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Toluma - ne kliūtis
Išblaškytai tautai geografinė toluma paprastai reiškia 

izoliaciją, vedančią Į sunykimą bei mirtį. Panašiai kaip 
gyvo organizmo atveju — kai išskirstomos ląstelės, jos ne
tenka gaivinančios jėgos ir dėlto sunyksta. Ir mes dabar, 
kai žvelgiame į dalini lietuvių tautos išblaškymą po įvai
rius pasaulio plotus, matome tą grėsmę, apie ją galvojame 
ir girdime kaikuriuos pranašus sakant, kad artėja mūsų tau
tos saulėlydis. Taip, tiesa, kad tautos išblaškymas yra pa
vojingas, grėsmingas, bet nebūtinai fatališkas, reiškiantis 
tautos sunykimą. Kaip organizmas nelygus organizmui, taip 
tauta nelygi tautai. Yra augalų, kurių nulaužta šakelė tuo
jau nudžiūsta, bet yra ir tokių, kurių nulaužtos šakelės, 
gavusios drėgmės, išleidžia šaknis ir toliau gyvuoja. Pana
šiai yra ir su tautomis — vienos jų sunyksta grėsmingose 
situacijose, kitos išlieka. Praeityje išnyko jau daug tautų 
bei kultūrų, bet daug ir išliko. Klasiškas pavyzdys — žydų 
tauta. Ji išsilaikė tūkstančius metų net ir labai išblaškyta 
bei izoliuota. Praėjus tai grėsmei, tauta atsigauna ir gali 
vėl sucementuoti savo gyvenimą. Ir mes, lietuviai, maty
dami tokią galimybę, nebūtinai turime pranašauti juodą 
likimą savajai tautai, juoba, kad naujausiais laikais gali
mybės nugalėti izoliaciją, išblaškymą yra padidėjusios.

KOKIOS gi yra tos galimybės? Tai naujos komunikaci- 
cijos priemonės, padedančios tautai nugalėti geogra
fines tolumas bei įveikti izoliaciją. Senovėje, kai ko
munikacinės priemonės buvo primityvios, geografinė to

luma buvo toji grėsmė, kuri vedė izoliuotas tautas į gana 
greitą sunykimą bei sutirpimą svetimųjų plotuose. Pvz. 
emigravusi žymi tautos dalis arba prievarta išgabenta į to
limus kraštus atsidurdavo beveik visiškoje izoliacijoje, ku
rioje turėdavo dvasiškai uždusti arba įsilieti į svetimųjų 
aplinką ir tuo būdu išnykti. Tiktai labai didelio atspa
rumo tautos galėjo tokią slogią izoliaciją pakelti. Mūsų lai
kais geografinė toluma nebėra fatališkas pavojus, nes ne
bereiškia nenugalimos izoliacijos. Toli pažengusi techni
ka pasaulį padarė daug mažesnį, šiandieną net ir labai to
limos kelionės atliekamos per trumpą laiką moderniais 
lėktuvais. Radijas ir televizija labai greitai informuoja 
apie pasaulio įvykius. Telefonas jungia žmones beveik vi
same pasaulyje. Laiškai oro paštu palyginti gana greitai pa
siekia adresatus, šiuo keliu šiuričiainbs knygos taip pat il
gai neužtrunka. Ir visos kitos kultūrinės vertybės šiandie
ną gali būti skleidžiamos greitais keliais. Vienintelė izolia
cija, dar grėsminga tautai, yra vergija — prievartinis jos 
atkirtimas nuo laisvojo pasaulio, jos priespauda bei už
darymas kalėjime.

Ti OKIOJE būklėje ir mes su pagrįsta viltimi žvelgiame 
į savo tautos ateitį. Mūsų tauta, gyvenanti prie Bal
tijos krantų, yra uždaryta sovietiniame kalėjime, ta
čiau kartas nuo karto prasiveria ir jo durys, atvyksta žmo

nės iš ten pasidairyti po laisvąjį pasaulį. Be to, ir pačiame 
kalėjime tebėra bent tiek oro bei erdvės, kad tauta gali, 
nors ir sunkiai, kvėpuoti bei kovoti. Ryšiai su išeivija te
bėra skūrdūs, suvaržyti, tačiau jie yra. Be to, didelis pliu
sas tautai prie Baltijos yra tas, kad ji gyvena nuo senovės 
užimtame žemės plote, kuris jungia ją. Didesnė problema 
tuo atžvilgiu yra išeivijai, išblaškytai po visą laisvąjį pa
saulį. Geografinė toluma jai yra nugalima, bet ne be pa
stangų. Ligšiolinė patirtis rodo, kad išeivija minėtą geo
grafinę tolumą nesunkiai įveikia. Sunkiau buvo prieš 30 
metų, kai nauji ateiviai neturėjo lėšų, bet dabar tai nėra 
didelė problema. Meno vienetai pasiekia net Australiją, jau 
nekalbant apie P. Ameriką. Pietiečiai atvyksta pas šiau
riečius. Pastarieji vis daugiau pagalbos gali teikti silpniau 
besilaikantiems pietiečiams. Jaunimo sąjunga planuoja 
masinį susirašinėjimą laiškais, žodžiu tariant, komunika
cija plečiasi, o izoliacija mažėja. Prie to prisideda įvairūs 
kongresai, suvažiavimai, dainų ir tautinių šokų šventės, 
sportiniai renginiai, Lietuvių Dienos, išaugusios į Pasau
lio Lietuvių Dienas. Visi tie dalykai nėra pramogos rei
kalas, o tautiečių bendravimas, nugalintis išblaškymą, izo
liaciją ir iš to plaukiantį pavojų. Pr. G.
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Lankėsi Lietuvoje, dabar - Lenkijoje
Ką reiškia kietosios Kremliaus politikos atstovo Suslovo lankymasis Varšuvoje?

Pasaulio įvykiai

KANADOS (VYKIAI

Keliami atlyginimai
Ontario Gydytojų Draugija 

pasirašė naują sutartį su provin
cine vyriausybe, liečiančią gy
dytojų paslaugas provincinėje 
OHIP sveikatos draudoje. Svei
katos min. D. Timbrellio prane
šimu, atsilyginimas už tas pas- 
1 auga s padidinamas 14,75%. 
Praktiškai vidutinės gydytojų 
pajamos padidės maždaug $11.- 
000 ir sieks apie $83.500. Opo
zicinės partijos gydytojų paslau
gų pabranginimą sutiko kritiš
kai, nes jis į OHIP draudą neį
jungia visų gydytojų. Jai pri
klauso 10.808 gydytojai, o 2.014 
gydytojų yra pasitraukę iš drau- 
dos plano ir savo sąskaitas, ku
rios dažnai būna gerokai augš- 
tesnės, rašo tiesiog pacientams. 
Pastarieji patys turi su tom są
skaitom kreiptis į OHIP draudą. 
Iš jos jie gauna tik tos draudos 
nustatytą atliktos paslaugos kai
ną. Skirtumą už perbrangias sąs
kaitas tenka padengti pacien
tams. Dabartinės metinės įmo

kos OHIP draudai vienam asme
niui siekia $240, šeimai — $480. 
Gydytojų paslaugų pabrangini
mas 14,74% metines OHIP iš
laidas padidins $170 milijonų. 
Jeigu Ontario vyriausybė šios 
sumos nepadengs iš savo iždo, 
tas piliečių įmokas teks padidin
ti $20. Finansų min. F. Milleris 
atsisakė pareikšti numatytą savo 
sprendimą. Jis patarė palaukti 
naujo biudžeto, kuris bus pa
skelbtas gegužės 19 d. Atrodo, 
jame bus neišvengiamas OHIP 
draudos įmokų padidinimas, tik 
galbūt nesieks pilnų 20 dolerių 
metams.

Kanados socialistų vadas E. 
Broadbentas kritiškai sutiko al
gų padidinimą kaikuriems val
džios tarnautojams, ypač minis- 
terių pavaduotojams, kurie yra 
suskirstyti į keturias kategori
jas. Esą atlyginimai jiems pa
keliami net 26%. Žemiausias 
tokio pavaduotojo atlyginimas 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Dabartiniai įvykiai Lenkijoje 
ir Kremliaus pasiuntinio Mi
chailo Suslovo kelionė į Varšu
vą atkreipė ne tik R. Europos, 
bet ir viso Vakarų pasaulio dė
mesį.

Šis pasiuntinys — augšto ran
go sovietinis pareigūnas, turįs 
svarų balsą Kremliaus hierar
chijoje, yra gerai žinomas ir 
lietuviams. Jis priklauso prie 
tų Kremliaus žmonių, kurie 
sprendė bei vykdė Lietuvos 
okupaciją, sibirinius trėmimus, 
malšino partizanų pasipriešini
mą. Jis yra lankęsis ir Lietu
voje, rūpindamasis glaudesniu 
jos įrikiavimu Sov. Sąjungon, 
jos kolonizavimu, jos gyvento
jų rusinimu, kompartijos stip
rinimu, tautinio lietuvių judė
jimo naikinimu. Jam yra pri
skiriamas posakis, ištartas ry
šium su Lietuvos sovietinimu, 
būtent, Lietuva išliks, bet be 
lietuvių. Tai liudija kietą Sus
lovo ranką, naikinančią betko- 
kią opoziciją ir stiprinančią sta
lininio tipo kompartijos veiklą.

Kokiu tikslu?
M. Suslovas, kaip Kremliaus 

pasiuntinys, paprastai vyksta 
užsienin tada, kai iškyla įtam
pą keliančios problemos. Ir da
bar, kai Lenkijoje įtampa ėmė 
vis didėti, neužteko Varšuvos 
pareigūnų vizito Maskvoje — 
reikėjo Kremliaus žygio Varšu
von. Kodėl? Aiškaus atsakymo 
kol kas niekas nežino, išskyrus 
patį Kremlių, tačiau sovietinės 
politikos stebėtojai mano, kad 
Suslovo lankymasis Varšuvoje 
reiškia bandymą išlaikyti kieto
sios linijos politiką Lenkijoje ir 
sudrausminti kompartiją. Tai 
patvirtina ir ta aplinkybė, kad 
Suslovą Okecie orauostyje pa
sitiko kietosios lenkų politikos 
šalininkai, politbiuro nariai — 
Stefan Olszowski ir Tadeusz 
Grabski su dabartiniu kompar

tijos sekretoriumi Stanislavu 
Kania.

Po posėdžio
M. Suslovas, vos atvykęs Var

šuvon, skubėjo xį kompartijos 
būstinę posėdin su dabartiniais 
Lenkijos valdytojais. Po šešių 
valandų posėdis baigėsi, bet vie
šumą pasiekė tik blankus pra
nešimas, nieko nesakantis apie 
Kremliaus pasitikėjimą Lenki
jos vadais nei apie pažiūrų su
vienodinimą.

Vakariečiai stebėtojai iš turi
mų duomenų padarė išvadą, kad 
M. Suslovas bandė pristabdyti 
užsimotas lenkų kompartijos re
formas. Vienas vakariečių ko
mentatorius Maskvoje pareiškė: 
“Jie siunčia Suslovą ne gėlių 
įteikimui”. Kito komentatoriaus 
nuomone, Suslovas netgi pagra
sinęs lenkų kompartijai ir pri
minęs komunistinį jos uždavinį 
nenukrypti nuo maskvinės lini
jos. Kad tokia buvo Suslovo mi
sija, rodo ir jo praeities darbai. 
Juk Suslovas, 78 m. amžiaus 
komunistų ideologas, yra pa
garsėjęs kaip pagrindinis “nu
krypėlių” likvidatorius. Dar vi
sai neseniai,' kalbėdamas R. Vo: 
kietijos kompartijos suvažiavi
me, jis pareiškė: “Betkokie nu
krypimai nuo socialistinės mūsų 
ideologijos baigiasi fatališkomis 
pasekmėmis”. Be to, gauta ži
nių, kad Suslovas yra vienas tų, 
kuris Kremliuje nuo pat pra
džios reikalauja karinio žygio 
Lenkijon.

Generolų posėdis
Kad karinį žygį Lenkijon 

Kremlius planuoja, nėra abe
jonės, tačiau jo vadai mato, 
jog tuo atveju pasekmės gali 
nesiriboti vien Lenkija ir labai 
įtempti tarptautinę padėtį. Kie
tosios linijos šalininkai betgi 
mano, kad vakariečiai yra per
daug neryžtingi karinio pobū
džio atkirčiui, nėra pagrindo

bijoti jų žodinių grasinimų. Dėl
to kietosios linijos šalininkai 
Kremliuje daug lemia. Beveik 
tuo pačiu metu, kai Suslovas 
lankėsi Lenkijoje, vadinamoji 
karinė Varšuvos sutarties sąjun
ga svarstė karinius planus. 
Augšto rango generolai buvo 
suvažiavę į Bulgarijos sostinę 
Sofiją, kur tris dienas posėdžia
vo. O maskvinio politbiuro na
rys černenko, kalbėdamas 
Maskvoje Lenino gimtadienio 
metinėse, pareiškė: “Mes nie
kam neleisime kištis į teisėtus 
mūsų šalies ir mūsų sąjunginin
kų reikalus.” Tai užuomina, ku
ri buvo taikoma vakariečiams, 
norintiems “išjudinti” Lenkiją 
prieš Maskvą.

Reformų linkme
Lenkijos kompartija, kol kas, 

atrodo, perdaug nenusigando 
Suslovo pamokslo. Jeigu jis ban
dė sulaikyti užsimotas reformas, 
tai jam tas nepavyko. Kaip ma
tyti iš vėlesnių Lenkijos kom
partijos politbiuro ir centrinio 
komiteto posėdžių, užsimota re
forma bus vykdoma, nes ja sie
kiama laimėti didesnį darbinin
kų pasitikėjimą. Pvz. į š.m. lie
pos mėnesį rengiamą komparti
jos kongresą atstovai bus ren
kami demokratiniu būdu, kad 
darbininkų ir studentų atstovai 
turėtų stipresnį balsą.

Tuo norima apraminti į nepri
klausomas unijas nuėjusią dar
bininkiją. Pastarosios reikalavi
mų paisydama, kompartijos va
dovybė pašalino iš politbiuro 
buvusį premjerą J. Pinkowskį, 
buvusį užsienio reikalų ministe- 
rį E. Wojtaszek, o iš centrinio 
komiteto J. Wojtaszek, žemės 
ūkio ministerį. Naujais politbiu
ro nariais paskirti — angliaka
sys Gerard Gabrys (lietuvis?) ir 
fabriko darbininkas Zygmunt 
Wronski. Pastarasis ir kiti nau-

(Nukelta į 9-tą psl.)

PASAULIO DĖMESYS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ BUVO NUKRY
PĘS į šiaurės Airiją, kur kalėjime prie Belfasto merdėjo Bobby 
Sands, 27 metų amžiaus IRA organizacijos narys. Jis buvo pa
skelbęs bado streiką, reikalaudamas didesnių teisių politiniams 
kaliniams, kurie jas turėjo iki 1976 m. kovo 1 d. Iki to laiko jiems 
buvo leidžiama susitikti bendrose kamerose, dėvėti civilinius dra
bužius. Dabartinius suvaržymus paskatino įvesti pastebėtas faktas, 
kad toks kalinių bendravimas jiems leido skleisti teroristinę įtaką, 
laimėti naujų šalininkų kovoje už š. Airijos prijungimą prie Ai
rijos respublikos. Britanijos premjerė M. Thatcher atsisakė pa
tenkinti badaujančio B. Sands reikalavimus, jį laikydama krimi
naliniu nusikaltėliu. Iš tikrųjų jis jau antrą kartą buvo suimtas 
už apiplėšimus, bombų sprogdi- •----------------------------------------
nimus, nors tie įvykiai buvo su
sieti su Airijos politika. Popie
žius Jonas-Paulius II kalėjiman 
buvo nusiuntęs asmeninį savo 
atstovą kun. J. Magee, bet ir 
jam nepavyko atkalbėti B. 
Sands nuo bado streiko tęsimo. 
Rašant šias eilutes, jis jau yra 
netekęs sąmonės. Jo mirtis gali 
sukelti pilietinį karą š. Airijoje 
tarp katalikų ir protestantų. 
Abiejose pusėse jaučiama dide
lė įtampa, kuri kulminaciją pa
sieks B. Sands laidotuvių metu. 
Du trečdaliai Š. Airijos gyven
tojų yra protestantai, vienas 
trečdalis — katalikai. Tarpusa
vio kovose lig šiol jau yra žuvę 
apie 2.000 gyventojų. Ramybės 
neįstengia atstatyti net ir britų 
kariuomenės daliniai. Airija yra 
atskira sala, kuri visa turėtų pri
klausyti Airijos respublikai. 
Daug kam atrodo, kad Britani
ja anksčiau ar vėliau turės pasi
traukti iš Š. Airijos, bet jos pa
sitraukimo nenori ten susispietę 
protestantai, ilgus metus kata
likus laikę antraeiliais oiliečiais 
Jiems B: Sands tėra teroristas,, 
o katalikams — Airijos didvyri&z 
paaukojęs savo gyvybę. Kalėji
me badauti yra pradėję ir trys 
kiti kaliniai, kurių vienas taip 
pat artėja prie mirties.

Karo pavojus
Susikirtimai Libane pasiekė 

tokį laipsnį, kad kyla rimtas ka
ro pavojus tarp Sirijos ir Izrae
lio. Sirijos kariuomenę taikai 
prižiūrėti buvo atsiuntusios ara
bų šalys. Jai teko nedėkingas 
uždavinys sustabdyti susikirti
mus tarp krikščionių ir maho
metonų grupių. Pietiniame Li
bane krikščionis remia ir gink
luoja Izraelis, siekdamas politi
nių savo tikslų. Praėjusią savai
tę.Sirijos aviacija puolė krikš
čionių tvirtovę prie Zahlės mies
to. Į kovas įsikišo ir Izraelio lėk
tuvai, kurie netikėtame susitiki
me numušė du ginkluotus Siri
jos malūnsparnius. Dėl šio įvy
kio Sirija į centrinę Libano dalį 
atgabeno sovietų gamybos prieš
lėktuvines SAM-6 raketas, ku
rios sudaro didelį pavojų Izrae
lio lėktuvams, lig šiol laisvai • bus tik du pagrindiniai kandida- 
skraidžiusiems Libane, bombar
davusiems palestiniečių bazes. 
Tų raketų panaudojimas gali 
baigtis Izraelio ir Sirijos karu. 
Jį viešai skatina ir savo pagalbą 
Sirijai siūlo Libija. Izraelio 
premjeras M. Beginąs betgi tei
gia, kad abi pusės karo nenori.

Sirija, savaime suprantama, vie
na negali kariauti prieš Izraelį. 
Egiptas šį kartą į karą neįsi
jungs, nes be jo yra pasiekęs di
desnių laimėjimų. Tačiau gali 
pradėti pats Izraelis, kuris Liba
ną laiko beveik savo daržu. 
Jo karo laivynas ir aviacija vis 
dar neatsisako beveik nuolati
nių Libano puldinėjimų.

Skirtingi paradai
Gegužės Pirmosios paradą 

Maskvoje stebėjo kompartijos 
vadas L. Brežnevas su visa par
tiečių klika. Jį betgi boikotavo 
Atlanto Sąjungos valstybių dip
lomatai. Buvo nešami plakatai, 
smerkią neegzistuojančią JAV 
agresiją. Skirtingai atrodė pa
radas Varšuvoje, kur pirmą kar
tą komunistinės Lenkijos istori
joje į žygiuojančių darbininkų 
eiles įsjiungė kompartijos ir 
valdžios vadai, rodydami savo 
solidarumą. Karingo M. Suslovo 
apsilankymas neįstengė sustab-

Sacharovo filmas
Niujorkan buvo atgabentas 

dr. A. Sacharovo filmas, padary
tas kovo 24 d. jo bute Gorkyje. 
Keturias neišaiškintas filmo 
juosteles pavyko slapta išgaben
ti iš Sovietų Sąjungos. Šiuo fil
mu dr. A. Sacharovas ragina 
laisvojo pasaulio mokslininkus 
boikotuoti Sovietų Sąjungos 
mokslines konferencijas, imtis 
kitų priemonių, kurios Sovietų 
Sąjungoj užbaigtų politinę prie
spaudą. Jis taipgi nusiskundžia, 
kad KGB agentai iš jo atėmė 
rankraščius, žurnalus ir netgi už
rašų knygutes su jų ištrauko
mis.

Lemtingi rinkimai
Prancūzijos prezidento rinki

mus gegužės 10 d. gali laimėti 
socialistų vadas F. Mitterandas, 
pirmojoje rinkimų dalyje gavęs 
26%. Jį tada nežymiai pralenkė 
dabartinis prez. V. G. d’Estain
gas su 28% balsų. Pastarajam 
nemažai žalos padarė gaullistas 
J. Chiracas, nusinešęs 18% bal
sų. Gegužės 10 d. rinkimuose

tai — V. G. d’Estaingas ir F. 
Mitterandas. Pastarajam savo 
paramą siūlo komunistai, jį taip 
pat remia ir kitos kairiųjų gru
pės. Panaši šių dviejų politikų 
kova 1974 m. baigėsi V. G. d’Es- 
taingo pergale su labai nežymia 
450.000 balsų persvara.
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Geografinė toluma bei izoliacija dabar yra nugalima
Vilniečių leidinys “Rytų Lietuva”

Istorikas Jakštas apie istorinį leidinį, redaguotą dr. Budreckio 
Krikščionybės krizė, ateitis ir lietuviai

Pokalbis su įžvalgiu teologu Vokietijoje dabarties klausimais 
Sibiro kankinys - profesorius Aleksa 

Atsiminimai ir laiškai apie jo kančias sovietinėje vergijoje 
šventieji ir kelio žibintai

Atsiliepiant į “T. Žiburių” vedamąjį “Kelio žibintai”
Prūsija ir Mažoji Lietuva

Svarbu yra ne istorinės datos, o to krašto ateitis
Tautinių šokių festivalyje

Venecuelos lietuvių grupė laimėjo trečią vietą 
Daugiašakės veiklos žmogus
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Sukaktys ir maldos

Viktoras Petkus * Nobelio premijai

Mylimieji broliai ir sesės Kris
tuje, 
“Pavasario žalio takais vėl žengi 
žiedais vainikuota, didinga, žavi, 
per žydinčias pievas, per kalnus 

šilus, 
eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus”.

(Liturginis Maldynas)

Artinasi gegužės mėnuo, Baž
nyčios skirtas ypatingam Mari
jos pagarbinimui. Ji nejiešku 
sau garbės, bet, kaip geroji'Mo
tina, ragina žmones grįžti prie 
Dievo — atgailos, maldos ir 
karštesnės Dievo meilės.

Šiais metais sukanka 30 me
tų, kai Lietuvos vyskupai Ro
moje paaukojo Lietuvą ir jos 
žmones Nekalčiausios Marijos 
globai. Gegužės 13-bji diena yra 
skirta mums kaip maldos bei 
dvasinio atsinaujinimo diena. 
Norėdami per Švč. Marijos užta
rimą išmelsti laisvę mūsų bran
giai Tėvynei — Marijos žemei, 
atnaujinkime savo pažadus. Te
gu mūsų maldos kyla ir gies
mės aidi per ištisą gegužės mė
nesį ir kitomis jos garbei skir
tomis dienomis. Rožinis tebū
na mūsų kasdienė malda už sa
ve ir savąjį kraštą bei Rusijos 
sugrįžimą į tikinčiųjų Bendriją. 
Visi uoliai melskimės, kad per 
Marijos užtarimą sugrįžtų tai
ka ir ramybė į melo, neaypkan- 
tos sudrumstą pasaulį.

Jūsų Kristuje,
Antanas Deksnys,
Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas

Už pavergtą Lietuvą
1917 m. Fatimoje Marija pra

šė paaukoti Rusiją Nekalčiau
siai Jos Širdžiai ‘ ir kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį priim
ti šv. Atgailos Komuniją. Už tai 
Ji pažadėjo Rusijos atsivertimą 
ir pasaulio taiką.

Šiuo laiku komunizmas ple
čiasi visame pasaulyje. Ateizmo 
skleidžiamos klaidos plinta, ti
kintieji persekiojami, karo 
grėsmė didėja. Pildosi Marijos 
žodžiai: “. . . jei žmonės nedarys 
atgailos, Rusija sukels naujus 
karus ir Bažnyčios persekioji
mą”.

Lietuvoje, nežiūrint didelių 
pavojų, žmonės kovoja už tikė
jimo laisvę, Eucharistijos bičiu
liai kiekvieną mėnesį priima šv. 
Komuniją ir ją aukoja už Lie
tuvą.

Amerikos LRKK Vienybės 
seimas, įvykęs 1980 m. lapkri
čio mėnesį, taip pat nutarė or
ganizuoti parapijose žmonių 
būrelius, kurie vykdytų anks
čiau minėtus Marijos prašymus, 
ir raginti žmones atgaivinti ge
gužines pamaldas bei Rožinio 
kalbėjimą spalio mėnesį.

Mielas lietuvi, kviečiu Jus 
prisidėti prie organizuojamų 
žmonių būrelių parapijoje, ku
rie savo darbą, kančią, maldą ir 
šv. Atgailos Komuniją kiekvie
ną mėnesį aukotų Marijos pra
šyta intencija už nusidėjėlių at
sivertimą, taiką, pavergtą Lie
tuvą ir visus lietuvius, kurie yra

Aukos religinei šalpai
Tikinčiosios Lietuvos Dienos 

proga religinei šalpai Lietuvoje 
per Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrą 1980-1981 metais surink
tų aukų sąrašas.

1980 m. 1981 m. 
Angelų karalienės
misija, St. Cathari
nes, Ont. $2.003,00 $2.055,00
Lietuvių katalikų 
misija, Ottawa, Ont 334,00 271,00
Sv. Kazimiero pa
rapija, Winnipeg,
Ont. 122,00 223,00
Šiluvos Marijos 
parapija, London, 
Ont. 505,00 2.600,00
Sv. Kazimiero pa
rapija, Delhi, Ont...............  1360,00
Sv. Kazimiero pa
rapija, Windsor, 
Ont. 115,00 70,00 

persekiojami už tikėjimą ir tau
tos laisvę.

Taip paj kviečiu dalyvauti 
tradicinėse gegužės ir spalio 
mėnesio pamaldose.

Kun. Albertas Kontautas, 
Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžio dvasios vadas

1981. L 4. Boston, Mass.

Sibiriniai trėmimai
Brangūs broliai ir sesės lietu

viai,
Prieš 40-tį metų mūsų tautą 

ištiko pati skaudžiausia tragedi
ja. Tūkstančiai mūsų brolių ir 
sesių buvo nužudyti Praveniš- 
kėse, Panevėžyje, Rainių miške
lyje, prie Červenės ir kitur. De
šimtys tūkstančių lietuvių buvo 
sugrūsti į gyvulinius vagonus ir, 
užkaltomis durimis, nugabenti 
į tolimąjį Sibirą: Vorkutą, Ka
zachstaną ir kitas darbo stovyk
las. Šeimos buvo išardytos: žmo
nos atskirtos nuo savo vyrų, kū
dikiai nuo savo motinų. Dauge
lis jų mirė pakeliui, negaudami 
net vandens lašo, bet dar dau
giau jų žuvo Sibiro taigose nuo 
šalčio ir bado. Daugelis jų buvo 
nukankinti sužvėrėjusių komu
nistų. Lietuvių kaulais yra nu
sėtos Irkutsko, Vorkutos, Ka
zachstano ir kitos Sibiro preri
jos. Tada, lygiai prieš 40-tį me
tų, prasidėjo mūsų tautos visuo
tinis naikinimas-genocidas, ku
ris tebesitęsia ir šiandien.

Tačiau tikinčioji lietuviu tau
ta nepalūžo. Mūsų broliai ir se
sės nepailstamai tebękovoja 
prieš pavergėją aukodami savo 
laisvę ir gyvybes už tikėjimą, 
žmogui Dievo duotas teises ir 
mūsų tėvynės laisvę, kaip Pet
kus, Gajauskas, Terleckas, Sa- 
dūnaitė, Stanelytė, vysk. Stepo
navičius, kun. Šapoka ir tūks
tančiai kitų, iš kurių komuniz
mas nepajėgė ir niekad nepa
jėgs išrauti tikėjimo ir meilės 
tėvynei Lietuvai.

Sesės ir broliai lietuviai, mes, 
laisvėje gyvenantieji, birželio 
mėn. 14 dieną skelbiame MAL
DOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ. Pri
siminkime savo maldose mūsų 
žuvusius ir kenčiančius brolius 
ir seses. Prisiminkime skaus
mą motinų, iš kurių rankų bu
vo išplėšti kū'dikiai. Prisiminki
me tų nekaltų kūdikių ašaras. 
Pasimelskime tą dieną savo 
šventovėse ir paprašykime ge
rąjį mūsų Dievą, kad Jis pri
glaustų pas save visas mūsų ge
nocido aukas, o išlikusiems gy
viesiems suteiktų daug stipry
bės kovojant už tikėjimo ir Lie
tuvos laisvę.

Kartu jungiamės maldoje su 
Jumis.

Kun. Albertas Kontautas, 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės 

pirmininkas
Vytautas Kutkus,

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas

K. MANGLICAS, 
KLK Centro iždininkas

1980 m. 1981 m.
Aušros Vartų pa
rapija, Montreal, 
Quebec
Kanados Liet. Ka
talikių Moterų DeV 
hi, Ont., skyrius 
Lietuvių katalikų 
misija, Sudbury,

200,00

50,00

Ont. .......................
Aušros Vartų 
parapija, Hamilton

645,00

»

566,00

Ont, 616,00
Lietuvos Kankinių 
parapija, Toronto-
Mississauga, Ont.
Prisikėlime parapija,

910,00

1.616,70

Toronto, Ont. 3.487,00 7.736,64

Iš viso ..... 1$8027,00 $17358,34

Vilniečiai “Tėviškės Žiburių” spaudos vakare Toronte-Mi ssissaugoje. Viršuje — Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
pirm. A. MISIŪNAS iš Detroito, jo kairėje — E. BULOTIENĖ; apačioje iš kairės: E. BULOTIENĖ, BR. NAR
BUTAS (kaunietis), STP. VARANKA, P. CESNULIS. Nuotr. St. Dabkaus

Vilniečių leidinys“Rytų Lietuva”
Etnografinės problemos Vidurio Lietuvos istorijoj

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvių salos
Visapusiškai išnagrinėjęs lie- 

tuvių-rusių sandūras rytiniuose 
pakraščiuose, Ochmanskis trum
pai palietė ir lietuviu salas Gu
dijos gilumoje XIV-XVI š. Už
siminė vietovę, vadintą “Go
liad” prie Protvos upės (Okos 
prieupio), užrašytą viename 
XIII š. šaltinyje. Jos vardas 
gretinamas su baltiška galindų 
gimine ir sprendžiama, kad bu
vusi liekana kadaise tame pla
čiame plote gyvenusių baltų. 
Kai daugiau žinių apie ją nėra, 
tai ir autoriui nėra ko pasakyti.

Kita lietuvių vietovė — Obol- 
cų valsčius, nepertoliausiai nuo 
šių dienų Smolensko ir Oršos, 
už 200 kilometrų nuo Lietuvos. 
Kad ten buvo ir dar nemaža lie
tuvių, Ochmanskis sprendžia iš 
Jogailos ten pastatytos švento
vės po Lietuvos krikšto (1387). 
Jei Jogaila statė ten šventovę, 
'tai, aišku, turėjo būti pagonių 
lietuvių, nes tik jiems, o ne ru
sams jis šventovę statė. Juk jis 
pasižadėjo lenkams tik pagonis 
lietuvius krikštyti. Pats Obolcų 
vardas irgi lietuviškas, kilęs nuo 
lietuviškos kilmės Obol upės pa
vadinimo (iš lietuviško obuolio).

Kad Obolcai buvo žymus ka
talikų, atseit lietuvių, centras, 
rodo juose 1619 m. įsteigtas Vil
niaus vyskupijos arkidijakona- 
tas Gudijai. (Archidiaconatus 
Albae Rusiae). Tai buvo antras 
arkidijakonatas šalia Vilniaus, 
kuris buvo vienas visai vyskupi
jai. Arkidljakonų svarbiausia 
pareiga buvo lankyti šventoves, 
pavaduojant vyskupą. Įsteigus 
Obolcų dijakonatą, gudų kata
likų šventovės gavo savo vizi
tatorių. (Žr. Relationes status 
diocesium in Magno Ducatu Li- 
tuaniae, I, 60).

“Lituania propria”
Įdomūs ir naujoviški Och- 

manskio išvedžiojimai apie pas
kutiniais metais mūsuose dau
giau linksniuotą sąvoką “Litu
ania propria”. Pirma jis primi
nė M. LiubavskĮ, kuris kalbėjęs 
apie “tikrosios Lietuvos žemę 
(sobstvennaja Litovskaja zeml- 
ja). Suminėjęs dar Kutrzebos, 
Haleckio, Pakšto nurodytas įvai
rias “Lituania propria” sritis ir 
pridūręs savų gilių tyrinėjimų 
išvadas, sprendė: “Pagal turi
mus šaltinius prie tikrosios Lie
tuvos XV-XVI šimtmečiais rei
kia priskirti dvi etnines lietuvių 
vaivadijas — Vilniaus ir Trakų, 
Brėslaują, Minską, Naugarduką 
bei vadinamąją Juodąją Rusią 
(Vilkoviską, Slonimą, Kamine- 
cą) ir Gardiną (191 p.).

Naujoviškai aiškina Ochmans
kis, kodėl minėtos sritys ir mies
tai sudarė atskiro pavadinimo 
vienetą. Jis samprotauja: “Fak
tą, kad prie Lietuvos priskirti 
Mipskas, Juodoji Rusija, Gar
dinas ir Brėslauja, galima aiš
kinti vien ankstyvu (vėliausiai 
prie Mindaugo) ir tikru prijun
gimu prie Lietuvos valstybės, 
panaikinant šių žemių savitumą; 
kitos ■žemės išlaikė savo savitu
mą .. . “Lituania propria” sie
nos, kurias leidžia apibūdinti 

XV-XVII amžių šaltiniai, sutam
pa su Lietuvos valstybės sieno
mis prie Mindaugo, tapdamos 
branduoliu būsimai Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštijai” (192 
P-)

Pionieriškas darbas
Prof. J. Ochmanskio studija 

yra pijonieriškas darbas lietu- 
vių-rusų (gudų) rytinių (iš da
lies ir pietinių) sienų klausimu. 
Jis parodė, kad amžių slinktyje 
lietuviai nyko plačios Rusios ly
gumos plotuose rusių (gudų) už
plūsti ir kaip jų valstybė tapo 
politiniu etnografiniu vienetu 
“Lituania propria”, siekusiu 
rytuose Minsko sritį. Pasikliau
damas kitais pirmatakų autori
tetais, Ochmanskis užsklendžia 
studiją šia išvatfa: “Lietuvių kal
bos išnykimas Ašmenos-Minsko 
pasienyje įvyko tad vėliau, po 
XVI amžiaus . . . (kada) “rusių 
sodybos nuslinko į Vilniaus apy
linkes tik po maskvėnų “tvano”, 
Jono Kazimiero (1648-1668) lai
kais. Į maskvėnų nusiaubtą ir 
pratuštėjusį Vilnijos plotą pa
traukė rūsiai kolonistai ir maišė
si su vietos gyventojais lietu
viais. Jie su sulenkėjusiais ar 
aplenkėjusiais lietuviais pasida
rė antri “tuteišai” Vilniaus kraš
te. Jų netrūko iki paskutinių de
šimtmečių.

Z. Ivinskio straipsnis “Lietu
vos sienų.klausimu: rytų ir piet
ryčių sienos” buvo parašytas 
VLIKo vadovybės užsakymu dar 
stovykliniais laikais. Jis yra da
lis ilgesnio straipsnio, skirto vi
soms etnografinėms Lietuvos 
sienoms. Straipsnis turi ano me
to laiko žymes. Pirmiausia ma
tyti, kad straipsnis nėra kabine
tinis mokslininko darbas, atlik
tas pasinaudojus gausiomis pa
galbinėmis mokslinėmis priemo
nėmis. Jis ex promtu parašytas 
kūrinys labai žiningo istoriko, 
neturėjusio progos pasirinkti 
pakankamai reikiamos medžia
gos (velionis Ivinskis buvo ne
prilygstamas medžiagos rinkimo 
meisteris). Tad ir straipsnis iš
ėjo nevisai istorinis-mokslinis, 
bet iš dalies publicistinis. Pirmi 
du skyriai, kur palaidai kalbama 
apie laikus po I D. karo, yra 
publicistinio pobūdžio.

Nuo penkto skyriaus prade-, 
dama kalbėti apie etnografines 
sienas ir grįžtama į Mindaugo 
laikų Lietuvą, pažymimos dar 
prie jos pridur,tos Juodosios Ru
sios sritys, į kurias' slavai anks
čiau buvo išlinkę. Ta proga au
torius apmeta trumpu žvilgsniu 
didelius rytinius plotus, po ku
riuos baltai buvo pasklidę.

Ivinskis pasirodė ypatingas is
torikas, kai ne tik etnografinių 
sienų jieškojo, bet ir nukrypo į 
pragmatinį klausimą: kokios sie
nos būsimai Lietuvai reikalin
gos? Jis pakartotinai kalbėjo 
apie “korektyvas”. Pragmatiš
kais sumetimais jis ir Karaliau
čių skyrė būsimai Lietuvai. Tais 
pačiais sumetimais Ivinskis aiš
kino ir ekonominius motyvus, 
kuriais privalų būtų vadovautis 
reikalaujant etnografinių sienų.

t
Tikroji Lietuva

Ivinskis bus bene pirmas lie
tuvis istorikas, kalbėjęs apie 

“Lituania propria”, laikytą Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
branduoliu. Jis neišaiškino, iš 
kur tas lotyniškas terminas ki
lęs, jei nesudarytas iš M. Liu- 
bavskio “Sobstvennaja Litovs
kaja zemlje” (E. A. P. Presnia
kovas 1939 m. išleistose paskai
tose kalbėjo apie “valstybinį 
branduolį” — gosudarstvennoje 
jadro Didžiojoje Lietuvos Kuni
gaikštijoje). Kaip ten bebūtų, 
Ivinskio įtraukta į mūsų istorio- 

•grafiją sąvoka “Lituania prop
ria” galėtų būti paskata istori
kams tyrinėti sąvoką iš pagrin
dų, jos kilmę ir reikšmę.

Ivinskiui “Lituania propria”, 
jo sulietuvinta “tikroji Lietuva” 
pradžioje buvusi Mindaugo lai
kais susidaręs branduolys (554 
p.). Vėliau Gedimino, Algirdo ir 
Vytauto laikais buvusios pri
jungtos dvi rusių žemių juostos 
iki Uždnieprės. Gal Ivinskiui, ži- 
ningiausiam Lietuvos istorikui, 
tos juostos žinomos, bet eiliniam 
istorikui jos yra naujiena ir pra
šosi būti patikimais šaltiniais pa
grįstos. Ivinskiui tikrosios Lie
tuvos ribos rytuose baigėsi Vil
niaus vaivadijos ribomis, su 
1793 metų Lietuvos padalinimo 
ribomis (“jei nepaisyti detalių”). 
O vėliau, po padalinimo, tikroji 
Lietuva paversta Lietuvos gu
bernija ir dar vėliau Vilniaus 
gubernija. Pasak Ivinskio, ji 
maždaug atitiko 1921 m. kovo 
18 d. Rygoje sutarta Sovietų Ru
sios ir Lenkijos sieną. Įdomus 
istorinio kontinuiteto pavyzdys. 
Jis turėtų būti specialios studi
jos patvirtintas ir peržiūrėtas.

Arčiau prie naujų laikų priė
jęs, Ivinskis ėmėsi kalbėti apie 
gudiškai ir lenkiškai kalbantį 
elementą Vilniaus krašte. Ban
do operuoti statistiniais Koepe- 
no ir Korejevo duomenimis, iš
trauka iš Balinskio veikalo, or
todoksų bei katalikų tikybomis 
ir pagaliau primena išvadas H. 
Turskos iš jos nebaigtos spaus
dinti knygos apie uždaras lenkų 
kalbos apylinkes Vilnijoje.

Sutartys
Pabaigoje išdėstoma Maskvos 

sutartis 1920 m. liepos 12 d. ir 
po to sekusieji dar keturi rytinių 
sričių perdavimai Lietuvai: du 
Sovietų Sąjungos (jei neskaity
ti 1920. VII. 12. sutarties) ir du 
vokiečių okupantų. Gan pilnai 
surašytos perduotos vietovės 
(net ir vokiečių per abu kar
tu), nors grįžę sovietai visai ne
paisė tų perdavimų ir 1944 m. 
primetė Lietuvai 1941 m. per
leistas vietoves, tariant, sienas.

Baigdamas Ivinskis dar pa
svarsto gana visapusiškai' 1920 
m. liepos 12 d. sutartį, nes ma
no, kad jos “sienos su ekonomi
nėmis pataisomis gali atitikti 
Lietuvos ir lietuvių siekimus” 
(564 p.). Pridūrė visokias korek
tyvas ir, apie jas kalbėdamas, 
svajojo apie'būsimą laisvą Lie
tuvą.

Ivinskio darbas atrodo skubo
tai rašytas, neturint tinkamų są
lygų. Pagrindinis sienų klausi
mas ne iš esmės nagrinėjamas 
— daugiau bendrybėmis nusa
komas. Į dėstomąjį (sienų) daly
ką įpinti autoriaus įvairiopi gan 
įmantrūs samprotavimai. Juose

S. m. vasario 3 d. penki JAV- 
ių kongresmanai ir penki sena
toriai, priklausantys Europinio 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Komisijai, nominavo Viktorą 
Petkų, rusų fiziką Jurijų Orlo
vą, Rusijos žydą matematiką 
Anatolijų ščaranskį ir ukrainie
čių poetą Mykolą Rudenką kan
didatais 1981 m. Nobelio taikos 
premijai. Savo laiške Nobelio 
institutui jie pabrėžė, jog minė
tieji kandidatai "pašventė savo 
gyvenimus veiklai už taiką ir 
moralę”. .

Viktoras Petkus komisijos 
laiške vadinamas Lietuvos Hel
sinkio grupės vadovu. Rašoma, 

BRONIUI GAŽULIUI 
Klevelande mirus,

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžių 
užuojautų —

Canathan girt ftlcmorials Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

KRAUTUVĖS:

KAZLAUSKAS

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

, Tel. 537-1442

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

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 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms 1
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

<Jurniture£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

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

glūdi istoriko erudicija, nuo ku
rios žymia dalimi priklauso 
straipsnio vertė.

Mykolo Biržiškos straipsnis 
“Lietuvos rytų ir pietų sienos” 
bendrybėmis parašytas. Tačiau 
autorius, buvęs senas Lietuvos 
veikėjas ir vilnietis, gyvenęs vi
są laiką Vilniumi, jo krašto lie
tuvybės problemomis besirūpi
nęs, galėjo paberti ir savų įdo
mių minčių sienų klausimu. Ne- 
perilgas straipsnis (20 psl.) su
skaldytas į 8 skyrius. Iš jų ar
timiausias temai penktas. Jis 
skirtas vesti rytinėms ir pieti
nėms sienoms, panaudojant is
torinius duomenis. Labiausiai 
atsižvelgė autorius, kaip jis išsi

kaip jis Permės lageryje 36-2 
nr. baudžiamas už savo religijos 
praktikavimą. Už savo “aktyviz- 
mą” jis buvo neseniai nubaus
tas šešiais mėnesiais vienutėje.

“Ir visdėlto”, rašo nominuo- 
tojai, “informacijos srautas, 
kaip ir persekiojimai Sovietų 
Sąjungoje, tebesitęsia. Šių So
vietų Sąjungos piliečių veikla 
tapo moralinės drąsos ir pilie
tinės sąžinės pavyzdys kitų Hel
sinkio sutartis pasirašiusių val- 
tybių gyventojams ... Už to
kį asmeninį pasiaukojimą ir pa
sišventimą jie nusipelno ypatin
go pripažinimo, kurį tegali su
teikti Nobelio institutas”. E.

Kostas Grudzinskas 
G. Melnykas

reiškė, į religijų ribą, t.y. ruožą, 
kur susidūrė katalikybė su orto
doksija. Pagal religijas Biržiška, 
tiesa, paviršutiniškai nubrėžia 
rytinę etnografinę ribą nuo 
Breslaujos iki Nemuno ir net 
Nemunu iki lenkų srities. Prie 
to priduria: jei siena rytuose 
aiški, tai pietuose — raizgi. Jis 
aiškina šį reiškinį ankstyvesnių 
slavų įsiterpimu į lietuvių tarpą. 
Užsimenami dar ir kiti argu
mentai, bet vis taip trumpai, 
bendrybėmis.

Kiti skyreliai daugiau pragma
tiški: įrodinėjama, kokios sienos 
reikalingos būsimai Lietuvai.

(Bus daugiau)



Krikščionybės krizė, ateitis ir lietuviai

kibuti” ar “visai nebūti”, keli jų pavyzdžiai, kuriuos iš Vakarų Vokietijos, kuri tipiškas pavyzdys kitoms,

i — Man atrodo, kad pasaulis 
/dabar pergyvena plataus masto 

krizę. Kaip Jūs žiūrite į tai?— Demokratinės ir komunistinės visuomenės dabar pergyvena savo ir brendimo krizes, būtent: ar iš viso “būti” taip Štai imu yra kurios jieško naujesnio gyvenimo modelio.1. Visų pirma mokyklų krizė. Mokytojai, kurie nori prasmingai auklėti jaunimą, dažnai yra stabdomi švietimo tvarkytojų. Nuolat reformuojamos mokslo ir auklėjimo programos, keičiami metodai, pergrupuojamos mokyklų formos ir apimtys su- reliatyvina auklėjimo siekinius. Pasimeta ir mokytojai, ir mokiniai, ir pati visuomenė, kuriai daro įtakos pusiau suformuoti inteligentai.2. Jaunimo krizė. Didžioji jo dalis brendimo laikotarpyje yra pasimetusi pasąmoninių jėgų painiavoje! Daugybė jaunuolių yra linkę pigia kaina, kaip dažnai siūlo vyresniosios kartos uždarbiautojai, smaguriauti instinktais, gardžiuotis malonumais. Suaugusieji dėl įvairių priežasčių jaunimui įtikinamai neperduoda privalomų prasmingai gyventi normų, ilgalaikių idealų, dvasinio nugarkaulio, moralinių stabdžių. Naujoji “moderni moralė”, suvesta tik į teises, paragrafų paisymą ar į laikinius papročius, leidžia jaunimui gyventi' taip, kaip patinka. O jauniems patinka tai, kas greitai, madingai keičiasi, kas neįpareigoja, kam nereikia aukos, kur nebūtina atsakomybė, kas nevaržo. Bet toks jaunimas moraliai pūsta, virsta tik statistikos skaitmenimis. Apie tai Leninas manė: “. . . kam mums stengtis Vakarus užgrobti ginklu, pigiau atsieis supūdyti ten jaunimą, kuris tada mums pats įkris į sterblę, kaip įpuvęs obuolys”.3. Moralės normų krizė. Jeigu Dievu paremta moralė daugelio gyvenime nėra paveiki, ką kalbėti apie tokią, kur “moralu tai, kas normalu, kas modernu”. O tada moralu: narkotikai, besantuokinis gyvenimas, abortai, vagystės, kyšiai, pelnas, vengimas policijos, mokytojų, tėvų ir t. t. Trumpadienė reliatyvi moralė — jokia moralė! Kas pagal tokią moralę ilgiau elgiasi, sugadina savo sąžinę. Jei tokių žmonių tautoje daug, tauta menkėja iš vidaus. Tokią tautą ar jos žymią dalį istorija nurašys į atgyvenas.4. Gamtos mokslų krizė. Prieš 200-300 metų gamtos mokslininkai tikėjo fizikos, chemijos, technikos, psichologijos priemonėmis žmoniją įvesią nesibaigiančios pažangos tiltu į religijos žadėtą rojų žemėje. Gamtamokslinė pažanga didėja, bet pramatyto rojaus kaip nėra, taip nėra. Gamtos mokslų pažanga, paremta tik “iš savęs veikiančiais dėsniais”, atsuko nasrus į savo gimdytojus, t. y. gamtos mokslų kuriamas pasaulis darosi ne rojumi, o pasibaisėtinu sąšlavynu. Pasaulį su jo gamtos mokslais gali visiškai sunaikinti atominiai, bakteriologiniai, cheminiai ginklai.5. Tarptautinio sugyvenimo krizė. Bejėgės yra net pasaulinės tautų ir valstybių organizacijos, bandančios autonominiais sveiko proto principais taikingai sutvarkyti žmoniją. To pavyzdžių kasdien rodo televizija iš visų kontinentų.6. Kitos krizės: sporto siekinių, olimpiadų organizavimo, nusiginklavimo, šeimų ir t. t.
— Taigi Jūsų vaizduojamas 

gyvenimas yra tik “ašarų pakal
nė”? Ar ne pertirštai juodinate 
protingų žmonių, mokslo pade
damų, sukurtą gyvenimą?— Krizių išradėjas nesu aš. Jos — yra! Tai rodo faktai. Iš jų matyti, kad visuomenė neįstengia “iš savęs” tvarkytis, kad žmogus ir žmonija “iš savęs” nėra savaime geri, atbaigti.,

— Kodėl K. Bendrija, t. y. 
Dievo įsteigtoji visuomenė, ir
gi neišvengia augimo, brendimo, 
prasmės krizių?— Ir K. Bendrija įstrigo į krizę, ypač po Vatikano santary- bos. Dabar ji (nepirmą kartą savo istorjioje), kaip visuomeni- nis-religinis junginys, turi rungtyniauti su kitomis panašiomis daugialypės visuomenės grupėmis. Nuo Konstantino Didžiojo laikų ligi Prancūzų revoliucijos K. Bendrija (kaip visuo-

“TŽ” bendradarbio V. Vokietijoje pokalbis su įž valiu teologu meninė organizacija) pirmavo Europos santvarkoje, dabar jau ne — ji lygi tarp kitų telkihių. K. Bendrija yra dieviškos kilmės tiktai jos tikintiems nariams, visiems kitiems — ji tik sociologinis vienetas. K. Bendrija turi rasti sau poziciją tarp1 kitų pliuralistinės visuomenės grupių, iš kurios ji galėtų paveikiai vykdyti jai Kristaus pavestą misiją — padėti įgyvendinti neutralioje ar bedieviškoje visuomenėje Dievo santvarką, Jo karalystę ir kitus Evangelijos siekinius. Tai pats svarbiausias K. Bendrijos siekinys. Jam įgyvendinti reikia K. Bendrijai persiorientuoti ir pergyventi, kartu su kitomis panašiomis institucijomis, augimo, brendimo, prisitaikymo krizes.
— Jeigu Kristaus Bendrija 

turi receptų pagerinti žmogui 
ir visuomenei, kodėl tad ją ne
daug kas vertina ir iš jos nelau
kia daug ko lemiančio? Juk vie
ša paslaptis, kad Vakarų Euro
poje sekmadienių pamaldas lan
ko tik mažuma: bavarų katalikų 
Muenchene — 40%, Hamburge 
perpus mažiau, o evangelikų pa
maldas — dar perpus mažiau. 
Prancūzų dauguma apsieina be 
sekmadieninių pamaldų. . . Va
karuose gausu iškunigėjimų. 
Pašaukimų į dvasiškius nedaug 
— žemiau egzistencinio mini
mumo. Lietuvių išeivijoje dvasi
ninkų prieauglio kaip ir nėra. 
Daugelis šeimų apseina be nau
jagimio krikšto. Jaunimo kam
bariuose nematyti religinių sim
bolių — kryžių, šventųjų pa
veikslų. . . Mariją pakeitė Mi- 
reill Mattieu, Angelą Sargą — 
ilgaplaukiai dainininkai, kryže
lį — tranzistoriai, Šv. Raštą — 
studijų ar taupomosios knygu
tės, Rožinį — motociklo ar au
tomobilio raktai ir t. t. Net ka
talikai tėvai ir kaimynai jau 
ima apsiprasti, kai jų vaikai su
simeta gyventi “be bažnyčios, 
be altorių”. V. Vokietijos kaiku- 
riose valstijose evangelikų jau
nų kunigų net ligi 10% įstojo į 
. . . komunistų partiją fHesse- 
ne). Vokiečių statistikai apskai
čiavo, kad toliau smunkant reli
ginei praktikai, per 10 metų 
kat. kunigų skaičius sumažės 
net trečdaliu, kiti bus persenę. 
Kuo gi skiriasi V. Vokietijos vi
suomenė nuo komunistinių ar 
religiškai neutralių, liberalinių?—K. Bendrijos vaidmuo šiuo metu yra sumenkėjęs. Abi vokiečių didžiosios konfesijos (katalikų ir evangelikų) jau keli dešimtmečiai yra įklimpusios į dilemas: “kitaip būti?”, “kaip kitaip būti?”, “kaip išlikti?” Bet tokia krizė K. Bendrijai nėra pirmiena: keliolika kartų per du tūkstančius metų atrodė, kad “pragaro vartai” ją sutriuškins ar pati sugrius iš vidaus. Bet jos gyvastingumo principas — Sv. Dvasia vis pakviečia Kristaus Evangeliją iškeliančių asmenybių: energingų popiežių, šventų vienuolių, dvasingų mąstytojų, sėkmingų veikėjų, pamaldžių šeimų ir t. t., kurie lyg druska, sulaiko besiplečiantį grybą, vėžį ir K. Bendriją atnaujina. Krizių laikais atkrinta iš jos visokie neva tikintieji, vien krikšto pažymos katalikai, išryškėja ap- sisprendėliai už tikėjimą, evan- gelines vertybes. Galimas dalykas, kad ir dabar vyksta didelis apsivalymo procesas tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Be to, Kristus savo Evangeliją koncentravo ne į kiekybę (mases), o į kokybę (religinį pasekėjų elitą). Jam rūpėjo ne nuveiktų darbų statistikos, apčiuopiami laimėjimai, o nuolatinė pasišventėlių veikla bei Evangelijos skleidimas vis naujais būdais, tinkamais gyvenamai epochai.

tūkstančių diskutuoti religinių- visuomeninių problemų. Abi konfesijos Vokietijoje kasmet surenka apie pusę milijardo markių savo ir užsienio. labdarai. Vokiečių radijo siųstuvai kas rytą (ir vakarais) perduoda religines meditacijas, maldas, susimąstymus skubantiems (darbininkams, studentams, šeimininkėms, direktoriams, mokiniams ir t. t.). Radijo ir televizijos siųstuvai sekmadieniais transliuoja pamaldas, religines paskaitas, religinių leidinių recenzijas, patarimus, religinį “labanakt”, pamokslus ir t. t.Apie 90% vokiečių priklauso kuriai nors krikščionių konfesijai, jos organizacijai. Kito tokio gausaus sąjūdžio Vokietijoje nėra. Dabartinė V. Vokietijos socialistinė-liberalinė vyriausybė veikia, tiesa, be tikinčiųjų Bendrijos rankos, tačiau jos nuomonės atsiklausia. Tos vyriausybės šefas tiek raštais, tiek žodžiu stengiasi įtikinti piliečius, kad sveikame valstybės gyvenime yra būtinos vertybės, dorybės.Neseniai londoniškis “Sun- dai Telegraph” paskelbė Atsivertimams Studijuoti Centro duomenis. Pasak jų, pasaulyje misijų kraštuose kasdien apsikrikštija per 16.000 žmonių. 1979 m. vien Pietryčių Azijoje buvo pakrikštyta 35 milijonai žmonių. Tuo pat laiku Europoje ir š. Amerikoje iš krikščionių Bendrijų pasitraukė 3 milijonai. Minėtasis studijų centras numato, kad per ateinantį dešimtmetį į tikinčiųjų Bendriją ateis daugiau naujų krikščionių, negū joje ligi šiol yra buvę ir priartės prie pusantro milijardo. Du tūkstantaisiais me- tais_60%_visli krikščionių bus /jau ne iš baltosios rasės. Minė- / tasis studijų centras dar pridu* ria, kad sekančio šimtfnečio pradžioje beveik pusė (48%>' afrikiečių priklausys krikščionijai. Europa ir Š. Amerika lėtai \ nukrikščionės.
— Jeigu Evangelijos sekėjai 

mąžta Vakaruose, tai ir lietuvių 
išeivijos moralinė, religinė, ver
tybinė ateitis menkėja?— Atrodo, taip. Viena lietu- 

Mes - su kenčiančia tautaLietuviai laisvajame pasaulyje kasmet minime 1941 metų birželio 15 ir sekančias jas pergyvenusiems neužmirštamas masinių deportacijų dienas. Jieškant teisingesnio mūsų tautos supratimo, prisimintina, kad tautos genocidas prasidėjo nuo 1940 m. birželio 15 dienos, kai Rusijos armija okupavo Lietuvą. Nuo tos dienos buvo suiminėjami pavieniai asmenys, pvz. 1940 m. liepos 11-12 d. d. dingdavo be žinios ar buvo viešai suimami žymesni lietuviai. Tai nesibaigė su 1941 m. birželio 15-23 dienų masinėmis deportacijomis ir žudynėmis Lietuvoje; po 1944 metų, kai Lietuvą vėl okupavo Rusija, mūsų tauta išgyveno dar baisesnes dienas.Tautos žudymas įvairiais būdais nesibaigia iki šiai dienai. Šiandieną dar neįmanoma atspėti, ar kada nors sužinosime tikslų skaičių tautiečių, nužudytų Lietuvoje, Rusijos bei Sibiro kalėjimuose, vergų darbo stovyklose. Tikra yra tai, kad nė talentingiausi rašytojai nesugebės atpasakoti kančių, kokias teko išgyventi mūsų žmonėms. Mums keršto o dėl tyvų.Tiemų nariai, giminės, mūsų tos nariai. Jie reikalingi ne 
nevalia tai užmiršti ne iš tiems, kurie už tai kalti, augštesnių, gilesnių mo-kankiniai yra mūsų šei- tau- for-

— Tai Jūs tikite j K. Bendri-, 
jos renesansą?— Taip. Gausėja šviesūs žmonės, kurie nagrinėja socialines problemas, siedami jas su Evangelija. Jie kuria naujas teologijas: pvz. “išsivadavimo teologija” (krikščionys turi kovoti prieš socialines neteisybes); “karo ir taikos teologija” (kaip įtakoti valstybes už taiką); “atsi- likusiems kraštams padėti teologija”; “teologija iš apačios” (suprastinti, sumoderninti, sudabartinti sunkiąsias teologines, biblines sąvokas).Spausdinama labai daug religinių leidinių. Reiškia yra daug religinių autorių, leidėjų, pirkėjų, skaitytojų. Vokietijoje katalikai ir evangelikai rengia savo tikinčiųjų kongresus, suvažiavimus, kur susirenka šimtai Prie mirusio evangelikų kunigo JURGIO GAVENIO karsto besiruošiant lai

dotuvėms Sudarge, sovietų pavergtoje Lietuvoje. Iš kairės: kun. J. LIUT
KUS, kun. dekanas J. ARMONAVIČIUS, kun. L. FETTINGERIS

vybės kolonų buvo ir yra K. Bendrija. Žymią išeivijos kultūros dalį kūrė tikintieji. Net ir dabar, jeigu išbrauktum tikinčiųjų veiklą — institucijas, parapijas, vienuolijas, spaudą, sueigas, minėjimus, pamaldas, kitus renginius, smarkiai sumen- kėtų išeivių gyvenimas.
— Jeigu taip, kodėl tad ir 

lietuvių išeiviai stokoja jaunų 
kunigų, vienuolių, energingų 
religinės ir kitokios kultūros 
iniciatorių? Ir čia kunigų krizė?— Kad lietuviai išeiviai nebegali didžiuotis dvasininkų skaičiais, rodo pvz. kunigų nuotraukos. . . Vienur kitur spauda prabėgomis užsimena kunigų stoką. Senajai kartai jų dar užteks, o jaunajai ar reiks lietuvių kunigų? Jei visuomenė religinga, ji pati sau kunigus išdaigina. Kai visuomenėje nyksta religi- nė dvasia, nyksta ir pašaukimai.

— Ką konkrečiai turėtų dary
ti parapijos, šeimos, organizaci
jos, kad jos pažadintų naujų pa
šaukimų į dvasininkus?— Vyresnieji turėtų daug melstis. Taip daro misijonie- riai Afrikoje, ir ten vietinių pašaukimų į kunigus nestinga. Tėvai, ypač motinos, turėtų norėti iš savo vaikų išauginti kunigų. Jaunuolio pašaukimas gimsta iš šeimos pamaldump, o jo_jemy nariją pradeda jjamaldi mama ant savo kelių. Tėvai, giminės, mokyklos, stovyklos, rekolekcijos turėtų nuolat skatinti jaunimą į dvasininkus ir auklėti sugebantį aukotis jaunimą, o ne savivališką. Patyrę kunigai turėtų aiškinti susidomėjusiam kunigyste jaunimui, kad kunigystė yra nemažiau vertinga profesija už kitas, kad kunigas, turi daug ko atsisakyti, bet dar daugiau laimėti, ypač dvasinių vertybių. Vienišumas, celibatas, įvairios nesėkmės tik tada ne- panešami, kai kunigas pradeda apsileisti, imti kitaip galvoti, negu paruoštas seminarijoje, kur iš amžių patirties sakoma: “Būti geru, šventu kunigu yra žymiai lengviau, negu šiaip sau sukunigintu vyru!” Kunigas gali įprasminti gyvenimą dažnai žymiai giliau, negu tik garbingos savo šeimos augintojas, veikėjas, profesijonalas. k.d.j.
malaus, retkartinio, o nuolatinio prisiminimo maldoje. Tai priminti turime nuolat ne tik lietuviai lietuviams — tą mūsų brolių likimą turime skelbti visur kitataučių tarpe, kad jie žinotų ir suprastų kuo gresia kiekvienam kraštui, kiekvienai tautai nužmogintas žmogus, kiek galima pasitikėti Maskva ir iš ten diriguojamu komunizmu.Gerai daro visi, kurie mūsų tautos likimo klausimą vis primena valstybinėse ar religinėse augštesnėse instancijose, tačiau veikti reikia visiems, kiekvienam savo aplinkoje gyvu bei spausdintu žodžiu informuojant, nuteikiant individus ir visuomenę.Tai yra ne vienos dienos, o nuolatinis kiekvieno mūsų uždavinys. Prisiminti tik retkarčiais mūsų tautos tragediją ir mūsų brolių kančias bei gyvybių aukas būtų permaža. Mūsų veikla, kova ir malda už savo tautą turi būti nuoširdi, visuotinė ir nuolatinė, pasiekianti ir dangų, ir visus žmones, kurių tarpe gyvename, ir visus žemės gyventojus.Tauta vergijoje ir pavergėjai težino, kad lietuviai laisvajame pasaulyje nesiliausime veikę ir meldęsi, kol nesibaigs tautos nelaisvė ir kančios.

Vysk. V. Brizgys

IHĮB

Lietuvių Bendruomenės valdybų pasitarimas didžiųjų renginių klausimais įvyko Dainavos stovyklavietėje balan
džio 11-12 d.d. Dalyvavo PLB, JAV LB, KLB ir LJS valdybų nariai. Nuotraukoje — Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovai. Iš kairės sėdi: inž. J. V. Danys, I. šernaitė-Meiklejohn, KLJS pirm. L. Beržinytė, KLB pirm. adv. Joa
na Kuraitė, PLB garbės teismo pirm. dr. J. Sungaila, G. Ignaitytė; stovi: P. Kuras, J. Pleinys, šALFASS pirm. 
P. Berneckas, J. Krištolaitis, J. R. Simanavičius Nuotr. J. Urbono

Bus daug pinigų, mažai veikėjų
Degantys lietuviško gyvenimo klausimai ir mūsų diskusijos

C. SENKEVIČIUSPo Vasario 16-sios minėjimo Toronte kun. J. šarausko kalba buvo gyvai komentuojama visaip ir įvairiomis progomis, nemažai skiriant vietos plates- niems pasisakymams ir spaudoje. žodžiu, kun. J. šarauskas savo atviromis mintimis sujudino visus tuos, kuriems rūpi savasis lietuviškas gyvenimas, pažiūros, taktika, politinės problemos, veiksnių veikla ir kiti bendriniai išeivijos uždaviniai. Rūpestis, be abejonės, yra geras ženklas, rodąs, kad esame jautrūs saviems reikalams, kad pergyvename kontroversijas ir baiminamės dėl jaunesniųjų veikėjų kartais kitokios sampratos. Iš kitos gi pusės jaunesniųjų žavėjimasis pakilusiu “skersvėju” rodo, kad išeivijoje užaugusi karta pasiruošusi sukti lietuviško gyvenimo vairą kita kryptimi, bet, aišku, siekiant to paties tikslo. O jis yra — Lietuva, jos laisvė, tautos išlikimas ir jos vienybė.
Svarbiausia —■ žmogusIškelti spaudoje ar šiaip kuriuose nors pokalbiuose komentarai, liečiantys pasakytą kun. J. Šarausko kalbą, be abejonės, gali iššaukti naujų ir vis naujų pasisakymų. Šituose dalykuose galėtume turbūt ginčytis be galo ir be krašto, galėtume svarstyti ir diskutuoti, kas yra patriotas, kaip reikia santykiauti su kraštu, kuo geriau čia būti — vietiniu ar emigrantu . . .Pagaliau po visų ginčų gal ir bendras išvadas galėtume padaryti, rezoliucijas surašyti ir jas viešai paskelbti. Bet kas gi iš to? Juk reikalo esmė nėra ap- tartyje, pvz., kas yra patriotas? Reikalo esmė yra — vienoks ar kitoks žmogus. Nesvarbu — senas ar jaunas. Nesvarbu kur — tėvynėje ar išeivijoje. Ne kategorijoj, ne teritorijoj glūdi atsakymas. Jis glūdi pačiame žmoguje. Ir tėvynėje, ir išeivijoje yra skirtingai jaučiančių žmonių. O tuos jausmus daugiau ar mažiau saisto įsipareigojimai, prisitaikymai prie gyvenimo ir kitos būtinybės, kuriomis žmogus dažnai yra užgriautas. Todėl nekiekvienas šūkis jau yra meilė Lietuvai, nes šaukti yra lengviausia. Nevisos visuomeninio ar politinio gyvenimo pareigos jau yra pasiaukojimas tėvynei. Pagaliau nekiekvienas pri- sitaikynąas jau yra išdaviko darbas. Viskas atremta į atskirus individus ir tėvynėje, ir čia. O tie individai pirmiausia formuojami šeimose. Užtat nutautimas dar nėra silpnas savo kalbos mokėjimas. Nutautimas yra — nu- sigrįžimas nuo bendrų tautos reikalų ir užsidarymas savo kieme. Tokių užsidarėlių yra ir tėvynėje, ir išeivijoje. Užtat ne- kiekviena pasiaukojanti pastanga išeivijoje gali nešti geresnių rezultatų tėvynėje pasiliku- siems. Viskas priklauso nuo to, į kokią dirvą sėkla nukrenta, priklauso nuo to, su kuo susiri- šama, kas jis — užsidarėlis, tik savų reikalų gelbėtojas, ar kovotojas dėl bendrinių tautos interesų?

Pažiūrėti į saveKaip ten bebūtų, mums, išeiviams, sunku būtų nustatinėti, kokios taktikos tėvynėje pasilikusieji turėtų griebtis, kad sėk

mė lydėtų, sunku būtų spręsti, kuri kova — vieša ar slapta tam tikrais laikotarpiais reikalinga, kurie prisitaikymai ar “suvaidi- nimai” naudingi tautai ir kurie tik sau pačiam. Iš tiesų ką mes išeivijoj tikrai galime — tai tik pažiūrėti patys į save, į tą tautos dalį, kuri yra laisva ir turi puikiausias sąlygas dirbti už tuos, kurie to negali, kalbėti už tuos, kuriems lūpos užčiauptos. Taigi, tas pažiūrėjimas į save, tas nuolatinis budėjimas, kad neapsnūstume savo misijoje, kad suprastume jaunąją kartą ir kad jaunoji karta suprastų vyresniuosius, kad savo gražiose iškilmėse neužsiliūliuotume, kad netaptume gražios praeities pasakotojais, o žvelgtume realiai į dabartinę padėtį ir planuotume ateitį, — tai ir yra nemažas, bendras uždavinys mums visiems. Kaip jis atliekamas, yra šių dienų svarbus klausimas, kurio neišsprendus, tokios teorinės išvados apie patriotizmą ar politinius ėjimus nedaug padės.
Fondai auga, žmonės mažėjaNepaslaptis, kad apskritai domėjimasis lietuvišku gyvenimu silpsta. Piniginės aukos jau dažnu atveju tebūna dalykas, kuriuo prisidedama. Užtat fondai auga. Tai nėra blogybė. Blogybė yra tai, kad fondams didėjant, mažėja žmonių skaičius. Todėl gali atsitikti taip, kad po ateinančių 30 metų turėsim labai daug pinigų, bet jau nė vieno veikėjo. Aš netikiu, kad už tuos pinigus bus galima pasamdyti tarnautojus, kurie dirbs lietuvišką darbą taip, kaip jis ligi šiolei arba dar ir dabar idealistų dirbamas be atlyginimo. Abejotina, ar pareigingumas, meilė savai tautai, pasiaukojimas gali būti nuperkamas. Dėlto reikia rimtai papurtyti galvą ir tarti, kad ateities veikla išeivijoj, norime ar ne, ir to- liau remsis ne tarnautojais, o idealistais. Su pastarųjų išnykimu mūsų veiklos švytuoklė sustos. Užtat labai ir labai svarbu jieškoti priemonių ir būdų, kaip tą idealizmą stiprinti, kaip įtikinti šeimas,' kad daugiau dėmesio skirtų bendriems lietuviškiems reikalams, o ne sau ir savo turteliams, kad ideologinės organizacijos pagaliau savuoju veikimu trauktų jaunimą natūraliai, kad pašaukimų klausimas nebebūtų vien tik pamokslų tema. Du gyvenimai?Niekas negali sakyti, kad yra gera ką nors įsigyti, turėti, naudotis gyvenamo krašto teikiamomis gėrybėmis, jaustis ekonomiškai saugiu ir užtikrintu. Bet jei dėl to prarandame paskutinį savo laisvą laiką, laiką, kuris galėjo būti skirtas bendriems tautos uždaviniams vykdyti, vargu ar pasirašymas aukų lape gali padarytą tuštumą užpildyti. Iš kitos pusės, nevienu atveju tasai laikas iš mūsų tik pasišaipo. Atsiduriam padėtyje, lyg kas mums būtų pažadėjęs du gyvenimus. Per pirmąjį ekonomiškai apsitvarkėme, sustiprėjome, o jau per antrąjį — gyvensime, na, fondams, parapijoms aukosime ir patys, pensijon pasitraukę, kandidatuosime į valdybas. . . Lemties ironija rodo, kad tas “antrasis gyvenimas” tėra vos keleri me

tai. Taigi negi negalėtų kilti klausimas — ar vertėjo, į daug ką numojus ranka, ruoštis tam “antram gyvenimui”? Ar tas antrasis gyvenimas iš tikrųjų yra tas? Kam ir kokia iš to nauda?
i i

Jaunieji spręsSunku betikėti staigiu ir išeivijos lietuviams naudingu posūkiu. Nekartą panašūs dalykai buvo kelti, nekartą juos perskaito tautiečiai. Konstatavimas dar nėra problemų išsprendimas. Problemos rašiniais nebus išsprendžiamos. Vargu ar įklimpę savuose asmeniniuose reikaluose bebus kada naudingi bendriems uždaviniams. Daug kas pavėluota, ir lietuvybės tęstinumas išeivijoj, sąlytis su tauta, kova dėl laisvės, norim ar ne, priklausys nuo jaunųjų kartos, kurią ir kaip paruošėm, nuo mūsų vaikų, kuriuos užauginom. Turėsim būti dėkingi, kad ta jaunoji karta iVns ir tvar- k y s lietuviškąjį gyvenimą. Šiaipgi jų pasirinkimas eiti savanaudiškais keliais yra daug., natūralesnis, negu jų tėvų. Tad nėra abejonės, kad mūsų lietuviškos veiklos paveldėtojai — ne mes ir ne kas kitas — netolimoje ateityje nustatys, kokios politinės grupės reikalingos ir kokios jau ne, kaip reikės toliau elgtis su mūsų bendraisiais pastatais, kokias organizacijas reikės turėti ir kokių jau atsisakyti, kokią spaudą leisti ir kokios jau nebeleisti, pagaliau kokia kalba kalbėti vienur ir jau kokia kitur ir t. t.
Ruošti paveldėtojusNevienas iš tų jaunų ir naujų veikėjų perims iš tėvų asmeninius turtus, sukrautus su kaupu gal todėl, kad nesirūpinta lietuviškuoju palikimu. Užtat neteks stebėtis paveldėtojų pažiūromis, tęsiant išeivijoje tautinį darbą. Turint dar dabar pilną lietuviško gyvenimo mozaiką, veikiant visoms kultūrinėms, visuomeninėms ir' politinėms grupėms, lietuviškasis paveldėjimas, kiek dar įmanoma, yra būtinybė perduoti jau dabar ateinančiai kartai. Jei pavėlavo šeimos, tedaro ką gali mokyklos, organizacijos, tedaro parapijos ir geri pavieniai pavyzdžiai, tedaro spauda, vis plačiau įtraukdama jaunuosius. Laiko nebėra daug. Po mūsų negali būti “tvanas”. Nemanau, kad iki tokio siauražiūriš- kumo būtume per 30 metų priėję.
Grupių nesantaikosPats blogiausias lietuviško gyvenimo palikimas yra — mūsų grupinės nesantaikos. Jos vis labiau ryškinasi spaudoje. Tie veiksnių nesutarimai temdo visą lietuviškąjį pasaulį. Blogiausia — jie stabdo darbą. Į. ginčus ir nesantaikas pakliuvu- siems jau vien tie ginčai yra didelis darbas. . . Ar iki aštrumų nuėję veikėjai pagalvoja, kad visa tai netrukus reikės paliktį ir atiduoti kitiems? O paveldėtojai nustatys savo teisybę, kurios jieškant dabar tiek datįg brangaus laiko gaišinama. Kis gi turi teisę laisvinti Lietuvą? Negi per 30 metų dar nesugebėjom pareigomis pasiskirstyti/ Antra vertus, argi fronte klausiama, kuris kareivis turi teisę šauti į priešą?



4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1981. V. 7 — Nr. 19 (1630)

@ PAVERGTOJE IE/M l JI JA Valstybės
JAUNIEJI NUSIKALTĖLIAI

Liaudies teismo tarėja Irena Mil
vydienė “Komjaunimo Tiesos” 51 nr. 
aprašo Ukmergės I. Meskupo baldų 
kombinate įvykusią' vienuolikos as
menų bylą. Jie buvo teisiami už as
meninio bei valstybinio turto grobi
mą, jo sunaikinimą. Tie nusikaltimai 
buvo atlikti Kaune, Vilniuje, Molėtų, 
Anykščių ir Ukmergės rajonuose. 
Aštuoniolikmetis I. Meskupo baldų 
kombinato darbininkas Vitalijus Vai
čiūnas, tėvams išsiskyrus, gavo 
“Moskvičiaus” automobilį, kuris jį 
ir įtraukė į nusikaltimus. Automobi
lio gedimai, naujų dalių trūkumas 
jį paskatino vogti kitus “Moskvi- 
čius”. Vėliau buvo pereita prie mag
netofonų, elektroninių skaičiavimo 
mašinėlių ir netgi rublių seifuose. 
V. Vaičiūnui šiuose nusikaltimuose 
talkino nepilnamečiai — V. Gudavi
čius, A. Starkevičius, A. Žirinskas, 
A. Ročevas. Antrą nusikaltėlių gaują 
buvo suorganizavęs nepilnametis 
moksleivis Sergejus Privalovas, ku
riam talkino moksleivis R. Klimavi
čius ir jau V. Vaičiūno gaujoje pasi
žymėjęs A. Starkevičius. Jie taipgi 
vogė magnetofonus, garsintuvus, 
sporto inventorių, elektrinius grąž
tus, kitą turtą iš mokyklų, vaikų dar
želių, “Vienybės” gamyklos, baldų 
kombinato ir netgi savo mokytojo 
buto. S. Privalovo gauja atliko 16 
nusikaltimų, V. Vaičiūno — 12. Teis
mo tarėja L Milvydienė plačiau pa
liečia sporto kombinato darbininką 
Ričardą Eivą, iš tų nepilnamečių nu
sikaltėlių supirkinėjusi pavogtus 
daiktus. Esą jis jiems už juos mokė
davo pusę kainos ir netgi nurodyda
vo, kur yra geresnės aparatūros. R. 
Eivai teismas paskyrė penkerius me
tus laisvės atėmimo. Nepilnamečių 
nusikaltėlių bausmes L Milvydienė 
nutyli. Ji tik prasitaria, kad tie jau
nuoliai prisipažino savo kaltes, vėl 
žadėjo tapti žmonėmis. Tai jie turės 
galimybę patvirtinti savo darbais: 
vieni — po keleto metų, kiti — 
anskčiau.

PARTIEČIAI IŠ MASKVOS
Vilniuje kovo 31 d. viešėjo grupė 

propagandistų iš Maskvos. Savo pra
nešimus apie sovietinės kompartijos 
XXVI-jo suvažiavimo nutarimus jiė 
padarė vietiniams propagandistams, 
Vilniun sukviestiems iš Lietuvos ra
jonų, žurnalų, laikraščių redakto
riams bei kitiems kompartijos akty
vistams. Paskaitų temos lietė auklė
jamojo darbo klausimus, ideologinę 
kovą ir ideologinių darbuotojų užda
vinius, sovietinės visuomenės socia
linio puoselėjimo klausimus, kom
partijos ekonominę ir užsienio poli
tiką. Seminare dalyvavo vilniškės 
kompartijos centro komiteto sekr. 
L. šepetys, skyrių vedėjai — J. Kuo
lelis, S. Šimkus, F. Strumilas, bet jie 
netarė nė žodžio. Visa propagandinė 
išmintis priklausė gražbyliams iš 
Maskvos, kurie su savo rusiškomis 
paskaitomis lankėsi ir kitose Lietu
vos vietovėse.

ISTORIKŲ KONFERENCIJA
“Komjaunimo Tiesa” savo 74 nr. 

paskelbė pranešimą apie istorikų 
konferenciją balandžio 14 d. prasidė
jusią R. Vokietijai priklausančioje 
Ruegeno saloje. Ją surengė Greifs- 
waldo E. M. Arnto universiteto is
torijos fakultetas, sukvietęs R. Vo
kietijos Istorikų Draugijos narius ir 
kolegas iš Sovietų Sąjungos. Pasak 
“Komjaunimo Tiesos”, konferencijo
je buvo nagrinėjami “Pabaltijo tautų 
istorijos ir kultūrps nuo XVIII am
žiaus iki mūsų dienų klausimai”. Esą 
buvo paliestos Baltijos jūros pakran
tėse gyvenančių tautų perėjimo iš 
feodalizmo į kapitalizmą problemos, 
R. Vokietijos kultūriniai ir moksli
niai ryšiai su Baltijos respublikomis.
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R. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos is
torikai taipgi aptarė darbo sutartį, 
kuri liečia 1981-85 metus. Jokių 
smulkesnių detalių “Komjaunimo 
Tiesa” nepateikia. Netgi nepamini, 
ar toje konferencijoje dalyvavo ir 
Lietuvos atstovai iš Vilniaus. Rašo
ma tik, kad minėtasis Greifswaldo 
universitetas 1967 m. yra pasirašęs 
draugystės sutartį su Vilniaus uni
versitetu.

VASAROS LAIKAS
Vasaros laikas Lietuvoje buvo įves

tas kovo 31 d. vidurnaktį, laikrodžių 
rodykles pasukus vieną valandą j 
priekį. Lietuva yra įjungta į antrą 
laiko zoną, kuriai priklauso ir Mask
va. Teigiama, kad vasaros laiko įve
dimas Sovietų Sąjungoje sutaupys 
2,5 bilijono kilovatvalandžių elektros 
energijos. Kadangi Sovietų Sąjunga 
dėl savo didelės teritorijos turi daug 
laiko zonų, Maskvos laiko teks lai
kytis geležinkelių, vandens, oro ir 
automobilio eismo, telefono ir tele
grafo ryšio darbuose. Lietuvoje vis
kas vyks pagal antrosios zonos vasa
ros laiką, sutampantį su Maskvos lai
ku. Laikrodžių rodyklės bus atsuk
tos vieną valandą atgal spalio 1 d.

KURŠIŲ NERIJA
Liūdną šiemetinį pavasari Kuršių 

nerijoje aprašo Lietuvos Mokslų Aka
demijos geografijos skyriaus moksli
nis vyr. bendradarbis Vaižgantas Kir
lys ir Nidos jūrinės hidrometeorolo
ginės stoties viršininkas Alfonsas 
Kairys: “Skęstantis vandenyje palvės 
miškai ir užlieti keliai. Daugelyje 
vietų bangų apardytas jūros apsau
ginių kopų volas. Nuniokotas kran
tas tarp Nidos ir Pilkopos . . .” Ne
rijoje tas potvynis tęsiasi jau nuo 
praėjusių metų rudens. Atlanto van
denynas ištisus 1980 m. siuntė lietu
mi ir vėjais persotintus sūkuringuo
sius ciklonus, kurie palietė ir Kur
šių neriją. Nepaliaujamos liūtys iš- 
tvindė pajūrio upes, o Nemunas savo 
vandeniu pradėjo kelti Kuršių marių 
lygį jau pernai rudenį. Šių metų sau
sio-vasario mėnesiais Kuršių marių 
vendens lygis pakilo ištisu metru, 
sustabdydamas sausuminių vandenų 
nutekėjimą. Įmirkusiame smėlinga
me miško dirvožemyje pradėjo virsti 
pušys, kurių šaknys tėra paviršuti
niame sluogsnyje. Seniau joms nu
versti reikėdavo 30-40 m per se
kundę vėjo, o dabar pakanka 18-20 
metrų. Apie dabartinį Kuršių neri
jos vaizdą V. Kirlys ir A. Kairys pa
sakoja: “Didžiausią skausmą gyvasis 
ir negyvasis nerijos kūnas patyrė, 
kai gamta viduržemyje padovanojo 
pavasarį. Ištirpus sniegui, kurio šiais 
metais nerija gavo su kaupu, ir pa
judėjus marių ledui vasario pirmo
joje pusėje, neriją vėl užpylė van
dens galybė. Dabar sausuminis van
duo ne tik į marias negalėjo nute
kėti, bet, priešingai, marių vanduo 
pradėjo smėlio kapiliarais brautis į 
sausumą. Pajūrio ir pamario palvės 
beveik ištisai paniro po vandeniu. 
Vanduo neaplenkė ir kai kurių kelio 
ruožų. Polaidžio metu praūžę štormai 
negailestingai apdraskė jūros ir ma
rių krantus. Bangų ir ledo smūgių 
neatlaikė Bulvikio rago pietinė pusė, 
Pilkopos (Morskoje) krantai ir kt. 
Nežinia, koks likimas laukia Nidos 
betoninės krantinės ir bangolaižių, 
kurie anksčiau taip gerai apsaugoda
vo abraduojamus krantus miesto pie
tiniame gale. Potvynis daro nerijai 
nemaža nuostolių. Jų dydis, be abe
jo, priklausys nuo to, kiek dar bus 
užtvindytas miškas. Tai lems pavasa
rio orai. Pavyzdžiui, 1980 metais už
tvindytoje pajūrio palvėje ties Nida 
vanduo paviršiuje išsilaikė beveik iki 
gegužės vidurio. Kiek jis išlaikys šie
met — gal dar ilgiau? ...”

V. Kst.

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17
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tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 
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“Tėviškės žiburių” spaudos baliuje Anapilio salėje laimėjusi loterijoje S. Rakštienės tortą J. Vingelienė, atsto
vavusi A. Vaškevičienei, kurios bilietas atnešė tą laimikį. Viduryje — viena iš “TŽ” administratorių — F. Urbo
nienė, kairėje — laikraščio leidėjų draugijos pirm. dr. S. Čepas, vadovavęs baliaus programai Nuotr. St. Dabkaus

g HAMILTON
DLK ALGIRDO ŠIAULIŲ KUOPA 

savo 15-kos metų veiklos sukaktį pa
minėjo oficialiomis iškilmėmis, pa
maldomis, neeilinu koncertu, pokyliu 
ir pasilinksminimu, šeštadienio vaka
ro programa prasidėjo šaulių vėliavų 
įnešimu ir kuopos garbės šaulio prel. 
J. Tadarausko invokacija. Trumpai 
apie kuopos veiklos istoriją kalbėjo 
dabartinis ir ilgametis kuopos pirm. 
P. Kanopa.

DLK Algirdo šaulių kuopa Ha-- 
miltone buvo įsteigta 1967 m. sausio 
29 d. Pirmuoju kuopos pirm, buvo 
Pr. Vizbaras. Prie kuopos įsisteigimo 
daug prisidėjo Alf. Patamsis, to
rontiškis St. Jokūbaitis ir kt.

Sveikinimus pradėjo gen. Lietuvos 
konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas. 
Po jo sekė KLB krašto v-bos pirm, 
adv. J. Kuraitė, Tautos Fondo įgalio
tinis Kanadoje Ant. Firavičius, lat
vių ir estų karo veteranų atstovai, 
Hamiltono liet, organizacijos, Kana
dos šaulių rinktinės pirm. J. Šiau- 
čiulis, Klevelando, Sudburio, Toronto 
šaulių kuopų pirmininkai ir šaulys 
veteranas St. Jokūbaitis. Ta proga 
buvo rfledaliais apdovanoti nusipel
nę trys vietos šauliai: Ant. Jankaus
kas, Pr. Enskaitis ir J. Deveikis.

Meninėje programoje pasirodė iš 
Niujorko atkviestas "Perkūno” cho
ras su jaunu dirigentu muz. Vkt. 
Raliu. Chorui akomponavo ką tik 
įsigytu nauju pianinu D. Deksnytė- 
Powell. Choras atsivežė ir savo pra
nešėją R. Bobelytę. Dvidešimt penki 
Niujorko dainininkai hamiltonie- 
čiams padarė gerą įspūdį. Tai muzi
kaliai subrendęs ir gerai paruoštas 
rAeno vienetas, kuris ir akustiškai 
nedėkingoje salėje tikrai gerai skam
bėjo. Savo repertuare jie turėjo ka
rinių bei liaudies dainų harmoni- 
zuočių ir ištraukų iš populiariųjų 
operų. Įdomų duetą atliko vienas 
choro bosų — P. Tutinas su gražiai 
pranešinėjusia R. Bobelyte, padai
nuodami iš Mozarto “Don Giovanni”. 
Visos ' jų atliktos dainos skambėjo 
harmoningai, išlygintai ir su dideliu 
meniniu įsijautimu.

Pasirodė ir jų atsivežtas estradi
nės muzikos vienetas “Jinai ir trys 
gintarai” su dainininkais Z. Juriu, 
Vyt. Daugirdu, J. Nagutavičium ir 
D. Striugaite. Jie padainavo dainų iš 
populiariųjų plokštelių ir davė viso
kių savo “dzinguliukų”. Vakaras buvo 
užbaigtas pasivaišinimu ir šokiais.

Sekmadienį visi Hamiltono šauliai 
ir iš kitur suvažiavę šauliai svečiai 
su savo vėliavomis organizuotai da
lyvavo iškilmingose šv. Mišiose. Šven
tei pritaikytą patriotinį pamokslą 

pasakė svečias kun. S. Šileika, čia 
buvo pasimelsta ir už mirusius šau
lius. Po pamaldų Jaunimo Centro sa
lėje buvo šventės užbaigiamasis po
būvis.

Prieš 15 metų čia susiorganizavę 
mūsų šauliai yra išvarę labai gilią 
vagą mūsų lietuviškosios veiklos dir
vone. Jie lietuviams yra pasitarnavę 
daugiau kaip betkuri kita organi
zacija. Kas šiandien ką besurengia 
be šaulių pagalbos? Jie visur daly
vauja, visur talkina, padeda. Sau
liams beveik visą tą 15 metų vado
vauja veiklus ir nuoširdžiai lietu
višką darbą dirbantis pirmininkas 
Povilas Kanopa, kuris ilgus metus 
ėjo ir visos Kanados šaulių pirmi
ninko pareigas. Ilgiausių metų mūsų 
šauliams. K. M.

Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai, Velykų mar
gučių dažymo varžybų pirmųjų premijų laimėtojai: pirmoj eilėj — Ginta
rą Aiderdice, darželio, Kristina Alderdice I sk., Irutė Žukauskaitė II sk.; 
antroj eilėj — Rima Alderdice IV sk., Eglutė Kvedaraitė V sk., Danutė 
Grajauskaitė VII sk., Audrytė Verbickaitė VII sk., Ričardas Bagdonas IV sk.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA 
kviečia visus gegužės 16 d. į mokslo 
metų užbaigimo iškilmes. Jos prasi
dės 9.30 v.r. Mišiomis AV švento
vėje, o po to AV par. salėje įvyks 
iškilmingas mokslo metų užbaigimo 
aktas ir vaišės. Tuo pačiu laiku moks
lo metus užbaigia ir augštesnieji li
tuanistiniai kursai, kurių šiemet tu
rime 9-tą, 10-tą ir 11-tą klasę. Jie 
irgi visi dalyvaus iškilmėse. Dešimtą 
klasę baigusieji gaus Vysk. Valan
čiaus mokyklos baigimo pažymėji
mus. Šia proga yra išleidžiamas mo
kyklos laikraštėlis “Mūsų kūryba”, 
kuriame yra sudėti rašinėliai visų 
mokyklos skyrių ir augštesniųjų lit. 
kursų. V. Bakšienė yra sukūrusi mo
kyklos emblemą, kuri dabar visą lai
ką bus naudojama kaip mokyklos 
ženklas. Šiais mokslo metais mokyk
la nebeturėjo lietuviškai nekalban
čiųjų klasės, bet- kitais metais bus

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6%
santaupas 13 Vi %
term, depoz. 1 m. . 13'/į % 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 13% 
90 dienų depozitus 15% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. ....... 16%
asmenines paskolas .17%

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
KOMPOZ. JUOZAS ŽILEVIČIUS, 

esantis vienoje senelių prieglaudoje 
Baltimorėje, šiemet turėjo dvigubą 
šventę: kovo 16 d. — amžiaus devy
niasdešimtmetį, kovo 17 d. — varda
dienį. Jis susilaukė daug sveikinimų 
ir gėlių iš savo bičiulių bei gerbėjų. 
Šeimyninį pagerbimą jam surengė 
dukra su žentu Robertu Fulton ir 
vaikaičiais, parūpinusi netgi ir spe
cialų prez. R. Reagano sveikinimą. 
Baltimorės lietuviai sukaktuvininką 
pagerbė radijo bangomis kovo 22 d. 
Juozas ir Birutė Gailos radijo va
landėlei paruošė specialią programą, 
susietą su J. Žilevičiaus kūryba bei 
veikla. Sukaktuvininką pasveikino 
Baltimorės ateitininkai, BALFo sky
rius, tautinių šokių grupės “Aras”, 
“Kalvelis” ir “Dainavos” choras, su
kaktuvininko garbei surengęs koncer
tą balandžio 25 d.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBA kovo 15 d. 
Čikagoje įvykusiame savo posėdyje 
aptarė artėjanti V-jį pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Jis įvyks Či
kagoje ir Toronte 1983 m. liepos 
5-24 d.d. Posėdyje plačiau buvo pa
liesti akademinės programos reika
lai. Nutarta išsiuntinėti anketas Jau
nimo Sąjungų vadovams ir atsaky
mais išsiaiškinti norimas programas. 
Atsakymų suvestinę sutiko paruošti 
detroitietė Violeta Abariūtė. Tas su
vestines su pasiūlymais į kitas vals
tybes nuveš ten keliaujantys asme
nys. Jie gaus ir parveš tų šalių lie
tuvių jaunimo pasiūlymus bei pa
pildymus. Dar vienas pasitarimas 
kongreso programos reikalu numa
tomas sekantį rudenį, kai bus grįžę 
keliautojai, čikagiškiame posėdyje 
buvo sudarytas kandidatų sąrašas į 
V-jo kortgreso pirmininkus. Jin 
įtrauti asmenys iš Š. Amerikos, nes 
visi kongreso renginiai bus susieti 
su Čikaga ir Torontu. Akademinės 
programos pirmininką planuojama 
paskelbti dar prieš birželio mėnesį. 
Jis pasirinks kitus tos komisijos na-

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS, finansuojamas JAV LB valdy
bos, netrukus išleis 1941 m. Sibiran 
ištremtų lietuvių sąrašą. Šiemet tam 
pirmajam masiniam trėmimui kaip 
tik sukanka 40 metų. Tikslus prieš 
pat vokiečių-sovietų karą išvežtų 
Lietuvos gyventojų skaičius nėra ži
nomas. Spėjama, kad Sibire atsidūrė 
apie 34.000 asmenų. Tų išvežtųjų są
rašas buvo sudarytas vokiečių okupa
cijos metais, bet jis dingo karo įvy
kiuose. Naujam sąrašui sudaryti apie 
30 metų darbo paskyrė Leonardas 
Kerulis, naudodamasis visais galimais 
šaltiniais — spaudos puslapiais, do- 
kumėntais, įvairiais liudijimais bei 
laiškais. Jo paruoštan sąrašan yra 
įtraukti 19.285 tremtiniai su jų var
dais, pavardėmis, gyvenamąja vieta 
bei juos ištikusiu likimu. Išsamų 
įvadą šiam leidiniui lietuvių, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis pa
rašė dr. Vytautas S. Vardys.

LIETUVIŲ BŪRYS Indianapolyje, 
Ind., yra labai mažas, bet jiems vis- 
dėlto pavyko suorganizuoti LB apy
linkę, kuri surengia tautinių šven
čių minėjimus, į juos pakviesdama 
ir kitų tautybių asmenis. Dabartinę 
LB apylinkės valdybą sudaro: pirm. 
Rymantas Guzulaitis, vicepirm. Sofi
ja Tekorius, sekr. ir ižd. Judita Tur- 
činskaitė-Lohr. Valdybos nariai jieš- 
ko daugiau tautiečių, norinčių įsi
jungti į bendruomeninę veiklą. Jie 
prašomi kreiptis į pirm. R. Guzulai- 
tį tel. 299-7848 arba užmegzti ryšius 
su juo laiškais šiuo adresu: 5523 
Hollister Dr., Speedway, Ind. 46224.

Brazilija
LITERATŪROS BŪRELIS Sao 

Paulo mieste šiemet jau turėjo du 
posėdžius kovo 17 ir 12 d.d. Juose 
priimta ir patvirtinta pirm. J. Vala- 
vičienės paruošta veiklos programa. 
Būrelio susirinkimuose kas mėnesį 
bus susipažįstama su vienu lietuvių 
literatūros klasiku bei jo raštų iš
traukomis. Narių paskaitomis bei 
pranešimais bus įsijungiama į di
desnių tautinių švenčių minėjimus. 
Kitų organizacijų vadus ir narius ža
dama kviesti į būrelio susirinkimus 
ir tuo būdu siekti glaudesnio kultū
rinio bendradarbiavimo. Būrelis įsi
pareigojo parūpinti vietiniams uni
versitetams knygų, kad studentai ga
lėtų susipažinti su Lietuvos geogra
fija, istorija, kultūra, dabartine poli
tine jos būkle. Planuojama įvesti na
rio mokestį arba jieškoti kitų būdų 
lėšomis telkti. Būrelis talkins A. Va- 
lavičienės grupei, kuri nori įsteig
ti Brazilijos lietuvių muzėjų ir ar
chyvą. Viename posėdyje dalyvavo 
P. A. Augustaitis, suorganizavęs Lie
tuvos pašto ženklų parodą centrinia
me Sao Paulo mieste. Jis pateikė 
smulkesnių žinių apie tą labai sėk
mingą renginį. Kun. P. Gavėnas, 
SDB, padarė pranešimą apie Argen
tinoje įvykusį Vll-jį P. Amerikos lie
tuvių kongresą.

Argentina
SU ARGENTINIEČIŲ EKSKURSI

JA Europoje lankėsi Argentinos Lie; 
tuvių Organizacijos ir Spaudos Tary
bos pirm. Leopoldas Stankevičius ir 
jo žmona Irena. Romoje mons. A. 
Jonušas jiems parūpino gerą vietą 
popiežiaus Jono-Pauliaus II audien
cijoje Vatikane. Jiedu popiežiui Įtei
kė Argentinos lietuvių dovanotą kny
gą “Lituania — Historia, Arte y 
Cultura”. Šis leidinys apie Lietuvos 
istoriją, meną ir kultūrą buvo pa

puoštas lietuviška juosta, turėjo Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos v-bos įrašą. L. V. 
Stankevičiai, atsiskyrę nuo ekskursi
jos, atvyko į JAV, ilgesnį laiką vie
šėjo Čikagoje.

LIETUVIŲ SENELIŲ ŽIDINYS 
Adrogue, pradėdamas 1981 m. veiklą, 
kovo 15 d. surengė rudens šventę. Ji 
pradėta pamaldomis koplyčioje, kur 
Mišias už mirusį sodybos narį J. Po- 
vilonį atnašavo kun. A. Steigvilas, 
MIC, pasakęs šventei skirtą pamoks
lą. Giedojo patys židiniečiai, vado
vaujami P. Gudelevičiaus, MIC. So
dybos sodelyje buvo surengti: pie
tūs su J. Urbonavičiaus ir S. Mor
kūnu ant jiešmo iškepta jautiena.

Australija
VII-SIOS SPORTINĖS BALTIE- 

ČIŲ ŽAIDYNĖS įvyks Adelaidėj ge
gužės 16-17 d.d. Jas atidarys Pietų 
Australijos sporto min. M. Vilsonas. 
Žaidynių ruoša rūpinasi organizacinis 
komitetas, kuriame lietuviams atsto
vauja S. Urnevičienė ir R. Sidab
ras. Bus varžomasi vyrų, moterų, jau
nių berniukų ir mergaičių krepšiny- 
je bei tinklinyje. Baigminis žaidynių 
vakaras įvyks latvių namuose “Tala- 
va”.

AUSTRALŪOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ FEDERACIJA pagal nusi
stovėjusią tradiciją gegužės mėnesį 
paskelbė maldos mėnesiu už kenčian
čią Lietuvą. Visi Australijos lietu
vių kapelionai raginami organizuoti 
specialias pamaldas. Visą mėnesį bus 
renkamos aukos religinei šalpai.

Britanija
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIE

TUVIŲ SĄJUNGOS centro valdyba 
po įvykusio triukšmingo suvažiavimo 
savo pirmąjį posėdį turėjo Londone 
balandžio 12 d. Jam vadovavo su
važiavimo prezidiumo pirm. R. šova. 
Kadangi praėjusiame suvažiavime 
valdyba ir jos pirmininkas buvo su
silaukę daug priekaištų, pirmiausia 
buvo aptartas valdybos narių pasi
skirstymas pareigomis. Padaryta iš
vada, kad valdyba geriausiai savo 
paskirtį galės atlikti beveik tomis 
pačiomis pernykštėmis pareigomis, 
tik ji turi palaikyti glaudesnius ry
šius su skyriais. Naująją valdybą da
bar sudaro: pirm. Z. Juras, I vice- 
pirm. ir sekr. A. Vilčinskas, II vi- 
cepirm J. Alkis ir ižd. B. Butrimas. 
Po to buvo aptartas Lietuvių Cent
ro įsigijimas vidurinėje Anglijoje, 
nesulaukęs pakankamų svarstybų su
važiavime. Visus neaiškumus nutarta 
išspręsti specialiame DB Lietuvių Są
jungos suvažiavime, kuris įvyks ge
gužės 16 d. Nottinghamo Židinyje. 
Suvažiaviman kviečiami visi DBLS 
skyrių bei organizacijų atstovai, da
lyvaujantys metiniuose suvažiavi
muose. Darbotvarkėn yra įtraukti du 
klausimai: 1. Lietuvių Centro steigi
mas vidurinėje Anglijoje ir 2. Bri
tanijos lietuvių santykiai su kitatau
čiais bei jų organizacijomis.

Prancūzija
PARYŽIAUS DIENRAŠTIS “L 

PARISIEN” kovo 24 d. laidoje L 
spausdino pranešimą apie teatrinę 
grupę, kuri rengia poezijos vakarus 
mažoje “Sou’ Pap” salėje. Ten ji ak
toriškai ir naujoviškai interpretuoją 
įvairių poetų kūrinius. Grupę sud* 
ro: Marie-Paule Jourdan, lietuvaii 
Caroline Masiulis ir Evelyne Pell 
tier.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS REI

KALUS aptarė specialus jos kurato- 
rijos narių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo: pirm. kun. A. Bernatonis, 
J. Barasas, J. Kavaliūnas, M. Landas, 
kun. Br. Liubinas, E. Lucienė, dr. 
J. Norkaitis, ev. kun. Fr. Skėrys ir 
J. K. Valiūnas. Iš kuratorijos pasi
traukė savo kadenciją baigęs J. Ba
rasas, nauju nariu įsijungė PLB val
dybos atstovas kun. B. Liubinas. Ku
ratorijos pirm. kun. A. Bernatonis 
savo pranešime pareiškė, kad gim
nazija šiemet turi tik 20 mokytojų 
kurių 11 yra pilnai įdarbinti, o 9 
atlieka tik dalinį darbą. Pernai gim
nazijoje dirbo 24 mokytojai. Šiemet 
Vasario 16 gimnazija taipgi turi 11 
tarnautojų bei darbininkų. Direkto
rius J. Kavaliūnas kalbėjo apie bend
rą gimnazijos būklę, pastangas kelti 
mokymo lygį, gerinti tvarką bendra
bučiuose, surasti daugiau mokinių, 
gauti daugiau finansinės paramos. 
PLB valdybos pirm. V. Kamantas 
paramą gimnazijai skatinančiu raš
tu kreipėsi į kraštų Lietuvių Bend
ruomenes. BALFo pirm. M. 
prie reguliarios mėnesinės 
nori prijungti ir stipendijas 
viams. Finansinę apžvalgą 
ižd. A. Šmitas. Pernai buvo 
išleista 1.025.117 DM. Tris 
dalius šios sumos parūpino V. Vo
kietijos valdžios įstaigos, katalikų 
vyskupai ir Evangelikų Bendrija. Lie
tuvių visuomenė prisidėjo 71.877 DM 
(per BALFą gauta 33.908 DM, iš 
kitų aukotojų — 37.969 DM). 1981 
m. sąmatai numatyta 1.052.093 DM. 
Kadangi viskas brangsta, reikėtų be
veik dvigubai didesnės paramos iš 
lietuvių visuomenės. Pedagoginės ko
misijos pranešimą padarė dr. J. Nor
kaitis, lankęsis gimnazijoje, stebėjęs 
vykstančias pamokas. Jam susidarė 
labai pozityvus įspūdis. Iš pedago
ginės komisijos pasitraukė ev. kun. 
Fr., Skėrys, o jon vieton buvo iš
rinktas kun. Br. Liubinas.

Rudienė 
paramos 
mokslei- 
pateikė 

gauta ir 
ketvirta-



Čiurlionio ansamblio tautinių instrumentų orkestras, vadovaujamas muzikės ONOS MIKULSKIENĖS, atliko dalį progra
mos jaunimo šventėje Klevelande Nuotr. V. Bacevičiaus

Sibiro kankinys - profesorius Aleksa
PRANYS ALŠĖNAS

Nebe šiandien ir ne vakar Si
bire mirė prof. Jonas-Pranas 
Aleksa. Jis mirė 1953 m. Kaž
kur Tomsko gubernijoj žymi jo 
kapą paprastutis, iš dviejų lent
galių sukaltas kryželis su užra
šu: Jonas Aleksa.

Apie J. P. Aleksos likimą tie
siai iš Sibiro gavau žinių tik 
1958 m. pabaigoj. (Ligi tol apie 
jį nieko nežinojo netgi sesuo, 
gyvenanti Čikagoje). Iš Sibiro 
viena tremtinė, buvusi mokyto
ja, o tuo metu — miško dar
bininkė ištrėmime, šitaip rašė:

“. . . Matau vaizduotėj praei
tį, o ji — tokia žiauri ir baisi. 
Tuomet, kaip ir šiuo metu, pas 
mus buvo švenčiama darbo žmo
nių šventė. Tada gavau pirmą 
siuntinį iš nežinomo žmogaus. 
Mes keturi ir prof. Jonas Alek
sa mirkėm sukorius vandenyje, 
valgėm ir buvom laimingi. Pas
kiau dar daug kartų nežinoma
sis gelbėjo mus siuntiniais. Jam 
gili padėka mūsų širdyse.

Prof. J. Aleksa, mūsų išlai
komas, išgyveno trejus metus. 
Dalijomės su juo, kuo turėjom. 
Dažnai mudvi su mama likda- 
vom nevalgiusios, kad būtų už
kandęs jis ir nealkani vaikai. 
Tais momentais aš džiaugiausi 
ir buvau laiminga, kad galėjau 
pagelbėti dirbti negalinčiam se
neliui. Prof. Jonas P. Aleksa 
Sibire mirė 1953 m., turėdamas 
74 metus amžiaus. Jis profeso
riavo Lietuvos universitete ir 
buvo žemės ūkio ministeriu.

Kreipiausi dėl paramos j sa
vuosius Lietuvoje. Labai jaut
riai atsiliepė studentija. Ypač 
tie studentai, kurie studijavo ir 
turėjo kokias nors tarnybas. Ga
vę algas, skirdavo truputėlį ir 
prof. J. Aleksai.

Labai jaudindavaus, kada jis 
artindavos prie manęs su pa
dėka už kokią nors paramą ar 
rūpestį.

— Nereikia, Profesoriau, — 
iš tolo šaukdavau, — juk mes 
visi — vienos žemės vaikai. Tai 
buvo ir liks neužmirštančiai 
jaudinančios valandėlės. Šian
dien — padėtis kiek geresnė. 
Mes, galima sakyti, jau sotūs ir 
šiaip taip apsirengę. Galėtume 
ir jį geriau mylėti ir vaišinti. 
Deja, jo jau nėra.

Pirmieji metai buvo labai 
sunkūs. Jei ne siuntiniai iš ge
rų svetimų žmonių, vargu, kas 
būtų likę iš mūsų gyvi. . .”

Biografiniai bruožai
J. P. Aleksa gimė 1879 m. 

XII. 21. Mokėsi 1891-1900 m. 
Marijampolės gimnazijoj, nuo 
1900 iki 1904 m. — Maskvos 
universitete. 1902 m. už kovas 
prieš carą buvo laikytas Mask
vos, Varšuvos, Ėetrokovo ir Ka- 
lišo kalėjimuose. 1904-1907 m. 
studijavo Maskvoje sociologijos 
mokslus ir 1914-1915 m. augš- 
tesniojoj Varšuvos m-kloj agro
nomijos bei zootechnikos moks
lus.

I D. karo pradžioje tarnavo 
Voronežo apylinkėje. Nuo 1918 
m. Vilniuje dirbo “Mūsų Ūky
je” ir rengė žemės ūkio vadovė
lius. 1918 m. žemės ūkio dapar- 
tamento direktorius. 1920-23 m. 
žemės ūkio ir valstybinių turtų 
ministeris. Nuo 1925. IX. 1 Lie
tuvoj un-to teisių fakulteto do
centas (dėstė žemės ūkio ekono
miką). 1942. XII vokiečių iš
tremtas į Vokietiją. 1944 m. pa
teko bolševikams. Išspausdinta: 
“Lietuvos šios dienos žemės 
ūkis ir jos ateitis”, “Lietuvos 
ūkininkai ir Lietuvos valstybė” 
(1926 m.), “Lietuvių tautos liki
mo klausimu” (1925 m.), “Ku
riuo keliu eisime?” (1927 m.), 
“Ūkininkai ir jų jėga” (1929 
m.), “Ūkininkiškos visuomenės 
sudarymo klausimu Lietuvoje” 
(1929 m.), “Mūsų žemės ūkio 
reikalu” (1930 m.), “Lietuviškų 
gyvenimo kelių bejieškant” 
(1933 m.) ir kt.

Atsišaukia velionies sesuo
Jau minėtos Sibiro tremtinės 

laiško ištrauką paskelbus lietu
viškoj spaudoj, iš Čikagos ga
vau laišką nuo a. a. J. Aleksos 
sesers E. Paulionienės, kuri 
prašė adreso jos brolį šelpusios 
geraširdės.

Prašomas adresas greitai bu
vo pasiųstas. Po kurio laiko — 
iš Sibiro vėl gautas laiškas, ku
riame rašoma:

“Gavau padėkos laišką iš 
prof. J. Aleksos sesers. Nesijau
čiu nieko ypatingo padariusi. 
Atlikau tik malonią pareigą 
žiauraus likimo atblokštam se
neliui. Daug skaudžių valandų 
riša mano šeimą su juo. Daug 
prisiminimų ir pasiaukojimo 
glūdi mano atmintyje. Siunčiu 
Tau prof. J. Aleksos fotografi- 
jukę. Nors ji man labai brangi, 
bet sesuo — jam artimesnė. No
riu, kad Tu tą fotografijukę 
persiųstum jai, nes aš bijau 
siųsti iš čia tiesiai, kadangi į tą 
kraštą daug siųstų laiškų nepa
siekia tikslo. . .”

Pasiuntus seseriai jos brolio 
fotografiją ir laišką, ji vėl grei
tai atsiliepė, parašydama apie 
brolį daug įdomių prisiminimų.

Iš E. Paulionienės laiško
“Mūsų šeimoj buvo keturi 

broliai ir dvi seserys. Visi gi
mėm ir vaikystę praleidom Ku- 
meciškių vienkemyje, prie pat 
plento tarp Mariampolės (10 
km) ir S. Kalvarijos. Brolis Jo
nas-Pranas buvo vyriausias Šei
moj. Mūsų tėvelis Jonas Alek
sa nuo 21 m. amžiaus buvo tei
sėjas, pradžioje Liudvinave, o 
vėliau — S. Kalvarijoje. Iš vi
so teisėjavo 56 metus.

Mūsų mamytė mirė broliui 
Jonui dar tebesant gimnazijoj. 
Jauniausioji sesuo Leokadija 
tuomet buvo vos vienerių metų, 
o aš — penkerių. Mūsų mama 
buvo Uršulė Kulbokaitė, pasi
turinčių Suvalkijos ūkininkų 
duktė ir dargi vienturtė. Vėliau 
tėvelis vedė antrą žmoną, kuri 
buvo lenkų kilmės, ir susilaukė 
dar trijų vaikų: dviejų sūmj ir 
dukters. Pamotė stengėsi visą 
šeimą auklėti lenkiškoj dvasioj. 
Mano broliams — Jonui, Kon
radui, Zigmui ir Vincui, kurie 
buvo vyresni ir mokėsi tuo me
tu gimnazijoj, praleisdami tik 
atostogas namuose, tai jokios 
įtakos neturėjo. Man ir sesutei 
esant mažesnėm (8 ir 4 m.), te
ko mokytis lenkų kalbą ir aug
ti nevisai lietuviškoj aplinku
moj.

Vėliau tėvelis pardavė tėviš
kę ir pirko Lakinskų dvarą. 
Gamtos atžvilgiu buvo nepa
prastai graži vieta: visą sodą, 
namus ir piliakalnį supo Šešupė 
iš trijų pusių.

Suvažiavus broliams atosto
gų, visuomet būdavo labai links
ma. Jaunystės išdaigų ir pra
mogų netrūko. Bet Jonas nie
kuomet nedalyvaudavo jose — 
jis buvo labai ramaus būdo. Tik 
nusišypsodavo į mūsų visų pra
mogas ir, pasiėmęs knygą, 
vaikščiodavo po sodą skaityda
mas.

Jonas buvo labai geros šir
dies. Kiek prisimenu, kai grįž
davo iš universiteto atostogų, 
parsiveždavo tik tuščius čemo
danus. Jis visuomet rasdavo 
draugų, kuriems ko nors trūk
davo. Baigęs Maskvos un-tą grį
žo į namus, nes į visus prašy
mus tarnybai gauti buvo tik 
neigiami atsakymai, mat, buvo 
kelis kartus sėdėjęs kalėjime 
už priešcaristinę veiklą.

Tuo metu aš buvau baigusi 
Varšuvos gimnaziją ir ištekėju
si už Antano Paulionio, ūkinin
ko. Kadangi Jonas tarnybos ne
turėjo, tai pas mus ūkyje pra
leido šiek tiek laiko, vėliau iš
važiavo į Varšuvą. Tik I-majam 
karui prasidėjus, Jonas gavo 
tarnybą Mohiliavo apskr. (Ru
sijoj) pieno apdirbimo instruk
torium. Mes taip pat laike karo 
buvom išbėgę i Rusiją ir su 

juo gana dažnai tekdavo pasi
matyti”.

Okupacijų blaškomi
“Paskutinį kartą aš savo bro

lį mačiau vokiečių okupacijos 
metais, keletą dienų prieš jo iš
vežimą į Vokietiją. Pirmiausia 
jam buvo duotas įsakymas pri
sistatyti į Virbalio stotį. Žino
ma, jis to įsakymo neklausė ir 
jautė, kad kiekvieną dieną gali 
JI suimti.

Taip, rodos, ir dabar matau jo 
išvargusiame veide raminančią 
šypseną ir pabrizgusius palto 
rankogalius. Jo žmona ir trys 
dukterys — bolševikų pirmiau 
buvo išvežtos į Sibirą. Dėl to ir 
dėl visų kitų politinių įvykių 
jis labai sielojosi.

Aš su savo vyru, dukra Ire
na ir dviem vaikaičiais (dukters 
vyras 1941 m. išvežtas į Sibirą)
1944 m. išvykome iš Lietuvos. 
Buvom sustoję Warren Mueritz 
miestelyje Mecklemburge, neto
li Berlyno, kur tuo metu buvo 
ir Jonas. Mes su juo susirašinė
jom ir prašėm, kad pas mus at
važiuotų apsigyventi. Bet jis bu
vo taip išvargęs ir išsieikvojęs, 
kad atsisakė toliau vykti ir, ru
sams užėmus Berlyną, vėl pate
ko į jų nagus.

Mes su šeima 1950 m. pasie
kėme Ameriką ir iki šiol tebe- 
gyvenam Čikagoje. 1951 m. 
staiga mirė mano vyras.

Dabar mano anūkė yra ište
kėjusi ir aš turiu du proanū
kius. Vienas jų lanįęo universi
tetą. Duktė dirba, o aš gaunu 
mažą pensijėlę ir gyvenu pas 
dukterį. Turiu jau 73 m. am
žiaus, džiaugiuosi anūkais, nes 
gyvename keturios kartos po 
vienu stogu. Iš visos mūsų dide
lės šeimos liko sesuo Leokadija 
Lenkijoj. Jos vyras vokiečių bu
vo sudegintas Oranienburge, 
prie Berlyno. Jono žmona, at- 
vargusi ilgus metus Sibire, grį
žo į Lietuvą, bet niekur negau
na darbo. Visos trys dukterys 
dar tebėra Sibire. Vyriausioji 
— Daina yra našlė su dukrele, 
beveik akla, dirba kolchoze. Jo
nė — ištekėjusi, gyvena kažkur 
sovchoze. Jos du vaikučiai prieš 
piorą metų užduso gaisre. Jos 
vyras — elektrikas, lietuvis. 
Ada yra gailestingoji sesuo 
Tomske — labai silpnos sveika
tos. Jos visos tenai labai vargs
ta. Mes globojam šiek tiek, bet 
nedaug patys galim. O daugiau 
giminių Amerikoj, be mūsų, ne
turi”.

Už ką ištrėmė?
Kai vokiškieji naciai pradėjo 

siautėti Lietuvoje, likviduoda
mi laikinąją Lietuvos vyriausy
bę, “atnacionalizuodami” lietu
vių turtus ir žemes, bet jų ne
grąžindami tikriesiems savinin
kams, o pasilikdami sau, naikin
dami žydus ir t. t., — pirmiau
sia, kaip buvęs seimų atstovas 
ir vyriausybės narys, į tai rea- 
g a v o prel. Mykolas Krupavi
čius, parašydamas gen. okupan
tų komisarui Kaune du memo
randumus, kuriuose buvo iškel
ti okupacinių organų neteisėti 
ir nepateisinami veiksmai. Tre
čias memorandumas tam pa
čiam komisarui buvo įteiktas su 
trimis parašais: buv. prezidento 
K. Griniaus, buv. žemės ūkio 
ministerio Jono Aleksos ir My
kolo Krupavičiaus.

Visa tai pasibaigė tuo, kad 
K. Grinius buvo iškraustytas iš 
Kauno ir apgyvendintas tėviš
kėj, Sasnavos parapijoj, o Kru
pavičius ir Aleksa — 1943 m. 
gruodžio 5 d. išgabenti į Vokie
tiją. Pradžioj jie buvo kalinami, 
vėliau — internuoti. Iš hitleri
ninkų globos M. Krupavičių
1945 m. balandžio 25 d. išlaisvi
no atėjusi amerikiečių kariuo
menė, o Joną Aleksą, nusilpusį 
ir išvargusį, nepajėgusį pasi
traukti tolyn, deja, užklupo vėl 
pirmieji “išlaisvintojai” — bol
ševikai ir išgabeno į Sibirą, kur 
tas senelis turėjo mirti. (“Tėvy
nės Sargas”, 1959 m. 2 ir 3 nr.).

Šyėntieji ir kelio žibintai
M. DAINIUS

Čia spausdiname atsiliepimą apie 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacl- 
jos paspartinimą. Rašinio autorius 
kelia abejonę dėl arkiv. J. Matulai
čio lietuviškumo. Nors priekaištai 
nėra pagrįsti, tačiau jie nevieno yra 
keliami. Būtų gera, jei tą klausimą 
gerai žinantys atsilieptų ir išsklai
dytų abejones. RED.

Su giliu atidumu perskaičiau 
š. m. kovo 26 d. “Tėviškės Žibu
rių” vedamąjį, pasirašytą Pr. G. 
Man, kaip giliai tikinčiam kata
likui, Gavėnios metu tokie 
straipsniai ir tinka skaityti. Ten 
yra keliamas šventųjų klausi
mas. Autorius tvirtino, kad ita
lai ir kitos tautos turi daug 
šventųjų, o mes tik vieną šv. 
Kazimierą, “į kurį pretenduoja 
ir lenkai.” Todėl ir siūloma, 
kad lietuvių visuomenė sujudė
tų ir pagreitintų arkivyskupo J. 
Matulaičio-Matulevičiaus p a- 
skelbimo palaimintuoju bylą. 
O kaip tai padaryti? Autorius 
ragina visus lietuvius, kad ra
šytų prašymus Šv. Tėvui Jo- 
nui-Pauliui II į Romą. Taip 
pat patariama kviestis į pagalbą 
ir kitų tautų katalikus, kurie su 
prašymais galėtų prie to paspar
tinimo prisidėti. Toliau apie Šv. 
Tėvą rašoma: “. . . turi galią įsi
terpti į normalią eigą ir ją pa
greitinti, atidėdamas kitas bea
tifikacijos bylas, galinčias ra
miai laukti.”

Kyla klausimas, kaip mes ga
lime padėti, o ypač tie, kurie 
arkivyskupo niekad nematėme, 
niekad negirdėjome kalbančio. 
Be to, ką mes galime pasakyti 
kitataučiams? Jeigu jis būtų 
mūsų tautos kankinys, o tokių 
mes daug turime, tai ta visa 
byla greičiau praeitų ir apie jo 
gyvenimą būtų galima daugiau 
papasakoti ir kitiem. Pvz. pri
siminkime kun. Kolbę, kurį po
piežius neseniai paskelbė lenkų 
tautos palaimintuoju, nes jis mi
rė kankinio mirtimi, gelbėda
mas šeimos tėvą, kuris buvo pa
smerktas mirti.

Gal kas nors pasakys, kad aš 
nesutinku su marijonų siūlymu. 
Visi gali siūlyti, o pritarti ar 
ne taip pat kiekvienas gali. Juk 
prašoma per spaudą visuomenės 
pritarimo. Žinoma, kiekvienam 
katalikui būtų .didelė palaima 
turėti šiais laikais ąavo šventąjį 
— gyvenimo žibintą šioje žemė
je. Seniau teko girdėti, kad bu
vo manoma siūlyti šventąja M. 
Pečkauskaitę — Šatrijos Raga
ną, bet vėliau viskas nutilo. Ne
seniai teko skaityti, kad kazi- 
mierietės nori siūlyti Romai 
Mariją Kaupaitę, kazimieriečių 
vienuolijos steigėją. Tačįau ir 
apie šį siūlymą daugiau nebete
ko skaityti.

žmonių nuomonės
Šia proga norėjau parašyti 

ne tik savo nuomonę, bet ir ki
tų. Neseniai buvau viename su
sirinkime lietuvių namų savi
ninkų Čikagoje. Po susirinkimo 
pradėjome šnekučiuotis. Tokiu 
būdu priėjome ir prie šventųjų. 
Daugelis jau pagyvenusio am
žiaus žmonių sakė, jog neskaito 
“TŽ”, todėl ir nieko negirdėjo 
apie raginimą, kad visi katali
kai prisidėtų prie arkiv. J. Ma
tulaičio paskelbimo palaimin
tuoju. Nė vienas apie arkivys
kupą nieko nežinojo, nes niekad 
jo nebuvo matę gyvenime ir 
niekad negirdėję. Vienas net 
taip pasakė: “Ko tie marijonai 
taip pušina? Reikia palaukti! 
Jeigu Vatikanas ras, kad jo gy
venimas buvo šventas — pa
skelbs šventuoju”. Kitas pridė
jo: “Argi mes norėtume, kad 
popiežius J. Matulaičio bylą 
paimtų iš apačios ir'uždėtų ant 
viršaus? Kam to reikia? Jeigu 
kiti gali laukti, tai ir mes palau
kime.”

Įdomūs pasisakymai apie šią 
bylą yra ir Lietuvoje. Jie ten 
daugiau negu mes čia norėtų tu

Vasario 16 gimnazijos didžiausias — direktorius J. KAVALIŪNAS tarp ma
žiausių savo vadovaujamos gimnazijos mokinių pamokos metu

rėti savo šventąjį. Čia aš para
šysiu nuomonę ne komunistėlių, 
prisiplakusių prie rusų, bet tik
rų katalikų.

Kai aš prieš kelerius metus 
lankiausi Lietuvoje su ekskursi
ja, tai vieną dieną mano gimi
nės mane paklausė maždaug 
šiais žodžiais: “Kam jūs ten siū
lote į šventuosius tą sulenkėju
sį Maculevič? Kas iš to bus? 
Mes jį vėl turėsinie dalintis, su 
lęnkais,kaip dalinamės šv. Ka
zimierą. Argi neturime kanki
nių?” Aš buvau pritrenktas to
kio jų pareiškimo. Jie ten kalba 
apie vyskupus — mūsų kanki
nius, kaip arkiv. T. Matulionis, 
vysk. V. Borisevičius, arkiv. M. 
Reinys, kuris 1953 m. mirė kan
kinio mirtimi Vladimiro kalėji
me (netoli Maskvos). Aš girdė
jau, kaip jaunimas cituoja ar
kiv. M. Reinio paskutinius žo
džius, užrašytus ant kalėjimo 
sienos: “Pašlovinti tie, kurie ne- 
nusilenkė^prie? 'neteisybę?7-
/ Tik svečias. . . '<

/ Apie arkiv. J. Matulaitį dau-l 
gelis sako, kad jis Lietuvoje bu
vo tik svečias, Lenkijoje baigė 
kunigų seminariją, ten dirbo 
parapijose, ilgai gyveno Varšu
voje ir Romoje. Žinoma, per 
kelias dienas negali pajusti vi
sų nuotaiką, bet visdėlto gali 
pažinti daugelio įsitikinimus. Aš 
pastebėjau, kad jaunimui dabar 
kelio žibintas yra^R. Kalanta, o 
senimui — Maironis. Atrodo, 
kad Maironis — mūsų tautos 
dainius vėl sugrįžo į tautą. Jo 
“Marija, Marija” giedama viso
se šventovėse, prie kapo duo
bės ir kitur, o jo “Lietuva bran
gi” tapo antruoju tautos himnu, 
nes tikrasis himnas yra rusų už
draustas giedoti. Vieną dieną 
stebėjau tūkstantinę minią vi
sai iš arti. Mat maniškiai man 
parūpino bilietą į “Lietuvos” 
ansamblio pasirodymą Vingio 
slėnyje. Apie tą ansamblį se
niau mūsų išeivijos spaudoje 
tekdavo pasiskaityti įvairių 
straipsnių, kuriuose vieni puo
lė jį, o kiti teisino. Iš tikrųjų 
ten yra ir prisiplakėlių komu
nistėlių, kurie nori padaryti 
karjerą ir įtikti rusams, bet tas 
ansamblis (mano dideliam nu
stebimui) kiekvieną savo pasi
rodymą pradeda ir baigia Mai
ronio “Lietuva brangi”.

Tada aš (sekiau publiką. Kai 
visas ansamblis pradėjo dainuo
ti, tai vieni atsistojo, o kiti sė
dėjo nuleidę galvas ir, sunėrę 
rankas, verkė. Pirmose eilėse 
komunistėliai šypsojosi ir plojo.

Baigdamas norėčiau pasakyti, 
kad tikrai visiems lietuviams 
katalikams reikėtų turėti savo 
šventąjį, o ne dalintis su len
kais. Juk ir šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II praėjusį mėnesį, at
našaudamas šv. Mišias ir pasa
kydamas pamokslą lietuviškai 
šv. Petro bazilikoje, taip pasa

ukė apie šv. Kazimierą: “šian- 
/dien, lyg deimantas, jis puošia 

Bažnyčios,' ypač Lietuvos Baž
nyčios, o taip pat ir mano Tė- 
vyriesVeidą. Tebūna jis mums 

\ visiems pavyzdys ir galingas už
tarėjas” (“TŽ”, 1981 m. 13 nr.).

Be abejonės, Tėvams marijo
nams būtų didelė garbė, jei iš 
jų tarpo kiltų šventasis. Tada 
jis tikrai būtų jiems palaima ir 
jų kelio žibintu. Bet ar būtų ta- 
da arkiv. J. Matulaitis-'Mafulevi- 
čiuš visos mūsų pavergtos Tau
tos gyvenimo žibintu?

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,

. Toronto, Ont. M6P 1A7 
(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Dail. ANTANAS TAMOŠAITIS aiškina savo suprojektuotų Anapilio kilimų 
gausiems žiūrovams jau išausto kilimo sutiktuvėse Anapilyje

Nuotr. o. Burzdžiaus

Prūsija ir Mažoji Lietuva
Atsakymas P. Lėliui Į jo patikslinimus bei komentarus 

"Tėviškės Žiburių" 1981 m. 12 nr.
STASYS JUZĖNAS

Apie Prūsiją ir Mažąją Lie
tuvą brūkštelėjau (“TŽ” 1981 
m. 5 nr.) vedamas nuostabumo, 
kad dar Lietuvos vokiečiai, gy
venę Klaipėdoje ar kitur, savo 
V. Vokietijos spaudoje protar
piais išreiškia norą, aplinky
bėms pasikeitus, jų gyventas 
sritis prijungti prie Vokietijos. 
Nesidėdamas istoriku, o tik tu
rėdamas galvoje mūsų nepri
klausomos Lietuvos turėtus var
gus su vakarų kaimynais ir ne
norėdamas perkrauti informa
cinio laikraščio elementariniais 
istorinių įvykių daliniais apra
šymais, bandžiau atkreipti vi
suomenės dėmesį į tai, kad Prū
sija galėtų būti nepriklausoma 
valstybė, t. y. tiek lietuviška, 
tiek vokiška ir t. t. Pvz. Šveica
rijoje yra trys valstybės lygia
teisės kalbos — vokiečių, pran
cūzų ir italų. Mano nuomone, 
tai būtų teisingiau ir tuo pačiu 
naudingiau ir lietuviams turėti 
pertvarą — barjerą nuo viso
kių “didžiųjų” grobuoniškumo.

Tai nėra visai nauja idėja. Į 
tai yra atkreipę dėmesį protau
jantieji vokiečiai ir lietuviai. 
Suprantama, kai raudonumo 
danga ne siaurėja, o plečiasi, 
tai visa, kas daroma be daikti
nės sąvokos rezultatų (pvz. daug 
kainavęs prisirakinimas prie 
vartų, įvairios demonstracijos, 
šūkavimai, veiksniai, aukoto
jai, aukos), atrodo kaip nereali 
svajonė. (Svajonė buvo nuskris
ti į mėnulį, bet vieną dieną ji 
tapo realybe. Tai plati tema!).

Keisčiausia tai, kad P. Lelis 
vietoje kraštutinių Lietuvos vo
kiečių pasišovimo prisijungti 
Lietuvos žemes (galbūt P. Lė
liui atrodo, kad tai reali svajo
nė) nejieškojo geresnio atkirčio 
ir nesileido į pozityvią mano 
straipsnio analizę, nebandė ras
ti geresnio ir abiem tautom pri- 
imtinesnio sprendimo. Jis nu
klydo į nusirašinėjimą iš ele
mentarinio istorijos vadovėlio 
nereikšmingų šiai temai datų.

Tiesa, skaudu mums lyg ir 
atsisakyti lietuviško krašto. Juk 
daug kas iš mūsų, traukdamiesi 
į Vakarus karui besibaigiant per 
Prūsiją, dar galėjom su senąja 
karta lietuviškai susikalbėti. 
Esant tokiam vokiškam šovinis
tiniam įelektrinimui, tai didelis 
tapatybės įrodymas: lietuvišku
mas ir didžiausio nutautimo me
tu ryžosi išlikti. Visdėlto reika
lauti Prūsijos prijungimo prie 
Lietuvos gal būtų netikslu. Lie
tuvai būtų skriauda sumažinta, 
jeigu į jos teritoriją, šalia Klai
pėdos, įeitų Tilžė, Gumbinė ir 
t. t. Nevadinu tai Mažąja Lietu
va, nenorėdamas vėl kliudyti 
tikslintojų, nes aš tokios tiks
lios ribos ir nežinau.

Mano nuomone, būtų gera, 
jeigu Lietuvos TSR išsiderėtų, 
kaip minėjau, Tilžės, Gumbinės 
ir t. t. prijungimą prie Lietuvos. 
Sakoma buvęs pasiūlymas visą 
Kaliningrado sritį pavesti LTSR 
administracijai, bet atsisakyta 
dėl baimės, būtent, lietuviai ta
da atsidurtų mažumoje. Supran
tama, yra pagrindo tokiam gal
vojimui, bet jeigu tik tam tik
rą plotą apie Tilžę duotų Lietu
vai ne administruoti, bet res

publikos teritorijai praplėsti, 
tai minėto pavojaus, bent arti
moje ateityje, nebūtų. Laikui ir 
įvykiams keičiantis, įgytume 
šiokią tokią teisę į teritoriją.

Nors didžiuojamės 1410 m. 
Žalgirio mūšiu, kur Vytautas 
Didysis su kitais sutriuškipo 
kryžiuočių galybę, bet nei Prū
sijos, nei Klaipėdos neatgavo. 
Prūsija buvo palaipsniui kolo
nizuojama ir valdoma kryžiuo
čių pakaitomis su Lenkija. Prū
sija kariavo ir su Prancūzija, ir 
su Švedija.

1466 m. Torno sutartimi prie 
Lenkijos buvo prijungtas Dan
cigas — išėjimas į Baltiją ir 
Prūsija padalinta į dvi dalis. 
Bet ėjimas į istorinius lapus ta
patybės nepakeičia.

Visai nesvarbu kokiu vardu 
kas buvo vadinama, t. y. ar kai
zeris reiškia imperatorių, o rei
chas imperiją ar valstybę! Kiek 
kam svarbu, kad trečiojoje Vo
kietijoje “Fuehreris” pagal 
konstituciją buvo kancleris, o 
Stalinas — partijos sekretorius 
ar generalisimus. Tai dalyko 
.nepakeičia — vienas karą pra
laimėjo, kitas laimėjo.

Viena P. Lėliui tupėtų būti 
aišku, kad originalios Prūsijos 
kaip valstybės jau seniai nebe
buvo. Ji, būdama Vokietijos 
(trečiosios) dalimi, karo neskel
bė, nėra agresorė, kaip Lietu
va nėra Afganistano agresorė. 
Tad ir yra šioks toks argumen
tas ar pretekstas kelti Prūsijos 
nepriklausomos valstybės teises. 
Pajieškojus galima ir daugiau 
motyvų rasti' atskirai Prūsijos 
valstybei, nes kitaip lenkai prū
sus, kaip ir jotvingius, bandys 
virškinti. Mes didžiųjų, atsira
dusių iš kito kraujo, venkime. 
Jie niekada nebus draugai, o 
siurbėlės. Juk ir mūsų partiza
nai buvo “vienui vieni”.

Daug socialinės, etnografi
nės, politinės ir kitokios me
džiagos yra prof. P. Pakarklio 
“Kryžiuočių valstybės santvar
kos bruožuose” ir kitur.

Nesipriešinu P. Lėlį vadinti 
istoriku, kai jis, nuklydęs į lau
kus, aprašinėja Batoro bei Zig- 
munto Vazos laikus ir nueina 
prie Lietuvos ir Lenkijos pada
linimo, užmiršdamas, kad ji bu
vo pasidalinta ne vien tarp prū
sų ir rusų, bet dar ir austrų.

P. Lelis baigia savo komenta
rus, sakydamas: “Kad Prūsija 
nebuvo agresorė ir turėtų būti 
nepriklausoma valstybė, tai tik 
nereali svajonė”. Gal galima 
paklausti kokia būtų reali sva
jonė? Su dėkingumu JP. Lėliui 
apie tai skaityčiau. Nesižavėki
me dalinamom pusinėm širdim 
(Pilsudskis ir visą širdį atidavė), 
neužmirškime kokią skriaudą iš 
kaimynų patyrėme, bet visdėlto 
būkime nuosekliai mandagūs, 
nes mandagumas nedaug kai
nuoja, o gali daug ką pirkti.
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PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Tautinių šokių festivalyje
ALEKSANDRA VĄISIŪNIENĖ

S. m. balandžio 5 d. Valenci- 
joje įvyko ukrainiečių rengtas 
metinis tautinių šokių festiva
lis. Jame pirmą vietą laimėjo 
puiki vengrų grupė, antrą — 
Venecuelos šokio grupė, o tre
čią — Valencijos lietuvių jau
nimas su šokiu “Malūnas”. Mū
siškių trečios vietos laimėjimas 
laikytinas geru ženklu, nes ve- 
necueliečių grupės šokėjai buvo 
folklorinės mokyklos mokiniai, 
ne paprasti mėgėjai.

Valencijoje jau 30 metų mū
sų jaunimui vadovauja prityru
si šokių mokytoja Aurelija žal- 
nieriūnaitė. Tad didžiausias 
nuopelnas tenka jai. Dvi savai
tes prieš festivalio pradžią teko 
spaudoje ir radijuje išgirsti 
kvietimą dalyvauti šiame šokių 
festivalyje.

Festivalyje dalyvavo 14 tau
tybių šokėjai, jų tarpe Karako 
ir Valencijos lietuvių tautinių 
šokių grupės.

Karako jaunimas stipriai ruo
šėsi šiam festivaliui, pratybas 
turėjo Jūratės ir Luis Rosales 
namuose. Reikėjo berniukams 
pakeisti tautinius drabužius, 
nes jau buvo išaugę. Prie šios 
minties įgyvendinimo prisidėjo 
ir iš Klevelando atvažiavusi 
viešnia Birutė Juodikienė, kuri 
iki vėlyvos nakties siuvo ir puo
šė berniukų aprangą.

Šokių festivalis įvyko Valen
cijos miesto priemiesty, portu
galų klube “Lar Lusitano”. Klu
bo patalpos erdvios ir gerai 
įrengtos. Portugalų grupė Ve- 
necueloje yra stipri ekonomiš
kai — beveik visi prekybinin
kai.

Šokių grupių išėjimo eilei nu
statyti buvo traukiami nume
riai. Lietuviams teko šeštas nu
meris.

Ukrainiečiai, kaip šio festiva
lio šeimininkai, pritaikyta kal
ba pradėjo festivalį. Karako 
jaunimo tautinių šokių grupė 
šoko tik bendroje programoje, 
o Valencijos grupė — konkur
se. Ryškiai galima buvo paste
bėti iš plojimų, kad Valencijos 
grupės pašoktas “Malūnas” 
publikos maloniai buvo sutik
tas.

Kiekviena šokių grupė turėjo 
išsirinkusi mergaitę kaip lai
mės nešėją savo grupei. Mūsiš
kiai turėjo išsirinkę valencijietę 
Violetą Kukanauzaitę. Akordeo
nu tautiniams šokiams grojo 
Aurelijos Žaįnieriūnaitės sū
nus.

Pasibaigus šokių programai 
buvo pranešti laimėtojai. Valen- 
cijiečiai šiuo laimėjimu buvo 

Venecuelos miesto Valencijos lietuvių jaunimo šokių grupė, dalyvavusi 
folklorinėse varžybose ir laimėjusi trečią vietą. Šiai grupei vadovauja 
AURELIJA ŽALNIERIŪNAITĖ

A+A
EUGENIJUI MEŠKAUSKUI 

mirus, 
seseriai JADVYGAI Afrikoje, broliui LEONUI ir 
pusbroliui KOSTUI su šeimomis Hamiltone, taip pat 
visiems jo draugams nuoširdžių užuojautų reiškia —

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

“LIETUVOS AIDAI”
Vedėja - KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Čikagoje: kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 8.30-9.00 v. vakaro iš WCEV 
stoties 1450 AM banga. St. Petersburge: 
šeštadieniais, 12.30-1.00 v.p.p. iš WTIS 

stoties 1110 banga.
Adresas: 2646 West 71 st Street, Chicago, IL. 60629 

Telefonas: (312)778-5374

patenkinti ir pasižadėjo sekan
tiems metams dar stipriau pasi
ruošti.

Po šokių festivalio svečiai ga
lėjo vaišintis prieinamomis kai
nomis klubo sode maisto kios
kuose. Viso svečių dalyvavo 
apie 2.000. Iš Karako, šalia šo
kėjų, buvo nuvažiavęs nemažas 
būrys mūsų tautiečių.

Susipažinkime arčiau su Va
lencijos miesto jaunimu ir jų 
gyvenimu. Valencijos lietuvių 
jaunimui, kaip ir kitų kolonijų 
lietuviukams, teko patirti sunkų 
lietuvybės kelią. Bendruome
nės veiklos beveik nebuvo, jau
nimas išaugo be lietuviškos mo
kyklos, todėl nenuostabu, kad 
dauguma jų nekalba lietuviškai. 
Kaip Karako, taip ir kitų kolo
nijų lietuvių jaunimas sukūrė 
mišrias šeimas. Šiandieną at
statyti padėtį į mums palankią 
kryptį jau sunku.

Valencijos lietuvių bendruo
menė prieš dešimt metų, dar 
gyvenant Jurgiui Bieliūnui, Ma- 
racay ir Velencijos lietuvių ko
lonijose klestėjo. Valencijos lie
tuvių veidus visur galėjai maty
ti. Jie pakaitomis rengdavo tau
tines šventes, vieni pas kitus 
važinėdavo, net ir iš Karako at
važiuodavo nemažai mūsų tau
tiečių.

Jurgiui Bieliūnui mirus, už
geso ir kaimyninių kolonijų 
draugystė. Maracay, Valencijos, 
Barquisimeto kolonijos priėjo 
iki tokio taško, kad neberengda
vo nė Vasario 16 minėjimų. 
Praeidavo metai, ir apie juos 
nieko netekdavo išgirsti. Taip 
pamažu nyko ir tirpo mūsų lie
tuvių kolonijos.

Padėtis buvo tragiškai apgai
lestautina. Teko viešai kritikuo
ti jų apsnūdimą. Kaip šiandie
ną visi matome, Valencija pra
dėjo atbusti ir rodyti gyvybės 
žymes.

Visų mūsų tautiečių buvo to
kia nuomonė, kad Venecueloje 
tik naujas žmogus gali atstatyti 
pašlijusią Bendruomenės veik
lą. Šis stebukladaris atsirado, 
būtent, dr. Vytautas Dambrava: 
visų mūsų prašomas sutiko va
dovauti Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenei. .

Valencijos lietuviai po šio 
festivalio buvo patenkinti, nes 
pradėjo jausti atgimstančios ko
lonijos pulsą. Jie žada ateityje 
plėsti Bendruomenės veiklą ir 
susigrąžinti prarastas lietuviš
kas pozicijas.

Tikimės, kad naujai išrinkta 
valdyba, turėdama priešakyje 
gabų vadovą, padės jiems atgai
vinti apsnūdusią veiklą. Linki
me sėkmės.

Anapilio kilimo audėjos su jo projekto autoriumi dail. A. TAMOŠAIČIU prie savo kūrinio sutiktuvių iškilmėje
Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Daugiašakės veiklos žmogus
Britanijoje mirė rašytojas Fabijonas Neveravičius

K. BARĖNAS

Balandžio 17 d., eid-amas 81- 
muosius savo amžiaus metus 
(gimęs 1900. VII. 19 Pužų dva
re, Nemakščių vis., Raseinių 
aps.), mirė Londone, Britanijo
je, rašytojas Fabijonas Nevera
vičius. Išeivija vėl neteko vieno 
vyriausiųjų amžiumi rašytojų.

Paskutinieji metai
Tiesa, paskutiniuosius kelioli

ka metų F. Neveravičių neį ir 
Londono lietuviai retai kada 
pamatydavo. Gal tik pas arti
mus draugus išimtinais atvejais 
užsukdavo, gal jį vienas kitas 
aplankydavo, nes žmogų vis 
labiau ėmė varginti ir darbas, ir 
ligos. Dirbo jis tokį jėgas išse- 
miantį darbą labai ilgai, net kol 
sulaukė 75 m. amžiaus. Po to 
jau dėl ligų nebegalėdavo pasi
traukti iš namų. O kai niekur 
nebesirodydavo, tai pagaliau jį, 
galima sakyti, tarytum net už
miršo arba pradėjo kaip kokį 
nebereikalingą ignoruoti net ir 
tie, kuriems jis anksčiau labai 
aktyviai padėjo traukti lietuviš
kos veiklos vežimą. Net ir jo 
80 metų sukaktį paminėjo ne 
kuri nors organizacija ar kelios, 
kurių veikloje jis dalyvavo, kol 
galėjo, bet vien tik būrelis jaut
resnių bičiulių, prašviesinda- 
mas jam tą dieną neapkabina
mu rožių glėbiu ir sukaktuvi
ninkui pagarbą reiškiančiu ad
resu. Dar iš toliau seni bičiuliai 
laiškais ir telegramomis prisi
minė, o Bronys Raila “Europos 
Lietuvyje” išspausdino pluoštą 
atsiminimų iš tų dienų, kai jie 
abu su Fabijonu pirmą kartą 
įžygiavo į Vilnių.

Tėvynėje ir svetur
Kaip rašytojas F. Neveravi

čius svetur jau beveik nebesi- 
reiškė. Dar Vokietijoje atkūręs 
tuos apsakymus, kurie buvo iš
spausdinti rinkinyje “Dienovi
džio sutemos”, ten ir padėjo 
originaliai kūrybai tašką. Net ir 
rašytoju pavadintas kaikada, 
turbūt pajuokaudamas, pasaky
davo: “Koks gi aš rašytojas, kad 
nerašau? Rašytojas tik tas, kas 
rašo”. Kadangi jo gyvenimas 
buvo pakankamai turiningas, 
nekartą jis buvo kalbintas rašy
ti atsiminimus. Nęatsikalbėda- 
vo, bet, atrodo, vistiek nerašė.

O gyvenimas jo buvo iš tikro 
turiningas. Išaugęs lenkiškoje 
kultūroje, stojo į Lietuvos ka
riuomenę, baigė karo mokyklą, 
augštuosius karininko kursus 
ir iki 1934 m. išsitarnavo iki ka
pitono. Tačiau Fabijonas visa
da buvo nerami dvasia. Susigy
venęs su kuria idėja, jis ryžtin
gai stengdavosi ją vykdyti. 1934 
m. entuziastiškai įsijungė į va
dinamąjį gen. P. Kubiliūno su
kilimą prieš valdžią — išvedė 
savo dalinį į gatvę ir dėlto turė
jo pasitraukti iš kariuomenės.

Tokio, tegu ir su kietu darbu 
susijusio, entuziazmo prasiver
žimu galima laikyti ir jo atsidė
jimą plunksnai bei to darbo re
zultatus. Tik 1934 m. pasitrau
kęs iš kariuomenės, 1935 m. 
jau išleisdino pirmąjį romaną 
“Dienos ir naktys”. Tai buvo 
pirma pradžia, be abejonės, 
sunki. Tame romane stilius bu
vo gražintas ir pergražintas. Vė

liau jis to barokiškumo atsisa
kė, ir tolimesnių jo stambių ro
manų temos jau buvo istorija, 
praeitis: parašė po du tomus ro
manų “Blaškomos liepsnos” iš 
Lietuvos-Lenkijos padalijimo, 
“Erškėčiai” — iš 1831 m. suki
limo, “Gulbių sala” apie Barbo
rą Radvilaitę, šio pastarojo 
rankraštis žuvo, tik ištraukos 
tebuvo spausdintos periodikoje. 
Romanai buvo leidžiami “Lie
tuvos Aido” atkarpoje ir iš
spausdinti atskiromis knygo
mis, vadinas, buvo mėgstami, 
populiarūs. “Blaškomos lieps
nos” dar ir svetur buvo pakar
totos nauju leidiniu Londone. 
Lietuvoje yra dar išleisdinęs 
novelių rinkinį “Palaimintas 
juokas”.

Per tuos pirmuosius penketą 
metų iki okupacijų jis ne tik 
pats nemažai parašė, bet ir iš
vertė S. Žeromskio “Nuodėmės 
istoriją”, W. S. Reymonto “Kai
miečius” (už šį vertimą Varšu
vos ‘PEN klubas jam paskyrė 
premiją) ir “1794 m. paskutinį
jį respublikos seimą”, Wallace 
“Ben Hurą” ir Jalu Kureko 
“Gripas siaučia Napravoje”.

Dar pridėkime, kad nuo 1935 
m. jis plačiai bendradarbiavo 
Lietuvos žurnaluose bei laikraš
čiuose literatūros ir kultūros 
klausimais.

Judrus literatas
Prasidėjo kiti laikai, užgulė 

kiti darbai. 1943 m. dar buvo 
išleisti F. Neveravičiaus versti 
du tomai L. Tolstojaus “Annos 
Kareninos”. Jau gyvendamas 
Britanijoje, jis išvertė G. Or- 
wellio “Gyvulių ūkį” (to paties 
autoriaus “1984” jis, atrodo, ne
baigė versti, nes niekas nepasi- 
ryžo to romano išleisti). Tais 
okupacijų metais jis dirbo Vil
niaus radiofone, paskui Vilniaus 
dramos teatre, vėl radiofone, 
rašė montažus ir vaidinimus. 
1943 m. Vilniaus miesto teatras 
pastatė jo pjesę “Priešai”.

Kaip liudija savo atsimini
muose M. Vaitkus ir J. Aistis, 
F. Neveravičiaus Lietuvoje ne
sėdėta visą laiką užsidariusio ir 
palinkusio prie tų rašto darbų. 
Kai S. Čiurlionienė suorganiza
vo savo namuose literatūrinius 
šeštadienius, kviesdama į juos 
literatus ir kalbininkus, kaiku- 
rie patingėdavo ir nepasirody
davo ar nepasiruošdavo ką nors 
naujo paskaityti, o Fabijonas 
visada ateidavo ir ką nors atsi
nešdavo — savo originalų dar
bą ar vertimą. J. Aisčio pasako
jimu, jis buvo aktyvus ir Lietu
vos rašytojų draugijos veikloje. 
Tai ir svetur atsidūręs ilgai su
kosi visuomenėje. Vokietijos 
Haffkruge jo globojamas jauni
mas buvo smarkiai sukrutęs. 
Tada ten buvo leidžiami J. Kru- 
mino redaguojami ir rotatoriu

mi spausdinamieji literatūros 
almanachai “Baltija” ir “Gin- 

’taras” (šio pastarojo pasirodė 
11 numerių). Jis pats buvo ten, 
o vėliau Neustadte lietuvių 
bendruomenės pirmininkas bei 
ryšininkas su britų kariuomene 
ir UNRRA.

Veikėjas
Persikėlęs į Britaniją, būda

vo ypač aktyvus DBLS suvažia
vimų dalyvis, po keletą metų

išbuvo tos organizacijos valdy
boje ir taryboje, taip pat įvai
riose komisijose ir atstovauda
vo lietuviams' tarptautiniuose 
emigrantų susibūrimuose. Buvo 
vienas Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės steigėjų, jos vadovy
bės narys ir devynetą metų 
(1950-1958) redagavo jos leistą
jį “Santarvės” žurnalą.

Kai mezgant ryšius su kito
mis tautybėmis Londone buvo 
įkurta Adomo Mickevičiaus var
do lietuvių-lenkų draugija, F. 
Neveravičius buvo jos valdybo
se. Kaip pažįstąs teatrą, kurį 
laiką talkino Londono “Vaidi
los” grupei, kuri pirmaisiais de
šimtmečiais labai dažnai rengė 
įvaidinimus — jis režisavo vei- 
Į kalus. Paprašytas šen ir ten pa
važiuodavo su paskaita, neatsi
sakydavo. Taigi į kapus lydime 
daugiašakės veiklos žmogų, ne 

. tik rašytoją. Jis paliko savo dar- 
\ bo pėdsakus daug kur.

LAIŠKAS IŠ V. VOKIETIJOS

Lena Valaitytė - antra Europoje
K. BARONAS

Jau 26-tą kartą Europos tele
vizijos tinklas '“Eurovizija” 
Dubline surengė geriausių Eu
ropos lengvojo žanro daininin
kų varžybas. Pernai Amsterda
me Vokietijai atstovavo K. Eb
stein, laimėdama antrą vietą. 
Šiemet, po atrankinių varžybų 
Vokietijos televizijoje, ši garbė 
teko lietuvaitei Lenai Valaity
tei. Atrodo, kad antroji vieta li
ko Vokietijai tradicinė, nes ir 
Lena Dubline taip pat buvo ant
ra. Tačiau visa Vokietijos spau
da pripažino, kad lietuvaitė bu
vo verta “aukso”. Tad ir ne
nuostabu, kad daugumas 
straipsnių buvo pavadinti “Wer 
stahl Lena Valaitis den Sieg? 
— Kas pavogė Lenos Valaitytės 
pergalę?” Atrodo, kad į šį klau
simą geriausią atsakymą davė 
žurnalas “Frau im Spiegei” — 
(Moteris veidrodyje). Jau 
straipsnio pradžioje pažymėjo,, 
kad 26-rių metų “Eurovizijos” 
istorijoje niekas iš Vokietijos 
atstovų nebuvo taip arti laimėji
mo, kaip Lena Valaitytė su 
“Johnny blue” daina. Tačiau 
lietuvaitė žurnalo koresponden- 

‘ tei S. Schubert prisipažinusi, 
kad apie laimėjimą ji negalvo
jusi ir yra patenkinta antra vie
ta.

Tuo tarpu “Johnny blue” 
muz. R. Siegel ir teksto autorius 
B. Meininger yra “įsiutę”. Tie
sa, jie pripažįsta, kad pirmosios 
vietos laimėtojai anglų kvarte
tas (disko muzika) ir trečios — 
prancūzas J. Gobilou buvo geri, 
tačiau Lena buvusi. . . šveicarų 
teisėjų auka. Dvidešimties vals
tybių vertintojų komisija skyrė 
dalyviams taškus: Ispanija, Šve
dija, Portugalija ir Turkija lie
tuvaitę “pasodino” į pirmą vie
tą, o šveicarai nedavė nė vieno 
taško. Dainos žodžių autorius 
pareiškęs, kad šveicarai ir per
nai Amsterdame dainininkei K. 
Ebstein (tuomet ji dainavusi 
“Theater, Theater. . . — K. B.) 
ir 1979 m. Izraelyje Vokietijos 
atstovams nedavė taškų. Atro
do, kaip pareiškė koresponden
tei “Johnny blue” žodžių auto
rius, šveicarai teisėjai neklauso 
“Grand Prix” varžybose Vokie
tijos atstovų dainavimo.

Tačiau medalis turi dvi pu
ses. Ir vokiečiai teisėjai Austri
jos atstovams taškų neskyrė. 
Kas atsitiktų su Lena, jeigu 
austrai neduotų net ir vieno taš

ONTARIO 
ŽVEJYBOS GERINIMO PROGRAMA
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ko lietuvaitei? Juk tuomet tek
tų Lenai ne antroji ar trečioji 
vieta, bet gal net ketvirtoji? 
Panašiai ir Izraelis, kuris Lenai 
iš dvylikos galimų atidavė net 
aštuonis! Tuo tarpu Vokietija, 
kiek atsimenu, praėjo “tylomis” 
po Izraelio atstovų pasirodymo. 
Teisingai sako lietuviškas prie
žodis — lazda turi du galus.

Po šio laimėjimo vartai į pla
tų Europos lengvojo žanro dai
nininkų pasaulį lietuvaitei yra 
plačiai atidaryti. Jos laimėta 
daina bus išleista plokštelėje 
20-tyje valstybių, o rudenį lau
kia pasirodymai televizijoje. 
Ateinančių metų pavasarį jau 
Lena Valaitytė vadovaus televi
zijoje, skiriant Vokietijos dai
nininką į 27-tas “Eurovizijos” 
varžybas, kurias stebi apie šim
tas milijonų žiūrovų.

Dainininkės karjerą Lena 
pradėjo prieš dešimt metų, lai
mėdama Austrijoje viešbučio 
vadovybės surengtą svečių tar
pe dainavimo vakarą. Lengvai 
kopdama į augštumas lietuvaitė 
pasiekė sceną ir iš ten pateko į 
Vokietijos televiziją, kartu iš
leisdama plokšteles.

Sėkmės gražuolei Lenai!

Lengvojo žanro .dainininkė LENA 
VALAITYTE, laimėjusi antrą vietą 
Europos dainininkų varžybose, kur 
ji atstovavo V. Vokietijai, nes ten 
gyvena ir yra ištekėjusi už vokiečio

• Atsiųskite adresus savo pažįsta
mu, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių
susipažinti nemokamai.



Ohio Kent State universiteto lituanistinei programai paremti vakarienėje Klevelande kalba estų poetas prof. Ivar 
Ivask. Prie kalbėtojo pakylos — dr. D. Degesys, dr. A. čeičys, dr. G. Pauliukonienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Po atsiminimu - romanas
E. Juciutės romanas apie Lietuvos ūkininkų sunaikinimą sovietiniame laikotarpyje

PR. NAUJOKAITIS

Buvusi Sibiro tremtinė Elena 
Juciūtė, laimingai ištrūkusi iš 
komunistinio “rojaus” ir atvy
kusi į Ameriką, parašė įdomius 
atsiminimus iš Sibiro tremties 
“Pėdos mirties zonoje”. Knygą 
1974 m. išleido Niujorko šau
lių kuopa. Atsiminimai buvo pa
kartoti naujomis laidomis — 
taip šiltai skaitytojų buvo pri
imti. (

To pasisekimo paskatinta, 
Elena Juciūtė parašė ir antrą 
knygą. Sį kartą ne atsiminimus, 
bet romaną, kuriame stengėsi 
atvaizduoti tuos žiaurius įvy
kius, kai okupantai rusai bolše
vikai naikino Lietuvos žemės 
ūkį ir savarankišką ūkininką. 
Autorės žodyje ji pasisako: “Bū
dama to viso gyva liudininkė, 
jaučiu pareigą nors romano for
ma pavaizduoti Lietuvos ūkinin
ko likvidacijos epochą. Doku
mentinio veikalo nesiimu rašy
ti saugumo sumetimais, nes ne
galima skelbti nei tikrų pavar
džių, nei vietovių pavadinimų 
be pavojaus ten begyvenantiems 
(. . .). Faktai ir daugelis perso
nažų imti iš gyvenimo su reikia
mais pakeitimais, nenukryps
tant -nuo -tikrovės^ (6 psH.—

Autorė romane aprašo dau
gybę tikrų faktų iš pirmosios, 
ypač iš antrosios, ir dabar tebe
sitęsiančios bolševikų okupaci
jos. Romano žanras reikalauja, 
kad visuomeniniai, politiniai ir 
kultūriniai duomenys būtų vaiz
duojami gyvų žmonių, psicho
logiškai tikrų personažų veiklo
je. E. Juciūtė tai žino, ir nuo 
pirmo puslapio susitinkame su 
veikiančiais žmonėmis. Tačiau 
įvykių eigoje tie personažai kiek 
supasyvėja, ir autorei reikia pa
čiai už juos veikti, savo vardu 
atpasakoti sudėtingus įvykius. 
Tokiu būdu romane atsiranda 
gausus publicistinis elementas, 
kenkiąs meninei romano sanda
rai.

Pamėginkime pasekti E. Jo- 
ciūtės romane vaizduojamus 
žmones. Pagrindinė veikėja, ei
nanti per visus kūrinio epizo
dus, yra mažo miestelio netur
tingos gyventojos Justinos Gir- 
čienės pavainikė dukra Petrutė. 
Motina su dukra abi eidavo į 
dvarą (paliktą seniesiems savi
ninkams dvaro centrą) uždar
biauti. Bet atsitiktinis uždarbis 
neleido dukrai gražiai apsireng
ti, pasipuošti. Dėlto moterys su
tarė, kad Petrutė eitų pas gerą 
ūkininką pastoviam ūkio dar
bui. Miestelio turguje Petrutę 
pasamdė turtingas žemaitis ūki
ninkas Kiūdžius.

Mergina pas svetimus žmones 
greitai priprato, nes ūkio darbų 
jau šiek tiek mokėjo. Svarbiau
sia, kad Kiūdžiai buvo geri žmo
nės ir samdinę laikė savo šei
mos nariu, gerai valgydino ir 
prie darbo perdaug nespaudė.

Ūkyje dar buvo pasamdytas 
paauglys piemuo ir darbštus, 
gražus bernas Antanas Stankus. 
Iš pradžių bernas Petrutę net 
pašiepdavo, bet vėliau abu su
sidraugavo.

Pas Kiūdžius Petrutė ir An
tanas pasiliko tarnauti ir ant
rus metus. Antano ir Petrutės 
santykiai suintymėja, ir atsiran
da būtinas reikalas tuoktis. Bet 
Antano ' tėvai vedyboms griež
tai pasipriešina: tokios marčios 
jie neįsileisią į savo namus. O 
Antanui rudenį reikia išeiti į 
kariuomenę. Taip Petrutė ir tu
ri pasilikti netekėjusi pas savo 
motiną. Čia gema Danutė — 
taip pat be tėvo dukrelė.

Jau įsiveržus į Lietuvą bol
ševikams, Antanas grįžta iš ka

riuomenės. Petrutė su dukrele 
jį sutinka su meile, bet Petru
tės brolis Tadas nekenčia Anta
no, net šoka muštis. Antanas 
apsigyvena pas savo dėdę Stan
kų, tarnauja kaip bernas ir ruo
šiasi vesti Petrutę. Įrengiamas 
net atskiras kambarys jaunave
džiams. Bet per 1941 metų ma
dinius lietuvių trėmimus išve
žama į Sibirą ne tik visa Stan
kų šeima, bet ir bernas Anta
nas. Vėliau paaiškėja, kad jį į 
išvežamųjų sąrašus įrašė Tadas, 
tada jau tarnavęs okupantams 
valsčiaus raštinėje. Taip ir liko 
netekėjusi Petrutė. Išvežė ir 
pirmuosius Petrutės šeiminin
kus Kiūdžius, net mažažemius 
Antano tėvus ir brolius.

Petrutei vėl reikėjo išeiti tar
nauti pas ūkininkus. Ir šį kartą 
ji pateko pas pasiturinčius ūki
ninkus Mikšius. Ir čia Petrutė 
laikoma šeimos nariu.

Augštesniojoj mokykloj mo
kęsis Mikšių sūnus Domukas 
buvo įsimylėjęs kiek tolimesnių 
kaimynų Jonušų Steputę. Kai 
per masinius žmonių trėmimus 
visa Jonušų šeima buvo išvežta 
į Sibirą, Domukas buvo labai 
sukrėstas, pasidarė nekalbus, 
neveiklus. Mikšiai kurį laiką iš
vengė trėmimo, bet juos labai 
vargino valkataujantieji bolše
vikų kareiviai, visokie ūkio tik
rintojai.

Vokiečių okupacija Lietuvos 
ūkiams didelės žalos nepadarė, 
bet bolševikų potvarkiai labai 
vargino ūkininkus. Keletą me
tų dar nesteigė kolchozų, tik 
vykdė neprotingą žemės refor
mą: iš didesnių ūkių atiminėjo 
dalį žemės, ją dalino naujaku
riams.

Komunistinė valsčiaus val
džia siūlė žemės ir Petrutei. Ta, 
apsigalvojusi i r susitarusi su 
šeimininkais, paėmė gabalą 
Mikšių žemės. Mikšiai, norėda
mi išsaugoti nesudraskytą ūkį, 
prikalbino Domuką, kad pasi
pirštų Petrutei. Mat, iš laiškų, 
ateinančių iš Sibiro, buvo su
žinota, kad Jonušai mirė, o Ste
putė nuskendo upėje, sielius 
plukdydama. Ir Petrutė nesiti
kėjo, kad Antanas grįš. Tačiau 
ir, vedybos tik laikinai saugojo 
Mikšių ūkį. Rašytis į kolchozus 
pradžioje ragino visokie agita
toriai, bet kai agitacija nieko 
negelbėjo, buvo pavartota prie
varta, uždėtos nepakeliamos 
duoklės, didžiuliai mokesčiai, ir 
žmonės buvo priversti rašytis į 
kolchozus. Įsirašė ir Mikšiai.

Maitintis buvusiems ūkinin
kams reikėjo tik iš paliktų prie 
sodybos arų, nes kolchozų šei
mininkai nemokėjo ūkininkau
ti: laiku nepasėdavo, nepatręš- 
davo, derlių supūdydavo, ir už 
darbadienius žmonės nieko ne
gaudavo.

Hamiltono teatro “Aukuras” dainos vienetas, koncertavęs įvairiose vietovėse. Iš kairės: E. Kudabienė, A. Matulicz, 
L. Stungevičienė, T. Kalmatavičienė, M. Kalvaitienė, A. Laugalienė Nuotr. J. Miltenio

stei-Prievartiniam kolchozų 
gimui pavaizduoti autorė patei
kia labai daug autentiškos me
džiagos. Melu ir neįvykdomais 
pažadais prikimštos agitatorių 
kalbos, partiečių ir stribų savi
valiavimai, beatodairinis Lie
tuvos turtų naikinimas, grobs
tymas atskleidžiamas knygoje 
ryškiomis spalvomis. Lietuvių 
partizanų veiklos autorė nevaiz- 
duoja, bet partizanų buvimas 
aiškiai jaučiamas.

Tragiškų įvykių romane ga
na gausu. Tėvas Mikšys staiga 
miršta išsigandęs artimų kaimy
nų trėmimo. Domukas gauna 
nervų sukrėtimą, sužinojęs, kad 
jo mylimą ąžuolynėlį, dar sene
lio sodintą, rengiasi kolchozas 
iškirsti. Jis pasikaria tame ąžuo- 
lynėlyje. Dukrelė Danguolė lie
ka našlaite, o Petrutė — jauna 
našle.

Po Stalino mirties laisvesni 
vėjai papučia ir iš Sibiro. Per
žiūrima Antano byla, ir randa
mas nekaltas. Grįžta su švariu 
pasu, įsiregistruoja 
miestelyje pas Girčienę. Veda 
Petrutę, įduktrina Danutę, žo
džiu, po skaudžių įvykių ateina 
laiminga pabaiga.

Romano vertę sumažina pub- 
licištikos gausumas. Asmenų 
charakteristikos negilios. Net 
ir pagrindinė veikėja Petrutė 
mažai parodo savo vidinio pa
saulio. Gražiai parodyti huma
niškos kaimo kultūros Lietuvos 
ūkininkai. Jų visa veikla — po
zityvi. Tačiau ir jų vidinis pa
saulis tepažįstamas tik iš jų el
gesio nuotrupų. Ryškiau pasi
reiškia Petrutės motina Girčie- 
nė. Jos vaidmuo romane antra
eilis, tačiau ji yra savarankiško 
charakterio moteris, nesižavinti 
nei komunistų siūlomis “malo
nėmis”, nei verčiama nestoja į 
komunistų partiją. Tikra mies
telio proletarė, bet suprantanti 
atėjūnų užmačias. “Valdžios” 
veikėjai neišjyškinti, labai 
schemiški.

Romane verti dėmesio įvai
rių kaimo darbų, švenčių, pa
pročių aprašymai. Yra vertingų 
Lietuvos kaimo etnografinių 
bruožų. Autorė žino ir labai 
daug liaudiškų posakių, turi ir 
sąmojo: “Žemės į kalėjimą ne
pasodinsi — neduoda derliaus, 
ir gana. Ir pašarai supuvo — 
lietus kaltas, nė Stalino nebijo” 
(332 psl.). Romano pavadinimas 
galėjo būti prasmingesnis: ąžuo- 
lynėlis turiniui nebūdingas. Ir 
pavadinimas epochiniu romanu 
atrodo pretenzingas.

Elena Juciūtė, ĄŽUOLYNĖLIS, 
arba Lietuvos ūkininko likvida
cija, romanas..Viršelį puošia ąžuo
lyno nuotrauka, padaryta J. Kal
velio. Išleido Lietuvių Agronomų 
Sąjunga. Chicago. 1981 m., 360 
psl.

Dailininkė iš anapus
Pomirtinė Ados Peldavičiūtės paroda Toronte

DAIL. DAGYS

Pomirtinė dail. Ados Pelda- 
vičiūtės (1911-1967) paroda, jos 
brolio archit. Peldos rūpesčiu, 
aplankė Torontą per Velykų 
šventes.

Šią anksti mirusią dailininkę 
gerai prisimenu iš Kauno meno 
mokyklos laikų, nes- tuo pačiu 
laiku mes įstojome į tą mokyk
lą ir porą metų dirbome toje 
pačioje studijoje.

Ta mūsų gražuolė, labai dai
laus veido mergaitė, buvo rami 
ir kukli. Mokyklos studentai ži
nojo, kad vandeninių dažų tapy
bos dėstytojas dail. K. Šklėrius 
pasikviesdavo ją pas save po
zuoti, nes jam patikdavo dailios 
formos.

Kaikurie studentai retkarčiais 
užsukdavo į skulptūros studiją 
pasižvalgyti. Tai darydavo ir 
Ada. Kartą ji pamatė mano pir
mąją mažą Kompoziciją (gal 10 
inčų augščio), atlietą iš gipso, ir 
tuojau už keletą litų ją išsinešė. 
Tai rodo jos polinkį menui.

Dėl jos visada geros nuotai
kos ir draugiškumo mes visi ją 
vadindavome tik vardu Ada. 
Dabar, stebėdamas jos tapybos 
darbus, niekur nemačiau auto
rės parašo. Tik ant vieno angli
mi daryto škico radau žodį 
“Ada”. Taip ją ir čia vadinsiu.

Si dail. Ados paroda buvo 
gausi dideliais ir mažais dar
bais. Beveik visi jie aliejinių 
dažų tapyba, tik keletas jų bu
vo kitokie, t.y. piešti sangvinu, 
anglimi, ir labai skaistus, šva
rus vandeninių dažų autoport
retas.

Dail. Ados darbai buvo dve
jopo pobūdžio. Vieni, galbūt 
ankstesnieji, kuriuose ji laikėsi 
studijavimo laikais įgytų nuo
statų, yra talentingai nutapyti 
portretai, antroji paveikslų gru
pė yra tie, kuriuos ji kūrė pa
veikta moderniųjų laikų nuo
taikų. Šie darbai labai susmul
kinti, primarginti įvairių, dau
giausia tamsių ir juodų spalvų. 
Nors kataloge buvo parašyta, 

Vilkenų kad ten esą vyrai, moterys, an
gelai, žirgai, gaidžiai ar kiti 
paukščiai, bet l-buvo sunku ar 
visai neįmanoma juos surasti. 
Žiūrint į šios rūšies paveikslus, 
tesimatė vienų,) kitus panašus 
margumas. Gailą "buvo velionės 
Ados, prisiminus tą skaisčią ir 
jaukią merginą, bet vis kilo 
klausimas, kodėl ji taip darė? 
Jei gyvenimo sąlygos jos vidinę 
nuotaiką taip tamsiai ir tragiš
kai nudažė, suprantama, bet jei
gu ji pradėjo taip tapyti jieško- 
dama dirbtinio originalumo, 
nes ir kiti dailininkai dėl to ori-

A t siųs ta paminėti
EVANGELIJOS ŠVIESA, trimėne- 

nesinis krikščioniško turinio leidinys 
(evangelikų). Redaktorius P. Eris- 
kaitis, 34 Cline Ave., N., Hamilton, 
Ont. L8S 3Z4.

ATEITIS, 1981 m. 1-2 nr. (dvigu
bas jubilėjinis). Numeris skirtas 
70 metų sukakčiai. Vyr. redaktorius 
— kun. K. Trimakas, 850 Des Plai
nes Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 
60130, USA.

PASAULIO LIETUVIS, 1980 m. 
12 nr. Vyr. redaktorius — Romas 
Sakadolskis. Adresas: 5620 South 
Claremont Ave.^ Chicago, IL 60636, 
USA.

ŠVIETIMO GAIRES, 1980 m. gruo
dis. Redaktorė — Stefanija Stasienė, 
18112 Windward Rd., Cleveland, Ohio 
44119, USA.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1981 m. 
3 nr. Redaktorius Juozas Vaišnys, 
SJ, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 
60636, USA.

GAIRE, Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenės neperiodinis leidinys, 
1980.XII.20, nr. 16. Redaktorius — 
Juozas Kukanauza. Adresas: Calle 
Marte 89-21, El Trigal Norte, Valen
cia, Venezuela.

ap-ginalumo iš proto eina, tai 
gailėtina, nes prarado tą gėrį, 
kurio buvo pasiekusi savo talen
tu ir rimtomis studijomis.

Šis dail. Ados kūrybos būdas 
nežavi ir “Klasikinės Madonos” 
vaizdu, kuris labai tamsus — 
beveik viskas juoda. Didelis pa
veikslas “Autoportretas” irgi
— pasikeitusios Ados. Jos vei
das tamsus ir rūstus, deformuo
tas. Aplink daug abstraktinių, 
paveikslą gadinančių margų for
mų. Tai ne ta Ada, kurią kadai
se pažinojau.

Kaikurie dailininkai mėgsta 
kalbėti, kad reikia keistis. Aš 
gi vis pabrėžiu: jei gali pasikeis
ti iš blogo į gerą, labai gerai, 
bet jei iš gero pasikeisti į blo
gą, negerai. Panašiai pasielgė 
ne vienas senesniųjų dailinin
kų. Kaikas sako, kad ir aš pana
šiai elgiuos. Čia yra neatsako
mas klausimas, nes mene vieni 
mato pliusus, o kiti minusus. 
Skirtingų asmenų skirtingas 
būna ir supratimas.

Būtinai turiu paminėti tuos 
Ados darbus į kuriuos buvo ma
lonu pažiūrėti: tai nuotaikingi 
žmonių veidai ar pozuotojų 
portretai. Pvz. “Smilgevičienė”
— šviesiaplaukė, švarių spalvų, 
kiek pastilizuota. Natūralus fi
gūros judesys, viskas gerai su
komponuota. “Žvejys” — lyg 
iš dažų lipdytas. Visos spalvos 
maloniai ir rimtai kalba. 
“Tremtinė” — didelis paveiks
las, visas vienodai išstudijuotas, 
veidas nepabrėžiamas, nes 
tremtinys — nuasmenintas žmo
gus. “Brolio portretas” — pie
šinys be priekaištų, nesusmul
kinti plėmai, ramios spalvos, 
švelnus, rimtas užbaigimas. 
“Pianisto A. Kuprevičiaus port
retas”, pagal laiko madą, 
minkštai modeliuojamas. “Či
gonėje” atvaizduota paviršutinė 
jos nuotaika. Ados vyro “Mont- 
vydo” portrete yra geras pieši
nys, drabužių spalvos sodrios, 
bet ramios. Atrodo pats geriau
sias yra “Moters portretas” (nr. 
22). Tai spalvingas, nuotaikin
gas, gerai apšviestas ir laisva 
technika atliktas nedidelis pa
veikslas.

Ir daugiau buvo panašių pa
veikslų, kurie dail. Adai teikia 
geros portretistės garbę.

Pagal katalogą, parodoje bu
vo iš viso 44 paveikslai. Gaila, 
kad nevisuose išryškino nuotai
kingus žmonių veidus.

Ta proga buvo išleistas dide
lio formato sąsiuvinis su pen
kiolika dail. Ados paveikslų, 
kurių kiekvienas užima visą 
puslapį. Tai bus malonus atsi
minimas parodos lankytojams.

NESUTEPTOSIOS MARIJOS ŠIR
DIES MEILES LIEPSNA, 1961-1974 
m. dienoraštis. Vengriškojo originalo 
pavadinimas “Szeretelang”. Versta 
iš IV vokiškos laidos. Išleista V. Vo
kietijoje 1980 m. 47 psl. Leidinys 
gaunamas: J. Lukošius, Romuva, D- 
6840 Lampertheim 4, W. Germany 
arba: Rev. J. Burkus, 809 Ramble St., 
Hot Springs, AR 71901, USA.

M. K., VALSTYBININKAS POLI
TIKOS SŪKURIUOSE. Prelatas My
kolas Krupavičius 1885-1970. Biogra
finė apybraiža. Amžininkų atsimini
mai, dokumentai, laiškai. Išleido Po
piežiaus Leono XIII Literatūros Fon
das. Čikaga 1980 m., 247 psl. Kaina 
— $6.00, kietais viršeliais— $8.00, 
persiuntimas — $1,00. Rašyti: B. Pa
liokas, 69225, S. Rockwell, Chicago,
IL 60629, USA.
ŠALTINIS, 1981 1 nr. Redaguoja 

kun. S. Matulis, MIC. Adresas: 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nott
ingham NG2 6AH, England.

Chi-

LITUANUS, 1981, Volume 27, No.
1. Editor — Antanas Klimas. Add
ress: Lituanus, 6621 S. Troy, 
cago, IL 60629, USA.

Mūsų upės
Nežinomo autoriaus daina 
iš pavergtos Lietuvos
Tyliai plaukia mūsų upės, 
tyliai šaukia mus Šešupė, 
tyliai plaukia Nemunėlis, 
tyliai šaukia Dauguva.
Palydėk mane, motule, 
palydėki, sengalvėle, 
palydėk į vieškelėlį, 
palydėki tu viena.
Aš užaugau kaip berželis, 
lieknas ir gražus bernelis, 
kaip padangėj vyturėlis 
gimto kaimo laukuose.
Ttyliai plaukia mūsų upės, 
tyliai šaukia mus Šešupė, 
tyliai Šaukia Lietuva.
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
“MARGUČIO” RADIJO VALAN

DĖLĖ ČIKAGOJE, vadovaujama P. 
Petručio, įžengė į penkiadešimtuosius 
savo veiklos metus. Jie buvo pradė
ti kultūriniu renginiu — dviem An
tano Gustaičio naujos tragikomedi
jos “Mėnulio užtemimas” spektak
liais balandžio 11 ir 12 d.d. Jaunimo 
Centre. Tragikomedija paliečia ge
neracijų ir pasaulėžiūrų susikirtimą. 
Premjerinius spektaklius paruošė 
rež. Darius Lapinskas, choreografė 
Violeta Karosaitė, dail. Jonas Kele- 
čius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė 
aktoriai — L. Rastenytė-Lhpinskienė, 
B. Prapuolenis ir J. Kelečius, tal
kinami jaunimo atstovų: R. Kamins
kaitės, N. Pemkutės, V. Radvilo, R. 
Stukaitės, E. šulaičio, L. šulaitytės ir 
A. Viktoros.

KULTŪRINIS BOSTONO SUBAT- 
VAKARIS kovo 28 d. susilaukė li
teratūros kritikės dr. Ilonos Gražytės- 
Maziliauskaitės, viešnios iš Montrea- 
lio. Programą įvadiniu žodžiu pradėjo 
pirm. E. Cibas, o subatvakario daly
vius su viešnia supažindino St. Sant
varas. Paskaitininke pradžioje palie
tė žymiuosius pasaulio rašytojus, vė
liau visą dėmesį nukreipė į Algirdo 
Landsbergio noveles, premiją laimė
jusį jų rinkinį “Muzika įžengiant į 
negirdėtus miestus”. Dr. I. Gražytė- 
Maziliauskienė kalbėjo ne tik apie 
novelių veikėjus, bet ir patį auto
rių bei jo nuotaikas, susietas su to
mis novelėmis. Subatvakaris užbaig
tas dalyvių kavute ir laisvais pašne
kesiais.

PROF. DR ROMUALDAS KAŠU
BĄ, vadovaujantis mechaninės inži
nerijos departamentui valstybiniame 
Klevelando universitete JAV, daly
vavo tarptautinėje inžinierių konfe
rencijoje Romoje. Jis skaitė prane
šimą apie kūrybinių procesų pritai
kymą didžiųjų inžinerinių sistemų 
planuose.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTI
TUTO Bostono skyrius balandžio 4- 
5 d.d. surengė torontietės dail. Va
lentinos Dargytės-Balsienės kerami
kos darbų parodą. Viešnia iš Kanados 
parodos atidaryme kalbėjo apie ke
ramikos meną bei jos techniką. Bos
tonan ji buvo atsivežusi ne tik kera
mikos kūrinių, bet ir porceliano dir
binių.

LB SAN FRANCISCO APYLINKĖS 
VALDYBA, vadovaujama pirm. A. 
Vindašiaus, gegužės 16 d. šio miesto 
ir apylinkių lietuviams rengia retą 
koncertą, kuriame programą atliks 
čikagiečiai solistai Nerija Linkevi
čiūtė ir Bernardas Prapuolenis. Kon
certas įvyks “Sokol” salėje, 847 N. 
San Mateo Dr. Jos durys bus atdaros 
7 v.v. Visi kviečiami dalyvauti, nes 
su koncertu yra susieti ir pavasario 
šokiai, grojant puikiam orkestrui.

ŽURNALO “LAIŠKAI LIETU
VIAMS” straipsnio konkurso premi
jos laimėtojams įteiktos balandžio 
7 d. Čikagos Jaunimo Centro kavi
nėje. Red. kun. J. Vaišnys, SJ, pri
minė, kad tai jau yra 22-ris pre
mijų paskirstymas. Konkursui šį kar
tą buvo parinkta tema “Kaip išlai
kyti šeimos vienybę ir lietuviškumą”. 
Vertintojų komisiją sudarė: pirm.
J. Masilionis, sekr. D. Eidukienė, na
riai — D. Bindokienė, kun. P. Dau
gintis, SJ, ir N. Užubalienė. Pirmoji 
premija paskirta G. Kriaučiūnienei iš 
Lansingo, Mich., antroji — D. Sta- 
niškienei iš Klevelando, trečioji —
K. Pauliui iš Čikagos, ketvirtoji — 
R. šilgalienei iš Klevelando. Premi
jas parūpino mecenatai — J. K. 
Vembrė, J. Veselka, J. V. Vizgir
da ir S. Rudokienė. Jų vardu kal
bėjęs J. Veselka apgailestavo, kad 
neatvyko nė vienas laureatas ir kad 
premijas jiems teko pasiųsti paštu. 
Koncertinę programą atliko sol. L. 
Ruzgaitė iš Indianos, pati sau pritar
dama gitara. Humoristiniais škicais 
programon įsijungė “Antro kaimo” 
aktoriai — E. Butėnas, J. Aleksiū- 
nas, J. Riekus, J. Kapačinskas ir 
prievaizdas A. T. Antanaitis.

AUSTRALIJOS VAIKŲ LITERA
TŪROJE savo knyga “Rainbow” 
(“Vaivorykštė”) staiga iškilo Mel
burne gyvenanti rašytoja ir dailinin
kė Irena Pauliukonytė-Sybley. Aust
ralijos Literatūrai Remti Fondas pri
sidėjo prie knygos išleidimo, suda
rydamas sąlygas net ir specialiai lai
dai, kuri yra skirta rinkėjams. Di
deles iliustracijas turinti knyga lie
čia lėlių pasaulį. Jos turinys susietas 
su Lietuva: mergaitė Sally iš savo 
senelės Lietuvoj gauna lėlę Rainoldą, 
aprengtą spalvingais drabužiais. Dėl 
jų jis gauna naują Rainbow vardą. 
Kitos tos mergaitės lėlės, sutelktos 
iš įvairių pasaulio kampų, surengia 
sutiktuves svečiui iš Lietuvos. Pa
aiškėja, kad jis yra čigoniukas, gy
venęs Lietuvoje. Kitos lėlės taip pat 
atskleidžia savo praeitį. Pasak I. Pau- 
liukonytės-Sybley, lietuviško čigoniu
ko lėlę teko pasirinkti, kad ji dau
giau sudomintų vaikus, kurie dabar 
turi visokių lėlių, pradedant meškiu
ku iš Amerikos ir baigiant Afrikos 
negriuku. Knygos autorė Australijon 
atvyko tik penkerių metukų amžiaus, 
jos tėvai buvo kilę iš Marijampolės. 
Sydnėjuje ji lankė lietyvišką savait
galio mokyklą, dalyvavo skautų veik
loje, baigė Sydnėjaus dailės mokyk
lą. Ištekėjusi už dail. A. Sibley, apsi
gyveno Melburne, augina du sūnus, 
laisvalaikį skirdama knygų iliustra
vimui bei rašymui. Idėją “Rainbow” 
knygai davė senelės iš Sydnėjaus at
vežta panaši lėlė vaikaičiams, juos 
sudominęs pasakojimas apie Lietuvą.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
susilaukė naujo “Eugenijaus Onegi
no” pastatymo, kuris yra jau ketvir
tasis. ši populiari P. Čaikovskio ope
ra Lietuvoje dainuojama nuo 1923 
m. Naujojo pastatymo kūrėjų gre
toms priklauso: ręž. E. Domarkas, 
dail. H. Ciparis, dirigentas J. Alek
sa, chormeisteris A. Krogertas, ba- 
letmeisterė L. Dišlerė. Pagrindinius 
vaidmenis pirmą kartą paruošė jau
nieji dainininkai: Tatjanos — S. Jo
naitytė ir L. Kvasaitė, Onegino — 
A. Markauskas ir E. Vasilevskis, 
Lenskio — G. Grigorianas, C. Nau
sėda ir B. Tamašauskas, Olgos — A. 
Stasiūnaitė ir V. šiškaitė, Gremino 
— V. Prudnikovas. Spektakliuose 
taipgi dalyvaus didesnę patirtį tu
rintys solistai — baritonas E. Kania
va, bosai V. Daunoras ir V. Kuprys,, 
sopranai G. Kaukaitė ir B. Almonai- 
tytė.

DAILĖS PARODŲ RŪMAI balan
džio 2-20 d.d. vilniečius pakvietė į 
pirmąją respublikinę piešinių paro
dą. Daugiau kaip 500 darbų jai pa
teikė grafikai, tapytojai, skulptoriai 
bei kitų dailės sričių atstovai. Pie
šiniai lietė portretus, gamtovaizdžius, 
miestų vaizdus, kompozicijų fragmen
tus, bandomo pobūdžio etiudus. Kai
kurie buvo jau užbaigti kūriniai, o 
kiti — tik eskizai graviūrų ciklams, 
tapybos drobėms.

KLAIPĖDOS MOKYTOJŲ NAMAI 
prieš 15 metų įsteigė kamerinį savo 
chorą, kurio pagrindiniais iniciato
riais buvo dirigentai R. Zdanavi
čius ir K. Kšanas, o nuo 1969 m. jam 
vadovauja F. Sereika, talkinamas S. 
Skirgilio. Choras pagrindinį dėmesį 
skiria Renesanso epochos kompozi
toriams. Su kameriniu Vilniaus fil
harmonijos orkestru, vadovaujamu 
prof. S. Sondeckio, klaipėdiečių mo
kytojų choras yra paruošęs A. Vival- 
džio, F. Schuberto kūrinių. Koncer
tuoti chorui taipgi teko su vargo
nininkais B. Vasiliausku, R. Tamo
šaityte, A. Kiškelyte, dainininkėmis 
R. Maciūte, V. Kazlauskaite, E. Žu- 
ravliova. Sukaktuvinis šio kamerinio 
choro koncertas buvo įtrauktas į mu
zikos pavasario renginius Klaipėdo
je. Chorui talkino prof. S. Sondeckio 
diriguojamas kamerinis orkestras.

VEIKLOS DEŠIMTMETĮ specialiu 
koncertu paminėjo kaimiška Utenos 
kultūros namų kapela, vadovaujama 
A. Palskio. Jos repertuare — liau
dies dainos, maršai, lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Kompozicijų ute
niškių poetų P. Panavo ir M. Stun
džios tekstais šiai kapelai yra pa
rūpinę — V. Budrevičius, Z. Venc
kus, B. Gorbulskis. Dešimtmečiui 
skirtame koncerte skambėjo J. Gai
žausko, J. Karoso ir A. Bražinsko 
kūriniai. Koncerte taipgi dalyvavo 
moterų bei vyrų chorai, duetai, R. 
Kukelkaitės paruošta šokėjų grupė.

TRAMBONO MUZIKOS VAKARĄ 
Vilniaus konservatorijos salėje kovo 
13 d. suorganizavo jos pedagogas 
Tauras Adomavičius, sutelkęs beveik 
visus Vilniuje gyvenančius trambo- 
nistus: muzikos mokyklų moksleivius, 
konservatorijos studentus bei dėsty
tojus, filharmonijos, Vilniaus operos 
ir baleto teatro, “Trimito”, televi
zijos ir radijo orkestrų narius. Pir
moje dalyje atskirus pasirodymus tu
rėjo muzikos mokyklų moksleiviai ir 
konservatorijos studentai. Antroji 
dalis buvo skirta trombonų ansamb
liams. Vakaro organizatorius T. Ado
mavičius jiems buvo parašęs pjesę 
“Ekspromptas”, aranžavęs D. Eling- 
tono “Liūdnas nuotaikas”, T. Makači- 
no dainą "Prie apleisto seno namo.”

TARPTAUTINIAME MARIJOS 
CALLAS VARDO dainininkų kon
kurse Atėnuose dalyvavo Vilniaus 
operos teatro bosas Vladimiras Prud
nikovas. Jis yra baigęs prof. Z. Pau
lausko klasę Vilniaus konservatori
joje, dainuoja operos teatre ir dėsto 
kamerinį dainavimą konservatorijo
je. Minėtame konkurse dalyvavo 39 
dainininkai iš beveik visų Europos 
šalių ir Japonijos. Varžybos vyko 
dviejose operinio ir oratorinio dai
navimo grupėse. Sol. V. Prudniko
vas buvo pasirinkęs oratorinę grupę. 
Vertintojų komisija šioje grupėje ne
rado nė vieno dainininko, kuris būtų 
vertas aukso medalio ir pirmos vie
tos. Antrą vietą su sidabro medaliu 
laimėjo sol. V. Prudnikovas. Gero 
įvertinimo konkurse susilaukė kon
certmeisterė Nijolė Ralytė, dėstytoja 
Vilniaus konservatorijoje, akompa
navusi vilniečiui V. Prudnikovui ir 
jerevanietei E. Cachojan.

ALEKSANDRA DIRVIANSKAITE 
mirė balandžio 6 d. Velionė buvo 
viena pirmųjų pianisčių, gimusi 1886 
m. vasario 26 d. Prialgavoje, netoli 
Skuodo. Fortepijono studijas pradėjo 
Rygos muzikos mokykloje, bet vė
liau perėjo į Petrapilio medicinos 
institutą ir baigė keturis kursus. Ta
da vėl grįžo muzikon, 1913-18 m. mo
kėsi Petrapilio konservatorijos for
tepijono klasėje. Tobulinosi 1920-24 
m. Lepcige, prie fortepijono studijų 
prijungusi ir kompoziciją. Lietuvoje 
viena pirmųjų pradėjo rengti forte
pijono muzikos vakarus, sukūrė ir 
išleido 12-kos dainų rinkinį vienam 
balsui. Dirbo pedagoginį darbą, rū
pinosi jaunosiomis dainininkėmis — 
P. Zaniauskaite, E. Mažrimaite-Dir- 
siene, A. Vaitkute. 1940-60 m. dėstė 
fortepijoną Vilniaus J. Tallat-Kelp- 
šos muzikos mokykloje. Paskutinę sa
vo dainą parašė jau sulaukusi 93 me
tų amžiaus. Meilę dainai atskleidžia 
jos pareiškimas: “Norėjau, kad visa 
Lietuva dainuotų . . .” v. Kst.
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REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ' ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

CHOLKHn

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI —- virš 19 milijonų
MOKA UŽ:

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= 90 dienų termin. indėlius 14%% 
H term, indėlius 6 mėn. 14 %
E term, indėlius 1 metų ...13 %
= term, indėlius 3 metų 12 %
E pensijų s-tų 13 %
= taupomųjų s-tų 10’/i%
E spec. taup. s-tų 14 %
E depozitų-čekių s-tų 6 %
f DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 16 %
Ę mortgičius nuo 15 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEDUAll’Q Ell DC 406 Roncesvalies Avė.0 I ErnAR O r UflO Telefonas 536-5936 ir
2239 Blodr Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 

-----------------------o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

(Atkelta iš 1-mo psl.)

nuo $53.100 pašoka iki $66.800, 
augščiausias nuo $71.700 — iki 
$78.800. Padidinimo dėka kai- 
kurie valdžios tarnautojai jau 
gaus net $93.600 metines algas. 
Pasak E. Broadbento. tai esąs 
nepateisinamas reiškinys, kai 
kiti valdžios tarnautojai gauna 
menkus atlyginimus. Algų padi
dinimas laukia ir Ontario parla
mentarų bei valdžios narių. Pa
siūlymus ruošia speciali trijų 
partijų komisija. Seniau jie bū
davo diskutuojami parlamente, 
o pastaruoju metu priimami be 
viešų diskusijų, šiemetiniame 
pasiūlyme parlamentarų algas 
norima padidinti 22.4%: nuo 
$24.500 iki $30.000. Susidaro 
įspūdis, kad tas atlyginimas tik
rai yra menkokas, bet visi Onta
rio parlamento nariai be šios su
mos dar gauna $8.000, už ku
riuos jiems nereikia mokėti pa
jamų mokesčio. Dėlto metinė 
parlamentarų 38.000 alga gero
kai vertesnė už savo oficialią su
mą. Pagal šiemetini pasiūlymą 
net 20% dovanos susilauks so
cialistų vadas M. Cassidy. Jam 
kaip antros opozicinės partijos 
vadovui algą siūloma padidinti 
nuo $42.500 iki $51.000. Nau
joji premjero W. Davis alga — 
$73.000, opozicijos vado S. Smi- 
tho — $63.000, ministerių — 
$59.000, ministerių be portfelių 
— $47.000.

Kanada pasirašė rekordinę 
grūdų pardavimo sutartį su' So
vietų Sąjunga sekantiems pen- 
keriems metams. Sovietams kas
met bus pristatoma 3,75 milijo
no tonų kviečių ir 1,25 mili
jono tonų miežių. Bendroji jų 
vertė per penkerius metus pra
šoks $5 bilijonus. Atrodo, grūdų 
pirkimo padidinimą Kanadoje 
Maskvą paskatino prez, J. Carte- 
rio įvestas suvaržymas, kurį tik 
dabar atšaukė naujasis JAV 
prez. R. Reaganas.

Komunistinis Vietnamas nu
tarė uždaryti savo ambasadą 
Otavoje, kuri ten buvo atidaryta 
1977 m. ir kurioje pastaruoju 
metu tebuvo likęs vienas dip
lomatas. Pasak Kanados užsie
nio reikalų ministerijos, amba
sada uždaroma dėl ekonominių 
priežasčių. Atseit, trūksta dole
rių jos išlaikymui. Be to, Kana- 
don įsileisti pabėgėliai iš Viet
namo su ja neturėjo nieko bend
ro, o kanadiečiai taip pat nesi
domi komunistiniu Vietnamu. 
Jiems netgi nereikia vizų, nes 
niekas jame nenori lankytis.

Kanada R. Vokietijos šnipą 
Norbertą Scheinpflugą atidavė 
V. Vokietijai, su kurios pasu jis 
buvo kaip studentas atvažiavęs 
Kanadon. Studijuodamas Mont- 
realio Concordia universitete,, 
jis dažnai važinėdavo į Otavą 
ir Torontą, rinkdamas duomenis 
apie Kanados vyriausybę, ener
gijos išteklius, politines nuotai
kas, liečiančias Lenkiją bei kitas 
šalis anapus geležinės uždangos. 
Ryšius su R. Berlynu palaikyda
vo radijo kodu. Kanados RCMP 
apie šį šnipą painformavo V. Vo

kietijos saugumiečiai. Suėmimo 
metu buvo rastas siųstuvas bei 
kiti šnipinėjimui reikalingi įran
kiai. Suklastotas V. Vokietijos 
pasas jam buvo išduotas Hans 
Jurdic vardu ir pavarde. V. Vo
kietijoje jo dabar laukia rim
tesnė byla, negu Kanadoje.

Brangios laidotuvių išlaidos 
jų įstaigą “Tuban Funeral Ho
me” Otavoje paskatino įvesti 
Ontario provincijoje karstų nuo- 
mojimo projektą. Velioniui pa
šarvoti $1.500 vertės karstas 
išnuomojamas už $495, o $1.995 
karstas — už $795. Laidotuvėms 
nemokamai parūpinamas karto
tinis karstas su faneros dugnu. 
Esą šis projektas ypač tinka to
kiom laidotuvėm, kurios baigia
si krematoriumu, kur lig šiol bū
davo sudeginami brangūs kars
tai. Toks karstų nuomojimas 
esąs labai populiarus Floridoje 
ir vakarinėje Kanadoje, kur yra 
brangi karstui tinkama medžia
ga.

Ontario parlamentui jau yra 
įteiktas įstatymo projektas, ku
ris apsunkins Sovietų Sąjungos 
vykdomą dolerių žvejojimą iš 
šioje provincijoje mirusių gy
ventojų, turinčių gimines Sovie
tų Sąjungoje ar jos užsigrob
tose srityse. Tai liečia lietuvių, 
latvių, estų ir kitų tautybių tes
tamentus, kuriais buvo vengia
ma paliktą turtą giminėms ati
duoti doleriais per sovietines 
įstaigas. Testamento vykdytojai 
būdavo įgaliojami siųsti mirusio 
asmens giminėms siuntinius ar 
atsilyginti kokiu nors kitu būdu. 
Sovietų Sąjunga tokiais atvejais 
iš giminių gaudavo pasirašytą 
įgaliojimą, kad palikimas būtų 
perduodamas doleriais. Jos pa
samdyti advokatai kreipdavosi į 
Ontario teismus, kurie dažniau
siai tą įgaliojimą laikydavo lega
liu. Taip Maskva kasmet iš On
tario provincijos gaudavo apie 
$18 milijonų, kurių tik dalis pa
siekdavo mirusiųjų gimines. 
Naujo įstatymo detalės tebėra 
nepaskelbtos. Teigiama tik, kad 
dabar galutinis žodis priklausys 
Ontario teismams. Matyt, jiems 
bus įsakyta pagrindinį dėmesį 
skirti mirusiojo asmens testa
mente paliktiems nurodymams, 
o ne kažkokiems priverstiniams 
giminių įgaliojimams, kuriuos 
parūpina Sovietų Sąjunga, siek
dama dolerių savo iždui.

Kanados kalėjimų ir RCMP 
policijos reikalus tvarkantis 
min. R. Kaplanas Kanados žydų 
organizacijoms jau prieš metus 
buvo pažadėjęs kelti bylas na
ciams karo nusikaltėliams, ku
rie imigravo Kanadon ir dabar 
yra jos piliečiai. Kalbėdamas 
Ontario Londono žydų klube, 
min. R. Kaplanas, žydų kilmės 
kanadietis, dabar prisipažino, 
kad lig šiol tuo reikalu nieko ne
buvo nuveikta. Esą ministerių 

> kabinete šis klausimas nebuvo 
svarstytas dėl laiko stokos. Ka
dangi tokie nusikaltėliai yra Ka
nados piliečiai, jų persekioji
mas už II D. karo nusikaltimus 
už Kanados ribų esąs labai 
komplikuotas.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų kandidatų 

kursai — gegužės 8, 9, 10 d.d. Penk
tadienį, 8.30 v.v., susipažinimo va
karas mažojoje Prisikėlimo salėje, 
šeštadienį, 9 v.r. Anapilyje, Parodų 
salėje, paskaita apie ateitininkų isto
rija, po jos — diskusijų būreliai. 
12.30 v. — pietūs, 2 v.p.p. — pa
skaita apie at-kų ideologiją, 3.30 v. 
p.p. — diskusijų būreliai, 7 v.v. Mi
šios; po to — vakarienė ir liaudies 
vakaras. Sekmadienį, 10 v.r., Mišios 
Prisikėlimo šventovėje, po Mišių — 
susirinkimas.

Kviečiame visi, kurie yra susi
domėję ateitininkais. Iš Toronto 
šiais metais yra 8 studentai kandida
tai. Kursų registracija — §15.00.

Moksleivių ir jaunučių suruoštas 
pyragų išpardavimas davė $45.00 pel
no.

Moksleiviams kandidatams apie 
ateitininkų ideologiją ir įžodžio 
reikšmę kalbės V. Kolyčius gegužės 
9, šeštadienį, 1 v.p.p., Prisikėlimo 
patalpose.

Ateitininkų stovyklai Wasagoje pa
remti loterijos bilietai jau išspaus
dinti. Kreipkitės į kuopos ar drau
govės pirmininką arba pas dr. O. 
Gustainienę tel. 445-4521.

Toronto ateitininkų metinės šven
tės (gegužės 22-24 d.d.) ruošos dar
bus studentai taip pasiskirstė: nak
vynės — R. Ulba, V. Rūkaitė; laužas 
— R. Girdauskaitė, A. Stundžia, M. 
Sungaila; registracija — I. Poškutė, 
L. Ulbaitė; “Pirmyn Jaunime” — 
O. Jurėnaitė, Ant. Rašymas, R. Ru- 
daitytė, V. Rūkaitė; salės tvarka — 
L. Andrulis, V. Birgelis, D. Petke
vičiūtė, Aug. Rašymas, R. Vaidilaitė.

L. U.

Skautų veikla
• V.s. A. Samušis iš Niujorko ba

landžio 25 d. lankėsi Hamiltone, kur 
tarėsi su Kanados rajono vadovais 
“Mūsų skautybė” knygos leidimo rei
kalu. Ačiū prel. dr. J. Tadarauskui 
už leidimą pasinaudoti klebonijos pa
talpomis.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų posėdis — gegužės 12, antra
dienį, 7.30 v.v., skautų būkle. Pro
gramoje — svarstybos ideologijos ir 
veiklos klausimais.

• Gegužės 13 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle — svarbus Toronto vadovų-vių, 
akademikų-kių, skautininkų-kių pa
sitarimas jubilėjinės stovyklos 1983 
m. reikalu. LSS vadovybė pakartoti
nai kreipiasi į Kanados rajoną ir 
prašo tą stovyklą suruošti. Antras 
svarbus klausimas — Romuvos va
jus.

• Romuvos vajus pradėtas balan
džio 23 d. Tikslas — $15,000 būtinam 
stovyklavietės remontui. Skautiškas 
ačiū pirmiesiems aukotojams. Aukojo 
$500 O. Delkus; po $100: dr. G. 
Skrinskas, s. L. Gvildienė, v.s. V. 
Skrinskas ir J. Gustainis. Vajaus ko
mitetą sudaro: O. Indrelienė, G. Kuz- 
mienė, s. P. Saplienė, s. J. Dambaras 
ir v.s. V. Skrinskas. C. S.

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 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
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

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

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. " LIETUVIAMS NUOLAIDA 
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

(0®SPORTAS

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE &
335 Roncesvalles Avė., M----®
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 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garožg.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Žaidynės 
Baltimorėje

Gegužės 16 ir 17 d.d. Baltimorėje 
bus neeilinės, čia pirmą kartą ruošia
mos, š. Amerikos lietuvių sporto žai
dynės. šiam jau 31-mam sportininkų 
renginiui Baltimorės lietuviai yra 
pasiruošę ir laukia jaunimo antplū
džio. šventės pradžia — gegužės 15, 
penktadienį (registracija ir susipa
žinimo vakaras), šeštadieni nuo 
ankstyvo ryto Lietuvių Namų patal
pose veiks informacijos būstinė, o 
priemiesčio Catonsville apylinkėje 
vyks sporto varžybos. Vakare, 8 v., 
šokių vakaras su programa, kuria at
liks pramoginė grupė “Jinai ir trys 
gintarai”. Sekmadienį, 8.30 v.r., Mi
šios šv. Alfonso parapijos švento
vėje. Po Mišių — baigminės varžy
bos, kurioms pasibaigus, Catonsville 
Community College salėje įvyks žai
dynių uždarymas. Salių ir patalpų 
adresai buvo paskelbti anksčiau. Vi
sose patalpose veiks valgyklos. Spor
tininkai bus apgyvendinti iš anksto 
numatytuose viešbučiuose.

Atrodo, visas Baltimorės miestas 
ruošiasi tinkamai priimti svečius — 
burmistras Williams Donald Schae
fer paskelbė gegužės 15, 16 ir 17 
lietuvių sportininkų dienomis Balti
morėje.

Baltimorės žaidynės sukėlė nema
žą susidomėjimą ir sportininkų eilė
se. Tai matyti iš paruošiamosios re
gistracijos. Iki šiol užsiregistravo 16 
lietuvių sporto klubų su keliais šim
tais sportininkų. Tikimės, kad jų 
skaičius dar pagausės. Reikia many
ti, kad šiose žaidynėse pasirodys ir 
Los Angeles “Banga”, apie kurią

dažnai girdime spaudoje, bet niekad 
nesam matę žaidynėse.

žaidynėms tvarkyti yra sudaryti 
komitetai: org. komitetas — pirm. 
Algirdas Veliuona, talkininkai — 
Vincas Dūlys, Vytas Dūlys, Vaclo
vas Laukaitis, Janina Brasauskienė, 
Nerimantas Radžius, Viktoras Sajaus
kas, Vytas Bazauskas ir Nijolė Kalt- 
reider-Dulytė; varžybų komitetas — 
pirm. A. Veliuona ir įvairių varžy
bų vadovai — Ray Bears, Aldona 
Drazdytė, Petras Okas ir Arvydas 
Barzdukas. A. S.

Krepšinio žaidynės
Balandžio 11-12 d.d. Hamiltone 

buvo suruoštos metinės Kanados lie
tuviu krepšinio pirmenybės, kuriose 
dalyvavo Montraelio Tauro, Hamil
tono Kovo, Toronto Aušros ir Vyčio 
krepšininkai. Pirmenybės vyko vyrų 
A, B ir jaunių A.(19 m.), B (16 m.) 
ir C (14 m.) klasėse. Dalyvavo 9 ko
mandos.

Vyrų A klasėje tesivaržė 2 ko
mandos. Pirmos dienos rungtynėse 
Toronto Aušros vyrai įveikė Hamil
tono Kovą 98:94. Antros dienos var
žybose Kovas laimėjo rungtynes 90: 
69 ir kartu pirmenybes 184:167 pa
sekme. Meisterių komandoje žaidė: 
Antanaitis 28, Butkevičius 24, Rie
kus 16, E. Zubas 26, Kalvaitis 27, S. 
Kaknevičius 62, B. Zubas, Stukas; 
Aušroje — R. Kaknevičius 45, I. 
Kungats 41, S. Arlauskas 36.

Vyrų B klasės varžybose, nepasi
rodžius Montrealio Tauro II-jai ir 
Toronto Aušros komandams, dalyva
vo tik 4 komandos. Varžybos vyko 
pagal seną 6 komandų sistemą. Pa
sekmės: Kovas II — Vytis 102:76,

Vytis — Kovas I 72:70, Kovas II — 
Tauras 105:89, Kovas I — Tauras 68: 
61. Pirmą vietą laimėjo Kovas II, 
baigminėje kovoje įveikęs Kovą I 
78:77. Kovo II žaidėjai — Kalvaitis 
27, Tirilis 57, Kazragis 56, Meškaus
kas 25, Sakalas 34, Butkus 21, Butke
vičius 53; Kovo I — Žilvitis 50, B. Zu
bas 40, Stukas 38. Dėl trečios vietos 
Montrealio Tauras įveikė Vytį 69:66. 
Tauro žaidėjai — P. Rutkauskas 70, 
A. Hendewich 46, Žukauskas 35, L. 
Piečaitis 27; Vyčio — Karpis 54, Du- 
liūnas 33, A. Kaknevičius 33, Put
rimas 30, Nacevičius 26.

Jaunių A klasės varžybose daly
vavo 3 komandos — Hamiltono Ko
vas, Toronto Vytis ir Aušra. Pirmo
se šios klasės varžybose Kovas įvei
kė Vytį 73:66 (40:25). Antrose rung
tynėse, nesunkiai įveikę Toronto Auš
rą 74:39, Kovo krepšininkai tapo šios 
klasės meisteriais. Meisterių koman
doje žaidė: Kalvaitis 33, Siūlys 19, 
Liškauskas 34, Juodelė 21, Sartinin
kas 23, Otto 3, Stanaitis 2, Sartinin
kas 8, Stanaitis 2. Rungtynės tarp 
Vyčio ir Aušros baigėsi Vyčio per
gale 72:65. Rungtynės buvo užskai
tytos tik draugiškomis, nes Vyčio 
žaidėjai žaidė jau ketvirtas rugtynes 
tą pačią dieną, ši taisyklė egzistuoja 
labai seniai, tačiau iki šiol dar ne
buvo pritaikyta, nors kaikurie žai
dėjai žaisdavo keletą rungtynių per 
dieną.

Jaunių B ir C klasėse varžėsi po 
dvi komandas. Jaunių B. rungtynes 
laimėjo Aušra prieš Vytį 46:40 ir 
jaunių C — Aušra prieš Kovą 36:20. 
Aušroje žaidė (jauniai B): R. Gali- 
kovski 10, J. Moloy 4, V. Balaišis 15, 
K. Balaišis 14, R. Prakapas, A. Nau
sėdas, Ar. Nausėdas, B. Sissak, R. 
Garbaliauskas, M. Rauth, D. Genys, 
G. Greičiūnas: jauniai C — Alg. Nau
sėdas 8, Ar. Nausėdas, A. Barry 2, 
M. Rauth 2, R. Garbaliauskas, L. 
Balaišis 10, M. Slapšys, D. Genys 4, 
K. Balaišis 10. Vyčio jauniai B — 
R. Karpis 14, P. Karpis 6, J. Na- 
mikas 6. Kovo jauniai C — Bagdonas 
12, Remesat 4.

Rungtynės vyko Hamiltone ir jas 
sėkmingai tvarkė sporto klubas Ko
vas. Gaila, kad jos liko hamiltoniečių 
beveik nepastebėtos — rungtynes 
stebėjo tik apie 50 žiūrovų. Kanados 
sporto apygarda dėkoja KLB valdy
bai ir Z. Kirkiliui už materialinę pa
ramą šiai sporto šventei. A. S.

GOLFO ŽINIOS
Pirmasis Toronto lietuvių golfo 

klubo š.m. sezono turnyras įvyko ba
landžio 25 d. Hornby Towers golfo 
laukuose. Dėl šalto oro bei nepalan
kių sąlygų dalyvavo tik 32 žaidėjai.

šio turnyro laimėtoju tapo Algis 
(Nukelta į 9-tą psl.)

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

IMA:

16% už asm. paskolas

.-s:.
15% 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 532-1149 M6P 1A6

FLORIDA 
REAL tB

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • NuomojimasAngelė E. Kamiene

REALTOR • • • BROKER e e e NOTARY
•p Ą T"1 T? 3701 Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
TjiJ A A A JtL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taiiomi televixijoi, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialities su ilga praktiko.

1000 College St. • LE 1-3074 o Sav. P. Užbalis

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

TIM’S AUTO BODY LTD.
I

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 1 VS F/L TSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Pranešimas
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad š.m. balandžio 30 d. Hamiltono universiteto ligoni
nėje mirė

a.a. Justinas Norkus,
23 mėnesių amžiaus.

Nuliūdę: brolis Erikas, tėvai E. R. Norkai 
seneliai: V. V. Nausėdos, J. Norkus
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A+A 
KAZIMIERUI OŽALUI 

mirus,
jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia —
V. J. Gerų šeima

& SKAITYTOJAI PASISAKO

(Atkelta iš 1-mo psl.)
jieji veidai centrinio komiteto 
posėdyje skatino partiją dau
giau dėmesio kreipti Į darbinin
kų reikalavimus, ypač aktyvistų 
partiečių, kurie posėdyje nega
lėjo dalyvauti. Net ir centrinio 
komiteto sekretoriumi paskir
tas Kazimierz Cypryniak iš šte- 
tino, t.y. provincijos, kur nepri
klausomos unijos sąjūdis yra la
bai gyvas.

Reformų linkme suka ir pats 
kompartijos gen. sekretorius S. 
Kania. Kalbėdamas komjauni
mo kongrese, jis pareiškė: “Esa
me tvirtai nusistatę tęsti socia
linio atsinaujinimo procesą, sie
kiantį puoselėti demokratiją 
partijoje ir valstybėje, refor
muoti krašto ekonomiją, socia
linį gyvenimą ir vyriausybės 
personalą.”

Milžiniška skola
Ar planuojamos reformos iš

gelbės kompartiją ir sustiprins 
krašto ekonomiją, kol kas nie
kas negali pasakyti. Viena yra 
aišku, kad dabartinis Lenkijos. ŠV. KAZIMIERAS — NELIETUVIS?

Labai ir labai vėlai gaunu “Tėviš
kės Žiburius“, tad ir vėlokai atsakau 
į “TŽ” vedamąjį “Kelio žibintai“ 13 
nr.

Vienas jo sakinių skamba taip: 
“Tik motyvuojant arkiv. J. Matulai
čio beatifikacijos paspartinimą, ne
reikėtų rašyti, kad Lietuva neturi ka
nonizuotų savo šventųjų, nes tai su
darytų įspūdį, jog atsisakome šv. Ka
zimiero.”' 1 '

Deja, kun. dr. J. Vaišnoros, MIC, 
išsiųstame rašte sielovados direk
toriams (kaip Huettenfeldo lietuvių 
parapijos sekretorius skaičiau tą raš
tą), prašant rašyti prašymus šv. Tė
vui arkiv. J. Matulaičio beatifikaci
jos reikalu štai kaip sakome: “Lie
tuva, nuo amžių katalikiškas kraštas, 
neturi savo tautos palaimintojo nė 
šventojo” (mano pabraukta — K.B.L

Skaičiau tą raštą ir . . . stipriai, 
stipriai suspaudė širdį, kadangi nuo 
pat pradžios mokyklos suolo lenkų 
okupuotame Vilniuje žinojau, kad 
šv. Kazimieras buvo lietuvis!

Dar kartą norėjau tai patikrinti, 
tad paėmęs į rankas prof. Z. Ivinskio 
1955 m. Niujorke išleistą veika
lą “Šventas Kazimieras” 13 psl. ra
dau šiuos sakinius: “Šv. Kazimieras 
savo kilme buvo tikras lietuvis, o 
tačiau jis dažnai palaikomas lenku. 
Lenkiškos kilmės pėdsakų jame nėra 
nė žymės. Jis buvo kilęs ir gprsosios 
Gedimino giminės, kuri davė vieną 
po kito stambius Valstybės vyrus — 
didžiuosius Lietuvos kunigaikščius, 
kilusius iš Aukštaičių. Tai giminei 
priklausė ir Šventojo tėvas — Ka- 
mieras Jogailaitis, didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Sv. 
Kazimiero senelė, Jogailos ketvirtoji 
žmona, buvo lietuvaitė, Alšėnų kuni
gaikštytė Sofija, augusi Vilniaus 
krašte. Sv. Kazimiero motina buto 
kilusi iš Habsburgų, imperatoriaus 
Albrechto II duktė Elzbieta, austrė. 
Lenkų tauta nedavė šv. Kazimierui 
nė vieno savo kraujo lašo.”

Du kontrastai: prof. Z. Ivinskis 
’sako, kad lenkų tauta šv. Kazimierui 
nedavė nė vieno savo kraujo lašo, o 
kun. dr. J. Vainora rašo, kad Lietuva 
neturi savo tautos palaimintojo, nė 
šventojo!

Grįždamas prie arkiv. J. Matulai
čio bylos mintimi, vėl skrendu į 
jaunystės dienas Vilniuje ir motinos 
pasakojimus, kaip arkiv. J. Matu
laitis lietuviškos Evangelijos metu 
katedroje buvo “davatkėlių” apmėty
tas kiaušiniais ir pomidorais. Baigęs 
skaityti Evangeliją, nuleidęs galvą, 
suktais sakyklos laiptais nuėjo į 
zakristiją.

Sužinoję apie arkiv. J. Matulaičio 
mirtį Vilniaus krašto lietuviai mel
dėsi katedroje, prašydami Dievą pa
skelbti jį šventuoju.

K. Baronas,
V. Vokietija

KUR LIETUVIAI?
Septyniolika etninių grupių nuvy

ko pas min. pirmininką Trudeau ir 
■išreiškė savo pritarimą jo užimtai 
linijai konstitucijos klausimu. Ne
pastebėjau nei lietuvių, nei baltiečių 

į atstovų. Nejaugi jie nedalyvavo?! 
Buvo auksinė proga pasakyti, kad ir 
mes, lietuviai ar baltiečiai, dar tebe
same gyvi ir domimės krašto reika
lais. E. D.

< NUOMONES
“TŽ” savaitraštis yra didelio for

mato, gana įdomus ir pigus, bet no
rėtųsi, kad daugiau pasaulinių žinių 
būtų. Juk yra tokių senelių, kurie tik 
lietuviškus laikraščius skaito.

P. Lazutka 
Australija

Kitais metais ketinu nebeužsisaky
ti “TŽ” dėl nenormalaus, pavėluoto 
jų pristatymo. Paštininkai gauna la
bai išpūstas algas ir nebenori dirbti. 
Kam dirbti, jei gauna ir taip per
daug pinigų. Redakcija turėtų rašyti 
skundus, kad sumažintų algas pašti
ninkams. Tada jie bus geresni dar
bininkai.

G. Ilgaudas 
Waterloo, Ont.,

PROVERŽIAI SPAUDON
Savaitinukas “Mūsų Lietuva” per

sispausdino “Tž” vedamąjį “Prover
žiai spaudop”. Taip, su kaikuriomis 
jo mintimis ir aš sutinku. Ten bet
gi pasakyta tiktai dalis tiesos. Mat 
garsiai kalbantieji neturi drąsos iš
eiti į svetimus vandenis. Visi, kaip 
gaidžiai, drąsūs tik savajame kieme. 
Visi mėgsta pasignaibyti savosios 
kalbos spaudoje, vienas kitą pamo
kyti, bet svetimoje spaudoje yra be
jėgiai. Norėčiau, kad man nurodytu
mėte keliolika pačių geriausių žur
nalistų ar redaktorių, kurių straips
niai diena iš dienos pasirodytų sve
timoje kurio nors krašto spaudoje 
kaip pvz. mano. Aš jiems'skirčiau 
premiją. M. L.
Į Red. pastaba. M. Laupinaitis iš 
(Brazilijos atsiuntė “TŽ” redakcijai 
pluoštą iškarpų iš brazilų spaudos, 
iš kurių matyti, kad jis joje bendra- 

, darbiauja. Pvz. “Folha Nordestina” 
išspausdinta ilga panegyrika apie dr. 
Meldutį Laupinaitį kaip tarptautini 

\žurnalistą, poetą, rašytoją, knygų ati- 
tųrių, išradėją. Apie jo darbų vertę 
galėtų pasakyti Brazilijos lietuviai.

Pajieškojimas
Jieškau Prano Stašaičio, 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.

GOLFO ŽINIOS
(Atkelta iš 8-to psl.) 

Simanavičius su 82 taškais, antruoju 
— R. Šimkus su 83, trečiuoju— su 86 
taškais Petras Stauskas.

Išlyginamųjų smūgių grupėje pir
muoju tapo dr. Sig. Kazlauskas, 86- 
64, antrą vietą laimėjo J. Juodikis, 
101-68, trečią vietą, dalinosi surinkę 
po 71 tašką: A. Banelis, J. Tumosa 
ir A. Juzukonis.

Moterų klasėje Irena Kymantienė 
su 116 taškų taip pat tapo laimėto
ja.

Premijas laimėjo už artimiausius 
primetimus prie vėliavų: 7-ta žalioji 
vienu smūgiu — Algis Simanavičius, 
dviem smūgiais 18-ta žalioji — P. 
Stauskas.

Gražiai viską tvarkė varžybų va
dovai R. Kymantas ir M. Ignatavi
čius.

Sekantis TLG Klubo turnyras įvyks 
gegužės 9 d., 10 v.r., Sunny Brea — 
mūsų klubo narių Jadvygos ir Hen
riko Paukščių golfo laukuose.

Oficialus sezono atidarymo turny
ras įyyks gegužės 16 d., 9 v.r., Golf 
Haven aikštėje, šio tradicinio tur
nyro visų klasių laimėtojams bus 
įteikiamos praeinamosios taurės ir 
visa eilė premijų.

Tolimesnių turnyrų eiga bus pa
skelbta vėliau. Jų šį sezoną yra nu
matyta'apie 15.

Sekantys klubo nariai yra lėšomis 
parėmę klubo veiklą: Aug. Simana
vičius, J. Tumosa, V. Pulkys, A. Za- 
lagėnas, J. Juodikis, J. Gustainis, V. 
Kaknevičius, I. Vaitkevičienė, V. 
Vaitkevičius, J. Ramas, A. Klimas. 
Klubo vadovybė jiems nuoširdžiai 
dėkoja. Sig. K.

darbininkų sąjūdis siekia kraš
to laisvės ir ekonominės gero
vės. Ar kompartija pajėgs duoti 
Lenkijos gyventojams pakanka
mai laisvės, tenka labai abejo
ti, nes tokia laisvė reikštų ko
munizmo galą. Ar ta pati kom
partija galės pakelti ekonominę 
gerovę tiek, kad patenkintų 
svarbiuosius gyventojų reikala
vimus, taip pat abejotina. Jei 
per 30 ar daugiau metų kompar
tija nepajėgė to pasiekti, vargu 
ar galės ir dabar, kai darbinin
kija pradėjo kelti galvas.

Lenkijos ekonomija šiuo me
tu yra labai smukusi: vien už
sieniui ji yra skolinga 27 bili
jonus dolerių. Prekių gamyba 
ne didėja, o mažėja. Vakarų 
Europos skolintojai — V. Vokie
tija, Prancūzija ir kitos valsty
bės, taip pat JAV-bės, matyda
mos katastrofišką Lenkijos 
būklę, yrą linkusios palengvinti 
skolos grąžinimą. Šiais metais 
Varšuva turėtų grąžinti joms 
$4,4 bilijono dolerių. Tikimasi, 
kad šis mokėjimas bus atidėtas 
Paryžiuje įvyksiančiame pasita
rime. Sis mostas palengvintų ir 
skolos mokėjimą 350 komerci
nių bankų, kuriems Lenkija šie
met turi grąžinti 2,5 bilijono do
lerių. Tačiau atidėjimas nėra 
ekonomijos pagerinimas, o tik 
laikinis mostas, didinąs palūka
nas. Iš kitos pusės, vakariečiai 
skolintojai, negalėdami atgauti 
skolos, bus priversti kantriai 
laukti. Kaip vienas britų ban
kininkas prasitarė: “šiaip ar 
taip mes esame priversti gelbėti 
lenkus.” M.

Winnipeg, Manitoba
VEDYBINE SUKAKTIS. Kovo 21 

d. Antanas ir Lionė Samulaičiai at
šventė savo vedybinio gyvenimo 55 
metų sukaktį. Šv. Kazimiero švento
vėje buvo jų intencija atnašaujamos 
Mišios, kurių metu sukaktuvininkams 
buvo suteiktas specialus palaimini
mas ir įteiktos lazdelės, papuoštos 
kryžiumi. Mišioms tarnavo du jų 
vaikaičiai ir dvi vaikaitės. Skaitymus 
atliko marti Anne ir Eugenijus Ka- 
lasauskas. Po Mišių parapijos salėje 
įvyko “jaunavedžių” pagerbimo po
kylis, kurio metu sukaktuvininkams, 
įteikta gražių dovanų ir pasakyta 
nuoširdžių kalbų.

Antanas Samulaitis, Lietuvos ka
riuomenės savanoris, vedęs Lietuvo
je Lionę Keblytę, po trijų vedybinio 
gyvenimo dienų 1926 m. išvyko Ka- 
nadon. Gavo damįį "General Elec
tric”. Tvirtai atsistojęs ant kojų, at
sikvietė savo žmoną Lionę. Susilaukė 
dviejų sūnų, kuriuos išleido į moks
lus. Vienas dirbo NTO aviacijoje, ki-

(Atkelta iš 4-to psl.) 
bandoma tokią klasę vėl atgaivinti. 
Tą specialią klasę mokyti yra su
tikusi talentinga jauna mokytoja Aid. 
Baltakienė.

A. V. APANAVIČIAI balandžio\21 
d. susilaukė napjagimės dukrelės. 
Trečioji dukra tėveliams ir sesutėms 
Irenai ir Vidutei atnešė daug naujo 
džiaugsmo. Pirmojo sūnaus susilau
kė Ed. P. Didžbaliai.

BIRUTĖ PLISKEVIČIŪTĖ ištekė
jo už E. J. Ellul. Sutuoktuvės Įvyko 
gegužės 2 d. St. Patrick šventovėje.

NAUJI PENSININKAI. Petras Žu
lys ir Vladas Stabingis pasidarė 
"Stelco“ pensininkais, plieno gamyk
loje dirbę daugiau kaip 30 metų.

E. ŠIMAITIENĖ po sunkios opera
cijos sugrįžo į namus.

A.a. ALFONSAS PRIALGAUS- 
KAS, vėžio ligos pakirstas, mirė 
balandžio 1 d. Hendersono ligoninėj. 
Pagal velionies norą, jo kūnas buvo 
sudegintas krematoriume. Dirbo “Int. 
Harvester”. Paliko žmoną Ingę, vo
kiečių tautybės, ir dvi podukras. Bu
vo aktyvus medžiotojų-žūklautojų 
klubo narys. K. M.

SLA 72-ROS KUOPOS tradicinė 
gegužinė įvyks liepos 19 d. savano- 
rio-kūrėjo Antano Padolskio sody
boje Paris, Ont. Valdžios leidimas 
gautas. Loterijos bilietai jau platina
mi. Š.m. gegužinės tikslas — įam
žinti KL Fonde vardą a.a. vyskupo 
V. Borisevičiaus, Lietuvos okupanto 
— sovietinių komunistų suimto 1946 
m. vasario 3 d. ir nužudyto 1947 m.

Kiekvieno lietuvio pareiga pavie
niui ar per organizacijas kalbėti apie 
sovietų okupaciją ir informuoti ka
nadiečius apie tautžudystę okupuoto
je Lietuvoje. Savanoris-kūrėjas A. 
Padolskis yra vienas tų, kuris yra 
įsijungęs į kanadiečių organizacijas 
vien ■ dėlto, kad galėtų teikti infor
maciją svetimtaučiams apie žiaurią 
sovietų Okupaciją Lietuvoje. Jis kas 
metai SLA 72-ros kuopos darbus pa
remia stambia auka. Yra ir daugiau 
pasižadėjusių rėmėjų. Jiems visiems 
bus išreikšta viešą kuopos padėką.

J. šarapnickas

tas tebedirba Winnipego universi
tete. Dabar Antanas jau pensininkas 
ir darbuojasi savo namuose. Jo mėgs
tamiausias darbas — elektronika ir 
smulkūs namų įrengimo dalykai. Jis 
nekartą savo “išradimų” dėka išsau
gojo automobilį nuo pavogimo: pa
lietus jo mašiną, ji pradeda “rėkti”, 
užsidega Įvairios šviesos ir pasirodo 
kitokie prajovai. Ponia Lionė — gra
žiai tvarko savo namus, ypač gėlytes. 
Abu reiškiasi parapijos ir visuome
nės gyvenime. Linkime jiems dar 
daug laimingų metų!

VELYKŲ! NAKTJ Prisikėlimo pa
maldose giedojo inž. Jurgio Valai
čio paruoštas vaikų choras. Jam tal
kina Anne Samulaitis ir Judy Bar- 
kauskaitė. J. B.
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Norinčius kūno ir dvasios
C||C|Q|VOS kviečiame atvykti poilsiui į Nek.

™ J Pr. Marijos seserų sodybą Putname.
Graži gamta ir jauki lietuviška nuotaika Jus atgaivins.
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo 

atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:
Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828

All Languages Service

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ
* 361-0303

SUITE 1.105, 67 YONCE STREET, TORONTO. ONT. M5E 1J8

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839

■ VACYS ŽI2YS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

I I II I A
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
> 2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954 mini ekskursijos

l VILNIŲ
Gegužės 26
Liepos 15
Rugsėjo 1
Rugsėjo 30

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

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

{ EAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus su
sirinkimas (paskutinis prieš va
saros atostogas) įvyko gegužės 
3, sekmadienį, po 11 v. r. Mišių, 
didžiojoje Anapilio salėje. Po 
trumpos įžangos ir praėjusio su
sirinkimo protokolo skaitymo 
pirm. S. Trinkienė auditorijai 
pristatė paskaitininkę dr. Gra
žiną Girdauskaitę-Szabo. Ji la-. 
bai įdomiai papasakojo apie 
odos priežiūrą, ligas, saulės nu
degimus ir kt. Paskaitą paįvairi
no spalvotomis skaidrėmis. Po 
to ji atsakinėjo. į klausimus. Vi
sų narių ir viešnių vardu pirm. 
G. Trinkienė padėkojo ir pa
skaitininke! įteikė gėlių puokš
tę. Toliau sekė einamieji reika
lai: pasiruošimas kapinių lanky
mo dienai, Karavanui, rudens 
koncertui. Pranešime apie oku
puotos Lietuvos politinių kali
nių šeimoms remti vajų pirmi
ninkė pastebėjo, kad per p. Se- 
konienę Staynerio lietuviai įtei
kė $60. Dabar bendra suma yra 
$950. Taip pat buvo prisimintos 
gyvos ir mirusios motinos. Susi
rinkimas baigtas vaišėmis. G. B.

Aukoti Anapiliui, įskaitant 
ir garbės lentą, patogiausia per 
Lietuvos Kankinių parapiją 
(Lithuanian Martyrs’ Church). 
Galima aukoti savo vardu arba 
įamžinti garbės lentoje miru
siųjų prisiminimą. Mažiausia 
pilna auka yra $1,000. Smulkes
nės aukos bus saugomos, kol 
susirinks pilna suma, t. y. 
$1000. Informacijas tuo reikalu 
teikia A. Rinkūnas tel. 239- 
7268.

Kanados Žydų Kongresas ga
vo iš Kanados vyriausybės 
$200,000 paramą savo doku- 

j mentacijos archyvui “Holo
caust Documentation Bank”. 
Čekį įteikė daugiakultūrių rei- 

\kalų min. J. Fleming minėtos 
organizacijos pirmininkui Irwin 
Cotler, kuris pareiškė, kad jo 
vadovaujama organizacija pri-' 
dės dar $100,000. Dokumentaci- 
nis žydų archyvas planuoja re- 
korduoti į garsines vaizdajuos
tes nukentėjusių žydų pasako- 

■jmius—ber pergyvenimus, taip 
pat jų gelbėtojų nežydų atsimi
nimus. Pasak I. Cotlerio, pir
mas tarptautinis išsigelbėjusių 
žydų suvažiavimas įvyks Jeruza
lėje š. m. birželio mėnesį.

Šią informaciją paskelbė “Ca
nadian Jewish News” 1981. IV. 
9. Prie jos yra pridėtas skelbi
mas, kuriame jieškoma kandi
dato į minėto projekto direkto
rius. Iš skelbimo matyti, kad 
surinktoji dokumentacinė me
džiaga bus panaudota mokyk
loms ir kitiems tikslams.

Vasario 16 gimnazijai parem
ti dar gauta aukų iš KLB Ha
miltono apylinkės valdybos 
$800, iš Londono aply. valdybos 
$100, Mažosios Lietuvos Mote
rų Dr-jos $150. Jei kas dar no
rėtų savo gimnaziją paremti, au
kas prašome siųsti: Vasario 16 
gimnazijai remti komisijai, 236 
Dovercourt Rd., Toronto, Ont. 
M6J 3E1. Taip pat, kas jaučia 
pareigą savo vaikus siųsti į tą 
gimnaziją mokytis ir norėtų in
formacijų, gali kreiptis į minė
tą komisiją.

Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija

Baltiečių karo veteranų lyga 
Kanadoje surengė šios organi
zacijos suvažiavimą Hamiltone 
š. m. balandžio 4 d. ir ta proga 
pasiuntė Kanados min. pirmi
ninkui P. E. Trudeau raštą, at
kreipiantį jo dėmesį į sovietinę 
Baltijos kraštų okupaciją, žmo
gaus teisių pažeidimus ir pra
šantį remti Baltijos valstybių 
laisvės bylą, pasmerkiant Molo- 
tovo-Ribbentropo sandėrį ir so
vietų pastangas tęsti okupaciją 
bei rusinti pavergtas tautas. Pa
sirašė suvažiavimo pirm. St. Jo
kūbaitis ir estų bei latvių atsto
vai.

Komunistų veikėjas Alfonsas 
Magis mirė š. m. kovo 12 d. 
Apie jo mirtį rašė komunistų 
partijos laikraštis “Canadian 
Tribune” kovo 23 d. laidoje. Ve
lionis atvyko iš Lietuvos 21-rių 
metų amžiaus ir 35-rius metus 
dirbo “Goodyear Rubber Co.” 
Aktyviai reiškėsi darbo unijoje 
ir dalyvavo komunistiniame są
jūdyje už sovietinę “taiką”. 
Vieną kartą dalyvavo to sąjū
džio kongrese Stockholme kaip 
torontiškio padalinio atstovas. 
Jo žmona Alice Magis, taip pat 
komunistų veikėja, nekartą yra 
kandidatavusi įvairiuose rinki
muose.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad yra ati
darytos pasų išdavimo įstaigos 
Londone (451 Talbot St., 7th 
floor), Windsore, Viktorijoje ir 
Frederiktone. Vietinėse įstaigo
se užsienio pasai išduodami per 
3 dienas, bet reikia atvykti pa
tiems prašytojams. Norintieji 
gauti pasą paštu turi siųsti pra
šymus su dokumentais į Otavą. 
Ši procedūra yra žymiai ilgesnė. 
Prašymų blankai gaunami pasų 
įstaigose, kelionių biuruose, 
pašto įstaigose, lėktuvų bendro
vėse.

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
's,ai90s (416) 231-4138I oronro, unrario

M8X1C5 namų 249-2637

A d vok a tas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W., 
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

W G DRESHER s™ 

insurance 
RESHER-įjARAUSKAS agency 

233-3334 - 231-2661 - 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

INSUKANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO"
Anapilio žinios

— Gegužės 3, sekmadienį, per 11 
v. Mišias 8 vaikučiai priėmė pirmąją 
Komuniją. Visi gėrėjosi įspūdingo
mis iškilmėmis, kuriose pamokslą 
pasakė klebonas kun. J. Staškus, gie
dojo parapijos choras ir solo — p.p. 
Paulioniai iš St. Catharines, pagerb
dami pirmąją Komuniją priimančius 
savo vaikaičius.

— Pamatai naujiem paminklam 
kapinėse baigiami lieti šią savaitę. 
Suinteresuoti prašomi skambinti Pr. 
Ališauskui tel. 273-3796.

— Eitynės už negimusių kūdikių 
teises — gegužės 10, sekmadienį, 1.30 
v.p.p., Toronte, prie parlamento rū
mų. Bus žygiuojama pro General li
goninę, kur kasmet nužudoma 4.000 
negimusių kūdikių. Eitynes rengia 
kanadiečių organizacijos ir kviečia 
lietuvius dalyvauti.

— Anapilio sodybai aukojantieji 
$1000 ir daugiau bus įrašomi specia
lioje garbės lentoje. Tokias aukas 
patogiausia įteikti per parapiją, ra
šant “Lithuanian Martyr’s Church”. 
Tais atvejais išduodami kvitai mokes
tinėms atskaitoms.

— Pavasarinė kapinių lankymo 
diena — gegužės 31, sekmadienį, 3 v. 
P-P-

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $674.17 — D. Viskontienė; $600 
— B. O. Sergaučiai; $40 — V. Du- 
binskis.

— Kapinių aptvėrimui aukojo: 
$100 — A. Pauliukienė, S. Bilevičius, 
A. E. Kazakevičiai, A. ir J. Vanagai; 
$50 — M. Buračienė, E. K. Gudins- 
kai, M. Juodis; $70 — F. M. Vilkas; 
$20 — V. Pošius.

— Gegužės 4 d. iš Lietuvos Kanki
nių šventovės lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Justinas Norkus, 23 mė
nesių amžiaus, Vlado ir Veros Nau
sėdų vaikaitis.

— Gegužės 10, sekmadienį, Mišios:
10 v.r. — už a.a. Juozą ir Marijoną 
Konkulevičius bei jų sūnų Povilą,
11 v.r. — už a.a. Kostą Bernotavičių.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamaldose 

prisimintas a.a. Augustinas Temeris, 
84 m., miręs gegužės 2 d. Vokietijoje. 
Paliko liūdinčius — žmoną, 4 duk- 
(jų tarpe Mėtą Pamataitienę Toron
te), 1 sūnų, 9 vaikaičius ir 1 pro
vaikaitį. ,

— Antradienį šaukiamas specialus 
tarybos posėdis 7.30 v.v., dalyvau
jant sinodo vyskupui. Jeigu bus ima- 
namo prieiti prie lygiateisių sutari
mų, tada gegužės 26 d., 7.45 v.v., 
įvyks visuotinis parapijos susirinki
mas. Apie tai bus pranešta daugiau 
sekantį kartą.

— Trečiadienį, 5.30 v.p.p., Missi- 
ssaugoje įvyks konfirmandų pamo
ka.

— Moterų draugijos bazaras ir py
ragų išpardavimas — gegužės 9, šeš
tadienį, nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. prie 
šventovės (kampas Indian Rd. ir 
Bloor). Daiktus galima sunešti penk
tadienį vakare tarp 6 iki 9 v.v., o 
pyragus — tą patį šeštadienio rytą.

— Dėkojame “Paramai” už gautą 
$300 auką, kuri bus naudojama tik 
lietuvių par. veiklos reikalams.

A. a. Eugenijui Meškauskui 
Hamiltone mirus, vietoj gėlių 
aukojo $20 “T2” Janina ir Ar
tūras Grabošai.
ESU NAŠLĖ, 55 metų amžiaus, No
riu susipažinti su panašaus amžiaus 
lietuviu kaip gyvenimo draugu. Ra
šyti “TŽ” adresu, pažymint ant voko 
"Našlei”.

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.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818

Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “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), jų užvalka
lus, pagalves, miegmaišius ir 
matracams klostytus uždangalus.

Telefonai 787-9021, 
368-1017 Toronte

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 3, sekmadienį, vysk. V. 

Brizgys suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą parapijos jaunimui. 11.30 v. 
Mišių pradžioje, giedant parapijos 
chorui, šventovėn įžengė raudono
mis sutanomis apsirengę sutvirtina
mieji su globėjais. Vysk. V. Brizgys, 
pasakęs pamokslą, asistuojamas ku
nigų, atliko apeigas. Jaunimą Sutvir
tinimui paruošė seselė Igne, J. Kak
nevičius, J. Freimanas, A. Kalinaus
kas ir V. L. Kolyčiai.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
įvyko per 10 v. Mišias, kurioms vai
kučius paruošė seselė Loreta. Gie
dojo “Volungės” choras, kuriam va
dovauja D. Viskontienė, ir sol. A. 
Pakalniškytė.

— Susituokė Jonas Didžbalis su 
Daniele Jonuškaite.

— Pakrikštytas Paulius-Juozas, 
Dariaus A. ir Nijolės (Genautytės) 
Marijošių sūnus.

— A.a. Sofija Simonaitienė, 61 m., 
gegužės 5 d. palaidota iš Prisikėlimo 
šventovės lietuvių kapinėse.

— Gegužinės pamaldos — kasdien 
7 v.v. šeštadieniais Marijos litanija 
kalbama po 9 v. Mišių, o sekmadie
niais ji giedama po 11.30 v. Mišių.

— Kapinių lankymas — gegužės 31 
d., 3 v.p.p.

— “Aušros” stovykla bus liepos 
5-18 d.d. ateitininkų — liepos 19 — 
rugpjūčio 1 d.d.

— “Share Life” antroji rinkliava
— gegužės 17 d.

— Parapijai aukojo: “Parama” — 
$300, Pirmasis Pensininkų Būrelis
— $150.

— Popiežius labdaros darbams pa
remti surinkta $724.

— Mišios sekmadienį: 8 v. už Ago
tą Ramanauskienę, užpr. E. Norvai
šienė, 9 v. už gyvas ir mirusias mo
tinas, 10 v. specialia intencija, 11.30 
v. už parapiją, 7 v.v. už Adelę ir Pijų 
Adomavičius, užpr. M. V. Indrišiū- 
nai.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” gegužės 9 ir 10 d. d. da
lyvaus folkloriniame festivaly
je Thunder Bay, Ont., ir pasiro
dys plačiai miesto publikai net 
keletą kartų. Išvykoje dalyvaus 
32 atžalyniečiai.

Toronto Maironio mokyklos 
1980-81 mokslo metų užbaigimo 
ir Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 10, sekmadienį, 
4 v. p. p., Anapilio salėje. KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pirm. R. Jonaitienė sveikins lie
tuvę motiną, Lietuvos konsulas 
dr. J. Žmuidzinas įteiks baigu
siems mokyklą pažymėjimus, X 
sk. mokiniai bus apdovanoti ro
žėmis, kurias, kaipo padėkos 
simbolį, jie įteiks savo mamy
tėms. Meninę programą atliks 
Toronto Maironio mokyklos 
choras, vadovaujamas mokyt. 
D. Viskontienės, taip pat vaidins 
ir šoks žemesniųjų skyrių mo
kiniai, pasirodys ir mažieji — 
priešmokyklinis skyrius.

Kviečiame Toronto visuome
nę, ypač mokinių tėvelius, atsi
lankyti į šį minėjimą. Mokiniai, 
kurie dalyvauja mokyklos moks
lo metų užbaigimo programoje, 
privalo iškilmėse dalyvauti.

Maironio mokykla šiuos 
mokslo metus užbaigia gegužės 
9 d. Mokiniai bus paleisti namo 
11 v.

Mokyklos vedėjas
Motinos Dienos proga L. Na

mai ruošia specialius pietus 
Mindaugo menėje, antrame 
augšte. Motinos bus pasveikin
tos su gėlėmis ir vynu.

PLIAS Toronto skyriaus val
dyba praneša, kad šiais metais 
gegužės 14 d., 7.30 v. v., Lietu
vių Namuose, posėdžių salėje, 
šaukiamas visuotinis narių su
sirinkimas. Visi nariai ir nauji 
inžinieriai bei architektai kvo
čiami dalyvauti. Valdyba

Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras” gegužės 17, sekma
dienį, 3 v. p. p. vaidins Toronte 
Lietuvių Namuose dar Kanado
je nematytą Birutės Pūkelevi- 
čiūtės 3-jų veiksmų išdaigą (far
są) “Antroji Salomėja painiavo
se”. “Aukurą” kviečia Toronto 
lietuvių teatras “Aitvaras”.

Invalidų metų proga Toronto 
miesto rotušėje rengiama foto
grafijų paroda gegužės 6-29 d. 
d. Joje bus pavaizduoti asme
nys, pasiekę įvairių profesinių 
karjerų, nežiūrint luošumo. Pa
roda vadinasi “People ’81”. Te
lefonas informacijai: Marta 
Bobrovskis 367-7732.

Lietuvių Namų Vyrų Būrelio 
rengiama vasaros stovykla pra
sidės rugpjūčio 2 d. ir baigsis 
15 d. Registruotis pas B. Lau- 
cį tel. 769-1266.

Spaudos baliaus proga “Tė
viškės Žiburiams” paaukojo po 
$10 Antanas Bliūdžius ir Kazys 
Mikšys.

Kunigų' suvažiavmas
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kunigų Vienybės suvažiavimas 
įvyko š. m. balandžio 28 d. Lie
tuvos Kankinių parapijos kle
bonijos posėdžių kambaryje, 
Anapilyje, dalyvaujant vysku
pui V. Brizgiui ir trylikai kuni
gų (Pr. Gaida, J. Gutauskas, L. 
Januška, OFM, E. Jurgutis, 
OFM, L. Kemėšis, St. Kulbis, 
SJ, J. Liauba, OFM, B. Pacevi- 
čius, Ant. Sabas, Aug. Sabas, 
Aug. Simanavičius, OFM, A. 
Stalioraitis, J. Staškus). Prieš 
posėdį buvo atliktas susikaupi
mo pusvalandis šventovėje, kur 
homiliją pasakė kun. B. Pacevi- 
čius.

Suvažiavimą pradėjo pirm.
kun. A. Simanavičius, kviesda
mas vysk. V. Brizgį maldai, kun. 
Aug. Sabą pirmininkauti, kun. 
A. Stalioraitį sekretoriauti. Pra-
ėjusių metų veiklos pranešimą 
padarė valdybos sekr. kun. J. 
Staškus, o finansinį — ižd. kun. 
Pr. Gaida. Apie misijonierišką 
savo kelionę į Kanados vakarus 
kalbėjo kun. L. Januška. Jis ap
lankė Winnipegą (ten vedė Ga
vėnios rekolekcijas), Kalgarį, 
Edmontoną ir Vankuverį. Tose 
vietovėse laikė pamaldas, teikė 
sakramentus, lankė ligonius, su
sitiko su daugeliu tautiečių 
apie tris savaites trukusioje ke
lionėje (kovo 25 — balandžio 
13). Visur tautiečiai pageidavo 
dažnesnio lietuvio kunigo apsi
lankymo. '

Vysk. V. Brizgys kalbėjo apie 
arkiv. Jurgio Matulaičio beati
fikaciją, šv. Kazimiero 500 me
tų sukaktį nuo jo mirties, Sv. 
Kazimiero kolegiją, mišiolą, re
liginę šalpą ir kt.

Nutarta remti Kanados Lie
tuvių Katalikų Centro iniciaty
vą rašyti prašymus Šv. Tėvui 
Jonui-Pauliui II, kad jis paspar
tintų arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylą, nes lietuvių 
tautos sutemose šiuo metu nau
jo palaimintojo iškėlimas pa
saulio akivaizdoje iškeltų ir ko- 
vojančiąją Lietuvą prieš dabar
tinę priespaudą. Parapijos turė
tų rašyti peticijas su gausiais 
parašais.

'Pritarta vyskupo V. Brizgio 
minčiai rengti pasaulio lietuvių 
katalikų kongresą 1984 m. ir 
tuo būdu pagerbti šv. Kazimie
rą kaip Lietuvos globėją 500 m. 
mirties sukaktyje.

Pageidauta: kad būtų refor
muojama šv. Kazimiero kolegi
ja Romoje, įvedant daugiau lie
tuviškumo ir sielovadinio paruo
šimo; kad lietuviškose parapijo
se intensyviau būtų jieškoma 
naujų kandidatų į minėtą kole
giją-

Taip pat išreikštas pageidavi
mas, kad greičiau būtų išleistas 
išeivijoje paruoštas altorinis 
Mišiolas lietuvių kalba ir mišio
lėlis tikintiesiems su priedinė- 
mis maldomis.

Kun. J. Staškus išdalino po 
kasetę garsinės juostelės, ant 
kurios įrašyta Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II kalba, pasakyta lie
tuviškai Šv. Petro bazilikoje, 
lietuvių koplyčioje, minint Šv. 
Kazimiero kolegijos 35-rių me
tų veiklos sukaktį.

Suvažiavimas baigtas malda 
ir vakariene, kuria pavaišino 
Lietuvos Kankinių parapija, va
dovaujama klebono kun. J. 
Staškaus. D. t )

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

A. a. Sofija Simonaitienė, 61 
m. amžiaus, mirė š. m. gegužės 
2 d., pakirsta vėžio ligos. Buvo 
septynių vaikų motina. Toronte 
pasižymėjo kaip įvairių paren
gimų šeimininkė. Nekartą ji 
yra patarnavusi ir “T. Ž i b u- 
riams” per spaudos vakarus.

A. a. Kazio Ožalo atminimui 
savo aukas skyrė Kanados Lie
tuvių Fondui: Petras Ožalas — 
$50; po $20: Petras Augaitis, 
Juozas Bersėnas, Mr. & Mrs. D. 
H. Clarke Armstrong, Mrs. V. 
Kupetis, J. & A. McNamara, Bi
rutė Ožalas; po $10: P. Gulbins- 
kas, St. Juknevičius, M. Račys, 
J. Tamulionis, K. Lukošius.

KL Fondas

Optometristas
Dr. R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

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

Torontiškės tautinių šokių grupės “Atžalynas” vadovės VIDA JAVAITĖ ir 
ALDONA ZANDERIENE, pavadavusios atžalyniečių vadovę SILVIJĄ MAR- 
TINKUTę, kuri vienerius metus mokytojavo Australijoje

Subrendęs “Atžalynas”
Torontiškės tautinių šokių grupės dešimtmečio koncertas

Jau nuo 1981 m. pradžios bu
vo girdėti, kad “Atžalynas” ren
giasi ne tik pavasariniam kon
certui, bet ir dešimtmečio su
kakčiai. Jaunimas ilgai ruošėsi, 
kol sudarė tinkamą programą. 
Pagaliau gegužės 2, šeštadienį, 
erdvioje West Park Secondary 
School salėje išvydome spalvin
gai pasipuošusį jaunimą, atlie
kantį naujai paruoštus šokius.

Nustatytu laiku scenoje pasi
rodė programos pranešėjas Al
girdas Vaičiūnas su įvadiniu ir 
sveikinamuoju žodžiu, kurį cho- 
reografiškai išreiškė šokėjos ir 
šokėjai pasveikinimo pyne, spe
cialiai paruošta šiai progai. Gau
siem žiūrovam stipriai plojant, 
ėmė rodytis viena šokėjų gru
pė po kitos be jokio sutrikimo 
— vyresnieji, vidurinieji, jau
niai ir mažieji. Visi buvo gerai 
pasiruošę, šokius atliko sklan
džiai, grakščiai, žaismingai ir su 
šypsena veiduose. Dalis šokių 
mūsų žiūrovams buvo nauji, bū
tent, Voveraitė, Vaivorykštė, 
Lėlės, Pas močiutę augau. Nau
jumu padvelkė ypač Lėlės. Tai 
šokis, kuriame pavaizduoti lėlių 
judesiai, atlikti trijų šokėjų. 
Jie, tarytum robotai, vaidino lė
les, mokančias šokti, judėti, su
sipykti ir susitaikyti.

Šokių programoje netrūko ir 
humoro. Mat Rugelius atliko 
veteranų grupė, kuri savo ne
judrumu ir vieno šokėjo vis pa
vėluotais judesiais kėlė juoką.

Daugiakultūrė paroda ir iš
kilmė (Canadian Voices) rengia
ma Toronto universiteto Ro- 
barts bibliotekoje ryšium su 
Kanados vyriausybės daugia- 
kultūrės politikos 10 metų su
kaktimi. Parodoje bus išstatyti 
leidiniai autorių, rašiusių ne- 
anglų ir neprancūzų kalniomis 
ir gavusių paramą iš daugiakul- 
tūrio direktoriato. Parodos ati
darymas — gegužės 12, antra
dienį, 7 v. v., Robarts bibliote
koje. Dalyvaus ir daugiakultū- 
rių reikalų ministeris J. Fle- 
mingas. Po to bus literatūrinė 
programa Hart House, Debates 
Room, patalpose. Savo kūrinius 
skaitys rašytojai bei poetai: 
Dionne Brandu Mary di Michele, 
George Faludy, Reshard Gool, 
Joy Kogawa, Josef Skvorecky, 
Bus ir muzikinė dalis, kurią at
liks graikų-čiliečių grupė “Com- 
paneros”. Paroda veiks iki bir
želio 13 d.

Šios iškilmės proga bus pra
dėtas naujas literatūrinis pro
jektas, būtent, antroji novelių 
antologija (vertimai iš neoficia
lių kalbų) ir mitologijų rinki
nys (“Tales of Heritage”), api
mantis įvairias tautybes, šiame 
projekte atsispindės temos: atei
vis, rašytojas tremtyje, antroji 
kanadiečių kartai čiabuvių tau
tos. Adresas informacijai: And
res Machalski, Publicity, 64 St. 
Clair Ave. West, Suite 403, To
ronto, Ont. M4V INI. Tel. (416) 
960-5166.

Minėtoje knygų parodoje bus 
ir dail. Tamošaičių leidinys 
“Lithuanian National C o s- 
tume”. Ar bus ir daugiau lietu
vius liečiančių leidinių, kol kas 
nežinoma.

Patikslinimas. “T2” 18 nr. 
išspausdintoje Antano Masio 
padėkoje vietoje žodžio “pran
cūzų” turėjo būti “pranciško
nų”.

A. a. Kazimiero Ožalo atmi- 
nimui Sofija ir Jonas Tumosos 
“T2” paaukojo $25.

Ontario vyriausybė paskelbė 
gegužės mėnesį šeimos vienybės 
mėnesiu. Tikslas — sustiprinti 
šeimų vieningumą. Vyriausybės 
pareiškime sakoma: “Mūsų vi
suomenė sudaryta iš daugelio 
šeimų, atkilusių iš įvairių pa
saulio kultūrų. Stebėdami, kaip 
įvairių kultūrų šeimos elgiasi, 
norėdamos išlaikyti gerus san
tykius, galime daug ko pasimo
kyti apie šeimos vienybę”.

(Lėlės ir Rugeliai buvo paruoš
ti V. Siminkevičienės).

Kad programa nebūtų mono
toniška, rengėjai pakvietė mer
gaičių chorą “Aidas” iš Hamil
tono. Jis, pakaitomis su “Atžaly
nu”, padarė programą gyvą ir 
įdomią. Choro vadovas muz. J. 
Govėdas su 30 lietuvaičių atliko 
septynias dainas lietuvių kom
pozitorių, išskyrus J. Offenba- 
cho “Barkarolę”. Jų dainos 
skambėjo harmoningai, naujai. 
Vienos jų buvo lyriškos, kitos 
dramatiškos ir net dinamiškos. 
Labai imponuojančiai, gyvai, 
dinamiškai skambėjo daina 
“Pasėjau dobilą”, kurioje pasi
reiškė kaip kompozitorius pats 
choro dirigentas J. Govėdas. 
Kaikurios dainos atrodė mer
gaitėm lyg ir persunkios ar dar 
nevisai paruoštos (pvz. “Apy
nėlis”). Geras buvo dainų parin
kimas — j ieškota ne tik mergai
čių chorui tinkamų dainų, bet 
ir naujumo bei originalumo.

Pagaliau užbaigoje “Atžaly
nas” sujungė savo jėgas su “Ai
du” — atžalyniečiai šoko, aidie- 
tės dainavo. Deja, dėl permažos 
scenos nebuvo įmanoma taip 
surikiuoti visas jėgas, kad susi
darytų įspūdinga baigmė. “At
žalynas” turi apie 120 narių, o 
“Aidas” 30. Didingam įspūdžiui 
sudaryti reikėtų daug didesnės 
scenos ir labiau suderinto abie
jų vienetų įnašo.

Pasibaigus programai, šcenon 
atkeliavo gėlės, kurios papuošė 
vadovų krūtines. Sukaktuvinin
ką “Atžalyną” sveikino krikšto 
tėvai (p. p. Ase.vičiai, Bumeiste- 
riai, Kuzmai, Skrebutėnai, 
Strazdai), KLB Toronto apylin
kės pirm. R. Jonaitienė (įteikė 
ir čekį), “Gintaro” vadovė R. 
Karasiejienė. Visa eilė sveikini
mų buvo išreikšta L. Namuose 
vakarienės metu. Ten buvo su
rengta loterija ir pagerbti ne 
tiktai vadovai, bet ir šokėjai bei 
veikėjai, dalyvavę “Atžalyno” 
veikloje ištisus 10 metų.

Rengėjų vardu buvo išreikšta 
padėka aidietėms, muzikantams 
— A. Biskytei, V. Lukošiui, L. 
Modiv, taip pat visiems kon
certo talkininkams. Šį sykį ne
sigirdėjo padėkos “Vasaros gar
sų” trijulei (Dovidaitytėms ir 
A. Biskytei), kuri tokiomis pro
gomis koncertuodavo su “Atža
lynu”. Mat ji prieš kurį laiką 
nutilo, nebedainuoja, turbūt il
sisi ir projektuoja ką nors nau
jo. . .

Vakarienės metu L. Namuo
se visi dalinosi gražiais koncer
to įspūdžiais, linkėdami “Atža
lynui” neužmigti ant laurų. 
Kas matė “Atžalyno” šokius pa
čioje pradžioje ir dabar, gali pa
liudyti padarytą nepaprastą pa
žangą. “Atžalynas” jau įsirikia
vo į pirmaeilių grupių kategori
ją. Tai gražus jaunimo sambū
ris, kuris, žvelgdamas į ateitį, 
neturėtų ribotis vien tautiniais 
šokiais.

“Atžalyno” koncerte ir vaišė
se dalyvavo “Karavano” vado
vas ir etninio meno tarybos di
rektorius L. Kossaras su žmo
na. Privačiai jis išreiškė savo 
pasitenkinimą koncerto progra
ma ir pastebėjo, kad tokia pro
grama turėtų būti duodama ir 
“Vilniaus” paviljone, nes ji ga
li sutraukti daug kitataučių žiū
rovų.

“Atžalynui” vadovauja S. 
Martinkutė, jai talkina šokių 
mokytojos — V. Javaitė, S. Un-
dęrytė, R. Drešeris, I. Poškutė. 
Daug padeda tėvų komitetas su 
V. Dauginiu priešakyje.

Dešimtmečio proga išleistas 
iliustruotas 8 puslapių leidinė
lis. Jame daug nuotraukų. Vie
nas puslapis skirtas tekstui — 
ištraukoms iš įvairių laikraščių. 
Deja, nenurodyti laikraščių pa
vadinimai nei datos. Norintiems 
sužinoti “Atžalyno” praeitį, 
teks jieškoti duomenų kitur.

Šis koncertas tebūnie gera 
pradžia naujo dešimtmečio! Bvs.

ffl MONTREAL
Dar nekrikštytas choras

. Montrealio mergaičių choras, kuris rengiasi savo krikštynoms

/ Jau daugiau kaip metai sesuo Te
resė vadovauja Montrealio lietuvių 
mergaičių chorui. Jos yra jau kelis 
kartus pasirodžiusios, bet dabar ruo
šiasi savo krikštynoms ir pirmam 
koncertui. Ta proga turėjau trumpą 
pasikalbėjimą su choro vadove.
( — Kas paskatino Jus dirbti su 
mergaičių choru? Kaip jis Įsisteigė?

— J. Baltuonienė prašė, kad su 
mergaitėm dirbčiau ir paruoščiau 
pavasariui programą. Anksčiau p.p. 
Adamoniai ragino organizuoti chorą, 
bet pirmais metais, kol viskas buvo 
nauja, dar nepajėgiau pradėti, o ant
rais metais, kai J. Baltuonienė prašė, 
pradėjom organizuoti mergaites ir 
sudarėm šį chorelį.

— Kiek dabar iš viso turite mer
gaičių?

— Pradėjom su 16, pora atkrito, 
kelios prisidėjo ir dabar yra 23.

— Kokio amžiaus mergaitės?
— Tarp 13 ir 20 metų.
— Chore matyti daug mergaičių, 

kurios nekalba lietuviškai? Kaip jas 
suradote?

— Jos domėjosi, bet nedrįso ateiti. 
Mes paraginom jas ir p. Baltuonienė 
žadėjo duoti joms lietuvių kalbos 
pamokas, pamokyti žodžius, jų ta
rimą ir dainų prasmę. Dabar jinai 
dirba su jom kiekvieną sekmadienį. 
Jos pamatė, kad nėra taip sunku iš
mokti lietuviškai. Visos yra iš lie
tuvių kilmės šeimų — vienas iš tė
vų yra lietuvis.

— Kaip sekasi dainavimas su jo
mis?

— Jos labai noriai dainuoja. Kai
kurios tyli pradžioje, kol dar nemo
ka žodžių, bet kai išmoksta, drąsiau 
dainuoja. Ir gerai, nes kol dar žodžių 
tinkamai neištaria, gėriau, kad drą
siai nedainuotų su akcentu.

— Kaip dažnai darote repeticijas?

Montrealio Aušros Vartų parapijos vyrų choras, vadovaujamas ALEKSAND
RO STANKEVIČIAUS,, koncerto metu Nuotr. A. Mickaus

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1469 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Term. ind. I m. 14.25% Nekiln. turto nuo 1 6.25% 
Pensijų planą ..13.5 % Asmenines nuo ..17 % 

Taupymo s-tas ..11 %
su apdrauda iki $2.000 Paskolos mirties atveju 
Čekių s-tas .......... 6 % apdraustos iki $10,000.

KONFDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI 

/
KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

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,: 722 3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais ar be baldų. Skambinti vaka
rais tel. 769-1835 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

— Dabar du kartus į savaitę po 
pusantros valandos.

— Ar mergaitės noriai lanko repe
ticijas?

— Labai noriai. Visada dauguma 
būna repeticijose.

— Kiek dainų dabar sudaro jūsų 
repertuaras?

— Tiksliai nežinau, bus apie 20. Be 
to, repertuare turime ir giesmių, nes 
giedame per 10 v. Mišias Aušros Var
tų šventovėje. Iš viso turime apie 
30 dalykų. t.

— Iš kur gaunate dainas?
— Įvairiai. Mes dainuojam gan 

daug liaudies dainų, paskui lietuvių 
kompozitorių išeivijoje: Budriūno, 
Strolios, Jakubėno ir kitų. Kaiku- 
rias dainas reikia pritaikyti mergai
čių chorui. Dabar Z. Lapinas parašė 
vieną dainą mums ir žadėjo antrą 
parašyti. Turime dainų ir iš oku
puotos Lietuvos, bet kol kas jų ne
daug dainuojame.

— Kokie jūsų ateities planai?
—. Mes ruošiamės savo krikšty

noms gegulės 9 d. Jau turime ir kū
mus — Zigmą Lapiną ir Giną Cap- 
kauskienę, kurie abudu yra stiprūs 
muzikai. Z. Lapinas yra kompozito
rius, įsteigęs čia “Gintarą”, o G. 
Capkauskienė yra plačiai žinoma so
listė. Po savo krikštynų galvojam 
pagastroliuoti, jeigu pakvies kas. 
Mes jau buvome Putname praėjusį 
rudenį. Pasirodėm seserų rėmėjų 
suvažiavime. Tai buvo mūsų pir
ma išvyka. Publika būva patenkinta, 
o taip pat ir mergaitės. Galvojam 
po krikštynų paruošti tokį repertua
rą, kad galėtume kitur koncertuoti. 
Tada mes rasime savo stilių ir turėsi
me platesnį repertuarą, įsigysim dau
giau patirties ir pasitikėjimo savimi. 
Tada drąsiau važiuosim.

Julija Adamonytė

AUŠROS VARTŲ KLEBONIJAI HA
MILTONE yra reikalinga LIETUVE 
ŠEIMININKE. Darbo nėra daug, nes 
yra tik du kunigai, šalia virtuvės yra 
gyvenamasis kambarys, mokama ati
tinkama alga, duodama viena laisva 
diena į savaitę ir visi patogumai 
dalyvauti šventovės pamaldose. Jei 
kuri tautietė norėtų pagelbėti lietu
viškos parapijos kunigams, tesikrei
pia šiuo adresu: 58 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont. — Tel.: (416) 522- 
5272.


