultūrinis gyvenimas turėtų
būti orientuojamas ne tik “vei
du į sceną”, bet ir “veidu į Či
kagą”. Gaila, kad ta Čikaga, taip
daug ir neproporcingai prote
guojama, remiama ir finansuo
jama, nepajėgė prasimušti i pir
maujančių teatrų skaičių Čika
gos teatrų festivalyje.
Sekmadienio posėdis prasidė
jo aštriu Bostono apygardos at
stovo Aloyzo Astravo ir posė
džiui pirmininkaujančio Vikto
ro Mariūno žodiniu pasikeitimu,
kurį kultūros tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė nutraukė,
visdėlto leisdama Astravui kal
bėti.
Bostono apygardos atstovas
reikalavo, kad kultūros taryba
ar Lietuvių Fondas nebedelsiant laišku atsakytų muzikui
Juliui Gaideliui, kodėl jo finan-

Iš Klevelande pastatyto paminklo, kurį
nugriovė girtų jaunuolių automobilis,
liko tik šis Rūpintojėlis
Nuotr. V. Bacevičiaus

sinės paramos prašymas Pulitzerio premijos komisijos reika
laujamų įrekorduotų juostelių
paruošimui buvo atmestas. A.
Astravo nuomone, muz. J. Gai
delis turėjo gana stiprią galimy
bę Pulitzerio premiją laimėti.
Lietuviškai muzikos kultūrai
buvo padaryta žala, kurios ati
taisyti niekada nepajėgsime.
Buvo prašoma kultūros tary
ba' įsipareigoti išleisti Elenos
Juciūtės knygą “Pėdos mirties
zonoje” anglų kalba. Knyga jau
senokai yra išversta į anglų kal
bą, ir jos dalis jau pora metų
yra kultūros tarybos narių ran
kose. Tos knygos išleidimo iš
laidos, knygą pardavus, būtų su
kaupu atgautos, nes Juciūtė jo
kio honoraro nereikalauja, iš
skyrus vertimo išlaidas, kurias
pati autorė sumokėjo. Ta kny
ga gavo Bielinio testamentu pa
liktą premiją už geriausią mūsų
tautos naikinimo aprašymą. Ji
buvo visa ištisai transliuojama
per “Laisvės radiją” į Lietuvą.
Tai pirmas lietuvės moters kru
vinos kančios dienoraštis Sibiro
kalėjimuose. Jos neišleidimas
anglų kalba būtų lyg ir nuslė
pimas lietuvių tautos Golgotos
nuo angliškai kalbančios visuo
menės.
Taip pat kultūros taryba tu
rėtų susisiekti su Toby Paff dėl
jo disertacijos išleidimo. Jis ra
šė Astravui, kuris jam talkina
doktorato paruošime garsiaja
me Harvardo universitete, kad
lėšų trūkumas gali jo darbą su
trukdyti. Spausdinimo išlaidos
nebūtų perdidelės paremti ame
rikietį, nagrinėjantį lietuvių
kalbos fonologiją, kai mūsų pa
čių susidomėjimas gilesnėmis
lietuvių kalbos studijomis yra
nežymus.
Raštu Astravas dar pateikė
du pasiūlymus dėl naujų talen
tų jieškojimo ir kultūrinės bei
visuomeninės srities darbuotojų
paruošimo. Su tokiu pat susirū
pinimu jaunąja karta kalbėjo
ir Andrius Kuprevičius, nes, jo
nuomone, perdaug žilų galvų
buvo šioje konferencijoje.
Kultūros tarybos ateities pla
nuose yra numatyta įrekorduoti kompoz. Dariaus Lapinsko
“Tolminkiemio kantatą”, kaip
lietuviškos kultūros apraišką.
Rašantysis šias eilutes ją girdė
jo. Niekas, manau, nesistebės
mano teigimu, kad ta kantata
nieko bendro neturi su lietuviš
ka kultūra. Tautinei kultūrai iš
reikšti yra būtinai reikalingas
tautinio epo Įrėminimas į kom
poziciją. Tik tokia kompozicija
bus mūsų kultūros išreiškėja.
Kaip Sibelijaus “Finlandija” be
tautinio suomių epo “Kalevalos” nebūtų suomių tautinės
kultūros išraiška, taip ir “Tol
minkiemio kantata” negali būti
mūsų tautinės kultūros išraiška,
nes kažkur lyg ir benorįs prasi
veržti mūsų tautinis motyvas
yra sunaikintas mūsų kultūrai
nepriimtino modernizmo. Mai
šymas seno klasikinio graikų
hegzametro su kabaretiniu “Me
tų” įvedimo stilium ir sumoderninimas anų laikų Mažosios Lie
tuvos kultūrinio motyvo iškrei
pia didįjį mūsų poetą. Mes turi
me visdėlto prisiminti, kad Do
nelaitis buvo pedagogas ir dva
siškis, ir toks jo kūrybos inter
pretavimas yra nepriimtinas.
Ar yra pateisinamos pastan
gos, Įdėtas laikas ir išlaidos to
kių konferencijų rengimui? Jei
gu tokia konferencija neturi
teisės įpareigoti ar nurodyti jos
šaukėjams kuria linkme jie tu
rėtų savo veiklą ar pastangas
kreipti, tai tokios konferencijos
rengimo pastangos ir išlaidos
yra nepateisinamos. Jei šaukia
ma konferencija turėtų teisę
įpareigoti ir nustatyti tolimes
nės veiklos gaires, būtų sveikin
tina.
Konferencijai pasibaigus, pie
tų metu dar vyko pasitarimai
tarp JAV LB krašto valdybos
pirm. Vytauto Kutkaus ir JAV
LB Bostono apylinkės valdybos
pirm. Aloyzo Astravo. Jų pasi
tarimui pasibaigus, krašto val
dybos pirmininkas viešai pa
reiškė, kad Astravas atvežė jam
Amerikos Lietuvių Katalikų
Kunigų Vienybės laišką, kuria
me yra remiama Lietuviškos
Parapijos
Metų
paskelbimo
mintis. JAV LB krašto valdyba
tą mintį remia ir neužilgo tokie
metai bus paskelbti. Ta žinia
buvo visų džiaugsmingai sutik
ta, ypač Astravo, kuris perskai
tė jo pasiūlytą rezoliuciją JAV
LB tarybos suvažiavime pra
ėjusį rudenį Čikagoje.
Nors buvo karštų momentų
konferencijos eigoje, bet visi
išsiskirstė gana draugiškai.

Toronto atžalynietės sveikina busimuosius žiūrovus, kurie dalyvaus jų veiklos dešimtmečio sukakties iškilmėje gegužės 2d.

Kovotoja Emilija Platerytė
Prieš 150 metų mirė sukilimo daliniuose ginklu kovojusi prieš rusiškąją vergiją
V. ANYSIENĖ
Viešėdama JAV-se, sužinojau,
kad 55 mylių atstu nuo Vašing
tono ir 3 mylių — nuo Hollywoodo, Md., yra vietovė Sotterly, kuri nuo 1729 m. buvo Fla
terių šeimos nuosavybė. Flate
riai yra kilę iš Vestfalijos, bet
jų didelė šeima įleido šaknis į
daugelio kitų kraštų žemes. Nuo
XV. š. viena šaka apsigyveno
Baltijos kraštuose ir Lenkijoje.
Kitas tos šeimos atžalynas, Geor
ge I vardu, atsidūrė Anglijoje.
1729 m. George iškeliavo į ko
lonijas ir apsigyveno Marylande.
Įsteigė plantaciją, pastatė namą
(manson) ir pavadino tą vietą
Setterly —- jo šeimos nuosavy
bės Anglijoje vardu. Vienas iš
tos šeimos, George III, buvo
1791-92 m. Marylando guberna
torium.
Šiandien tai muzėjinė vietovė
turistų atrakciją. Bibliotekoje
pripuolamai aptikau dr. Syskio
aprašymą, kuriame jis pažymi,
kad viename iš kambarių, ant
komodos, jis atpažino “mūsų”,
atseit lenkų, herojės Emilijos
Platerytės portretą. Tai buvo
gerai žinomas atvaizdas len
kams, nes prieš karą Lenkijoje
kursavo 20 zlotų banknotas su
tuo atvaizdu. Lenkai pasisavino
Emiliją, bet iš tikrųjų ji buvo
Lietuvos šakos Platerytė, stip
riai suaugusi su lietuvių tauta
— rinko liaudies dainas ir do
mėjosi jos papročiais.

Lietuvos 1831 metų sukilimo dalyvė ir
organizatorė EMILIJA PLATERYTE. Šis jos atvazdas buvo spausdi
namas ant Lenkijos 20 zlotų banknotų

— Dievas ir tėvynė. Ji visą savo
tolimesnį gyvenimą paaukojo tė
vynei.

Karingoji Emilija
Lenkų sukilimo vadas Chlapovskis pradžioje manė, kad
prie • atviro karo neprieis, kad
rusai darysią tam tikrų nuolai
dų, bet šiė mobilizavo 250.700
vyrų kariuomenę ir nerodė noro
nusileisti. Kova pasidarė neiš
vengiama. Kai revoliucinė ugnis
iš Lenkijos persimetė į Lietuvą,
Emilija jau dvasiškai buvo pil
nai pasiruošusi eiti į revoliucinį
gaisrą. Būdama artima liaudžiai,
ji pradėjo agitaciją tarp kaimie
čių, ragindama imtis ginklo ir
kartu su lenkų kariuomene iš
varyti okupantus rusus iš Lietu
vos. Ta agitacija rado tinkamą
Šeimos praeitis
dirvą tarp lietuvių sodiečių,
Emilija Platerytė gimė 1806 juoba, kad jie laukė baudžiavos
m. lapkričio 13 d. Vilniuje. Jos panaikinimo. Lietuvon žygiuojąs
tėvas — grafas Ksaveras Flate rusų generolas Dybič savo pra
ris, o motina — Ona, gimusi von nešime 1831 m. balandžio 23 d.
carui Nikalojui rašė, kad ne
Mohl.
Kaip minėjau, Flateriai yra ramumai Vilniaus gubernijoje,
kilę iš Vestfalijos, bet jau nuo nutrauktas susisiekimas, maisto
XV š. gyveno Baltijos kraštuo trūkumas ir choleros liga pri
se. Jie turėjo savo žemes Kurže vertė sustoti prie lenkų karalys
mėje, Žemaitijoje ir Lietuvoje. tės sienų.
Vilniuje jau gruodžio mėn.
Emilija buvo kilusi iš dusetiškės linijos, gyvenančios Rytų buvo įsteigtas revoliucinis komi
tetas, kuris turėjo paruošti gink
Lietuvoje, Dusetų apylinkėje.
Flateriai labai gyvai jautė Lie luotą sukilimą ir pradėti veik
tuvos savarankiškumo neteki ti atėjus tinkamam laikui. Bet
mą. Emilijos pusbrolis Mykolas šis komitetas vis delsė. Pirma
buvo ištremtas į Sibirą. Kitas sis Emilijos karinis planas buvo
jos pusbrolis Cezaris, kuris su didelis ir drąsus. Buvo susisiek-,
ta su Daugpilio tvirtovėje esan
Emilija planavo sukilimą Šiau
čiais karo mokyklos kariūnais,
rės Rytų Lietuvoje, buvo pasi
kurių tarpe buvo ir daug lietu
žymėjęs kaip lietuvių sukilimo
vių; nutarta, sukilėliams prisiar
vadas ir kartu su Emilija kovojo
tinus prie Daugpilio, pulti tvir
iki sukilimo pabaigos. Trečiasis tovę iš vidaus, atidaryti sukilė
pusbrolis Vladislovas, Cezario liams kelią į tvirtovę, paimti ar
brolis, taip pat sukilimo daly
senalą, tinkamai apsiginkluoti,
vis, veikė kaip Rožickio adju
tvirtovėje iškelti Lietuvos vė
tantas. Abu Flateriai po sukili
liavą su Vyčiu ir ereliu ir toliau
mo pabaigos negalėjo pasilikti
plėsti sukilimą. Emilija iškil
Lietuvoje ir gyveno iki mirties
mingai pasižadėjo sukilėlius pa
užsienyje. Jų turtai buvo rusų
ti vesti į Daugpilį, o ten esan
konfiskuoti.
čios karo mokyklos kariūnai pa
Emilijos motina dėl vyro savi
sižadėjo sukilti ir tvirtovę suki
meilės ir išlaidumo atsiskyrė ir
lėliams išduoti.
1815 m. su dukterimi išvyko pas
Šie susitarimai pasibaigė iškil
savo gimines į Linksnos dvarą
minga
priesaika. Kariūnai pakė
prie Daugpilio, ant dešiniojo
lė
Emiliją
į riterius, pareikšdaDauguvos kranto.
Gera buvo Emilijai L'inksnoje. mi, kad nauja riterė yra pirmas
Jos judėjimo laisvė nebuvo su lietuvių sukilėlis, šis planas
varžyta. Ji turėjo savo arklį, jo skamba romantiškai, bet po ke
dinėjo ir važinėjo apylinkėje, lių savaičių pasirodė, kad šitos
Tuo būdu ji įsigijo daug simpa priesaikos virto rimtu reikalu.
tijų apylinkės gyventojų tarpe. Emilija Platerytė tapo sukilimo
Labai mylėjo liaudį ir padėdavo karžyge, o Daugpilio kariūnai
užsitarnavo garbingą vardą dėl
visiems patekusiems į vargą.
drąsaus žygio.
Emilijos išmokslinimas buvo
Į kovą
labai rūpestingas. Labiausiai ją
domino istorija, ypač Lietuvos.
Kovo 29 d. į Dusetų miestelį
Su dideliu susijaudinimu ji klau atjojo 4 jaunos merginos, lydi
sydavo apie Lietuvos ir Lenki mos kelių vyrų. Jos įsimaišė į
jos padalinimą. 1830 m. po ilgos ten esančią minią. Jų vadovė dė
ligos mirė Emilijos motina, ku vėjo vyrišką kario uniformą, ne
rios mirtį ji skaudžiai pergyve šiojo trumpus plaukus ir buvo
no. Po šito smūgio atėjo kitas: pilnai apsiginklavusi. Ji sustab
Vilniuje gyvenąs tėvas, pas ku dė savo arklį ir prabilo į minią.
rį ji vyko, atsisakė ją priimti. Žmonės ją pažino ir pradėjo
Vienintelė Emilijos meilė liko šaukti: “Tegyvuoja mūsų grafai

tė Emilija, tegyvuoja mūsų švie
siausia panelė Emilija!”
Su Emilija buvo atvykęs ir jos
pusbrolis Cezaris Flateris. Jos
kalba buvo šaukimas į ginkluotą
sukilimą prieš rusus okupantus.
Iš to galima spręsti, kad ji kalbė
jo lietuviškai. Jos žodžiai buvo
karštai priimti. Daug žmonių iš
susijaudinimo verkė. Sukilimui
pritariantieji pradėjo ginkluotis
medžiokliniais šautuvais, kar
dais ir dalgiais. Toks primityvus
apsiginklavimas buvo naivus už
simojimas kovoti su gerai ap
ginkluota rusų kariuomene.
Emilijos dalinys, kurio adjutan
te buvo jaunoji Marija Prušinskaitė, galutinai susiorganizavo
ir išžygiavo Daugpilio link. Da
linyje buvo 340 raitų partizanų
ir keli šimtai dalgiais apsigink
lavusių pėstininkų. Pakeliui,
Dangėlių pašto stotyje, buvo pa
imta dar 60 valdiškų arklių.
Po kelių dienų Emilijos dali
nys susitiko su rusų pėstininkų
kuopa. 1831 m. balandžio 2 d.
po atkaklios kovos rusai pasi
traukė, ir sukilėliai įžygiavo į
Zarasus. Čia Emilija Platerytė
įrašė sukilimo aktą į miesto kny
gas.
Kituose mūšiuose
Tuo tarpu Dybičio armija žy
giavo Vilniaus link. Flaterių da
liniai balandžio 19 d. sumušė ru
sus ir privertė juos iš Utenos pa
sitraukti. Deja, pritrūkę šovinių
sukilėliai turėjo sustoti. Tai pa
stebėję rusai prasimušė ligi
Anykščių, kur įvyko kautynės.
Rusų gen. širmano dalinys su
laikė sukilėlių puolimą, perėjo
per Šventąją, sudegino tiltą ir
nužygiavo į Žemaitiją.

Emilija, perdavusi savo būrio
vadovavimą Cezariui Flateriui,
kartu su savo drauge Prušinskaite nuvyko pas Karolį Zaluskį
prie Panevėžio. Gegužės 2 d. Zaluskis gavo žinią apie atvykstan
čias dideles rusų jėgas. Zaluskio korpusas žygiavo iš Smilgių
į Šeduvą. Potvynio sugadinti ke
liai ir tiltai sunkino sukilėlių žy
giavimą. Jie sustojo tarp Šedu
vos ir Baisogalos. Emilija buvo
priskirta raitųjų partizanų dali
niui. Partizanai, gavę paramos
iš Kozakovskio vadovaujamų
šaulių, su dideliu pasišventimu,
nepaisydami smarkios rusų ug
nies, puolė rusus ir privertė juos
atsisakyti suplanuoto apsupimo.
Sukilėlių korpusas greitai žygia
vo Baisogalos link. Ten rusai
puolė juos su didele jėga. Iš ru
sų pusės dalyvavo du pulkai rai
telių, viena pėstininkų brigada
ir tuzinas sunkaus kalibro pa
trankų. Prieš tokią jėgą) aišku,
sukilėliai negalėjo laimėti, bet
kovojo didvyriškai. Per visą ko
vos laiką Emilija buvo pirmose
eilėse. Ji nešė mirtį priešams ir
žadino savųjų drąsą. Reikėjo
gelbėti gyvybę, jeigu ne savo,
tai bent draugų. Traukimasis
dėl pažliugusių nuo lietaus kelių
buvo sunkus. Visai išsisėmusi,
nusilpusi ir nusivylusi Emilija
pakeliui nuvirto nuo arklio.
Draugai jai suteikė greitą pa
galbą ir paguldė vienoje ūkinin
ko trobelėje.
Atsigavusi, nežiūrint draugų
patarimų, Emilija išėjo iš savo
partizanų dalinio ir perėjo į Parčevskio pulką. Ji ten irgi vadova
vo daliniui, kuriame dalyvavo
Vilniaus akademikai ir Ogins
kis.
Tokiame trumpame aprašy
me neįmanoma aprašyti visas
sukilėlių kovas su rusais; apsiri
bosiu tik įvykiais, kuriuose da
lyvavo mūsų karžygė.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Toronto tautinių šokių grupė
“Atžalynas” š. m. gegužės 2 d.
minės savo veiklos dešimtmetį.
Tautiniai šokiai yra -išeivijos lie
tuviško
jaunimo
stipriausia
jungtis. Juk 1980 m. pasaulio
lietuvių tautinių šokių šventė
je dalyvavo 2300 šokėjų — jau
nimo. Nė vienas kitas renginys
ar suvažiavimas nesutraukia
tiek daug lietuviško jaunimo.
Per dešimt metų į “Atžalyną”
atėjo daug, daug lietuviško jau
nimo. Keletas jų grįžta šokti ve
teranų grupėje, kiti tapo šokių
mokytojais. Malonu matyti di
dėlį būrį mergaičių ir berniu
kų, šokančių “Atžalyne”, žino
ma, ateis laikas ir jie bus vete
ranai. . .
Aišku, mes, šokėjai, negalėjo
me išsilaikyti vieni. Daug padė
jo energingi ir kantrybe apdo
vanoti šokių mokytojai — Vida
Javaitė, Snieguolė Underytė,
Ričardas Drešeris ir kiti. Turi
me rūpestingą ir talentingą va
dovę Silviją Martinkutę. Sunku
išreikšti, kiek mes pasiilgome
Silvijos, kai jinai buvo ifevykus
mokytojauti į Australiją. Nega
lime pamiršti “Atžalyno” tėvų
komiteto, kuris svarsto daug
svarbių problemų bei klausimų
ir labai daug prisideda prie an
samblio. Prisimenam akordeo
nistus — Aldoną Biskytę, Edvar
dą Lukošių ir Vidmantą Luko
šių, kurie groja per mūsų repe
ticijas ir pasirodymus. Esame
didžiai dėkingi visiems, kurie
įvairiais būdais prisidėjo prie
“Atžalyno” veiklos per praėju
sius 10 metų.
Nors dauguma “Atžalyno”
pasirodymų vyksta Toronte,

mūsų grupė yra aplankiusi daug
kitų miestų Kanadoje ir JAVse. “Atžalynas” dalyvavo dvie
jose šokių šventėse Čikagoje,
taip pat koncertavo Bostone,
Hamiltone,
S t.
Catharines,
Thunder Bay, St. Petersburge,
Miami, Londone, Sudbury, Ota
voje ir Niujorke. Linksma ir
smagu keliauti po lietuviškas
kolonijas. Esame susidraugavę
su lietuvišku jaunimu iš arti ir
iš toli. Mes didžiuojamės, kad
esame lietuviai, kad mokame
spalvingus ir džiugius liaudies
šokius. Mes žinome, kad mūsų
šokiai, kaip ir lietuvių kalba,
yra vieni iš seniausių ir gra
žiausių visoje Europoje. “Atža
lynas” dažnai pasirodo ir sve
timtaučiams. Per tautinius šo
kius supažindiname juos su Lie
tuvos kultūra ir papročiais.
Nors repeticijos sunkios ir
ilgos, atima truputį laisvalaikio,
nesvarbu, nes visa tai yra ver
tinga. Sutikau daug draugų ir
aplankiau daug miestų. Paju
tau, kad esu didelėje lietuviško
je šeimoje, kai įstojau į “Atža
lyną”. Mūsų visas darbas ir pa
stangos mums yra džiaugsmas,
o mūsų pavergtai tėvynei Lie
tuvai — nauda. Tikiuosi, kad
dar ilgai šoksiu tautinius šokius
ir kad “Atžalyno” dešimtmečio
šventė bus sėkminga. Taip pat
mes nuoširdžiai kviečiame visus
iš arti ir toli dalyvauti mūsų
koncerte ir vakarienėje gegu
žės 2 dieną.
“Šok, jaunyste, džiaugsmo šokį,
dienos, naktys dėl tavęs
Skausmui juokis, džaugsmui ploki,
laimės vieškeliu mus vesk!”

Atžalynietė

Britanijos lietuviai
Jaunimo suvažiavimas
D. Britanijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavimas įvy
ko balandžio 11d. Sporto ir So
cialinio Klubo salėje susirinko
per 30 jaunimo atstovų iš įvai
rių D. Britanijos vietovių galu
tinai aptarti savo Sąjungoš įsta
tus, kurie šiame suvažiavime bu
vo priimti. Nutarta vasaros me
tu surengti lituanistinę vasaros
stovyklą prie Rugby latvių sto
vyklavietėje. Be to, smarkiai pa
kalbėta apie ateities veiklą. Jau
nimo Sąjunga numato per pa
vasario “Bank Holiday” savait
galį Lietuvių Sodyboje pasirody
ti su programa kartu surengti
loteriją savo finansam pagerin
ti.
Sekmadienį suvažiavimo daly
viai dalyvavo 11 vai. Mišiose
Londono lietuvių šv. Kazimie
ro šventovėje.
Dabartinę Lietuvių Jaunimo
Sąjungos valdybą sudaro: pirm.
Jonas Padvoiskis, sekretorė
Audra Ivanauskaitė ir Antanas
Dambriūnas.
Suvažiavimo rengimu Londone
rūpinosi Vidas Puodžiūnas, Ka
rolina Liudvigaitė, Emilija Bosikaitė.
Parapijos susirinkimas
Metinis Londono. lietuvių šv.
Kazimiero parapijos susirinki
mas įvyko Verbų sekmadienį po
pietų Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje. Klebonas dr. Jonas
Sakevičius, MIC, pranešė, kad
metų laikotarpyje buvo 3 vestu
vės, 5 krikštai ir 16 laidotuvių
— 10 vyrų ir 6 moterys. Jis savo
pranešime daug kalbėjo apie
šventovės vidaus atnaujinimą.
Tarybos pirm. S. Kasparas pa
aiškino, kad Londono lietuvių
Šv. Kazimiero parapija su savo
šventove yra vienintelė teisėta
organizacija. Jos teisėtumas atsi
spindi vietinės Westminsterio
vyskupijos ir D. Britanijos “Ro
man Catholic Directory” knygo
se, be to, šventovė yra užregis
truota “Registrar General”, ku
ris duoda teisę rašyti metrikus.
Be jo žinios šventovė negali bū
ti uždaryta. Šis paaiškinimas bu
vo reikalingas, nes kaikurie
žmonės skleidžia įvairius netei
singus gandus. Didžiausias pa
rapijos tarybos darbas buvo
šventovės atnaujinimas, kuris
kainavo 13.076 sv.
Tarybos iždininkas padarė me
tinę apyskaitą: metų laikotarpy
je gauta pajamų — 8.845 sv., li
kutis iš 1979 m. 10.966 sv.,
bendra suma — 19.811 sv. Iš
laidos — 11.956 sv. Didžiausia
auka prie šventovės atnaujini
mo prisidėjo parapijos šv. Kazi
miero klubas, apmokėdamas ki
limus — 2.900 sv. Prie meninio
atnaujinimo daug prisidėjo pa
tarimais inž. R. Baublys, darbu
— dailininkė Marija Barėnienė,
Vincas Jokūbaitis, staliaus dar
bais — Adolfas Černiauskas.
Jiems visiems išreikšta padėka
visų parapijiečių vardu.

1981-82 metų laikotarpiu pa
rapijos tarybą sudaro: klebonas
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC,
tarybos pirmininku perrinktas
Stasys Kasparas, vicepirminin
ku Justinas černis, iždininku
Alfonsas Kralickas; tarybos na
riai — Juozas šemeta, B. Namajuškienė, Kazys Blažys, Ona
Žvirblienė; revizijos komsiija:
Napoleonas Žvirblis, Povilas
Žvirblis, Magdalena šemetienė.
Parapija rengia išvyką Lietu
vių Sodybon per pavasarių
“Bank Holiday” savaitgalį^ Bir
želio 26 d. ji rengia niujorkiečio
artisto Vitalio Žukausko re
čitalį Londone, Sporto irSocialinio Klubo salėje. Numato da
lyvauti tarptautiniame "Kry
žiaus žygyje” Welsingham ir D,
Britanijos lietuvių katalikų tri
metiniame suvažiavime Nottinghame.
Stasys Kasparas

Maldos diena
už Lietuvą

Kovo 31 d. Tautinė Brazili
jos Vyskupų Konferencija (CN
BB) iš savo centrinės būstinės
Brazilijoj (sostinėj) išsiuntinėjo
Brazilijos vyskupams pačios
konferencijos generalinio sekre
toriaus vyskupo Dorn Luciano
Mendes de Almeida raštą nr. j
420/81 MALDOS DIENOS Už
LIETUVĄ reikalu:
“Lietuvių Bendruomenė Bra
zilijoj kreipiasi į Brazilijos vys
kupus, prašydama, kad, kitų
kraštų vyskupų pavyzdžiu, kiek
viena vyskupija skirtų Maldos
Dieną už Lietuvą. Siūloma birže
lio 14. šiuo reikalu gavome ii
kun. Prano Gavėno, SDB, P.
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirmininko, laišką ir do
kumentaciją, skatinančią šią ini
ciatyvą ir informuojančią apie
dar ir šiandien tebesitęsiančias
kankinės tėvynės Lietuvos kan
čias ir visokius varžymus.
Inięiatyvos įvykdymas paves
damas kiekvieno vyskupo ganytojinei nuožiūrai. Tuo tarpu,
geisdamas išpildyti prašymą pa
skleisti informaciją, Jums persiunčiu gautą medžiagą, jungda
masis maldoje už mūsų brolius
lietuvius.”
Kun. Pr. Gavėnui pridėtame
atviruke gen. sekretorius pridu
ria: “Mielasis Kunige Pranai
persiunčiu Tamstai kopiją, laiš
ko, kuris buvo išsiųstas Brazi
lijos vyskupams. Su meile ir dė
kingumu — Luciano M. de A."
Pridėtoji medžiaga apima: 1laišką-prašymą Brazilijos vys
kupams, pasirašytą P. Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vienybės
pirm. kun. Pr. Gavėno ir BLBnės valdybos pirm. J. Tatarūno;
2. “Jie reikalingi mūsų para
mos” — apžvalga Lietuvos nai
kinimo ir lietuvių rezistencijos
(medžiaga, tinkama spaudai!; Slapelis su Šiluvoj apsireiškusi®
(Nukelta į 9-tą psl.)

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS

skyrė poetui KAZIUI BRADŪNUI. Iš kairės: J. Stempužis, LB kultūros tarybos pirmininkė I. Bublienė, V. Mariūnas, dr.
D. Tamulionytė, B. Gaidžiūnas, J. Malskis
Nuotr. V. Bacevičiaus

Klampus keliai i altorių
A. KALNIUS
Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio:
Ant lygaus kelio tai valia valužė,
Ant lygaus kelio tamsiąją naktužę
Tai tik jaunam plačias dūmas
dūmoti.

Taip — gera ir linksma žings
niuoti lygiu keliu, čia ir kojos
reikalauja mažiau garo, ir žings
nis tvirtesnis, ir tikslas artimes
nis.
Bet nevisi keliai yra lygūs.
Esama jų ir labai kraupių, tary
tum arimas suverstų, žirgų ko
jų išklampotų, sunkių ratų iš
raustų. . . O yra žmonių, ku
riems reikia ir jais keliauti, eiti
j tikslą, siekti žvaigždžių. . .
* * *
Kai paskaitai kun. B. Bacevi
čiaus knygą “Žingsniai prieš
neviltį”, tai išvysti žmogų, sun
kiai velkantį kojas vis pirmyn,
vis tolyn anuo gruoblėtu keliu.
Matyt, jo .žingsnių nei šviesi
naktužė nepalengvina, nei dalia
dalužė nenusišypso. O tasai ke
leivis tai Pacevičių Baliukas,
varganų tėvų sūnelis, busima
sis kunigas ir knygų autorius.
Nuo pat jaunų dienų jį vilioja
šviesi žvaigždė, kurią pasiekti
galima tik širdies giesme: “Sa
ko, prašantiems Tu duodi, tai
gi difok man žirgą, kad pasiek
čiau aukso žvaigždę danguje
kur mirga. . .” Tai vaikų malda.
Betgi Pacevičiukas turbūt ki
taip meldėsi, nes žirgo jis ne
gavo, o savo kojomis turėjo iš
eiti aną klampų kelią, kurio ga
le laukė jo šviesioji žvaigždė.
Kelią jis išbrido, ir jo žvaigž
dė nušvito virš altoriaus.
* * *
Savo gyvenimo odisėją kun.
B. Pacevičius ir aprašo minėto
je atsiminimų knygoje. Raštai
apie save ir aplinką bei įvykius
yra bene pati patikimiausia
skaitytojui dovana, nes jų auto
rius visur ir visą laiką pats da
lyvavo.
O visdėlto vienam kitam skai
tytojui gali kilti klausimas, ko
dėl pats autorius rašo apie save?Aš esu įsitikinęs, kad kito tokio
jaunuolio, siekusio tikslo tokio
mis sunkiomis aplinkybėmis,
jis nežinojo. Norėjp betgi pasa
kyti, kad gyvenime nieko nėra
negalimo. Ir tai jis galėjo įro
dyti tik savo paties pavyzdžiu.
Nes jam, kaip kunigui, auklėto
jui ir patriotui, rūpėjo tokį pa
vyzdį pateikti ypač mūsų trem
ties jaunimui, kuriam niekada
netenka patirti vargano gyveni
mo dienų ir kuris dažnokai, net
tikslo nepasiekęs, palūžta.
* * *
Autorius, visad būdamas įvy
kių sūkuryje ir laiko vagoje,
gana plačiai paliečia įvairius
aplinkos bei kitus reiškinius.
Kaikuriuos jų labai nuoširdžiai
ir taikliai nusako savo kalėdi
niame sveikinime autoriui jo
bičiulis kun. Stasys Yla. Jo nuo
monę pateikiame ir šių eilučių
skaitytojams.
“Sveikinu su nauja knyga.
Vakar gavęs, pradėjau skaitinėt-žiūrinėt: pradžią, pabaigą, o
vakare iš vidurio. Pradėjęs nuo
Papilės negalėjau nutrūkti, ver
žiausi per Viekšnius. Virš poros
valandų — ligi 1 vai. nakties.
Skaitosi kaip geras romanas!”
“Tai naujas Jūsų talentas —
rašyti, šį sykį nebe dramas, poe
ziją. Tai pasakotojo talentas”.
“Knyga praskleidžia daug ką:
Lietuvos kaimą, jaunimą, para
pijas, kunigų kartų skirtumus,
mokyklų padėtį. Tuo pasakoji
mas ir pasidaro vertingas —
duoda platų Lietuvos vaizdą.
Pats autorius kuklus: nors jis
jaučiamas, bet savęs nepabrė
žia, nekelia. Tai irgi didelis me

nas, kartu autoriaus dorybė:
knyga turės pasisekimą”.
Betgi kun. Yla dar nenurimo,
matyt, neviską buvo pasakęs.
Taigi netrukus parašė antrą
laišką:
“Skaitau kas vakaras ir gė
riuosi, ir džiaugiuosi. . . Knyga
nepaprastai traukli — realūs
vaizdai, sodriai pristatomi. . .
subtiliai perteikti. Rašytojo ta
lentas, ir psichologo. Kiek tų
talentų Dievulis Pačiam davė!
— Ši knyga parodys žmonėm
naujos generacijos kunigą, nes
daugis dar turi seną vaizdą. Pa
rodys ir kaip, kokiose sąlygose
pašaukimas išauga. .
“Tik galvok apie antrą laidą
ir bandyk tuo pačiu vaizdiniu
keliu perrašyti pabaigą — nuo
to laiko, kai persikėlei į Toron
tą, nes čia jau paskubinai — da
vei tik kroniką. . .”
Kun. St. Yla yra įžvalgus kny
gų skaitytojas. Dėlto šiuo atve
ju jo žodis yra reikšmingas. O
juk ir jis pats yra daugelio kny
gų autorius, ir jo raštai skaity
tojų yra mėgstami.
Nežinau kiek atsiliepimų apie
savo knygą gavo kun. B. Pace
vičius, bet dar vienas guli pas
mane ant stalo. Rašo kun. A.
Račkauskas:
» “Ačiū labai už įdomią knygą.
Sveikinu. Skaičiau su įdomumu.
Stebiuos, kaip Tu sutelkei tiek
jėgų ir kantrybės tokį didelį
veikalą parašyti. Pastatei pa
minklą, tvirtesnį už varį. Po di
delių darbų auklėjimo srityje,
po stilingų ir turiningų pamoks
lų misijose bei rekolekcijose,
po reikšmingų užmojų vaidybos
ir dainos mene Tu visa tai ap
vainikavai savo “Žingsniais
prieš neviltį”.
“Tu visada su viltimi ir en
tuziazmu žvelgei į ateitį. Malo
nu ir seniesiems Tavo drau
gams rasti save anoje bendroje
kelionėje. . .”
* * *
Gana maloniai skaičiau ir aš
šią knygą: vaizdingas sakinys,
sklandus pasakojimas, jautrus
pergyvenimas, kūrybinga siela.
Bandysiu iškelti dar vieną ki
tą knygos aspektą, kurie dar
nebuvo minėti anuose laiškuo
se. Pirmiausia mano dėmesys
nukrypo į Pacevičių šeimą: tai
būta šeimos, kurioje meilės ry
šių nepalietė nei juodžiausia
diena, nei vargų krūvis, nei
siaubingų nelaimių ištiktis. Vi
si šeimos nariai buvo vieningi,
pakantūs ir gyveno vieni kitų
rūpesčiais bei negalėmis. Kaip
šeimoje vyriausiam, betgi dar
neperžengusiam vaiko amžiaus,
Baliui tekdavo sunkiausia da
lia: padėti tėvams uždirbti šei
mai duoną.
Ši šeimos tvirtybė glūdėjo jos
religingume. Visi jos džiaugs
mai ir sopuliai būdavo siejami
su maldos ir giesmės posmais,
kuriuose glūdėjo šeimos viltys
bei paguoda. Bendrosioms šei
mos maldoms, kuriose dažnai
dalyvaudavo ir kaimynai (gegu
žinėse pamaldose), taip pat tek
davo vadovauti jaunam svajoto
jui Baliukui.
Svarbiausias Pacevičių šei
mos pragyvenimo šaltinis buvo
darbas svetimiesiems. Motina
buvo siuvėja. Jos estetinis gra
žaus drabužio suvokimas pavi
liojo nemažai klientų. Tėvas
taip pat turėjo gabias ir darbš
čias rankas, bet joms apylinkė
je dažnai'pritrūkdavo darbo. O
be to, dar ir karinė prievolė ru
sų armijoje prisidėjo. Taigi mo
tinai tekdavo ilgokai vakaroti,
nes Balio, kaip vaiko, uždarbis
buvo menkutis. Galbūt dėlto ją
jauną pakirto mirtis, į kurios
takus kiek anksčiau pakliuvo ir

jos gražioji dukrelė Jadzytė bei
lipšnusis sūnelis Aliukas.
\
* s»: jJ:
Toliau beskaitant šią knygą,
sąmonėje pradeda sklaidytis
jaunojo Balio gyvenimo miglynai. Nelengva jam buvo vilkti
savąjį kryželį ir pergyventi šei
mos nelaimes. O čia dar prieš
akis lyg giliame liūne dunksojo
jo didysis idealas — kunigų se
minarijos rūmai. Ir jie turbūt
amžiams būtų tenai nugrimzdę,
jei dangus būtų neatėjęs pagal
bon: ėmė realizuotis neseniai
turėtas sapnas, kuriame Dievo
Motina jam pasakiusi, kad jis
būsiąs kunigu. Tas sapnas buvo
tikras prieštaravimas parapijos
klebono linkėjimams Baliui:
nesvajoti apie kunigystę, neda
ryti sau gėdos kaip šiai paskir
čiai netinkamam, o veikiau mo
kytis amato.
Antras sapnas buvo jau ne
sapnuotas: į jo kambarėlio du
ris pasibeldė Karčiauskų dukre
lė Kristina, septintos klasės
moksleivė, ir Balį pakalbino ei
ti į jaunimo šokius. Jam atsisakinėjant, kad nemoksleiviui
netinka eiti į gimnazistų šokius,
Kristinai paaiškėjo šio berniu
ko idealai ir ji pasiūlė jį priva
čiai paruošti iš kelių klasių gim
nazijos kurso. Baliui Kristina
tapo Mergelės Marijos siųstoji.
Nuo šio momento jo vaizduotė
je vėl iškilo kunigų seminarijos
pastatai, į kuriuos jis pagaliau
nubildėjo per Tėvų jėzuitų gim
naziją, kurioje jis taip pat paty
rė daug džiaugsmo, draugišku
mo ir globos.
Ak, tos mūsų šalies Kristinos.
Jų pilna būta Lietuvoje vyrų ir
merginų tarpe. Jos daug kam
padėjo išeiti iš tamsos į šviesą.
Betgi su gilia pagarba savo
Kristiną prisiminė turbūt tik
kun. B. Pacevičius.
* * *
Vadinasi, Pacevičių Boleslo
vo svajonė išsipildė — jis jau
kunigas. Betgi būti kunigu ne
reiškia vien tik pažinti pastora
cinius dirvonus ir siekti dvasi
nių poaugščių. Ne, šio didžio
pašaukimo pagrinde glūdi nepa
liaunama veikla Kristaus ga
nyklose. Vadinasi, jieškoti pa
klydusių yra didžioji kunigo pa
reiga. Darbą sielovadoje jauna
sis kunigas teisingai suvokė ir
jame pasinėrė visa savo siela
ir energija. Jis jį sėkmingai dir
bo Lietuvoje, o vėliau tęsė ir
tremtyje. Į dvasines pareigas
jis įkinkė visus savo gabumus:
meilę giesmei ir dainai, pajau
timą scenos menui ir poezijai,
supratimą sporto reikšmės ir
aplamai kitų gerųjų savybių,
neišskiriant ir savo kuklių san
taupų. Šios savybės ir jų panau
dojimas jį gerokai išskiria iš
kitų kunigų tarpo.
* * *
Kaip ir daugelyje knygų, kun.
B. Pacevičiaus “žingsniuose
prieš neviltį” jaučiamas nema
žas skubotumas ir neapdairu
mas. Tai pastebėjo ir kun. St.
Yla savo trumpame laiške: nevisa pasakyta, kas turėjo būti
pasakyta, iš tikrųjų autorius sa
vo veiklos metais yra išvaręs
žymiai gilesnę vagą ne tik To
ronte, bet ir kitose savo buvoji
mo vietose. Be to, atsiminimuo
se galėtų būti skirta daugiau
vietos ir kitiems reiškiniams,
vykstantiems šalia autoriaus.
Dėlto prisidedu ir aš prie kun.
Ylos siūlymo papildyti savo at
siminimus antruoju tomu.
Tiesa, siūlyti lengva, bet kaip
juos išleisti, kai kišenėse vėjai
švilpauja, čia tenka apgailes
tauti, kad autoriai, tiek daug
laiko pašventę rašto darbams,
knygos išleidimui iš niekur ne-

“Lengvoji amerikiečių muzika”
Hollywoode “Columbia” iš
leido filmą “American Pop”.
Direktorius ir režisorius —
Ralph Bakshi, autorius — Ronni Kern, redaktorius — David
Ramirez.
Filme daug įvairios, lengvos
amerikiečių muzikos. Tik paski
ri gabalėliai paimti iš filmų,
kitkas piešta, tarsi kartūnai.
Pradedama žydų pogromais ca
ro laikais Rusijoje ir nacių vyk
dytais žydų persekiojimais. Pie
šiniais rodomi rabinai, žydai
muzikantai, jų papročiai. Patei
kiami baisūs gabalėliai iš Viet
namo, studentų demonstracijų
Amerikoje.
Pieštiriiai paveikslai prasti,
judesiai šokinėja, neturi lygu
mo, permažai padaryta piešinių.
Žydai ryškūs, turi būdinguosius
žydiškus judesius, visad geri,
paslaugūs, ramūs, nors prie šir
dies dėk.
Caro Rusijos laikais žydai jo
kios “pop” muzikos nekūrė,
kaip ir Hitlerio laikais. Vietna
mo karas ar studentų demons
tracijos Kento universitete ne
buvo rengtos pagal “pop” gai
das. Tad kodėl įvesti žydai?
“Sudiev, sudiev Brazilija!”
Tai pernai braziliečių paga
mintas ir JAV-se rodomas kaip
vienas jų geriausių filmų. Ang
liškai — “Bye, Bye Brazil”. Pa
grindiniai artistai — Jose Wilker, Betty Faria, Fabio Junior,
Zaira Zambelli. Muzika — Chi
co Buarque ir Roberto Menescal.
Trys pokštininkai pardavinė
ja savo lengvosios rūšies pasi

rodymus tolimose, daugiausia
atsilikusiose Brazilijos vietovė
se. Jei nėra ant stogų “žuvies
kaulų” (reiškia televizijos ante
nų), tai žmonės neturi jo
kių pramogų, ateis pasižiūrėti
šokėjos ir pokštininko. Jei yra
televizija, stengiasi perdeginėti
elektros laidus, kad turėtu pub
likos.
Daug gražių Brazilijos vaiz
dų. Būdingi poilsiavimai. Var
gingiausi kaimai, primityviausi
žmonės. Greta visiško neturtin
gumo, gyvenimas virte verda.
Brazilija gyvena sava kultūra.
Štai, moderniausias milijoninis
didmiestis Brasilia, moderniau
sias, net stebiesi. Prieš tai —
nepaprastai žalios džiunglės,
sodriausi didžiuliai miškai, pla
čios upės, indėnai, mažutės ba
lutės su nuodingomis gyvatė
mis.
Filmas — kabaretinio pobū
džio. Tik suaugusiems. Gausu
gražios brazilietiškos muzikos,
nors poroje vietų dainuoja žino
mi amerikiečiai.
Brazilija yra smarkiai augan
ti galybė, kuriai nereikia sielo
tis gyventojų mažėjimu, nerei
kia ginčytis dėl apskrities ar
valsčiaus atgavimo. Ji turi daug
žemių, milžiniškai plačius, dar
niekieno neįžengtus plotus, gau
sų prieauglį, viską “virškinan
čią”, savotiškai veržlią brazilie
čių kultūrą. Man vienas lietu
vis iš Brazilijos įrodinėjo, kad
per sekančius 50 metų Brazilija
dominuos visą Pietų Ameriką.
Be gražių Brazilijos vaizdų,
patrauklios muzikos, nieko me
niško filme nėra. Nei rankraš
tis, nei režisūra, nei vaidyba
nuostabos nekelia.

Atsiusta paminėti
LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1981 m.
sausis ir 1981 m. vasaris. Redakto
rius Juozas Vaišnys, SJ. Adresas:
2345 W. 56th Street, Chicago, Ill.
60636, USA. Metinė prenumerata —
$8.

Elena Juciūtė, “ĄŽUOLYNĖLIS”
arba Lietuvos ūkininko likvidacija.
Epochinis romanas. Viršelio nuotrau
ka' Jono Kalvelio. Išleido Lietuvių
Agronomų Sąjunga. Tiražas — 1000
egz. Chicago 1981 m. 360 psl. Kaina
— $8.
LIETUVIŲ DIENOS, mėnraštis,
1981 m. sausio mėnuo, 1 nr. Šis nu
meris skirtas rašytojui Juozui Kralikauskui — išspausdintas platus po
kalbis su juo. Leidėjas — A. F. Sto
rius. Adresas: Lithuanian Days, 4364
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029,
USA.

J. Savasis, LAISVOS ATOSTO
GOS. Novelės. Išleido Lietuviškos
Knygos Klubas. Čikaga 1980 m., 192
psl. Kaina — $6.00.
Vytautas Volertas, GREITKELIS.
Romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Čikaga 1980 m., 164 psl.
Kaina — $6.00.
’
PASAULIO LIETUVIS 1980 m.
11 nr. Leidėjas— Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba. Vyr. redak
torius — E. Sakadolskis. Adresas:
5620 South Claremont Ave., Chicago
IL 60636, USA.

UKRAINIANS IN THE CANA
DIAN CITY, Special issue of Cana
dian Ethnic Studies, vol. XII, No 2,
1980. Edited by Wsevolod W. Isajiw.
Published for The Canadian Institute
of Ukrainian Studies, University of
Alberta, Edmonton.

Kalifornijoje gyvenanti ILONA BRAZDŽIONIENĖ nupiešė du gražius pla
katus “Draugo” literatūrinės premijos iškilmei. Premija įteikta JONUI VIZ
BARUI už romaną “Alšėnų kunigaikštytė”. Nuotraukoje — vienas tų plakatų
šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles mieste
Nuotr. A. Gustaičio

gauna paramos, nors kitiems
reikalams ji gąna dažnai atsi
randa.
Dėl skubotumo knygoje šen
ten jaučiami ir kiti sutrikimai:
nors viršelis nėra esminė žymė
knygai, bet visdėlto, kai jis yra
estetiškai patrauklus, jai teikia
išviršinio orumo. Man atrodo,
kad “Žingsnių prieš neviltį”
viršelis nėra labai reprezentaty
vus, nors gana prasmingas.
Knygos sandara taip pat ne
pasižymi išbaigtumu — trūksta
įvykių ir reiškinių smulkesnės
klasifikacijos. Negausių skyrių
ir skyrelių įvardinimai techniš
kai atlikti neskoningai: tarp jų
ir tekstų permaži ir nepropor
cingi tarpai. Be to, antraštėliųir spaudmenys galėjo būti rink-

tinesni (pagal anglišką stilių
kiekvienas antraštėlių žodis ra
šomas iš didžiosios raidės).
Knygoje nemažai korektūros
ir kalbos klaidų. Tai vis skubo
tumo padariniai.
Tenka pasakyti, kad dažnais
atvejais už knygos, ypač tech
nišką, apipavidalinimą yra at
sakingi ir spaudos darbo vyk
dytojai.
Šie ir gal dar kiti, mažesni
neapsižiūrėjimai
nenustelbia
knygos turinio esmės ir įdomu
mo.
Kun. B. Pacevičius, ŽINGSNIAI
PRIEŠ NEVILTĮ. Torontas, 1980
m. 375 psl. Viršelis Aldonos Totoraitienės, korektūra Zitos Didžbalienės.
Spaudė
“Litho-Ąrt
Ltd”. Gausu nuotraukų.
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□ KULTŪRINEJE VEIKLOJE

M. K. ČIURLIONIO GALERIJOJE
Čikagos Jaunimo Centre Putnamo N.
Pr. Marijos seselių rėmėjos, vadovau
jamos pirm. M. Reinienės, kovo 27
— balandžio 5 d.d. surengė velionies dail. Adomo Galdiko tapybos
kūrinių ir Antano Paskočimo kryžių
bei koplytstulpių parodą. Įvadinį žo
dį tarė poetas K. Bradūnas, palies
damas būdingiausius A. Galdiko kū
rybos motyvus, kurie gražiai derinasi
su A. Paskočimo drožiniais, nes A.
Galdikas taip pat domėjosi kapinaitėmis, pakelės kryžiais. Jo Čikagai
skirtus paveikslus buvo atvežusi se
selė Margarita. Seselių globojami li
kusieji A. Galdiko kūriniai bus pa
naudoti steigiamai jo vardo galeri
jai. Velionies pageidavimu Lietuvon
buvo nusiųsti 97 jo paveikslai, pri
klausantys paskutiniam kūrybiniam
laikotarpiui. Jie dabar yra laikomi
muzėjuose ir prisijungė prie anks
tesnių A. Galdiko darbų, kurių Lie
tuvoje liko apie 500. Po parodos ati
darymo paskaitą Jaunimo Centro ka
vinėje apie Lietuvos kryžius bei kop
lytstulpius skaitė kun. St. Yla, pla
čiai juos paliesdamas simboliniu, is
toriniu ir meniniu požiūriu.
ANTANO GUSTAIČIO “SEKMI
NIŲ VAINIKĄ” Niujorko lietuviams
gegužės 2 d. Kultūros Židinyje su
vaidins Bostono lietuvių dramos sam
būris ir etnografinis Bostono an
samblis. Šią nuotaikingą lietuviško
kaimo pjesę režisavo Aleksandra
Gustaitienė. Bostoniečius Niujorkan
pakvietė “Laisvės Žiburio” radijo
programa savo 15 metų veiklai pa
minėti.
LIETUVIŠKOJI “GALERIJA" ČI
KAGOS CENTRE balandžio 7-19 d.d.
surengė jaunos dail. Aleksandros V.
Eivatės tapybos darbų parodą. Ji yra
baigusi Illinois universitetą, dailę
studijavusi Čikagos meno institute
bei Europoje, meno magistrės laips
nį gavusi Čikagos universitete. Jos
paveikslai atskleidžia įdomių vizi
jų pasaulį, savo formomis ir spal
vomis priartėdami prie abstraktų,
kuriuos parodos lankytojoms neleng
va suprasti.
“GIEDROS” KORPORACIJA Kle
velando Lietuvių Namuose kovo 2829 d.d. surengė dviejų JAV gyvenan
čių bei kuriančių dailininkių paro
das. Vida Krištolaitytė dalyvavo su
tapybos darbais, atspindinčiais pajū
rio vaizdus Kennebunkporte, o Mary
tė Meškauskaitė-Gaižutienė buvo at
sivežusi keramikos kūrinius.
XXX-JI “DRAUGO" ROMANU
KONKURSO $2.000 PREMIJA “Al
šėnų kunigaikštytės” autoriui Jonui
Vizbarui-Sūduvui balandžio 5 d. bu
vo įteikta Los Angeles mieste, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, šia iš
kilme rūpinosi kunigaikštienės Gra
žinos vyresniųjų skaučių būrelis, va
dovaujamas V. Zelenienės. Kalbėto
jų eilėse buvo parapijos klebonas
prel. J. Kučingis, Lietuvių Rašytojų
Draugijos pirm. B. Brazdžionis, ge
neralinis Lietuvos konsulas V. Čeka
nauskas. Vertintojų komisijos nuta
rimą perskaitė sekr. R. K. Vidžiūnienė, pakeitusi susirgusį pirm. prel.
dr. P. Celiešių. Premiją laureatui
“Draugo” leidėjų vardu įteikė kun.
V. Rimšelis, MIC. Jos mecenatai —
kun. dr. J. Prunskis ir velionis dr.
J. Gliaudelis. Po J. Vizbaro-Sudūvo
žodžio ištrauką iš jo romano “Alšė
nų kunigaikštytė” skaitė aktorius A.
Žemaitaitis, vėliau padeklamavęs ir
V. Mačernio “Penktąją viziją". Dai
nų ir arijų programą atliko soL R.
Mastienė, mezzo-sopranas iš Čika
gos, su vietine pianiste R. Apeikyte. Iškilmė užbaigta vaišėmis kitoje
šv. Kazimiero parapijos salėje.
SOL. LENA VALAITYTĖ, estra
dos dainininkė Muenchene, vasario
28 d. buvo išrinkta atstovauti V. Vo
kietijai tarptautiniame pramoginių
dainų konkurse, kurį Airijos sosti
nėje Dubline balandžio 4 d. surengė
Europos televizija. Dalyvavo 20-ties
tautų dainininkai ar jų grupės. Kon
kursą stebėjo 500 milijonų televizijos
žiūrovų Europoje ir už jos ribų. Pir
mą vietą su didžiuoju prizu laimėjo
britų grupė, atlikusi nelabai efektin
gą dainą “Making your mind up” ir
už ją gavusi 136 taškus. L. Valaitytė
buvo pasirinkusi romantišką R. Siegelio dainą “Johnny Blue”, kuri bu
vo įvertinta 132 taškais ir jai užtik
rino II vietą. Plokštelių, televizijos
ir radijo pasaulyje ši dainininkė yra
žinoma lietuviška savo pavarde kaip
Lena Valaitis, tik vardą iš Anelės
yra pakeitusį į Leną. Programose ir
pokalbiuose ji visada pabrėžia lie
tuvišką savo kilmę. Progai pasitai
kius, neužmiršta ir lietuviškų dainų.
L. Valaitytė yra gimusi Klaipėdoje
1943 m. Motina ją Vokietijon atsive
žė 1944 m., kur teko susipažinti su
daugeliu pabėgėlių stovyklų, apsigy
venti Memmingene. Baigusi penkias
Vasario 16 gimnazijos klases, dirbo
Frankfurto pašte. Į pirmaeiles dai
nininkes ją iškėlė jaunųjų daininin
kų varžybose pasiekti laimėjimai.
Yra įdainavusi 28 mažas ir 8 ilgo
grojimo plokšteles. Turėdama vieną
koncertą Vasario 16 gimnazijos kai
mynystėje, apsilankė gimnazijoje ir
mergaičių bendrabučiui padovanojo
televizijos priimtuvą. Prieš išvykda
ma į konkursą Dubline, turėjo pri
imti V. Vokietijos pilietybę, nes be
jos nebūtų galėjusi atstovauti šiai
šaliai. Ji taipgi prasitarė, kad norė
tų laimėti bent VII vietą ir nepa
tekti į paskutinę. Antroji vieta tarp
tautiniame tokio masto konkurse yra
tikrai gražus L. Valaitytės laimėji
mas, kuris tikriausiai turės nemažos
įtakos jos ateičiai.

VILNIAUS FILHARMONIJOS se
nosios muzikos ansamblis “Musica
humana” grįžo iš koncertinės kelio
nės įvairiuose Prancūzijos miestuo
se. Ansamblį sudaro keturi instru
mentalistai: fleita grojantis A. Viz
girda, obojum — E. Piličiauskas,
violončele — J. Banevičius, klave
sinu — J. Andrejevas. Prie jų prisi
jungė ir Vilniaus operos sopranas G.
Kaukaitė. Išvykai buvo paruoštos še
šios programos su rusų, vokiečių, ita
lų, prancūzų ir anglų kompozitorių
baroko muzika. Lietuvai atstovavo
trys polifoninės M. K. Čiurlionio pje
sės, aranžuotos J. Andrejevo, ir B.
Kutavičiaus kantata R. Tagorės žo
džiais “Du paukščiai girių ūksmėje”.
Vilniečiams teko atlikti 6.500 km ke
lionę, kurion buvo įjungti net 27
koncertai Normandijoje, Paryžiaus
apylinkėse, pietinėje Prancūzijoje ir
Šveicarijos pasienyje.
NAUJĄ LITERATŪRINĘ PREMI
JĄ įsteigė Kauno Kūno Kultūros Ins
titutas ir Lietuvos Rašytojų Sąjunga.
Premijuojami bus kūriniai, susieti su
įvairiomis sportinėmis temomis: ro
manai, apysakos, apsakymai, apybrai
žos, poemos, poezijos rinkiniai, dra
mos veikalai. Jie gali būti paskelbti
spaudoje, išleisti atskira knyga arba
pastatyti teatruose. Kandidatus pre
mijai olimpinių žaidynių metais iki
gegužės 1 d. vertintojų komisijai turi
pasiūlyti Lietuvos Rašytojų Sąjunga.
Premijos paskelbimo proga Kauno
Kūno Kultūros Institute buvo su
rengtas literatūros vakaras, kuriame
dalyvavo rašytojai — R. Klimas, V.
Martinkus, A. Mikuta, R. Graibus ir
S. Lipskis.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo repertuarą papildė čekų rašytojo
Z. Pluharžo romano “Paskutinis su
stojimas” inscenizacija, režisuota S.
Paskos. Aktoriams kasmet įteikia
mos premijos, įsteigtos įvairių dar
boviečių. šiemetines Daugelių staty
binių medžiagų gamyklos Augusti
no Griciaus vardo premijas už ge
riausią vaidybą laimėjo P. Paulokas, F. Laurinaitytė. Šiaulių įmonių
premijos įteiktos aktoriams — V.
Venckutei, N. Mirončikaifei, S. Ja
kubauskui, O. Didkovskiui ir D.
Kuokštytei. Šiaulių dramos teatras
jau įžengė į 50-tąjį darbo sezoną.
VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE buvo surengtas susipažini
mas su naujosios V. Budrevičiaus
operos “Giedrė” klavyru. Libretą
šiai operai pagal S. ČiurlionienėsKymantaitės pjesę “Dvylika brolių
juodvarniais laksčiusių” yra paruo
šęs K. Inčiūra. '‘Giedrę” atliko so
listės R. Tumalevičiūtė ir D. Kirstukaitės, pianistės J. Jelesina ir R.
Maleckaitė, recenzavo J. Vyliūtė.
UPYNOS KULTŪROS NAMUOSE
įvyko literatūrinis vakaras-susitikimas su poete B. Baltrušaityte-Masioniene. Vietinės vidurinės mokyklos
literatai, vadovaujami mokytojo M.
Martišiaus, atliko poetinę-muzikinę
kompoziciją pagal jos eilėraščių rin
kinį — “žolynų prieglaudoj” —
“Virš galvos Lietuva”. Į vakarą buvo
atvykę ir Kvėdarnos vidurinės mo
kytos literatai. B. Baltrušaitytė skai
tė savo eilėraščius, atsakinėjo į klau
simus. Vakarą liaudies dainomis pa
pildė jame dalyvavę, literatai.
PIRMĄ SAVO KONCERTĄ VIL
NIUJE turėjo kamerinis ajisamblis
“Dresdeno solistai” iš R. Vokietijos.
Prieš ketvirtį šimtmečio jis buvo su
darytas iš Dresdeno simfoninio or
kestro muzikantų ir spėjo pagarsėti
senosios muzikos populiarinimu. Vil
niškio koncerto programon buvo
įtraukti klasikiniai J. S. Bacho, K.
F. E. Bacho ir W. A. Mozarto kūri
niai.
DAIL. ALDONA SKIRUTYTĖ, žy
mioji grafikė, lankėsi savo gimta
jame mieste. Jos geriausių grafikos
darbų paroda Buvo surengta Šiau
lių “Aušros” muzėjuje. Su jos kū
rybine raida šiauliečius supažindino
dail. K. Abramavičius. “Aušros” muzėjui A. Skirutytė padovanojo dešim
tį savo kūrinių.

KAUNO ISTORIJOS MUZĖJUS
savo skyrių turi Birštone. Jame su
telkta apie 4.000 rodinių, liečiančių
Birštono kurorto istoriją, jo dabartį,
buitį ir kultūrą. Savo parodas Biršto
no muzėjuje turi Kauno meno ga
minių įmonė, Jiesios keramikos ga
mykla. Jas taipgi rengia Kauno pa
veikslų galerija, kauniečiai dailinin
kai ir fotografai. Pernai muzėjus su
silaukė 17.000 lankytojų.
PEDAGOGINIO INSTITUTO AN
SAMBLIS “ŠVIESA”, įsteigtas 1954
m., vilniečius kovo 21 d. pakvietė į
tūkstantąjį savo koncertą. Dabarti
niam “šviesos” meno vadovui J.
Jauniškiui talkina choro vadovas J.
Žitkevičius, šokių grupės vadovė Z.
Duobienė, baletmeisteris V. Buterlevičius, dail. A. Purienė, orkestro va
dovai O. Jankauskienė ir A. Puodžiu
kas. Sukaktuviniam koncertui buvo
paruošta speciali programa “Parva
žiavo saulė”, apimanti pavasario dar
bus bei su jais susijusias tautosaki
nes apeigas. Visus žavėjo V. Montvi
los sutartinė “Bajorėli, bajorėli”, ku
rios šokius paruošė V. . Buterlevičius. Gražiai skambėjo M. Urbaičio
harmonizuota liaudies daina “Parein jauteliai”, L. Povilaičio “Gania
vos maršas", V. Juozapaičio dainos
“Parvažiavo saulė”, “Tėvynė”, "Sau
lė sodą pasodins”. Bene šilčiausiai
koncerto dalyviai sutiko kompoz. V.
Juozapaičio ir choreografo V. Buterlevičiaus šokį “Gailingis”. v. Kst.

8 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

1981. IV. 30 — Nr. 18(1629)

•

Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

HOLKRR

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•, Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas
• Sęžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

'

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

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

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI —virš 19 milijonų
į MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius
Pirmadieniais
10-3 = term, indėlius 6 mėn.
Antradieniais
10-3 E term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
Trečiadieniais uždaryta E pensijų s-tų
Ketvirtadieniais
10-8 = taupomųjų s-tų
Penktadieniais
10-8 = spec. taup. s-tų
depozitų-čekių s-tų
Šeštadieniais
9-1 = DUODA PASKOLAS:
Sekmadieniais 9.30 - 1 E asmenines nuo
mortgičius nuo
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1
KASOS VALANDOS:

14 %
131/į%
12161%
12
%
13 %
1016%
13 %
6 %

15 %
14 %
v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% jkainoto 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

QTEDUA1PQ Eli D C

dlErnARd runa
2239 Bloor Street West.

•

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

Vaizdas Toronto skautų Stovyklavietės Romuva, kurioje ir šią vasarą stovyklaus
daug jaunimo
Nuotr. V. Bacevičiaus

Stovyklavietei reikia pagalbos
Jau devynioliktą kartą šią va
sarą skautiškasis jaunimas su
sirinks į Romuvą ir dvi savaites
stovyklaus Kanados rajono sto
vykloje. Su labai dideliu entu
ziazmu 1962 m. įsteigta stovyk
lavietė greitai tapo tartum cent
rinė vieta skautų vasaros sto
vykloms ar iškyloms. Per šį be
veik 20 metų laikotarpį perėjo
tūkstančiai stovyklautojų ir ant
ra tiek svečių, kurie praleido
nevieną gražų savaitgalį. Pridė
jus dar darbo talkininkų būrius,
ten vasaromis judėjimas visada
būdavo didelis, šia stovyklavie
te naudojosi ne vien mūsų skautų-čių vienetai — joje stovykla
vo jaunimo kongreso dalyviai,
nekartą vyko suvažiavimai, ne
kartą ją nuomojo latviai ir ka
nadiečiai savo reikalams.
Stovyklavietė su savo įrengi
mais ir pastatais, paskendus ti
pingoje Ontario gamtoje, pa
traukia nevieną lankytoją, o ir
150 mylių nuo Toronto atstu
mas dabar jau yra sumažėjęs,
išvedus naują 4 linijų greitkelį
iki Huntsvillės. Tuo būdu da
bar stovyklavietė iš Toronto pa
siekiama per pustrečios valan
dos.
Ši uždara, puiki 44 akrų vie
telė buvo nupirkta už mažą su
melę. Dabar Ontario pareigūnų
skaičiavimu stovyklavietės ver
tė pakilo vos ne 50 kartų. Ir, ži
noma, nuo tos smarkiai pakilu
sios vertės yra kasmet mokami
mokesčiai. Stovyklavietės vado
vybei tenka gerokai pasukti gal
vas, kaip subalansuoti metus, iš
kur gauti pajamų pataisymams,

Kanados įvykiai

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)

PROGRESS S—w.
Perkant ar

parduodant

nekilnojamų

nuosavybę

visada

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

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

_ .

_

... - -n_

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

PARKSIDE m-et
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Telefonas 535-1258

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

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

• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

pagerinimams, atnaujinimams.
Kiekvieną pavasarį vis reikia
būtino patvarkymo ir dažnai
jau tokio, kurio atidėlioti nebe
galima.
Einamosioms išlaidoms šiaip
taip užtekdavo pajamų iš sto
vyklautojų ir nuomojimo, gelbs
tint kasmet geradariams auko
tojams. Tačiau didesni patvar
kymai pareikalauja stambesnių
sumų. Šių metų darbo plane pa
grindiniai pastatų pataisymai
atseis apie $15,000. Didžiausias
darbas — virtuvės ir valgyklos
grindų išlaužimas ir naujų išlie
jimas, nes kiekvieną žiemą kal
nų vanduo įsiskverbia po tais
pastatais ir vis labiau pastatus
gadina. Tas darbas jau nebega
li būti atidėliojamas. Todėl
stovyklavietės valdyba, susita
rusi su Toronto Hamiltono vadovais-vėmis, tėvais bei rėmė
jais, nutarė kreiptis į plačiąją
visuomenę ir prašyti paramos
darbo talka, pinigais arba vis
kuo. Vadovybė mano, kad krei-i
pimasis išjudins ypač tuos, ku
rie eilę metų Romuvoje stovyk
lavo, kaip sakoma, ten užaugo
ir dabar yra tokioje padėtyje,
kad prisidėjimas darbu ar pini
gais jiems jokių sunkumų nesu
darytų.
Iš tikrųjų niekam nėra ma
lonu prašyti aukų. Romuvos
darbuotojų patyrimas betgi ro
do, kad į prašymus v;sada būda
vo jautriai reaguota. Šitai pa
drąsina ir paskatina pradedamo
vajaus komitetą, kuris imasi ne
lengvo darbo, tenorėdamas pa
dėti savajam jaunimui.
C. S.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

000 ar gal ir daugiau. Jo laukia
nepavidėtinos problemos. Meti
nis dabartinio Kanados pašto
biudžetas yra $1,5 bilijono, ku
rio trečdalį turi padengti Kana
dos iždas savo pašalpomis. Vals
tybinė bendrovė turi pati deng
ti savo nustolius. Naujasis direk
torius M. Warrenas jau prisipa
žino, kad kanadiečių laukia ne
išvengiamas pašto paslaugų pa
branginimas. Savo naujas parei
gas M. Warrenas pradės birželio
1 d. kaip valdžios patarėjas. Iki
rudens jis žada aplankyti pa
grindines pašto įstaigas ir jose
jieškoti sprendimų. Iki to laiko
turėtų būti užbaigtas Kanados
pašto persitvarkymas į valdinę
bendrovę, kurios visą laiką rei
kalavo karingojo C. Parroto va
dovaujama paštininkų unija.
Kyla klausimas, ar reforma pa
spartins ir pagerins pašto pas
laugas?
Skeptiškos nuomonės šiuo
klausimu yra dienraštis “The
Toronto Sun”, paskelbęs-vyr.
red. P. Worthingtono vedamąjį.
Jame primenamas pašto pas
laugų sulėtėjimas, jį padaręs
vienu blogiausių pasaulyje. Pa
sak P. Worthingtono, Kanados
paštininkų unijoje perdidelę įta
ką j.os vadovybei turi visokie
marksistai, maoistai, trockininkai bei kiti revoliucininkai, ku
riem daugiau rūpi kanadiškos
sistemos sunaikinimas, o ne jos
pagerinimas. Esą M. Warrenas
neturėtų užmiršti, kad tie tipai
unijoje turi įsitaisę savo prie
tiltį. Kartais netgi kyla mintis,
kad būtų gera turėti įstatymą,
kuris į unijos veikėjus neįsileis
tų asmenų, turinčių britišką ak
centą.

išradimais tikimasi- parūpinti
naujų darbų, bet jų skaičius gali
būti nežymus, jeigu su išradi
mais susieti gamihiai nesusi
lauks reikiamos paklausos. Pro
vincijos kolegijose žadama su
stiprinti techninių specialybių
skyrius, kurie jaunimą nukreips
į kvalifikuotus darbus. Planuo
jama ir nauja įstaiga, raginanti
valdžios įstaigas įsigyti tik Ka
nadoje pagamintus joms reika
lingus gaminius, šis pasiūlymas
gali padidinti valdžios išlaidas,
nes tokie gaminiai dažnai yra
brangesni už importuotus. Na
mų savininkams bus duodamos
papigintos paskolos, jeigu jie
pertvarkys šildymo įrenginius,
nuo alyvos pereidami į elektros
srovę. Specialus naujas valdžios
institutas jieškos priemonių, ku
rių dėka kuru būtų paverstas
vandenilis. Visiškai nebuvo pa
liestos namų problemos, skau
džia rykšte tapusios torontiečiams. Juos dabar tegali įsigyti
tos šeimos, kurių metinės paja
mos siekia $37.000, ir tai tik to
kiu atveju, kai namo' vertė ne
prašoka $70.000 Problema su
daro faktas, kad vidutinis To
ronte gyvenančios šeimos meti
nis uždarbis tėra $30.000. To
ronte šiuo metu yra prasidėjusi
didžiulė spekuliacija namais:
jie perkami ir parduodami ne
normaliai didėjančiomis kaino
mis. Daugelio tokių paprastų naSpekuliacija,y atrodo, naudojasi
turtingieji, nusivylę bankuose
laikomų dolerių vertės kritimu,
mų kainos jau peršoko $100.000.
Spekuliacijon įsijungia ir užsie
niečiai, siekiantys greito pel
no. Tai patvirtina namų parda
vimo bendrovės, pranašaudamos
neišvengiamą krizę namų speku
liantams, tačiau jų dėka namai
dabar pasidarė neprieinami eili
niams torontiečiams. Atrodo,
reikia Ontario valdžios įsikiši
mo, kuris namų spekuliantams
specialiu mokesčiu drastiškai
sumažintų gaunamą pelną.

METINES TORONTO
ATEITININKŲ
ŠVENTES PROGRAMA
Gegužės 22, penktadienį, 7.30 v.v.,
laužas High Parke (lietaus atveju
— Prisikėlimo par. salėje), po to —
susipažinimo vakaras Prisikėlimo
Parodų salėje.
Gegužės 23, šeštadienį, 9.30 v.r.
— registracija Prisikėlimo parodų
salėje: 9.45 v.r. — oficialus šventės
atidarymas, 10.00 v.r. — atskiri po
kalbiai studentam, moksleiviam, jau
nučiam; 12.00 v. — pietūs; 2 v.p.p.
seselių namuose — “Praktiški nuro
dymai dirbant su ateitininkišku jau
nimu” (B. Bublienė, dr. A. Darnusis,
J. Udrienė). Dalyvauti kviečiami tė
vai, globėjai, vadovai ir kiti suinte
resuoti minėtais klausimais; 4 v.p.p.
— “Lietuvos pogrindžio veikla ir
mūsų talka: praktiški projektai moks
leiviams ir studentams” (Gintė Damušytė, Prisikėlimo Parodų salėje);
4.30 v.p.p. — dr. A. Damušio —
Ateitininkų Federacijos pirmininko
pranešimas su diskusijomis (seselių
namuose); 6.30 v.v. — vyno ir sūrio
vakaras visiems ateitininkams Prisi
kėlimo Parodų salėje; Gintės Damušytės paskaita su skaidrėmis te
ma “Lietuvos pogrindžio veikla ir
išeivijos vaidmuo”; po paskaitos,
apie 8 v.v., jaunimo šokiai toje pa
čioje salėje.
Gegužės 24, sekmadienį, 9.45 v.r.
— įžodis Prisikėlimo šventovėje; 10
v.r. — Mišios Prisikėlimo šventovėje
(dalyvaujame organizuotai); po Mi
šių — agapė Parodų salėje.
Bilietai šventės dalyviams — $5
(iki balandžio 15 d., po to — $6).
Su tuo bilietu galima dalyvauti —
lauže, paskaitose, šokiuose. Kaina
atskiro bilieto į šokius — $4. L. U.

A.E.LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sęžiningai patarnaus!
/

• Nemokamas namo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

ma padengti valdinės “Petro-Canada” bendrovės išlaidas, susie
tas su privačios “Petro-fina”
bendrovės nupirkimu už $1,5
bilijono. Dėlto dabar teks ga
liono benzino ir alyvos kainas
padidinti maždaug 3,5 cento.
Ateityje lauks kiti pabrangimai,
kol bus padengta $1,5 bilijono
suma. Valdžios iždas jos negalė
jo finansuoti dėl jį smaugiančio
metinio deficito, o pati “PetroCanada” yra reikalinga lėšų nau
jų naftos šaltinių pajieškoms.
Kanados parlamentas patvir
tino paskutiniuosius naujos
konstitucijos pakeitimus. Jais
konstitucijon buvo įtrauktas
Dievo vardas, sustiprintos mo
terų, indėnų ir eskimų teisės.
Nežymiai papildyta buvo konsti
tucijos būsimų pakeitimų for
mulė, sulyginant vakarinių pro
vincijų teise su Atlanto provin
cijomis. Už pakeitimus balsavo
liberalai ir beveik visi socialis
tai, lengvai nusverdami besiprie
šinančius konservatorius. Visas
konstitucijos projektas dabar
perduotas posėdžius pradedan
čiam augščiausiajam teismui,
kuris turės patvirtinti ar atmesti
jo legalumą. Parlamento nariai
pradėjo trijų savaičių atostogas,
nors Kanadą slegia daug neiš
spręstų problemų. Galutinis bal
savimas dėl naujos konstitucijos
įvyks po teismo sprendimo.

Tel.
Namų

1 576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

M AE-LAINE- 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

Skautų veikla
• Pirmieji šių metų takeliai Ro
muvoje praminti sesių iškylautojų iš
Toronto ir Hamiltono. Dalyvavo pri
tyrusių skaučių ir jūrų skaučių vie
netai. Oras pasitaikė labai gražus.
Pastatytos palapinės, įrengta pastovyklė su laužu, prie kurio įdomiai
pasirodė vadovybė. Skautoramos pro
gramoj iškylautojos turėjo parnešti
gyvą vabzdį, 2 kg purvo sviedinį ir 6
pėdų augščio kryžių. Iškylautojos dė
kingos sesei' Sandrai, broliams Ri
mui ir Petrui už talką.
• LS Seserijos vadovių sąskrydis
— gegužės 2-3 d.d. Prisikėlimo paro
dų salėje. Programoje pašnekesius
su diskusijom turės seselė s. Igne
Marijošiūtė, p. D. Viskontienė, v.sl.
fil. Rasa Mažeikaitė-Jaffe. Vakaro
nei vadovaus v. si. Rebeka Rauth. Į
vakaronę kviečiami broliai vyčiai,
vadovai ir skautininkai. Ji bus gegu
žės 2, šeštadienį, 8 v.v. Sekmadienį
— pamaldos 9 v.r. Prisikėlimo šven
tovėje. Po pusryčių Lietuvių Namuo
se pranešimą padarys LS seserijos
vyr. skautininke v.s. I. Kerelienė.
Sąskrydžio įvertinimą su diskusijom
atliks ps. B. Mažeikienė. Sąskrydžio
globėja — s. L. Gvildienė, moderatorė — s. I. Šernaitė-Meiklejohn. C. Š.

Daiva T. Dalinda, B. A.

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

jb m

JB

m

JB
A

--------------------------------------

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
13 Vi % 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 Vi% 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 sųskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir

M6P 1A6

532-1149
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Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondohiiniumai • Nuomojimas
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REALTOR

• • •

Karnienė
BROKER

• • •

NOTARY

T? Qrp A T117 3701 Gulf Boulevar<1> st- Petersburg Beach, Fl. 33706
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Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413
DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074

• Sav. P. Užbolis

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3

Telefonas 252-8863

SPORTAS LIETUVOJE
Sąjungines jaunių stalo teniso pir
menybes Kapsuke (Marijampolėje)
po dvidešimtmečio pertraukos laimė
jo LietuVos jaunių rinktinė, H vie
toje palikusi Rusijos, III ‘— Ukrai
nos rinktines. Prie šios pergalės la
biausiai prisidėjo Lietuvos merginos
— kaunietė Jolanta Danilevičiūtė ir
vilnietė Eugenija Valaitė, baigminė
je kovoje 3:1 rezultatu įveikusios
ukrainietes. Lietuvos vaikinai — Sva
jūnas Želenekas ir Artūras Baltrimavičius, abu kauniečiai, užėmė III
vietą. Bendroje merginų ir vaikinų
komandinėje lentelėje pirmenybių
čempijonės vardas teko Lietuvos jau
nių rinktinei.

Naująjį Ontario parlamentą
palyginti trumpa 17 puslapių
kalba atidarė naujasis šios pro
vincijos gubernatorius J. Airdas, atskleisdamas premjero W.
Davis vyriausybės planus atei
J
čiai. Jokių ypatingų pasiūlymų
Kanadiečių
vėl
laukia
naujas
juose nematyti, išskyrus provin
Vilniuje leidžiamas lenkų laikraš
cinės bendrovės įsteigimą, kuri benzino ir namams šildyti aly
rūpinsis naujos technologijos vos pabrangimas gegužės 1 d. tis “Cervony štandar” 1962 m. pra
skatinimu ir finansuos žingsnius Jį atneš specialus federacinės dėjo rengti plaukimo pirmenybes,
(Nukelta į 9-tą psl.)
šia kryptimi. Technologiniais .valdžios mokestis, kuriuo nori-

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
*r
Janavičiai

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

FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

f Kovotoja Emilija Platerytė
(Atkelta iš 6 to psl.)

Iš Lenkijos laukiama pagalba
atėjo vėlai. Gen. Chlapovskis tik
gegužės 22 d. peržengė Nemuną
> prie Zielionos ir iš Varėnos žy< giavo Trakų link. Lietuvoje jis
* susijungė su Oginskio daliniu.
■ Emilija buvo entuziastiškai su| tikta. Chlapovskis paskyrė ją
pirmo lietuviško pulko pirmos
kuopos vade-kapitone. Iš Lenki| jos persikėlė ir Gedgaudas, iš
' Lietuvos kilęs bajoras. Turėda. mas augštesni karini laipsni, ge' nerolas Gedgaudas perėmė visą
karinę vadovybę Lietuvoje. Pla
terytė su savo kuopa buvo pa
siųsta į Kauną, kuri buvo už
ėmusi lenkų kariuomenė, Kernickio vadovaujama. Prieš ji
stojo didesnės rusų pajėgos.
Rugpjūčio 25 d. Kernickis sto
jo Į mūšį su rusais. Mūšio me
tu, sulaikydama didelį rusų puo
limą. Platerytė atsidūrė pavoju
je patekti į priešo nelaisvę. Ją
išgelbėjo kitas karininkas, jai
atiduodamas savo arklį. Už savo
riteriškumą jis pats pateko į ru
sų nelaisvę.
Po pralaimėto mūšio lenkų,
kariuomenė su lietuviais parti
zanais pasitraukė į Raseinius,
kur išretintos eilės buvo papil
dytos naujai įstojančiais žemai
čiais. Į Vilnių atžygiavo gen.
Gedgaudas. Generolai nutarė
pulti Šiaulius. Ten buvo išsiųs. ta gurguolė. Jos apsauga paves
ta 25-tam pulkui, kurio pirmos
kuopos vadė buvo Emilija Pla
terytė. Pasislėpę rusų kareiviai
puolė gurguolę ir palydą. Įvyko
sunki kova. 25-tas pulkas po žy
mių nuostolių pasitraukė Kuršė
nų link ir susijungė su pagrin
dine kariuomene, šiose kauty
nėse Emilija parodė nepapras
tą kovos dvasią, bet jos buvo
paskutinis Emilijos karinis žy
gis. Gelgaudas, neva susirgęs,
atidavė vyriausią vadovybę ge
nerolui Rolandui ir pats su savo
kariuomenės dalimi žygiavo į
Kuržemę.
Emilija labai vertino gen.
Čhlapovskį ir su savo kuopa per
ėjo jo vadovybėn, bet buvo
skaudžiai apvilta.
Gen. Chlapovskis, nustojęs
vilties laimėti, perėjo vokiečių
sieną ir pasidavė su ginklais vo
kiečiams. Emilija į Prūsiją nėjo ’
ir savo ginklų nepadėjo. Su
drauge Rašanavičiūtė, pusbroliu
Cezariu ir keliais ištikimais
draugais tikėjosi sutikti dar ko
kį partizanų būrį. Kovodami su

Optical Studio

sunkumais ir badu, jie vilkosi
per pelkes ir miškus, visą laiką
bijodami patekti į kazokų ran
kas. Vienuoliktą dieną Emilija
krito netekusi sąmonės. Draugai
ją nunešė į artimą sodiečių tro
belę ir atgaivino. Ji turėjo augštą temperatūrą ir negalėjo judė
ti. Cezaris, sužinojęs, kad ta vie
ta priklauso Ablamavičiams, nu
ėjo pas juos prašyti pagalbos.
Ji buvo perkelta į dvaro rūmus,
kuriuose Ablamavičiai su nepap
rastu nuoširdumu ja rūpinosi.
Marija Rašanavičiūtė paliko
prie ligonės. Platerytė, ten bu
vusi Korvinskaitės vardu, pri
ėmė šv. Komuniją ir prašė ant
lovos padėti jos kardą, kurį ji
laikė ligi mirties. 1831 m. gruo
džio 23 d. pasibaigė jos gyveni
mas. Palaidota Kapčiamiestyje.
Jos atminimui pastatytas pa Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras su savo dirigente DARIJA DEKSNYTE-POWELL (viduryje). Jo koncertas
minklas — didelis akmeninis rengiamas gegužės 23, šeštadienį. Jaunimo Centro salėje, Hamiltone. Programoje dalyvaus ir sol. J. VAZ.NELISsusol. A.
Stulpas su kryžiumi viršuje.
A. PAKALNIŠKYTE
Nuotr. J. Miltenio
SPORTAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 8-to psl.)
kuriose kovojama dėl jo skiriamu
prizų. Šiemetinėse pirmenybėse, su
rengtose jau 19-tą kartą Vilniuje,
dalyvavo aštuonių geriausių Lietuvos
baseinų plaukikų komandos ir sve
čiai iš Latvijos. Du Lietuvos vyrų rekardus pagerino: vilnietis R. Jan
kauskas, 400 metrų-laisvu stiliumi
nuplaukęs per 4 min. 7,2 sek., ir kau
nietis K. Makauskas, 200 metrų nuo-^
tolį delfinu įveikęs per 2 min. 12,3
sek. Naują Lietuvos mergaičių rekor
dą pasiekė kaunietė moksleivė J. šakūnaitė 400 metrų plaukime laisvu
stiluimi. Jos pasiektas rezultatas —
4 min. 44,5 sek.
“Pavasario prizo” baidarių ir ka
nojų irklavimo pirmenybėse Galy
je, autonominėje Abchazijos respub
likoje, gražių laimėjimų pasiekė Lie
tuvos baidarininkės, užėmusios visas
tris pirmąsias vietas moterų grupė
je. Kaunietė R. Vaitkevičiūtė buvo
pirmoji 500 metrų,nuotolyje, šiau
lietės D. Liulytės niekas neįstengė
pralenkti 1000 ir 5000 metrų nuoto
liuose. Blogiau sekėsi vyrams. Vil
nietis baidarininkas A. Vieta buvo
antras 1000 metrų rungtyje, o kau
nietis kanojininkas V. Cekaitis tame
pačiame nutolyje užėmė III vietą.
Lietuvos kūno kultūros ir sporto
komitetas Vilniuje amžiaus šešiasde
šimtmečio proga pagerbė stalo teni
sininkę Bronę Balaišienę, kuri dabar
yra pasižymėjusi trenerė. Sukaktuvi
ninkė stalo tenisui paskyrė.daugiau
kaip 40 metų. Pirmajame šio laiko
tarpio dvidešimtmetyje B. Balaišienė
karaliavo stalo teniso moterų grupė- •
je, tapdama daugkartine Lietuvos ir
Sovietų Sąjungos čempijone, o vė
liau kaip trenerė paruošė talentin
gų savo auklėtinių. Sukakties proga
jai suteiktas nusipelniusios kūno kul
tūros ir sporto darbuotojos vardas.

Pajieškojimas

OPTIKAS R. SCHMID

Jieškau Prano Stanaičio, su kuriuo
kartu gyvenom Memmingeno sto
vykloje, Vokietijoje. Manau, kad jis
1948 ar 1949 m. emigravo Australi
jon. Jį patį ar apie jį bei jo šeimą
žinančius maloniai prašau atsiliepti
šiuo adresu: Povilas Sutkaitis, 255
Carol Ave., Newmarket, Ont., L3Y
4T2, Canada.

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).
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Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828

1952 m. Jie yra pripažinti tarptau
tiniu mastu šių organizacijų: Na
tional Selected Morticians, Order of
the Golden Rule, Ij, F. T. A., Onta
rio Funeral Service Association ir
Northeastern Ontario Funeral Asso
ciation.
Gerry pastaruoju metu premjero
Davis per sveikatos ministeriją buvo
paskirtas nariu laidotuvių tarybos,
kuri tvarko laidotuvių direktorių dar
bą ir jų įstaigas, nustato profesinius
reikalavimus — mokslo, profesijopaluino, tinkamumo, praktikos, taipgi
profesinės etikos tarp laidotuvių di
rektorių bei laidotuvių įstaigų, ad
ministruoja laidotuvių įstatymą, kad
būtų apsaugota visuomenės gerovė.
Šiuo metu Gerry yra Kanados Vėžio
Draugijos Sudburio skyriaus pirmi
ninkas, taip pat Kanados Vėžio Drau
gijos Ontario rajono tarybos direkto
rius. Be to, jis yra Kanados Aklųjų
Instituto Sudburio skyriaus pirmi
ninkas ir vykdomosios tarybos On
tario komiteto narys. Gerry yra
Northeastern Funeral Director’s As
sociation nominacinis pirmininkas ir
Order of the Golden Rule provinci
nis pirmininkas. Jis buvo pirmas ir
vienintelis studentas, baigęs laidotu
vių kursus Humber kolegijoje su ke
turiais augščiausiais akademiniais
žymenimis. Jis yra vienintelis kana
dietis, gavęs dvi stipendijas gilinti
savo studijoms Evanstone, III., insti
tucijoje National Foundation of Fu
neral Services.
Gerry Lougheed, Junior, yra pir
Gerry M. Lougheed, Jr., yra gimęs mas sudburietis, -paskirtas Ontario
Sudburyje 1954 m. Mokėsi Sv. Ka laidotuvių tarybos nariu.
rolio kolegijoje, kurią baigė 1973 m.
su Ontario stipendija. Toliau mokėsi
ŽYMENYS \
Humber kolegijoje, kurią baigė 1976
Gerry Lougheed, Junior, yra ga
m., gavo laidotuvių direktoriaus dip
lomą ir įsijungė į šeimos firmą vęs daug žymenų. Būdamas mokyk
“Lougheed’s Limited”, kur dabar loje, jis gavo pasižymėjusio mokinio
žymenį 1968 m. viešojoje Wembley
dirba kaip laidotuvių direktorius.
Jo tėvai yra Gerry M. Lougheed, mokykloje drauge su daugeliu kitų
Sr., laidotuvių direktorius ir “Loug- švietimo ir sporto žymenų. Gimnazi
heed's Limited” steigėjas. Jo moti joje jis gavo augščiausius mokinio
na yra “Marguerite Lougheed, gėli žymenis 1970, 71, 72 ir 1973 m. Taip
ninkė ir “Lougheed’s Limited” sek- gi jis gavo vadovavimo žymenis 1972
retorė-iždininkė. Gerry turi brolį ir 1973 m. ir buvo išrinktas žymiau
Geoffrey, kuris taipgi yra laidotuvių siu studentu 1973 m. Gerry gavo pil
direktorius toje pačioje šeimos fir ną Laurencijaus universiteto senato
moje. šiuo metu jis yra Raudonojo stipendiją, taip pat anglų kalbos sti
Kryžiaus vajaus pirmininkas Sudbu pendiją iš Western universiteto, bet
nuo jų atsisakė, reikšdamas padėką.
ryje.
(Sklb.)
Lougheed laidotuvių namai, kur
Gerry yra vicepirmininkas, įsteigti

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
GERRY M.
LOUGHEED, JR.

NORITETAPTI KUNIGU?

Norinčius kūno ir dvasios
kviečiame atvykti poilsiui į Nek.
Pr. Marijos seserų sodyba Putname.
Graži gamta ir jauki lietuviška nuotaika Jus atgaivins.
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo
atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:

‘į

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

J

OPTOMETRISTAS
D r. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•

NAMAI

TONY

VACYS

•

ŪKIAI

•

ŽEMĖ

GENYS

231-2839

ŽIŽYS

232-1990

s t a i g o s (4 16) 233-3323

į VILNIŲ
26
15
1
30

Gegužės
Liepos
Rugsėjo
Rugsėjo

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario
V/Sy /?OS/U DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Ekskursijos 8 dienų
Kaina - S1,365.00.
Galima sutvarkyti ir
dviem savaitėm, jei
norima aplankyti ir kitus
Europos miestus.

Kabineto telefonas

531-4251

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu
V. BAČĖNO adresu ir telefonu.

Pacientai priimami
susitarus telefonu

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

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531

1551 Bloor Street West,

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

TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

D K AU DA. (Sį)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms
šeimininkėms ir viešnioms už jų
prisidėjimą prie mano mergva
kario. Ačiū už Jūsų darbą, vai
šes ir gausias dovanas. Didelis
ačiū p. Valentinai Balsienei už
jos paaukotą laiką ruošiant šį
vakarą. Malonią staigmeną man
padarė krikšto mama Dalia
Gruodienė, atvykdama iš Montrealio. Ačiū “Gintarui” ir skau
tėms už jų atsilankymą ir svei
kinimus.
Jūsų nuoširdumo niekados
nepamiršiu.
Ačiū!
Ramona Grigaliūnaitė
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiem,
kurie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie tokio sėkmingo
“Speak Up” spaudos vakaro su
ruošimo.
Taip pat ačiū visiems už gau
sius sveikinimus paštu, gautus
iš įvairiausių kraštų. Ačiū.
G. Urbonas,
leidėjas
PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiš
kiu už man suruoštą priešvestuvinį pobūvį ir dovanas. Ačiū vi
soms ruošėjoms, visoms prisi
dėjusioms bei dalyvavusioms.
Nuoširdžiai Jūsų —
E. Walenciej
PADĖKA
Teko ilgokai pagulėti ligoni
nėje. Ten susilaukiau daug lan
kytojų, kuriuos visus būtų sun
ku ir suminėti. Nuoširdžiausią
padėką reiškiu už nuolatinę pa
galbą A. Mažeikai ir prancūzų
parapijos kunigams už dažną
lankymą, taip pat visiems mane
lankiusiems, atnešusiems dova
nas bei gėles.
Jūsų nuoširdumas liks neuž
mirštamas. Nuoširdžiai jūsų —
Antanas Masys

ekskursijos

metu

U.

’)

y

t D. KONDRATAS, siuvėjas

1981. IV. 30 — Nr. 18 (1629)

Tėviškės Žiburiai

jŠkirpkit

tMnSMSJM^yLIMĮERSKJ

INCOME TAX

____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma
žemiausios kainos

į vakarus nuo Runnymede

2290 Bloor W.

nuolaidos
"T. Žiburių“

li š k i r p k i t ei

garantuotas patarnavimas
per ištisus metus

769-4558

psl. 9

TO KO N T
Anapilio salėje per “TŽ”
spaudos balių rasta piniginė ir
žiedas (atrodo,‘mergaitės). Atsi
imti “TŽ” administracijoje.

Doktorantė Rasa MažeikaitėJaffe gavo stipendiją iš Fordhamo universiteto Niujorke tęs
ti istorijos studijoms ir kartu
dėstyti studentams naujųjų lai
“T. Žiburių” redakcija kar kų istoriją. Jos specialybė yra
tais gauna anoniminių, t. y. nie R. Europos ir Lietuvos viduri
kieno nepasirašytų, straipsnių nių amžių istorija. Šiuo metu ji
su prašymu juos išspausdinti. dirba Toronte daugiakultūreDeja, redakcija tokiais rašiniais je institucijoje. Darbą Fordnegali pasinaudoti — prie jų hamo un-te pradės šį rudenį.
turi būti nurodyta autoriaus
pavardė ir adresas. Jei autorius
Dail. Irenos Mickūnienės pa
pasirašo slapyvardžiu, redakci veikslų parodą Toronto L. Na
jai turi būti nurodyta ir tikroji mų Moterų Būrelis surengė ba
pavardė.
landžio 25-26 d. d. L. Namuose.
Buvo
išstatyti 24 įrėminti pa
Velykines vaišes — stalą ba
veikslai
ir tiek pat neįrėmintų,
landžio 26 d. d. L. Namuose su
rengė Toronto Lietuvių Namų pastatytų ant stalų. Dailininkė
valdyba ir LN Moterų Būrelis. yra abstraktinio meno atstovė,
Dalyvavo apie 400 tautiečių. mokanti originaliai vaizduoti ir
Maldą sukalbėjo kun. A. Žilins gamtą abstrakčiomis formomis.
kas. Meninę programą atliko Parodą atidarė N. Kulpavičiesol. S. Žiemelytė, akompanuoja nė. Ją aplankė per 100 tautie
ma J. Govėdo. Vaišes paruošė ir čių. Nupirko 16 paveikslų. Dai
dalyvius vaišino LN Moterų Bū lininkė gyvena Sarnijoje, Ont..
relis, kuriam pirmininkauja L. su savo vyru skulptoriumi. Ji
Novogrodskienė. Atvyko ir Ve dalyvauja įvairiose kanadiečių
lykų bobutė (A. Dargytė-Bysz- rengiamose parodose. Ir ši jos
kiewicz), lydima zuikučių. Ji ap paroda buvo perkelta į L. Na
dovanojo jauniausius vaišių da mus iš kanadiečių galerijos, kur
dailininkės kūrybą matė kana
lyvius.
diečių publika.
Lenkų laikraštis “Zwiąckowiec” š. m. 27 nr. išspausdino
ilgą straipsnį “Vilnius ir jo mo
kykla”, parašytą Jadvygos Jurkszus-Tomaszevvska. Autorė yra,
(Atkelta iš 6-to psl.)
matyt, vilnietė ir su ilgesiu ap
rašo Vilniaus universitetą, iškel (1608 m.) Marijos atvaizdu,
dama didelius jb nuopelnus trumpu žvilgsniu į “kankinę tė
lenkų kultūrai. Pasak jos, Vil vynę Lietuvą” ir “malda už Lie
niaus universitete, paskutiniais tuvą”. Šis lapelis skirtas išdali
Lenkijos valdymo metais studi nimui tikintiesiems.
javo 2261 lenkas, 417 žydų, 212
Berašant šias eilutes, atėjo
rusų, 94 gudai, 85 lietuviai, 28 (pirmasis) Barretos vyskupo laiš
ukrainiečiai, 13 vokiečių. Be to, kas (6.IV81): "Gavome iš CNBB
ten studijavo lenkai iš Lietuvos kvietimą surengti visoje vysku
ir Latvijos. Lenkijos valdymo pijoje maldų dieną už Lietuvą
laikais Vilniaus universitetą birželio 14 d. Su džiaugsmu
baigė 14.000 studentų, jų tarpe Barretos vyskupija jungsis su
Česlovas Milašius ir kiti žymūs Lietuvos broliais į maldų gran
mokslo bei meno žmonės. Vil dinę.”
Kun. Pr. Gavėnas
nius esąs miestas Lenkijos, su
jungtos su Lietuva. Tame iš • RAŠYTOJAS negali nematyti, kad
Lenkijos žemėlapio išbraukta religijos jėga, ypač tikėjimo i ap
me mieste esą miršta šventovės reiškimą, šiandieną yra silpnesnė
— tiktai dvi jų globojamos pro kaip betkurioje žmonijos istorijos
pagandiniams tikslams, būtent, epochoje. Vis daugiau ir daugiau
šv. Onos ir Šv. Petro bei Pau vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be
liaus. Vilniaus universiteto 400 tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos
metų sukakties iškilmės buvu nemirtingumą ir net etikos galioji
sios bendrarusiško pobūdžio ru mą (Nobelio laureatas Isaac Bashesų kalba. “Ne tik mes neteko vis Singer).
me Vilniaus. . .” rašo autorė,
primindama, kad jo neteko ir
Optometristas
lenkai. To miesto praeitį esą
primena įvairios lenkų išeivių
Dr.R.J.Lapienis
studijos: “Jos padeda išlaikyti
atminimą — prarastos praei
SHERWAY GARDENS MALL
ties, seno lenkų-lietuvių miesto
25 THE WEST MALL
Vilniaus su Dievo Motina, švie
Toronto, Ontario
čiančia Aušros Vartuose”. Tai
Tel. 621-5050
nostalgiškas rašinys lietuviškos
kilmės lenkų autorės, kuriai Vil
Talkininkas (Associate)
nius reiškia lenkiškos kultūros
J. S. POLLOCK, O.D.
tvirtovę.

Maldos diena
už Lietuvą

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A.M.L.S. LL.B.
3031 Bloor St. W., Suite 200
Telefonai:
prie Royal York
jstaįgos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5
namų 249-2637

Advokatas '
Algis S. Pacevičius,
B.Sc.,LL.B.

2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7

Telefonai:
Įstaigos (416) 537-2643
namu 233-0303

(Kampas Bloor ir Dundas St.)
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231-6226

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

tNSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West
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Toronto

Ontario
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Tėviškės Žiburiai

• 1981. IV. 30 — Nr. 18 (1629)
NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIA
VISUOMENE Į

TO RO N T O
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Balandžio 26, sekmadienį, vysk.
V. Brizgys suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą dvylikai jaunuolių. Buvo la
bai gražiai paruoštos apeigos. 11 v.
Mišių pradžioje šventovėn įžengė su
tvirtinamieji, lydimi globėjų, ir su
sėdo priekiniame suole. Visi atrodė
iškilmingai — buvo apsirengę rau
donomis sutanėlėmis. Vysk. V. Briz
gys, pasakęs pampkslą apie Sutvirti
nimo prasmę, asistuojamas kunigų
atliko įspūdingas apeigas. Po pamal
dų įvyko tėvų surengtos vaišės ma
žojoje salėje, kur dalyvavo vysk. V.
Brizgys, klebonas kun. J. Staškus,
tėvai bei jų artimieji. Jaunuolius Su
tvirtinimui paruošė inž. G. Kurpis.
— Katalikų moterų dr-jos susirin
kimas — gegužės 3, sekmadienį, po
11 v. Mišių.
— Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės 3, sekmadienį, 11 v.r.
— Parapijos skoloms mokėti auko
jo: $100 M. žėkienė, $50 — M. Dausienė.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui
aukojo; $100 — V. Petravičius, M.
Petravičienė, M. Žilvitienė, A. ir S.
Petraičiai, E. ir M. Zabielos; $75 —
A. ir D. Keršiai; $50 — M. Lietuvos
Moterų Dr-ja, M. Zubrickas, Br. Abromonis, E. Girdauskienė; $20 — J.
Žėkas.
— Pavasarinio kapinių lankymo
diena — gegužės 31 d., pamaldos
— 3 v.p.p. kapinėse.
— Mišios gegužės 3, sekmadienį:
10 v.r. už J. Valantiejus šeimos mi
rusius, 11 v.r. už a.a. Vincą Paznėką.

— Pakrikštyti: Vilija-Marija, Rimo
ir Gabijos (Juozapavičiūtės) Petraus
kų dukrelė; Saulius-Antanas, Anta
no ir Violetos (Keršytės) Svirplių
sūnus.
— Rengiasi tuoktis: Viktoras Ra
džiūnas su Ina Vainauskaite; Loui
se Ė. Jackovich su Paul Beaudin.
— Susituokė Aldona Plučaitė su
Steven Salanki; Eufemia Walenciej
su Stasiu Baiboku.
— Pirmosios Komunijos iškilmės
— šį sekmadienį 10 v. Mišių metu.
— Sutvirtinimo sakramentą teiks,
gegužės 3, sekmadienį, 11.30 v.r. Mi
šių metu vysk. V. Brizgys.
— Sis penktadienis — mėnesio
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi namuose. Kadangi su šiuo penk
tadieniu prasideda gegužinės pamal
dos, vietoj šventosios valandos bus
giedama Marijos litanija 7 v.v., o
po to — 7.30 v.v. Mišios.
:— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — 7 v.v., šeštadieniais bus kal
bama litanija po 9 v. Mišių, o sekma
dieniais bus giedama litanija po
11.30 v. Mišių.
— Ateinantį sekmadienį — antroji
rinkliava popiežiaus labdarai.
— Aušros stovykla bus liepos 5-18
d.d. Organizuoja parapijos tarybos
jaunimo sekcija, kuriai pirmininkau
ja Irena Poškutė.
— Ateitininkų stovykla — tuoj po
Aušros stovyklos liepos 19 — rugpjū
čio 1 d.d.
— Parapijai aukojo B. Baranuskas
$200, A. Kelmelis $50; liturginiams
drabužiams pirkti — L. S. Olekos
$50.
— Parapijiečius ir lietuvius prašo
me užsakyti salę 1982 m. iki gegu
žės 15 d. Po to nujomosime ir kita
taučiams.
— A.a. Kazys Ožalas, 72 m., palai
dotas iš mūsų šventovės lietuvių ka
pinėse.
— Mišios sekmadienį: 8 v. už Žilių
šeimos mirusius, užpr. A. P. Žiliai,
9 v. už novenai pavestas gyvas ir
mirusias motinas, 10 v. už Sergijų
Treigį, užpr. A. Stuopienė, tretininkų
intencija, užpr. valdyba, 11.30 v.
už parapiją ir už Sutvirtinimo sakra
mentą priimančius vaikučius, 7 v.v.
už Antaną Simkevičių, užpr. P. Simkevičienė.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Trečiadienį, 5 v.p.p., konfirmandų pamoka Mississaugoje.
— Gegužės 5 d. — parapijos valdy
bos posėdis su sinodo vyskupu 7.30
v.v. šventovės patalpose.
— Gegužės 3 d., 5 v.p.p., šventovė
je suaugusių krikštas.
— Sekmadienį, gegužės 3, po pa
maldų, kurios įvyks 9.45 v.r., mote
rų draugija renkasi pas E. šemienę,
2169 Prince John Blvd.; Mississau
goje; kalbės dr. Arštikaitytė-Uleckienė.
— Visuotinis parapijos susirinki
mas — gegužės 26 d., 745 v.v., šven
tovėje, kuriame sinodo vyskupas bei
parapijos valdyba pateiks parapijos
ateičiai konkrečius pasiūlymus balsa
vimui. Susirinkimas labai svarbus, to
dėl visų narių dalyvavimas būtinas.
— Moterų draugijos pažaras ir py
ragų išpardavimas įvyks gegužės 9 d.,
nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. Išpardavimui
daiktus priima E. Sturmienė (7696431).
ESU NAŠLĖ, 55 metų amžiaus, No
riu susipažinti su panašaus amžiaus
lietuviu kaip gyvenimo draugu. Ra
šyti “TŽ” adresu, pažymint ant voko
“Našlei”.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS
trim žmonėms VVasagoje prie geros
žuvavimui vietos. Šiltas, šaltas van
duo ir prausykla. Skambinti tel. 7622411 Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.
WASAGA BEACH, ONT. išnuomo
jamas nedidelis apartamentas su bal
dais prie vandens ir parko. Puiki vie
ta atostogoms 2-3 suaugusiem asme
nim nuo gegužės mėnesio ligi rug
sėjo. Prieinama kaina. Reikia turėti
savo patalynę. Skambinti telefonu
(705) 429-2799 savaitgalių vakarais
nuo 7 iki 9 v. Patartina iš anksto re
zervuoti numatomu laiku.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVICIENĖ.
Įvairiomis progomis skambinti j “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
tvarkymo srityje.

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

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

Apie rusų šnipų veiklą Kana
doje bus rodomas specialus do
kumentinis filmas gegužės 3,
sekmadienį, 9 v. v., per CBC te
levizijos kanalą. Šį filmą dvejus
metus ruošė “Norfolk Commu
nications” bendrovė ir surinko
26.000 bylų. Filme bus rodoma,
kaip pabėgusiems rusų šnipams
duodama nauja tapatybė, kaip
jų rusai-sovietai jieško, kaip
KGB skleidžia klaidingas infor
macijas, kursto vieną grupę
prieš kitą, kaip apgyvendina
nelegalius imigrantus ir t. t.
Vyresniojo amžiaus tautiečių
klubas š. m. gegužės 5, antra
dienį, 2 v. p. p., Lietuvių Namų
Gedimino menėje minės savo
organizacijos septynerių metų
sukaktį. Po bendrų pietų bus
trumpa programėlė. Bilieto kai
na — $7.00. Juos galima įsigyti
pas valdybos narius, o rezervuo
ti tel. 762-2415 arba 533-3498.
Daugiakultūrė televizijos pro
grama “Multiviews” bus trans
liuojama kabelinės stoties “Ro
gers Cable Television” f v. v.
šiomis dienomis: gegužės 9, 16,
23, 30, birželio 6, 13, 20, 27,
liepos 4 ir 11. Programos ilgis
— 30 minučių. Joje bus patei
kiami tautinėm grupėm aktua
lūs' dalykai — etninė spauda,
kultūrinė veikla, kalba, žmo
gaus teisės, švietimas, konstitu
cija, imigracija, pabėgėliai. Šios
programos pradininkė yra daūgiakultūrė Ontario taryba su
savo komunikacijos komisija.
Redaktore pakviesta Madeline
Ziniak, gudė, “Bialaruski Ho
las” . laikraščio redaktoriaus
dukra. Telefonas informacijai
— Orest Kowalsky, (416) 9656889.
“Tėviškės Žiburiams” spau
dos baliaus proga aukojo: $150
V. Verikaitis; po $100 — Ana
pilio Moterų Būrelis, M. E. Bumeisteriai; $75 — G. ir H. La
pai; po $50 — M. Aukštaitė, To
ronto Lietuvių Tautinių Šokių
Grupė “Atžalynas”, L W. Dau
giniai; po $25 — A. ir dr. J.
Sungaila; po $20 — A. Misiū
nas, E. Bulotienė, D. ir dr. A.
Barkauskai, D. V. Šaltmirai, p.'
Mikšys (iš Toronto).
Rašytoja M. Aukštaitė, siųs
dama auką,, pridėjo laiškutį, ku
riame rašo “T. Žiburiams”: “Be
Jūsų — nyku, su Jumis — jau
ku. Nes Jūs žiburiuojate dau
giaspalvėmis varsomis, atnešda
mi į namus šviesą, meilę, tiesą
ir vilčių aušras Lietuvos prisi
kėlimui.”
MISSISSAUGOS RAJONE jieškoma
moteris prižiūrėti 6 mėnesių am
žiaus kūdikį. Skambinti tel. 769-1017
Toronte.

sukaktuvinį 10 metų
1981 m. gegužės 2, šeštadienį, 6.30 v.v., West Park Secondary
. School, 1515 Bloor St. W.

(Bloor-Dundas gatvių kampas, 3 min. nuo Lietuvių Namų) Įėjimas - laisva auka

PROGRAMOJE: Hamiltono lietuvių mergaičių choras “Aidas”, visos “Atžalyno”
tautinių šokių grupės.
Po koncerto vykstame į balių-šokius Lietuvių Namuose.

VAKARIENĖ-ŠOKIAI

-8 v.v. Toronto Lietuvių
Namų Karaliaus Mindaugo menėje.

Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija bei
kitos staigmenos. Šokiams gros “Good Time Boys”.
Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121, A. Lukošienė 536-0911 ir Lietuvių NaI
muose, popietės metu. Bilietai - $12.50 suaugusiems, $8.00 studentams.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą!

Tėvų komitetas

“Jaunų dienų aidai”
Metinis “Tėviškės Žiburių” vakaras, kurio meninę programą
atliko “Aras”, “Aukuras” ir “Gintaras”
Seniau “TŽ” spaudos vakarai-baliai buvo rengiami žiemos
metu, bet dėl pasitaikančių žie
mos pūgų jin atvažiuoti negalė
davo tolimesnių vietovių tautie
čiai. Dėlto jau kelinti metai tra
dicinis “TŽ” vakaras rengiamas
Atvelykio šeštadienį (ta pati da
ta paliekama ir ateičiai).
Kasmet meninei programai
kviečiami žymesni meno viene
tai arba solistai. Šiais metais
buvo pakviestas Toronto Lietu
vių Vyrų Choras “Aras”, vado
vaujamas sol. V, Verikaičio.
Jisai sugalvojo ne paprastą, tra
dicinį koncertą, o vaidybinį. Kai
pradėjo rinktis repeticijoms,
kilo mintis vaidybinei daliai pa
kviesti režisorę-aktorę E. Ku
dabienę. Pastaroji mielai suti
ko ir pradėjo darbą. Inscenizuo
dama vyrų choro dainas, ji pa
stebėjo, kad įvairumui reikia
šokėjų, muzikantų, aktorių. Tuo
būdu ji sudarė ištisą vaidybinę
pynę, vaizduojančią Lietuvos
kaimo vakarą, kuriame dainuo
jama, šokama, grojama, vaiši
namasi, šnekamasi. . . Scenoje
matėme 92 atlikėjus — 47 ariečius, 35 gintariečius, 3 aukuriečius, 4 muzikantus ir 3 vadovus.
Jie visi sudarė vientisą kaimo
linksmavakario nuotaiką, pava
dintą “Jaunų dienų aidai”.
Programos pradžioje prabilo
“Aukuro” aktorius K. Kalvai
tis, eilėraščiu išreiškęs būsimą
spektaklio nuotaiką. Į “Aukuro”
dekoracijomis papuoštą sceną
įžygiavo dainuodami vyrai —
visas pulkas, linksmai nusitei
kęs. Nuo šio momento Anapilio
salės scena tapo kaimo kiemu,
kuriame verda gyvenimas. Čia
tvirtai dainuoja choras dainas,
lydimas atitinkamos vaidybos,
pakaitomis įsijungia “Gintaro”
šokėjai su muzikantais. Atsiran
da grėbėjos su grėbliais, šien
pjoviai su dalgiais, chorui dai
nuojant “Valio pjovėjėliai”. Įs
pūdingas tai momentas. Jam pa
sibaigus, visi nurimsta ir klau
so Rožės ir Augulės (E. Kuda
bienės ir M. Kalvaitienės) dia
logo, kuris išsivysto į aštrų
sankirtį, nutraukiamą daina
“Kvietimas į Sūduvą” ir šokiu
“Pradės aušrelė auėti”. Taip
pat pasigirdo sodraus balso de
klamacija K. Kalvaičio, tarsi
kalbančio savo šokėjai. Po dai
nos “Ko jūs liūdit” staiga atsi
randa alus, o su juo ir linksma
nuotaika. Choristai gyvai juda
iš vieno scenos kampo į kitą,
bet nepasimeta dainavime, nes
tvirta dirigento V. Verikaičio
ranka neleidžia pakrikti. Po
dainos, kitos spektaklis baigiasi
“Pasiutpolke”. Išsirikiuoja pil
nutėlė scena atlikėjų ir eilėmis
nusilenkia gausiems žiūrovams,
kurie dėkoja stipriu plojimu.
Kaip tradicinės padėkos ženk
lai scenoje atsiranda gėlės, skir
tos vienetų vadovams — sol. V.
Verikaičiui, E. Kudabienei ir R.
Karasiejienei.
Linksmai nuteikti spektaklio,
trukusio 45 minutes, spaudos
vakaro dalyviai vaišinosi J. Bubulienės paruoštais valgiais,
gaivinosi kanadiškais gėrimais.
Svečių tarpe matėsi vysk. V.
Brizgys (buvo atvykęs teikti Su
tvirtinimo sakramento į Lietu
vos Kankinių parapiją), dail. A.
Tamošaitis, Vilniaus Krašto
Lietuvių Sąjungos pirm. A. Mi
siūnas, Jos valdybos nariai —
p. Bulotienė, p. Gurka, p. Osteikienė iš JAV (buvo atvykę į
centrinės valdybos posėdį To

ronte) ir kiti. Matėsi dalyvių iš
Montrealio, Otavos, St. Catha
rines, Hamiltono, Delhi, Lon
dono, Paris ir kitų vietovių. Di
džioji Anapilio salė buvo pilnu
tėlė dalyvių, o galeriją užėmė
programos atlikėjai su savo
žmonomis.
Tarp šokių pertraukų metu
vyko dviejų loterijų laimikių
traukimas. Abi loterijos paliko
daug laimingų veidų, kurių bu
vo apie 40. Taip pat pertraukų
metu daug kas susitiko savo se
niai matytus pažįstamus jaukio
je vakaro nuotaikoje.
Greitai praėjo vakaras, pali
kęs “TŽ” leidėjams finansinės
paramos
laikraščio
1 e idybai, o dalyviams gaivią nuo
taiką, lydinčią į kasdieninį gy
venimą.
Vakaro programai vadovavo'
leidėjų vardu dr. S. Čepas, ku
ris išreiškė nuoširdžią padėką
programos ąt|įįcėjams, jų vado
vams, talkininkams, darbo tar
nyboms, svečiams ir visiems da
lyviams. Rengiant šį vakarą,
reikėjo daug darbo rankų bei
įvairios pagalbos, kuri atėjo iš
savanorių — moterų ir vyrų,
suprantančių reikalą remti sa
vąją spaudą. “TŽ” leidėjai bei
spaudos vakaro rengėjai yra la
bai dėkingi visiems, kuo nors
prisidėjusiems prie šio sėkmin
go renginio. Atskira padėka
tenka laimikių aukotojams di
džiajai ir mažajai loterijai, ku
rios ir šiemet pasižymėjo daik
tų vertingumu. Visų pastangos
— Tėvynės labui!
Laimėjusieji
Didžiosios loterijos laimikius
laimėjo: spalvotą televiziją —
J. Lapinskienė numeriu 16725,
dail. J. Dagio skulptūrą — A.
Dauginas nr. 07593, dail. R. žiūraitienės paveikslą — kun. A.
Žilinskas nr. 00773, keramikės
V. Balsienės kavos servizą —
M. Zalatorius nr. 15338, dail. H.
Žmuidzinienės paveikslą — S.
Pilipavičius nr. 12350, kerami
kės S. Pacevičienės vazą — A.
Morkūnas nr. 17039, dail. A.
Tamošaičio paveikslą — J. Birgelis nr. 19900, K. Bačėnienės
rankdarbį — L. Radžiūnaitė nr.
16843, dail. R. Paulionio pa
veikslą — J. Mačiukas nr. 14-

802, J. Vėgelio metalinį rank
darbį — J. Švoba nr. 18004, A.
Katelienės skulptūrą — W. Juo
delis nr. 11237, Mohawk stalo
lempą — I. Baronienė nr.
05520, A. Bliūdžiaus gintarinę
sagę ir rankdarbį — P. Bosas
nr. 11845, E. Jankutės mezgi
nius — P. Čiurlys nr. 13284,
dail. A. Tamošaitienės paveiks
lą — J. Pusvaškis nr. 19568, A.
Valiūno paveikslą — dr. V. Sa
dauskienė nr. 13671, keramikės
G. Balsienės keramikos
lėkštę — R. Galinauskas nr.
07803, dail. Pr. Baltuonio
skulptūrą — D. Yokubynaitė
nr. 18827, V. Dauginio draudos
bendrovės radiją — O. Radaus
kas nr. 15660, A. Bliūdžiaus
dovanotą paveikslą — E. G. Iš
kauskas nr. 15137, P. Eidukaičio medžio drožinius — E. G. Iš
kauskas nr. 15140, “Lietuvos”
ansamblio plokšteles — S. Dūdaitė nr. 15176.
Mažajai loterijai, kurios lai
mikiai buvo paskirstyti pagal
įėjimo bilietų numerius, auko
jo šie “T. Žiburių” rėmėjai:
“Tauro” klubas — radiją, J.
Ruslienė — rankų darbo pagal
vę, Anapilio knygynas — J.
Brazaičio raštus, V. Montvilas
—/ kvepalus ir paveikslą, E.
Narbutaitė — “LKB Kronikos”
rinkinį, Margio vaistinė — pud
rą bei kvepalus, V. Dauginio
draudos b-vė — radiją, p. Kirvaitienė — sol. Praurimės Ragienės plokšteles, KL Fondas —
foto aparatus (iš Juzeliūno pa
likimo), S. Prakapas — muz.
plokštelę, “Parkside Meat Mar
ket” — dešrą, A. Baltrušaitytė
— lietuvišką juostą, J. Grybas
— rankšluostinę, E. Jankutė —
tortą, S. Rakštienė — tortą. Au
kojusieji laimikius didžiajai lo
terijai (su specialiais bilietais)
jau buvo skelbti “TŽ” prieš lo
terijos traukimą.

Prie aukotojų bei rėmėjų
priklauso ir tos ponios bei po
nai, prisidėję prie spaudos ba
liaus savo pyragais, darbu ir pa
tarnavimu. Specialiu dėkingu
mo žodžiu minėtini A. ir J. Arštikaičiai, paaukoję spaudos ba
liui gėles ir stalo žvakes, o J.
Bubulienė (“Candlelight Cate
rers”) už programos atlikėjų ir
svečių pavaišinimą bei kitas pa
slaugas.
Visiems aukotojams bei rė
mėjams priklauso nuoširdi pa
dėka ne tiktai “T. Žiburių”, bet
ir visuomenės, kuri jais naudo
jasi.

A+A
PETRUI KAMINSKUI
Bostone mirus,
jo broliui KAZIMIERUI

su

ffl MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijoje. Velykų Visockienė, Milienė; $10: L. Boheryto pamaldos buvo iškilmingos. mier, Meištienė, Čičinskai, N. Het:,
Šventovė buvo pilna tikinčiųjų. Cho Miss B. Paulauskas, Smitai, Makaus
ras labai gražiai giedojo Velykoms kai, Valiuliai, Siekiai, Mrs. M. Cepritaikytas giesmes, klebonas pasakė kaitis; $5: W. Kalinauskas, Mrs.
turiningą pamokslą Po pamaldų da Znyder; $2: Mrs. Mecelis, Mrs. Žit
lyviai (per 250) dalyvavo Velykų ry kus.
to pusryčiuose, kuriuos organazavo
Naujoji “Lito” valdyba bei komi
Šv. Onos Dr-ja ir parapijos komite
sijos
pasiskirstė pareigomis: valdy
tas. Svetainėje buvo iškilminga nuo
bos pirm. A. Kličius, vicepirm. R.
taika, visus stalus puošė gyvos gėlės,
o Velykų ryto stalas buvo pilnas vi Išganaitis, sekr. — G. Vazalinskas,
sokių valgių. Pusryčių pradžioje kle finansų reikalams — B. Bulota, veik
bonas padėkojo visiems rengėjams, los plėtimui — P. Adamonis, nariai
už jų darbą, ypatingai p. Kurylo — R. Rudinskienė ir J. Jurėnas; kredito
5v. Onos Dr-jos pirmininkei. Pabai komisija — pirm. J. Adomonis, na
riai — J. Kibirkštis, V. Piečaitis; re
goje klebonas pasakė: “Tai, ko ki
tos tautybės jau seniai atsižadėjo, vizijos komisija — pirm. R. Bernotas,
nariai — K. Toliušis, J. Siaučiulis,
mes, lietuviai, tų principų ir tradi
“Litas” kviečia visus lietuvius nau
cijų dar laikomės ir tai darysime
dotis jo patarnavimais, čia galite įsi
toliau, nes tai mus daryti įpareigojo
gyti paskolų, pirkdami ne tik namus,
tėvai ir seneliai.”
bet ir automobilius. “Lito” paskolų
Šiais pusryčiais ir aukomis mes
palūkanos yra žemesnės už kitų fi
dar kartą įrodėm sau ir kitiems,
nansinių institucijų. “Litas” ir šiais
jog esame didžiulė, vieninga parapi
metais savo jauniems nariams rengs
jinė šeima, o mūsų vieningumo sim
išvyką į sporto žaidynes. Taip pat
bolis yra mūsų klebonas kun. dr. F.
“Litas” prašo pranešti apie gimimus
Jucevičius, kurį mums paskyrė prieš
lietuvių šeimose — kiekvienam gi
20 metų tuometinis Montrealio ar
musiam bus “Lite” atidaryta sąskai
kivyskupas P. E. Leger.
ta su vieno šėro dovana.
Pusryčiai davė apie $900 pelno,
“Lito” informacija
kuris yra skiriamas svetainės atnau
jinimui. Sv. Onos Dr-jos pirminin
“Gintaro” ansamblio pavasario ba
kės ,H. Kurylo iniciatyva yra daro lius buvo suruoštas balandžio 25 d.
ma rinkliava šiam reikalui ir jau
AV parapijos salėje. Programą atliko
yra suaukota — $2249.
šio ansamblio jaunoji atžala. “Ginta
Aukojo: $325: J. H. Kurylo ir šei rėlis” ir “Ramunėlės” iš Otavos su
ma; po $100: Asipavičiai, Limoges šio ansamblio jaunoji atžala “Ginta
Inc., Barašauskai, V. Kielo, žižiū- rėlis” ir “Ramunėlės" iš Otavos. Su
nienė, Marteli, Lazauskienė; $50: Mi užbaigimas. Tai bus pirmoji mūsų
kalajūnai; $70: Kalpokų šeima; $40:
ansamblio plokštelė, kuri pasirodys
Salčiūnai, Lietuvninkai; $30: Bum- šių metų rudenį. N. B.
bulienė, Naujokai; $25: L. L. Ber
Mergaičių choro koncertas-krikštynotienė, Verbickas, Žilinskienė, ACousineau, Ch. Lear, Gargasienė, nos artėja. Krikšto tėvai — sol. Gins
Kringeliai, Simonėliai, Suna ir Duk- Čapkauskienė ir muz. Zigmas Lapi
nas. Mergaitės jau pradėjo repetuo
teio; $20: Mrs. C. St. Amour, Glaveckienė, Juškos, Bagatavičiai, Norris, ti kartu su sol. Gina Čapkauskienė.
Papaureliai, Batyrienė, Jonušienė, Stengiamasi įdomiai pravesti krikš
Mikėnai, Laurinaičiai, Žukauskai, tynų apeigas, koncertą ir patį balių,
Dailyda, Lenkaitienė, Sakalai, Tapa- nes pasirodys pirmas mergaičių cho
rauskai, Tušai, Astrauskienė, Jaga- ras Montrealyje. Visi montrealiečiai
lavičiai, Kaušakienė, Girnienė, Sme yra laukiami gegužės 9 d. Aušros
tonienė, C. Ambrasai, Rašytiniai; $15: Vartų parapijos salėje. J. B.

LITAS

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

Term. ind. 1 m.

A. a. Kazys Ožalas, 72 m. am
žiaus, mirė Our Lady of Mercy
ligoninėje balandžio 22 d. Pa
laidotas lietuvių kapinėse ba
landžio 24 d. iš Prisikėlimo
šventovės.
Buvo pašarvotas
Turnerio-Porterio
laidotuvių
namuose.

Iš Urugvajaus persikėlė gy
venti į Torontą Marius Šilingauskas, jaunas vyras, dirbantis
laivų bendrovėje “Columbus
Line (Canada) Ltd.” Jis domisi
lietuvių gyvenime Kanadoje,
laisvai kalba lietuviškai ir daly
vauja vyrų chore “Aras”.

Nekiln. turto nuo 16.25%

14.25%

Asmenines nuo . . 17

Pensijų planę ..13.5 %

Taupymo s-tas ..11

Čekių s-tas ............ 6

%

%
7 Paskolos mirties atveju

su apdrauda iki . $2.000

apdraustos iki $10,000.

%

, 1
KONFDENCIALUS ir greitas patarnavimas
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

1465 DeSeve
Pirm., Antr., Treč.

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12 — 6

12 — 6

Sekmadieniais

10.30—12.45

Greitas ir tikslus patarnavimas!
TeL Bus,: 7224545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ

CHORO “ARAS”

PLOKŠTELĖS VAJUS

užuojautą reiškia —

Kapinių reikalu. Daug kas
yra pastebėjęs, kad lietuvių ka
pinėse Mississaugoje ant kaikurių paminklų yra labai darkyta
lietuvių kalba. Todėl kapinių
komisijos buvo priimta ir On
tario valdžios patvirtinta ši tai
syklė: užrašai ant naujų pa
minklų turi būti komisijos pa
tvirtinti. Be tokio patvirtinimo
nebus leidžiama statyti pamink
lus. Taip pat primenama, kad
laidojant karstas turi būti įdė
tas į cementinį skliautą (cement
vault).
Sv. Jono lietuvių kapinių
komisija

DUODA PASKOLAS:

MOKA UŽ:

šeima nuoširdžiausią
Toronto Lietuvių
Filatelistų Draugija

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

NAUJI MECENATAI;
$150: A. Smigelskis; $125: Mažosios Lietuvos Moterų
Draugija; po $100: Vytas ir Irena Biskiai, Toronto Lietuvių
Kooperatyvas "Parama", V. Gumauskas, J. Jablonskis, p.p
Krilavičiai, V. Pečiulis, A. Sagevičius, P. Sturmas, J.
Vaškela.

AUKOTOJAI:
Po $50: S. Jurgelis, dr. J. Sungaila; $10: K. Baltrimaitis.
Iš viso $1,485.00.
Vajus jau peržengė $4,000.00 ribą. Vyrų choras "Aras
nuoširdžiai dėkoja visiems mecenatams ir aukotojams.
Kviečiame visus įsijungti į mecenatų ir aukotojų eiles ir
tuo pagreitinti plokštelės išleidimą. Aukas galima perduoti
"Aro" dirigentui sol. Vaclovui Verikaičiui, choristams arba
siųsti "Aro" reikalų vedėjui-iždininkui T. Stonuliui, 81

Norseman St., Etobicoke, Ont. M8Z 2P7.

’

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ
CHORO "ARAS" VALDYBA

