Pasaulio įvykiai

Keturiasdešimtas protestas
Tautai padaryta žaizda niekad neužgyja — jos skaus
mas pereina iš kartos į kartą, primindamas žaizdos buvimą.
Ji gali būti užmiršta, bet nelemtiem vėjam papūtus vėl iš
kyla tautos sąmonėje. Ir tai todėl, kad tautos istorija ke
liauja kartu su tautos gyvenimu į naujus šimtmečius. Są
moningai ar nesąmoningai jinai įauga į tautos audinį ir
veikia ateinančias jos kartas. Biblinių žydų istorija siekia
tūkstančius metų į praeitį. Jos istorijos žaizdos neišnyko —
tolimų šimtmečių kovos, vergijos, baudžiavos lydi žydų
tautą ir šiandieną. Jei žydų tauta šiandieną yra tokia, o
ne kitokia, tai dėlto, kad ją sąlygoja praeities laimėjimai
ir pralaimėjimai, ta dvasinė našta, sukrauta per ištisus
istorijos šimtmečius. Panašiai yra ir su lietuvų tauta. Ją
taip pat formavo ir tebeformuoja praeities krūvis su visais
savo lobiais ir kentėjimais. Netenka abejoti, kad pvz. di
dieji kunigaikščiai mūsų tautos gyvenime yra palikę neiš
dildomus pėdsakus, kurie taip įsiaudė tauton, kad liko
tartum nepastebimi, tačiau formuojančiai veiksmingi. Taip
pat nemažesnius pėdsakus mūsų tautoje paliko marai, bau
džiavos, vergijos, karai, sukilimai, partizaninės kovos,
okupacijos, t.y. visi tie įvykiai, kurie tautąslėgė, kankino,
kryžiavo ir paliko gilias žaizdas. Paviršiuje tie dalykai gali
būti ir nejaučiami po ilgesnio laikotarpio, nes jie nugrimz
ta tautos gelmėn ir iš ten veikia jątarytum podirvio šaltinis.
PRIE tų gilių mūsų tautos žaizdų priklauso ir sibiriniai trėmimai, kuriųketuriasdešimtąjąsukaktįminime šį 1981 metų pavasarį. Tiesa, sibiriniai trėmimai
buvo pradėti caro laikais. Jie buvo tęsiami ir po 1941 me
tų birželio, bet birželiniai trėmimai įsirėžė tautos atmintin
savo masiškumu, žiaurumu, sadistiškumu, staigumu. Dėl
to minėdami birželinius trėmimus, minime ir visus kitus,
kurie atėjo vėliau vis naujomis bangomis. Tie sibiriniai
trėmimai paliko mūsų tautoje neužgydomą žaizdą-traumą, kuri lydės lietuvių kartas iš vieno šimtmečio į kitą. Jei
gu tie trėmimai būtų buvę trumpo pobūdžio, minėtoji žaiz
da nebūtų atsivėrusi, bet, kai tie trėmimai ne tik prailgo,
bet ir daugybę tremtinių sunaikino, — liko fizinė ir dvanė žaizda tautos organizme. Dėl jos kenčia visi, net ir tie,
kurie patys nepergyveno minėtų trėmimų, net ir tie. kurie
gimė išeivijoje, laisvės kraštuose. Tautos skausmas nežino
sienų nei geležiniųuždangų — jis apima visus savo narius,
kur jie bebūtų. Šiais metais minime keturiasdešimtąją
trėmimo sukaktį, bet skausmas tebegelia visų tautiečių
širdis. Po kelių dešimtmečių, kai padidės laiko nuotolis,
anas skausmas nebus toks geliantis, tačiau jis bus jaučia
mas kaip apgydyta žaizda, kaip skaudžios praeities aidas.
Šiandieną ji tebėra skaudanti, atvira, skatinanti visą ken
čiančią tautą šaukti ir gintis nuo tolimesnės grėsmės. Dėl
to sibiriniai trėmimai visoje išeivijoje yra taip plačiai
minimi.

Prekiniai rusų vagonai, paruošti lietuvių deportacijai į Sibirą 1941 m. Lietuvoje. Tokiais vagonais buvo išvežta tūkstančiai
lietuvių. Dalis jų ten mirė kaip kankiniai, o kiti grįžo Lietuvon su palaužta sveikata. Ir dabar yra Sibire vargstančių lietuvių

Pranešimas iš Romos

Romos įvykių atgarsiai Lietuvoje
P, JATULIS

Katalikiškoj Lietuvoj šven
tovės perpildytos — rase įtakin
gas Italijoje Milano dienraštis
“11 Cornere della sera” gegu
žės 15 d. laiddje, kurioje iš
spausdino savo korespondento
Vittorio Zucconi iš Maskvos
pranešimą. Tuo metu, kai spon
taniškas siaubo pajautimas per
bėgo Sov. Sąjungoje katalikų
šventoves, dar atviras kultui, —
rašė dienraštis, — atėjo ir ofi
cialus pasipiktinimo bei simpa
tijos momentas telegrafiniu bū
du. Kaip buvo numatyta, Leoni
das Brežnevas, 24 vai. praslin
kus po atentato, pasiuntė Joančia yra savaiminga tautos reakcija į siaubin
nui-Pauliui II dviejų eilučių te
legramą: “Giliai pasipiktinęs
guosius trėmimus, bet to negana. Vien pasyviu ken
dėl nusikalstamo užpuolimo
tėjimu tauta negali apsiginti. Matydama gyvybinę
grėsmę, ji ima spontaniškai priešintis, gintis nuo sunaiki prieš Jūsų gyvybę, Jums linkiu
pilno ir greito išgijimo”. Tele
nimo grėsmės, nors ir mato savo jėgų nepakankamumą.
grama paprastai adresuojama
Dėlto Lietuvoje kilo ginkluotas sukilimas, kai atsirado
popiežiui Jonui-Pauliui II, Ro
įmanomos sąlygos. Tai buvo aktyvus tautos proveržis, pa
ma, be įžangų ir formalių man
skatintas kančios ir gyvybinio instinkto gintis. Vėliau tas
dagumo ženklų. Sov. Sąjunga ir
proveržis reiškėsi partizaniniu sąjūdžiu, trukusiu bene iš
Vatikanas neturi oficialių diplo
tisą dešimtmetį. Šiandieną tas proveržis reiškiasi pogrin
matinių
santykių, nors abi ša
džio spauda bei kova už pažeistas žmogaus teises. Jį galė
lys, kartu su JAV ir beveik vi
tume pavadinti tautos protestu prieš įkalinimą nebe Sibi
som Europos valstybėm, pasira
re, bet pačioje Lietuvoje. Šis protestas dabar jau aidi per
šė 1975 m. “Europos saugumo
visą laisvąjį pasaulį, kuriame ir mes gyvename. Per mus ji
ir bendradarbiavimo deklaracisai turi pasiekti vis platesnius pasaulio gyventojų
sluogsnius. Šis keturiasdešimtasis protestas turi būti stip
mente sukėlė opozicinė konser
resnis nei kiti ne tik dėlto, kad yra sukaktuvinis, bet ir
vatorių partija su savo vadu J.
dėlto, kad ryšium su įvykiais Afganistane ir Lenkijoje
Clarku. Prisimindami liberalų ir
pasaulis pasidarė imlesnis mūsų protestui. Viešoji opi
socialistų atmestą savo biudže
tą, kuriame buvo numatyta ga
nija tebėra moralinis ginklas, su kuriuo skaitosi ir trėmimų
lioną benzino ir alyvos pabran
kaltininkai bei budeliai. Dėlto nuolat turime protestuoti
ginti 18 centų ir tuo būdu pa
prieš įvykdytus trėmimus, kad jie visuotinai būtų pa
siekti susitarimą su Albertos vy
smerkti ir niekad nepasikartotų. O jaunajai kartai ir ki
riausybe, konservatoriai teigia,
tataučiams turime paruošti informacinę, dokumentinę lite
kad pastarųjų penkiolikos mė
ratūrą, kuri bylotų apie tautos žaizdą ir nuolat skelbtų
nesių laikotarpyje rinkimus lai
pasauliui mūsų protestą.
mėję liberalai galioną jau yra
pabranginę net 60 centų. Parlamentan jie atsinešė dabartinio
finansų min. A. MacEacheno
Kanados įvykiai
rinkiminio parlamento vajaus
atsišaukimą, kuriuo buvo skel
biama: “Balsuok už liberalus ir
užsitikrink žemas kainas”. Šiuo
naftos klausimu faktais parem
Kanados vyriausybė maždaug naftos gaminiais. Galiono pa tą vedamąjį parašė Toronto
aštuoniais centais pabrangino branginimas aštuoniais centais dienraštis “The Globe and Mail”,
galioną benzino ir namams šil nustebino visus benzino ir aly jį pavadinęs “Naftos mokesčių
dyti alyvos. Pabrangs ir kiti naf vos vartotojus. Į tai buvo atsa tingo”. Dienraštis pabrėžia, kad
tos gaminiai. Energijos išteklių kyta, kad pirmasis pabrangini min. pirmininko P. E. Trudeau
min. M. Lalonde kaltę dėl pa mas padengti ankstesniam Al vyriausybė Albertai mokamą
branginimo suvertė Albertai, bertos tiekimo sumažinimui 60.- kainą už statinę naftos šiemet
kuri nuo birželio 1 d. kasdieni 000 buvo nepakankamas. Tada padidino tik vienu doleriu iki
nį naftos tiekimą vėl sumažino buvo tikimasi, kad Kanados do $17.75. Tuo tarpu įvairiais mo
60.000 statinių. Tai jau antras lerio vertė pakils iki 87 centų, kesčiais savo iždui, kuriuos pa
toks sumažinimas, bendrai sie o iš tikrųjų doleris buvo ir tebė dengia vartotojai, statinė naf
kiantis 120.000 statinių. Trečiąjį ra vertas apie 83 centus. Kana- tos buvo pabranginta net $6.75.
žada įvesti rugsėjo 1 d., jeigu iki diškais doleriais už statinę už Paskutinis galiono benzino ir
to laiko nebus pasiekta naftos sienietiškos naftos reikia mokėti alyvos pabranginimas aštuoniais
kainų susitarimo tarp Albertos 43 dolerius, kai tuo tarpu Al centais vartotojams kasdien kai
ir Otavos. Pasak M. Lalonde, bertai Kanados vyriausybės nu nuos $4,4 milijono ir per metus
Kanados iždui duos $1,6 bilijo
valdžios iždui dabar reikės dau tarimu mokama tik $17.75.
Dėl tikrai tokio didelio ben no papildomų pajamų. Paskuti
giau pajamų iš užsienio įveža
mos naftos kainoms sulyginti su zino ir alyvos kainos pakėlimo nį pasitarimą Kanados energi(NukeJtai8-tąpsl.)
čia parduodamais kanadiškos triukšmą federaciniame parla-
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Vėl pabrango nafta

ją”, vad. “Helsinkio aktą”.
Nuoširdesnė ir ypač forma
liai religinė buvo rusų Ortodok
sų Bendrijos patriarcho Pimeno siųsta telegrama. Jis rašo:
“Susijaudinęs gavau žinią apie
atentatą prieš Jūsų gyvybėJums, ŠV€ntu».ybe, išreiškiu
mūsų nuoširdų bendravimą ta
me Jus ištikusiam bandyme. Iš
visos širdies linkiu Jūsų Šven
tenybei greito ir pilno išgijimo.
To karštai meldžiame mūsų
Viešpatį Dievą. Su brolišku
sveikinimu”. Be to, “visos krikš
čionių rusų Bendrijos” vardu
rašydamas, Bendrijos užsienio
įstaigos vadovas metropolitas
Filaretas tą atentatą vadina
“nežmonišku”,
pareikšdamas
visų ortodoksų vardu užuojau
tą.
Su didesniu paprastumu ir
tyloje, — rašo toliau dienraš
čio korespondentas, — buvo
meldžiamasi Sov. Sąjungos ka
talikybės tvirtovėje Lietuvoje.
Čia nuolatos kyla maldos. Vos
pasklidus žiniai apie atentatą iš
trumpo televizijos “Vremja”
programos pranešimo apie Jono-Pauliaus II sveikatos būklę,
lietuviai gaudė žinias iš Vaka
ruose duodamų radijo praneši
mų, kuriuos ir Vilniuje, ir Kau
ne galima gerai girdėti be elek
troninių trukdymų. Lietuvių
“katalikų veiklos” aktyvistai,
formaliai draudžiama, bet pla
čiai veikiantį organizacija, iš
namų į namus perdavinėjo ži
nias apie popiežiaus sveikatą,
apie optimistinius ir pesimisti
nius gydytojų, biuletenių pa
reiškimus ir apie reakcijas pa
saulyje. Daugumoje iš 500 for
maliai veikiančių šventovių Lie
tuvoje (200 kitų dar irgi atvi
ros, bet nėra kunigų, kurie jas
aptarnautų) buvo laikomos pa
maldos jau trečiadienio vakarą,
bet ypač ketvirtadienį (V. 14) ti
kintieji karštai meldėsi. Lietu
voje dirbantieji 450 kunigų, ku
rių skaičius nepakankamas kul
to reikalams (kasmet jų miršta
vidutiniškai 20, o iš vienos vei

kiančios seminarijos išeina vos
12), gavo tūkstančius prašy
mų atlaikyti Mišias, novenas,
kalbėti Rožinį. Pagal oficialius
sovietų duomenis, iš 3 milijonų
400 tūkstančių lietuvių pusė
esą katalikai, bet greičiausiai
nuošimtis yra daug didesnis.
50% naujagimių, pagal oficia
lias statistikas, yra krikštijami,
viena iš trijų santuokų laimina
ma šventovėse, ir apie 80% mi
rusių laidojami pagal katalikų
apeigas. “Lietuviai katalikai,
panašiai kaip broliai lenkai, vi
suomet žiūrėjo į Šv. Tėvą kaip
į savo dvasinį vadą, net tuomet,
kai popiežius buvo italas” —
pareiškė Vilniaus kun. Vaclo
vas Aliulis. “Galima įsivaizduo
ti, kokius jausmus ir viltis sukė
lė jų tarpe išrinkimas popie
žiaus slavo, lenko, t. y. kaip
vieno iš mūsų”. Tūkstančiai ti
kinčiųjų plaukė į pasienio sritį
prie Lenkijos, kad galėtų iš
Varšuvos televizijos matyti Joną-Paulių II, kai jis lankėsi to
je šalyje.
Kai, naujajam popiežiui rūpi
nantis, vengrų vyskupų galva
kardinolas Laszlo Lekai galėjo
lankytis Lietuvoje 1979 m. spa
lio mėn., 70.000 tikinčiųjų su
sirinko melstis aikštėje prie Pa
nevėžio katedros. Toliau
straipsnyje primenama, kad
1958 m. tos vyskupijos apašta
liniu administratorium ir visos
Lietuvos K. Bendrijos galva bu
vo paskirtas vyskupas Julijonas
Steponavičius (atrodo, kad jis
in pectore yra kardinolas), po
trejų metų jis buvo ištremtas į
Žagarės miestelį tik todėl, kad
gynė religinio mokymo teises.
“Jis grįš, jei pripažins savo klai
das ir elgsis kaip pridera” —
pasakė valdžios vicekomisaras
religiniams reikalams Edvardas
Jasėnas. Tuo tarpu lietuviai
prašė popiežių Joną-Paulių II,
kad jiems padėtų grąžinti savąjį
vyskupą.
Tuo baigiamas straipsnis įta
kingame italų dienraštyje “H
Corriere della sera”.

LAISVĘ KOMUNISTINĖJE LENKIJOJE ATGAVO KETURI
POLITINIAI KALINIAI — Nepriklausomos Lenkijos Federaci
jos vadasL. Moczulskis ir trys jo bičiuliai. L. Moczulskisyra 50 me
tų amžiaus istorikas, pagarsėjęs savo rašiniu “Revoliucija be
revoliucijos”, numačiusiu lemtinguosius 1980 m. įvykius Lenki
joje. Jis buvo suimtas pernai rudenį, apkaltintas Lenkijos šmei
žimu pokalbyje su vieno V. Vokietijos žurnald atstovu. Iš tik
rųjų jo suėmimu greičiausiai buvo padaryta nuolaida Maskvai, nes
1979 metais įsteigta Nepriklausomos Lenkijos Federacija atmetė
ryšius su Sovietų Sąjunga, siekdama pilnos nepriklausomybės.
TASSo agentūra politinių kalinių paleidimą pavadino dar viana
nuolaida kontrrevoliucininkams Tą nuolaidą padiktavo laisvės
politiniams kaliniams reikala
vusios studentų demonstracijos cija popiežiui Jonui-Pauliui II
ir netgi pradedami badavimai. bus padaryta dar šį mėnesį.
“Solidarumo” unija šią savaitę
Ruošiasi rinkimams
yra numačiusi perspėjantį dvie
jų valandų streiką keturiose
Prancūzijos socialistai su sa
šiaurinėse Lenkijos provincijo vo prez. F. Mitterandu ruošia
se. Šiuo streiku reikalaujama, si naujo parlamento rinkimams
kad būtų paskelbti ir nubausti birželio *14 ir 21 d.d. Premje
pareigūnai, kurių įsakymu poli ras P. Mauroy jau paskelbė mi
cija primušė unijų narius Byd- nimalaus atlyginimo padidini
goščiaus mieste kovo mėnesį. mą 10%. Liepos 1 d. prez. F.
“Solidarumo” unijos vadai šį Mitterandas planuoja padidin
streiką patvirtino 22:13 balsų ti pensijas, vaikų priedą šei
santykiu, posėdyje nedalyvau moms, pašalpas butų nuomai.
jant Šveicarijon išvykusiam L. Šiems sumanymams įgyvendinti
Walensai. Pastarasis vadovavo kasmet reikės $3,5 bilijono
Lenkijos delegacijai Tarptauti vertės frankų. Juos žadama su
nės Darbo Organizacijos konfe rinkti papildomais pajamų mo
rencijoje Ženevoje. Savo kal kesčiais bankams, naftos bend
boje jis atmetė užsienio šalių rovėms, įvairiems prabangos
kišimąsi į Lenkijos reikalus, gaminiams. Tai bus įjungta į
kuriuos sutvarkyti pakankamai naująjį biudžetą, kurį turės
pajėgūs yra patys lenkai. Ta patvirtinti parlamentas. Jame
jo kalba nepatiko Sovietų Są atstovų daugumą turi dešinio
jungos delegaęijai, neįsijun sios grupės, atmetančios socia
gusiai į plojimą su kitais kon lizmą. Prez. F. Mitterandas ti
ferencijos įalyviais. Pokalbyję kisi, kad parlamento rinkimus
su žurnalistais L. Walensa pa laimės socialistai ir jų šalinin
reiškė esąs pavargęs, norįs pasi kai. Dėl tos pergalės netgi buvo
traukti iš “Solidarumo” unijos pasiektas susitarimas su ko
vadovybės, daugiau d ė m esio munistais antrojoje rinkimų da
skirti savo šeimai. Pasak jo, lyje palikti tik vieną daugiausia
unijai reikia naujų jėgų ir nau balsų gavusį socialistų arba ko
jo kraujo.
munistų kandidatą. Susitarime
nutylimos komunistams už jų
Grįžo į Vatikaną
paramą pažadėtos nuolaidos.
Popiežius Jonas-Paulius II iš
Gemellio ligoninės grįžo į Vati
Taikos reikalai
kaną. Prie savo buto lango jis
Prez. R. Reaganas pradės po
pasirodė grupei lenkų maldinin kalbius taikos Artimuosiuose
kų, iškelta ranka padėkojo už Rytuose klausimais. Vašingto
jų dainuojamas liaudies dainas. ne rugpjūčio 5-6 d.d. lan
Specialioje audiencijoje pri kysis Egipto prez. A. Sadatas,
ėmė kartu su juo sunkiai sužeis rugsėjo 9-10 d. d. — Izraelio
tą našlę iš Buffalo Ann Odre. premjeras, lapkričio 2-3 d.d. —
Tik tada paaiškėjo, kad ji yra Jordanijos karalius Husseinas.
lenkų kilmės ir su Jonu-Pau- Kadangi birželio 30 d. yra Iz
lium II kalbėjo lenkiškai be raelio parlamento rinkimai, ke
vertėjo pagalbos. Abu sužeis lionė Vašingtonan gali tekti da
tieji pabučiavo viens kitą į žan bartiniam premjerui M. Begidą. Si amerikietė taip pat buvo nui arba opozicijos vadui S.
peršauta per vidurius. Jos, kaip Peresui. M. Beginui gali padė
ir popiežiaus laukia dar viena ti praėjusią savaitę įvykęs jo
papildoma operacija. Keleivi susitikimas su A. Sadatu Šinaniu lėktuvu neštuvuose A. Od juje, Ofiros vietovėje. Spaudos
re buvo atskraidinta į Torontą konferencijoje A. Sadatas kal
ir mažesniu lėktuvu grįžo į Buf tę dėl dabartinės įtampos Li
falo miestą. Sekmadienį Jonas- bane suvertė Sirijai, nors rin
Paulius II pasirodė maldinin kimams naudingos įtampos ten
kams balkone ir suteikė jiems siekia ir pats M. Beginąs. Net
savo palaiminimą. Jo kalba bet ir A. Sadato prašomas jis at
gi buvo anksčiau įrašyta į juos sisakė sustabdyti Izraelio vyk
tą ir perduota garsiakalbiais. domus palestiniečių puolimus
Spėjama, kad paskutinė opera- Libane.
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Vokiška mugė ir Vytis
K. BARONAS
Kiekvienų
metų
pavasari
Mannheime (tik 19 km nuo ma
no gyvenamo miestelio) rengia
mas “Maimarkt”. Tai didžiausia
sritinė mugė, sutraukianti apie
400.000 lankytojų. Šiemet dėl
blogo oro (gegužės mėn. snigo!)
10 dienų mugė susilaukė tik
360.000 lankytojų, o apyvarta
sumažėjo beveik 5%. Sakau
apyvarta, nes “Maimarkt” yra
komercinio pobūdžio: šalia teks
tilės dirbinių, antrą vietą tektų
skirti maisto gaminiams, maši
noms, namų apyvokos bei na
mų pavyzdžiams, kurių kainos
svyruoja tarp 45.00Q — 350.000 dol. Be to, namo pastaty
mui reikalingas ir žemės skly
pas. “M a n o” Huettenfeldo
miestelyje kv. m. žemės kainuo
ja apie 200 DM. t. y. apie 100
dol. Nesistebiu, kad vokiečiai
pensininkai namus perka Ispa
nijoje, mokėdami po $40.000,
ir ten praleidžia senatvės die
nas.

Mannheimas ir Torontas
Grįžkime prie Mannheimo.
Jo mugės negalima lyginti su
Toronto CNE paroda, kurią drą
siai galima skirti prie pasauli
nio masto. Mannheimo “Mai
markt” užima žymiai mažesnį
plotą, o ir patys paviljonai yra
suglausti, žemi, paliekant lan
kytojams labai siaurus praėji
mo takus. Ypač prie maisto ga
minių ir alaus buvo didžiausia
spūstis. Dešimties dienų laiko
tarpyje olandai pardavė 30.000
“matjes” silkių su bandelėm,
9.000 olandiško sūrio sumušti
nių, o vienos alaus daryklos ta
vęs gintarinės spalvos gėrimas
krito beveik 40%. Kaltininkas
— šaltokas oras. Dėlto mugės
lankytojai daugiausia spaudėsi
prie šilto maisto. Čia vyravo
dešros ir vištiena. Priešpaskuti
nę mugės dieną paklausiau vie
ną mėsininką, kiek jis pardavęs
kumpio ir dešrų. Gavau trumpą
atsakymą — 15.000 kg. Tai jo
prekybos rekordas!
Užsienio paviljonai
Labai silpnai atstovaujamas
užsienis: Prancūzijai atstovavo
vynas ir maistas, Vengrijai —
tik vynas (atrodo, kad tos vals
tybės nori nukonkuruoti vieti
nį vyną), Indonezijai — sidabri
niai ir kt. papuošalai, Olandijai
— sūriai ir silkės.
Pasiūlymas Vokietijos LB:
vertėtų ateinančiais metais pa
galvoti apie lietuviško maisto,
gintaro, audinių išpardavimą
šioje mugėje, uždedant didelį
įrašą “Litauen”. Jeigu įvairūs
Indijos vaizbūnai su skarelėm
ir papuošalais, kalbėdami silp
nai vokiškai, galėjo įsirengti
sau mažus kampelius parodoje,
tad kodėl negalėtų mūsų tauti-nės propagandos vardan tą patį
atlikti Vokietijos piliečiai —
lietuviai? Metų laiko užteks aiš
kintis su mugės direkcija.

Kariuomenės ir policijos skyrius
Labai platus “Bundeswehr”
— vokiečių kariuomenės sky
rius. Nedideliame Europos že
mėlapyje Sovietų Sąjungos plo
tas nudažytas raudonai, likusi
Europa — baltai. Virš žemėla
pio toks vokiškas užrašas: “Pa
vojus laisvei. Ekspansinė politi
ka, kuri gresia laisvei ir bend
ram saugumui”. Toliau minima
Sov. Sąjungos agresija, aiškina
ma Atlanto Sąjungos reikšmė
laisvam pasauliui. Taip pat bu
vo dalinami Atlanto Sąjungos
ženkliukai automašinoms su
anglišku ir vokišku įrašu: “Sicherheit und Frieden — Our
insurance for peace”. Jieškomi
kariuomenei savanoriai, nes su
mažėjus Vokietijoje gimimų
skaičiui, 1983 m. bus karių trū
kumas.
Labai ir labai susirūpinusi
Vokietija narkotikais. Policijos
skyrius nuotraukom rodė tų

nuodų žalą jaunimui. Vokietijo
je kiekvienais metais nuo nar
kotikų miršta per 100 gražiau
sio atžalyno. Mažoje parodoje
po stiklu buvo išstatyti visi
“Įrankiai”, kokainas, marijuana
ir kitos slaptai “importuotos
prekės”, žudančios jaunuolių
gyvenimą. Didelėje nuotrauko
je parodyta graži 19 m. jaunuo
lė ir ta pati 29 metų po narkoti
kų vartojimo. Koks kontrastas!
Augštai — skaistus, pilnas jau
nystės
džiaugsmo veidukas,
apačioj — 29 m. moteris senu
tė!
Pasigedau parodoje vaikams
pramogų. Nebuvo nė vienos ka
ruselės, sūpynės, traukinėlio ir
pan. Torontas gali džiaugtis ne
tik “Ontario Place”, bet ir paro
dos metu įvairiom vaikų pramo
gom. Tiesa, netoli Prancūzijos
sienos (valandos kelionė nuo
Mannheimo) yra Europa Park,
savos rūšies “Disneyland”. Dėl
to Mannheimo mugės rengėjai
daugiausia dėmesio kreipia į
komercinę pusę.

Lietuvos Vytis?
Skaniausią mugės įspūdžių
kąsnį palikau pabaigai. O tuo
kaltininku yra. . . užuolaidos.
Kai žmona ir dukra apžiūrėjo ir
matavo įvairias medžiagas, sto
vėdamos toliau, pamačiau pri
klijuotą ant sienos mažą Vytį.
Nenorėjau tikėti, tad arčiau
priėjęs, pamačiau baltame fone
raudoną Vytį. Paklausiau par
davėją, iš kur pas ją ant sienos
atsiradęs tas ženklas. Pardavėja
nežinojo. Perskaitęs, kad tai
“Ferienland an der Nordsee”
reklaminis ženkliukas, papra
šiau jį nuimti nuo sienos ir man
padovanoti. Gavęs iš pardavėjos
Vytį, nuskubėjau į turizmo pa
viljoną. Pasirodo, kad tai Šlezvigo-Holšteino propaguojamas
ženkliukas, klijuojamas prie au
tomašinų, motociklų ir pan.
Kaip šis ženklas atsirado Šlezvigo-Holšteino turizmo įstaigoje
ir kodėl raitelį ji panaudojo, tu
rizmo įstaigos tarnautoja neži
nojo. Ąlaloni “Frau” kvietė at
važiuoti į tą šiaurės jūros pa
krantę, žavingas Ditmarschen
apylinkes.
Kaip tas Vytis atsirado šlezvigo-Holšteino turizmo įstaigoje,
kaip minėjau, tarnautoja nega
lėjo išaiškinti. Pasižiūrėjęs į že
mėlapį radau pvz. Itzehol mies
telį, kuriame buvo lietuvių sto
vyklos, be to, ten gyveno daug
Klaipėdos krašto lietuvių. Gal
kur nors paliktas Vytis patiko
įtakingiems vokiečiams? O gal
koks įstaigos tarnautojas lietu
vis. pasiūlė šlezvigo-Holšteino
turizmo įstaigai mūsų Vytį rek
lamai?
P. S. Ar skaitytojai pastebė
jo, kad raitelis neturi skydo?

Dithmarschen
Ferienland an der Nordsee
Lietuvos Vytis vokiečių mugėje V.
Vokietijoje

Optometristas

Dr.RJ.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL
25 THE WEST MALL
Toronto, Ontario

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

V. Vilniaus getas
Tiesos ilgai užkrosny išlaiky
ti neįmanoma, ir minėtos moks
lininkės ilgiau nebuvo galima
ignoruoti. Tad po dešimtmečio
kitas autorius, vardu Leonard
Tushnet, pakedeno tą pačią me
džiagą ir tuos pat faktus savo
knygoje “The Pavement of
Hell” (1972). Autorius atidžiai
ir gana objektyviai, nors jo pas
tabos apie nepriklausomą Lietu
vą šiek tiek tendencingos, pase
ka trijų getų viršininkų asme
nybes ir jų pragaištingą kolabo
ravimą su naciais. Iškyla trys
kontroversinės figūros: Adam
Czerniakow, Varšuvos geto žy
dų tarybos pirmininkas, Mordacai Chaim Rumkowski, žydų vy
resnysis Lodzės gete, ir Jacob
Gens, Vilniaus geto viršininkas.
Pastarasis lietuviams privalėtų
būti. įdomiausias.
Gimęs jis buvo 1903 m. ba
landžio 1 d. Ilgviečių kaime, ne
toli Šiaulių, kuklių išteklių
pirklio šeimoje. 1919 m. įstojo
į ką tik besikuriančią lietuvių
kariuomenę, karo mokykloje ga
vo jaun. leitenanto laipsnį, po
kiek metų lankė augštųjų kari
ninkų kursus ir buvo pakeltas į
kapitonus. Apdovanotas kari
niu medaliu už pasižymėjimą
lietuvių-lenkų fronte. Vedė lie
tuvaitę. Mokytojavo Ukmergės
žydų gimnazijoje ir Jurbarko
vidurinėje mokykloje. Taip pat
tarnavo buhalteriu teisingumo
ministerijoje. Baigęs teisių ir
ekonominių mokslų fakultetą,
ėjo augštas pareigas “Shell”
naftos įmonėje, vėliau “Liet
ūkyje”. Rašė techninius vadovė
lius, skaitė paskaitas, kalbėjo
prieš komunizmą.
Nežiūrint stiprių jausmų Lie
tuvai, jis buvo taip pat sionis
tas, V. žabotinskio pasekėjas.
Daugelis žydų pastarąjį laikė
patrakėlių nacionalistų (lunatic
fringe) atstovu. Prie sovietinės
valdžios J. Gens buvo atleistas
iš tarnybos ir, lietuvių draugų
padedamas, gavo buhalterio
darbą savivaldybės ligoninėje.
Prie nacių valdžios jo žmona su
dukra (mergautine pavarde) ap
sigyveno netoli Vilniaus geto.
Žmona nenorėjo, kad vyras ei
tų į viešumą (jis galėjo “susi
maišyti” su lietuviais), bet jis
nesutiko slėptis užkrosnyje ir
drebėti po kiekvieno šuns amptelėjimo — negalėjo palikti sa
vų žmonių negandos metu. Taip
jis tapo galingu geto viršininku.
Likimas ir šio geto, buvusio
Genso, žydų tarybų ir žydų po
licininkų (apįe 200) galioje, ne
siskyrė nuo kitų. Gensas vaidi
no Dievą, periodiškai parinkda
mas didelius skaičius žydų ir
siuntinėdamas juos mirčiai į Pa
nerius ar kur kitur. Gestapo įsa
kymai buvo vykdomi skrupulin
gai; pačioje žydų policijoje ouvo ir Gestapo užverbuotų žydų
agentų. Jis žinojo esąs purvinas,
kruvinas, bet girtuokliavo su
gestapininkais, Kad bent dalį
stiprių, sveikų (darbo komandų)
žydų išgelbėtų; per juos žydų
tauta neišmirsianti. . .
Tikint Genso žodžiais, iš 75,000 žydų Vilniaus gete per po
rą metų liko vos 16,000 (Tush
net, 172). Pagaliau vokiečiai
Gensą, atlikusį mauro darbą,
1943 m. rugsėjo 23 d. sušaudė,
o likusius geto įnamius išskirs
tė ar likvidavo.
Tikrasis Tushneto knygos
tikslas, nors tiesiogiai nenuro
dytas, yra aiškus: atsakyti į
Arendt kaltinančias išvadas.
Tylėti ilgiau nebuvo galima,
tad, faktų neneigiant, reikėjo
pajieškoti bent švelninančių in
terpretacijų.
Tushnetas klausia: kas buvo
žydų tarybų vadai? Buvo jie
avelių avinai, vedantys kaime
nę į sunaikinimą? Savanaudžiai,
norintys kitus paaukoti, kad tu
rėtų asmeninės naudos ar sau
gumo? Kvailiai, apmokami už
savo paikumą mirties kaina?
Ar jie sąmoningai apako, kad
nematytų, kas vyksta su žydais
jų galioje? Ir pabaigoje knygos
autorius atsako į tuos klausimus
visai apologetiškai: “Ar dera
teisti juos mums, kurie ten ne
buvome; ar kitokiu laiku bei ki
tokioje vietoje ir kilniausieji iš
mūsų būtume ką nors kitaip pa
darę?” (Tushnet, 208).

VI. Dvigubi standartai
Nei Levinas, nei Oleiskis ne
bando panagrinėti tų lietuvių
kurie dalyvavo žydų žudynėse.
O tai, galima sakyti, yra dvigu
bų standartų ar mastelių varto
jimas. Juk Tushnetas beveik iš

teisino žudiką Gensą ir kitus,
nes, girdi, jie gerus norus turė
ję. . . Kai Vilniaus getą "tvar
kė” 200, o Varšuvos getą net
2000 žydų policininkų! Tuo tar
pu lietuvių žudikų šutvės vado
vas Klimaitis prieš tai buvo ką
tik ištrūkęs iš komunistinio ka
lėjimo. Niekas neklausia, už ką
jį tardė, kankino ir kas? Patyri
nėjęs jį ir kitus, naujas Tushne
tas gal ir šia proga dar apologetiškiau būtų pasakęs: ar kilniau
sieji iš mūsų būtume ką nors ki
taip padarę?
Dažnas priekaištas, kad laiki
noji lietuvių vyriausybė ar ins
titucijos galėjo ką nors padaryti
žydams gelbėti, yra tuščias.
Gensas (“King Chaim”, Kastneris ir kiti getų viešpačiai) žydų
reikaluose turėjo daugiau galios
nei netoleruojamos laikinosios
vyriausybės nariai, nes žydai
priklausė išskirtinai vokiečių
jurisdikcijai. Yra atvejų, pvz.
Žagarės žudynėse, kai lietuviai
policininkai, vokiečių įsakyti
šaudyti žydus, bet atsisakę, pa
tys buvo vokiečių sušaudyti
drauge su žydais (vysk. Vincen
tas Brizgys, Katalikų Bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944 metais,
1977 m., p. 179-180). Kad tokie
dalykai neiškilo Nuernbergo
ar Jeruzalės teisme, tai nereiš
kia, kad jų nebuvo. Katalikų
Bažnyčia nacimetyje tiesiogiai
ar netiesiogiai išgelbėjo daug
žydų, bet tą patį mastelį varto
jant, aš nežinau, ar bent vieną
kataliką išgelbėjo žydų tikintie
ji bolševikmetyje.
Pats faktas, kad vokiečiai iš
kitų Europos kraštų “evakavo”
žydus į Lietuvą, neįrodo, kad
lietuviai labiau nei kiti kolabo
ravo su naciais. “Koordinato
rius” Eichmanas juos siuntinė
jo ir į Latviją, Estiją, Lenkiją
ir kitur. Kartais jie buvo gabe
nami iš Vilniaus geto į Rygą ar
kokį, koncentracijos lagerį. Kad
vokiečiai tikėjosi rasią gerą dir
vą savo užmačiom, tai .tiesa. Bet
kodėl? Juk nepriklausomoje
Lietuvoje antisemitizmo nebu
vo. Ar jie negalėjo žinoti, kad
didelė proporcija žydų, kolabo
ravusių su komunistais, įsteng
tų lietuvių laikyseną pakeisti?
Naciai rado savo kolaborantų
kaikurių lietuvių tarpe, bet vi
sos tautos pažiūra jie nusivylė.
Menka logika spręsti apie ta
riamą lietuvių laikyseną žydų
atžvilgiu vien iš to, kad dalis
mirčiai pasmerktų žydų buvo
siunčiama į Lietuvą. Pratęskime tą patį mastelį į kitą panašią
situaciją. Įsivaizduokim (ne
duok Dieve!) kad Izraelis yra
okupuotas kokios nors naciškos
Afrikos valstybės. Tada, saky
sim, į Jeruzalę būtų gabenami
žydai iš visų arabų kraštų “ga
lutinei problemai spręsti”. Ar
tai būtų įrodymas, kad vietiniai
Jeruzalės gyventojai esą labiau
nusistatę prieš žydus, tad labiau
tinką jiems likviduoti? . . Bet
šitokios logikos laikosi kaikurie dialogo dalyviai.
Ir vėl jau labai permatomas
propagandinis triukas lyginti
du skirtingų santvarkų bei geo
grafijų kraštus — Lietuvą ir
Daniją, kaip daro Levinas ir
kiti. Lietuva, okupavus naciams
kraštą, neturėjo savo vyriausy
bės (laikinoji — menka rakštis
vokiečių pašonėje, kaip minėta,
be galios), o Danija turėjo ją li
gi 1943 m. Žydų skaičius ten
buvo mažas; Švedijos laisvas
pasienis arti; netgi vokiška ra
sės mitologija danus laikė augštesnėje pakopoje. Nežinau, kiek
to krašto žydai kolaboravo su
komunistais, bet yra tikras da
lykas, kad ir kolaborantai netu

rėjo progos pasiųsti į Sibirą
dešimtis tūkstančių danų vien
už tai, kad tie mylėjo savo kraš
tą.
Kartais dialogo dalyviai, tikį
aklu savo teisuoliškumu, nevar
toja jokio mastelio. Yra komiš
ka, jei nebūtų tragiška, klausy
ti, ką minėtoje baltiškųjų stu
dijų konferencijoje apie žydų
kolaboravimą su naciais sako
Baltijos kraštuose gyvenęs žy
das prof. E. Nodel. Kai jam bu
vo priminta, jog septyni Vil
niaus geto policininkai žydai
Genso įsakymu (drauge su ki
tais aštuoniais nežydais, pagal
vieną šaltinį — lietuviais, pagal
kitą — nelietuviais) sušaudė ke
turis šimtus Ašmenos žydų, jis
atšovė, jog tai negalėjo įvykti,
nes "vokiečiai negalėjo duoti
ginklų žydams į rankas. . .”
(sic). Jis, matyt, nėra skaitęs
Tushneto, o ką jau bekalbėti
apie Arendt. Bet diskusijose
apie Baltijos žydus jis jaučiasi
esąs kompetentingas kalbėti ir
kitus kaltinti. Tiems diskusijų
dalyviams pravartu gerai pa
skaityti ką ta tema rašė ir vysk.
V. Brizgys ar J. Ambrazevičius
— Brazaitis, ėjęs laikinosios vy
riausybės ministerio pirminin
ko pareigas, ypač pastarojo
straipsnelį apie faktų klastoji
mą: “Lietuvos žydų likimas ir
laikinoji Lietuvos vyriausybė”
(“Į Laisvę”, 1978 m. rugsėjis).
Lietuvių kaltintojai dažnai
be saiko švaistosi tūkstančiais,
kai ima skaičiuoti, kiek lietuvių
šaudė žydus. Vienas reporteris,
gavęs žinią iš, kaip amerikiečiai
sako, paties “arklio nasrų”, t. y.
iš LTSR augščiausiojo teismo
pirmininko pavaduotojo, jog
“žydų žudynėse daugių daugiau
sia dalyvavę 18,000 Lietuvos
gyventojų, jų tarpe nedidelis
vietinių vokiečių, Pušų ir lenkų
. . . skaičius”, labai rimtai svars
to, ar sąrašas galėjęs būti pil
nas. . . Beje, net ir jis suvokia,
kad kažkas labai suinteresuotas
lietuvių tautos diskreditavimu.
O tame “sąraše raudonais
brūkšniais pabrauktos pavardės
žmonių, turėjusių leidimus ne
šioti ginklą” (sic). Nieko sau
mastelis žydšaudžiams nustaty
ti! Man rodos, kad lietuvis žur
nalistas, kuris pasakė, jog tas
skaičius yra šimtą kartų padi
dintas, yra netoli tiesos.
Tačiau Levinas vartoja visai
kitokį mastelį, kai atsako į lie
tuvių priekaištus žydams, kurie
kolaboravo su komunistais lie
tuvių naikinime bolševikmety
je. Jam tai yra “absurdiški ban
dymai įrodinėti ‘simetriją’ tarp
lietuvių ir žydų”. . . Levinas su
daro įspūdį, kad tuo lietuviai,
norėdami save nuraminti, kal
tę pateisina, nors iš tikrųjų aš
neužtikau nė vieno straipsnio,
kuris tuos nusikaltėlius patei
sintų. Bandydamas savųjų kaltę
atmesti ar sušvelninti, jis tiki
na, jog esančios tik 5-6 žinomų
žydų NKVD pavardės (sic). To
kiais tuščiais žodžiais galima
įrodyti, kad lietuvių ir žydų nu
sikaltėlių proporcija yra 18,000
: 6. Ir skaitytojai privalėtų tai
laikyti mokslinių studijų išda
va!?!
Pasekant Levino masteliu, iš
kyla šis klausimas: ar dialogo
dalyviai žydai, norėdami nuo
savųjų nuplauti (“nuraminti sa
ve”?) tą kaltės dėmę, kurią pa
liko jų pačių tautiečių kolabo
ravimas su naciais savųjų žudy
nėse, nebando (“absurdiški ban
dymai”?) visą kaltę suversti
ant lietuvių tautos, nors tik ma
žytė jos dalis kolaboravo su na
ciais žydus šaudant?
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dukras — STASĘ, JANINĄ su šeimomis, sūnus
AUGUSTĄ, STASĮ ir EDVARDĄ su šeima bei
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

L. J. Juzukoniai
A. J. Vaškevičiai
V. F. Kupitis

J. V. Vingeliai
F. V. Urbonai
S. J. Andruliai

Mylimam Tėveliui

AfA

PRANCKEVIČIUI
mirus,

VINCUI

dukteris - STASĘ BUŠINSKIENĘ ir JANINĄ
ČERNIAUSKIENĘ su šeimomis, sūnus —

AUGUSTINĄ ir STASĮ bei kitus gimines

nuoširdžiai užjaučia —

N. J. Budriai

S. V. Paulioniai

M. E. Bumeisteriai

O. L Rimkai

B. J. Banaičiai

A. J. Sungailos

O. J. Gustainiai

M. Valaitis

Onaiiian Srt TH cm o rials Ktii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
• Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9
Tel. 487-21'47, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

(Bus daugiau)

furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
Įvairūs kilimai

Saldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Uolūs Vasario 16 gimnazijos rėmėjai vokiečiai. E. MAULIS (kairėje), Huetten
feldo katalikų parapijos komiteto pirmininkas, aptaria su savo bendradarbiais
Vasario 16 gimnazijos bokšto atnaujinimo klausimą
Nuotr. J. D.

Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Tėviškės Žiburiai

Nauji vėjai Vakaruose ir lietuviai
Keičiantis nuotaikoms Amerikoje, turime ir mes stipriau pajudėti Lietuvos gelbėjimo srityje
Daugelį metų sielvartavome ir pati pajėgs rusinimui atsi ratoriai — nacių vadai buvo
kaip karo nusikaltėliai pasiųsti
ir skundėmės, kad didžiosios spirti. Tai klaidinga pažiūra.
į kartuves arba įkalinti ilgiems
Vakarų valstybės mus yra užDidėjantis spaudimas
metams. Tačiau antrasis šios sumiršusios ir Lietuvos laisve vi
Nors sovietinėje imperijoje tanlies dalininkas — sovietai
sai nesirūpina. Net puse lūpų
apie tai neprasitarta, nes prisi pastebimi pirmieji irimo simp šio susitarimo skrupulingai te
bijota, kad tai sovietams gali tomai, bet šis procesas gali besilaiko. Šis pavyzdžio neturin
nepatikti. Viltingai varstėme trukti gana ilgai. Be to, gali bū tis prekiavimas mažomis tauto
politikos didžiūnų šalutines du ti bandoma grąžinti stalininį re mis ir pačios sutarties tekstas
ris, bet ten girdėjome tik rami žimą. Net satelitiniams kraš turėtų būti kuo plačiausiai iš
nimus ir tuščius paguodos žo tams atkritus, Lietuvos likimas garsintas.
džius. Niekas nedrįso ir nesiry gali būti dar gana ilgai surištas
Pirmiausia — Lietuva!
žo erzinti piktojo rytų lokio. Va su rusų tautos likimu. Todėl ar
Lietuvių
tautos rusinimo su
timomis
laisvės
perspektyvomis
karai džiaugėsi atolydžio pavė
stabdymas
ir
Sovietų Sąjungos
negalime
ramintis.
Kol
Lietuva
syje ekonomine gerove ir, be
dekolonizavimas
turėtų būti
bus
Rusijos
sudėtyje,
ar
ši
bus
veik nusiginklavę, sovietams vi
mūsų
visų
patys
svarbiausi
už
carinė,
komunistinė
ar
demo

sur nuolaidžiavo.
kratinė, nuo lietuvių surusini daviniai ir šių uždavinių turime
Radikalus posūkis
mo neatsisakys. Nėra abejonės, siekti visom galimom priemo
Su prezidento R. Reagano kad juo toliau, juo labiau šis nėm. Kiekviena proga išeikime
atėjimu į Baltuosius Rūmus, naikinimas bus intensyvinamas, su demonstracijomis ir piketatartum burtininkui lazdele pa jeigu mes patys šio nusikaltimo vimais įvairių sovietų pareigū
nų, kur jie bepasirodytų. Dary
mojus, viskas apvirto augštyn nebandysime pristabdyti.
Neturėjome ir gal greitai ne kime žygių, kad Molotovo-Ribkojom. Amerikos politikos va
dovai vieną kartą išdrįso daik turėsime geresnės progos šio bentropo sutartis būtų svarsto
tus vadinti tikrais jų vardais ir tikslo siekti, kaip dabar. Šiam ma Amerikos kongrese, Jungti
prabilti tokia kalba, kokią so darbui turėtų būti, šalia veiks nėse Tautose ir būtų pasmerk
vietai tesupranta. Kremlius bu nių, sumobilizuotos ir visam pa ta. Siekdami šių tikslų, turėtu
vo nustebintas nuoga tiesa apie sauly išbarstytos lietuvių bend me glaudžiai bendradarbiauti
jų politines suktybes ir veidmai ruomenės. Turime Vakarus įti ne tik su kitų pavergtų tautų
nystes. Bet be purkštavimų (to kinti, kad Sovietų Sąjunga nėra žmonėmis, bet ir su visais, kurie
buvo galima tikėtis) prarijo jokia laisvų tautų federacija, o mūsų padėtį supranta.
Turime prisisteigę įvairių
jiems mestus kaltinimus ir ne ginklu pavergtų tautų konglameratas, nuo likusio pasaulio fondų, kurių palūkanomis ban
ryžtingai gynėsi.
šis seniai lauktas posūkis ra atskirtas spygliuotų vielų užtva dome išlaikyti lietuvybę išeivi
joje, o pačius fondus, laikui atė
dikaliai pakeitė ne tik Rytų-Va rom ir minų laukais.
jus, žadame persiųsti laisvai
karų politiką, bet ir ekonominę
Paskutinė imperija
Lietuvai. Bet tie fondai rūdija
bei karinę strategiją.
Kremliaus
vadai nesivaržo ir apsineša laiko dulkėmis pil
Kremliaus matūzeliai, kaip ir
visi senstantys diktatoriai, Vakarų valstybes vadinti impe nai neišnaudoti. Gali dingti pro
trokšta bent prieš gyvenimo pa rialistais nors visos imperijos ga juos pasiųsti ten, kur numa
baigą savo akimis išvysti savo jau seniai sugriuvo. Liko tik tyta, nes Lietuva gali likti be
politinės “išminties” triumfą, viena sovietinė imperija. Atėjo lietuvių. Jei palūkanų neužtek
patys juo pasidžiaugti ir valdi laikas ir šią paskutinę imperiją tų, vertėtų panaudoti ir pačius
nius nustebinti. Tačiau Afganis griauti bei pašalinti grėsmę li fondus, kad galėtume prieiti
tano okupacija ir Lenkijos įvy kusiam pasauliui. Sovietų Są prie didžiosios spaudos, televi
kiai visam pasauliui parodė tik junga turi būti dekolonizuota ir zijos ir įtakingų žmonių. Pini
ruosius sovietų kėslus ir visą visom pavergtom tautom leista gai dažnai padeda atidaryti vi
sus užraktus. Gelbstint tautą
pasaulį nustatė prieš juos. laisvai apsispręsti.
Sovietai slepia nuo savo žmo nuo sunaikinimo, reikia panau
Kremlius staiga pasijuto atsi
dūręs akligatvyje, iš kurio iki nių ir nuo pasaulio gėdingiau doti visas priemones išskyrus
sią moderniojoje istorijoje dvie terorą, kuriam lietuviai nėra
šiol neranda būdo išeiti.
Dabar jau nebereikia įtikinėti jų diktatorių politinį sandėrį, linkę.
Jeigu mes ryžtingai neišeisi
vakariečius apie sovietinę grės vadinamą Molotovo-Ribbentromę — visi jau tiki. Ir ne tiktai po sutartimi, kuria remdamiesi me savo tautos gelbėti, kuri fi
tiki, bet ir paskubom ginkluoja rusai okupavo Estiją, Latviją ir ziškai (gimimų mažėjimas ir
si, kad, reikalui esant, galėtų Lietuvą. Niurnbergo teisme, trėmimai) ir dvasiškai yra žlug
sustabdyti ekspansinius sovietų kur už teisėjų stalo sėdėjo ir doma, bus beprasmė visa mūsų
rusų teisėjai, šio sandėrio inspi išeiviškoji veikla. J. R.
ėjimus.
Sovietinis monolitas ima brašketi iš pakraščių. Viduje plečia
si disidentinis judėjimas (ir po
grindžio spauda), su kuriuo ir
I
KGB nebepajėgia susidoroti.
AL.
GIMANTAS
šimtus, bet tūkstančius dolerių.
Lenkijos darbininkai galutinai
Tai, žinoma, atvėsins mūsų pa
sugriovė komunistinį mitą, kad
Reikėjo 30 ar daugiau metų triotizmą, nes su penkine ar de
tik jie atstovauja darbininkų išgyventi šiame kontinente, kol
klasei bei rūpinasi jos gerove. pagaliau pradėjome suprasti šimke profesinių veikėjų nepaLenkai visiškai nudengė didįjį tikrąją reikšmę vadinamosios sisamdysim. Paprasčiausia arit
metika tuoj pat paliudys, kad
sovietinį blefą.
“lobbying action”. Kažkaip iki su iki šiol turėtais biudžetais
šiol užsispyrusiai tikėjome, kad nėra net ir kaip pradėti “lobby
Rusiškose replėse
Kol kas sovietinė meška ne- nusiuntę vieną ar kitą rezoliu ing action”. Sakykime, visi tap
atlaidžiai siekia savo tikslų ir ciją, memorandumą ar net ir sime mažiau šykštūs ir padidin
nebando atsisakyti jos ribose delegaciją tuoj pat išgausime sime savo metines aukas. Bet
gyvenančių tautų rusinimo bei mums pageidaujamus įstaty ir tokiu atveju tas padidinimas
jų išblaškymo po didžiulius Ru mus, potvarkius. Ir kai visa pa turės būti bent dešimteriopas.
Bet ar tai realu? Greičiausiai,
sijos plotus. Rusinimo varžtai sibaigdavo maloniais ir neįpa
ir mūsų tėvynėje veržiami vis reigojančiais žodžiais, mielų kad ne, o lėšos iš kitur tikrai ne
labiau. Rusų kalba ima domi šypsenų sklidinomis nuotrauko ateis. Vadinasi, apibėgę ratą,
nuoti ne tik įstaigose ir įmonė mis, — kažkaip laikinai lyg ir vėl grįžtame senojon vieton.
se, bet ir mokyklose, pradedant aprimdavom, manydami, kad Reiškia, rankose turime tokią
universitetu, baigiant vaikų dar dabar jau kalnai nuversti, labai lyg ir tragediją. Kai pagaliau
želiu. Begėdiškai viešai siūloma daug pasiekta, galutiniai rezul supratome to metodo svarbą,
rusų kalbą vartoti lietuvių šei tatai beveik patenkinami. Kai kai žinome ir jaučiame, kad su
už kelių mėnesių pastebėda- jo pagalba būtų galima pasiek
mose.
Būdami išeivijoje, ant savo vom, kad visdėlto niekas nepa ti konkretesnių ir ryškesnių lai
mėjimų, — sunku apsiprasti su
kailio patyrėme, ką reiškia sve sikeitė, susimąstydavom.
Tiesa, girdėdavome apie “lo mintimi, kad pinigo stoka čia
timos kalbos vartojimas mokyk
loje ir šeimoje. Palaipsniui įve bistus”, gana aktyviai besireiš viską lems.
Jei nebus surasta (gal, teisin
dant į mokyklas rusų kalbą, be kiančius Vašingtone (turbūt pa
to, rusiškai kalbant darbovietė našiai ir Otavoje), bet mūsišKis giau, surinkta) pakankamai lė
se, lietuvių kalba iš viešojo gy supratimas apie tokią akciją šų, teliks senosios veiklos įpras-'
venimo bus išstumta. Palengva buvo nepilnas. Nevienas manė tiniai, mėgėjiški metodai, maž
ji užges ir šeimose. Išnykus lie me: kas ten ką be tavęs nuveiks, daug tokie, kokie buvo ir prieš
tuvių kalbai, išnyks ir lietuvių tavo interesus supras? Pasi 20 metų.
Žinoma, nebus kitokie ir ga
tauta. Juk kalba yra pagrindinė glemš pinigą ir viskas.
Visdėlto, kad ir palengva, lutiniai rezultatai, daugeliui
tautos jungtis.
Sis baiminimasis yra pagrįs įstengėme pastebėti, jog toji mūsiškių nuoširdžiai tikint, kad
tas, o ne iš piršto išlaužtas. Apie magiškoji “lobistų” ranka yra maždaug padaryta beveik vis
tai liudija neatiaidi sovietų pro šios dienos būtinybė ar net ir kas, kiek esamomis sąlygomis
paganda ir konkretūs potvar teigiamas atsakymas, norint pa buvo galima padaryti. Kita ver
kiai, apie tai pasakoja iš Lietu siekti įtakingąsias politines sfe tus, gal ir geras toks optimisti
vos atvykę tautiečiai. Apie sėk ras, įtaigoti jas, palenkti sau no nis nusiteikimas, nes priešingu
atvejų liktų tik rezignacija ir
mingą rusinimą rašo ir Lietu rima kryptimi.
Kol kas nesvarstykime, ar visiškas nusivylimas. Kas gi to
vos pogrindžio spauda. Sovietų
planai surusinti lietuvius yra toks reiškinys yra sveikas esa norėtų?
niekas kitas, kaip nuogiausia moje politinėje sistemoje, bet,
tautžudystė, kuri viso pasaulio matydami, kad įvairios spaudi
mo grupės daug ką pasiekia
seniai yra pasmerkta.
Deja, mes vis neprisirengiam naudodamos tuos “lobistus”, tu Lietuviška baldų
į šį pavojų visai tautai pažvelg rime pripažinti tos visos “lobby dirbtuvė Toronte
ti vieną kartą atviromis akimis. ing” mašinos svarbą.
Daugiau kaip 30 metų kalbame
Vienas dalykas yra itin pa Daromi nauji minkšti baldai ir ap
apie Lietuvos laisvę ir kaip dėl brėžtinas, būtent, toks nusisto traukiami seni PIGIA KAINA.
tos laisvės turėtumėm kovoti, vėjusios veiklos būdas yra išlai P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
bet nesuradome bendros kalbos dus. Čia jau dešimkių nebeužir nesudarėme aiškaus plano, teks. Reikės kalbėti ne apie
kas šiai akcijai turėtų vadovau
ti. Tarpusavy besitąsydami, daž
nai nugrimztame tuščiuose as
All Languages Service
meninėse ambicijose, išleisda
mi iš akių Lietuvos ateitį.
Iki šiol mažai kas konkretaus
padaryta, kad pasaulis sužinotų,
kaip lietuvių tauta yra rusina
NOTARIZUOTI VERTIMAI
ma ir kad ši tauta yra naikina
ma. Kažkaip su šia mintimi susi
IR VERTEJAVIMAS PER 70 KALBŲ
gyvenome ir, atrodo, visas viltis
361-0303
sudėjome Į pačią tautą, tikėda
mi,-kad ji tautiškai yra sąmo
SUITE 1105,67 YONGE STREET, TORONTO, ONT. M5E 1J8
ninga, priešrusiškai nusiteikusi
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Teisdami mus išaugštinote...
Rašo pogrindžio “Aušra” 26 nr. apie docento Vytauto Skuodžio
ir Gintauto Iešmanto kalbas sovietiniame teisme,
pateikdama jų atpasakojimą

Naujai išleista knyga anglų kalba apie lietuvių tautos naikinimą. Jos autorius — dr.
J.PAJAUJIS, leidėjas — “Manyland Books"knygų leidykla, vadovaujama STEPO
ZOBAKSKO Niujorke
Nuotr. Bruno Rozičio

Kuri vergija lengvesnė carinė ar sovietinė?
P. LELIS

Nuo krikščionybės įvedimo
Lietuvoje praėjo 600 metų. Per
tą laiką katalikų tikėjimas su
augo su lietuvių tauta. Dabarti
niai sovietinės Lietuvos valdo
vai naikina katalikų tikėjimą,
o kartu ir lietuvių tautą.
Sovietinė propaganda skel
bia, kad Lietuva niekad nebuvo
tokia laiminga, kaip dabar, nes
“išnaudotojų” klasės nebėra,
Vilnius ir Klaipėda sugrįžo
prie tautos kamieno, jos sostinė
je Vilniuje daugiau kaip pusė
gyventojų — lietuviai. Esą rei
kia tik gyventi ir džiaugtis. Bet
toji propaganda nepasako, kad
ten nėra žmonėms laisvės, tikin
tieji persekiojami, du vyskupai
ištremti bei internuoti ir nega
li eiti savo pareigų, kunigai per
sekiojami, jų skaičius vis mažė
ja, į kunigų seminariją nelei
džia priimti daugiau kaip 20
klierikų, o kurie priimami, persijojami per KGB tinklą. At
skiri asmenys, pasireiškę tauti
nėje ar tikybinėje veikloje, su
imami, siunčiami į kalėjimus
ar psichiatrines ligonines.
Dabar
Apie tikinčiųjų persekiojimą
Lietuvoje labai vaizdžiai parašė
knygoje “Pėdos mirties zonoje”
E. Juciūtė. Kai ji, grįžusi iš Si
biro tremties, norėjo susirasti
kokią nors pastogę ir darbą,
kur tik kreipėsi į sovietinę įstai
gą, jai parodydavo duris, nes
žinojo, kad ji giliai tikinti ir už
tai buvo išsiųsta ilgai tremčiai
į Sbirą.
Paskaitę jnūsų spaudos ar
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos” žinias, randame dau
gybę nekaltų tautos ir tikėjimo
kankinių, kaip E. Juciūtė, ir
klausiame kada visi tie vargai
pasibaigs. Jokios prošvaistės
nematyti. Kartais mūsų spaudo
je pasirodo, kaip miražai, rami
nantys rašiniai, kuriuose opti
mistiškai svajojama: lietuvių
tauta turėjo sunkesnius laikus,
negu dabar, pvz. baudžiava, re
krūtai, spaudos uždraudimas,
bet visa tai pergyveno, sustip
rėjo ir net iškovojo sau laisvę.
Bet žiūrint iš istorinės perspek
tyvos į dabartinių pasaulio įvy
kių vystymąsi, atrodo, kad šie
laikai lietuvių tautai yra sun
kiausi, nes ji naikinama ne tik
okupanto, bet ir pačių lietuvių
rankomis.
Sovietinės Lietuvos tarnauto
jai — mokytojai, teisėjai, pro
kurorai, policijos ir KGB valdi
ninkai, kad ir lietuviai, bet tar
nauja okupantui kaip vergai dėl
duonos kąsnio. Pasikeitus reži
mui, dauguma jų persiorientuos
ir prisitaikys' prie naujos val
džios. Valstybė negali būti be
valdininkų. 1919 m. daug gerų

ir žymių lietuvių tarnavo dėl
duonos Kapsuko valdžiai, bet,
pasikeitus sąlygoms, beveik vi
si perėjo Lietuvos tarnybon.
Tik maža dalis pasitraukė su
Kapsuku į Rusiją, ten surusėjo
ir, bolševikams okupavus Lie
tuvą, grįžo kaip MVD ar KGB
pareigūnai.
Religijų ir dvasiškijos reika
lams tvarkyti Vilniuje yra reli
ginių reikalų įgaliotinio įstaiga,
kuriai vadovauja lietuviai —
anksčiau Rugienis, Tumėnas,
dabar — Anilionis. Tos įstaigos
tikslas — varžyti tikinčiųjų gy
venimą, remti ateizmo platini
mą, mažinti kunigų ir švento
vių skaičių, kad netekusi tikėji
mo lietuvių tauta liktų bedvase
darbo žmonių mase, sumaišyta
su kitomis tautybėmis, o “Tary
bų Lietuva” — tik mažos sovie
tų imperijos provincijos pava
dinimas.
Anuomet
Caro laikais lietuviai katali
kai nepergyveno tokios tautinės
ir dvasinės priespaudos, kaip
dabar. Jei koks dvasininkas nu
sikalsdavo valdžios ar K. Bend
rijos įstatymams, tai jį teisdavo
ir bausdavo ne civilinis teismas,
bet dvasiškių teismas pagal kon
kordatą su Vatikanu. Bausmė
dvasiškiui — uždarymas nusta
tytam laikui vienuolyne. Pvz.
1894 m. kun. F. Lialis, būdamas
Kauno įgulos kareivių katalikų
kapelionu, nuvedė 200 kareivių
į mirusio prelato Barausko lai
dotuvių procesiją ir už (ai buvo
nubaustas dvejiem metam Kre
tingos vienuolyne.
Kurie gyvenome ir lankėme
mokyklas Lietuvoje caro lai
kais, atsimename, tada jokio ti
kybos persekiojimo nebuvo. Vi
sose mokyklose buvo dėstoma
tikyba, vadinta rusiškai “Zakon
Božyj”, t. y. Dievo Įstatymas.
Lietuviams tikybą dėstė lietu
viškai, lenkams — lenkiškai,
žydams — žydiškai savi dvasiš
kiai. Tik rusams popai dėstė ru
siškai.
Lietuvoje buvo daug katali
kiškų parapijų, šventovių, ko
plyčių. Didžiųjų atlaidų metu
žmonių minios ėjo su procesi
jom, nešė vėliavas, kryžius, bal
dakimus. Niekas jų nekliudė, o
gatvėje stovintieji policininkai
(gorodovojai) nusiimdavo kepu
res.
Gerai atsimenu 1914 metus,
kai į Panevėžį atvyko Žemaičių
vyskupas Pr. Karevičius. Jį iš
stoties atlydėjo raiti, kaspinais
per pečius persijuosę vyrai. Šv.
Petro ir Povilo šventovėje,
šventoriuje ir aikštėje žmonių
minios pasitiko vyskupą. Vai
kai, išrikiuoti eilėmis (mergai
tės baltom suknelėm), irgi lau
kė vyskupo ir “dirmavonės”, ku(Nukelta į 6-tą psl.)

Trumpa V. Skuodžio šeimos
je turėtų būti daugiapartinė
istorija
sistema. Nepriklausomoje Lie
1863 m. Skuodžio senelis, su tuvoje būtų reikalingas žemės
kaustytas grandinėmis, buvo iš ūkio pertvarkymas, ekonomikos
tremtas į Sibirą ir ten žuvo. sureguliavimas (privataus ap
1918 m. 5 dėdės ir uošvis išėjo tarnavimo sistemos įvedimas).
Joje žmonės galėtų laisvai
kovoti už Lietuvos nepriklauso
mybę. Sugrįžo tik vienas. 1938 pasirinkti gyvenamąją vietą, be
m., kai buvo okupuotas Klaipė apribojimų keliauti, bendrauti
dos kraštas, tiems, kurie klau su visomis šalimis, laisvai apsi
sėsi užsienio laidų, vokiečiai keisti nuomonėmis, informaci
grasino kalėjimu (10 metų). ja.
Vidaus politikoje remtis
1939-40 m. įvyko antra invazi
ja ir prasidėjo vežimai. . . tau spaudos, žodžio ir įsitikinimų
tos gen'ocidas. Paskui — karas laisve.
Reikia stropiai žiūrėti, kad
ir tragiškas pokario laikotarpis.
Tūkstančiai geriausių lietuvių nepriklausomos šalies nepa
buvo sunaikinta. Lietuvos parti vergtų užsienio kapitalas ir t. t.
Kova dėl Lietuvos nepriklau
zanai, kurie gynė savo Tėvynę,
somybės ir meilė Tėvynei atve
buvo apšaukti banditais.
Ne užsienio laidos, kaip tvir dė mus čia visus tris skirtingus
tina KGB, o 1939-1940 m. inva žmones (partinis, demokratas ir
tikintis) į teisiamųjų suolą. Pri
zija suformavo mano pažiūras.
minsiu, kad pas mane buvo kon
fiskuotas Iešmanto laiškas, per
Dabartinė Lietuvos padėtis
Rusinimas mokyklose, net rašytas mano ranka. Jame kal
darželiuose, visuomenėje. V. bama apie meilę Tėvynei. Už tą
Skuodis paminėjo mėgstamą ru meilę mes ir esame teisiami. Aš
sų posakį: “Vilnius — puikus pritariu laiško autoriui, kad dėl
miestas, bet jame perdaug lietu Tėvynės laisvės verta paaukoti
net gyvybę.
vių”.
Šiuo metu kaip ir prie caro G. IEŠMANTO KALBA TEISME
dažnai neminimas Lietuvos var
Taip jau išėjo, kad man teko
das. Anksčiau buvo sakoma “ju- pirmam kalbėti šiame teisme
go-zapadnyj krai”, o dabar: pačioje pradžioje ir dabar pro
“pribaltyjskij krai”, “Jantarnyj ceso pabaigoje. Išeina, kad man
krai”.
reikia apibendrinti šį procesą.
Sakoma, norint sunaikinti
Visų pirma dėkingas teismui,
tautą — reikia pirmiausia su kad sudarė sąlygas ir davė gali
naikinti jos istoriją ir kultūros mybę viešai paskelbti savo pa
paminklus. Ir Lietuvoje, o ypač žiūras. Labai simboliška ir tai,
Baltarusijoje, šis griovimo dar kad mes trys, iki šiol nepažįsta
bas vykdomas visu uolumu. Ne mi žmonės, esame sujungti į
atsitiktinai buvo išsprogdinta vieną grupę. Tuo pačiu mus iš
Gardino bažnyčia, Kryžių kal tiko vienodas likimas — atsidū
nas ir kt. Pažymėtina, kad šie rėme teisiamųjų suole už įsiti
barbariški veiksmai buvo vyk kinimus ir tiesos troškimą.
domi jau po karo. Ko nepadarė
Simboliška ir tai, kad mano
vokiečiai, padarė rusai.
laiškas, perrašytas Skuodžio
Vienas studentas, paklaustas ranka ir rastas jo bute, kalba
nuo ko žuvo Gediminas, atsakė: apie pareigą Tėvynei ir kad
“Nuo parako”. Tai kada atsira skola Tėvynei ir jos labui auko
do parakas? . .
jimasis yra augščiau už asmeni
Anekdotiška situacija. Stu nius interesus. Tai liudija, kad
dentai nežino savo tautos istori idėja ir tiesos troškimas jungia
jos, bet užtat verčiami mintinai nebūtinai pažįstamus žmones.
išmokti TSKP istoriją. . .
Man džiugu, kad teisiamųjų
suole
pažinau idėjos draugus.
Kas slypi už lietuviško nacio
Norėčiau padėkoti sūnui Val
nalizmo, tai visiems skrupulin
gai išaiškinta, bet kas paaiškins, dui, kad jis neišsigynė savo
kas slypi už didžiarusiško šovi laiško, rašyto iš kariuomenės,
nizmo? Pasidairykime aplink ir turinio, kur kalbama apie kari
ninkų žiaurumą, jų nežmonišką
daugelis faktų atvers akis.
TSRS — militaristinė valsty elgesį su kareiviais. Tuo atėmė
bė, bet JAV ne 16-ta respubli galimybę saugumui ir teismui
ka. Ir aš, kaip gimęs toje šaly apkaltinti mane šmeižto skleidi
je, jaučiau reikalą parašyti pre mu.
O kas liečia teismo sprendi
zidentui Karteriui, painformuo
mą,
tai šis sprendimas yra su
damas apie neteisėtas kratas ir
kt. Be to, parašiau Tikinčiųjų fabrikuotas, todėl už tai teisti
Teisių Gynimo Komitetui, Brež reikia ne mus, o saugumo orga
nevui. Norėčiau šiuos visus laiš nus ir patį pirmininką. Kaip jau
kus čia pacituoti, bet, deja, ne žinoma, teismo sprendimus ap
leidžia to padaryti (V. Skuodžio sprendžia net ne nurodymai iš
kalba buvo nuolat pertraukia viršaus, o vidinis noras numa
tyti tuos nurodymus ir užbėgti
ma).
Teismas apibūdino mano už akių, dėl visa ko pridėti
knygą “Dvasinis genocidas Lie avansų.
Faktas, kad teisiami mes, o
tuvoje” kaip šmeižikišką. O juk
ši knyga parašyta remiantis tik ne saugumiečiai, yra labai skau
faktais. Medžiaga surinkta iš ta dus, bet vardan Tėvynės lais
rybinių žurnalų, laikraščių ir vės, Tiesos reikia ir kentėti.
Teisdami jūs mus pažeminote,
brošiūrų.
Priėjau išvadą, kad ateisti bet ir išaukštinote. . .
niai straipsniai yra labai žemo
Gintautas IEŠMANTAS gi
lygio, nemokšiški, galima saky męs 1928 m. sausio 1 d. Šakių
ti, vulgarūs. Labai mažas pro raj., Šiuklių kaime. Poetas, bai
centas analizuoja Būties, t. y. gęs pedagoginį Vilniaus institu
Dievo problemą. Beveik visi tą. Dirbo “Komjaunimo Tiesos”
ateistiniai straipsniai nukreipti redakcijoje skyriaus vedėju.
prieš Bažnyčią, kunigus, nesigė- 1974 m. padaryta pas jį krata,
dinant šlykščiausio melo. Net ir rasti eilėraščiai, už kuriuos pa
tuose straipsniuose, kuriuose šalintas iš darbo ir iš komunis
neva moksliškai svarstoma Die tų partijos. Po to iki arešto dir
vo problema, pasigendama svei bo Knygų Rūmuose ikitarybikos žmogiškos logikos.
nės literatūros skyriaus vedėju.
Savo darbą rašiau panaudo Areštuotas 1980 m. pradžioje.
damas statistiką ir kt.
Nuteistas 1980. XII. 23. Baus
mė: 5 metai sunkaus režimo ka
Nutautinami Baltarusijos
lėjimo ir 5 m. trėmimo (teistas
lietuviai
Nuosekliai slavinami kaimų kartu su V. Skuodžiu ir P. Pe
pavadinimai, sąmoningi lietu čeliūnu). Teisme laikėsi stoiš
viai persekiojami, baudžiami kai. Kaltu neprisipažino. Bet
piniginėmis baudomis už tai, prisipažino rašęs straipsnius į
kad kalba tarp savęs lietuviškai, pogrindžio leidinį “Perspekty
kad leidžia savo vaikus į Lietu vos”; tarp jų buvęs straipsnis
vą. Neįmanoma užsisakyti iš “Rubikonas. . .” Prisipažino,
Lietuvos laikraščių, žurnalų, jog organizavęs sąjūdį už Lie
tuvos išstojimą iš Tarybų Są
knygų.
jungos:
Lietuva turinti būti ne
Demokratinėje
Vokietijoje
gyvena negausi slavų tautelė. priklausoma valstybė. > Teismo
Šią tautelę fašistai naikino, o posėdžio metu deklamavo kaišiandien ji turi savo spaudą, kuriuos savo eilėraščius, kurie
mokyklas, klubus, organizaci pravirkdė esančius posėdyje jo
jas. Tai kodėl tokia teisė atimta bičiulius.
Bausmei atlikti išsiųstas į
Baltarusijos lietuviams?
Permės sritį.
Lietuva turi būti nepriklausoma
Teismas mane apkaltino, kad
BOOKBINDING STUDIO
aš išdrįsau kalbėti apie nepri
klausomą Lietuvą.
"SAMOGITIA"
Aš ir dabar tvirtinu, kad Lie
(lietuvis savininkas)
tuva būtinai turi būti nepriklau
telefonas 625-2412
soma ir privalo remtis tarptau
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
tiniais susitarimais, žmogaus
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
teisėmis, konstitucija. Lietuvo

4 psi.
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® PAVERGTOJE TEVMEJE
FILMŲ FESTIVALIS
Keturioliktasis sąjunginis kino fes
tivalis pirmą sykį buvo surengtas Vil
niuje. Konkursiniai vaidybiniai fil
mai buvo rodomi “Maskvos” kino
teatre. Tų filmų grupėje tris pagrin
dinius prizus ir festivalio diplomus
laimėjo: gruzinų filmas “Tavo sūnus,
žeme”, Lietuvos kino studijos “Fak
tas” ir “Mosfilmo” studijos “Teheranas-43”. Lietuviškąjį filmą “Fak
tas” sukūrė scenarijaus autorius V.
žalakevičius, rež. A. Grikevičius, ope
ratorius D. Pečiūra ir dail. G. Kličius. “Faktas” yra vadinamas antifa
šistiniu filmu, susietu su Pirčiupiu
tragedija 1944 m. birželio 3 d. Pa
grindinius vaidmenis atlieka aktoriai
— D. Banionis, J. Budraitis, R. Ado
maitis, V. Mainelytė, E. Pleškytė, A.
Masiulis. Filmo recenzijoje teigiama,
kad vokiečių karininką Šaknį vaidi
nęs aktorius J. Budraitis tik neaiš
kiai užsimena: ankstų rytą netoli kai
mo sprogo mina, tratėjo šūviai. Da
bar mums jau žinoma, kad šį žiaurų
vokiečių kerštą išprovokavo sovieti
niai partizanai su Maskvai ištikimu
politruku G. Zimanu, nekreipdami
dėmesio į Pirčiupiui sukeliamą pavo
jų. Filmo kadrams buvo panaudotos
Rumšiškio sodybos su gausiais vokie
čių karius vaidinančiais statistais.
Antrąjį festivalio prizą vaikams ir
jaunimui skirtų filmų grupėje lai
mėjo Lietuvos kino studijos kūrinys
"Andrius”. Prizas už geriausią režisū
rą įteiktas V. Starošpi ir R. Šiliniui
už Lietuvos kino studijos filmą
“Post scriptum senam filmui”.

PAVĖLUOTAS ATMINIMAS
Vilniškės kompartijos centro ko
mitetas su ministerių taryba tik da
bar prisiminė žymųjį baletmeisterį
Bronių Kelbauską, mirusį 1975 m.
birželio 9 d., ir taip pat jau senokai
palaidotą aktorių Juozą Rudzinską.
Vykdomasis Vilniaus komitetas gavo
įsakymą pastatyti antkapį ant B. Kelbausko kapo ir įrengti memorialinę
lentą prie namo, kur jam teko gyven
ti. J. Rudzinsko atminimą nutarta pa
gerbti tik memorialine lenta. Atrodo,
antkapiu kapinėse jau yra pasirūpi
nusi jo šeima bei artimieji.
KURŠĖNAMS 400 METŲ
Kuršėnai, rajoninio pavaldumo
miestas prie Ventos, šiemet švenčia
400 metų sukaktį, šia proga Leonas
Peleckis “Komjaunimo Tiesoje” ge
gužės 21 d. paskelbė pasikalbėjimą
su Kuršėnų vykdomojo komiteto
pirm. Vaclovu Šimkumi. Pastarasis
džiaugiasi, kad vykdomojo komiteto
pastatą puošia paminklinė lenta su
įrašu: “Šiame name 1918-1919 metais
buvo raudonarmiečių Kuršėnų būrio
štabas”. Paklaustas, kaip sprendžiami
jaunimo laisvalaikio klausimai, V.
Šimkus atsakė: “Didžiausia mūsų bė
da — seni, atgyvenę, krosnimis šil
domi kultūros namai. Suprantama,
kodėl jų nemėgsta jauni žmonės. To
dėl daugiausia naudojamės Daugelių,
Pavenčių profsąjunginiais kultūros
namais, ‘Ventos’ kino teatru, čia ren
giamos įvairios vakaronės, popietės,
pasilinksminimai. Mus dažnai aplan
ko Šiaulių dramos teatras (Daugelių
susivienijimas yra įsteigęs kasmetinę
Augustino Griciaus premiją teatro
menininkams), ‘Nerijos’, ‘Vilniaus
aidų’ ansambliai. . .’’ Naujų kultūros
namų tikimasi susilaukti Kuršėnų
sovehoze, kuris yra įsikūręs miesto
teritorijoje. Daugeliuose baigiama
statyti didelė sieninių medžiagų ga
mykla, kurios sąmatinė vertė siek
sianti 9 milijonus rublių. Iš pagrin
dų atnaujinama cukraus gamykla. Pa
sak V. Šimkaus, Kuršėnai kasmet
gauna 7.000 kv. metrų gyvenamojo
ploto. Dar šiemet bus atidaryta ket
virtoji vidurinė mokyla. Tvarkoma
viena pagrindinių miesto gatvių. Ke

turių šimtų metų sukakčiai buvo su
kurta medalio formos emblema, su
rengta didelė žiemos šventė. Sukak
čiai planuojamos įvairios sportinės
žaidynės, konkursai, dainų šventė.
Baigminis sukakties minėjimas, nu
matytas spalio 5-7 d.d., bus susietas
su sovietinio “išlaisvinimo” 37-tosiomis metinėmis.
NEMOKAMOS GANYKLOS
Kauno rajono “Nevėžio” kalchozo
valdyba buvo pareikalavusi, kad kolchozininkai iki IV.l užsimokėtų už
ganyklas jų gyvuliams. Esą toks nu
tarimas buvo padarytas 1979 m. ba
landžio 28 d. įvykusiame kolchozo
narių įgaliotinių susirinkime. Dėl jo
kaikurių kolchozininkų skundo susi
laukė “Valstiečių Laikraščio” redak
cija. Jis buvo perduotas rajono že
mės ūkio valdybai. Pastaroji konsta
tavo, kad toks nutarimas prieštarau
ja kolchozo vidaus taisyklėms, šie
metiniame narių įgaliotinių posėdyje
balandžio 13 d. nutarimas buvo at
šauktas. Ganyklos “Nevėžio” kolcho
zo nariams paskirtos nemokamai.
Trumpame pranešime nutylima, kas
ir kokiu tikslu laužė tas vidaus tai
sykles.
DVIRATIS IR KREGŽDĖS
Gamtos apsaugos inspekcijos vir
šininkas Vytautas Baškys “Komjau
nimo Tiesos” 89 nr. savo rašiniu “Su
grėbliu prieš kregždes” skaitytojams
pateikia liūdną būsimo mechanizato
riaus Algio Kondratavičiaus paveiks
lą. Mokosi jis Pakruojo rajono Žei
melio profesinės technikos mokyk
loje. Laisvalaikiais lankosi pas savo
tėvus Panevėžio rajono Paįstrio kai
me. To jaunuolio kova su kregždė
mis prasidėjo dėl dviračio, kurį jis
buvo pastatęs prie tvarto. Ant dvi
račio jis rado kregždžių primėtytų
visokių šapų: “Įniršęs Algis pamiršo,
kad čia ne tik jo, bet ir kregždžių
gimtinė, kad jos savo jauniklius au
gina, kad tai naudingi ir visų globo
jami paukšteliai. Stvėręs grėblį A.
Kondratavičius ėmė lizdus nuo pasto
gės draskyti, o iškritusius kregždžiukus kojomis spardyti. (...) O kas
darėsi tuo metu ore! Nevilties ap
imtos — vit, vit, vit skardeno kregž
dės ir beviltiškai blaškėsi aplinkui.
Tačiau ir jos negalėjo nutraukti pik
tadariško poelgio. Matė šiurpų vaiz
dą kaiminystėje gyvenanti Irena Kubiliūtė. Ji sudėjo likusius gyvus
kregždžiukus į krepšį ir parnešė į
savo kiemą. Jos namo pastogėje
paukšteliai rado prieglobstį. Apie ne
gražų A. Kondratavičiaus poelgį ne
truko sužinoti Panevėžio valstybinis
gamtos apsaugos inspektorius Juo
zas Indriulis. Daug ir įvairių gamtos
apsaugos įstatymų pažeidėjų teko
jam matyti. Bet šis lygių sau neturin
tis žiaurumas, beprasmiškas gyvūni
jos naikinimas visa pranoko ir glu
mino. Aiškino ir barė inspektorius
Algį Kondratavičių, paskyrė adminis
tracinę baudą, pranešė Pakruojo ra
jono Žeimelio profesinės technikos
mokyklos direktoriui. Tegu mokslei
viai žino ir vertina šitokį savo bend
raamžio poelgį . . .” Pakruojo rajono
liaudies teismas A. Kondratavičiui
paskyrė 350 rublių baudą.

SARTŲ PAKRANTĖS
Tūkstančius poilsiautojų vasarą
ir žiemą sutraukia Sartų ežeras, pri
klausantis Zarasų ir Rokiškio rajo
nams. Jo gražių pakrančių apsauga
susirūpino Zarasų statybos remonto
valdybos Dusetų skyrius. Su darbų
vykdytoju Pranu Brankyla jau pra
dėtas pakrančių tvarkymas. Numa
toma įrengti tribūnas žiūrovams, val
čių prieplauką, aikštes automobi
liams, prekyvietes, nutiesti pėsčiųjų
takus.
V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
LIETUVA
11 DIENŲ!
Birželio 8 — 22 — išparduota
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Gegužės 28 — išparduota
Liepos
9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Liepos
23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 —17
Gruodžio 21 —sausio 4

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

TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

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

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

Simon's
•'E
f

f'O

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Nomų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

London, Ontario

O LIETUVIAI PASAULYJE

NAUJA VALDYBA. Gegužės 3 d.
įvyko visuotinis KLB Londono apy
linkės lietuvių susirinkimas. Išrinkta
nauja apylinkės valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: M. Chainauskas
— pirmininkas, A. Petrašiūnas —
sekretorius, R. Vilembrektas — iž
dininkas, G. Mačienė ir S. Baliūnienė — socialinių reikalų ir parengimų
vedėjos, R. Genčius ir R. Baliūnaitė
— jaunimo atstovai. Kultūrinius ir
švietimo reikalus tvarkys M. Chai
nauskas.

JA Valstybės
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ IN
FORMACIJOS CENTRO veikėjas A.
B. Mažeika Los Angeles mieste gavo
atsakymą į savo laišką, vasario 19 d.
pasiųstą V. Vokietijos kancleriui H.
Schmidtui, liečiantį Pabaltijo klau
simus. Tas laiškas buvo perduotas
Vokietijos užsienio reikalų ministeri
jos sovietinių reikalų skyriui. Minis
terijos atsakyme pabrėžiama, kad V.
Vokietijos vyriausybė nepripažino
Baltijos respublikų įjungimo Sovietų
Sąjungon ir jo nenumato pripažinti
ateityje.

SIBIRINIAI TRĖMIMAI. Birželio
14, sekmadienį, 12.30 v.p.p., įvyks
sibirinių trėmimų minėjimas, kurį
rengia lietuviai, latviai ir estai. Vik
torijos sode, prie savanorių pamink
lo, bus padėtas vainikas už žuvusius
ir nukankintus. Visus Londono ir
apylinkių lietuvius prašome dalyvau
ti prie savanorių paminklo 12.30 v.
p.p. M. Ch.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
balandžio 28 d. Čikagoje turėjo savo
posėdį, kuriam vadovavo pirm. K.
Šidlauskas. Jame buvo paskirta $4.000 suma Tautos Fondui, kuris re
mia VLIKo veiklą.

Windsor, Ontario
TAUTYBIŲ FESTIVALIS — “Car
rousel” įvyks š.m. birželio 20-21 d.d.
Lietuvių paviljonas bus įrengtas lie
tuvių parapijos salėje, 808 Marion
St.
Praeityje naudodavomės vokiečių
sale, bet šiais metais apylinkės val
dyba nutarė ruošti parodą ir vaišin
ti svečius lietuviškais valgiais savose
patalpose.
Atvyksta dail. Pranas Baltuonis iš
Montrealio su medžio šaknų skulp
tūromis. Prieš porą metų jo darbai
turėjo didelį pasisekimą svetimtau
čių ir savųjų tarpe. Be to, turėsime
tautodailės ir gintaro parodą, kurią
tvarkys Rita Naikauskaitė.
šeštadienį ir sekmadienį nuo 12
v. iki 10 v. vakaro svečiai galės
vaišintis šiltais lietuviškais valgiais,
kava ir pyragais. Bus ir meninė pro
grama.
Visus kviečia atsilankyti KLB
Windsoro apylinkės valdyba, kurią
sudaro: Vytautas Kutkus, jn., pirmi
ninkas, Virginija Kuraitė ir Alma
Hogan. Virginija Kuraitė šiais me
tais lietuviams atstovauja Windsoro
daugiakultūrėje taryboje.
Apylinkės valdyba

NAUJA ŠEIMA — MIELA PRO
ŠVAISTĖ. š.m. gegužės 16 d. Wind
sore, gražioje St. Clare’s šventovėje,
sumainė žiedus Laima Tautkevičiūtė
iš Windsoro su Leonardu Lukša iš
Londono. Windsoro Šv. Kazimiero
parapijos klebonas kun. D. Lengvi
nas atliko jungtuvių apeigas, o dvie
jų parapijų (Lietuvos Kankinių Ana
pilyje ir Šiluvos Marijos Londone)
klebonas kun. J. Staškus pasakė tu
riningą pamokslą. Su menišku įsi
jautimu vargonavo S. Sližys ir gie
dojo šešios gražių balsų daininin
kės iš buvusio Detroito jaunimo cho
ro, kuriame dainavo ir Laima. Erd
vi šventovė buvo gražiai užpildyta
šventiškai nusiteikusių šios iškilmės
dalyvių. Pavakariais įvyko puikios
vaišės “Fogolar Furlan” klube, daly
vaujant 300 svečių. Oficialiąją dalį
abiem kalbom vykusiai pravedė Ma
rijus Chainauskas. Girtina ir jo gana
gera lietuvių kalba. Pati programa
buvo irgi be priekaištų: kalbų ne
buvo perdaug ir visos jos buvo trum
pos, atitinkančios dienos nuotaiką.
Pirmiausia kleb. kun. D. Lengvinas
linksmai nuteikė šios puotos daly
vius, apibūdindamas abu sutuokti
nius. Kleb. kun. J. Staškus ragino
jaunuosius nuo pirmos bendro gyve
nimo dienos ir tarpusavyje kalbėti
tik lietuviškai. Oficialiosios dalies ve
dėjas paskaitė gausius sveikinimus
iš Lietuvos. Jaunosios tėvų vardu
kalbėjo jos tėvelis A. Tautkevičius,
linkėdamas jiems laimingo gyveni
mo. Jaunojo tėvų ir močiutės vardu
žodį tarė tėvelis J. Lukša, pabrėž
damas, kad jo šeimos širdys Leonar
dui ir toliau liks atviros. Abu jaunie
ji padėkojo savo tėveliams už kantry
bę bei pasišventimą juos auginant
ir mokslinant. Taip pat buvo prista
tytas garbės stalas, taurės pakėlimu
pagerbta jaunoji, šauni lietuvaitė
Laima, kiti to stalo dalyviai ir tė
vai. Jiems sugiedota “Ilgiausių me
tų”.
Įvyko ir maloni staigmena: publi
kai, reikalaujant, buvusios “Auš
ros” kvarteto narės, įskaitant ir jau
nąją, darniai, su dideliu pasisekimu
padainavo vieną iš kvarteto dainų.
Jaunasis yra baigęs Vakarų Onta
rio universitetą ir vienerius metus
studijavęs santykiavimų su darbinin
kais. Dabar jis turi svarbią vietą
Fordo fabrikuose Talbotville, St.
Thomas, — yra personalo tvarkyto
jas. Jaunystės dienose dalyvavo lie
tuvių veikloje. Buvo skautas, bet
ypač visiems buvo pažįstamas profesijonaliu akordeono valdymu “At
spindžių” orkestre. Jaunoji buvo
stropi narė “Aušros” kvartete (jos
mamytė buvo kvarteto vadovė), Det
roito jaunimo chore ir vaidybos gru
pėje. Be to, buvo skautė ir Windsoro
lietuvių parapijos vargonininkė. Da
bar ji dirba ir studijuoja.
Gražiai ir lietuviškai naujajai po
rai laimingo gyvenimo ir . . . lietu
viško jaunimo! D. E.

Vasario 16 abiturientai, baigę gimnaziją šį pavasarį. Iš kairės: R. Šneideris, V.
Grigužis, J. Gyzė. Apačioje VLB darbuotojai abiturientų išleistuvėse: A. Šmitas,
J. Lukošius, dir. J. Kavaliūnas
Nuotr. J. D.

HAMILTON
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas
įvyks birželio 14, sekmadienį. 10.30
v.r. bus Mišios Aušros Vartų švento
vėje. Kviečiamos organizacijos daly
vauti su vėliavomis. Po Mišių —
trumpas išvežtųjų paminėjimas prie
lietuviško kryžiaus.
KLB Hamiltono apylinkės valdyba
TRADICINĖS JONINĖS rengia
šaulių kuopa sekmadienį, birželio
21, Giedraičio Medžiotojų ir Žūklautojų Klubo šaudykloje. Pradžia —
12 v. Bus šaudymas, loterija, laužas,
muzika, šokiai, šilti pietūs ir kiti
įvairumai. Iš Hamiltono reikia va
žiuoti 6 keliu į pietus Caledonia
link. Pervažiavus tiltą per Grand
River, sukti antrąja gatve į kairę
(Wigton St.). Pavažiavus apie 1,5
mylios, kairėje kelio pusėje yra

Sudbury, Ont.
VELYKŲ STALAS, suruoštas veik
liosios šaulių pirmininkės J. Labuckienės ir jos padėjėjų — B. Stankienės, E.-Tolvaišienės ir A. Albrechtienės iniciatyva šv. Kazimiero lenkų
parapijos salėje, praėjo su dideliu
pasisekimu. Žmonių buvo labai daug.
Svečių buvo iš Sault Ste. Marie (M.
Jakumaitienė) ir keletas iš Toronto.
Kun. Ant. Sabas palaimino stalą, ir
tada visi pradėjo iškilmingus pietus.
Meninę dalį labai gražiai atliko S.
E. Tolvaišų šeima. Padainavo tris
dainas, kurioms pianinu pritarė Jū
ratė. E. Tolvaišienė ir sūnus Petras
padainavo solo po vieną dainą. Be to,
dar kanklėmis pagrojo keturias dai
nas.
Buvo labai daug jaunimo, ir jie la
bai džiaugėsi risdami ir daužydami
velykaičius. Po taip puikiai pasise
kusios programos visa Tolvaišų šei
ma buvo pakviesta dalyvauti vėliau
daugiakultūrės organizacijos kon
certe didžiojoje Cambrian College
salėje. Ten padainavo keturias dai
nas, pritariant kanklėmis. E. Tolvai
šienė ir Petras Tolvaišą ^padainavo
po vieną dainą solo. Pianinu akom
panavo Jūratė. Jų dainos labai patiko
publikai ir susilaukė triukšmingų ka
tučių.
Kanklėmis skambinti išmokė P. Semežys.
K. A. S.

Stayner-Wasaga,
MOTINOS DIENA. Šių apylinkių
lietuviai šventė Motinos dieną Staynerio “Golden Apple” restorane ge
gužės 9 d.
Minėjimą pradėjo p. Bončkus, pa
skaitai pakviesdamas T. Sekonienę.
Po paskaitos p. Bončkus padeklama
vo savo sukurtą eilėraštį, o vaikų
darželio auklėtinis Brendon-Gintaras
Clark padeklamavo net 3 eilėraš
čius. Nežiūrint, kad Brendon tėvas
Mr. Clark yra anglų kilmės, bet
Brendon ir jo broliukas kalba gra
žiai lietuviškai. Pagarba tolerantui
Mr. Clark, o didžiausia pagarba Bren
don motinai Aldonai ir močiutei p.
Jonaitienei.
Po minėjimo A. Sekoniui surinkus
solidarumo įnašus, sėdome prie gė
lėmis papuoštų stalų skaniai vakarie
nei ir pašnekesiams. Dalyvavo per 50
tautiečių. Dalyvė

York Rd. Sukti į tą kelią ir apytik
riai už 1,5 mylios dešinėje kelio pu
sėje yra šaudykla. Praleiskime tą po
pietę gamtoje ir paremkime šaulius,
kurie daug lėšų aukoja kultūriniams
tikslams. Ad.
ATEITININKAI gegužės 24 d. pa
kvietė Gintę Damušytę paskaitai.
Jaunimo Centro salėje Dalia Trumpickienė, moksleivių ateitininkų glo
bėja, pirmiausia pristatė Gintę, kuri
jau antri metai dirba su kun. K.
Pugevičium Lietuvių Informacijos
Centre Niujorke. Be to, ji eina po
litinės veiklos koordinatorės parei
gas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyboje, yra aktyvi ateitininkė.
Viešnia kalbėjo apie pogrindžio
veiklą, supažindino su pogrindžio
spauda — “LKB Kronika”, “Aušra”
ir visa eile kitų leidinių. Skaidrėse,
kurias Gintė rodė, matėme nelegaliu
būdu organizuojamas bisenas į atlai
dus, į Kryžių kalną ir kitur. Ten
gausiai dalyvavo jaunimas. Taip pat
ji supažindino su kentėjusiais lietu
viais už pogrindžio veiklą.
Kiekvienam buvo įdomu išgirsti
tokią turiningą paskaitą, pailiustruo
tą skaidrėmis. Visus jaudino, kad
Gintė, jauna būdama, visą savo laiką
aukoja lietuviškiems reikalams, ap
lankydama daug lietuvių kolonijų su
paskaitomis.
Dalyvė
JAUNIMO CENTRO SALĖJE, ruo
šiant kaikuriuos renginius, kartais
yra nukabinami nuo sienų meninin
kų sukurti mūsų kunigaikščių ir Lie
tuvos patriarchų paveikslai. Neteko
girdėti, kad lietuviams, kur kitur
nuomojant sales, kas imtų nuo sienų
esamus paveikslus ar jiems kas keis
tų įprastą salės dekoraciją. Pas mus
gi tai daro ir to pareikalauja patys
lietuviai. Dažniausiai tai atsitinka
per vestuves, kai mūsų tautiečių duk
ros išteka už svetimtaučių. Mūsų lie
tuviškajame gyvenime pasitaiko vi
sokių keistenybių, bet šitokį dalyką
turime tik Hamiltone.

KAZYS BARONAS iš Huettenfeldo, V. Vokietijos, sveikina visus hamiltoniečius. Laiške rašo, kad gerai
yra įsikūręs. Kaip pensininkas dir
ba nepilną laiką buhalterio darbą
vienoje įstaigoje, kurioje tarnauja ir
jo žmona. Dukrelė Jūratė pirmąja
mokine baigė mokslo metus Vasario
16 gimnazijoj. Kitą vasarą planuoja
mus aplankyti.

ANTANAS IR JŪRA BUŠINSKAI
susilaukė dukrelės, kurią pakrikštijo
Emilijos-Aldonos vardu. Dabar sene
liais pasidarę J. Gimžauskas Hamilto
ne ir Bušinskai Toronte džiaugiasi
mažosios anūkės atėjimu.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

OPTIKAS R. SCHMID

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

Brazilija
LITUANIKOS STOVYKLAVIETĖ,
be bendrinių pastatų, turinti jau ir
keliolika privačių namelių, buvo pa
puošta ant kalvutės pastatytu lietu
višku kryžiumi. Jį balandžio 21 d.
pašventino vysk. Dom Luciano, ge
neralinis Brazilijos vyskupų konfe
rencijos sekretorius, atvykęs iš Sao
Paulo. Prie kryžiaus jis atnašavo Mi
šias, džiaugdamasis Lietuvos žemę
primenančiu - simboliu. Pamoksle
vysk. D. Luciano ragino visus daly
vius būti ištikimais Dievui ir Katali
kų Bendrijai, kurią lietuviai taip
drąsiai gina savo tėvynėje.
LITERATŪROS BŪRELIS savo
posėdį balandžio 25 d. turėjo pas
A. D. Petraičius Sao Paulo mieste.
Jame buvo aptarta gautoji dr. A.
Greimo knyga “Apie dievus ir žmo
nes”, susipažinta su šio veikalo re
cenzija “Akiračiuose”. J. Valavičienė
kalbėjo apie J. Sauerveiną, “Lietu
viais esame mes gimę” dainos auto
rių, gimusį prieš 180 m. Diskusijose
buvo pasisakyta už spartų “Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos” verti
mą j portugalų kalbą, jin įjungiant
jaunimą. Pranešimą apie sibirinių
trėmimų keturiasdešimtmečio minė
jimą birželio 14 d. padarė kun. Rukšys, SDB. Mišias Sao Paulo katedroje
yra pažadėjęs laikyti kardinolas D.
P. E. Arns. Informacijos vietinei
spaudai apie šį mūsų tautai skaudų
įvykį parūpins inž. A. Valavičius,
parašydamas keletą straipsnių.

Urugvajus

Australija

Optical Studio
1586 Bloor Street West,

MASKVAI TARNAUJANTIS “Lais
vės” laikraštis Niujorke paminėjo
70 metų sukaktį. Šia proga augščiausiojo sovieto prezidiumo pirm.
L. Brežnevas ir sekr. M. Georgadzė
jo vyr. red. Antaną Bimbą apdova
nojo sovietiniu “Tautų draugystės”
ordinu, maskvinę A. Bimbos propa
gandą pavadinę draugiškų ryšių stip
rinimu tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos. Pasveikinti A. Bimbos iš Vil
niaus buvo atvykęs taip pat Mask
vai tarnaujančios “Tiesos” vyr. red.
A. Laurinčiukas, atsivežęs ir meni
ninkų trijulę — Vilniaus operos mez
zo-sopraną Aušrą Stasiūnaitę, smui
kininką Raimondą Katilių ir pianis
tą Povilą Stravinską. Jie ne tik daly
vavo “Laisvės” sukakties minėjime,
bet ir buvo įkinkyti į propagandinius
koncertus Sovietų Sąjungos ambasa
doje Vašingtone ir Jungtinių Tautų
bibliotekos salėje.

MOTINŲ PAGERBIMĄ Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugija su
rengė gegužės 10 d. savo rūmuose.
Iš tikrųjų tai buvo dviguba šventė,
nes kartu paminėtas ir šios draugijos
įregistravimo valdžios įstaigose ketu
MŪSŲ “KOVO” B komandos krep riasdešimtmetis. Apie draugijos su
šininkai iš Baltimorės parsivežė I- kaktį kalbėjo jos grabės narys J. Jomosios vietos pergalę. Sveikiname zauskas, apie motinas — kun. J.
savo sportininkus ir visi didžiuoja Giedrys, SJ, jas pavadindamas ža
mės jų laimėjimu.
viausiu Dievo kūriniu. Pietus buvo
Į LIETUVĄ savo artimųjų aplan paruošę draugijos nariai. Jų metu
kyti yra išvykusios Alb. Mačiukienė, pasidžiaugta, kad PLB valdyba į P.
G. Žemaitienė ir K. Jokūbauskienė. Ameriką atsiunčia jaunimo veikėją
Rasą Šoliūnaitę, kurį vieną rugpjū
A.a. MONIKA BANAITIENĖ ge čio savaitę praleis su lietuviškuoju
gužės 26 d. mirė Hamiltono General Urugvajaus jaunimu. Tai bus jau
ligoninėje, palikdama savo vyrą Gre- antroji R. šoliūnaitės viešnagė Urug
gorių ir sūnų Leoną. Gegužės 29 vajuje.
d. buvo palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse.
K. M.

įsikūręs nuosavuose namuose —

Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
paskelbė straipsnių apie Lietuvą kon
kursą vietiniuose JAV bei kitų kraš
tų laikraščiuose ir žurnaluose. Kon
kursas truks iki 1982 m. sausio 1 d.
Tų straipsnių iškarpas ar jų atspau
dus konkurso vertintojų komisijai rei
kia atsiųsti į centrinę ALTos įstai
gą, 2606 W. 63rd St., Chicago, IL
60629, USA. Bus paskirtos trys pre
mijos: pirmoji $500, antroji $300 ir
trečioji $200. Premijų mecenatas —
kunigas dr. J. Prunskis. Geriausius
straipsnius apie Lietuvą kitataučių
spaudoje atrinks vertintojų komisija
— inž. G. Lazauskas, dr. J. Valai
tis, Čikagos universiteto doktoran
tas A. Adomėnas-Van Reenan.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vpl., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

TALKA

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A)
6%
santaupas
15%
term, depoz. 1 m. 1514%
term, depoz. 3 m.
13%
reg. pensijų fondo
14%
90 dienų depozitus 1614 %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 1714%
asmenines paskolas
.19%

MELBURNO BALTIECIŲ TARY
BA skaudžiuosius birželio įvykius pa
minės birželio 14, sekmadienį. Lie
tuviai specialias pamaldas turės 12
v. Šv. Jono šventovėje, kuriose daly
vaus uniformuoti skautai, organizaci
jos su savo vėliavomis. Po Mišių bus
sugiedota “Requiem” už žuvusius mū
sų tautos kankinius. Bendras baltiečių minėjimas įvyks 2.30 v.p.p. Lie
tuvių Namuose. Pagrindiniais kalbė
tojais yra pakviesti žymūs svečiai.
Koncertinę programą atliks estų cho
ras, latvis smuikininkas ir “Dainos
sambūris”.

LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪ
ROS DRAUGIJOS posėdis Sydnėjuje

įvyko gegužės 17 d. Tylos minute bu
vo pagerbti mirusieji jos nariai —
K. Daniškevičius ir K. Radauskas.
Veiklos pranešimus padarė pirm. A.
Vinevičius ir ižd. D. Bižienė. Atsista
tydinus senajai valdybai, naujojon iš
rinkti: pirm. —< A. Vinevičius, vicepirm. — dr. R. Kavaliauskaitė, sekr.
— G. Grybaitė, ižd. — J. Slavikauskas, parengimų vadove — A. Skirkienė.
SYDNĖJAUS OPEROS RŪMUOSE
gegužės 1 d. buvo įteikti diplomai
jauniems mokytojų kolegiją baigu
siems pedagogams. Diplomą gavo ir
Sigita-Karolina Gailiūnaitė, kilusi iš
Wollongongo. Ji yra gerai pažįstama
ir Sydnėjaus lietuviams, nes buvo
įsijungusi į vietinę veiklą, 1978 m.
dalyvavusi jaunimo kongrese V. Eu
ropoje. S. K. Gailiūnaitė taipgi lanko
meno mokyklą ir jau yra dalyvavusi
Lietuvių Dienų parodoje.

DAIL. LEONAS URBONAS savo
kūrybine veikla yra sudominęs Aust
ralijos jaunimą. Du studentai savo
studijų darbams pasirinko dail. L.
Urboną liečiančias temas. Vienos
Sydnėjaus universiteto studentės te
ma yra “Leonas Urbonas ir Aust
ralijos dailė 1960-70 metais”, o kito
Waggos technikos kolegijos studen
to — “Daugelio talentų menininkas”.
SAVAITRAŠČIO “MŪSŲ PASTO
GĖ” ADMINISTRACIJA prašo užsie
nyje gyvenančius skaitytojus prenuratas siųsti Australijos doleriais ar
ba prie savo dolerių prijungti ati
tinkamą priedą pagal augštesnį aust
rališkų dolerių kursą. Priešingu at
veju “MP” susilaukia nuostolio, o
administracija gaišta laiką, susiraši
nėjimais aiškindama augštesnę Aust
ralijos dolerio vertę.

Izraelis
JOKŪBAS OLEISKIS, Lietuvos
Žydų Draugijos pirmininkas Tel Avi
ve, mirė š.m. pradžioje sulaukęs 81
metų. Jo pirmininkaujama draugijos
valdyba nebuvo palanki lietuviams
ir kaltino visą tautą dėl žydų naiki
nimo Lietuvoje. Tikimasi, kad nau
ja žydų draugijos valdyba bus pa
lankesnė pastangoms sūnormalinti
lietuvių-žydų santykius.

Britanija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
Nottinghamo ir apylinkių lietuviams
surengė Lietuvių Moterų Draugija.
Draugijos vardu dalyvius pasveikino
valdybos pirm. F. Damaševičienė,
jaunimo vardu — A. Važgauskas,
DBL Sąjungos vardu — skyriaus
pirm. K. Bivainis. Dainų ir eilėraš
čių pynę atliko mažieji daininin
kai ir deklamatoriai, paruošti L
Venckienės iš Derby. Prie jų su eilė
raščiais prisijungė ir skautai. Progra
moje taipgi dalyvavo “Gintaro” cho
ro moterys, vyrai ir mišrus choras su
savo vadove V. Gasperiene. Minėji
mas sujungė pagrindines vidurinės
Anglijos lietuvių kolonijas.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA gegužės
22 d. gyveniman išlydėjo tris šieme
tinius savo abiturientus — Joną Gyzę, Vilių Grigužį ir Robertą Šneiderį.
Jie sėkmingai išlaikė egzaminus spe
cialioje vokiečių Weinheimo gimna
zijos komisijoje. Egzhminų krūvis
buvo didesnis, negu vokiečiams abi
turientams, kuriem į brandos atesta
tus įtraukiami ir metiniai pažymiai.
Išleistuvių dieną šį trijulė pas
kutinį kartą užėjo į savo klasę, pa
puoštą gėlėmis, kur jų laukė auklėto
ja R. Guzmerienė. Po to visa gimna
zija susirinko išleistuvių vakarienei
valgykloje. Direktorius J. Kavaliūnas
džiaugėsi nauju gimnazijos laimėji
mu, nes ji vėl paruošė gyvenimui
tris jaunuolius, kurie darbuosis Lie
tuvai. Kaip simbolinę dovaną J. Ka
valiūnas abiturientams įteikė kun.
dr. K. Gulbino knyga išleista diser
taciją apie Mariją Pečkauskaitę. VLB
valdybos vardu kalbėjo J. Lukošius,
primindamas išleistuvių dalyviams,
kad visi trys abiturientai įsijungė
nariais į VL Bendruomenę. Evange
likų ratelio vardu juos sveikino kun.
Fr. Skėrys, ypač džiaugęsis V. Grigužiu, pasirinkusiu evangelikų teolo
gijos studijas. Buvęs gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius išleidžia
muosius ragino susidomėti Lietuvos
istorijos ir literatūros studijomis.
Esą lig šiol nė vienas Vasario 16
gimnazijos auklėtinis nėra dar žen
gęs žymiųjų lietuvių istorikų, pvz.
dr. Z. Ivinskio, pramintais keliais.
Bendrabučio vedėjas V. Lemkė pa
gyrė jaunuosius gminazijos auklėti
nius už tai,, kad jie visada buvo
darbštūs ir tvarkingi jo vadovauja
mos įstaigos gyventojai. Kun. J. Dė
dinas, apgailestaudamas vyresniųjų
moksleivių atitolimą nuo lietuviškų
religinių papročių bei apeigų, linkė
jo išleidžiamai trijulei šių reikalų
neužmiršti ateities gyvenime. Abi
turientai paliko humoristinį savo tes
tamentą jų vietas sekančiais mokslo
metais užimsiantiem devintokam. Jį
perskaitė ir aštuntos klasės seniū
nei V. Veršelytei įteikė R. Šneide
ris. Pastaroji įsipareigojo tuos humo
ristinius pasiūlymus ne tik įgyven
dinti, bet ir jais pralenkti šiemetinių
abiturientų “nuopelnus”. Mergaičių
grifpė pašoko “Sadutę” ir įteikė
gėlių iškeliaujantiems abiturientams.
Iškilmė užbaigta suktiniu. J. Gyzė,
V. Grigužis ir R. Šneideris naktį pra
leido gimnazijos parke, laukdami tra
dicinio abiturientų saulėtekio, pir
mosios su jų nauju gyvenimu susie
tos dienos.

Tėviškės Žiburiai

“Ar eisi į šokius”?
Pirmas klausimas, kurį visi
girdime, yra: ar eisi į šokius?
Mat jaunimas nori dalyvauti pa
rengimuose su draugais ir pa
žįstamais. Lietuviai nuo amžių
yra draugiški, labai mėgsta
bendrauti tarpusavyje. Dėlto
per šokius vis galima pastebėti
naują, nedrąsų veidą. Bet tai
tik retas atvejis. Didžioji dalis
atvykstančių — vis tie patys.
Tie patys eina į šokius, tie pa
tys dalyvauja parengimuose ir
tie patys rengia minėjimus.
Ateitininkiškas jaunimas yra
stiprus, nors jo mažai yra. Jų
mažas skaičius dirba ir jų dar
bų vaisiai gali išnykti, jei vei
kėjų sąrašas nepadidės. Išlaikyti
lietuvybę nėra taip sunku, kaip
teisinasi atsiskyrėliai nuo lietu
vių bendruomenės. Tuo atveju,
žinoma, sunku. Bet tik reikia
noro ir stengtis bendrauti su sa
vo žmonėmis. Kai dalyvauja as
muo su kitais lietuviais, prade
da rūpintis jų problemomis ir
domėtis jų reikalais. Kai asmuo
yra suinteresuotas, tai pats sa
vyje randa norą dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Svarbiausia
ir didžiausia problema yra ne
kaip organizuoti dabartinį vei
kiantį ateitininkišką jaunimą,
bet kaip pritraukti tuos, kurie
dėl vienos ar kitos priežasties
atkrito nuo lietuvių bendruome
nės.
Sis prijungimas prie šaknų
tai nelengvas darbas, bet gali
mas, jei yra vadų noras išlaikyti

u
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Jaunimas mažose vietovėse

savo generacijoje lietuvybę.
Jaunas žmogus, ypač šiame am
žiuje, yra labai jautrus. Dabar
tinė generacija yra užaugusi to
kiu laiku, kai viskas veda į save.
“Aš” esu svarbus ir dėlto turiu
rūpintis “savim” pirmiausia. Ši
tokį jaunimą lengviausia pri
traukti prie bendruomenės šo
kiais, įvairiais vakarais, iškylo
mis ir t. t. Tokie parengimai su
telkia didelę grupę, kurioje vie
nas su kitu turi progos susipa
žinti. Kai draugystės mezgasi,
tai atsiranda ir noras būti kar
tu, dalyvauti rimtesniuose pa
rengimuose. Visa tai veda mus
į lietuviškesnį gyvenimą.
Ateitininkiškas jaunimas yra
tik maža dalis lietuviško jauni
mo. Jei norima lietuviškumą iš
laikyti, reikia kolektyvinių pas
tangų. Visokių organizacijų jau
nimas turi stengtis išsiveržti iš
užsidariusių grupelių. Jei vie
nas bendras tikslas jungia, visi
kartu turi dirbti ir stengtis.
Ateitininkai turi remti skautus,
dalyvauti jų suėjimuose ir at
virkščiai. Grupelių susidarymas
yra neigiamas reiškinys, nes
tos grupelės išnyks ir dings lie
tuviškas jaunimas. Reikia jau
nuoliui būti pakankamai su
brendusiu ir elgtis kaip dera in
dividui.
Galimybės yra, bet reikia
daugiau stengtis. Sauja žmonių
neatliks visos minios darbo.

Šis trumpas straipsnis sugal
votas vieno žmogaus, o pasira
šytas — dviejų. Kilo klausimas:
kokioje būklėje yra lietuvių
jaunimas, kuris gyvena mažuo
se miesteliuose arba ūkiuose.
Ištirti šio klausimo nuvažiavau
pas pažįstamus lietuvius, kurie
gyvena ūkyje netoli Tillsonburgo, Ontario.
Būdamas miestietis, esu pri
pratęs prie nesibaigiančio pasi
rinkimo lietuvių veiklos dides
niame mieste kaip Toronte.
Apie gyvenimą ūkyje šiek tiek
žinojau, nes praleisdavau ne
mažai laiko dirbdamas pussese
rės ūkyje.
Kalbėdamas apie tą reikalą,
sužinojau, kad jaunimas ūkyje
yra užaugintas lietuviškai ir ne
nori prarasti ryšio su lietuviais,
nors jiems reikia ilgesnį kelią
važiuoti į Torontą ar kur kitur.
Kalbėdamas toliau, supratau
kad gyvenimo sąlygų skirtumas
priverčia ten gyvenantį jaunimą
daugiau rūpintis praktiškais rei
kalais pvz. — ūkį tvarkyti. Tai
ypač liečia berniukus, kurie
greičiau pasiekia asmeninę ir
materialinę nepriklausomybę,
negu mergaitės. Aišku, išimčių
visur yra. Mergaitės nori dau
giau pasaulio pamatyti, mokslo

siekti ir norėtų iš ūkio išvažiuo
ti į didesnį miestą kuo greičiau.
Savaime aišku, didesniame
mieste progų dalyvauti lietuvių
veikloje yra daugiau. Kiekvie
nam jaunam žmogui, atvyku
siam iš ūkio į didelį miestą,
sunkiau prisiderinti arba pri
tapti prie naujų draugų. Man
pats įdomiausias dalykas yra
tas, kad daug mergaičių ir ber
niukų, kurie labai aktyviai daly
vauja Toronto lietuvių veikloje,
yra kilę iš mažų miestų arba
ūkių. Daugiau matosi mergai
čių — gal jų skaičius didesnis?
Man iš viso susidaro vaizdas,
kad mergaitės yra rimčiau nu
siteikusios veikti, jos neša dau
giau atsakomybės ir turi dides
nį norą dalyvauti veikloje.
Jaunimas iš mažų miestelių
atvykęs į Torontą arba smarkiai
veikia, arba visai dingsta. Daug
priklauso nuo šeimos ir draugų,
bet svarbiausia — tai pareiga ir
noras. Gal mes, kurie esame už
augę mieste, nematome daug
naudos iš betkokios veiklos —
mums daug kas jau suruošta, ir
mes nepratę patys pradėti. Gal
viskas ir priklauso nuo to, kad
tai, ko neturi, daugiau vertini?
G. S. ir N. V.

Rasa Vaidilaitė

Vakarų Kanados jaunimo stovykla
Šiais metais ji bus prie Edmontono rugpjūčio 16-17 dienomis
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Klausimas ir atsakymas
Ar ateitininkiškas jaunimas
yra pakankamai stiprus išlaiky
ti savo generacijoje lietuvybę?
Jeigu ne, ar mums iš viso steng
tis, o jei stengtis, tai kokiais bū
dais?

Žiūrėdami į ateitininkišką
jaunimą, matome, kad tie, kurie
veikia, veikia stipriai ir nėra
abejonės, kad jie pajėgs išlaiky
ti lietuvybę savo kartoje. Kiti,
kurie neaktyvūs, neišlaikys.
Mano nuomone, ateitininkiš
kas jaunimas yra pakankamai
stiprus išlaikyti lietuvybę savo
generacijoje, nes turi norą tai
daryti ir rūpinasi lietuviškais
reikalais. Aktyvus jaunimas iš
laikys lietuvybę, nes lietuvišku
mas yra integralinė dalis jų gy
venimo. Jie bendrauja su lietu
viais visokiausiais būdais įvai
riose organizacijose.
Kadangi kalba yra svarbiau
sias elementas betkokios kultū
ros išlaikymui, kalbant apie lie
tuvybės išlaikymą, reikia atsi
žvelgti į lietuvių kalbos stovį ir
jos vartojimą organizacijose.
Nors daugumai jaunimo yra
daug lengviau susikalbėti savo
gimtojo krašto kalba, ypatingai
svarbu stengtis kuo daugiau
vartoti lietuvių kalbą. Tai reiš
kia, kad susirinkimuose turėtų
būti kalbama lietuviškai, visi or
ganizaciniai raštai turėtų būti
lietuvių kalba ir t. t. Šitokios
pastangos neatstums nė tų na

rių, kurie silpnai valdo lietuvių
kalbą. Iš tikrųjų jie bus paska
tinti aktyviai dalyvauti, jei ma
tys, kad yra laikomi lygiais or
ganizacijoje. Ateitininkų orga
nizacija remiasi penkiais princi
pais, o ne vienu. Todėl nereikia
fanatiškai nukrypti į tautišku
mo pusę, nors reikia rūpintis
juo.
Taigi matyti kad dabartinis
jaunimas nori išlaikyti lietuvy
bę savo kartoje, bet reikia vie
nas kitą skatinti. Lietuvybė bus
išlaikyta, bet tik su gan didelė
mis pastangomis.
Rita Vingelytė

* * *
Iš visų organizacijų, kuriose
lietuviškas jaunimas dalyvauja,
ateitininkai turi didžiausią vaid
menį. Joje ypatingai stengiama
si išlaikyti lietuvybę. Vadovas
stengiasi sutelkti jaunimą, kad
susipažintų, susidraugautų ir
vėliau kurtų lietuviškas šeimas.
Taip išlaikome lietuvybę savo
generacijoje, taip išlaikysime ją
ateinančioje. Ateitininkai šio
tikslo siekia susirinkimais,
šventėmis, kursais ir taip to
liau. Svarbiausia yra turėti
praktiškus, patyrusius vadovus,
kurie gali sutelkti jaunimą. Jau
nimas yra svarbus organizacijai,
bet vyresnieji irgi svarbūs, nes
jie turi patyrimo ir gali rodyti
kelią jaunesniems.
Aidas Vaidila

Ar kiekvienas katalikas yra ateitininkas?
Lietuva yra katalikiškas kraš
tas. Tačiau nevisi lietuviai bu
vo ateitininkai. Ateitininkai yra
mokslus einančių žmonių orga
nizacija. Todėl turime net tris
ateitininkų organizacijų šakas:
moksleivių, studentų ir sen
draugių. Reiškia, jeigu nori bū
ti ateitininku, pirmiausia turi
mokytis gimnazijoje, paskui
universitete ir pagaliau dirbti
savo profesijoje. Taigi ne kiek
vienas lietuvis katalikas ir gali
būti ateitininku.
O kaip su tais lietuviais, ku
rie mokosi? Ar jie visi privalo
būti ateitininkais? Mano nuo
mone, ne. Taip ateitininkas tu
ri būti katalikas, bet katalikas

gali būti ir ne ateitininkas.
Ateitininkai yra organizacija,
kaip ir kitos organizacijos. Ji
turi augštus tikslus. Ji turėjo
ir turi atlikti didelę misiją mū
sų tautoje. Anais laikais pirmie
ji ateitininkai kovojo su bedie
vybe Lietuvoje, taip pat ir už
Lietuvos laisvę. Šiandien mūsų
tauta pavergta dar didesnių be
dievių. Mūsų kova dar didesnė.
Tai kovai yra pašaukti ateitinin
kai, kurie vadovaujasi savo
principais. Galime norėti, kad
būtų kuo daugiausia ateitinin
kų, tačiau nevisi katalikai turi
būti ateitininkais.

Laimis Andrulis

Pernai Kanados Lietuvių Jau
nimo bąjunga sėkmingai suren
gė Vakarų Kanados lietuvių
jaunimo stovyklą 60 mylių nuo
vVimpego. btovyklos tikslas bu
vo įtraukti Kanados vakarų lie
tuvių jaunimą į stipresnę tauti
nę veiklą ir pasidalinti kultūri
nėmis bei visuomeninėmis veik
los patirtimis.
Šiemet stovykla įvyks prie
Edmontono, ukrainiečių stovyk
lavietėje Camp Bar-V-Nok rug
pjūčio 16-23 dienomis. Ten yra
šiltas ir šaltas vanduo, tad po
dienos karščių galėsime lengvai
atsivėsinti. Stovykla turi aštuonias kabinas, skalbiamąsias ir
džiovinamąsias mašinas, viso
kiausių sporto įrankių, plauki
mo baseiną, valtis irstytis po
ežerą, didelę virtuvę, laužavietę
ir t. t. Kaina tik $75.
Vieta labai graži. Nė vienas
čia atvykęs nesigailės.
Vakarų Kanados lietuvių jau
nimas yra draugiškas. Čia bus
gera proga vakarų, rytų bei ki
tų vietovių jaunimui užmegzti
glaudžius ryšius. Kviečiame lie
tuvių jaunimą iš Kanados ir iš
JAV.
Stovyklos vadovybė: sesuo
Igne iš Toronto, Arūnas čiuberkis iš Niujorko, Vida Petrašiūnaitė iš Richmond, B. C., Snie
guolė Underytė ir Rita Rudaitytė iš Toronto.
Jei dar nežinai, ar apsimoka
važiuoti į stovyklą, pasiskaityk,
ką pernai stovyklavusieji rašo:
Būdama pirmos generacijos
lietuvaitė, aš prisidėjau prie lie
tuviškos kultūros ir įgyvendini
mo mano tėvų šalies tradicijų.
Bet dabar aš prisidėjau prie lie
tuviškos veiklos Edmontone.
Įsijungusi į Edmontono baltiečių jaunimo organizacijas ir
Lietuvių Bendruomenę, aš vis
jaučiau, kad ko nors trūksta.
Aš turėjau progą lankyti Pie
tų Ameriką per III Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresą.
Kaip nuostabu! Aš maniau, kad
ten rasiu atsakymus į visus
klausimus. Netiesa! Kongresas
man davė progos pergalvoti, ir
aš grįžau į Edmontoną su rea
liom idėjom. Per metus mūsų
kolonija buvo aktyvi. Bet aš
vis galvojau, kad turi būti dau
giau kas nors. 1980 m. Vakarų
Kanados lietuvių jaunimo sto
vykla atėjo geru laiku mano gy
venime. Dabar aš sakau: tai ge
riausias KLJS projektas ir nau
dingiausias dalykas, kurį KLJS
gali duoti mums. Ačiū labai Se
sele, Laima, Jurgi, Rasa, Arū
nai, Juozai!
Angelė Augytė — 26,
Edmonton, Alta.
Vadovai šioje stovykloje yra
tikrai geri. Jie labai stengiasi
padėti visiems. Kunigas J. Bertašius yra maloniausias žmogus,
kokį aš kada esu susitikęs. Šei
mininkės irgi labai malonios.
Ši stovykla — tikrai “great”.
David Dubauskas — 16,
Calgary, Alta.
Ši stovykla tikrai yra labai
“special experience for me”.
Aplinka, žmonės — lietuviai su

darė labai smagią atmosferą
mums visiems čia Oak Point.
Mūsų vaidinimas — Nijolės Sadūnaitės teismas, ir vėjas vis
“howling”, atrodė, kad repre
zentuoja Nijolės dvasią. Buvo
kalbama apie Lietuvos tautosa
ką. Ji mane labai domina. Aš
niekados nepamiršiu šios sto
vyklos.
Rūta Bežytė — 18,
Winnipeg, Man. ,

ši stovykla man buvo antra.
Aš žinojau ko tikėtis. Sportas,
pasikalbėjimai, dainavimas,
“Kronikos” skaitymas buvo la
bai naudinga ir įdomu. Mes čia
turėjome progos įsijungti į lie
tuviškas idėjas, kurių mes čia,
vakaruose, neturime. Stovyklo
je turėjau progos vėl susitikti
lietuvių. Ši savaitė buvo “me
morable experience”.
Joana Barutaitė — 17,
Calgary, Alta.
Ši stovykla tikrai kitokia. Gy
vendama rytuose, aš važiuoju į
visokias stovyklas ir esu veikli.
Buvo nuostabu sužinoti, kad va
karuose lietuviai neturi to, ką
mes rytuose turime. Aš esu pa
tenkinta būdama lietuvaitė. Aš
sutinku daug naujų draugų.
Rūta Kuraitė — 16,
Windsor, Ont.
Stovykloje yra įdomu. Aš gy
venu mažoj kolonijoj — Kalgaryje ir kartais yra sunku būti
lietuvaite. Aš jaučiuosi, kad esu
kas nors ir dalyvauju veikloje,
kuri yra tikrai “great”. Leisk
man dabar pasakyti, visi yra

kviečiami į Kalgarį Kalėdose
slidinėjimo išvykai.
Veronika Krausaitė — 17
Calgary, Alta.
Tautiniai lietuvių drabužiai
yra labai spalvingi. Laužas bu
vo įdomus. Mes klausėmės pa
skaitų apie senas tradicijas. Mes
čia sužinojom, kas darosi Lietu
voj, mokėmės dainų, šokių ir
žaidimų. Ši stovykla buvo “fun”.
Garry Kranjc — 11,
Winnipeg, Man.
“Kronikos” vakaras buvo įdo
mausiąs. Man patiko ir laužai.
Rokas Šarauskas — 9,
Winnipeg, Man.
Man labiausiai patiko “Kroni
kos” vakaras, nes aš galėjau val
gyti šokoladą. Man patiko lau
žai ir “pillow fights”. Mes žai
dėm “trečias bėga”.
Tony Samulaitis,
Winnipeg, Man.
Informacijos reikalu kreiptis
į artimiausių vietovių atstovus:
Kalgaryje — Veronika Krau
saitė, 1102 Crescent Rd. N. W.,
Calgary, Alberta.
Edmontone — Angelė Augy
tė, 9751-83 Avenue, Edmonton,
Alberta.
Winnipege — Jurgis Valaitis,
2702-55 Naussau St., Winnipeg,
Manitoba.
Arba rašykite: Rita Rudaitytė, 22 Kenneth Avenue, Toron
to, Ontario M6P 1H9, (416) 7632136.
Iki pasimatymo vakaruose!
Rita Rudaitytė,
stovyklos koordinatorė

Smagios dienos buvo pernai Vakarų Kanados lietuvių jaunimo vasaros stovykloje

Mokslas ir pramoga Vasario 16 gimnazijoje. Knygose sudėtas mokslas, kurį
reikia įsisavinti, o muzika lengvina studijų dienas. Muzikantai (iš kairės): R. Tesnava, V. Lemkė, A. Herbstas
Nuotr. J. D.

Duokite laisvę arba mirtį!
Liūdnąją! 40 metų sibirinių trėmimų sukakčiai paminėti

AUDRIUS ŠARŪNAS

Gyvulinių vagonų «šalonai
pajudėjo į Rytus. . . į nežinią. . .
į mirtį. . . Pravažiuojamais miš
kais nuaidėjo vaikų klyksmas
ir motinų skausmingos aima
nos. . . Kas jų ašaras, kas jų
skausmą išmatuos?!! Girdėjusių
širdys ir dabar suvirpa, kai jų
mintyse vėl suskamba į pražūtį
vykstančių žmonių šiurpą ke
liantis aimanavimas, nuaidėjęs
Lietuvos miškais. Ar kas kada
įstengs pasverti tą nežmonišką,
amžiais negirdėtą nusikaltimą
— pasaulinio masto tautžudystę?! Ne vieno asmens, ne tūks
tančio žmonių nužudymas, bet
masinės pasaulio žudynės! Še
šios dešimtys milijonų nekaltų
žmonių kūnais nuklojo “darbo
žmonių rojaus” ir tautų broly
bės šūkiais besidangstančių ti
ronų imperijos toli siekiančius
plotus. Ji nuolat j ieško Bra
žinskų dėl vieno žmogaus gyvy
bės praradimo komplikuotomis
aplinkybėmis. . . O kas teis tuos,
kurie palaidojo milijonus?!!
Šimtatūkstantinės pasmerk
tųjų kolonos slenka į rytus. . .
per tyrus. . . per neapgyventas
taigas. . . į nežinią. . . Jų tarpe
ir lietuviai. Ne kaip vergai, pa
sidavę likimui, bet žengia į mir
tį iškeltomis galvomis. . . kaip
ryžtingi kovotojai dėl Lietuvos
ir pasaulio žmonių laisvės! Ka
lantos ir kitų liepsnose žuvusių
jų dvasia juose tebeviešpatauja.
Jų širdyse žėri tos pačios lieps
nos, kurios mėgino pasauliui at
verti akis. Ir tos liepsnos neuž
ges tol, kol Lietuva nebus lais
va!
Galingi tironai, bet ir jų ga
lia ribota: jie gali sunaikinti kū
nus, bet negali užgniaužti lais
vės siekiančių idėjų, ryžtingų
didvyrių dvasios. Dvasia nesu
naikinama! Ateis laikas, ir ta
dvasia prasiverš pro durtuvus
ir raketas, pro KGB užtvaras, ir
Lietuva vėl pakils naujam gyve
nimui! Kaip anąsyk. . . kai gimė

“Aušra” ir “Varpas”. . .
Dar didesnis dvasinis atgimi
mas dabar: nebesuvaldomas nei
retežiais, nei grasinimais, nei
psichiatriniu “gydymu”, nei. . .
mirties sprendimais. . . Nežiū
rint didžiausio KGB sekimo
okupuotos Lietuvos “katakom
bose” išeina visa eilę pogrindžio
leidinių: “LKB Kronika”, “Rū
pintojėlis”, “Aušra”, “Tiesos
Kelias”, “Alma Mater”, “Var
pas”, “Aušrelė”, “Perspekty
vos”, “Pastogė”, “Vytis” ir kt.
Tie visi leidiniai gimė naujų
jų laikų “katakombose” ryžtin
gų jaunųjų didvyrių dėka. Jie
gerai žino, kad už šią drąsą jie
gali užmokėti savo gyvybe, bet
yra įsitikinę, kad savo tautai
gelbėti jokia auka negali būti
perdidelė: jų šūkis yra tas pats
kaip ir revoliucinio karo kovo
tojo Patricko Henry, kovojusio
už Amerikos išlaisvinimą iš ko
lonijinės britų “globos”. Pami
nėjęs, kad ir gyvybės auka nėra
perdidelė tautos laisvei iškovo
ti, jis sušuko: “Duokite man
laisvę arba mirtį”.
šio garsaus šūkio žodžiai te
bėra populiarūs ir šiandien. Sa
vo darbais tą patį sako jaunieji
mūsų didvyriai. Jie yra senovės
karžygių palikuonys: laisvės
troškimas toks didelis, jų dvasia
nenugalima! Anksčiau ar vėliau
jų pastangos triumfuos — Lie
tuva ir vėl bus laisva! Kas išma
tuos jų pasišventimą, jų auką
savai tautai?!
O kad ir šių kraštų lietuviš
kojo jaunimo širdyse įsižiebtų
nors kibirkštėlė Lietuvoje liku
sio jaunimo patriotizmo, kad
pajustų pareigą dirbti ir savai
tautai, ne tik sau. . . Ar ir di
džioji birželio tragedija jums
nieko nepasako, jūsų širdžių ne
pajudina kažkam kilnesniam?!
Ten jaunimas kenčia ir miršta
už savo tautos reikalus, o čia
dauguma savo tautos kančioms
sumažinti nė piršto nenori pa
judinti.
Jaunime, susimąstyk!
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Kuri vergija lengvesnė...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

rią neužilgo, kunigų lydimas,
vyskupas atliko. Malonu prisi
minti vysk. Karevičių, kuris ta
da ir manę sutvirtino.
Tada visi žmonės buvo laisvi,
kur norėjo, galėjo vykti nieko
nesiklausę. Iš Amerikos atvykę
giminės važinėdavo po visą Lie
tuvą ir Rusiją be jokių “inturistų”. Ant daugelio namų buvo
prikaltos skardinės plokštelės
su Lietuvos ženklu — Vyčiu
raudoname fone. I tai niekas
dėmesio nekreipė, nes aplinkui
Vytį buvo įrašas “Litovskoje
strachovoje obščestvo”.
Palyginus tuos laikus su da
bartiniu sovietiniu režimu, tai
buvo rojus. J. Viliušis, rašyda
mas “Naujienose” apie anuos
laikus, pareiškė: “Jei dabar
grįžtų anie caro laikai, tai lie
tuviai bučiuotų žemę”:
Apie katalikų tikėjimo būk
lę caro laikais įdomių žinių pa
teikia vysk. Pr. Bučio atsimini
mai, iš kurių kaiką paminėsiu.
Štai pora citatų.
“Tris daiktus caras dovano
davo naujam įšventintam kata
likų vyskupui — baltą auksu
išsiuvinėtą mitrą, gero sidabro
pastoralą ir. auksinį žiedą su
brangaus akmens akutėmis ir
deimanto vainikėliu, pagamin
tus Maskvos auksakalių įmonė
se. Prie tų trijų investitūrinių
dovanų buvo pridedama dar
1000 rublių” (p. 186).
“Tikybų Departamente nete
ko ilgai laukti. Prelatas pasiaiš
kino su direktorium Mosolovu
ir pristatė mane. Jis draugiškai
ištiesė ranką, paprašė sėstis.
Aš be baimės pradėjau sakyti,
kad baigęs mokslą Friburge
grįžau į Seinus ir vyskupas nu
siuntė mane į Petrapilį, kur da
bar esu be paso ir be teisės va
žinėti ir gyventi. Mosolovas ga
na linksmai nusiteikęs pasakė
suprantąs mano baimę, bet ji
esanti visai nereikalinga. ‘Nesi
bijok’, tarė jis, ‘vyk tiesiai pas
savo apskrities viršininką (isprauniką) ir žodžiu jam pasa
kyk, kad aš Tamstą pas jį at. siunčiau. To pakaks’. Prelatas
atsistojo, aš jį pasekiau ir padė
koję atsisveikinom su Masolovu” (p. 295).
Ar sovietinės Lietuvos religi
jų reikalų įgaliotinis Anilionis
toks pat mandagus su dvasiš
kiais kaip Mosolovas?
Augštieji caro valdininkai
buvo mandagūs net su nusikal
tusiais klientais. Pvz. Vilniaus
gen. gub. Sviatopolk-Mirski

1904 m. dusyk išsikvietė pas sa
ve žymią lietuvių veikėją Feli
ciją Bortkevičienę ir geruoju
prašė ją neveikti prieš carą. Po
jo buvęs Vilniaus gen. gub. A.
Freze davė lietuviams leidimą
sušaukti 1905 m. Didįjį Vil
niaus seimą, nors už tai buvo
atleistas iš pareigų.
Apie tautinių santykių pa
kantą carinėje Rusijoje buv$s
Petrapilio technologijos insti
tuto studentas Steponas Kairys
duoda tokį vaizdelį: “Nesijau
čia specifinio rusiško, naciona
lizmu atsirūgstančio kvapo,
nors studentų dauguma rusai.
Mažas judrus lenkas Zaleskis
nesivaržydamas šaukia lenkiš
kai per visą salę savo kolegai
ir niekas į tai nereaguoja. Mano
kaimynas Koniev, kai pasiklau
so mudviejų su Vladu Sirutavičium lietuviškai kalbant, vėliau
nuoširdžiai susidomi kokia kal
ba kalbamės, ima kvosti apie
lietuvius ir Lietuvą. Gauruotas
ukrainietis sodriu, lyrišku teno
ru užtraukia “šče nevmerla
Ukraina” (Dar nemirė Ukraina)
ir banguojančiais garsais papil
do braižyklos erdvę. Pūsteli
saulėtos Ukrainos vėjelis. To
kie pirmieji mano įspūdžiai iš
santykių studentų tarpe” (Lie
tuva budo, 308 p.).
Įdomu, kas atsitiktų, jei da
bar Vilniaus universitete lietu
vis studentas užgiedotų “Lietu
va, tėvyne mūsų”?
Kražiai
Skaitytojas gali paklausti:
jei čia giriami caro laikai, tai
kaip pateisinti Kražių skerdy
nes. Ar tai nebuvo caro satrapų
žiaurus katalikų tikėjimo perse
kiojimas?
Apie Kražių skerdynes mano
buvo plačiau rašyta “Tž” 1979.
VII. 12 ir čia trumpai išvadas
pakartosiu.
Tos skerdynės buvo išprovo
kuotos suinteresuotų žmonių.
Lenkuojantis Kražių klebonas
kun. Renadskis davė kyšį gen.
gub. Kochanovui, bet nedavė
naujam gen. gub. Orževskiui.
Priešingos pusės suagituoti kai
miečiai fiziškai pasipriešino
valdžiai ir dėlto keletas jų žuvo.
Visi kiti pasipriešinę, apie 70,
buvo Vilniaus gub. teisme ištei
sinti, keturiem nuteistiem dova
notos bausmės. Juos gynė aštuoni geriausi Rusijos advokatai
nemokamai, šis nelemtas įvy
kis turėjo ryšio ne tiek su reli
gija, kiek su materialiniais rei
kalais, kilusiais iš nesutarimų
tarp klebono ir parapijiečių.

Politinė Bendruomenės konferencija
LB — US-gos politinės konferencijos programa
(Church Center of the U.N., 777 United Nations Plaza, New York)
PENKTADIENIS, BIRŽELIO 12
10.00
10.30
11.15

Registracija
Iškilmingas atidarymas
“Baltijos valstybių klausimo iškėlimas JT žmogaus teisų komisijoje“ —
MICHAEL NOVAK, JAV atstovas JT žmogaus teisių komisijoje
12.45 Priešpiečiai
2.00 Kanados misijos prie JT atstovo paskaita
3.00 “Lietuvos klausimas kitataučio visuomenininko akimis” — JAMES J.
O’NEILL, NGO atstovas prie JT
4.00 “JAV politika Baltijos valstybių atžvilgiu” — PETER BRIDGES,
Valstybės Departamento Rytų Europos skyriaus direktorius
5.00 “Tarptautinės nevaldinės organizacijos ir jų panaudojimas Lietuvą lie
čiančių klausimų iškėlimui” — HELEN SEN — “Helsinki Watch”
Rytų Europos skyriaus direktorė
6.30 Vakarienė. Supažindinimas su dr. B. Kaslo knyga “La Lithuanie et la
seconde
guerre
mondiale” —
dr.
ILONA
VAIŠNIENĖ
8.30 Simpoziumas “Baltijos valstybių interesų palaikymas Jungtinėse Tau
tose” — (BATUN) GINTĖ DAMUŠYTĖ, RIST SOO, L RUPNERS

ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 13
(Kultūros Židinio patalpose, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
Tel. 212-647-2434)

10.30

12.00
1.30

3.00

4.30
5.00
7.30

“Problemos lietuvių žydų santykiuose ir svarba jas šalinti” — adv.
ALEXANDER EPSTEIN, Jewish Anti-defamation League kultūrinės
tarybos pirmininkas
Bendri pietūs
“Taškento rezoliucijos ir jų galima įtaka Lietuvos rusifikacijai” —
dr. A. KLIMAS
“Išeivijos pagalba politiniams kaliniams” (simpoziumas) — AUŠRA
JURAŠIENĖ, T. VECLOVA, V. ŠAKALYS
Konferencijų išvadų priėmimas
Užkandžiai
Sibirinių trėmimų ir sukilimo sukakčių paminėjimas. Paskaita — dr.
ADOLFO DAMUŠ1O, Lietuvos sukiliminės vyriausybės ministerių
kabineto nario. Meninėje programoje — rašytoja BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ ir solistė ANGELĖ KIAUŠAITĖ

AfA
STASIUI TEIŠERSKIUI,
buvusiam ilgamečiu! Sibiro tremtiniui, mirus, jo
žmonai ONAI, dukrai LAIMAI su šeima ir visiems
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime —
V. Eižinas

K. Balčiūnas

P. Čečys

Specialus Britanijos lietuvių suvažiavimas Nottinghame

Toronto “Atžalyno” šokėjos, prieš eidamos į sceną rūpinasi savo apranga

Po audros ateina giedra
Pokalbis su naujai išrinktu Venecuelos Lietuvių Bendruomenės
centro valdybos pirmininku dr. Vytautu Dambrava
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Visi prisimename dr. Vytau
tą Dambravą, kai jis dirbo Venecueloje JAV ambasadoje.
Nuo pat pirmųjų dienų įsijun
gė jis į mūsų bendruomenės gy
venimą bei veiklą. Su visais bu
vo malonus, taktiškas ir paslau
gus, kiekvieną lietuvį laikė sa
vo broliu, todėl mūsų tarpe
taip greit išpopuliarėjo, ir mes
pajutome jam didelį pasitikėji
mą.
Dr. V. Dambravos atvažiavi
mas į Venecuelą sutapo su nau
jos centro valdybos rinkimais.
Visų tautiečių noras buvo pra
šyti dr. Dambravą kandidatuoti
į naują centro valdybos pirmi
ninko postą, kad perimtų mūsų
bendruomenės vadovavimą ir iš
lygintų pašlijusią veiklą.
Taip ir įvyko. 1981 m. vasa
rio 15 d. Valencijoje įvyko Va
sario 16 minėjimas ir po to nau
jos centro valdybos rinkimai.
Suskaičiavus balsus, pasirodė,
kad dr. V. Dambrava buvo vien
balsiai išrinktas į naują centro
valdybą.
— Daktare, ar važiuodamas j
Venecuelą tikėjotės pas mus pa
silikti ilgiau ir vadovauti mūsų
kolonijai?
— Taip, nutariau kurį laiką
pagyventi Venecueloje, kur
anksčiau praleidau trejus diplo
matinės tarnybos metus. Čia gy
vena mano pusbrolis gydytojas,
draugai, čia turėjau laimės įsi
jungti į lietuvių šeimą ir labai
artimai bendradarbiauti su baltiečiais. Traukė mane į Vene
cuelą seni pažįstami, su kuriais
aktyviai dirbau Australijoje pir
maisiais pokario metais. Būda
mas tuomet UNRRA-IRO lietu
vių ir estų vadovu bei komen
dantu DP stovykloje prie Salzburgo, galėjau išrūpinti gau
siam lietuvių būriui imigracines
vizas į Venecuelą. Iš anų laikų
mus riša gili draugystė. Kad lie
tuviai mane mobilizuos Bend
ruomenės tarnybai — toji min
tis nebuvo kilusi ir iki atstovų*
suvažiavimo Valencijoje Vasa
rio 16 proga apie rinkimus iš vi
so buvo mažai kalbama. Suva
žiavimo metu bandžiau atsisa
kyti šios garbės, nes mano tiks
las buvo įsirikiuoti Bendruomenėn aktyviu eiliniu (generolų
pas lietuvius ir taip yra per
daug), tačiau, matydamas suva
žiavimo atstovų nuoširdumą, su
tikau su jų valia vadovauti
Bendruomenės darbams.
— Ar neišsigandote sužinojęs
tikrąją Venecuelos Lietuvių
Bendruomenės padėtį, esamus
konfliktus? Ar neatrodo, jog tai
mažas lietuviškas Salvadoras?
— Nemanau, kad padėtis yra
tokia dramatiška, tačiau ta vadi
namoji “pašlijusi situacija” ma
ne kaip tik daugiausia ir skati
no priimti šias atsakingas parei
gas. Tai dariau, būdamas suva
žiavimo įtikintas, jog lietuviai
trokšta vienybės ir vieningos
veiklos. Jie manė, kad mano
pastangos Bendruomenei šiuo
metu reikalingos. Išvykstant iš
Venecuelos 1977 m. vasarą, lie-

DR. VYTAUTAS DAMBRAVA, ilgai
dirbęs diplomatinėje JAV tarnyboje. Ją
baigęs, apsigyveno Venecueloje, kur
buvo išrinktas Venecuelos Lietuvių
Bendruomenės pirmininku.

tuvių ir baltiečių veikla buvo
stipri ir darni. Nuliūdino mane
Bendruomenėje pasirodžiusios
nesutarimo kibirkštys, žinoma,
viso to su padėtimi EI Salvado
re net juokais negalima lyginti.
Ten srūva kraujas, mes čia turi
me tik mažytį nervų ar kaprizų
karą, bet ir ten, ir čia galima kal
bėti tik apie mažumas, nes tau
ta ten, o Bendruomenė čia nori
ramiai dirbti sau ir savo tėvų
žemei Lietuvai. Aistros prasi
veržimai ir užgaulus žodis bro
lio broliui jokiai bendruomenei
garbės nesudaro. Dar blogiau,
kai griebiamasi spausdinto žo
džio savo nesuvaldomam tempe
ramentui reikšti: turėtume pri
vačiai įspėti broliškos pastabos
reikalingus Bendruomenės na
rius. Laimei, tai tik retos išim
tys. Neabejoju, kad padėtis bus
galutinai išlyginta — ji turi bū
ti išlyginta.
— Lietuviškų pamaldų lanky
mas yra nusilpęs, ypač jaunimo
ir jų globėjų eilėse. Atrodo, kad
pamaldos yra boikotuojamos.
70% mūsų jaunimo yra sukūrę
mišrias šeimas ir pasitraukę iš
Bendruomenės veiklos. Jaunimo
stovykloje pernai pagrindinė
kalba buvo svetima. Iš 53 jau
nų stovyklautojų tik 17 užsirašė
lietuvių kalbos pamokoms. Kaip
reaguojate į tokius reiškinius ir
kaip jie atsiliepia į Bendruome
nės veiklą?
— Tai daugialypis klausimas.
Pirmiausia pasakysiu, kad aš
Venecuelos lietuvių jaunimu
žaviuosi ir jais pasitikiu. Nema
nau, kad jie gyvena tamsiomis
mintimis ką nors boikotuoti ar
sabotuoti. Kiek liečia religinės
dvasios ugdymą jaunime, gali
ma kalbėti tiktai apie jaunimo
vadų susipratimo ir atsakingu
mo klausimą. Vadai ir globėjai
gali daryti įtakos, kartais ir
neigiamos. Kartą, kalbėdamas
su viena vyresne jaunimo globė
ja, buvau užtikrintas, jog jauni
mo vaduose nesama nusistaty
mo prieš religinį jaunimo auk
lėjimą. Aš tą atsakymą priimu
už tikrą pinigą. Iš savo patir
ties žinau, kad seniau jaunimas
labai aktyviai dalyvaudavo lie(Nukelta į 9-tą psl.)

D. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga labai neseniai (balandžio 4-5
d.d.) turėjo savo pagrindinį me
tinį suvažiavimą, o gegužės 16 d.
Nottinghame, kun. S. Matulio
vadovaujame Lietuvių Židinyje,
sušaukė kitą, ypatingą suvažiavi
mą svarstyti dviem klausimam:
naujos sodybos pirkimo ir kas
turi teisę nustatyti kur DBLS
gali būti atstovaujama. Toks
ypatingas suvažiavimas buvo
pirmas DBLS istorijoje.
Tarp tų dviejų suvažiavimų
būta nemažo įtempimo. Pagrin
dą tam pirmiausia sudarė “E.
Lietuvyje” išspausdintas suva
žiavimo aprašymas, iš kurio ne
buvo galima susidaryti vaizdo,
kas iš tikro vyko. Iki to antrojo
suvažiavimo niekas neįveikė pri
siprašyti, kad būtų išspausdin
tos suvažiavimo priimtosios re
zoliucijos: ir redaktorius, ir laik
raščio leidėjai vis kitaip aiškino
tą neįprastą reiškinį. Taip pat
buvo slepiama, kad atsistatydi
no iš centro valdybos Rimantas
Šova.
Tam ypatingam suvažiavimui
pirmininkavo notingamiškis dr.
S. Kuzminskas, sekretoriavo derbiškis P. Popika. Atstovų suva
žiavimo šiek tiek mažiau negu
balandžio mėn. (iš 20 skyrių 7
nedalyvavo). Visiems svarsty
mams užteko kelių popietės va
landų.
Naujos sodybos reikalai
Dėl naujos sodybos pirkimo
Vidurinėje Anglijoje pranešimą
padarė tam reikalui sudarytos
komisijos pirm. Eimutis šova.
Jis aiškino ir tokios sodybos rei
kalingumą, o taip pat pateikė
sąmatą, kuri rodė komisijos po
žiūrį, kaip nupirkus būtų galima
verstis.
Komisija buvo radusi ir tokio
pat grožio kaip dabartinė sody
ba pastatus su žeme — tokią
vietą, kuri labai būtų tikusi Vid.
Anglijos lietuviškam centrui.
Tai Swinton Hall su 112 kamba
rių, nemaža sale ir 4,5 akro že
mės. Kaina buvo daugiau kaip
170.000 dolerių. Tokia kaina tai
tik trečdalis normalios panašių
vietų kainos, nes reikia dar kaikurių įrengimų, be to, ta vieta
yra netoli kalėjimo. Anglų tur
tuoliams dėl to ji nepatraukli, o
lietuviams būtų gera.
Užpirkimo terminas baigėsi
kovo 26 d. — prieš pat suva
žiavimą. Bet DBLS centro valdy
ba atsisakė užpirkti, nors 7 sky
riai buvo pateikę savo rezoliu
cijas, kad būtų perkama, ir dar
atskiri asmenys ragino. Komi
sijos nuomone, naują galima bū
tų įsigyti pardavus turimąją. Ta
proga komisija atsistatydino,
priėjusi išvadą, kad centro val
dyba jos nepalaiko.
Lietuvių Namų Bendrovės
pirmininikas J. Alkis išdėstė
centro valdybos požiūrį tuo
klausimu. Esą, jei parduotume
ir kitą pirktume, tai galime ne
tekti viso turto. Tai būtų rizi
kinga, nes DBLS nebegalėtų
leisti “E. Lietuvio”, jei nauja
sodyba neduotų pelno. Aklas
pirkimas be rimto pasiruošimo
pastatytų į pavojų visa, kas iki
šiol buvo sukurta.
Valdyba pasiūlė prie didesnės
kolonijos pirkti lietuviškai veik
lai klubą, pažadėdama tam rei
kalui daugiau kaip 70.000 dole
rių. Bet Vid. Anglijos lietuvių
atstovai tokio klubo atsisakė.
Už ir prieš pirkimą buvo ir
daugiau pasisakymų. Centro val
dybos narys S. Nenortas sakė,
kad Sąjungos tikslas veikti pa
gal Lietuvių Chartą ir siekti Lie
tuvos nepriklausomybės, laisvės.
Tai esąs pagrindinis mūsų sie
kis. Tuo tarpu sodybos komisija
apie tai nekalba, o norėtų nau
ją sodybą padaryti labdaringa
institucija.
Centro valdybos narys K. Ta
mošiūnas aiškino, kad visokie
įrengimai pareikalautų baisiai
didelių išlaidų. Balsavimu iš
spręstas klausimas: 180 pasisa
kė už tai, kad reikia parduoti tu
rimąją sodybą ir pirkti kitą, o
367, kad esamosios negalima
parduoti. Vid. Anglijos lietuviai
liko labai nusiminę ir nusivylę.
Kodėl netiko rezoliucijos?
Balandžio mėn. suvažiavime,
be kitų, buvo priimta ir tokia re
zoliucija: “Kadangi Vidurio Eu
ropos federalistų siekimai nesi
derina su DB Lietuvių Sąjungos
įstatais, tai tame sąjūdyje mū
sų organizacijai neturi būti at
stovaujama. Jeigu kada nors kil
tų klausimas dėl atstovavimo to
kiame sąjūdyje, kuriame iki šiol
DBLS nedalyvauja, tai apie jos
tikslus turi būti nedelsiant in
formuojama spauda ir suvažia
vimas”.

Ją priimant, centro valdyba
neprieštaravo — tylėjo. Bet ta
rezoliucija tai pat nebuvo pa
skelbta, kaip ir kitos penkios. Ir
štai dabar DBLS centro valdy
bos pirm. Z. Juras paskelbė, kad
Anglijos bendrovių įstatymų
knygoje (atsivežė iš Londono di
delę “1948 Company Acts”) bu
vo surastas toks paragrafas, ku
ris tą rezoliuciją padaro nega
liojančią. Nuo 1980 m. DBLS ta
po “Lithuanian Association Li
mited”. Reikia, sako Z. Juras,
bent 21 dieną prieš suvažiavimą
paskelbti visiems, kad yra to
kios rezoliucijos projektas. Pa
gal Z. Jurą, įstatuose valdybai
numatyta teisė palaikyti ryšius
su lietuviškomis ir kitataučių
organizacijomis. Didžiausias gin
čas buvęs sukeltas, kad DBLS
centro valdyba palaikė ryšius su
federalistais. Jis kartojo, kad federalistai jau 1979 m. baigė sa
vo veiklą, numirė. DBLS sie
kianti Lietuvių Chartoje numa
tytų tikslų, dirbanti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui ir
bendradarbiaujanti su tokiomis
Rytų ir Vidurio Europos kraštų
emigrantų organizacijomis, ku
rios siekia panašių tikslų. Bend
radarbiauti su kitataučiais būti
na, nes kitaip veikla būtų siau
ra. Lietuvos klausimas nebuvo
pamirštas, jis vis plačiau skam
ba. Jis mano, kad valdybos lini
ja buvo tinkama ir kad nėra ko
apkrauti rezoliucijomis valdybos
ir skyrių vadovybių.
Priekaištai
D. Banaitis priminė, kad ne
buvo išspausdinti nei sveikini
mai, nei kiti dalykai. Aname su
važiavime jis buvo susitaręs su
pirm. Z. Juru ir, tuo remdama
sis, atsiėmė centro valdybai pa
reikštą nepasitikėjimą. Vadinas,
valdyba neįvykdė savo pažado,
aiškino, neturinti rezoliucijų,
dėlto negalinti jų spausdinti.
D. Banaitis sakė: “Man atro
do, kad ir dabar “Europos Lie
tuvyje” keliami tie federalistai
ir prolenkiška dvasia. Imkime
kad ir “Europos Lietuvio” 19
nr. Pas mane ateina žmonės ir
sako: kodėl šitaip daroma, ko
dėl keliamos tik teigiamos min
tys ir darbai lenkų, o nėra kelia
mos , jų šunybės?” Spausdina
mas, štai, Z. Ivinskio straipsnis.
Rašoma, kad Jogaila ir Vytautas
gražiai sugyveno, o nepažymėta,
kad Vytautas dukart bėgo pas
kryžiuočius ir prašė pagalbos.
Paskui juokingai išvedama, kad
1920 m. lenkai padėjo mums ne
priklausomybę išsikovoti. Juk
visi žinome, kad spalio 9 d. jie
įžygiavo į Vilnių ir dabar jo ne
atsisako.
D. Banaitis padarė priekaištą
ir dėl suvažiavimo aprašymo “E.
Lietuvyje’’. Į ką jis panašus?
“Tėviškės Žiburiuose” išspaus
dintas, sakė, suvažiavimą prista
to kaip veidrodis. Skyriai nori
sugyventi su centro vaidyba, bet
c. valdyba, eidama tuo keliu,
niekad nepasieks tikro bendra
darbiavimo, jeigu leis spausdin
ti prolenkiškus dalykus. Tai įžei
džia patriotinius jausmus ir sta
to augštą tvorą tarp visuomenės
ir centro valdybos. Prašė sutvar
kyti tą reikalą, išspausdinti atsi
prašymą Barėnui ir laikraščio
redagavimą atiduoti i geras ir
tikrai lietuviškas rankas.

Teisė pasirinkti
Centro valdybos narys S. Ne
nortas vėl grįžo prie rezoliu
cijos, kuri anąsyk buvusi ne
teisėtai priimta. Įstatymo esą
reikia laikytis, nes kitaip galima
atsidurti teisme. Jis siūlė rezo
liuciją, kurioje suvažiavimas
reiškia pasitikėjimą centro val
dyba, kad ji bendradarbiaus tik
tokiose organizacijose, kurios
neprieštarauja Lietuvos nepri
klausomybei. J. Cernis manė,
kad neturi būti varžoma daly
vauti kur kas nori, bet svarbu
kam atstovauji. K. Tamošiūnas
pasisakė, kad jis atstovavęs federalistuose ne DBLS, bet so
cialdemokratų partijai. Dabar
atsisakęs atstovauti kur nors,
nes paskui galįs būti apkaltin
tas iš užpakalyje stovinčio kokio
politruko. E. Šova iškėlė kaikuriuos naujųjų DBLS įstatų ne
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aiškumus. Pasirodo, kad nevisi
juos vienodai supranta. Dėlto
siūloma juos išversti į lietuvių
kalbą, gerai išaiškinti ir tada pa
teikti nariams.
Dėl dalyvavimo tarptautinėse
organizacijose sutinkama valdy
bai palikti vieneriems metams
džentelmenišką teisę pačiai tai
spręsti, bet suvažiavimuose ji
turi smulkiai pranešti kur daly
vauja ir ką ten daro.
Žemėlapis ir įstatai
Prisimindamas, kad suvažiavi
me valdybai buvo suteikta džen
telmeniška teisė pasirinkti kur
siųsti atstovus, D. Banaitis sakė,
kad valdyba buvo nedžentelme
niška — sulaužė 1978 ir 1980
m. suvažiavimų nutarimus, nes
savavališkai leido išmesti tą že
mėlapį, kuris buvo spausdina
mas prie “Europos Lietuvio”
antraštės. Naujaisiais įstatais jis
nusivylęs, nes atrodo, kad juos
rašė anglai — nebėra lietuviš
kos dvasios. Pagal senuosius įsta
tus, veikimas buvo susietas su
Lietuvių Charta, o naujuose ne
bėra įsipareigojimi būti ištiki
mu lietuvių tautai, branginti or
ganizacijos vardą, laikytis įstatų.
Garbės nariai gali būti pakelia
mi, bet kaip jie pašalinami?
Naujuose įstatuose to nėra. Są
jungos suvažiavime galėdavo
būti pareikštas nepasitikėjimas
centro valdybai ar atskiram jos
nariui, bet tas paragrafas esą
dingo. Esą nenormalumų su miš
rių šeimų nariais. Vienas pirmi
ninkas net savo žmonos neįrašo.
A. Vilčinskas pataisė D. Ba
naitį dėl jo pastabos, kad įstatai
neleidžia pareikšti nepasitikėji
mo valdybai. Tokia teisė numa
tyta bendrovių įstatymų knygo
je, bet reikalavimas rezoliucijos
forma turi būti iš anksto praneš
tas visiems.
žemėlapis ir vėliava
Dr. S. Kuzminskas prisiminė
tą žemėlapį, kuris buvo spausdi
namas prie “Europos Lietuvio”
antraštės. Savo metu buvo sa
koma, kad dėl jos reikia išsiaiš
kinti su VLIKu, gauti jo prita
rimą. Aiškinausi, sakė, su anuo
metiniu VLIKo tarybos pirm.
S. Lūšiu. Kai buvo pradėtas
spausdinti, S. Lūšys pagyrė, kad
gerai padaryta, nes tai duoda
progos lietuviui pasvarstyti bū
simos Lietuvos reikalus. “Valdy
ba gerai žinojo”, sakė, “kad aš
tuo reikalu palaikau ryšius su
VLIKu, ir būtų buvę džentelme
niška, jei keisdami (vinjetę) ma
ne būtų painformavę, nors pa
skambinę ir pasiklausę, ką aš
galvoju, nes, kaip žinote, aš ne
toks didelis užsispyrėlis”. Sakė,
kad ir dabar aiškinamasi: parašė
registruotą laišką VLIKo pirmi
ninkui (VLIKas norįs paruošti
tokį žemėlapį, kurį naudotų savo
leidiniams).
J. Cernis manė, kad žemėla
pis tiktų tiktai toks, kuriame
būtų nurodytos 1918 m. sutar
ties sienos. P. Mašalaitis pareiš
kė^ jog “Europos Lietuvis” pa
sidarė prolenkiškas laikraštis.
Dėl žemėlapio jis nebuvęs aiš
kiai nusistatęs, bet dabar esąs
priešingas sudarkymui tautinės
Lietuvos vėliavos ir Vyčio.
Turėdamas galvoje tą žemė
lapio klausimą, D. Banaitis klau
sė valdybą, ar ji nenukabins ir
nuo sienos žemėlapio, jei kada
ateis į Lietuvių Namus lenkai.
S. Nenortas tvirtino, kad su
kitataučių organizacijomis rei
kia bendrauti pagal džentelme
nišką susitarimą — nesuvedi
nėti sąskaitų. Dėl priekaišto,
kad dabar “E. Lietuvis” prolen
kiškas, jis sakė, kad prieš kele
tą savaičių tas laikraštis buvo
visiškai antilenkiškas. Nesą ba
lanso. Reikia tą problemą kitaip
spręsti. Jeigu turime ką prieš
lenkus, tai tokius dalykus esą
reikia kelti lenkų laikraščiuose,
lenkų žurnaluose, lenkų organi
zacijose.
Centrinio skyriaus atstovė M.
Barėnienė paskaitė kelerių me
tų federalistų vadovybės statisti
ką, kurioje aiškią persvarą turi
lenkai.
Tai tokios nuotaikos buvo ta
me ypatingame suvažiavime.
Stasys Kasparas
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mirus, dukras — STASĘ BUŠINSKIENĘ, JANINĄ
ČERNIAUSKIENĘ, anūkes — DANGUOLĘ PRA
NAITIENĘ ir SIGITĄ ČERNIAUSKAITĘ bei kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
"Volungė"

Vilnius kanadietės paveiksluose
Dailininkės Reginos Žiūraitienės darbų paroda Anapilyje

Iš dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS paveikslų parodos Vilniaus tema Anapilio Parodų salėje. Šiame paveiksle vaiz
duojama Vilniaus miesto aikštė
Nuotr. B. E. Liškausko

Laureatai, šampanas ir nauja tradicija
Premijų įteikimas žymiesiems įvairių sričių talentams Klevelande
AURELIJA BALASAIT1ENĖ

Populiariajame Klevelando
“Gintare” — Lietuvių Namų
svetainėje saulėtą gegužės 17 d.
sekmadienio popietę susirinko
įdomus būrys svečių: pirmieji
JĄV LB kultūros tarybos lau
reatai, šventės rengėjai, spaudos
bei radijo atstovai ir svečiai. Tai
pirmoji tokia premijų šventė,
kuri žada tapti pastovia mūsų
kultūrinio gyvenimo tradicija.
Praėjusių metų lapkričio 3 d.
kultūros tarybos pirm. Ingrida
Bublienė, talkinama vicepirm.
Viktoro Mariūno, sukvietė spau
dos konferenciją painformuoti
apie tarybos ateities planus ir
kviesti į talką spaudą tiems pla
nams remti. Šalia daugelio nau
jų užsimojimų bei projektų, bu
vo plačiai negrinėjama JAV LB
skelbiama premijų šventė, ku
rios pagrindinis tikslas — pre
mijų įteikimas įvairiose mūsų
kultūros srityse nusipelniusiems
kūrėjams. Toji šventė buvo ne
kantriai laukiama, nes kiekvie
nas premijų paskelbimas, komi
sijų sudarymas, laureatų pager
bimas įneša Į mūsų visuomeninį
gyvenimą įdomios įtampos, spė
liojimų, svarstymų, diskusijų.
Reikia pripažinti, kad, nežiūrint
nuomonių skirtumų (o jų visa
da yra, buvo ir bus), tokios šven
tės yra pozityvūs reiškiniai mū
sų gyvenime, išjudinantys mus
iš kasdieninės stagnacijos.
Prie vaišių stalo
Pietų svečių stalas, nevardi
nant vietinių šeimininkų ir įvai
rių komisijų narių, galėjo di
džiuotis savo sudėtimi: Algirdas
Landsbergis, talentingas ir po
puliarus dramaturgas, poetaslaureatas, “Draugo” redaktorius
Kazys Bradūnas su ponia ir duk
ra dr. Elena Bradūnaitė, dail. V.
Vizgirda su ponia, laureatė akto
rė ir režisorė Dalila Mackialienė
su savo vyru iš Los Angeles,
kompozitorius-laureatas Alfon
sas Mikulskis su ponia. Prie
spaudos stalo, šalia vietinių
spaudos atstovų, sėdėjo ir visus
įdėmjai sekė “Margučio” radijo
vedėjas V. Petrutis iš Čikagos.
Pietų metu prakalbų nebuvo,
tai ir “Ilgiausių metų” tradicinė
daina, palydėta garsiais valiavi
mais ir šampano taurėmis, nu
skambėjo laureatų garbei nuo
širdžiai ir nuotaikingai.
Premijų iškilmėje
Apie ketvirtą valandą visi pa
sikėlėme laiptais į pobūvių salę,
kurioj jau buvo bepradedanti
rinktis publika. Trumpu žodžiu
šventę pradėjo kultūros tarybos
pirm. L Bublienė, o vicepirm.
V. Mariūnas apibūdino pačią

šventę, pabrėždamas tokios
šventės numatomą tęstinumą, t.
y. naujos tradicijos įvedimą, kas
met atžymint ir premijuojant
pasireiškiančius kūrėjus ir šven
tę kilnojant į įvairias vietoves.
Programos vadovui Juozui
Stempužiui perėmus savo pareik
gas, publika buvo plačiau supa
žindinta su JAV LB krašto val
dybos $3000 laimėtojo Kazio
Bradūno asmeniu ir kūryba. Į
iškilmes specialiai atvykęs LB
krašto valdybos pirm. V. Kutkus, pasveikinęs laureatus jr pa
kartotinai pabrėžęs pagrindinius
kultūros tarybos uždavinius,
premiją įteikė “savo ginklo
draugui poetui” Kaziui Bradūnui. Literatūros vertinimo ko
misijos pirm. prof. Rimvydas
Šilbajoris, į iškilmes atvykęs iš
Columbus, laureato kūrybą api
būdino kaip poeziją, kurioje glū
di “pastovumas, ramybė, gyvas
tis, jėga, dvasios paprastumas ir
tėvų žemės reikšmė poeto dva
siai”.
K. Bradūnas pareiškė esąs
premijos išaugštintas, bet ra
šąs, nes “taip Pegasas pasakė”.
Pasak jo, lietuvių tauta esanti
ne vien karžygių, bet ir poetų
tauta. “Vytis nuo Pegaso taip
mažai skiriasi, ir abiejų reikia.
Jiedu apsilankė mano užeigoje
ir paliko didelį ‘tipsą’. Mano sie
loj šiandien šventė”, baigė Ka
zys Bradūnas. Čia jis turėjo min
ty savo knygą “Užeigoje prie
Vilniaus vieškelio”, kuri buvo
premijuota dar neišspausdinta.
Viktoras Vizgirda, dailininkas-veteranas iš Bostono, buvo
paskelbtas 1980 m. dailės premi
jos laureatu, meno vertintojų
komisijai pirmininkaujant Ro
mui Viesului. Premiją mecenato
Lietuvių Fondo Vardu laureatui
įteikė dr. G. Balukas. Dail. Viz
girda pareiškė, kad kiekvieno
menininko tikslas yra įprasminti
savo tautos egzistenciją, tačiau
mūsų visuomenė verčianti me
nininkus menkinti jų kūrybą,
reikalaudama pataikauti publi
kos skoniui, vertinančiam dailės
kūrinius kaip baldus ar sienų
apmušalus. Esą reikia auginti intelektuališką visuomenę, kuri
pajėgtų atskirti menininką nuo
amatininko. Dėkodamas už pre
miją, pareiškė, kad premijos kū
rinių nepagerina, bet kūrėjus
pagerbia ir paskatina.
1980 m. muzikos premija pa
skirta Alfonsui Mikulskiui, pri
pažįstant jo ilgametę veiklą su
Čiurlionio ansambliu, pernai at
šventusiu savo gyvavimo 40
metų sukakti. Pats laureatas
pernai atšventė 50 metų sukaktį
darbo muzikos srityje, šį kartą
premija nebuvo Įteikta, nes jos

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHOLIC
CHURCH IN LITHUANIA, No. 44,
July 30, 1980; No. 46, December 25,
1980. Translated by Vita Matusaitis,
edited by Rev. Casimir Pugevičius,
published by the Lithuanian R.C.
M1TTEILUNGEN A US DE M Priest’s League of America, 351
BALTISCHEN LEBEN. Nr.1-2 (113- Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.
114). April 1981. Hcrausgeber— BalLAIŠKAI LIETUVIAMS, religinės
tische Gesellschaft in Deutschland.
ir
tautinės kultūros žurnalas, 1981
Dr. Olgred Aule. Titurelstr. 9-6. 8000
m. 4 nr. Redaktorius — Juozas VaišMuenchen 81. W. Germany.
nys, SJ. Adresas: 2345 W. 56th St.,
LITUANUS. The Lithuanian Quar Chicago, IL 60636, USA.
T. Viktoras Gidžiūnas, OFM, ŠV.
terly 1981, volume 27, no. 2. Sis nu
meris skirtas Vilniaus universitetui PRANCIŠKAUS DVASIOS SPINDU
400 metų sukakties proga. Redagavo LIAVIMAS. Išleido pranciškonai 800
Tomas Venclova ir Tomas Remeikis. metų sukakčiai nuo šv. Pranciškaus
Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chi gimimo paminėti. Brooklyn, N.Y.
cago, Ill. 60629, USA.
1981 m., 120 psl.

PASAULIO LIETUVIS. 19X1 m.
4(138) nr.. balandis. Redagavo Bro
nius Nainys. Adresas: 5620 S. Cla
remont Ave.. Chicago. IL 60636.
USA.

įteikimas buvo atliktas kompoz.
Mikulskio sukaktuvinės šventės
proga. Laureatas padėkojo už
premijos gavimą ir pareiškė,
kad esą geriau dainuoti seną
liaudies dainą, negu kalbėti. Jis
jaučiasi pašauktas tautai atiduo
ti savo talentą ir neslepia savo
pasididžiavimo Čiurlionio an
sambliu.
Dramos premijos laureatu ta
po Algirdas Landsbergis, ku
riam paskirta pirmoji premija už
“Žilvino vaikus gintaro rūmuo
se” — modernaus teatro stiliu
mi sukurtą pjesę. Antroji premi
ja paskirta Povilui Mažeikai, pir
mą kartą viešai pasirodžiusiam
su savo kūryba, iš profesijos
okeanografui, kuris dėl susidė
jusių aplinkybių į premijų šven
tę atvykti negalėjo. A. Lands
bergis pabrėžė mėgstąs atvykti
į Klevelandą, nes iš čia visada
grįžtąs praturtėjęs . . . dvasioje
(pridėjo po pauzės). Su tipišku
dramaturgo pastabumu laurea
tas apibūdino savo jausmus, ku
rie šią dieną jam primena grįži
mą į šeimą, matant tiek daug
lietuviškų veidų. Kai nuvykęs į
Londoną ir pavėlavęs į pamal
das atsidūrė lietuviškoje para
pijos šventovėje, pamatė šim
tus nugarų. “Tai buvo lietuviškų
nugarų rinkinys, kurį atpažinčiau betkokiame tarptautiniame
nugarų rinkinyje”, pusiau juo
kais, pusiau sentimentaliai į
publiką .kalbėjo dramaturgas.
Jis jaučiąs su visais artimą lie
tuviškai mistišką ryšį, o su pa
čiais laureatais esąs surištas bi
čiulystės ir darbo išeivijoje sai
tais.
Visuomenės atstovai
Pagerbus laureatus ir juos 'ap
dovanojus, teko ir mecenatams
tarti kelis žodžius. Dr. G. Balu
kas, pagyręs kultūros tarybos
veiklumą, energiją ir sumany
mus, pagyrė Klevelando ir
Ohio lietuvius kaip pirmaujan
čius Lietuvių Fondo aukotojų
sąraše.
Kanados LB atstovas J. R. Si
manavičius pasveikino laurea
tus, kultūros tarybą ir svečius,
išreikšdamas viltį, kad ir Ka
nados lietuviai kada nors paseks
JAV LB pavyzdžiu. Kultūros ta
rybos narė R. Balytė, pačios jau
niausios kartos atstovė, pavyz
dinga lietuvių kalba perskaitė
raštu gautus sveikinimus. Esu
tikra, kad dauguma pasigedo
sveikintojų tarpe kitų organiza
cijų ir veiksnių.
Pasidžiaugus mūsų laureatų
laimėjimais, kuriuos kultūros ta
ryba įvertino, iškėlė ir- išryš
kino, dar labiau darosi graudi
mūsuose įsivyravusi polemika
dėl “darbų pasiskirstymo”, “se
nių pašalinimo iš veiklos” ir t.t.
Tiek pačioje kultūros, taryboje,
tiek premijų komisijose šalia
vienas kito, petys į petį dirbo
visų kartų atstovai ne amžiaus
klasifikavimo ribose, bet gyvo
intereso, sugebėjimo ir profesi
nio pasiruošimo sujungti.
Kultūros taryba rodo pavyzdį
visiems, kurie nori dirbti, o ne
kalbėti ar polemizuoti. Tą ji net
konkrečiai įrodė, programoje
pasirodydama tik keliais trum
pais žodžiais, be ilgų kalbų. Gi
vietinis LB apylinkės šeiminin
kas pirm. Jurgis Malskis, visada
savo kalbose santūrus, savo žo
džiais taiklus ir sultingas, užbai
gė oficialią šventės dalį. Po per
traukos buvo pačių laureatų pa
ruošta trumpa programa ir
bendravimas su vietiniais.

Plačiajai lietuvių visuomenei
dail. R. Žiūraitienė galbūt dar
nėra žinoma, tačiau palengva
jinai iriasi į vis platesnius van
denis, dalyvaudama įvairiose
parodose bei rengdama indivi
dualias savo parodas. Ji gyvena
Oakvillės mieste, netoli Toron
to, ir dalyvauja vietiniame ka
nadiečių meno gyvenime. Pir
mieji jos kūriniai buvo parodyti
vietinei visuomenei Oakvillės
meno galerijoje. Kadangi pir
mieji žingsniai buvo sėkmingi,
dailininkė ryžosi dirbti toliau ir
per keletą metų pasiekė reikš
mingų laimėjimų. Vietinė ka
nadiečių spauda gerai įvertino
jos kūrinius, o visuomenė paro
dė savo dėmesį, pirkdama tuos
kūrinius.
R. Žiūraitienė nebėra naujo
kė ir lietuvių visuomenei. Jau
neviena jos paveikslų paroda
buvo surengta Anapilyje. Daug
kas yra įsigiję jos paveikslų.
Tie, kurie mėgsta gamtovaiz
džius, šios dailininkės paveiks
luose randa malonią atgaivą.
Kai modernieji dabarties daili
ninkai linksta į abstraktą ir
tolsta nuo gamtos, tai R. Žiūrai
tienė eina priešingu keliu —
kreipia savo žvilgsnį į gamtą ir
joje įieško grožio. Dėlto ji gar
sėja kaip peizažiste, mokanti
pastebėti gamtoje natūralaus
grožio spindesį ir jį perkelti
drobėn. Kartais eiliniam žiūro
vui jos paveikslai atrodo vieno
di, tačiau pasižiūrėjus įdėmiau,
matyti skirtingi niuansai, savi
tas spalvų derinimas, vis kitokia
kompozicija, kurioje atsispindi
kuris nors jaukus gamtos kam
pelis ne kaip fotografija, bet
kaip dailininkės akimis mato
mas gtožio spindėjimas.
Iki šiol R. Žiūraitienė domė
josi Kanados gamta, ypač šiau
rinėse srityse, kur ji yra ma
žiausiai žmogaus paliesta. Jai,
atrodo, rūpi eliminuoti žmogaus
pėdsakus ir atrasti gamtą visa
me jos tyrume. Daugeliu atveju
jai tai pavyko, nors turėjo pa
kelti tolimų ekspedicijų sunku
mus ir pagyventi kurį laiką ro
binzoniškai. Tokias ekspedici
jas ji su savo vyru Jonu atlieka
beveik kasmet ir grįžta sušalę,
bet pilni tokių įspūdžių, kurių
neįmanoma rasti civilizuotame
gyvenime. Primityvios bei tyros
gamtos atskleidimirs • savo pa

veiksluose ir yra dail. R. žiū
raitienės stiprybė, lydima savi
tos technikos, pajėgiančios per
duoti ir švelniausius vaizdų niu
ansus.
R. žiūraitienė yra betgi že
maitė, užaugusi Lietuvoje, ku
rios gamta jai yra labai miela.
Savo širdyje jinai tebesinešioja
lietuviško gamtovaizdžio ilgesį,
kurį didina negalėjimas vėl jį
pamatyti. Ilgai svarsčiusi, pa
galiau išdrįso dailininkė nuvyk
ti Vilniun kaip turistė penkiom
dienom. Labai trumpas tai bu
vo laikas, bet dailininkė, inten
syviai dirbdama, suskubo pasi
daryti būdingesnių Vilniaus vie
tų škicus, iš kurių vėliau, grįžu
si Kanadon, sukūrė apie 30 pa
veikslų. Padėjo jai fiksuoti kaikurias vietas ir foto aparatas,
nes reikėjo skubėti dėl laiko
stokos. Deja, beskubant dalis
filmų buvo sugadinta, ir bran
gūs vaizdai, ypač Trakų, dingo.
Visdėlto dailininkei gerai pa
tarnavo sulasytoji medžiaga
Vilniuje. Jai savo gyvybę įkvė
pė dailininkė jau Kanadoje.
Tuo būdu spalvinguose paveiks
luose suspindėjo Vilnius savo
grožiu, kurio eilinis lankytojas
nepastebi.
Tą Vilniaus spindėjimą pa
matėm R. Žiūraitienės parodo
je, kuri buvo surengta gegužės
30-31 d. d. Anapilio Parodų sa
lėje. Dvidešimt penkiuose pa
veiksluose spindėjo Vilnius ir
trijuose — Kaunas. Dailininkei
pavyko perduoti ypač Vilniaus
senamiesčio nuotaiką, dvelkian
čią gilia senove, architektūrinė
mis praeities formomis, paryš
kintomis šešėliais ir šviesų
sruogomis. Tuo būdu Vilnius
žiūrovo akyse pasidarė tarytum
gyvas, spindintis Lietuvos pra
eitimi, bet kartu realus bei su
sietas su dabartimi. Toks Vil
nius gausiems žiūrovams buvo
mielas, artimas širdžiai. Dėlto
beveik visi paveikslai buvo grei
tai išpirkti išskyrus keletą.
Taigi paroda, surengta Ana
pilio Moterų Būrelio, buvo vi
sais atžvilgiais sėkminga. Be to,
ji buvo originali ta prasme, kad
R. Žiūraitienė buvo bene pir
moji dailininkė išeivijoje, pa
ruošusi tokią Vilniaus vaizdų
parodą, palikusią gražų įnašą
lietuvių išeivijos dailėje.
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DZŪKIŠKOS DAINOS KONKURSĄ paskelbė Čikagoje veikianti Dzūkų Draugija. Vertintojų komisija pa
skirs tris premijas: I — $500, II —
$300 ir III — $200. Reikalaujama,
kad dainai būtų panaudota Dzūkijai
artima tematika, o pati daina sukom
ponuota žemam balsui su fortepijono
palyda. Konkursui siunčiamas dai
nas reikia pasirašyti slapyvardžiu, at
skirame užklijuotame vokelyje pri
dedant kompozitoriaus vardą, pavar
dę bei adresą. Konkurso dainos iki
š.m. spalio 1 d. turi būti atsiųstos
Dzūkų Draugijos pirm. P. Nedui,
6242 So. Francisco Ave., Chicago, IL
60629, USA. Premijuoti kūriniai taps
draugijos nuosavybe. Premijos gali
būti nepaskirtos, jeigu vertintojai ne
gaus pakankamo lygio kompozicijų.
VINCO MYKOLAIČIO KŪRYBOS
POPIETĘ Adlershofo filmų peržiū
ros salėje surengė R. Vokietijos bal
tistai, bendradarbiaudami su R. Ber
lyno televizija. Popietė pradėta I.
Kostkevičiūtės dokumentiniu Lietu
vos kino studijos filmu apie jo gy
venimą bei kūrybą. Pokalbyje apie
V. Mykolaičio-Putino romaną “Alto
rių šešėly” bei kitą literatūrinį jo
palikimą dalyvavo baltistų pirm,
prof. V. Falkenhahnas, vertėja B.
Falkenhahn, Humboldtų universitete
studijuojanti vilnietė A. Martinaitė.
SKULPTORIUS ANTANAS MONCYS, gyvenantis Paryžiuje, su trimis
savo kūriniais dalyvauja dabartinių
skulptūrų parodoje, kuri gegužės 23
d. buvo atidaryta Fontenay-sous-bois
vietovės viešbučio salėje ir parke.
Paroda truks iki birželio 28 d.
KULTŪRINIO SUBATVAKARIO
komisija, vadovaujama pirm. inž. E.
Cibo, gegužės 3 d. surengė literatū
ros vakarą Bostono lietuviams, pa
kvietusi poetą Tomą Venclovą, ak
torius Ireną Veblaitienę ir Vytautą
Valiuką, programos vadovu — S.
Santvarą. T. Venclova, šiuo metu
profesoriaujantis New Haven, Conn.,
universitete, kalbėjo apie sov. oku
puotos Lietuvos poeziją ir poetus.
Karui besibaigiant, į Vakarus pasi
traukė daug poetų, bet liko Putinas,
B. Sruoga, A. Miškinis, K. Boruta ir
kaikurie kiti. Prie jų prisijungė jau
nosios kartos prieauglis. Pasak T.
Venclovos, tarp ten ir čia esančių
jaunųjų poetų yra daug panašumo.
Okupuotos Lietuvos poetų eilėraščius
skaitė I. Veblaitienė ir V. Valiukas.
Juose buvo daug posmų, susietų su
meile savo žemei, tautai, gimtosioms
sodyboms, ilgesiu praeičiai ir su
ateities viltimi. T. Venclova programon įsijungė dvierh į lietuvių kalbą
išverstais kitataučių eilėraščiais ir
pora savo eilėraščių. Pastarieji buvo
tarptautinio pobūdžio, neturintys lie
Pr. G. tuviams įprasto gimtojo krašto, tė
viškės namų ir mėlyno dangaus. At
sakinėdamas į klausimus, jis kal
bėjo ne tik apie poeziją, bet ir di
KLEMENSAS JŪRA
sidentus Lietuvoje, Ukrainoje, Rusi
joje, Gruzijoje bei kitose srityse.
JONO ŠVEDO KŪRYBOS FONDĄ
Švietė žvakės prie švento paveikslo,
Tu žinai mudviejų gimtąjį kaimų.
Klevelande yra įsteigusi iniciatorių
Kai kartojom "Melskis už mus!"
Prie Apatko, sidabro rasose...
grupė, kurią sudaro penkiolika dai
Jį sesutės apkaišė žolynais...
Prienų vieškelis dulkėm nueina.
Ar meni dar tėvelių namus?
nininkų, muzikų, rašytojų bei litera
Kauno plentas nubilda pro uosius.
tų. Jie nori išleisti mirusio kompoz.
Ar meni, kaip senelė mums sekė
Tėvų sodas, sesučių darželiai.
J. Švedo kūrinių rinkinį. Fondui lė
Apie
laumes
žiemos
vakarais?
Kuplios diemedžių šakos pakvimpa,
šos telkiamos velionies bičiulių bei
Raudondantįpikčiausią vienakį.
Rausta vyšnios prie sodo takelių.
kolegų aukomis. Čekius prašoma ra
Kuris lakstė šaltais pagiriais?
Gelsvos slyvos prie gomurio limpa.
šyti “Jonas Švedas Memorial Fund
O dabar - taip apsunkusios mintys:
Tu žinai - buvo linksma ir gera.
(Account No. 64-0-000374)”. Juos ga
Ar
paukšteliai
dar
ten
tebečiulba?
Kada šliaužiojom krūmuos aviečių,
lima siųsti iniciatorių grupei pri
Aš nemoku sustot ir nurimti Nežinojome vargo nei karo.
klausančiai Nijolei Palubinskienei,
Pergreit dienos į vakarus skuba!
Kuris žmogų, kaip karklą suriečia...
2870 Meadowbrock Blvd., Cleveland
Tu Amerikos žemėj įklimpęs...
Berio sulą - lyg vyną ragavom
Hts., Ohio 44118, USA.
Mane
kepina
tropikų
saulė...
Ir ant prieklėčio sukom dūdelę.
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO
Ir po kupeta metų sulinkę
Viršum kluono garnys kleketavo.
VALDYBA, vadovaujama pirm. I.
Išmatavome žingsniais pasaulį.
Virtom kūliais per žalią pievelę.
Kriaučeliūnienės, balandžio 26 d. su
O dabar... kai gyvenimas merdi.
Gluosnių šakos "buriukais" mirgėjo.
rengė aštuonių “žvaigždžių” koncertą,
Nukryžiuojamos mintys palūžta.
Vėliau — lūpas nudažėme uogom...
kuriam buvo sutelkti čikagiečiai so
Anos dienos sugrįžta į širdį.
Ėjo dienos, laukais nuklegėjo,
listai — Algirdas Brazis, Algis Gri
Ir svajonės, ir lūkesiai dūžta!
Žiedo pumpuru jaunu išsprogom.
gas, Nerija Linkevičiūtė, Margarita
Pikti vėjai mus nešė klajūnais!
Momkienė, Rūta Pakštaitė, Dana
Ar meni, kai seklyčioj suklaupę
Piktos laumės iš pasakų kilo!
Stankaitytė, Jonas Vaznelis ir Stefan
Tais gegužės tyliais vakarais,
Wicik.
Visi jie yra Čikagos Lietuvių
Gegužinėj maldoj susikaupę
Neliūdėk! Taip gyvenime būna: *
Operos
veteranai, išskyrus aštuonio
Patikėjom, kad JI neapleis...
Saulė leidžias už tėviškės šilo...
likmetę R. Pakštaitę, sopraną. Jį dar
Brazilija, 1981
tik pradeda dainininkės kelią. Gal
būt dėlto jai teko pradėti ir patį
koncertą J. Gruodžio daina “Naktis
Berlyne”, sukurta pagal K. Binkio
eilėraštį. Kiti solistai pagrindinį dė
mesį skyrė operų arijoms bei due
tams. Jiems akompanavo Alvydas
Vasaitis. Šio solistų gausumu origi
nalaus koncerto pajamos buvo skir
tos Jaunimo Centrui, ypač jo pertvar
komai didžiajai salei, kurios sceną
jau puošė nauja uždanga.
SVARSTYBAS “INFORMACIJA
IR POLITIKA” Austrijos Salzburge
gegužės 1-3 d.d. surengė Pasaulio
Taikos Profesorių Akademijos Vokie
tijos skyrius. Jose dalyvavo akademi
kai iš V. Europos šalių — V. Vokie
tijos, Austrijos, Italijos, Prancūzi
jos, Švedijos, Norvegijos ir Britani
jos. Pastarajai atstovavo dr. Alek
sandras Štromas, profesoriaujantis
Salfordo ir Bradfordo universitetuo
se. Jis skaitė pranešimą "Propagan
dos faktorius Rytų ir Vakarų sankirty”. Pranešimų temos lietė: bend
ros informacijos teorijos klausimus,
masinės informacijos būklę V. Eu
ropos valstybėse, informaciją atomi
nės energijos klausimais, propagan
dą ir informaciją Sovietų Sąjungoje
bei R. Europoje, plačiau aptariant V.
Europos radijo stočių įtaką tų šalių
gyventojams. Svarstybų dalyviai nu
tarė sudaryti centrinę Pasaulio Tai
kos Profesorių Akademijos valdybą
visai Europai. Jos pirmininku išrink
tas pasižymėjęs filosofijos prof. Ge
rard Radnitzky iš Triero universi
Solistas JONAS VAZNELIS su soliste ANITA PAKALNIŠKYTE Hamiltono teto, o Britanijos atstovu valdybon
Aušros Vartų parapijos choro koncerte
Nuotr. J. Miltenio
įsijungė prof. dr. A. Štromas.
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VILNIAUS MIESTO KNYGOS
ŠVENTE gegužės 15 d. buvo surengta universiteto pastatų kiemeliuose.
Vilniečiai čia turėjo progą susipažin
ti su rašytojais, poetais, dramatur
gais, “Vagos”, “Minties” ir “Mokslo”
leidyklų knygomis, šventės dalyvius
ir svečius pasveikino universiteto
rektorius J. Kubilius, poetas Justi
nas Marcinkevičius, “Vagos” direk
torius A. Pekeliūnas, knygų preky
bos reikalų komiteto pirm. J. Nekro
šius. Programon buvo įtrauktas poe
tinis spektaklis "Sustabdykite pasau
lį”, A. Strazdelio kūrybos motyvais
paruoštas vaidinimas “Strazdas”,
Adomo Mickevičiaus eilėrąščių pynė,
lietuvių liaudies dainų ir šokių kon
certai, kuriuos atliko Vilniaus uni
versiteto, pedagoginio instituto, kul
tūros mokyklos bei kiti saviveiklinin
kai.
ŠIEMETINĖMIS KANDIDATĖMIS
į valstybines Sovietų Sąjungos pre
mijas yra įtrauktos trys Lietuvos dai
lininkės — S. Veiverytė-Liugailienė,
A. Banytė ir N. Daškova, sukūrusios
monumentalią freską “Mūsų kraštas”
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos ty
rimo instituto konferencijų salei Vii-,
niuje.
VILNIAUS ELEKTROGRAFIJOS
INSTITUTO liaudies ansamblis “Sadauja", vadovaujamas A. Lapinsko,
atšventė veiklos dešimtmetį, šiame
laikotarpyje surengęs beveik 200
koncertų įvairiose Lietuvos vietovėse
bei už jos ribų. Dešimtmečio sukak
čiai “Sadauja” buvo paruošusi naują
programą “Lineli, lineli . . .” Vil
niaus miesto meno saviveiklos ap
žiūroje “Sadauja” gavo geriausio an
samblio vardą.
(
KAMERINĖS MUZIKOS FESTI
VALYJE Azerbaidžane, Armėnijoje
ir Gruzijoje Lietuvai atstovavo sty
ginis Vilniaus kvartetas — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus ir
A. Vasiliauskas. Išvykoje jiems talki
no klarnetistas A. Budrys. Į savo
koncertus vilniečiai buvo įtraukę J.
Brahmso “Kvintetą klarnetui ir sty
ginių kvartetui”, J. Haydno, K. Pendereckio, J. Juzeliūno kvartetus, M.
K. Čiurlionio, G. Kuprevičiaus kūri
nius. Sugrįžęs Vilniun, kvartetas tę
sė anksčiau pradėtą savo koncertų
ciklą “Visi 83 J. Haydno styginių
kvartetai”. Tai buvo jau tryliktoji
šios serijos programa su keturiais
vėlyvesniaisiais J. Haydno kūriniais.
Vasaros mėnesiais Vilniaus kvarte
tas koncertuos Lietuvos kurortuose.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOJE Vilniuje lankėsi žymusis
Austrijos architektūros teoretikas ir
kritikas prof. dr. F. Achlutneris. Jis
skaitė paskaitą “Dabartinė Austrijos
architektūra”, nagrinėjo pastarųjų
dviejų dešimtmečių kūrybą.

KAMERINIS LIETUVOS ORKES
TRAS, vadovaujamas Sauliaus Son
deckio, beveik tris savaites gastrolia
vo Ispanijoj. Buvo surengta 16 kon
certų dešimtyje Ispanijos miestų ir
Kanarų salose.
VILNIAUS VYRŲ CHORAS “VAR
PAS”, vadovaujamas A. Armino, spe
cialiu koncertu paminėjo sidabrinę
savo veiklos sukaktį. Varpiečiai yra
laimėję tarptautinį chorų konkursą
Italijoje. Sukaktuviniam koncertui
jie buvo paruošę plačią dviejų dalių
programą, apimančią lietuvių liau
dies dainas bei kompozitorių kūri
nius. Gražiai nuskambėjo dvi išplės
tos liaudies dainos — V. Budrevičiaus “Tykiai, tykiai” ir J. TallatKelpšos “Daunoj lilio čiūto”, P. Čai
kovskio “Ko nutilo linksmybės bal
sas”. Su gitaristų M. Šnaro ir G.
Tilvyčio palyda buvo atlikta A. Pi
neiro harmonizuota kubiečių liaudies
daina “Keturios balandėlės”, su var
gonininku G. Kvikliu — austrų kla
siko A. Brucknerio kompozicija “Iveni David”. Koncerto dalyvius žavėjo
F. Liszto ciklas “Kalvis”, R. Wagnerio “Piligrimų choras” iš “Tannhaeuserio’\ operos, vokalinis, V. Jurgučio paveikslas “Turgus”. Be paties
vadovo A. Armino, “Varpui” diriga
vo ir jo chormeisteris P. Puodžiūnas.
BAIGDAMI SEZONĄ, kasmet prieš
vasaros atostogas savo scenomis pa
sikeičia Vilniaus ir Kauno dramos
teatrai. Abiejų teatrų gastrolės trun
ka ištisą mėnesį. Kauno dramos te
atras, švęsdamas savo veiklos šešias
dešimtmetį, buvo paruošęs nemažai
premjerų. Jų sąrašui priklauso rež.
G. Padegimo spektakliai — J. Grušo
drama “Gintarinė vila”, A. Strind
bergo tragikomedija “Kreditoriai”,
vyr. rež. J. Vaitkaus inscenizuotas vo
kiečių rašytojo T. Valentino romanas
“Paklydėliai”, kurio premjerą paruo
šė rež. V. Motula. Gastrolių užbaigai
buvo pasirinkta K. Sajos pjesės “Sie
lų maina” premjera, režisuota I. Bu
čienės. Vilniečiams taipgi buvo at
vežti anksčiau kauniečių paruošti
spektakliai — esto M. Unto “Svar
biausioji repeticija”, H. Ibseno “Sta
tytojas Solnesas”, A. Žari “Kara
lius Ūbas”. Vilniečiai aktoriai savo
viešnagę Kaune pradėjo premjeriniu
spektakliu, kuriam buvo pasirinkta
muzikinė V. Konstantinovo ir B. Racerio komedija “Juozapas Sveikas
prieš Pranciškų Juozapą”, parašyta
pagal J. Hašeko romaną “šauniojo
kareivio Sveiko nuotykiai”. Spek
taklio rež. — A. Lapenas, dail. — V.
Kalinauskas. Išvykos repertuare bu
vo keturi kiti veikalai: M. Karimo
“Mėnulio užtemimo naktį”, H. Ib
seno “Jonas Gabrielis Borkmanas”,
Ž. šechadės “Emigrantas iš Brisbeno” ir K. Kubilinsko “Vėjo botagė
lis”.
v. Kst.
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Ateitininkų žinios
Moksleivių rekolekcijos Wasagoje
praėjo labai sėkmingai. Dalyvavo 15
moksleivių ir pora studentų. Ačiū jų
vedėjams — seselei Ignei, A. Kali
nauskui ir kun. A. Saulaičiui, virė
jams, p.p. Vaičiūnams, L. Underienei ir moksleivių valdybai, kuri daug
darbo įdėjo, kad viskas tvarkingai
vyktų.
Ateitininkų stovyklai Wasagoje
registracijos anketos gaunamos Pri
sikėlimo par. raštinėje. Važiuokime
visi, kas galime. Stovykla bus lie
pos 19 — rugpjūčio 1 d.d.
Ateitininkų gegužinė įvyks birže
lio 14, sekmadienį, Old Mill parke.
Dalyvaukime visi. Tai paskutinis šių
metų renginys.
Naują studentų ateitininkų valdy
bą sudaro: Laimis Andrulis, Algis
Rašymas, Dana Slapšytė, Rita Vinge
lytė ir Vicki Vingelytė. L. U.

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida
I

• Nemokamas nejudomo turto

įkainojimas
• Sąžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose

Skautų veikla

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis
Einam į paskaitą — kviečia Toronto studentų ateitininkų pirmininkas A.
RAŠYMAS
Nuotr. R. Rudaitytės

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

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8_____________________ •___________ 532-3414

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

KASOS VALANDOS:

16
15
13
12
14
11
14
6

%
%
%
%
%
%
%
%

17%%
16%%
v.p.p.

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

'

,

■■

CTCDUAll’C CIIDC
U I tl iBnR v rUlfv
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
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 | NAMUS
----------------------- o---------------------------

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor StW.
Perkant ar

parduodant

nekilnojamų

nuosavybę

visada

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

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 SS335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Telefonas 535-1258

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

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 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog j garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

V

jos išteklių min. M. Lalonde su
tas pareigas einančiu Albertos
ministeriu M. Leitch turėjo ba
landžio 13 d. Jame nebuvo pa
siektas susitarimas dėl abiem
pusėm priimtinų naftos kainų.
Dabar jiedu vėl susitiks birželio
10 d. Banffe. Linkėtina, kad abi
pusės padarytų nuolaidų, kurios
sumažintų užsienietiškos naftos
Įvežimą Kanadon. Už jos statinę
reikia mokėti apie 43 kanadiškus dolerius. Patekę užsienin,
dėl didelės pasiūlos jie priside
da prie kanadiško dolerio vertės
kritimo. Tokiu atveju būtų lo
giškiau keliais doleriais padidin
ti Albertos naftos kainas, sustip
rinti jos pajieškas ateičiai. Al
bertos premjeras P. Lougheedas
yra viešai pareiškęs, kad jo vy
riausybė už naftą tesiekia 75%
pasaulinės kainos ir kad toji kai
na būtų įvesta palaipsniui tik
per keletą metų.
Premjero P. Lougheedo pra
nešimu, dėl peržemų naftos kai
nų jau yra sustabdomos jos pajieškos, uždarinėjami net ir ap
tikti šaltiniai, atsisakoma planų
ateičiai. Numatytas pakankamas
kanadiškos naftos kiekis visai
Kanadai 1990 m. nebus pasiek
tas. Panašios nuomonės yra grę
žimo bokštų rangovus jungianti
organizacija. Pasak jos vykdo
mojo direktoriaus S. Jones,
1980 m. gegužės mėnesį naftos
pajieškas vykdė 370 grįžimo
bokštų, o šiemet tą mėnesį —
tik 177. Esą nuo to laiko, kai
pernai spalio mėnesį buvo pa
skelbta kontroversinė Kanados
vyriausybės politika naftos klau
simu, į JAV buvo išvežti 139
gręžimo bokštai ir juos aptar
naujantys 72 pagalbiniai viene
tai. Sekančių dviejų mėnesių lai
kotarpyje į pietus vėl iškeliaus
102 gręžimo bokštai. Jų savinin
kus ten vilioja’ didesnės paja
mos, susietos su pasauline naf
tos kaina. Dėl pajieškų sumažė
jimo šiemet darbo neteks apie
60.000 kanadiečių.
Kitą problemą Kanadai suda
ro amerikiečių antplūdis pasie
nio vietovėse. Jie čia atvažiuoja
vienos dienos vizitui nusipirkti
pigesnio benzino. Tokių trumpa
laikių svečių skaičius š.m. kovo
mėnesį pasiekė 2,5 milijono, padidėdamas net 49%, lyginant jį
su pernykščiu kovu. Tai padidi
na benzino suvartojimą Kana
doje ir jo importą iš užsienio,
kurio augštos kainos sulygina
mos su kanadiškomis iš valsty
bės iždo. Vyriausybė betgi ne
žada imtis jokių priemonių šiam
antplūdžiui sustabdyti, nes ame
rikiečiai Kanadon atveža savo
augštesnės vertės dolerius, juos
išleidžia net tik benzino stotyse,
bet ir krautuvėse bei restora
nuose.
Premjero W. Davis vyriau
sybė įvedė leidimų suvaržymą
naujiems automobilių vairuoto
jams. Jie dabar bus išduodami
bandomajam dvejų metų laiko
tarpiui. Jeigu per vienerius me
tus vairuotojas už prasižengimus
neteks šešių baudos taškų, leidi
mas bus suspenduotas vienam
mėnesiui. Tada bandomąjį laiko
tarpį vėl reikės pradėti iš naujo,
kol bus pasiekti dveji metai be
suspendavimo. Tik tada tokiam
vairuotojui bus išduotas nuolati
nis vairuotojo leidimas, kuriuo
naudojasi visi kiti vairuotojai.
Pastariesiems mėnesinis suspen
davimas gresia tik tuo atveju,
jeigu metų laikotarpyje neten
ka 15 baudos taškų. Šį suvaržy
mą paskatino įvesti leidimus’
gaunantys paaugliai bei jaunuo
liai, turintys daug automobilių

nelaimių. Remiantis statistikos
duomenimis, net 18,5% šešiolik
mečių vairuotojų įsivelia į ne
laimes. Sulaukus 19 metų am
žiaus, tas skaičius sumažėja iki
13,7% ir su vėlesniais metais
pastoviai krinta.
Japonija šiemetinį savo auto
mobilių eksportą Kanadon tutiko sumažinti 6%, tačiau jų Ka
nadoje bus parduotas rekordinis
174.000 skaičius. To sumažinimo
reikalavo Kanados automobilių
gamyklos bei darbininkų unijos.
Vietinė automobilių gamyba ir
jų pardavimas gerokai sumažė
jo, nes gamyklos neatlaikė kon
kurencijos dėl augštesnių savo
automobilių kainų ir dažnais at
vejais menkesnės kokybės už ja
poniškuosius. Infliacijos spau
džiami kanadiečiai vis daugiau
pradėjo pirkti japoniškus auto
mobilius. Finansines problemas
liudija ir vartotų automobilių
pirkimo padidėjimas net 42%
š.m. kovo mėnesį, lyginant ji su
pernykščio kovo duomenimis.
Sakoma, kad kanadiškus auto
mobilius perbrangiais padaro
sumenkėjusi dolerio vertė. Pvz.
“General Motors” pagamintas
mažesnis automobilis “Cavalier”
Amerikoje parduodamas už $6.500, o Kanadoję už jį reikia mo
kėti $8.300. Esą tą kainą pake
lia iš JAV įvežamos pagrindinės
dalys, negaminamos Kanadoje,
už kurias tenka atsiskaityti ame
rikietiško dolerio kursu. Be to,
Kanadoje už parduodamus au
tomobilius yra augštesni valdi
niai mokesčiai, nes čia jie vis
dar laikomi prabanga, o ne gy
venimo būtinybe.

GOLFO ŽINIOS
Gegužės 31 d. Glen Eagle golfo lau
kuose įvyko ketvirtasis šio sezono
Toronto Lietuvių Golfo Klubo turny
ras. Jame dalyvavo 51 golfininkas.
Vis daugiau į golfininkų eiles įsijun
gia jaunimo.
Laimėtojai vyrų klasėj (low gross):
I. v. Antanas Stauskas su 77, II v.
Antanas Sergantis su 80, III v. Ro
mas Šimkus su 82 taškais; (low net)
su išlyginamaisiais smūgiais: I v.
Jurgis Juodikis 70-110, II v. Viktoras
Kaknevičius 72-85, III v. dalinosi Al
gis Simanavičius su 73-83 ir Algirdas
Banelis, surinkęs 73-89 taškus. Mo
terų klasėje (low gross) I v. laimėjo
Irena Kymantienė su 106 ir II v.
Elzbieta Kėkštienė, surinkusi 107
taškus.
Premijos už arčiausius primetimus
sviedinio prie vėliavų: vienu smū
giu (penkta žalioji) laimėjo Edis
Astrauskas ir su dviem smūgiais
(18-ta žalioji) Juozas Ramas. Premi
ją už ilgiausią smūgį (pirmoji skylė)
laimėjo R. Šimkus.
Turnyrą sklandžiai tvarkė varžybų
vadovai R. Kymantas ir M. Ignatavi
čius. Sig. K.

SPORTAS LIETUVOJE
Septynioliktą kartą buvo surengtos
Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio
komandų varžybos dėl “Sporto” laik
raščio taurės. Baigminėse kovose su
sitiko po keturias komandas, kurios
buvo laimėjusios atrankines pirme
nybes. Vyrų kovose Klaipėdoje daly
vavo Vilniaus “Statybą”, “Mokslas”,
“Ekonomika” ir Klaipėdos “Neptū
nas”. Trečią kartą taurę laimėjo
“Statybos” krepšininkai, įveikę vi
sus savo varžovus. Kitos trys koman
dos varžybas užbaigė tik su viena
pergale. Pagal krepšių santykį II vie
ta teko Vilniaus universiteto “Moks
lui”, III — Klaipėdos “Neptūnui”.
Moterų baigmėje Kaišiadoryse kovo
jo Vilniaus “Kooperatininko” ir
“Šviesos”, Kauno “Bangos” ir Šiau
lių “Logikos” krepšininkės. “Sporto”
taurę laimėjo Vilniaus “Kooperati
ninko” komanda, išsikovojusi tris
pergales, bet jos buvo sunkiai pa
siektos. Du pirmuosius kėlinius kooperatininkės pralaimėjo ir vieną už
baigė lygiomis. Pergalę joms užtik-

• Romuvai aukojo $100. J. Dambaras; $20: J. Paršeliūnas; $5: V.
Kairys. Skautiškas ačiū.
• LS Seserijos varžybų “Kelionė
su daina” vertinimo komisija v.s.
kun. J. Vaišnys, SJ, s.fil. D. Dundzilienė, s. D. Gausienė, s.fil. I. Lau
čienė ir s. V. Lauraitienė gegužės 12
d. paskelbė rezultatus, kuriuose lai
mėjimų eilėje randame ir Toronto
“Šatrijos” t. skaučių skiltis. “Mirgos” skiltis, vad. V. Senkuvienės ir
L. Karosaitės, pirmauja temomis:
skilties prisistatymas, rimties valan
dėlė ir nuotykio aprašymas. “Žuvėd
ros”, vad. Rebekos Rauth, pasižymė
jo šiomis temomis: maistas, pasiro
dymas ir daina. Sveikiname LS Se
serija dėkoja varžybų mecenatui kun.
dr. J. Prunskiui.
• LSS ideologijos komisija, baig
dama darbus, savo posėdyje birže
lio 1 d. turėjo svečią iš Čikagos v.s.
kun. A. Saulaitį, SJ. Paskutinis ko
misijos posėdis — birželio 9 d.
• LSS vadovų sąskrydis šaukiamas
rugsėjo 26-27 d.d. Dainavoje. Jo ko
mendantu pakviestas v.s. C. Anužis.
Kviečiami visi vadovai iš anksto
ruoštis šiam reikšmingam suvažia
vimui.
• Paskelbti LSS mišrių vienetų
veiklos nuostatai. Kaikuriose vietovė
se atsiranda sąlygos steigti mišrius
sesių-brolių vienetus. Nuostatai pa
lengvins veiklą tose vietovėse, kurio
se nei mergaitės, nei berniukai dėl
permažo skaičiaus negali sudaryti
atskirų draugovių ar net skilčių. C. S.

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

rino tik geresnis žaidimas antruosiuo
se kėliniuose. Antrą vietą su dviem
laimėjimais užėmė Kauno “Banga”,
trečią su viena pergale — Vilniaus
“Šviesa”. Silpniausia buvo Šiaulių
“Logika”, pralaimėjusi visas rung
tynes.
Moterų augščiausios rankinio lygos
pirmenybėse džiugų laimėjimą pasie
kė jaunoji Vilniaus “Eglės” koman
da, su 40 taškų įkopusį į III vietą
ir laimėjusi bronzos medalį. “Eglė”
šį kartą pralenkė jau daugiau metų
šioje lygoje žaidžiančias Kauno žalgirietes, kurioms su 28 taškais teko
tik V vieta. Pirmųjų dviejų vietų lai
mėtojos liko nepasikeitusios. Aukso
medalis vėl įteiktas jį jau pernai tu
rėjusioms Kijevo spartakietėms (63
tšk.) sidabro — Rostovo “Rostselmašo” rankininkėms, pernykštėms vicečempijonėms, surinkusioms 56 taš
kus. “Eglės” komandos gydytojas yra
V. Vikovskis, vyr. treneris — A.
Kerulis, treneris ir administratorius
— A. Vaitkevičius. Žaidėjos — J.
Gedvilienė, V. Katarskytė, A. Zdanovič, V. Lotyš, R. Degutytė, E. Jerdekova, R. Vilimaitė, R. Radkevičiūtė, O. Oleinik, R. šeštokaitė, A. Gal
dikaitė, S. Mažeikaitė-Strečen, V. Suravniova, K. Kaškevič ir G. Petrikai
tė.
Lietuvos moksleivių krepšinio rink
tinė su savo treneriais R. Sargūnu ir
K. Petkevičium lankėsi Alžerijoje.
Per nepilnas septynias dienas Alžyre
buvo sužaistos penkerios rungtynės.
Lietuvos moksleiviai net tris kartus
iš eilės įveikė antrąją Alžerijos vyrų
krepšinio rinktinę: 80:61; 74:54; 75:
58. Ketvirtoji pergalė 87:86 rezul
tatu buvo pasiekta prieš Alžerijos
čempijono vardą turinti DEV klubą.
Vienintelio pralaimėjimo 51:53 Lie
tuvos moksleiviai susilaukė susitiki
me su Alžerijos vicečempijonų NIAD
komanda. Rungtynės vyko atviroje
aikštelėje, turinčioje šiurkščią as
falto dangą, lietui lyjant. Prie pra
laimėjimo prisidėjo ir antro kėlinio
sutrumpinimas dėl prietemos.
Lietuvos dviratininkai dalyvavo
daugiadienėse lenktynėse Portugali
joje. Dviratininkams jose teko įveik,
ti 611 kilometrų, suskirstytų į sep
tynias atkarpas. Iš kiekvienos atkar
pos automobiliais buvo grįžtama į
Loulu miestą. Nesėkmė ištiko Lietu
vos atstovą P. Cečį, pargriuvusį ket
virtojoje atkarpoje ir negalėjusį už
baigti rungtynių. Problemą taipgi
sudarė lietuviams neįprastos rung
tynių atkarpos kalnuotose vietovėse.
Viena 5 km atkarpa įvyko stadijone.
Čia Lietuvos atstovas J. Romanovas
pralenkė greičiausią Portugalijos dvi
ratininką. Bendroje įskaitoje J. Ro
manovui teko trečioji vieta.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra
savos tautos gynėjai

A.E.LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. Ą.

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

1 576 Bloor Street West

Tei.
Namų

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

MAE-LAIND 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.
Telefonas 823-5960
Mississauga, Ontario

Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

(Clarkson Rd. Plaza)

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, įkainojant
namus ir t.t.
LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

I

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
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KREDITO KOOPERATYVE
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MOKA:
už 90 dienų term, indėl.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planą
specialią taup. sąsk.
užtaupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

IMA:

17%% už asm. paskolas
16%% 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 sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir

532-1149
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M6P 1A6

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas
REALTOR

• • •

Kamiene

BROKER

• • •

NOTARY

■j-1 Q rp Ą fti 171 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
ILk) 1 ZX 1 JCj
Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toiiomi televizijos, HI-FI ir rodijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074

a Sav. P. Užballs

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. Sųjungų
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

ĮSTEIGTAS STIPENDIJŲ FONDAS
Prieš vienerius metus mirus
a. a. kun. P. Ažubaliui, keliems
jo bičiuliams kilo mintis suda
ryti fondą mokslus einančiam
lietuvių jaunimui, padėti. Fondopradininkai patys sudėjo nema
žą sumą, aukodami po $1000 ir
mažesnėm sumom. Be to, jie su
rinko ištisą eilę pažadų aukoti
minėtam fondui vėliau. Surink
tos lėšos buvo įdėtos į “Para
mos” ir “Prisikėlimo” bankus.
S. m. birželio pradžioje abiejose
sąskaitose buvo $5817. Tai fon
do pradininkų padaryta užuo
mazga, kurios augimas parūpo
besiruošiant a. a. kun. P. Ažu
balio mirties metinėms. Tuo
tikslu buvo sukviestas fondo
pradininkų ir tos minties rėmė
jų pasitarimas Anapilyje 1981
m. birželio 4 d. Jame dalyvavo:
Vyt. Bireta, E. Bumeisteris,
kun. Pr. Gaida, dr. A. Kazlaus
kienė, dr. S. Kazlauskas, J. R.
Simanavičius, kun. J. Staškus,
A. Ramanauskienė.
Pasitarime minėtasis fondas
taip pavadintas: Kunigo Petro
Ažubalio Stipendijų Fondas,
angliškai — Reverend Peter
Ažubalis Scholarship Fund.
Toks pavadinimas parinktas, no
rint pagerbti Velionį, kuriam,
tarp kitų dalykų, labai rūpėjo
lietuviškasis jaunimas, einantis
mokslus. Nekartą jis savo lėšo
mis yra padėjęs studentams
siekti mokslo.
Nutarta sudaryti laikiną val
dybą iš pirmųjų fondo pradinin
kų ir aukojusių po $1000. Štai
jie: E. Bumeisteris, V. Daugi
nis, dr. S. Kazlauskas, kun. J.
Staškus, J. Strazdas ir KLB
krašto valdybos atstovas. Jie pa
siskirstys pareigomis. (Kiti au
kotojai bus paskelbti vėliau).
Sutartos ir pagrindinės fon

do gairės, kurios vėliau bus su
žymėtos statute. Fondo kapita
las laikomas banke arba inves
tuojamas, o stipendijos sudaro
mos iš palūkanų. Stipendijos
skiriamos lietuviams studen
tams, studijuojantiems lituanis
tinius bei lietuviškai visuome
nei naudingus mokslus (įskai
tant teologiją) ir besireiškiantiems lietuviškoje veikloje. Ski
riant stipendijas, pirmenybė
duodama Kanados lietuviams,
paskui — kitų kraštų studen
tams bei moksleiviams. Stipen
dijoms skirti kasmet sudaroma
kompetentingų asmenų komisi
ja. Už gautas aukas išduodami
pakvitavimai, tinkami mokesti
nėm atskaitom. Priimamos betkokio dydžio aukos, bet mokes
tiniai pakvitavimai išduodami
pradedant $25 suma. Fondo na
riais laikomi tie, kurie paauko
jo bent $100. Visi nariai, nežiū
rint įnašo dydžio, susirinkimuo
se turi po vieną balsą. Tikimasi,
kad neilgai trukus fondas bus
pajėgus skirti pirmąją stipendi
ją (apie tai bus paskelbta spau
doje).
A. a. kun. P. Ažubalio mir
ties metinės bus minimos birže
lio 13, šeštadienį, 10 v. r., spe
cialiomis Mišiomis Lietuvos
Kankinių šventovėje. Po jų bus
renkamos aukos jo vardo sti
pendijų fondui. Velionies bičiu
liai bei visuomenė maloniai
kviečiami paremti įsteigtąjį
fondą ir tuo būdu prisidėti prie
paramos lietuviškajam mūsų
jaunimui.
Norintieji prisidėti prie šio
fondo gali savo aukas bei įna
šus siųsti šiuo adresu: Rev. Pe
ter Ažubalis Scholarship Fund,
494 Isabella Ave., Mississauga,
Ont. L5B 2G2, Canada. Inf.

TORONTO
MIESTAS
1981 nejudomo turto
mokesčiai
Pagal savivaldybių ir turto įkainojimo įstatymą bei
Toronto miesto taisykles 299-81 ir 300-81 nuosavybių
mokesčiai 1981 metams yra jau nustatyti. Išskyrus sumą,
kuriai sąskaitos jau anksčiau pasiųstos, mokesčio likutis
paskirstomas:
VISAME MIESTE:

penktai
mokėjimas
birželio 15

šeštas
mokėjimas
liepos 15

septintas
mokėjimas
rugpjūčio 17

aštuntas
mokėjimas
rugsėjo 15

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui išsiųstos
prieš ar brželio 1 dieną.

Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos
datos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame
augšte miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-7115.
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall,
Toronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: mokesčiai gali būti sumo
kami kiekviename banko skyriuje arba pasitikėjimo bend
rovėse visame metropoliniame Toronte tik iki pasku
tinės mokėjimo datos. (Bankai ir pasitikėjimo
bendrovės gali paimti mažą patarnavimo mokestį).
Čekiai ar perlaidos — gali būti išrašomi City Treasurer
vardu ir pasiunčiami į City Hali.
įstaigos darbo valandos: 8.30 v.r. iki 4.30 v.p.p. nuo
pirmadienio iki penktadienio.
W. A. WILFORD,
City Treasurer.

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

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

TORONT©«t Po audros ateina giedra
A. a. kunigo Petro Ažubalio
mirties metinių Mišios — birže
lio 13, šeštadienį, 10 v. r., Lie
tuvos Kankinių šventovėje.
Koncelebruos keletas kunigų.’
Pamokslą pasakys ilgametis Ve
lionies bendradarbis kun. dr. J.
Gutauskas. Giedos parapijos
choristai ir solistai. Po Mišių
bus aplankytas Velionies kapas.
Po to visi pamaldų dalyviai
kviečiami kavutei didžiosios
Anapilio salės galerijoje. Pla
tesnis Velionies pagerbimas nu
matomas rudenį. Mirties meti
nių data yra liepos 12, bet dėl
daugelio mūsų tautiečių atosto
gų pamaldos paankstintos, kad
visi norintieji galėtų jose daly
vauti.
VLIKas išsiuntinėjo atsišau
kimą, kviečiantį visuomenę pa
minėti 40-tąją metinę sukaktį
sibirinių trėmimų ir tautos su
kilimo. Atsišaukime skatinama
vyresnioji karta supažindinti su
tais tragiškais ir herojiškais įvy
kiais jaunąją kartą, informuoti
didžiąją spaudą, radiją, televi
ziją, politikus.

Politinė Lietuvių Bendruo
menės konferencija Niujorke
įvyks šį savaitgalį, birželio 1213 d. d. Iš Kanados joje daly
vaus: L. Beržinytė, J. V. Danys,
Gr.'Ignaitytė, A. Juzukonis, J.
Kuraitė, dr. P. Lukoševičius, I.
Šernaitė-Meiklejohn, R. Rudaitytė, J. R. Simanavičius, Ed.
Stungevičius.

KLK Kultūros Draugijos “ži
buriai” metinis narių susirinki
mas — birželio 18, ketvirtadie
nį, 7.30 v. v., “T. Žiburių” pa
talpose Anapilyje.
Vilniečių sąskrydis įvyks bir
želio 27, šeštadienį, 12 v., pas
p.p. Česnulis, 70 Main St., Pa
ris, Ont. Visi vilniečiai bei jų
draugai kviečiami dalyvauti.
Dailininkų draugija “Color
and Form Society”, kuriai vado
vauja dail. Jurgis Račkus, ren
gia metinę savo dailės darbų
parodą naujose patalpose, bū
tent, Artists Centre — Picture
Loan Gallery Mississaugoje bir
želio 6-26 d. d. Galerijos adre
sas: 1998 Lakeshore Rd. Tel.
822-6030. Lankymo valandos
nuo antradienio iki šeštadienio
1 v. p. p. — 6 v. v. Sekmadie
niais ir pirmadieniais uždaryta.
Minėtoji dailininkų draugija
apima tapytojus, skulptorius ir
grafikus — naujuosius ateivius.
Kita šios draugijos paroda ren
giama rugsėjo 5-30 d. d. Nor
thern District Library (YongeEglinton). Jon dailės darbus pri
ims vertintojų komisija — Pe
ter Harris, Antoine Cetin ir J.
Račkus. Informacijos reikalais
kreiptis į draugijos sekretorių:
H. Volpe, 107 Green Lane,
Thornhill, Ont. L3T 2A1. Tel.
889-0930 po 6 v. v.

Labai įspūdingos lietuviškos
vestuvės buvo birželio 6 d. Ana
pilyje. Dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių, Lietuvos Kanki
nių šventovėje susituokė torontietis medicinos dr. Algis Valiu
lis su Vilte Zubrickaite iš St.
Catharines, Ont. Jungtuvių
apeigas atliko kun. J. Liauba,
OFM, St. Catharines lietuvių
klebonas, koncelebruojant kun.
J. Staškui ir kun. J. Mikalaus
kui, OFM. Vestuvinis pokylis
įvyko didžiojoje Anapilio salė
je, kur dalyvavo 400 asmenų.
-Visi gėrėjosi lietuviškais vestu
vių papročiais, ypač tautiniu šo
kiu Sadutė, kurį atliko jauna
martės draugės šokėjos (Viltė
buvo “Gyvataro” narė). Nebu
vo angliškų kalbų, išskyrus įva
dinę trumpą pranešėjo dr. S.
Kazlausko pastabą ir jaunojo
padėkos žodį.

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

NAMAI

•

•

ŪKIAI

ŽEMĖ

TONY GENYS 23.1 -2839
PAUL KOLYČIUS 7 89- 1 545
VACYS

ŽIŽYS

232-1990

Įstaigos (416) 233-3323

E E AU DA

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(Atkelta iš 6-to psl.)

mokytis. Mano klausimas: kodėl
lietuvių kalbos mokymasis ■ yra
savanoriškas, o ne privaloma
stovyklos programos dalis? Ne
manau, kad jaunimui yra patai
kaujama. Mažiau jaudinuosi
dėl pagrindinės ispanų kalbos.
Svarbiausias tikslas yra komu
nikacija. Jeigu jaunimas nekal
ba lietuviškai, reikia bent ug
dyti juose lietuvišką dvasią,
kalbant jiems suprantama kal
ba. Kas iš to, kad Judas kalbėjo
Kristaus kalba, o jį išdavė?
Mes turime nemažai pavyzdžių,
kad savo kalbos nemoką lietu
viai ir net nelietuviai atlieka di
delį bei svarbų darbą Lietuvai,
o kaikurie lietuviai Lietuvą nau
jai išduoda. Ir man teko lietu
viškam “mišriam” jaunimui
kalbėti ispaniškai Argentinoje
ir čia, Venecueloje. Nieko nėra
malonesnio, kaip matyti iš krū
mų stovykloje išlendantį “miš
rų” lietuviuką, kuris, priėjęs
prie tavęs, šypsodamasis muša
si kumšteliu į krūtinę kaip Tar
zanas ir tau sako: “Aš esu lietu
vis”. Jei tai yra stovyklos ar
jaunimo vadų nuopelnas, tai
jau geras žingsnis, jau laimėji
mas. Žinokime tai, kad nevisi
lietuviai turi laimės gyventi Či
kagos Lietuvoje, o gyvenimas
šiame kontinente lietuvius ne
gailestingai mėto ir vėto.
Visos šios pastabos nereiškia,
kad jaunimas neturi mokytis
tėvų kalbos ar jos nevartoti kas
dieniniame gyvenime. Yra daug
tiesos pasakyme, kad jaunuolio
lietuvybė bus tiek stipri, Įdek
stiprus bus jo gimtosios kalbos
mokėjimas. Lituanistinės mo
kyklos ir tautinio auklėjimo
Rėmėjai. “T. žiburių” leidi darbai liks vieni pačių svarbiau
mą parėmė $50 auka prel. J. Ta- sių Venecuelos lietuvių Bend
darauskas, $25 auka — Sudbu- ruomenėje.
(Bus daugiau)
rio Maironio šaulių kuopa.

tuviškose pamaldose, jose pa
vyzdingai reiškėsi net jaunuo
liai nekatalikai. Todėl apgailes
tavau, kad šiemet šv. Kazimiero
šventėje nei pamaldose už ku
nigo Perkumo broliuką a. a.
Petruką, nei eucharistinėje va
landoje už Lietuvos laisvę jie
nedalyvavo, nors tos pamaldos
buvo organizuojamos turint gal
voje mūsų jaunimą. Jaunimo
pasirodymas Naujų Metų Mišio
se ir jų giedojimas mane giliai
paveikė ir džiugino. Aš nė kiek
neabejoju, kad jaunimas su
pranta reikalą remti Lietuvių
Katalikų Misiją ir aktyviai daly
vauti lietuviškose pamaldose.
Tai jie man įrodė praeityje, tai
įrodys ir dabar, o mes juos ra
ginsime ir padėsime.
Atsakydamas į kitus klausi
me iškeltus punktus, atsisakau
diskutuoti statistinę informaci
ją, nes nežinau, kiek ji yra tiks
li. Žinau, kad esama mišrių šei
mų, jaunų ir senų, esama šei
mų, kurios patogiai užmiršta
lietuviškas pamaldas ar jomis
visai nesidomi; yra ir tokių, ku
rios net palieka savo bendruo
menę. Ne mano tikslas ką nors
kritikuoti, kaltinti, ar teisti —
išeivija visuose mumyse yra
įdeginusi ir negatyvią moder
naus bei supasaulėjusio gyveni
mo žymę. Turime stengtis, kad
šie brangūs broliai, seserys ir
jų vaikučiai grįžtų į lietuvišką
židinį, kuriam jie kūnu ir krau
ju priklauso. Nenorime praras
ti nė vieno lietuvio!
Galiu tik apgailestauti, jeigu
jaunimas nenori lietuvių kalbos

Kultūrinė šaulių stovykla
Vilniaus Saulių Rinktinės Ka
nadoje pirmoji 3-jų dienų kul
tūrinė stovykla įvyks š.m. birže
lio 26-28 d.d. gražioje Tėvų
pranciškonų stovyklavietėj, New
Wasaga, Ont., prie Georgian
Bay įlankos. Ji prasidės bir
želio 26, penktadienį, ir baigsis
sekmadienį, 4 v.p.p.
Stovyklą globoja ir visus pa
ruošimo darbus ątlieka Vlado
Pūtvio šaulių kuopa Toronte.
Stovyklavietė apima 25 akrų
plotą, apaugusį medžiais, prime
na jaukų lietuviškos aplinkos
vaizdą. Yra salė, poilsio pastatai,
sporto aikštės. Gali stovyklauti
150 asmenų. Stovyklavietė yra
tik 5 minutės kelio nuo garsaus
Georgian Bay paplūdimio.
Į šią stovyklą yra maloniai
kviečiami visi šauliai-ės iš Kana
dos ir JAV šaulių bičiuliai, ypač
jaunimas. Atvykę rasite gražią,
jaukią aplinką, šaulišką globą,
lietuvišką maistą, meninę pro
gramą.
Stovyklos registracija prasi

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

231-4138
namų 249-2637

ištaigos <««>

ČSriE.

i oro n ro, unrario
M8X 1C5

metu

ekskursijos

l VILNIŲ
Liepos
Rugsėjo
Rugsėjo

15
1
30

531-4251

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

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

All Seasons Travel, B.D.
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Mūsų šeimos širdyse amžinai
mylimam vyrui ir tėvui
a. a. JONUI MATULIONIUI,
rodos dar taip ne
seniai paklususiam
Dievo šūksniui at
vykti į Jo Šviesos
Viešpatiją, yra stato
mas paminklas ant jo
kapo, norint jo atmi
nimą šioje žemėje
pratęsti ilgesniam lai
kui.
Birželio 20, šešta
dienį, 10 valandą ry
to, bus atnašaujamos Mišios Lietuvos Kankinių
šventovėje, po jų — šventinamas paminklas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse.

Visus maloniai kviečiame —

, '

A. Matulionienė ir J. E. Čuplinskų šeima

Vilniečių sąjungos veikla
STEPAS VARANKA

Tradicinis vilniečių sąskrydis
ir šiemet įvyks birželio 27 d.
Petro ir Angelės česnulių sody
boje (70 Main St., Paris, Ont.).
Dalyvių registracija prasidės 12
v. Žadėjo dalyvauti su paskaita
ir dr. Algirdas Budreckis, kny
gos “Rytų Lietuva” redaktorius.
Planuojama ir trumpa meninė
programa. Visi vilniečiai ir jų
bičiuliai bei prijaučiantieji kvie
čiami sąskrydyje dalyvauti.

Norėjo atsistatydinti
pirmininkas
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdybos pirm. Al
bertas Misiūnas, patyręs prie
kaištų dėl jo pritarimo JAV LB
skelbiamai Maldos Dienai už
Lenkiją, buvo nusistatęs pasi
traukti iš pirmininko pareigų.
Tai paaiškėjo Sąjungos centro
valdybos posėdyje š.m. balan
džio 25 d. Toronte. Jame daly
vavo: pirm. A. Misiūnas, vice
pirm. Br. Saplys, sekr. V. Osteikienė, spaudos reikalų vadovė
E. Bulotienė, ižd. Vyt. Gurka,
spaudos reikalų vadovas Kana
dai J. Cicėnas, Stp. Varanka, P.
Česnulis. Be to, dalyvavo kaip
svečiai: J. Kudaba, A. Basaly
kas, J. Bataitis, A. česnulienė,
I. Krasauskas.
Iš turimų informacijų buvo
matyti, kad pirm. A. Misiūnas
susilaukė pagrįstų ir nepagrįstų
priekaištų spaudoje, pokalbiuo
se, gavo net telefoninų grasini
mų. Kaikurie vilniečiai viešai ir
privačiai pasisakė už jo pasitrau
kimą. Į tą reikalą betgi ramiau
pažiūrėjo Toronte gyvenanti vil
niečių centro valdybos narių da
lis ir kiti vilniečiai. Jie š.m. kovo
15 d. posėdyje nutarė prašyti A.
Misiūną nepasitraukti iš pirmininko pareigų bent iki kadenci
jos pabaigos. Taip pat ir cent
ro valdyba pareiškė jam pilną
pasitikėjimą, ragindama ir to
liau ištvermingai dirbti Lietu
vos gerovei. Juk. nėklysta tiktai
tie, kurie nedirba. Kritikai daž

nai kratosi pareigų, kai reikia
sudaryti valdybą. Dėlto reikia
džiaugtis tais, kurie nuoširdžiai
dirba ir savo klaidas atitaiso.
Pagerbtas a.a. Veikutis
A.a. Kazys Veikutis buvo ne
tik veiklus vilniečių sąjungos
veikėjas, bet ir ilgametis centro
valdybos pirmininkas. Jis ištisus
25-rius metus rūpinosi paruoši
mu .studijos apie etnografines
Rytų Lietuvos sienas. Deja, to
savo rūpesčių vaisiaus jis nesu
laukė — mirė senelių prieglau
doje. Velionis nepaliko nei nuo
savybės, nei pinigų. Dėlto jo
pažįstami tautiečiai ir, žinoma,
vilniečiai pasirūpino, kad būtų
pastatytas paminklas ant jo ka
po.
“Rytų Lietuva”
Pagal centro valdybos nutari
mą, veikalą “Rytų Lietuva” ne
mokamai gauna visos lietuviš
kos mokyklos, bibliotekos, lietu
viškų laikraščių redakcijos, VLI
Kas, ALTa, LB-nės, BALFas,
JAV ir Kanados lituanistinės
mokyklos, liefuviškų vienuolijų
bibliotekos. Pagal Lietuvių Fon
do taisykles, leidiniai gavę iš
Fondo paramą (“R. Lietuva”
gavo $1000) privalo jiems duoti
2 egzempliorius. Visi, aukoję ne
mažiau kaip $15.00, veikalą gau
na nemokamai. Vienas leidinio
“Rytų Lietuva” egzempliorius
buvo pasiųstas Paryžiaus lenkų
“Kultūrai”. Knygos platintojai
gauna 25%. Užsisakiusieji kny
gą paštu apmoka persiuntimo iš
laidas. Kanadoje ją galima už
sisakyti pas Jeronimą Cicėną, 21
Alhambra Ave., Toronto, Ont.
M6R 2S4. Jis taip pat priima
ir aukas angliškai laidai. Be to,
Toronte lietuvių kredito koope
ratyve “Parama” atidaryta “Ry
i tų Lietuva” sąskaita nr. 6554.

Pajieškojimas
Jieškoma Palmyra Digris, gyvenan
ti Argentinoje. Atsiliepti šiuo adre
su: Aldona Bartkuvienė, Senamiesčio
km., Piniavos paštas, Panevėžio ra
jonas, Lithuania.

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

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

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

(Kampas Bloor ir Dundas St.)

W G

DRESHER --TE

reSher-Barauskas agency
233-3334

-

231-2661

-

231-6226
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INSURANCE

(Sr)

M8V 1C6

Ekskursijos 8 dienų
Kaina - $1,365.00.
Galima sutvarkyti ir
dviem savaitėm, jei
norima aplankyti ir kitus
Europos miestus.

Kabineto telefonas

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Toronto, Ontario

Telefonai’

3031 Bloor St. W., Suite 200

(prie Howard Park Ave.)

Pacientai priimami
susitarus telefonu

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

dės penktadienį, 12 v. Vakare
bus laužas, šeštadienį, 9.30 v.r.
oficialus stovyklos atidarymas,
10 v. LŠST garbės pirmininko
prof. Vaidevučio Mantauto pa
skaita, vakarę — Joninių pobū
vis su menine programa, bufe
tu, loterija. Sekmadienį — si
birinių trėmimų ir lietuvių tau
tos 1941 m. sukilimo paminėji
mas. Paskaitą skaitys KLB kraš
to valdybos vicepirm. inž. J.
Danys. Pamaldos laikys T. pran
ciškonai.
šauliai atsiveža dalinių vėlia
vas ir uniformas, šauliai ir sve
čiai — patalynes ar miegmai
šius. Mokestis už stovyklą vie
nam asmeniui, įskaitant maistą,
nakvynę ir registraciją — $33,
vienai dienai — $19.
Norintieji šioje stovykloje da
lyvauti prašomi nedelsiant re
gistruotis iki birželio 15 d. pas
stovyklos vadovą St. Jokūbaitį,
23 Alhambra Ave., Toronto,
Ont. M6R 2S4. Tel. 1-416-5372869.
VSR inf.

Tėviškės Žiburiai

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

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

Narys "Better Business" Biuro

ĮNSURANCe
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

10 psi. e Tėviškės Žiburiai
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Praėjusio sekmadienio pamal
dose gražiai giedojo Londono lietu
vių choras “Pašvaistė”. Dirigavo Ri
ta Vilienė, vargonavo Andrius Petrašiūnas.
— A.a. kun. P. Ažubalio mirties
metinės — birželio 13, šeštadienį, 10
v.r. Po pamaldų — kava bei užkan
džiai didžiosios Anapilio salės galeri
joje. Parapijietės prašomos prisidėti
pyragais bei sumuštiniais. Skambin
ti p. Ottienei 654-4961 arba p. Petraitienei 767-5526.
— Reguliarios vasaros pamaldos
sekmadieniais pradedamos birželio
21 d., 11 v.r., Gerojo Ganytojo sto
vyklavietėje.
— Anapiliui paaukojo $2,000 A. P.
Ščepavičiai.
— Birželio 6 d. susituokė dr. Algis
Valiulis su Vilte Zubrickaite.
— Klebonas kun. J. Staškus šią sa
vaitę atlieka rekolekcijas Putname
su grupe lietuvių kunigų.
— Birželio 8 d. palaidotas a.a. Sta
sys Teišerskis, buvęs Sibiro tremtinys.
Laidotuvių apeigas atliko kun. A.
Simanavičius, OFM, Lietuvos Kanki
nių šventovėje.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui au
kojo: $200 — B. Znotinas, J. Asinenavičius; $100 — V. M. Miceikos,
M. Andriulavičienė, L. Skripkutė, F.
Mačiulis, J. Juodikaitienė (S. Juodikaičio atminimui), P. Račys, Z. Pulianauskas, J. Paršėliūnas, D. Zulonienė, O. V. Kudžmos, V. Siminkevičius, >J. V. Šimkus, S. Pociūnas, I.
Kaliukevičienė (A. Kaliukevičiaus
atminimui), J. Petronis, U. Genčiuvienė, V. T. Gražuliai, S. Dabkus; $50
— J. Gimžauskas, O. Sanickas, M.
Naujokienė, S. Barančiukas, J. Pargauskas, K. Dobilienė, B. Kerulienė,
B. Saplys, Jonas ir Linas Ažubaliai,
M. Račkauskienė; $40 — V. Blauzdys; $30 — B. Navalinskas, A. Mačiulaitienė, A. M. Bumbuliai; $25
— V. Jasiūniehė, E. Dickson, I. An
tanaitis; $20 — B. Antanaitienė, J.
Paškevičienė, S: Petryla, P. A. Grigai,
A. Dobienė, K. Yurkštas, S. Kalytis,
E. Apanavičius, V. Stabingis, J. Pažemeckas; $10 — M. Jurkšienė; $5 —
J. Visockis, S. Sergalienė, P. Krivinskienė.
— Mišios birželio 14, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Antaną Lapaitį, 11
v.r. —- už a.a. Antaną Mikalajūną.

— Pakrikštytas Viktoras Paulius,
Bernardo ir Mary Ann (Vingelytės)
Kušlikių sūnus.
— Sekminių šventėje prel. V. Bal
čiūnas sakė pamokslus per visas Mi
šias ir teikė palaiminimą gausiai dalyvaujančiom šeimom.
— Susituokė Silvija Klibingaitytė
ir David Pauloff.
— Registracija į parapijos orga
nizuojamą maldininkų kelionę Šv.
Žemėn, Romon, ir Asyžiun rugsėjo
13-26 d.d. baigiasi liepos 1 d.
— A.a. Vincas Pranckevičius, 88
m., palaidotas iš mūsų šventovės lie
tuvių kapinėse. Paliko tris sūnus —
Augustą, Edvardą, Stasį, dvi dukras
— Stasę Bušinskienę, Jonę Černiaus
kienę, penkis vaikaičius ir vieną pro
vaikaitį.
— “Share Life” rinkliava praėjusį
sekmadienį — $662; iš viso suaukota
$3,653.
— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: A. Šergalis $70, J. P. šergaliai
$70, M. Jasionytė $50; parapijai —
A. V. Lukai $100.; siuntiniams į Su
valkų trikampį — P. Juodzentis $10.
— “Aušros" stovykla, ruošiama pa
rapijos, įvyks liepos 5-18 d.d. Vaikai
priimami stovyklauti nuo 7 m. am
žiaus. Vadovai jau yra suruošę įdo
mią programą. Registruotis parapi
jos raštinėje tel. 533-0621, pas Ireną
Poškutę 533-5464 arba pas Vidą Javaitę 626-3764. Stovyklos kaina: 1
vaikui vienai savaitei $75, 2 vai
kam $135, 3 vaikam $190; vienam
vaikui dviem savaitėm $135, dviem
vaikam $250, trim vaikam $345. Pra
šom registruotis, kiek galima, anks
čiau.
— Ateitininkų stovykla įvyks lie
pos 19 — rugpjūčio 1 d.d. Registra
cijos blankus galima gauti parapijos
raktinėje.
'— Praėjusį sekmadienį trys treti
ninkės: Ona Gataveckienė, Bronis
lava Augustaitė ir Eleonora Kulienė
atliko profesiją trečiajame šv. Pranc
iškaus ordine.
— Toronto tautybių savaitė-Karavanas prasidės mūsų parapijos pa
talpose birželio 19 d. ir tęsis iki bir
želio 27 d. Paviljoną “Vilnius” orga
nizuoja Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės valdyba.
— Mišios sekmadienį 8 v. specialia
intencija, 9 v. už Juozą Martinaitį,
užpr. S. Martinaitienė, 10 v. už Juo
zą Mačiulį, užpr. F. Mačiulienė ir
vaikai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. padė
kos intencija, užpr. J. Priščepionka.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos birželio 14, sekmadie
nį, įprastu laiku 9.30 v.r. Apeigas
atliks moterų draugija.
— Birželio 11-14 d.d. Sinodo suvažiavimas-konvencija, Kitcheneryje.
Lietuviams atstovaus G. M. Sernas.
— Birželio 16, antradienį, 7.45 v.v.,
bus visuotinis parapijos susirinki
mas šventovėje. Bus balsavimas dėl
parapijos skyrybų dalyvaujant sino
do vyskupui W. M. Kuras. Visų kon
firmuotų narių dalyvavimas būtinas.
Turintieji klausimų prašome skam
binti V. Dauginiui 533-1121 arba M.
Dambarienei 536-1433.
— Birželio 21, sekmadienį, pamal
dos 11 v.r. su šv. Komunija. Bus kon
firmacija; dalyvaus sen. kun. A. Trakis iš Čikagos. Bus konfirmuojami —
K. Sturmas ir R. Dauginis.
— Birželio 28, sekmadienį, 11 v.r.,
parapijos piknikas Glen Hatty par
ke, Hilltop South parko dalyje, Air
port Rd. ir Hwy. No. 9. Turintieji
klausimų dėl pikniko prašomi skam
binti E. Sturmienei 769-6431.

VAŽIUOJU AUTOMOBILIU į Či
kagą birželio 12 d. ir grįžtu birželio
15 d. Galiu paimti du asmenis. Skam
binti tel. 767-4917 Toronte.
PARDUODAMA: Victoria Harbour
vietovėje 111 akrų žemės sklypas už
$65.000 ir Tottenham-Beeton 100 ak
rų žemės sklypas. Skambinti Jonui
tel. 1-705-538-2202.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
{vairiomis progomis skambinti i “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

ffl MONTREAL

Sukaktuvinis sibiriniu trėmimų
MINĖJIMAS Toronte -

ketvirtadienį,
7.30 v. vakaro,
Šv. Mykolo
katedroje

EKUMENINĖSE PAMALDOSE dalyvaus estai,
latviai ir lietuviai. Pagrindinis kalbėtojas — KUN. K.
PUGEVIČIUS iš Niujorko (Lietuvių Informacijos
Centro direktorius ir RLK Šalpos reikalų vedėjas).

(200 Church St., prie
Bond ir Shuter gatvių)

PAMALDOSE GIEDOS: Toronto Lietuvių Vyrų
Choras “Aras”, latvių vyrų choras “Kalvis” ir
mišrus estų choras.

Bus dalinamos kortelės dalyviams (18-65 m. amžiaus), kviečiančios pasirašyti pasiža
dėjimą duoti savo kraujo ligoniams betkurioje klinikoje. Tai bus ženklas aukos, primenan
čios Sibire žuvusius.

Dalyyaukime visi, nes tai bus SUKAKTUVINIS (40 METŲ)
MINĖJIMAS
Kanados Baltiečių Federacija
ir Kanados Lietuvių Bendruomenė

.“GEGUŽINE,^*
I
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įvyks š.m. birželio 14, sekmadienį,
Clareville Conservation Area,
V)

(atidaryta nuo 10 valandos ryto)
Autobusas nuo Lietuvių Namų 1 v.p.p. nariams - nemokamai

Bus sportas su premijomis, loterija, šokiai, žaidimai ir kitos
įvairybės. Švelnių gėrimų, ledų ir užkandžių rasite vietoje.
Gros gera muzika.
Rengėjai — LN Vyrų Būrelis
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ATEITININKU

Šv. Kazimiero parapijoje. Klebonas
kun. dr. F. Jucevičius, praleidęs
mėnesį atostogų, sugrįžo į Montreal;.
Lankėsi Belgijoje ir didesnę dalį pra
leido Italijoje.
— Šv. Onos Dr-jos pirm. E. Kuryla
jau baigia rinkti aukas svetainės-virtuvės reikmenims. Neužilgo mūsų
svetainės virtuvė turės visai naujas
elektrines krosnis, šaldytuvą ir ki
tus reikmenis.
— Birželio 7, sekmadienį, 11 v.
pamaldomis mūsų choras, vad. kun.
M. Milo.x, užbaigė giedojimą ir išsi
skirstė vasaros atostogoms.
Tebūna man leista klebono, para
pijos komiteto ir visų parapijiečių
vardu nuoširdžiai padėkoti mūsų
mieliesiems choristams ir choro ve
dėjui, kurie taip pražiai praturtinda
vo ir pagražindavo mūsų 11 v. pamal
das. Mes nekantriai jų lauksime iki
rudens, kai jie grįš gerai pailsėję.
— Mirė J. Bielskis, 65 m.; palaido
tas birželio 2 d. K. A.
Jauniųjų "Lito” narių ekskursija
įvyks liepos 1 d. į “baseball” žaidi
mą olimpiados stadijone. Jaunuosius
“Lito” narius 8-18 metų amžiaus pra
šome registruotis ir bilietus pasiimti
“Lite”. Gautų bilietų skaičius ribo
tas, tad prašom kuo greičiau bilietus
pasiimti.
,, ...
Vedėjas

Gegužinių pamaldų užbaigimo pro
ga paskutinį gegužės sekmadienį per
11 v. Mišias giedojo mūsų iškilioji
solistė Gina čapkauskienė. Su choru
ji atliko “Maria, Mater gratiae” ir
viena — G. Verdi “Requiem”. Pas
tarasis dalykas buvo atliktas su dide
liu įsijautimu. Tai ypač praturtino
Mišių iškilmingumą.
G. čapkauskienė šią vasarą ilges
niam laikui palieka Montreal;. Bir
želio 13-14 d.d. ji lankysis Čikagoje
statomos lietuvių operos premjero
je “I Lituani”. Ten pat ji turės pasi
tarimą su jos naujai leidžiamos
plokštelės komitetu, kuris, norėda
mas šios plokštelės išleidmiui su
telkti lėšų, birželio 27 d. Lemonte
rengia jos koncertą. Birželio 21 d. ji
kartu su torontiškiu solistu Rimu
Strimaičiu dalyvaus Los Angeles lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 40
metų sukakties iškilmėse ir kartu
rengiamose Los Angeles Lietuvių
Dienose.
Remi Martin bendrovė surengs žy
miųjų prancūzų dainininkų ir Ginos
Čapkauskienės koncertą “Nepriklau
somai Lietuvai” paremti, ši bendro
vė jau yra surengusi vieną koncer

tą, kurį dedikavo AV šventovės Ma
rijos paveikslo atstatymui.
Karolina Butkienė palaidota Šv.
Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. Laidotuvėse dalyvavo duktė Gina
Čapkauskienė ir artimieji.
Specialios pamaldos gegužės 31 d.
atlaikytos AV šventovėje už prieš
metus mirusią Mariją Leknickienę.
Velionė buvo labai veikli parapijoje,
KLK Moterų D-jos Montrealio sky
riuje (buvo garbės nare), taip pat
daug prisidėjo prie “Nepriklausomos
Lietuvos” paramos. Paliko dideliame
nuliūdime vyrą ir dukterį su šeima,
kurie visus dalyvius pakvietė po Mi
šių pusryčiams AV parapijos salėje.
Pensininkų klubas “Rūta” yra vie
na iš veikliausių ir bene didžiausių
savo narių skaičiumi Montrealio or
ganizacijų. Kol kas jis ruošia tik
vieną į metus didesnį parengimą —
rudeninį bazarą, kuris sutraukia mi
nias žmonių, ypač svetimtaučių. Jam
yra ruošiamasi ištisus metus. Vasa
ros metu yra rengiamos įvairios iš
vykos, kuriomis pasinaudoja ir dau
gelis nepensininkų. Neseniai sušauk
tame narių susirinkime nutarta orga
nizuoti išvykas į Upper Canada Vil
lage birželio 10 d., o liepos mėnesį
— į Putnam vienuolyną trim dienom.
Norintieji dalyvauti abiejose išvy
kose prašomi registruotis pas seselę
Teresę. Šiuo metu klubo pirmininku
yra K. Toliušis, sekretoriumi J. Ado
maitis, vicepirmininkais — K. Martinėnas ir seselė Teresė, iždininku
J. Jurėnas.
Po sunkios ligos Reddy Memorial
ligoninėje mirė Walter šipelis, su
laukęs 76 metų. Dideliame nuliūdi
me paliko žmoną Nellie, seserį Janiną Rukšėnienę, gyvenančią JAV-se,
giminaičius — Iną Kličienę Monrea
lyje ir Vitolį Šipelį Toronte. N. B.
Lietuvių Moterų Klubas — komu
nistinės linkmės vienetas kovo 8 d.
ukrainiečių salėje surengė sovietų
propaguojamas Moters Dienos mi
nėjimą, kuriame keletas kalbėtojų
pasakė propagandines kalbas. Lietu
vėms moterims tokia veikla garbės
nedaro: kai visi kiti tautiečiai kovo
ja prieš sovietinę vergiją, Maskvos
imperializmą, minėtasis klubas jį re
mia. Tarptautinė Moters Diena yra
sovietinės propagandos diena, Lietu
vai neduodanti nieko gero. Lietuvės
moterys turėtų rūpintis lietuvybės
y išlaikymu išeivijoje, pagalba Lietu
vai, o ne prosovietine politika.
Pasipiktinusi

Lietuvių Namų žinios
— LN biblioteka bus uždaryta nuo
liepos 1 iki rugsėjo 1 d. Po atostogų
biblioteka bus atidaryta tik vieną
dieną į savaitę, t.y. ketvirtadieniais,
3-5 v.p.p.
— Gegužės 28 d. įvykusiame posė
dyje LN valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. A. Senkus, vicepirm. V.
Dauginis, ižd. J. Slivinskas,. sekr. T.
Stanulis, pastatų atnaujinimui — S.
Kuzmas ir M. Yčas, pastatų pataisy
mams — B. Jackus, naujos statybos
— O. Delkus ir E. Birgiolas, ryšįams
su organizacijomis — B. Bedarfienė,
ryšiams su spauda ir informacijoms
— J. Varanavičius. Valdyba mėgins
daugiau įsijungti į visuomeninės
veiklos darbą, todėl visuomeninės
veiklos komisija nebuvo sudaryta.
r — Valdyba priėmė LN vedėjo A.
Vaičiūno pasiūlytus kainų sąrašus
“Lokiui” ir bingo bufetui. Kainos
buvo pakeistos ryšiumi su prekių
kainų pakėlimu.
— Buvo svarstytos salių nuomos
nuolaidos ir aukos. Bendra paskirsty
ta suma — $3,660.00.
— Ryšiumi su padaugėjusia darbo
našta valdyba nutarė šaukti sekantį
posėdį birželio 11 d.
— LN gegužinė, ruošiama vyrų
būrelio, įvyks birželio 14, sekmadie
nį, Clareville parke. Autobusas nuo
LN išvyks 1 v.p.p. LN popietė dėl
vykstančios gegužinės nebus trumpi
nama ar keičiama. LN ir šeimininkė
E. Juknienė ruošiasi pavaišinti vis
didėjantį svečių bei viešnių skaičių.

K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
WASAGOJE-SPRINGHURST vasar
vietėje arti lietuvių salės ir ežero
išnuomojami kambariai su atskiru
įėjimu dviem, trim ar keturiem žmo
nėm. Galima virtis. Skambinti E. Ku
lienei tel. 534-8112 Toronte arba sa
vaitgaliais teirautis vietoje: 51 St.
South nr. 16.

DIRBANTI MOTERIS su 15 metų
jaunuoliu jieško ramaus buto Roncesvalles gatvės rajone. Skambinti po
6 v.v. tel. 537-5302 Toronte.

Stovyklautojų amžius — nuo 7 iki 18 metų. Speciali, amžiaus grupėm pritaikyta
programa. Registruotis iki liepos 10 d. Prisikėlimo parapijos raštinėje arba pas
dr. O. Gustainienę telefonu 445-4521 Toronte

Sibiriniai trėmimai
Keturiasdešimtoji
sibiriniu
trėmimų sukaktis Toronte bus
minima birželio 11, ketvirtadie
nį, 7.30 v. v., Šv. Mykolo kated
roje (katalikų). Ekumeninėse
pamaldose dalyvaus estai, lat
viai ir lietuviai. Pamokslą pasa
kys JAV-se gimęs lietuvis kuni
gas K. Pugevičius, dirbęs ameri
kiečių radijo bei televizijos tar
nybose, o dabar uoliai dalyvau
jantis lietuvių veikloje ir vado
vaujantis Lietuvių Informacijos
Centrui Niujorke. Giedos trys
chorai — estų, latvių ir lietuvių
(“Aras”). Šiais metais minėji
mą rengia lietuviai, tad mūsiš
kių dalyvavimas turėtų būti
ypatingai gausus.
Ryšium su sibiriniu trėmimų
nukaktimi norima atkreipti di
džiosios spaudos dėmesį į Bal
tijos valstybių okupaciją bei
dabartinę jų padėtį. KLB kraš
to valdybos visuomeninė komi
sija, vadovaujama I ŠernaitėsMeiklejohn, išsiuntinėjo spau
dai atitinkamas informacijas ir
aplankė kaikurias redakcijas.
Prie informacinio rašto apie si
biriniu trėmimų minėjimą Šv.
Mykolo katedroje buvo pridėtas
Ritos Rudaitytės straipsnis apie
trėmimus, rusinimą ir dabarti
nę būklę Baltijos valstybėse.
Informaciniai pranešimai iš
siuntinėti Baltiečių Federacijos
vardu.
A. a. Vinco Pranckevičiaus
atminimui vietoje gėlių V. J.
Rusliai paukojo “T. Žiburiams”
$20.
Reikalinga pagalbinė moky
toja lietuvių vaikų darželiui To
ronte (57 Sylvan Ave). Galėtų
dirbti visą laiką arba tik keletą
valandų į dieną. Dėl sąlygų ir
atlyginimo teirautis telefonu
534-5773 (Skelb.).

DVIAUGŠTIS NAMAS NETOLI PO
ŽEMINIO, gerame Kipling-Rathburn
SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren rajone, naujai perstatytas (comple
gimai namuose ir įstaigose. Skam tely renovated); 3 ar 4 miegamieji;
binti pirmadieniais, antradieniais, 3 prausyklos. Prašoma $209,000.
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. VASARNAMIS ALCONA VASAR
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte. VIETĖJE, prie Simcoe ežero, arti
vandens; ant 50x150 pėdų sklypo.
Prašoma $26,500.
GARANTUOTAS PELNAS — $25,DŽIAUKITĖS GYVENIMU
000 į metus, auginant žuvavimui slie
Dėl
šių
ir
kitų
nuosavybių
skambin

naudodamiesi šilta, patogia ant
kite Pauliui Kolyčiui — įstaigos nr. kus atliekamu laiku. Garantuotai
klode. Užsisakykite arba atnau
pirksime jų už $30.000 į metus. Rei
233-3323; namų 789-1545.
jinkite pūkines bei plunksnines
kalaujama įmokėjimui $3,890. Dėl
Prano Barausko Real Estate
antklodes (kaldras), jų užvalka
tolimesnių informacijų skambinkite
lus, pagalves, miegmaišius ir
IŠNUOMOJAMAS MOTERIAI KAM- arba rašykite — Delite Ecology Sys
matracams klostytus uždangalus.
BARYS su baldais arba be baldų. tems, 6533 Mississauga Rd., Missi
Telefonai 787-9021,
Yra garažas. Skambinti tel. 762-6413 ssauga, Ont. L5N 1A6. Tel. 416-821368-1017 Toronte
2151.
arba 769-1835 Toronte.

“ARO”

PLOKŠTELĖS

VAJUS

peržengė 7,000.00 dolerių sumą
:

\

...

'

I

Iki 1981 m. gegužės 12 d. suaukota $6,243.45 (žiūr.
“Tėviškės Žiburiai” nr. 22,1981. V. 28).
NAUJI MECENATAI:
$150: Genovaitė Bijūnienė; $100: Gintas Bėrius, Vilius
Gvalda, A. Domeika, P. Kanopa (Hamiltonas), Jonas La
sys, Vytautas Marcinkevičius (papildė iki $100), A.
Mingėla (Hamiltonas), Bronius Narbutas, Irene Pran,
S. Varanka, Aldona ir Jonas Vaškevičiai, Jane ir Vytau
tas Vingeliai.
Iš viso $1,300.00

Iš viso iki 1981 m. birželio 4 d. — $7,543.45

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” nuoširdžiai dė
koja visiems mecenatams ir aukotojams. Be jūsų aukų ir
pritarimo mes nepajėgtume išleisti “Aro” plokštelės.
Aukas priima sol. Vaclovas Verikaitis ir “Aro” choristai.

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras”

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

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

MOKA UŽ:
Terminuotus vienerių metų
indėlius.................................. 15%
Uždarus terminuotus vienerių
metų indėlius ........................ 16%
Specialias taupomąsias s-tas
14%
Taupomąsias sąskaitas
11%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas............
6%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

KASOS VALANDOS

Toronto Lietuvių Namų Vyrų Būrelio
rengiama

STOVYKLA
WASAGOJE
Veiks virtuvė. Kreiptis (raštinę

3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Tree.

9—3

įvyks š.m.

Ketvirtadieniais

12 —8

6—8

rugpjūčio 2-15
dienomis.

Penktadieniais

12 —6

12 —6

tel. 532-3311

G re i tas i r tikslus pato movimas!
Tel. Bus.: 722-3545

PUIKUS PIRKINYS. Brandford,
Ont, 65 mylios nuo Toronto, parduo
damas naujos statybos, 10 metų se
numo mūrinis 4 butų — 20 kambarių
namas. Didelis sklypas, graži aplin
kuma, atskiri įėjimai, privatūs balko
nai. Prašo tik $115,000; įmokėti apie
$50,000; lieka atviras mortgičius iš
13%. Idealus pirkinys, geras inves
tavimas. Skambinti S. Jokūbaičiui,
Toronte, tel. 537-2869 arba 534-8855.

MIKOLAIN1S VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024,
Toronte.
IŠNUOMOJAMI Muskokoje ant Jo
seph ežero kranto dviejų ar trijų
miegamųjų vasarnamiai su visais pa
togumais. Skambinti po 5 v.p.p. tel.
769-1489 Toronte.

Res.: 256-5355

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

