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Kas mus jungia?
Gyvenant savame krašte visus jungia ta pati žemė, ta 

pati kalba, tas pats istorinis likimas, ta pati kultūrinė bei 
religinė atmosfera. Nuomonių skirtumų, ginčų ir poli
tinių kovų netrūksta ir gimtajame krašte, jeigu jis nėra 
pavergtas svetimųjų, tačiau stipriai veikia pagrindinė 
krašto jungtis ir neleidžia visuomenei subyrėti. Kas kita 
išeivijoje, kur tos pagrindinės krašto jungties visoje pil
numoje nėra. Čia nejučiomis pradeda veikti išcentrinės 
jėgos, silpninančios išeivijos tautiečių jungtį. Išeivija 
visų pirma pajunta nebuvimą gimtosios žemės po 
kojomis, to pirminio pagrindo, cementavusio krašto 
gyventojus. Prie to prisideda silpnėjantis gimtosios kal
bos vartojimas, naujo krašto kultūra, įsipareigojimas 
naujos valstybės gyvenimui bei likimui. Jei gimtajame 
krašte bendrajai jungčiai atstovaudavo savoji valdžia, tai 
išeivijoje ją pakeičia kito krašto valdžia, kurios jungtis 
eina jau kita linkme. Dėlto išeivijoje paprastai atsiranda 
autoriteto krizė. Kiekvienas jaučiasi absoliučiai nepri
klausomas, nes mato, kad nė vienas išeivijos veiksnys ne
gali jam įsakyti, o išugdyti visuotinai priimtiną autoritetą 
išeivijoje yra didžiai sunkus dalykas. Tokiose sąlygose 
išeivijos jungtis gerokai susilpnėja ir sudaro laipsniško 
iširimo grėsmę.

VISDĖLTO ir išeivija nelieka visai be jungties — yra 
dalykų, kurie ir toliau jungia ją. Visų pirma jungia 
ją pati tėvynė Lietuva. Taip, ji yra tolima, bet kaip 
dvasinė tikrovė ji tebėra su mumis. Ji yra įaugusi mūsų 

širdyse ir tuo būdu telkia mus į vieną bendruomenę. Ši 
jungtis tolydžio silpnėja jaunojoj kartoj, kuri auga toli1 
nuo tėvynės. Tačiau yra įmanoma įdiegti tą pačią.tėvynės 
jungtį ir jaunimo širdyse. Patirtis rodo, kad šeimos, kurios 
gyvena stipria lietuviška jungtimi, yra pajėgios perduoti 
ją ir savo atžalynui. Tokių pavyzdžių yra šimtai. Tai gyvas 
įrodymas, kad lietuviškos jungties išlaikymas priaugan
čioje kartoje yra galimas. Neįtikinančiai teisinasi tie, 
kurie sako, jog tai beviltiškas dalykas. Stiprios jungties 
šeimos įtraukia į lietuviško gyvenimo tėkmę ne tiktai 
lietuviškos kilmės atžalyną, bet ir kitataučius. Prie šio 
proceso daug prisideda gyvas kultūrinis lietuvių 
gyvenimas. Jeigu jis įtraukia savo tėkmėn jaunąjį atža
lyną, laipsniškai stiprina ir ugdo lietuvišką jungtį.-* 
Jaunimo organizacijos, ansambliai, teatrai yra tie jun
giniai, kurie nejučiomis įdiegia lietuviškumo jausmą. 
Konkrečiai minėtą lietuvišką jungtį pajuntame pvz. 
dainų, tautinių šokių, sporto šventėse, kai suvažiuoja 
tūkstančiai atlikėjų ir dešimtys tūkstančių žiūrovų. Per 
visų širdis perbėga, kaip elektros srovė, lietuviškoji 
jungtis, sakanti: mes, lietuviai, tos pačios tėvynės vaikai!

STIPRI mūsų išeivijos jungtis yra tikybinė Bendrija. 
Istorinio likimo dėka dalykai taip susiklostė, kad 
lietuvių tauta tapo katalikiška ir iš dalies protes

tantiška. Seniau Lietuvoje ir išeivijoje tikybinis pradas, 
kaip tautos jungtis, nebuvo visu šimtu nuošimčių 
paveikus dėl kovingų teologinių skirtumų, tačiau mūsų 
laikais dalykai pasikeitė, ir visa krikščioniškoji Bendrija 
tiek pačioje Lietuvoje, tiek išeivijoje tapo stipria tautos 
jungtimi. Ir jei šiandieną vienu ypu netektume lietuviškų 
parapijų, mokyklų, vienuolijų, krikščioniškos minties 
spaudos, organizacijų, institucijų, — pajustume staigų 
griuvimą ir didelį tautos jungties susilpnėjimą. Ar likę su 
kitais vienetais ir politinėmis organizacijomis galėtume 
didžiuotis lietuviška jungtimi? Vargiai. Ypač silpna būtų 
politinių vienetų atstovaujama jungtis. Juk ir dabar 
matome, kad politika mus labiausiai skaldo. Tai sritis, 
kurioje mažiausiai sutariame. O, rodos, turėtume sutarti, 
nes tai liečia labai svarbią mūsų gyvenimo užduotį, bū
tent, okupuotos Lietuvos laisvinimą. Deja, taip nėra. Čia, 
kaip sakoma, daug šefų, mažai indėnų. Galimas dalykas, 
politika iš viso yra tokia sritis, kur vyksta karščiausi gin
čai ir net kovos. Taip yra demokratinėse laisvojo pasaulio 
valstybėse, juo labiau išeivijos gyvenime, kur nėra negin
čijamo autoriteto. Dėlto ir mes turėtumepuoselėti labiau 
tai, kas mus jungia, ir neteikti perdaug energijos ten, kur 
sunyksta mūsų jungtis.

KANADOS ĮVYKIAI

Unijų vadų konferencija

Pasaulio jvykiai
LENKIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS KONGRESE SLAPTU BAL
SAVIMU buvo išrinktas beveik visiškai naujas 200 narių centrinis 
komitetas. Buvusių narių jame liko tik 18. Iš centrinio komiteto 
iškrito net ir tokie žinomi politbiuro nariai, kaip kietosios linijos 
šalininkas T. Grabskis, prez. H. Jablonskis, deryboms su “So
lidarumo” unija vadovavęs M. Jagielskis, buvęs vidaus reikalų 
min. gen. M. Moczaras, pasižymėjęs antisemitine akcija 1968 m. 
Daugiausia balsų rinkimuose į centrinį komitetą gavo premje
ras W. Jąruzelskis — 1.615, o kompartijos vadas S. Kania — tik 
1.335. Taip pat slaptu balsavimu buvo renkamas ir kompartijos 
vadas. Kaip ir buvo tikėtasi šiuos rinkimus su 1.311 balsų laimėjo 
S. Kania, turėjęs tik vieną varžovą —jį remiantį reformų šalinin

Penktoji darbo unijų vadų 
konferencija praėjusią savai
tę įvyko Otavoje. Joje dalyva
vo Kanados Darbo Kongreso 
pirm. D. McDermottas, unijų 
atstovai iš JAV, Japonijos, Bri
tanijos, V. Vokietijos, Pran
cūzijos ir Italijos. Tai buvo lyg 
ir įžanga į tų septynių turtin
giausių pasaulio valstybių va
dų ekonominę konferenciją. 
Savo nutarimus unijų vadai 
įteikė min. pirm. P. E. Tru
deau, prašydami juos perduo
ti šią savaitę Otavoje prasidė
jusiai vyriausybių vadų kon 
ferencijai. Kaip ir buvo gali
ma tikėtis, darbo unijos atme
ta betkokius finansinius su
varžymus kovoje su infliaci
ja. Jos' ragina padidinti val
džios lėšas nedarbui sumažin
ti, sustiprinti valdines bei 
privačias investacijas, suma
žinti savaitinį darbo valandų 

skaičių, paliekant lig šiol tu
rėtą atlyginimą. Unijų vadų 
rezoliucija taipgi siūlo refor
muoti tarptautinę valiutos sis
temą, sumažinti brangios naf
tos suvartojimą, laikytis bend
ros linijos dėl jos kainų, pa
didinti tarptautinę pagalbą 
neturtingoms šalims. Rezo
liucija taip pat perspėja vy
riausybių vadus, kad priešin
gu atveju Britanijoje kilusios 
riaušės pasieks ir kitas tur
tingąsias šalis. Toje rezoliu
cijoje aiškiai pastebimi sava
naudiški unijų reikalavimai. 
Tegu ir toliau siaučia inflia
cija, jeigu unijų nariams bus 
sumažinta darbo savaitė su 
paliktu ir didinamu 40 valan
dų atlyginimu. Valstybės iž
das savo lėšomis turi parū
pinti naujų darbų, nors tą 
iždą sudaro pajamų mokes-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Dabartinės Lenkijos žurnalas "Kraj Rad” (Tarybų Kraštas) išspausdino pluoštą informacijų ir nuotraukų montažą ant 
savo spalvotų viršelių (gautoje siuntoje nenurodytas numeris). Informacijoje rašoma, kad Vilniuje yra 40 mokslo 
institucijų, 10 mažėjų, 5 teatrai, kelios koncertų salės, bet neužsimenama apie šventoves

Rusų darbai nenuslepiami
Užsienio spauda Amerikoje ir Europoje vis daugiau rašo apie sovietinę priespaudą 

Baltijos kraštuose ir pastangas stiprinti rusinimą

Apie sovietinę politiką, 
siekiančią išlaikyti Baltijos 
valstybes Sov. Sąjungos prie
spaudoje irjų gyventojus laips
niškai surusinti, vis daugiau 
rašo ne tik užsienio dienraš
čiai bei savaitraščiai, bet ir 
žurnalai. Gana išsamus raši
nys buvo išspausdintas leidi
nyje “Spectator” 1981 m. sau
sio numeryje. Jo autorius Boh- 
dan Nahaylo daugiausia dė
mesio skiria Baltijos valsty
bėms, kuriose vyksta tautų 
naikinimas arba tautžudystė. 
Rašinys pavadintas “Ethno- 
cide’ in the Soviet Union”. Šis 
terminas paimtas iš ukrainie
čių. Esą lietuvių pogrindžio 
spauda tai vadina “nutautini
mu, vykdomu geležiniu kumš
čiu”, o ukrainiečių spauda — 
tiesiai tautžudystė.

Neišspręsta problema
Minėto rašinio autorius pri

mena, kad pastaruoju metu 
.stipriau pradėjo bruzdėti so
vietų pavergtos tautos — gruzi
nai, estai, ukrainiečiai ir lie
tusiai. Daugelis tų tautų vei
kėjų buvo nubausti iki 15 metų 
lagerio. Tai esąs ženklas, kad 
tautų problema Sov. Sąjungoje 
tebėra neišspręsta. Iš užsie
nyje gautų ,dokumentų esą 
matyti, kad 1960-jų dešimt
metyje sovietinė valdžia, 
pradėjo intensyvią rusinimo 
programą nerusų respub
likose. Kartu su ja padidėjo ir 
tautų pasipriešinimas.

Pasak autoriaus B. Nahaylo, 
pavergtos sovietų tautos yra 
pavojingiausias dinamitas, į 
kurį Europos vakarai permažai 
dėmesio kreipia. Sov. Sąjun

goje esą 125 milijonai nerusų — 
beveik pusė visų gyventojų. 
Vakariečiai esą dažnai su
plaka Sov. Sąjungą su Rusija. 
Tai du skirtingi dalykai. Taip 
pat ir pavergtų tautų rusini
mas vakariečiams nelengvai 
suprantamas. Daugelis jų esą 
mano, kad rusų kalbos varto
jimo plėtimas tėra paprastas 
praktinio gyvenimo reikalavi
mas, ypač daugiatautėje vals
tybėje

Kitaip dalykai atrodo neru- 
sams ir demokratiškai nusi
teikusiems rusams, kaip Vla
dimiras Bukovskis, Natali
ja Gorbanevskaja, Vladimiras 
Maksimovas. Jie aiškiai mato, 
kad sovietinių rusų iniciatyva 
siekia daug toliau nei rusų kal
bos vartojimo plėtimo, būtent, 
kultūrinio bei dvasinio tautų 
pavergimo ir sunaikinimo.

Oficiali politika
Oficiali sovietų politika tvir

tina, kad tautų problema Sov. 
Sąjungoje esanti seniai 
išspręsta ir įvedus sovietinę 
sistemą, buvusi įsteigta fede
racija,. kurioje telpa per 100 
tautybių — lygių ir laisvų. Bet, 
pasak B. Nahaylo, tai tarptau
tinė retorika, pridengianti 
tikrąją padėtį. Tautybių klau
simas vargino Sov. Sąjungą nuo 
pat jos pradžios, nes visą 
laiką buvo jaučiamas rusų 
vyravimas.

Šiandieną oficialioje kalbo
je rusai vadinami “vadovaujan
čia tauta” daugiatautėje Sov. 
Sąjungoje. Rusas, kaip “vyres
nis brolis”, esąs visuomet 
pasiruošęs padėti mažesnėms 
tautoms. “Rusų kalba, kultūra 

ir istorija yra privalomi 
dalykai nerusams ne tik kaip 
garbinimo objektai, bet ir 
kaip pagrindas ‘naujos isto
rinės bendruomenės’ — ‘so
vietinės tautos’, kuri, pasak 
sovietinių vadų, iškilo per pas
taruosius du dešimtmečius 
kaip pasekmė, ‘socialistinės 
statybos’ ir ‘tautų suartėjimo’” 
— sako B. Nahaylo.

Nauji potvarkiai
Minėtų tikslų siekdama, Sov. 

Sąjunga 1978 m. išleido naują 
įstatymą, įsakantį dar labiau 
sustiprinti rusų kalbos moky
mą nerusų respublikose. Kad 
tai jautrus dalykas, rodo ir 
tas faktas, jo^ Sov. Sąjungos 
ministerių tarybos dekretas 
835 nr., išleistas 1978 m. 
spalio 13 d., nebuvo paskelb
tas sovietinėj spaudoj. Krem
lius stengiasi minėtą įstaty
mą vykdyti tyliu būdu, bandy
damas pridengti tikruosius 
savo tikslus pedagoginiais mo
tyvais, tautų draugyste ir pa
našiai.

Sov. Sąjungos augštojo ir 
specialaus švietimo ministe- 
ris V. P. Eljutin 1978 m. gruo
džio 6 d. išleido taisykles apie 
priemones pagerinti rusų kal
bos mokymą respublikose, o 
sekančių metų gegužės mėnesį 
Taškente buvo sušaukta visa
sąjunginė konferencija, pa
vadinta labai nekaltu vardu, 
būtent, “Rusų kalba — sovie
tinių tautų draugystės ir 
bendradarbiavimo kalba.” 
Šios konferencijos rekomen
dacijos buvo įjungtos į kitą 
švietimo1 ministerijos po-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

ką K. Barcikovskį, gavusį 568 * 
balsus. Jausdamas neišvengia
mą pralaimėjimą, kandidatuo
ti atsisakė konservatyvių pa
žiūrų partietis S. Olszowskis. 
Savo pergalės žodyje S. Kania 
žadėjo laikytis vidurio linijos, 
palaipsniui siekti reformų, 
vedančių į atnaujintą socia
lizmą. Pasak jo, svarbiausias 
uždavinys dabar yra pasitikė
jimo atstatymas tarp lenkų 
liaudies ir kompartijos, Len
kijos prestižo sugrąžinimas 
pasaulyje. Kongrese taipgi bu
vo nubalsuota pašalinti iš kom
partijos buvusį vadą E. Gie- 
riką su šešiais artimiausiais 
jo bendradarbiais.

Ekonominis planas
Prieš kompartijos kongre

są buvo paskelbtas naujas eko
nominis Lenkijos planas, nu
matantis maisto gaminių pa
branginimą 220%, pragyveni
mo — 55%. Esą šiuos žingsnius 
padiktavo ekonominėn bedug
nėn vedantis ligšiolinis kelias. 
Lenkija žada pasirašyti nau
jas prekybos sutartis su “So
vietų Sąjunga bei jos sateli
tais. Kaikurie fabrikai bus 
uždaryti, kad 30.000 darbi
ninkų galėtų pereiti į akmens 
anglies kasyklas, turinčias 
didelės įtakos Lenkijos eks
portui. Tikimasi, kad į jas 
grįš ir 80.000 pensijon išėju
sių angliakasių, kurie yra pa
jėgūs tęsti darbą. Nuo darbo 
laisvi šeštadieniai bus suma
žinti iki trijų kiekvieną mė
nesį.

Teroro metodai
Izraelio premjeras M. Be

ginąs, dar net nesudaręs 
naujos vyriausybės, pradėjo 
bombarduoti palestiniečių tai
kinius Libane. Izraelio lėktu
vai raketomis ten nuinušė vie
ną Sirijos lėktuvą, nors spe
cialus prez. R. Reagano pa
siuntinys P. Habibas vis dar 
įieško būdų įtampai tarp Si
rijos ir Izraelio sumažinti. Pa
lestiniečiai sovietinėmis “Ka- 
tiušų” raketomis apšaudė dvi 
vietoves šiauriniame Izrae
lyje. Nuo tų raketų žuvo 3 gy
ventojai, buvo sužeisti 25. Į 
šį incidentą M. Beginąs rea
gavo masinio teroro metodais. 
Izraelio lėktuvai pirmą kartą 
nuo 1974 m. puolė Beirutą. 
Esą jiems ten pavyko sunai
kinti dvi palestiniečių būsti
nes, kurių viena priklausė 
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PLO organizacijos vadui Y. 
Arafatui. Liūdniausia, kad 
bombos palietė gyvenamąjį 
Beiruto rajoną. Užmuštų ci
vilių gyventojų skaičius, įskai
tant moteris, vaikus ir net kū
dikius, jau artėja prie 300. 
Tame bombardavime žuvo iš
tisos šeimos, buvo sužeista 
apie 800. Izraelio aviacija taip 
pat sunaikino plentų tiltus 
pietiniame Libane. Masinis 
kerštas betgi nebuvo sėk
mingas. Palestiniečiai tik su
stiprino šiaurinės Galilėjos 
apšaudymą raketomis, o jų 
bomba Gazos juostoje nužudė 
augšto laipsnio Izraelio ka
rininką. Beiruto bombardavi
mą su gausiomis civilių auko
mis pasmerkė net ir JAV vy
riausybės atstovai. Vėl buvo 
laikinai atidėtas dešimties 
“F-16” lėktuvų pristatymas 
Izraeliui, Saudi Arabija pra
nešė, kad jos lėšomis bus at
statytas Izraelio aviacijos su 
naikintas atominis reaktorius 
Irake.

Vatikano deficitas
Finansinius Vatikano kuri

jos reikalus tyrė popiežiaus 
Jono-Pauliaus II sudalyta tarp
tautinė 15-kos kardinolų tary
ba, kurioje nebuvo nė vieno 
italo. Tarybos posėdžiai už
baigti pranešimu, kad šieme
tinis Vatikano biudžeto de
ficitas sieks 31 bilijoną ita
liškų lyrų, kurios yra vertos 
26 milijonus dolerių. 1979 m. 
biudžetui subalansuoti trū
ko 17 bilijonų lyrų. Numaty
tos priemonės biudžeto iš
laidoms sumažinti buvo ne
sėkmingos.

Lankėsi Belfaste
Tarptautinis Raudonasis Kry

žius iš Ženevos buvo atsiun
tęs tris savo atstovus į Maze 
kalėjimą, kur badu jau mirė 
šeši karingų airių IRA orga
nizacijos kaliniai, o du artė
ja prie mirties. Svečiams iš 
Ženevos buvo leista susipa
žinti su kalėjimo sąlygomis, 
aplankyti badaujančius. Atro
do, Britanija tarpininkais pa
sirinko Raudonojo Kryžiaus 
atstovus. Tačiau ir jie žudy- 
mosi badu problemos neiš
sprendė. Kaliniai badavimą 
žada nutraukti, jeigu jiems 
bus suteiktas politinis pri
pažinimas, o Britanija atsisa
ko jį suteikti, kol vyksta bada
vimas.
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Rusų darbai...

Tautinės parapijos Amerikoje
JAV-bių katalikų vyskupų pareiškimas, iškeliantis 

tautinių parapijų svarbą

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tvarkj, išleistą 1979 m. 
liepos mėnesį. Tos rekomen
dacijos yra privalomos ir 
siekia toliausiai — reika
lauja pradėti rusų kalbos 
mokymą nuo vaikų darželių 
nerusiškose respublikose.

Nerusų kalbos
Rusai, plėsdami savo kalbos 

vartojimą nerusiškose respub
likose, kelia tarptautinę jos 
reikšmę ir nuvertina respubli
kinių kalbų vartojimą. Jie sako, 
kad rusų kalba yra vienintelis 
langas ne tik į Rusijos lite
ratūrą, kultūrą, mokslą ir tech
nologiją, bet ir viso pasaulio. 
Kitos sovietinių respublikų 
kalbos tuo požiūriu esančios 
nereikšmingos. Pvz. Ukrainos 
mokslų akademija iki 1979 m. 
leisdavo 15 žurnalų ukrainie
čių kalba ir 3 — rusų. Po tos 
datos skaičiai pasikeitė — 
toji akademija leidžia 32 žur
nalus rusų kalba, 8 — ukrai
niečių ir 2 — abiem kalbom. 
Gudijos mokslų akademija 
leidžia 11 žurnalų, kurių tik 
3 — gudų kalba. Išimtį suda
ro Gruzija, Armėnija ir Azer
baidžanas, kur mokyklose te
bevyrauja tautinės kalbos.

Paslėptas tikslas
Kas slypi už minėto įstaty

mo bei potvarkių, matyti iš 
1979 m. paskelbto švietimo 
ministerio M. A. Prokopfje- 
vo pareiškimo žurnale “Na- 
rodnoje obrazovanie”. Tert 
jis sakė, kad rusų kalbos mo
kymo tikslas yra tautų suar
tėjimas, vykstąs pagal socia
listinės visuomenės raidos 
dėsnį. x

Tą “suartėjimą” rusų valdžia 
nori paspartinti, kol rusų 
skaičius Sovietų Sąjungoje 
nėra pavojingai sumažėjęs. 
Pagal 1978 m. sovietinio de
mografo M: B. Tatimovo ap
skaičiavimą, rusų skaičius 2000 
metais Sov. Sąjungoje sudarys 
tik 46% visų gyventojų. Dėlto 
rusai skuba kiek galint grei
čiau rusinti kitas tautybes ir 
tuo būdu sustiprinti savo po
zicijas. Būdinga ir tai, kad Sov. 
Sąjungos valdžia neišleido 
jokių dekretų, įsakančių ru
sams, gyvenantiems kitose res
publikose, mokytis vietinių 
kalbų. O tokių rusų yra 23.9 
milijono.

Protesto raštai
Lietuviai, gavę slaptas žinias 

apie naujus rusų kėslus, 1979 
m. pirmieji ėmė aliarmuoti 
laisvąjį pasaulį — rašo B. 
Nahaylo. Jie pastebėjo, kad tai 
naujas subtilaus rusinimo už
mojis, pavojingesnis už pana
šias carų pastangas. Po ke
lių mėnesių 5000 lietuvių pa
sirašė prašymą maskvinei ir 
vilniškei valdžiai, kuriame 
reikalavo teisės mokyti lietu
vių vaikų darželių vaikus ir 
kitų mokyklų mokinius lietu
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viškai, neįvedant rusų kalbos 
(darželiuose).

Panašų prašymą parašė ir 
pasirašė 365 Gruzijos intelek
tualai, protestuodami prieš 
rusų kalbos plėtimą mokyk
lose, prieš reikalavimą pa
teikti disertacijas rusų kal
ba ir aplamai prieš rusų kal
bos brukimą švietimo siste- 
mon ir menkinimą gruzinų kal
bos vaidmens, jos išstūmimą 
iš mokslinės srities.

1980 m. gruodžio 28 d. 40 estų 
intelektualų pasiuntė panašų 
protestą “Pravdai” ir keliem 
estų laikraščiam. Jis buvo 
pavadintas “Atviru laišku iš 
Estijos SSR”. Jame buvo aiš
kinama, kodėl estų studentai 
išėjo demonstruoti į gatves. Tai 
buvęs masių pasipiktinimas 
naujaisiais rusų potvarkiais.

Aname laiške sakoma: “Kiek
vienas estas Estijos SSR ribose 
turi neabejotiną teisę į vidu
rinį bei augštąjį mokslą estų 
kalba, vartoti ją žodžiu bei 
raštu praktiniame gyvenime. 
Mes manome, kad teisinis šio 
principo pripažinimas augš- 
čiausiame Estijos SSR soviete 
labai prisidėtų prie sunor- 
malinimo nesveikos dabar
tinės būklės.” Pagaliau ano at
viro laiško autoriai pareiškia: 
Estija “turėtų tapti ir likti 
šalimi, kur nė vienas asmuo 
nekentėtų pažeminimo ar 
įžeidimo dėl gimtosios savo 
kalbos arba etninės kilmės.”

Panašios mintys, ir tai griež
tesne forma, buvo Išreikštos 
daugelių kitų nerusų, kurie už 
tai nukentėjo. Pvz. 1979 m. 
gruodžio mėnesį buvo nubaus
tas 12 metų kalėjimo 45-rių 
metų ukrainietis, filologas 
Juris Radžio, parašęs knygą 
“Teisė gyventi”. Tai įžval
giausia sovietinės tautybių 
politikos kritika. Anksčiau 
(1965 rh.) panašaus turinio 
knygą-šedevrą yra parašęs 
Ivanas Dziuba ir ją pavadinęs 
“Internacionalizmas ar ru
sinimas?” O .visai neseniai už 
tokias mintis gavo 15 metų 
lagerio estas Mart Nikius.

Iš pateiktu faktų matyti tik
rieji sovietinių rusų kėslai, 
kuriuos jie bando pridengti 
socialistinės raidos dėsniais, 
tautų suartinimu ir panašiai. 
M.

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

— Jau kuris laikas lietuviš
koji spauda skelbia ateitininkų 
kongresą, rengiamą Čikagoje š. 
m. rugsėjo 4-7 dienomis. Kokio 
pobūdžio bus tas kongresas — 
manifestacinio bei paradinio ar 
idėjinio — organizacinio?

— Visų pirma norėčiau pa
reikšti nuoširdaus dėkingumo 
žodžius mūsų spaudai, ypač 
“Draugui”, “Tėviškės Žibu
riams” ir “Darbininkui” už di
delį dėmesį ateitininkijai ir 
šiam kongresui.

Prieš ketverius metus įvykęs 
Klevelande devintasis kongre
sas praėjo daugiau manifesta
cinio pobūdžio nuotaikoje, to
dėl dabar nebūtų prasmės ban
dyti taip greitai pakartoti tokį 
pat renginį. Rengiamasis kon
gresas, iš eilės jau dešimtas mū
sų istorijoje, ribosis idėjinio- 
organizacinio pobūdžio apimti
mi.

— Ko siekiama šiuo kongre
su, t. y. ar rengėjai turi specifi
nį tikslą?

— Visų pirma siekiama pa
minėti savo žurnalo “Ateities” 
70 metų sukaktį. Nors pati or
ganizacija formaliai gimė vie- 
neriais metais anksčiau, bet su 
“Ateities” pasirodymu 1911 m. 
vasario mėnesį įsiteisino ir pri
gijo ateitininkų vardas, Įsiban
gavo ir sąjūdžio veikla. Pirma
jame “Ateities” numeryje pa
skelbtasis Prano Dovydaičio 
straipsnis “Trys pamatiniai 
klausimai” nutiesė gaires nau
jam tautos sąjūdžiui. Po juo pa
dėtas kuklus parašas “Ateitinin
kai” tuojau laimėjo lietuvių ka
talikų šviesuomenės palanku
mą.

Drauge minime ir sąjūdžio 
sukaktį, nes su “Ateities”* išėji
mu prasidėjo ir didysis mokslei
vijos telkimas į ateitininkus. 
Tiesa, “Ateities” leidimas buvo 
sutrukdytas pirmojo pasaulinio 
karo metais, kai tuo pat metu 
organizacija veikė. Lietuvai ne
priklausomybę atgavus, “Atei
tis” klestėjo drauge su visa tau
ta. Užgriuvo tautą tragedija 
1940 metais, drauge su laisve 
žlugo ir “Ateities” pasirodymas. 
Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą 1940 metų birželio 15 d., 
“Ateitis” buvo tarp tų patrioti
nių laikraščių ir žurnalų, ku
riuos okupantas tuojau uždarė. 
Atsirado nauja pertrauka, tru
kusi net' šešerius metus, kol 
“Ateitis” vėl pasirodė. Iš pra
džių Vakarų Vokietijoje, o nuo 
1950 m. ji persikėlė į Šiaurės 
Amerikos žemyną, ir štai čia 
vėl leidžiama be pertraukos.

Minėdami savo žurnalo su
kaktį, ateitininkai iš viso paro
do dėmesį, pagarbą ir dėkingu
mą lietuviškai spaudai ir įverti
na jos reikšmę tautos gyvenime.

— Kaip ir visoje išeivijos lie
tuvių veikloje, taip ir ateitinin- 
kijos, matyti silpnėjimo ženklų. 
Ar nenumatoma šiame kongrese 
savikritiškai pažvelgti į save ir 
stiprinti organizacines jėgas?

— Šio kongreso programos 
apimtyje mūsų dėmesys kryps
ta ypač Į save — tiek į savąją 
organizaciją, tiek ir į jai pri
klausančius narius. Kongreso 
svarstyboms parinktos temos 
turėtų būti veiksminga priemo
nė pažvelgti ne į praeitį, bet į 
dabartį ir į ateitį, žinoma, 
“Ateities” sukakties akademi
niame minėjime bus padarytas 
idėjinis žurnalo skerspjūvis ir 
apžyelgtas jo įnašas į tautos, 
ypač jaunuomenės, kultūrinį 
gyvenimą. Taigi bus kalbama 
apie praeiti, tačiau vienas iš tri
jų minėjimo pranešėjų mes 
žvilgsni į “Ateities” perspekty
vas ateityje.'

Pasirinktomis temomis — 
“Ateitininkų šeimos kartų 
bendravimas”, “Mūsų uždavi
niai siekiant visa atnaujinti 
Kristuje”, “Mūsų rūpestis Lie
tuva”. “Tautinė kultūra ir mes” 
kaip tik ir norime atsigręžti į 
save ir labai atvirai, savikritiš
kai pažvelgti, kaip pati organi
zacija ir atskiri jos nariai vyk
do gyvenime viešai išpažįstamus 
principus ir kas darytina sten
giantis vykdyti savo užmojus. 
Šios keturios temos bus ryški
namos bendruose kongreso po
sėdžiuose, o jų svarstybos bus 
tuojau tęsiamos atskiruose sen
draugių, studentų ir moksleivių 
posėdžiuose, jieškąnt apčiuopia
mi} sprendimų.

— Ko labiausiai reikia dabar, 
kad ateitininkija sustiprėtų ir 
užimtų stipresnes pozicijas mū
sų visuomenėje?

— Ateitininkija, ypač Jungti
nėse Valstybėse, neatrodo tu
rinti silpnas pozicijas mūsų vi
suomenėje. Jos išbandyti, užsi
grūdinę nariai nevengia tauti
nių ir visuomeninių įsipareigoji
mų bendrinėse organizacijose 
ir svarbesnėse institucijose, 
kaip LK Mokslo Akademija, Li
tuanistikos Institutas, Lietuvių 
Fondas. Tik pasidairykime ap
linkui: turbūt vjsų svarbesnių 
bendrinių organizacijų vadovy
bėse, atsakingose pareigose ra
sime ir vyresnio, ir jaunesnio, 
ir visai jauno amžiaus ateitinin
kų. Neužmirškime ir savosios 
spaudos — dienraščio, savait
raščių ir žurnalų — redakcinio 
personalo, kurio arti 100% su
daro ateitininkai. Akademinia
me pasaulyje jų irgi gana įspū
dingas skaičius.

Stipresniam pasireiškimui 
mūsų visuomenėje ateitininkai 
galėtų ir turėtų parodyti dau
giau ryžto bei ištvermės savo 
įsitikinimams ginti, tvirčiau va
dovautis savitarpio pagarbos, 
meilės ir solidarumo dėsniais.

— Ar politinis susiskaldymas 
nedaro neigiamos įtakos ir atei
tininkų veiklai?

— Apskritai sunku suvokti ir 
apibūdinti vadinamą politinį su
siskaldymą. Jei turite galvoje 
vien ateitininkus, jo apraiškų 
būta ir seniau. Ateitininkai, 
kaip nepolitinė organizacija, sa
vo vidaus gyvenime neturėtų 
būti veikiami vienokių ar kito
kių politinių grupuočių įtakoji- 
mų. Amerikiečių Kolumbo vy
čių organizacijoje, kuriai pri
klauso tik katalikai, gerai sugy
vena ir respublikonai ir demo
kratai. Panašiai turėtų būti ir 
mūsų sąjūdyje. Negalima norė
ti uniforminio vienodumo po
litinės veiklos atžvilgiu. Pradė
damas eiti pareigas Federaci
jos vadovybėje, labai nuošir
džiai kviečiau visus ateitininkus 
niekada neužmiršti draugišku
mo principo, kuris visus mus 
saisto ir savitarpio santykiuose, 
ir savo organizacijos rėmuose, 
ir kitų organizacijų veikloje.

— Daug ateitininkų dalyvau
ja visuomeninėje išeivijos veik
loje. Ar tai nesilpnina organiza
cinės ateitininkų veiklos?

— Taip, bent iš dalies, nors 
toks atsakymas ir skamba kiek 
paradoksiškai. Ateitininkų ideo
logija įpareigoja visus narius 
būti visuomeniškais ir visuome
nininkais, tad tik džiaugtis, o 
ne dejuoti tektų dėl ateitininkų 
veiklos visuomeniniame išeivi
jos gyvenime. Tačiau dažnokai 
susidaro liūdna padėtis, kai 
daugybė pačių veikliausių atei
tininkų mielai eina į bendrinių 
organizacijų vadovybes, o savo 
“pirmosios meilės” organizaci
jai padėti neberanda laiko. 

Svarbu išlaikyti pusiausvyrą, 
tiksliau pasidalinti atsakomybe 
ir įsipareigojimais. To reikalau
ja organizacijos gerovė.

— Ateitininkai veteranai pa
lengva traukiasi į užtarnautą 
poilsį. Ar yra pakankamai pasi- 
ruošusio prieauglio jų pozicijom 
perimti?

— Norėčiau šviesiai žvelgti į 
šią padėtį. Jeigu mūsų gretose 
išaugęs jaunimas jau gali užimti 
svarbias pozicijas bendrinėse 
organizacijose (kaip aiškiai ma
tyti Lietuvių Bendruomenėje, 
Jaunimo Sąjungoje, spaudoje), 
nėra ko baimintis ir dėl kitų po
zicijų perėmimo. Tai sakydamas 
turiu galvoje ypač Jungtinių 
Valstybių ir Kanados ateitinin
kus. Netoks šviesus vaizdas 
Australijoje ir Pietų Ameriko
je, kai kalbame apie organizaci
nę veiklą. Liūdnesnė padėtis 
sielovados srityje. Vis labiau 
pradedame pajusti didėjančią 
kunigų stoką. Čia ne vien atei
tininkų problema. Vieną dieną 
ji gali pasidaryti labai aštri vi
siems tikintiesiems. Lietuvoje 
ateitininkija buvo gausi religi
niais pašaukimais. Jau keliolika 
metų, kai išeivijoje tik vienas 
kitas ateitininkas išgirsta Kris
taus šaukimą pasirinkti Jo vy
nuogyną. Pašaukimų srityje 
prieauglis tikrai mažokas.

— Kuris šiuo metu yra di
džiausias rūpestis ateitininkų 
sąjūdyje: prieauglio paruoši
mas, veiklos pagyvinimas bei 
sustiprinimas, ideologijos per
teikimas,. lietuviškumo išlaiky
mas, religinis atsinaujini
mas. . .?

f

— Visi šie rūpesčiai yra glau
džiai susiję, visi jie artimi ypač 
jaunuomenės vienetų vadovy
bėms. Ideologijos perteikimas 
savaime apima lietuviškumo ir 
religinio atsinaujinimo pastan
gas. šioje srityje pastangos vi
sų pirma yra telkiamos organi
zuojant jauniausius. Silpnoji 
mūsų veiklos pusė yra ta, kad 
mūsų ketvirtosios sąjungoj, jau
nųjų ateitininkų, kuopos nevei
kia visose vietovėse, kur reiš
kiasi mūsų sendraugiai. Nevi- 
sur lengva surasti ir prisiprašy
ti globėjus, kurie noriai aukotų 
savo laiką ir nemaža energijos 
jaunučių organizavimui, auklė
jimui. Turime pasiaukojusių 
ateitininkų, ateitininkių, kurie 
per metų metus atidavė šimtus 
valandų savo brangaus laiko 
jaunučiams ir moksleiviams glo
boti, bet jų skaičius galėtų būti 
žymiai didesnis. Nenusimena
me. Šiemetinė JAS stovykla 
Dainavoje buvo viena didžiau
sių iki šiol ruoštųjų grandinėje. 
Jos pasisekimas — kelių pasi
šventusių šeimų ryžtas.

Pastaruoju metu vis stipriau 
stengiamasi įvairiose vietovėse 
sudaryti ateitininkų židinių ta
rybas, kuriose būtų atstovauja
ma ne tik vienetų valdyboms, 
bet ir jaunučių bei moksleivių 
globėjams, ir tėvams. Jau se
niai praėjo tas laikas, kai atsa
komybę už visą veiklą pasiimda
vo vienas kitas asmuo. Reikia 
platesnio įsijungimo. To ir sie
kiama, vienur stipriau, kitur 
silpniau. JAS (jaunųjų ' ateiti
ninkų sąjungos) programos va
dovo komisija iki kongreso tiki
si užbaigti savo darbą. Neseniai 
jos ruošiamas “Vadovas” buvo 
pateiktas viešumai Toronto atei
tininkų šventės metu. Turėdami 
išsamų veiklos programos vado
vą jaunučių globėjai galės leng
viau ruošti mūsų jauniausią 
prieauglį.

Labai rūpi ir naujai augštuo- 
sius mokslus baigusių ateitinin
kų įsijungimas į visą organiza- 

(Nukelta j 3-čią psl.)

Tautinių parapijų svarba nė
ra vien siauras mūsų vienų įsiti
kinimas ar išvedžiojimas. 1981 
sausio 15 d. Amerikos katalikų 
vyskupu padalinio NATIONAL 
CATHOLIC NEWS SERVICE 
leidžiamas žurnalas “Origins” 
15 nr. išspausdino sausio 4 d. 
paskelbtą Amerikos Katalikų 
Vyskupų Tarybos Socialinei Ge
rovei ir Pasaulio Taikai pareiš
kimą tautybių ir tautinių para
pijų reikalu. Jis pavadintas: 
“Beyond the Melting Pot: Cul
tural Pluralism in the United 
States”. Pareiškimas ilgokas, 
bet jį skaitome su nuostaba — 
su nuostaba todėl, kad jame at
sispindi didelė pagarba tautiš
kumui, rūpestis vertybių išlai
kymu ir skatinimas parapijoms 
gyvai Į šį išlaikymą įsijungti. 
Jau pačioje pradžioje pastebi
ma: “Istorija parodė, kad abso
liutus visų tautybių vienoje vals
tybėje sulydinimas yra lygiai 
tiek pat žalingas, kaip žalingas 
yra toks pats procesas tarp įvai
rių tautų. . . Visos tautinės gru
pės yra bendro Amerikos gyve
nimo dalis ir betkokios pastan
gos jų buvimą užslopinti ar at
mesti, slaptai ar viešai, yra ne
priimtinas grįžimas į ‘čiabuviš- 
kumą’ ir ‘etnocentriškumą’.

Pareiškimas ilgas — jis ap
žvelgia visų pirma ateivių-imi- 
grantų kultūrinį ir dvasinį įna
šą, jų pastangas savo tautinei 
tapatybei išlaikyti bei šių visų 
įvairių kultūrų įtaką Amerikos 
gyvenimui. Šių skirtumų nerei
kia nei bijoti nei vengti, nes per 
kiekvieną iš jų pasireiškia žmo
gaus sielos siekimai ir troški
mai bei pagrindinis žmogiškasis 
didingumas. “Pasaulis yra skli
dinas Dievo didybės”. “Didelę 
dalį šios didybės randame mus 
supančios kūrinijos įvairume, 
kuriam ir mes patys priklauso
me. Kaip gamta skiriasi savo 
įvairumu, taip ir žmonija išreiš
kia Kūrėjo rankos mostą įvai
riaspalviu atskirų ir savitų pie
šinių reginiu.”

Šioje dvasioje pareiškimas 
kviečia Amerikos K. Bendriją 
per parapijas šias mintis įgy
vendinti ir dabartinėje kasdie
nybėje įprasminti.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ii* J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Canatnan &rt LHcmorials 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 
pasirinkimų 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

YONGE MEMORIALS LTD.
2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

“Parapijos neturi bijoti tapti 
kultūriniais bei dvasiniais cent
rais ir dabartiniame Evangeli
jos skleidime panaudoti tauti
nius papročius, tradicijas. Tai 
gali dažnai kelti specialius kal
bų reikalavimus mokyme ir mal
doje. Pastoracinis nejautrumas 
šiuo atžvilgiu gali1 atstumti ir 
pačius pamaldžiausius.

“Tikybinės organizacijos, tiek 
vietinėje, tiek valstybinėje plot
mėje, turėtų skatinti kuo pla
čiau pasinaudoti tuo daugeliu 
galimybių, kurias -mums šiame 
krašte teikia tautinis Dievo vai
kų įvairumas.

“Katalikiškos mokyklos ir ka
talikiškas auklėjimas turi, kuo 
geriau supažindinti katalikus 
su kultūrinėmis vertybėmis, ku
rias randame garsiose K. Bend
rijos tradicijose. Tai neturėtų 
ribotis vien tik istorine studija, 
bet privalėtų jieškoti ryšio su 
dabartinėm tautinėm apraiš
kom.

“Krikščioniškos šeimos gyve
nime randame retą galimybę 
perduoti augančiam jaunimui 
žmogiško įvairumo vertybių su
pratimą ir branginimą.

“Skatiname visus amerikie
čius priimti religinio ir kultūri
nio pliuralizmo faktą ne kaip 
istorinę keistenybę ar sentimen
talią kelionę į praeitį, bet kaip 
iššaukiančią, gyvastingą ir našią 
mūsų dabartinės bendruomenės 
apraišką. Amerikanizacija ne
reikalauja savo kultūrinio loby
no išsižadėti, bet ragina jį dau
giau vertinti ir branginti.” Inf.

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

BOOKBINDING STUDIO 

"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

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



Pramonės ir žemės ūkio krašte
Įspūdžiai iš kelionės su etninės spaudos atstovais po Ontario provinciją

BIRUTĖ MAŽEIKIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Automobilių Įmonėje
Grįžom į autobusą ilgai ir 

varginančiai kelionei į Wind- 
sorą. Pasiekėm jį vakare labai 
nuvargę ir išsisėmę, bet kai nu
vežė vakarienei Į itališką “Ca- 
boto” klubą, tai puikus maistas 
ir vynas vėl pakėlė nuotaiką.

Nežinau kodėl turėjom va
žiuot net į Windsorą apžiūrėti 
automobilių įmonės. Tą patį bū
tume galėję matyt ir Oakvillėje. 
Chryslerio vadovybė gyrėsi, kad 
jų įmonėje darbininkai turi 
daug geresnes darbo sąlygas, 
negu kitur, nes yra oro vėsintu
vai. Gal mes turėjom išsivežt 
įspūdį gerai organizuotos, pa
žangios technikos, bet iš tikrų
jų liko tik sunkaus, monotoniš
ko darbo vaizdas.

Ypatingai baisus darbas prie 
automobilių dažymo, kur visą 
laiką reikia nešioti specialią ap
rangą ir kaukes. Ir vėl tai sun
kiai nuotaikai išblaškyti pasu
kom į Harrow, kur įsikūrė nau
ja vyno gamykla — “Colio 
Wines of Canada”. Tai itališka 
įmonė. Nors vynuoges vartoja 
Ontario, bet visa kita itališka: 
ir specialistai, ir mašinos, ir net 
plieninės vynui fermentuoti sta
tinės atgabentos iš Italijos. Šis 
vynas neužilgo pasirodys rinko
je. Žinovai, paragavę įvairiau
sių rūšių vyno, jį gyrė.

Restoranai
Atsigaivinę važiavom pietaut 

į Leamington miestelį. Visur 
skaniai pietavom, bet noriu 
ypatingai sustoti prie dviejų 
vietų. Viena jų yra “Leaming
ton Lunch Dock Restaurant”. 
Patalpos ant ežero kranto, iš 
lauko panašios į daržinę, vidu
je nieko ypatingo, tačiau žuvis, 
kuri ten duodama šviežia, ko
mercinių žuvininkų pagauta, 
yra. nepaprasto skanumo, žu
vies mėgėjai, važiuodami pro 
Leamingtoną, turėtų būtinai 
užsukt ten papietaut.

Kita ypatingo dėmesio verta 
vieta yra “Elmhurst” restora
nas prie Ingeršoll miestelio. Tai 
labai gražioj aplinkoj viktori- 
nis gotiškas namas, statytas 
1872 m., kadaise priklausęs sū
rio pramonininkui. Ta senoviš
ka šeimyniška ir prabangi at
mosfera yra gražiai išlaikyta, ir 
čia ne tik gerai pavalgai, bet ir 
pasijunti nusikėlęs šimtmečiu į 
praeitį.

Šią dieną buvo labai daug ap
važiuota. Ekskursavom tikrai 
amerikietiškai — juo daugiau 
mylių, juo geriau. Nesvarbu 
kiek spėjom pamatyti. Per di
džiulį Rondeau provincinį par
ką (antras savo didumu po Al
gonquin) važiavom tik pagrin
diniu keliu, išlipom trumpam ir 
vėl atgal. O pažiūrėt ir pavaikš
čiot būtų buvę verta. Parkas'už
ima 12.000 akrų su 226 šalikelės 
aikštelėmis, su 7-nių mylių pa
plūdimiu, laivų prieplaukom ir 
t. t.

Žemės ūkio mokykla
Sekantis sustojimas — 

“Ridgetown College of Agricul
tural Technology”. Tai žemės 
ūkio akademija, kurioje mokosi 
apie 400 studentų, daugiausia 
ūkininkų vaikų. Dauguma piet
vakarių Ontario apylinkių, ypač 
Kento apskritis, yra derlingiau
sia ir produktingiausia žemės 
ūkio produktų gamintoja. Čia, 
išskyrus javus, pagaminama 
trečdalis visos Kanados žemės 
produktų. Laukai lygūs, derlin
gi, užsodinti pomidorais, kuku
rūzais, kopūstais ir kitokiom 
daržovėm. Leamington mieste
lis save vadina “Tomato Capi
tal of Canada”. Tad nenuosta
bu, kad čia, o ne kur kitur Įsikū
rus ir žemės ūkio mokykla. 
Mums milžiniškas šios mokyk
los ūkis su gražiais gyvuliais ir 
jų prieaugliu, eksperimenti
niais laukais (ir riešutų) bei vi
sa kaimo aplinka buvo labai ma
lonus. Pastebėjom, kad mokykla 
augina ir veisia karves, kiaules, 
bet visai neturi arklių. Arkliai 
pasidarė nebereikalingi.

Taip dar ir šiandieną važinėja Kanados menonitai Ontario provincijoje

Teatrų miestas
Penktadienį pasukom į To

ronto pusę per Stratfordą. Tai 
teatrų miestas. Garsiausi, žino
ma, yra W. Šekspyro vaidini
mai, bet kiti teatrai duoda ir 
modernesnių veikalų. Nors Šek
spyro kalba yra labai sunki ir 
nevisiems suprantama, bet iš 
anksto žinant klasikinių vaidi
nimų turinį nesunku vaidinimą 
sekti, kad ir neviską supran
tant. Tad ir netaip gerai mokan
tiems kalbą būtų įdomu bei 
naudinga pamatyti bent vieną 
spektaklį. Šią vasarą City Hali 
nuo pat ryto per visą dieną 
vyksta muzikos festivaliai. Pa
sivaikščiojimui labai gražus par
kas, galerija. Pastarojoje išsta
tyti teatriniai drabužiai, kurie 
yra labai brangūs, kruopščiai 
iki smulkiausios istorinės deta
lės užbaigti. Nė vienas kultū
ringas žmogus neturėtų prisi
pažinti nebuvęs Stratforde.

Penktadienio kelionę užbai
gom Kitchenerio miesto vokiš
kame “Concordia” klube, kuris 
yra “Octoberfest” širdis. Kit- 
cheneris, kuris prieš karą vadi
nosi Berlin, yra gerokai vokiš
kas miestelis. Nors daugelis vo
kiškai nebekalba, bet visur ma
tyti vokiška įtaka, ypač turtin
guose vokiškuose ūkiuose “Far
mers Market” su vokiškais ga
miniais, emblemose ir kt. Mus 
“Concordia” klube pavaišino 
alum, mergaitės su labai trum
pais sijonukais pašoko, girdė
jom daug propagandos apie 
“Octoberfest”. Po vakarienės, 
kas dar turėjo energijos, pasili
ko toliau girkšnoti alų ir šokti. 
Mažiau energingi grįžom į vieš
butį.

šeštadienį, 7 v. r., ėjom į iš
garsintą Kitchenerio “Farmers 
Market”. Kadaise tai tikrai bu
vo ūkininkų turgus, kur meno- 
nitai ūkininkai atveždavė savo 
namuose gamintus produktus: 
duoną, dešras, sūrius, uogienes 
ir t. t. Šalia dešrų, būdavo duk
nų ir šiaip visokių rankom pa
gamintų reikmenų, bet dabar 
turgus yra taip sukomercintas, 
kad nesiskiria nuo torontiškio 
“St. Lawrence Market” ar kitų 
panašių, nebent tuo, kad pavar
dės ir bendrovių pavadinimai 
daugiausia vokiški.

Menonitai
Įdomiausia Kitchenerio apy

linkių turistinė atrakcija yra 
menonitai ir jų ūkiai. Kilę iš 
Šveicarijos, iš vieno krašto gu
jami į kitą, pasiekė het Pietų 
Ameriką, kol pagaliau apsistojo 
Kanadoje. Daugiausia jų yra 
Elmiros ir St. Jacobs apylinkė
se. Griežtai besilaikantys savo 
religijos ir papročių menonitai 
ilgą laiką buvo pajuokos objek
tu. Dėl savo senoviško gyveni
mo būdo, kurio papročiai reika
lauja, kad nepasikliaudamas 
technika viską pasigamintum 
savo rankom, buvo vadinami ne
kultūringais, atsilikėliais ir pan. 
Praeityje menonitai ilgai kovo
jo su valdžia, kad galėtų savo 
vaikus mokyti savo mokyklose. 
Ir tik dabar, kai į madą atėjo 
grįžimas į gamtą, menonitai pa
sidarė didžiausia turistų atrak
cija.

Bet jei persekiojimai jų ne
sunaikino, tai laisvė daug grei
čiau naikina. Būdami darbštūs 
ir turėdami didelius derlingus 
ūkius, vis labiau pasiduoda 
techniškoms ir materialinėms 
pagundoms ir pasisavina mo
dernių priemonių patogumus. 
Patys tikriausi ir konservaty
viausi menonitai neturi nei 
elektros, nei radijo, nei žemės 
ūkio mašinų. Važinėja arkliu
kais, apsirengę visi vienodai 
juodais drabužiais, moterys ir 
mergaitės ilgom, pilkom sukne
lėm su kepurėlėm ant galvos.

Pagal seną tvarką net ant ge
ležinių ratų negalima uždėti gu
mos, kad taip labai nedardėtų. 
Bet kiti pasigerina ratus, treti 
jau leidžia sau įsigyti automobi
lį (juodą), dar kiti turi elektrą, 
visus žemei dirbti mechanizuo
tus įrankius ir save vadina mo
derniais menonitais.

Kiekviena grupė, kuri bent 
kiek išsiskiria iš pagrindinės se
nosios, pasistato ir savo atskirą 
šventovę. Tai paprastas medi
nis pastatas, vadinamas susirin
kimo namais, kur jie meldžiasi.

Sekmadienis menonitų kai
melyje yra nepaprasta diena. Į 
maldos namus važiuoja visi. 
Kieme prie stulpelių pririšti 
arkliai, kaip Lietuvoj per at
laidus, o viduje dvi valandas 
trunkantis rimtas susikaupimas 
bei malda (žiemą be elektros, 
pasišildant malkine krosnele). 
Po pamaldų — svečiavimasis, 
vaišės. Neretai gali pamatyti 
pas ūkininką apie penkiasde
šimt svečių vežimėlių, nes nie
kas sekmadienį nelieka vienas.

Idiliškas gyvenimas
Važiuodamas Elmiros ar St. 

Jacobs miesteliais būtinai pa
matysi pavienes ar keliaš juo
das karietas, guvių arkliukų 
traukiamas. Apylinkės gražios, 
ramios. Iš šalies tikrai atrodo 
idiliškas gyvenimas. Bet, kaip 
sakiau, civilizacija naikina jų 
atsparumą. Daug vaikų palieka 
tėvų ūkius, bet kadangi šeimos 
gausios, tai dar vis iki šiol išsi
laiko.

Yra ūkių, kur toje pusėje na
mo, kur gyvena tėvai, yra vis
kas senoviška, be elektros, be 
telefono, o kitoje namo pusėje, 
kur gyvena vaikai, jau tie pato
gumai yra. Jie priklauso prie 
modernių menonitų ir eina į ki
tą šventovę.

Dabar menonitai jau išsikovo
jo teisę į savo mokyklas, kur 
vaikai labai primityviuose pasta
tuose ir sąlygose mokomi iki 14 
metų. Gal pašaliečiui gaila tų 
vaikų, kurie, senoviškai apreng
ti, turi eiti į tokias mokyklas ir 
gyvent tokį nuo civilizacijos at
silikus} gyvenimą, bet, iš kitos 
pusės, menonitai neturi jauni
mo problemų, kurias turi civili
zuotas pasaulis. Kas savo noru 
lieka toje bendruomenėje, tas 
gyvena saugų, ramų gyvenimą.

Palieki šią apylinkę su gailes
čiu širdyje, kad nyksta pasauly
je paprastas, nekomplikuotas ir 
glaudžiais ryšiais tarpusavyje 
susietas gyvenimo būdas.

Eloros miestelis
Pakeliui į Torontą dar susto

jom Eloros miestelyje. Ten ma
tyti nepaprastai statūs, augšti 
upės krantai. Pats miestelis tu
ri labai seną malūną ir kitus 
pastatus, kur dabar įrengtas 
restoranas ir turistinės krautu
vės. Tai visai netoli Toronto la
bai graži vieta. Ant nedidelio 
gražaus krioklio 1832 m. buvo 
pastatytas malūnas, o aplink jį 
— ir visas miestelis, kurio iš
vaizda ir dabar mažai pasikei
tusi. Pačiu augštų upės krantų 
pakraščiu vingiuoja pasivaikš
čiojimui takeliai, kuriais einant, 
ir baimė, ir gamtos grožis dil
gina širdį.

Tai buvo paskutinis mūsų su
stojimas. Grįžom po labai gra
žios ir sėkmingos kelionės, kaip 
ir visi keliautojai, su jausmu, 
kad buvo labai'gerai, bet. . . na
muose geriausia.

Varšuvos getas
Ber Mark, vienas iš Varšuvos 

Žydų Istorinio Muzėjaus steigė
jų, yra autorius kelių leidinių 
apie žydų naikinimą II D. karo 
metu. 1963 m. Varšuvoje jis iš- 
leisdino dokumentuotą leidinį 
jidiš kalba, kuris vėliau buvo 
išverstas į anglų kalbą. Ten yra 
pateiktas sąrašas karinių ir po
licinių dalinių, vokiečių atsiųs
tų Varšuvos getui sunaikinti. 
Tame sąraše nėra jokių viene
tų, sudarytų iš lietuvių.

G. Reitlingerio knygoje “The 
Final Solution” minimas 335 
lietuvių milicijos dalinys, vadi
namas “banditais”. (Šis auto
rius remiasi galbūt ankstyves
niais Ber Marko duomenimis 
ar kitais šaltiniais). Nora Levin 
knygoje “The Holocaust” minė
tasis 335-tas lietuvių milicijos 
dalinys vadinamas lietuvių mili
cijos ir lenkų policijos daliniu. 
Naujausiame Ber Marko leidi
nyje tas pats dalinys vadinamas 
latvių ir ukrainiečių vienetu. 
Lucy S. Dawidowicz, aprašyda
ma savo knygoje “The War 
Against the Jews 1933-1945” 
Varšuvos geto naikinimą, lietu
vių jau nebelinksniuoja. Ji mi
ni betgi latvius ir ukrainiečius 
kaip talkininkus Varšuvos geto 
naikinime.

Iš minėtų duomenų atrodo, 
kad netolimos praeities tyrinė
tojai žydai įžvelgė anksčiau da
rytą klaidą, būtent, tvirtinimą, 
jog Varšuvos geto naikinime 
dalyvavęs karinis ar milicinis 
lietuvių dalinys. B. Liudas

Etninės spaudos atstovą ekskursijos grupė prie gėlių laikrodžio Niagara Falls. 
Ontario. Trečioji iš kairės — “Jaunimo Žiburių” redaktorė RITA RUDAITYTĖ

Atviromis
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

cinę sąrangą. Juk nepaslaptis, 
kad daug jaunų akademikų, iš
buvusių studentų sąjungoje 
ketverius ir daugiau metų, bai
gę mokslus nesiskubina jungtis 
į sendraugių vienetus. Svarbu 
surasti tinkamas priemones su
stabdyti jaunų ateitininkų iš ak
tyvių eilių nutrupėjimui, vyks
tančiam jau daugelį metų. Be 
abejonės, šis klausimas bus 
svarstomas kongrese, dalinantis 
mintimis apie ateitininkų šei
mos kartų bendravimą.

— Ar tikitės, kad šis kongre
sas duos pakankamai stiprų im
pulsą naujai veiklai ir pažadins 
entuziazmą naujiem derbam?

— Federacijos valdyba tikisi 
ir laukia tokio impulso. Bet kas 
gali užtikrinti, kad taip bus? Vi
si mūsų nariai ir mūsų sąjū
džiui prijaučiantieji galėtų tal
kinti visų pirma savo malda, 
kad Augščiausias laimintų kon
greso dalyvius ryžto ir darbo 
malonėmis. Kongreso pasiseki
mas priklausys nuo daugelio 
veiksnių.

Daug reikš ir techniški pasi
ruošimai. Čikagos sendrau
giams, studentams ir mokslei
viams teko didžioji kongreso 
ruošos našta. Federacijos valdy
ba rūpinasi idėjine kongreso 
programa, kuri sudaryta atsi
klausus daugelio asmenų nuo
monės dėl svarstytinų klausimų 
pasirinkimo, dėl pagrindinių 
pranešėjų kvietimo.

Kasdien bus dalyvaujama šv. 
Mišių aukojime. Džiaugiamės, 
kad abu lietuvių sielovados rei
kalams atsidavę ganytojai, Jų 
Ekscelencijos vyskupai Vincen
tas Brizgys ir Antanas Deksnys, 
sutiko dalyvauti šiame kongre
se. Didžiuojamės, kad jie abu 
— ateitininkai iš pat pirmųjų 
dienų gimnazijoje.

Pamokslininkais pakviesti iš
kilūs, su mūsų sąjūdžiu suaugę 
kunigai.

Bendrų po’sėdžių svarstybų 
pranešėjai — prof. Adolfas Da- 
mušis, kun. dr. Kęstutis Trima
kas, poetas Kazys Bradūnas, 
adv. Saulius Kuprys, prof. Vy
tautas Vardys, kun. Kazimieras 
Pugevičius, Gintė Damušytė, 
Dalia Staniškienė, prof. Kęstu
tis Skrupskelis reikšmingai at
stovauja kelioms ateitininkų 
šeimos kartoms, jos narių pa
šaukimams, profesijoms, užsi
ėmimams. Nors tarp jų esama 
įvairaus amžiaus skirtumo, juos 
visus jungia tos pačios idėjos, 
kurios paskatino Praną Dovy
daitį, Praną Kuraitį, Stasį Šal
kauskį ir kitus ateitininkus pir
mūnus pašaukti gyveniman ir 
įprasminti mūsų sąjūdį. Tomis 
pačiomis idėjomis gyvena ir 
“Ateitis”, kurios sukakties mi
nėjimas ir paskatino artėjančio 
kongreso rengimą.

— Ar kongrese laukiate vien 
tik ateitininkų dalyvavimo, ar

Š. Amerikos vilniečių sąjungos suvažiavime p.p. Česnulių sodyboje, Paris. Ont. Iš kairės: suvažiavimo pirm. P. ANCE- • Kas bėga nuo lietuviškos spau- 
VIČIENĖ iš Otavos, leidinio “Rytų Lietuva” redaktorius dr. A. BUDRECKIS iš Bostono, V. OSTEIKIENĖ iš Detroito d0St bėga nuo savo tautos 
daro pranešimus suvažiavimo dalyviams Nuotr. Stp. Varankos _—" "ll‘-1J w

akimis...
tikitės ir visuomenės dėmesio 
bei atsilankymo?

— Savo posėdžiuose tikimės 
ir laukiame daugiausia ateiti
ninkų. Visos svarstybos, gal be 
išimties, ribosis savo organiza
cija, nes siekiama labai atvirai 
pažvelgti į save, kiek mes, tai 
yra ateitininkai, atliekame savo 
įsipareigojimus išpažįstamoms 
idėjoms, kurios galutinai ri
kiuojasi aplink ateitininkų pasi
rinktą šūkį “visa atnaujinti 
Kristuje”.

Posėdžiai bus atviri visiems. 
Kongreso rengėjų komitetas 
plačiąją visuomenę ypač kvie
čia dalyvauti kongreso rengi
niuose: iškilmingose Mišiose už 
Lietuvą Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos šventovėje 
(Brighton parke) rugsėjo 6 d., 
literatūriniame “Ateities” va
kare rugsėjo 5 d. ir kongresinia
me bankete rugsėjo 6 d. Jauni
mo Centre. Kongreso dalyvių 
susipažinimo pobūvis ir jauni
mo šokiai įvyks rugsėjo 4, penk
tadienį, Jaunimo Centre. Pir
mosios dienos posėdžiai vyks 
Ateitininkų Namuose Lemonte.

— Ko linkite šiam kongresui?
Į šį klausimą, mielas Redak

toriau, leiskite neatsakyti išsa
miau. Norisi tuos linkėjimus 
“pataupyti” kongreso atidary
mo žodžiui. Tuo tarpu pasiten
kinsiu linkėdamas visiems Atei
tininkų Federacijos daliniams 
pasirūpinti aktyviu atstovavimu 
ir dalyvavimu kongrese. Yra 
stiprios vilties, kad susilauksi
me atstovų iš Pietų Amerikos 
ir net Australijos.

Federacijos valdyba tikisi, 
kad šis kongresas pateisins ren
gėjų darbą ir savo dalyvių skai
čiumi, ir jų veiksmingu įsijun
gimu į visą jo programą. Ji pa
skelbta. Dar nevėlu Federaci
jos nariams pateikti savo siūly
mus dėl svarstytinų klausimų 
bei priimtinų nutarimų.

Vienuoliktas kongresas tikrai 
negreit bus šaukiamas, bent ne- 
anksčiau kaip 1985 m., kai mū
sų sąjūdis sulauks deimantinio 
amžiaus. Todėl darytina viskas, 
kas tik galima, kad sukaktuvi
nis “Ateities” kongresas pasi
sektų. Tegu jis sutvirtina atei
tininkų gretas, labiau suartina 
visus narius, sustiprina pastan
gas veiksmingiau perteikti mū
sų jaunuomenei idėjinius įsiti
kinimus, kad organizacinėje 
veikloje ir asmeniniame gyve
nime neliktų tuštumos. Ateiti
ninkų ideologija visiems ryškiai 
byloja: Ateitis su Kristum ir 
tauta.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Darohii nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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Nepalužom okupacijoje, 
neišsibarstėm išeivijoje

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažiavimas, 
kuriame apsvarstyti veiklos klausimai

STEPAS VARANKzl

Tradicinis vilniečių suvažia
vimas įvyko 1981 m. birželio 27 
d. Paris, Ont., miestelyje, Petro 
ir Angelės Česnulių sodyboje. 
Dalyvavo apie 30 asmenų, jų 
tarpe VKLS garbės narys dr. A. 
Budreckis su šeima iš Bostono, 
agr. J. Lekas iš Čikagos, keletas 
iš Detroito, Otavoj, Sudburio, 
Londono ir kitų vietovių.

Jaukiame sodelyje
Suvažiavimas pradėtas sode

lyje. Įvadinį žodį tarė Kanados 
vilniečių pirm. Stp. Varanka, 
pristatydamas svečius ir pa
kviesdamas pagerbti minutės 
tyla žuvusius, nukankintus ir iš
tremtus Sibiran. Pirmininkauti 
pakviesta Paulė Tainulevičiūtė- 
Ancevičienė iš Otavos, sekreto
riauti — Valentina Osteikienė 
iš Detroito.

Gauta 15 raštiškų sveikinimų, 
kurių dalis perskaityta. Svei
kintojų tarpe buvo K. Baronas 
iš V. Vokietijos, Al. Gimantas iš 
Detroito, St. Kasperas iš Brita
nijos Londono, Br. Zumeris iš 
Australijos, adv. A. Juknevičius 
iš Miami Beach, Stp. Jakubic- 
kas iš Delhi, Ont.

Pranešimai
Vilniečių centro valdybos 

pirm. Albertas Misiūnas pareiš
kė: “Mes, vilniečiai, didžiuoja
mės, kad nepalūžome okupaci
joje ir neišsibarstėme išeivijoje, 
bet susiorganizavome į Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungą. Daly
vaujame politinėje ir kultūrinė
je lietuviškosios išeivijos veik
loje. Dalyvaujame VLIKe, kur 
mums atstovauja Kęstutis Dir- 
kis ir Jeronimas Gaižutis. ALT- 
oje mums atstovauja Juozas 
Lekas, Vanda Siniūtė-Gasparie- 
nė ir Julius Pakalka.' Per šiuos 
veiksnius tęsiame rezistencinę 
Vilnijos veiklą. Ideologiniu po
žiūriu esame nevienalytė orga
nizacija. Devyniolika metų tru
kusios lenkų okupacinės patir
ties užgrūdinti sugebame vie
ningai dirbti tautos labui. Tai 
liudija Sąjungos vardu išleisti 
4 stambūs veikalai, ypač pasku
tinis dr. A. Budreckio “Rytų 
Lietuva”. . . Dabartinė Sąjun
gos valdybos pagrindinė užduo
tis — išplatinti “Rytų Lietuva” 
veikalą, sutelkti lėšas ir išleisti 
minimą veikalą anglų kalba 
greičiausiu laiku”.

Detroito skyriaus pranešime 
Valentina Osteikienė pranešė, 
kad vilniečių skaičius Detroite 
iš kelių dešimčių sumažėjo iki 
tuzino. Negailestinga mirtis iš
retino jų gretas, o senatvė tram
do organizacinį veržlumą. Kas 
metai per dvi Detroito radijo 
valandėles yra minima Vilniaus 
Diena ir Spalio 9-tosios sukak
tis. Dalyvaujama Detroito LB 
rengiamuose minėjimuose. Daž
niausiai vilniečiams atstovauja 
Eugenija Bulotienė ir Vytautas 
Gurka. Dabar, apsigyvenus da
liai centro valdybos narių De
troite, skyriaus veikla pagyvės, 
nes kaikurie nariai įėjo į cent
ro valdybą.

Čikagos skyriaus pranešimą 
padarė agr. Juozas Lekas. Čika
gos vilniečiai veikia gana sėk
mingai, prisideda prie organi
zacijų veiklos kaip vilniečių at
stovai, rengia Spalio 9-sios su
kakties minėjimus, Vilniaus 
Dieną ir vilniečių Kūčias. Dalis 
Čikagos vilniečių nėra paten
kinti c. v-bos veikla.

Kanadiečių veikla
Apie Kanados vilniečių veik

lą kalbėjo pirm. Stp. Varanka. 

Esą Kanados vilniečiai dalyva
vo Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimo ren
gime (jis įvyko Toronto un-te), 
įstojo į Kanados Lietuvių Fon
dą nariu su $100 įnašu, dalyva
vo VLIKo seime Toronte kaip 
Rytų Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio atstovai (trys asmenys), 
“Speak Up” mėnraščio spaudos 
vakaro rengime. Valdyba turė
jo 5 posėdžius, surengė pamal
das už nukentėjusius vilniečius, 
bandė surengti kompoz. Juliaus 
Siniaus kūrinių koncertą, kuris 
šiais metais nepavyko. Surinkta 
daug aukų veikalo “Rytų Lie
tuva” leidybai. Pranešėjas ap
gailestavo, kad nevisi Toronte 
gyvenantys vilniečiai yra Są
jungos nariai.

Iš St. Catharines gautas Juo
zo Dilio raštas, kuriame rašoma 
apie “Rytų Lietuvos” išsiunti
nėjimą įvairiems veikėjams, iš
reiškiamas nepasitenkinimas 
kanadiečių valdybos pirminin
ko atliktu pasiuntimu “Rytų 
Lietuvos” lenkų žurnalui “Kul
tūra” Paryžiuje, Stp. Varankos 
straipsniu apie velionį kardino
lą Wyszynski “T. Žiburiuose”. 
Anot J. Dilio: “Gal jau Sąjunga 
sužavėta ‘polska wiara’ irgi ma
no, kad kas ne iš Dievo, tas ne
lenkiška, o kas nelenkiška, tas 
ne iš Dievo?” Mano nuomone, 
fanatizmas ir neribotas šoviniz
mas ir vilniečiams nėra sveikas 
dalykas.

/‘Rytų Lietuva”
Pranešimus apie šio veikalo 

platinimą padarė E. Bulotienė 
ir J. Cicėnas. Platinimas vyksta 
sėkmingai. Angliškai laidai su
rinkta jau $510. A. Misiūnas 
pranešė, kad iš Čikagos vilnie
čių šeimos — Konstancijos 
Stankienės ir jos sūnų Antano 
bei Leono gauta $2000 auka 
angliškajai laidai. Tuo būdu 
bus pagerbtas vyras ir tėvas a. 
a. Antanas Stankus. Angliškoji 
laida būsianti perredaguota to 
paties dr. A. Budreckio. Dalis 
veikalo jau išversta (vienas pus
lapis — $5). Taip pat verčiami 
anglų kalbon P. Cesnulio atsi
minimai “Nužmogintieji”. Abi 
knygas verčia Algirdas Dum
čius.

Redaktorius apie veikalą
Dr. A. Budreckis savo prane

šime nusiskundė, kad , iki šiol 
mažai tepasirodė recenzijų apie 
“Rytų Lietuvą”. Geriausia re
cenzija buvusi kun. dr. J. 
Prunskio “Laisvojoj Lietuvoj”. 
V. Trumpos recenzija “Drauge” 
buvusi nerimta, niekinanti lei
dėjus ir redaktorių. Buvę para
šyti atsakymai (dr. A. Budrec
kio ir M. Blyno), bet “Draugas” 
nespausdinęs. M. Blyno atsaky
mas buvęs išspausdintas “L. 
Lietuvoj”. A. Nako recenzija 
“Dirvoje” buvusi teisinga ir ga
na palanki. A. a. Vyt. Sirvydas 
“Vienybėje” veikalą “Rytų Lie
tuva” pavadinęs antilenkiškų. 
Dr. J. Jakšto straipsnio “T. ži
buriuose” dar nesąs gavęs ir to
dėl nieko negalįs apie jį pasa
kyti.

Dr. A. Budreckis atskirai kal
bėjo apie rengiamą anglišką 
“Rytų Lietuvos” laidą, kurią iš
leis Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga. Esą jau išversta apie 
50 puslapių — dr. J. Puzino ir 
M. Blyno straipsniai. Numato
ma kviesti dr. M. Gimbutienę, 
kad parašytų studiją apie Lie
tuvos archeologiją iki XII š. 
anglų kalba. Tai būtų papildy
mas straipsnio ta tema lietuviš
koje laidoje.

Užbaigiant
Pabaigoje buvo . svarstomi 

įvairūs veiklos klausimai: pa
laikymas glaudesnių ryšių su 
Lenkijos lietuviais, galimybės 
iškviesti meninius lietuvių vie
netus iš Lenkijos gastrolėms po 
Š. Ameriką ir t. t. Nutarimų ne
padaryta.

Meninės programos nebuvo, 
nes nepavyko susitarti su kvie
čiamais asmenimis. Gal pavyks 
kitais metais, kai minėsime sa
vo suvažiavimų dešimtmetį. Ju
lija ir Vacys Skrebutėnai siūlė 
sekančiais metais rengti vilnie
čių suvažiavimą jų sodyboje 
“Range Vilnius”.

Išreiškus padėką prezidiu
mui, dr. A. Budreckiui, vaišin
giems šeimininkams, suvažiavi
mas baigtas Lietuvos himnu.
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PAVERGTOJE 117(1111
APLEISTOS KAPINĖS

Spadoje jau nekartą buvo rašoma 
apie liūdnai atrodančias Rasų ka
pines Vilniuje. Dar 1979 m. buvo pa
liestas jų tvorelių naikinimas. Dabar 
apie Rasų ir Bernardinų kapines 
“Literatūros ir Meno” 21 nr. vėl 
prašneko du architektai — Vytautas 
Čekanauskas ir Algimantas Nasvy- 
tis. Jiedu primena skaitytojams, kad 
sutvarkytos ir gerai prižiūrimos ka
pinės tampa tautos paminklais, netgi 
būna įtraukiamos į turistams skirtą 
lankytinų vietų sąrašą. Pagal miru
siųjų pagerbimo kultūrą jie tada 
gali susidaryti įspūdį apie visos tau
tos kultūrą. Deja, Vilniaus vadovai 
šią tradiciją yra užmiršę: “Seniau
sios miesto kapinės Rasos taip ap
leistos, kad nejauku į jas net pa
tiems užeiti, o kur jau ten svetį nu- 
vesi. Stebina keistas kapų tvarkymo 
būdas: šalia bent kiek aptvarkytų 
kapų ištisi plotai — mirusiųjų mies
to kvartalai — neprižiūrimi, apžėlę 
piktžolėmis, sudaužytais antkapiais, 
aplaužytom tvorom. Nėra nė vieno 
galutinai sutvarkyto kvartalo. Dar 
blogiau atrodo Bernardinų kapinės 
Užupyje, kurių tvora sulūžusi, vie
tomis jos visai nelikę. Abejos kapi
nės yra kone miesto centre, sena
miesčio įtakos zonoje, itin unikalio
je gamtinėje aplinkoje. Jų teritori
jos nėra didelės. Sutvarkius jas, at
sirastų gražūs memorialiniai parkai. 
Rasoms jau beveik 200 metų, jos — 
respublikinės reikšmės kultūros pa
minklas. čia palaidota daug žymių 
universiteto profesorių, mokslo ir 
meno veikėjų — rašytojų, dailinin
kų, kompozitorių. Bernardinų kapi
nėse taip pat ilsisi daug žymių žmo
nių, tarp jų Vilniaus universiteto 
profesoriai. Pagaliau abejos kapinės 
atspindi XIX-XX a. lietuvių antka
pinės skulptūros istoriją . . .”

ARCHITEKTŲ PASIŪLYMAS
V. Čekanauskas ir A. Nasvytis 

siūlo nedelsiant pradėti bent dalinį 
tų kapinių sutvarkymą. Pirmiausia 
galima būtų pataisyti 'tvoras, sutvar
kyti labiausiai apleistus kapus, o vi
sai sunykusius panaikinti. Tada at
sirastų daugiau erdvės žaliajam plo
tui, galbūt netgi naujam laidojimui. 
Taip palaipsniui galėtų būti sutvar
kytas vienas kvartalas po kito, kol 
abejos kapinės taptų memorialiniais 
parkais. Konkrečiai V. Čekanauskas 
ir A. Nasvytis siūlo: “Mažas darbų 
etapas galėtų būti ir racionalesnis 
neogotikinės koplyčios, esančios Ra
sų centre, panaudojimas, čia 1911 
m. buvo pašarvoti iš Varšuvos atga
benti M. K. Čiurlionio palaikai. Da
bar koplyčia paversta sandėliu. O 
jeigu joje būtų surengta tegul ir 
nedidelė visų Vilniaus kapinių eks
pozicija, nurodyti, pailiustruoti įžy
mių žmonių kapai, esantys Rasose, 
Bernardinų, Antakalnio, Žvėryno 
kapinėse? Lankytojams tai būtų ir 
informacija, ir moralinio auklėjimo 
priemonė, šitaip pagerbtume ir savo 
žymių mirusiųjų atminimą. Nes da
bar susidaro paradoksali situacija: 
ant pastatų, kur gyveno žymesni 
mūsų politiniai veikėjai, sienų ka
binant memorialines lentas, o jų am
žino poilsio vietą užmirštam, nepa- 
rodom jiems net tos minimalios pa
garbos, kuri būtina. Paradoksalu ir 
tai, kad naujesnėse miesto kapinėse 
padėtis vis gerėja: jos prižiūrimos, 
tvarkomos, o senesnėse blogėja, nors 
jose — istorija, kuriai turėtume nu
lenkti galvas . . .”

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
Redakcija savo prieraše pabrėžia, 

kad architektė Ž. Mačionienė jau yra 
paruošusi Rasų XII-jo kvartalo su
tvarkymo ir kaikurių antkapių da
linio atnaujinimo projektą. Pernai 
netgi buvo išleistas eskizinis to pro

jekto variantas, tačiau jis problemos 
neišspręs, nes Rasų kapinės turi 18- 
ka kvartalų. Apie paruoštą projektą 
pasakojama: “Minėtasis 12-to kvar
talo, kuriame iš 1456 kapų pusė yra 
sunykusių, sutvarkymo projektas nu
mato atraminių sienelių remontą, 
antkapių patvarkymą, paminklų ati- 
tiesinimą, nudaužytų jų dalių restau
raciją ir 1.1. Tačiau kas konkrečiai 
užsiims šiais darbais, jeigu jų kra
tosi kiekviena statybos ir remonto 
organizacija, turėdamos aibes kitų 
darbų? . . .” Blogesnėje būklėje 
esančioms Bernardinų kapinėms su
tvarkymo projektą tik dabar pradeda 
ruošti architektė G. Miknevičienė. 
Projekto paruošimas užtruks bent 
porą metų, o jo įgyvendinimas — 
dar keletą metų, nors šių kapinių 
būklė, pasak redakcijos prierašo, 
esanti “tikrai avarinė”.

PEIKIA KUNIGUS
Sovietinėje spaudoje niekad ne

trūksta rašinių, smerkiančių kunigų 
veiklą bei laikyseną. Pastaruoju me
tu sufabrikuota net ištisa knyga apie 
a.a. kun. B. Suginto “nedorybes” 
pietinėje ir šiaurinėje Amerikoje. 
“Biržiečių Žodis” 1981.III.17 išspaus
dino V. Daugirdo rašinį "Ką pamir
šo kunigas”, kuriame plaka Papilio 
kleboną kun. P. Budriūną ir N. 
Radviliškio kleboną kun. J. Balčiū
ną. Pirmasis puolamas už tai, kad 
lankė savo parapijiečius, dirbančius 
kolchozuose. Tai esą nevykęs “ėji
mas į liaudį”, nesuderinamas su 
LTSR konstitucijos laiduojama są
žinės laisve kiekvienam žmogui. Ant
rasis, kun. J. Balčiūnas, laidodamas 
netikinčią moterį Genę Tilindienę, 
kalbėjęs apie tikėjimo persekiojimą, 
kurio nesą. Lietuvoje esą 800 įvai
rių tikybų religinių bendruomenių, 
kurios “turi reikalingą religinį in
ventorių ir maldos namus”. Katali
kams išleista keletas knygų, atnau
jintas buvusio Pažaislio vienuolyno 
architektūrinis ansamblis, atstatyta 
Tolminkiemio bažnytėlė. Kun. J. . 
Balčiūnas to nepaminėjęs. Be to, 
“Biržiečių Žinios” primena, jog nuo 
1940 m. “bažnyčia buvo atskirta ne 
tik nuo valstybės, bet ir nuo mo
kyklos.” Tai yra įprastinės komunis
tų propagandos rašinys, įkyriai kar
tojantis sąžinės laisvės buvimą so
vietinėje priespaudoje, nors faktai 
kitką sako. Pvz. toje “sąžinės laisvės” 
šalyje jau daug metų vysk. J. 
Steponavičius ir vysk. V. Sladkevi
čius yra ištremti iš savo vyskupijų ir 
negali eiti savo pareigų, o daugybė 
šventovių yra uždarytos. Bažnyčia 
yra ne atskirta nuo valstybės, o jos 
pavergta.

PROPAGANDINĖ DISERTACIJA
“Gimtojo Krašto” birželio 1 d. lai

doje liaupsinama istorijos doktoratą 
gavusi Vilniaus universiteto docentė 
Leokadija Petkevičienė, vadinama 
pasižymėjusia JAV lietuviųjstorijos 
tyrinėtoja. Disertacijai ji buvo pa
sirinkusi temą “Lietuvių imigrantų 
veikla JAV komunistų partijos gre
tose 1919-79 metais”. Esą jai buvo 
suteiktas pirmasis doktoratas iš už
sienio lietuvių istorijos. Tą Maskvai 
tarnaujančią disertaciją gyrė kaip 
žymų indėlį į sovietinę istoriografiją 
oficialieji L. Petkevičienės oponen
tai — istorijos daktarai A. Greču- 
chinas, B. Vaitkevičius, V. Kašaus- 
kienė. L. Petkevičienės disertacija 
taipgi žavėjosi save istorijos daktara
tais tituluojantys R. šarmaitis ir M. 
Burokevičius, filosofijos kandidatas 
A. Afanasjevas. Iš tikrųjų JAV ko
munistų partija jokios reikšminges
nės įtakos toje šalyje neturėjo. Tad 
ir negausių lietuvių įsijungimas jos 
veiklon buvo ir tebėra tuščias laiko 
eikvojimas Maskvos naudai.

V. Kst.

Sibirinių trėmimų keturiasdešimtmečo minėjimas ekumeninėmis pamaldomis Otavoje 1981.VI.10. dalyvaujant įvairių 
tikybų dvasiškiams. Iš kairės: kun. K. PUGEVIČIUS iš Niujorko, ukrainiečių ortodoksų kun. W. SHEWCHUK. ukrai
niečių katalikų kun. E. LANGE, latvių liuteronų arkiv. A. LŪSIS. estų liuteronų vysk. K. RAUDSEPP Nuotr. J. Danio

Kun. K. PUGEVIČIUS iš Niujorko kalba dvasiškiams suruoštame priėmime Kanados parlamento rūmuose 1981.VI.10. 
Jo dešinėje — estų liuteronų vysk. K. RAUDSEPP, kairėje — pronuncijus arkiv. A. PALMAS, senatorius S. HAIDASZ, 
latvių liuteronų arkiv. A. LŪSIS Nuotr. J. V. Danio

Kanados žymūnai pas baltiečius
Birželinių trėmimų sukaktis Kanados sostinėje • Dalyvavo ir ukrainiečiai

J. V. DANYS

O LIETUVIAI PASAULYJE

Simons
TRAVEL 

LIETUVA 
11 DIENŲ!

Birželio 8 — 22 — išparduota
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU 
Liepos 9 — 23 parduota 
Rugpjūčio 13 — 27

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

Otavoje lietuviai, latviai ir es
tai birželinius trėmimus Į Sibi
rą mini kartu su ukrainiečiais, 
kurie prisimena Ukrainos bad
meti 1932-33 m., kuris buvo su
keltas sovietinio režimo. Taip 
bendradarbiaujame jau devinti 
metai. Kadangi šiemet suėjo 40 
metų nuo birželinių trėmimų, 
tai minėjimas buvo platesnio 
masto. Pakviesta augštesnio 
laipsnio dvasiškių. Pagrindinis 
minėjimas buvo St. Matthew’s 
Anglican Church 1981. VI. 10, 
kur kartu su ekumeninėmis pa
maldomis įvyko ir religinis kon
certas.

Priėmimas dvasiškiams
Otavos Baltiečių Federacija, 

globojama senatorių dr. St. Hai- 
daszo ir P. Yuzyko, suruošė pri
ėmimą — pietus įvairių religijų 
dvasiškiams. Tai buvo “krikš
čioniškos draugystės ir broliš
kumo” pietūs, kuriems pirmi
ninkavo sen. Haidasz.

Priėmime dalyvavo pronun
cijus arkv. Angelo Palmas, 
apaštališkosios delegatūros pa
tarėjas mons. Dantė Pasquinel- 
li, latvių liuteronų arkv. A. Lū
šis, estų liuteronų vysk. K. 
Raudsepp, anglikonų vyskupo 
W. G. Robinsono atstovas kun. 
R. E. Briggs, presbiterininkų

London, Ont.
PAŠVAISTĖS CHORAS užbaigė 

savo ‘80 '81 metų veiklą sekmadienį, 
liepos 5 d., draugišku choristų pa
bendravimu ir suneštinėm vaišėm 
gražioje Irenos ir Donato Černių 
namo aplinkoje. Šeimininkai kole- 
gus choristus pavaišino, jauno par
šiuko patiekalu. Choristai išnaudojo 
gražią popietę dainai ir baigminiam 
susirinkimui, kuriame, dėkota vedė
jai Ritai Vilienei, pasidžiaugta cho
ro veikla, atidėtas naujos valdybos 
sudarymas ligi sekančio susirinkimo 
po vasaros poilsio. Susidomėję choro 
veikla ar dalyvavimu chore kviečia
mi kreiptis į p. Vilienę telefonu 433- 
4254. P.

moderatoriaus Currie atstovas, 
Otavos ukrainiečių katalikų kle
bonas kun. W. Shewchuk, orto
doksų klebonas kun. P. Sha- 
dursky ir kun. K. Pugevičius iš 
Niujorko.

Kun. K. Pugevičius trumpoje 
kalboje supažindino su Katali
kų Bendrijos būkle Lietuvoje, 
o vysk. Raudsepp — su būkle 
Estijoje.

Parlamento atstovas Charles 
Caccia iš Toronto irgi pasakė 
trumpą kalbą. Jis yra Kanados 
parlamentarų komisijos Helsin
kio aktui sekti pirmininkas.

Baltiečių Federacijai Otavoje 
atstovavo E. Parups ir prof. V. 
Linis (latviams), J. V. Danys ir 
V. Radžius (lietuviams) ir Riche 
(estams). Ukrainiečiams atsto
vavo jų pirm. Borys Sirskij.

Ekumeninės pamaldos
Pamaldos pradėtos dvasiškių 

procesija, kurioje buvo lietuvių 
katalikų, ukrainiečių katalikų 
ir ortodoksų latvių ir estų liu-/ 
teronų ir anglikonų dvasiškiai.

Po tautinių vėliavų įnešimo 
ir tautinių himnų iškilmingai 
padėtas vainikas žuvusiems pa
darytas iš spygliuotos vielos ir 
papuoštas rožėmis.

Dvasiškiai tautinėmis kalbo
mis paskaitė progai tinkamas 
Šv. Rašto ištraukas. Pamokslą 
pasakė kun. K. Pugevičius, Lie
tuvių Katalikų Šalpos ir Lietu
vių Informacijos Centro direk
torius. Kalbėjo įspūdingai ir 
vaizdingai, panaudodamas gyvų 
liudininkų, parodymus apie trė
mimus. persekiojimus, kančias 
Sibire. Kol Vakarų valstybės ne
kelia viešumon baltiečių ir uk
rainiečių skundų/ tarptautiniai 
įstatymai ir teisingumas yra pa

mirštami. Bet visi turime kovo
ti, kaip tai daroma Lietuvoje 
ar Sibiro tremtyje. - Negalime 
manyti, kad tai gali atlikti kele
tas įgaliotų bendruomenės ats
tovų.

Ekumeninės pamaldos baig
tos bendra malda “Tėve mūsų”.

Religinis koncertas
Latvė Anita Rundans iš To

ronto vargonais įspūdingai pa
grojo koncertinius dalykus “Tė
viškės kantatą” (A. Turįans), 
“Kareivių skundas” (H. Pava- 
sars), “Iš gilumos”, “Tau Vieš
patie dėkojame” (J. S. Bach) ir 
“Pomp and Circumstance” (E. 
Elgar).

Estas muz. Jaan E. Jarvlepp 
pagrojo cello “Prelude and al- 
lemande” Suite 3, C major (J. 
S. Bach).

Otavos ukrainiečių choras, 
vadovaujamas L. Ewasko, pa
giedojo ukrainietiškus religi
nius himnus “Palaiminimas” 
(L Tereščenko) ir “Viešpatie, 
galingasis” (O. Košetz).

Solistė Gina Capkauskienė iš 
Montrealio labai subtiliai giedo
jo “Kad širdį tau skausmas su
spaus” J. Naujalio, “Avė Ma
ria” F. Schuberto ir “Requiem 
aeternam” (Missa de requiem, 
G. Verdi).

Koncertinė dalis, profesiona
lų atlikta, buvo labai augšto mu
zikinio lygio.

Į ekumenines pamaldas ir re
liginį koncertą atsilankė per 
400 asmenų. Vėliau parapijos 
Jeffersono salėje buvo priėmi
mas su kava ir pyragaičiais. At
silankė ir keletas parlamentarų, 
kurie su kun. Pugevičiumi dis
kutavo religinę būklę Lietuvo
je.

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos.
Nuperkame

TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX

Lietuvoje giminėms automobilius.
Smulkiau teiraukitės:

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

06-986766 TOR

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomen • 
niuose ir valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės 
vaikai stoja vienas prieš kitą.

VYSK. K. PALTAROKAS

DATSUN
PLAZA
DATSUN

Imports Limited

970 Barton St. E.
Hamilton, Ont. L8L 3C7
(416)549-3588/549-9027

ALTASIN (PTAŠINSKAS)

Rūpestingai aptarnauja - Plaza pleases!"

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Simons television v! " I Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1 586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Hamiltono Lietuvių Kredito Koopera t y va s
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

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

TALKA
MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus 
IMAME UŽ: 
nekiln. turto posk. 
asmenines paskolas

6% 
157c 
16% 
13% 
14% 

16%%

17%% 
19%%

JA Valstybės
73-ČIAS JAV LIETUVIŲ KUNI

GŲ VIENYBĖS SEIMAS įvyks 
Scrantone, Pa., šio miesto univer
sitete, rugpjūčio 19-20 d.d. Tel. 717- 
961-7400. Pagrindinė seimo tema: 
“Lietuviškos parapijos laidotuvės ar 
prisikėlimas?”. Katalikų Konferen
cijos Tautiniams Reikalams steigėjas 
mons. Geno Baroni padarys prane
šimą “JAV vyskupai ir tautinės pa
rapijos”, kun. Jerry Thompson, 
NCCB, kalbės teina “Parapijos už
mojis”. Pirmoji seimo diena bus už
baigta simpoziumu “Lietuviška para
pija ir jos ateitis”. Sekančią dieną 
bus aptarti du pasiruošimai: Lietu
viškos Parapijos. Metams (1982) ir 
šv. Kazimiero 500 metų mirties su
kakčiai (1984). Kunigų suvažiavimas 
bus užbaigtas koncelebracinėmis Mi- 
šiomis”, skirtomis Lietuvos vyčių 
seimo atidarymui. Kunigų seimui 
registruojamas! šiuo adresu: Rev. V. 
Cukuras, STD, 350 Smith St. Provi
dence, RI 02908. Tel 401-331-1051. 
Bendros išlaidos su registracijos mo
kesčiu ir pragyvenimu — $45. čekiai 
turi būti rašomi: Lithuanian R.C. 
Priests’ League. Pageidaujama, kad 
jie būtų atsiųsti su registracijos kor
tele.

PLB VALDYBA yra gavusi pra
šymų paskirti stipendijas P. Ame
rikos moksleiviams. Keli lietuvių 
kilmės jaunuoliai bei jaunuolės ru
denį nori įsijungti į Vasario 16 gim
naziją V. Vokietijoje. Ten jie norėtų 
mokytis vienerius ar net kelerius 
metus. Visus vilioja noras išmokti 
lietuvių kalbos. PLB valdyba prašo 
visus geraširdžius, lietuvius dides
nėmis ar mažesnėmis aukomis pa
remti tuos jaunuolius. Tiems, kurie 
gyvena JAV, aukos nurašomos nuo 
pajamų mokesčio. Aukos stipendi- 
jornš siunčiamos šiuo adresu: PLB 
valdyba, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA. Piniginės 
pašto perlaidos ar čekiai turi būti 
skiriami Lithuanian World Commu
nity su pridedamu žodžiu “stipendi
joms”.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ 
ŠVENTĘ, 25-tą kartą iš eilės, Los 
Angeles lietuviams birželio 7 d. su
rengė “Spindulio” ansamblis, vado
vaujamas nenuilstančios Onos Ražu- 
tienės, kuriai dabar jau talkina ir 
jos dukra Danguolė Varnienė, šven
tėn įsijungė dvi nedidelės šokėjų 
grupės: A. Bulotienės vadovaujama 
“Rūta” iš Denverio ir “Vakarų vai
kai” su savo vadove D. Jaunutiene 
iš San Francisco. Kitos dvi vietinės 
Los Angeles latvių ir estų grupės 
šventėn atsiuntė po keturias šokėjų 
poras. Gausiausia buvo “Spindulio” 
grupė, turėjusi maždaug 180 šokėjų 
— vyresniųjų, jaunių ir mažylių. 
Dainų programą atliko “Spindulio” 
choras, solistės V. Polikaitytė ir V. 
Variakojytė, R. Polikaičio ir S. Stei- 
kūno orkestras “Vakarų vėjai”, flei- 
tistas S. Raulinaitis. šventės progra
mai vadovavo LB apygardos pirm. 
R. Dabšys. Šventės dalyvius sveiki
no LB valdybos atstovas iš Kleve- 
lando dr. A. Butkus, Tautinių šokių 
Instituto atstovė G. Gobienė iš Det
roito, Estijos konsulas E. Laur, Los 
Angeles ALTos skyriaus pirm, F. 
Masaitis.

Argentina
VILJAME P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESE jaunimas turėjo 
savo sekciją ir stovyklą. Jos padary
ti nutarimai buvo įtraukti oficialion 
kongreso rczolįucijon. Joje pabrė
žiama, kad jaunimas supranta ir ver
tina tokių stovyklų naudą tauti
nės sąmonės ugdymui. Nutarta 1982 
m. surengti pirmąjį P. Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimą su sto
vykla. Organizaciniais darbais pasi
rūpins Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Urugvajaus jaunimas yra 
skatinamas įsteigti Urugvajaus Lie
tuviu Jaunimo Sąjungą. Busimuo
sius jaunimo vadovus, norinčius įsi
jungti į šį darbą, tobulinimosi tiks
lu patariama siųsti į kitus P. Ame
rikos kraštus arba į š. Ameriką. 
Jaunimo atstovai taipgi nori, kad 
būtų plečiamos ir puoselėjamos ga
limybės mokytis lietuvių kalbos. 
Kongresas pritarė jaunimo pageida
vimui, kad į P. Amerikos lietuvių 
spaudą būtų įvesti jaunimo skyriai 
vietine to krašto kalba. P. Amerikos 
lietuviu kongresas sveikina tautie
čius Lietuvoje, kovojančius už jos 
laisvę, o jaunimas — tą kovą vedantį 
Lietuvos jaunimą. Sekantis P. Ame
rikos lietuvių kongresas įvyks 1985 
m. Jo organizavimas yra perduoda
mas Venecuelos lietuviams, tačiau 
galutinė kongreso data bei vieta bus 
nustatyta 1983 ar 1984 m. įvyksian
čiame P. Amerikos lietuviškų or
ganizacijų pirmininkų suvažiavime.

Australija
LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪ

ROS DRAUGIJA Sydnėjuje savo me
tinį posėdį turėjo gegužės mėnesį 
Lidcombe parapijos salėje. Tylos mi
nute buvo pagerbti du mirusieji na
riai — Kazys Daniškevičius ir Kazys 
Radauskas. Susirinkimo dalyviai pri
ėmė ir patvirtino pirm. A. Vinevi- 
čiaus ir ižd. D. Bižienės padarytus 
pranešimus. Atsistatydinus senajai 
valdybai, naujojon išrinkti: p'.rm. 
A. Vinevičius, vicepirm. dr. R. Ka
valiauskaitė, sekr. G. Grybaitė, ižd. 
J. Slavikauskas, parengimų vadovė 
A. Skirkienė. Kandidatais liko D. 
Bižienė ir P. Dailidė. Revizijos ko
misiją sudarė pirm. A. Kramilius, 
nariai J. Dirginėtus ir K. Eirošius.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM. 
ALBINAS POCIUS birželio 6-7 d.d. 
aplankė Sydnėjaus lietuvius. Pirmą 
viešnagės dieną jis turėjo pasitari
mus su ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba bei organizacijų atstovais. 
Jiems padarė pranešimą apie ALB 
krašto valdybos veiklą, jos ateities 
pianus. Pasisakė už visų lietuvių 
vieningumą ALB organizacijos au
toriteto išlaikymą. Jį dabar pripa
žįsta ir su juo skaitosi augščiau- 
sios politinės Australijos viršūnės. 
Nors sekančios Lietuvių Dienos Mel
burne įvyks tik 1982 m. pabaigoje, 
jau baigiamas sudaryti rengėjų ko
mitetas, numatyta programa. Sibi
rinių trėmimų minėjimas įvyko bir
želio 7 d. Jis buvo pradėtas pamal
domis, kurių metu giedojo su A. 
Pocium iš Melburno atvykęs sol. J. 
Rūbas. Minėjime dalyvavo apie 300 
tautiečių, išklausiusių pagrindinį A. 
Pociaus pranešimą. Koncertinę dalį 
atliko sol. J. Rūbas. Savo eilėraščius 
skaitė A. Skirka ir J. A. Jūragis. 
Minėjimą užsklendė “Dainos” cho
ras, diriguojamas Birutės Aleknai
tės, turėjusios pirmą tokį pasirody
mą.

Britanija
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMĄ Bradfordo lietuviams 
birželio 13 d. surengė “Vyčio” klu
bas. Paskaitą skaitė Jonas Adomo
nis, pirmiausia paliesdamas Stalino 
“saulės” atneštą tautžudystę, kuri 
prieš 40 metų buvo pradėta masiniu 
Lietuvos gyventojų trėmimu į Si
birą. Jis taip pat priminė ir 1941 m. 
sukilimą, kurio dėka pasauliui buvo 
parodyta, kad lietuvių tauta gina^ 
savo nepriklausomybę. Tos kovos dar 
gilesnius pėdsakus busimosioms mū
sų kartoms paliko pokario metais 
veikę partizanai. Minėjimo dalyviai 
tylos minute pagerbė visus kanki
nius. Liaudies dainų programą at
liko sol. V. Gasperienė ir kanklinin
kė E. Vainorienė. Gražia lietuviška 
tarsena Pr. Imsrio eilėraščius dekla
mavo Gasperų atžalynas — Rimutė 
ir Algiukas. Sekmadienį Lietuvos 
kankiniai buvo prisiminti kapeliono 
kun. J. Kuzmickio Šv. Onos švento
vėje atnašautomis Mišiomis, kurias 
buvo užprašiusi “Vyčio” klubo val
dyba su pirm. V. Gurevičium. Savo 
pamoksle kun. J. Kuzmickis kalbėjo 
apie dabartines lietuvių tautos kan
čias bei išsilaisvinimo viltis. Pamal
dos užbaigtos /Tautos himnu.

Airija //
sovietų/sąjungos ambasa- 

DOJE Dubline birželio 2 d. lankėsi 
trys šio miesto tarybos nariai su 
Krikščionių Bendruomenės Centro 
direktorium advokatu O'Mahoney. 
Airių delegacija . priėmė konsulas 
Lipasovas. Jam buvo pareištas dele
gacijos susirūpinimas Lietuvoje te
bevykdomais religinės laisvės pažei
dimais, kurie yra nesuderinami su 
Sovietų Sąjungos pasirašytu baig
miniu Helsinkio sutarties aktu. Ai
riai, remdamiesi “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, atskleidė kai- 
kuriuos ryškesnius religijos varžymo 
faktus. Konsulas Lipasovas buvo pa
prašytas juos ištirti. Jani taipgi buvo 
įteiktas prašymas išleisti Dublinan 
sąžinės kalinę Nijolę Sadūnaitę, at
likusią kalėjimo ir tremties bausmes. 
Norima, kad ji galėtų dalyvauti, kai 
Dubline bus rengiamas susipažini
mas su angių kalba išleista “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika”.

Olandija
TRĖMIMO SIBIRAN IR SUKILI

MO metinių minėjimas birželio 14 
d. įvyko Leidschendame. Minėjiman 
buvo suvažiavę lietuviai iš Amster
damo, Roterdamo, Hagos bei kitų 
Olandijos vietovių. Jame dalyvavo 
svečiai iš Belgijos. Suvažiavimo daly
viai, tylos minute pagerbę sibirinių 
trėmimų ir tautinio sukilimo aukas, 
dalijosi atsiminimais apie tuos įvy
kius. Jie taipgi įsteigė Olandijos Lie
tuvių Bendruomenę, kurios krašto 
valdybos pirmininku išrinktas Romas 
Sinius.

Vokietija
VLB KRAŠTO VALDYBA savo at

stovu į Vasario 16 gimnazijos kura- 
toriją išrinko vicepirm. Vingaudą 
Damijonaitį. Svarbus kuratorijos po
sėdis įvyko gegužės 28 d. Iš 12-kos 
narių jame dalyvavo 8. Buvo aptarta 
gimnazijos būklė, susijusi su perėji
mu iš Baden-Wuerttembergo į Hes- 
seno sritį. Finansinė Vasario 16 gim
nazijos padėtis esanti pagerėjusi dėl 
pagausėjusių aukų iš lietuvių. Aukos 
iš š. Amerikos padvigubėjo, o iš 
Vokietijos patrigubėjo. Jeigu jos to
liau išlaikys šį lygį, gal pavyks su
rinkti šiemetinėje sąmatoje numa
tytą 150.000 DM sumą. Moksleivių 
registracija sekantiems mokslo me
tams pranašauja ir jų skaičiaus pa
didėjimą. Gimnazijos perėjimas į 
Hesseno valdas pareikalaus ilgų bei 
sunkių derybų, tačiau finansinė būk
lė dėl to nepablogės.

Šveicarija
DR. JUOZAS ERETAS, ateitinin

kų “Šatrijos” korporacijos garbės 
narys, buvo gavęs kvietimą dalyvau
ti jubilėjiniame “Ateities" kongrese, 
kuris įvyks rugsėjo 4-7 d.d. Čikagoje. 
Apgailestaudamas jis praneša, kad 
dėl kelių svarbių įsipareigojimų Švei
carijoje kongrese negalės dalyvauti, 
šiuo metu dr. J. Eretas ruošia spau
dai dr. Jono Griniaus monografiją. 
Velionis yra buvęs pirmuoju ge
neraliniu ateitininkų sekretoriumL



Kultūrinėje šaulių stovykloje 1981. VI. 26-28 N. VVasagoje dalyvavo ir RŪTA su VIDA ŠNAPŠTYTĖS iš Detroito.
Jos gražiai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius Nuotr. St. Dabkaus
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Apie P. L Kušnerio-Knyševo sulietuvintą studiją
■ J, JAKŠTAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Pietryčių Pabaltijo praeitis

Laiškai redaktoriui II

Griniaus “Gulbės giesmė”

Ordino įsikūrimas
Šešto skyriaus turinys — vo

kiečių ordino įsikūrimas Prūsi
joje ir jo kovos su prūsais XIII 
š. Prieš pradėdamas ordino is
toriją, autorius kalba apie retą 
krašto apgyvendinimą. Tankiau 
buvo gyvenami pietvakariniai 
rajonai ir Sembos pusiasalis. 
Toliau į rytus gyventojai vis re
tėjo, nes kraštas buvo miškais 
apaugęs ir pilnas balų, pelkių 
bei raistų. Medžiotojai ir žve
jai jame tegyveno. Tik nuo XV 
š. ėmė rastis daugiau gyvento
jų. Tų girių gyventojai buvo lie
tuviai. Pagal Kušnerį, tame pa
čiame XV š. atbudūsi jų tauti
nė sąmonė (p. 192). Pagal isto
rines aplinkybes atrodo teisin
gesnis buvo V. Vileišis, kai jis 
siedino tautinės sąmonės pra
budimą mažlietuviuose su re-
formacijos pradžia (“Tautiniai 
santykiai”, p. 37).

Trumpai paliesdamas visuo
meninius santykius, Kušneris 
pabrėžė teritorinį susiskaldy
mą, kaip jis vadina, letto-lietu- 
vių giminių, kalbėjusių įvairio
mis tarmėmis, netrukdžiusiomis 
jiems susikalbėti. Po bendrybi- 
nių pastabų seka istorija.

Kušneris pradeda istoriją 
nuo vokiečių ordino įsikūrimo 
Prūsijoje ir jo kovų su prūsais 
pradžia, šiuo atveju Kušneris 
(kaip ir kiti sovietiniai istori
kai) parodė menką viduramžių 
laikų supratimą. Tik nesupras
damas XIII š., t. y. Kryžiaus ka
rų laikotarpio dvasios, autorius 
galėjo taip stačiokiškai rašyti: 
“Vokiečiai riteriai senai godė- 
josi (zarilis) turtingų prūsų že
mių ir ieškojo tik progos jas at
virai užgrobti” (p. 187). Taip 
nušnekėdamas (ir dar pavarto
damas Markso keiksmažodį), so
vietinis autorius pasirodė neži
nąs ar tik dėjosi nežinąs, jog 
pakviestieji Mozūrijos kuni
gaikščio Konrado buvo karinio 
vokiečių ordino nariai. Ordinas 
įsisteigė Kryžiaus karų metais 
Palestinoje ir1 tuojau paplito 
Europoje. Jis laikė save skirtu 
kovoti su pagonimis, juos vers
ti krikštytis ir tuo būdu įjungti 
į katalikišką bendruomenę. Tuo 
tikslu jis ir įsikūrė prie pago
nių prūsų (lenkiškoje Kulmijo- 
je) su gautomis Romos impera
toriaus ir popiežiaus privilegijo
mis. Ordinas, pavadintas kry
žiuočių, buvo lyg Bažnyčios sta
tytinis prūsams pakrikštyti ir 
juos jon įjungti.

Trūkumai
Kaip vokiečių ordino įsikūri

mas, taip ir Prūsijos užkariavi
mas nėra tinkamai pavaizduo
tas. Paminėti vos keli kovų epi
zodai be jų tarpusavio sąryšio. 
Daugiau pabrėžtas čekų kara
liaus Ottokaro II Kryžiaus žygis 
ir ryšium su juo Karaliaučiaus- 
įkūrimas (1255 m.).

Tarp paviršutiniškai atpasa
kotų užkariavimų įkišta visai 
nedalykiška, tiesiog fantastinė 
Markso citata (p. 188). Joje nė
ra nė krislelio tiesos. Nuostabu, 
kad ta marksistinė citata, visai 
netinkanti XIII š., perduota re
daktoriaus bei vertėjo ir lietu
viškame vertime (p. 114).

Sembos užkariavimu ir Kara
liaučiaus įsteigimu Kušneris 
baigė ordinų kovų su prūsais is
toriją, net pažymėdamas 1270- 
sius jų galo metus. Po to “šim
tą metų ordinas kovojo prieš 
rytų lietuvius” (p. 189).

Ką čia autorius turėjo galvo
je? Gal įsikūrusią Mindaugo

valstybę, nors kryžiuočiai apie 
1270 m. jos dar nesiekė. Bet 
Kušneris kovų toliau neseka. 
Jis nei iš šio, nei iš to perėjo 
prie sūduvių ir kalbėjo apie jų 
perkėlimą į Sembą, į vadinamą 
“sūduvių kampą”, čia pat įneša 
prasimanytą dalyką, kurio ne
mini jokios naujesnės Rytprūsių 
istorijos, būtent, ordino pasta
tytą sieną palei Deimenos ir 
Alnos upes. O į rytus nuo tos 
“tvirtovių sienos” žymios teri
torijos, kaip Galindijos, Nadru
vos, Skalvos, Sūduvos buvusios 
pratuštintos, prūsų-lietuvių so
dybos sudegintos (p. 189). Vėl 
autorius griebėsi Markso žo
džių sutvirtinti savo prasimany
tam teiginiui. Pažymėtina, kad 
Markso tuščiažodžiavimas išti
kimai perduotas lietuviškame 
vertime (p. 115-16).

Jei Kušneriui daugiau rūpė
jo Mažosios Lietuvos istorija, 
tai jis neturėjo baigti ordino
prūsų nukariavimo 1270 m. Jis 
turėjo pavaizduoti jo brovimąsi 
nuo 1274 m. į Nadruvos, paskui 
į Skalvos kraštą. Jam geru va
dovu būtų buvusi Dusburgo 
kronika (pasitelkiant ir kitus 
šaltinius). Jis būtų įrodęs, kad 
Nadruvos ir Skalvos girios ne
buvo tuščios ir kad kryžiuočiai 
jų neištuštino. Jose gyveno bū
simos Mažosios Lietuvos gyven
tojų protėviai, ir jų sodybos tu
rėjo gražius lietuviškus vardus. 
Nadruvos ir Skalvos nukariavi
mas truko apie 10 metų, kol or
dinas pasiekė Nemuną 1283 m. 
ir kiek vėliau (1289) pastatė Ra
gainės pilį. Ordino kronikinin
kas Dusburgas iškilmingai pa
žymėjo 1283 m. datą, rašyda
mas: “Pasibaigė karai su prū
sais, prasidėjo karai su lietu
viais — su ta galinga, kieta
sprande tauta ir kare įgudu
sia, gyvenančia anapus Nemu
no, Lietuvoje”. .

Tiesa, Kušneris įvedė aštun
tą skyrių apie skalvius, kur kri
tikuoja Mortensenus ir įrodinė
ja, ypač pagal keliaraščius (We- 
geberichte), kad skalvių (kaip 
ir nadruvių) kraštas nebuvo 
tuščias, šiuo atveju, rodos, bū
tų turėjęs panaudoti ne tik se
nus istorikus ir proistorikus, 
kaip Miežinskis ir Zweckas, bet 
ir Mortensenus. Jis pažvelgė 
vien į Mortensenienės (Hein- 
richaitės) disertaciją, ją pavir
šutiniškai pakritikuodamas. Dar 
jis būtų turėjęs panaudoti abie
jų Mortensenų dviejų nemažų 
tomų darbą “Šiaurrytinių Ryt
prūsių apgyvendinimas i k i 
XVII amžiaus pradžios” (1937- 
38). Kušneris turėjo pagrindi
nai gvildenti ir atremti jame 
įrodinėtą teoriją apie vėlyvą 
lietuvių imigraciją. Taip daro
ma moksliniuose darbuose. Be 
šio pagrindinio darbo, Morten- 
senas dar yra parašęs daugiau 
studijų, kurių Kušneris irgi ne
turėjo aplenkti. Kadangi jis jų 
nepaisė ar nepastebėjo, moksli
nis jo darbas laikytinas atsili
kusiu.

Aplamai, visa pietryčių Pa
baltijo, t. y. Kaliningrado sri
ties ir Klaipėdos krašto istorija 
iki XV š. nėra pagrindinai pa
gal šaltinius išdėstyta. Ji nesie
jama organiškai su Mažąja Lie
tuva, iškilusia XVI š. ryšium su 
reformacija.
P. Rėklaičio ir kitų pastabos

Apie vėlesnių laikų istoriją 
išmaningai rašė kritikas Rėk
laitis (“Aidai”, 1980 m. 3 nr.). 
Jis pastebėjo, kad veikalas ne
originalus, aiški kompiliacija. 
Kritikas metė autoriui svarų
kaltinimą, kalbėdamas bendry
bėmis. Jis būtų galėjęs ir pirš-
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tu prikišamai parodyti, ką ir iš 
kur jis ėmė, jei būtų palyginęs 
panaudotų autorių, kaip V. Vi
leišio, ' Zwecko, Tetznerio ir ki
tų darbus su jo darbu. Tai būtų 
buvęs didelis darbas, kuriam 
žurnalo rėmai persiauri. Tačiau 
Rėklaičio kad ir bendrybinė 
pastaba nemenkintina, kaip da
ro V. žemaitis (“Naujienos”, 
1981. I. 22). P. Rėklaitis yra il
gametis garsaus Herderib insti
tuto darbuotojas ir jam, be abe
jonės, gerai žinomi tie veikalai, 
kuriuos Kušneris ne tik panau
dojo, bet ir iš jų kompiliavo. Ką 
jis pasakė apie V. Vileišio kny
gos panaudojimą, niekas negali 
neigti. Tai galėtų patikrinti, kas 
to imtųsi.

Skaitytoją stebina labai plati 
toponimija dviejuose skyriuose 
(4 ir 11). Kalbininkas P. Joni
kas nuvertino juos, rašydamas, 
kad jie “yra silpni, daug kur vi
sai nepatenkinami” (p. 179). Po
tokios specialisto kalbininko iš
tarmės skyriai neturėjo būti 
spausdinami kaip jie parašyti. 
Leidėjai būtų turėję pasitelkti 
kalbininką lituanistą ištaisyti 
skyriams pagal dabartinį moks
lo lygį. Tifesa, P. Jonikas per
žiūrėjo jam pateiktus skyrius, 
bet sakosi tufėjęs tam tik 10 
dienų laiko, kurio neužteko 
jiems ištaisyti. Gal būtų praver- 
tę 10 mėnesių. Po pagrindinio 
ištaisymo gal būtų išėjęs ne 
Kušnerio, bet Joniko darbas, 
kurio šis negalėjo prisiimti.

(Bus daugiau)

Daina 
iš okupuotos 
Lietuvos1 / I
Imk, priimk tetule, 
melsvą lauko gėlę, 
melsvą lauko gėlę — 
mažą dovanėlę
Lai gėlytė'šildo 
Jūsų gerą širdį. 
Jūsų gerą širdį — 
visa žemė girdi.
Girdi artojėlis, 
girdi vyturėlis, 
į kapus atgulęs 
jaunas kareivėlis.
Imk, priimk tetule, 
žydrą žemės lašą — 
jį tau šjandien mūsų 
mažos rankos neša. 
1980 m.

Etninės spaudos atstovai lanko tropikinį Ontario sodą. Iš kairės: sodo pareigūnas J. COLASANTI, ukrainietė R. 
LISHYNDA. gudė M. ZINIAK. “T. Žiburių bendradarbė R. RUDAITYTĖ

Mano nuomone, pats geriau
sias, stipriausias ir labiausiai 
pavykęs a. g. J. Griniaus kūri
nys yra “Gulbės giesmė”. Tai 
karaliaus Žygimanto Augusto ir 
kunigaikštytes Barboros Radvi
laitės meilė, kančia ir mirtis 
ano meto Lenkijos karališkojo 
dvaro intrigose Vilniuje ir Kro
kuvoje.

Turinys, manau, žinomas, to
dėl jo nebandysiu pasakoti. Vi
sa skaitančioji visuomenė žino, 
kas buvo Lietuvai Barbora Rad-> 
vilaitė ir kas buvo antrasis jos 
vyras — Žygimantas Augustas, 
abu gyvenę ir veikę pirmoje 
XVI-jo šimtmečio pusėje (Bar
bora mirė 1551, o Augustas — 
,1572).

Ir šį veikalą aptariant dera 
palyginti jį su jam artimu ar 
turiniu tapatišku kito autoriaus
panašiu kūriniu, būtent, Juozo 
Grušo “Barbora Radvilaite” 
(išleista okup. Lietuvoje jo dra
mų rinkinyje 1972 m., taigi 10 
metų po “Gulbės giesmės”, iš
leistos Čikagoje 1962 m.).

Ši drama yra 6 veiksmų, o 
Grušo — 3. Plati — ji apima ne 
vien meilės nuotykį, kaip Gru
šo versijoje, bet vykusiai ati
dengia karalienės Bonos intri
gas ir siekius, kurios savo keliu 
atitiko Lenkijos didikų užma
čias ir ambicijas; įdomiai iške
lia Žygimanto Augusto asmenį, 
jo kančią ir meilę tiek Barborai, 
tiek Lietuvai, vaizduoja jo gy
venimą iki pat mirties. Dvigu
bai platesnė veikėjų skalė (22- 
10), istoriškai lygesnė, atsargiau 
panaudota kalba, eiliuota dau
giausia jambais. Tai, aišku, dau
giau išoriniai duomenys, tačiau 
jie būdingi visai idėjinei meilės 
ir kančios sklaidai, kuri ir su
daro istorinį šios įdomios dra
mos pagrindą.

ŽYGIMANTAS:
. . . Ar pripažįstate, 
kad mano priesaika, kurią daviau 
prieš kryžių savo žmonai, man ir 

jums
yra šventa? Ar pritariat, kad mano 
žmona, kunigaikštienė Barbora,
verta karališko vainiko? Norite, 
ar ne, mane matyti Lenkijos 

karalium?
Jei vieną šitų klausimų atsakot “ne”, 
grąžinsiu jums vainiką.

GULBĖS GIESMĖ, 109 p.

Ši trumpa Žygimanto kalbos 
senate ištrauka rodo su kokiu 
atkaklumu it nusistatymo griež
tumu karalius turėjo kovoti su 
savo motina Bona, Lenkijos di
dikais, įvairaus plauko prisipla
kėliais bei dvaro pataikūnais, 
kad užtikrintų savo žmonai, 
slaptai vestai Barborai Radvi
laitei, karalienės vainiką ir vie
tą Lietuvos-Lenkijos soste.

Autorius vedė Žygimantą 
sunkiausiu ir- pavojingiausiu, 
bet kartu ir pačiu idealiausiu 
keliu — meilės, tiesos, gėrio. 
Būdamas krikščioniškai idealis
tinės moralės atstovas, autorius 
“Gulbės giesmėje” pasiekė, sa
kyčiau, kūrybinį zenitą tokio 
šviesiai idealaus charakterio su
kūrime. Žygimantas, leidęs jau
nystę palaidume, dvaro moterų 
ir favoričių nuolatos apsuptas, 
motinos, kaip vienintelio sū
naus, lepinamas ir net skatina
mas į laisvą meilę, — išaugo 
tvirta asmenybe, labiau verti
nančia tiesą ir ištikimybę, negu 
intrigas, melą, palaidą gyveni
mą. Nelengvas buvo autoriaus 
uždavinys nuo pirmo iki pasku
tinio veiksmo išlaikyti pagrin
dinį veikėją karaliui deramoje 
augštumoje.

“Gulbės giesmė” buvo vai
dinta Hamiltone (Kanadoje) ir 
rodoma Čikagoje prieš gerą de
šimtmetį. Publika sutiko gana 

šiltai. “Gulbės giesmė”, kaip ir 
“Žiurkių kamera” rašyta ne iš
eivijos teatro sąlygas turint gal
voj. Veikalas perilgas, sudėtin
gas, reikalaująs brangių dekora
cijų, puošnios ano meto apran
gos. Autorius aiškiai nujautė, 
jog išeivijoje, kur visko trūks
ta, ypač aktorių ir lėšų, tokie 
veikalai nebus dažnai vaidina
mi. Tai, aišku, mūsų nelaimė.

J. Grušo veikalas — sceniš
kas, žaismingas, kalba šmaikšti, 
•bet viskas suvesta į trumpą pa
lyginti dviejų širdžių meilės epi
zodą, su viena kita replika ar 
trumpa scena šalutiniams vei
kėjams — Bonai, seimui, didi
kams. Net Radvilams pagailėta 
vietos išsitiesti, kurie šioje mei
lės istorijoje atliko vieną iš 
svarbiausių vaidmenų, jei ne 
pagrindnį, siekiant savo gimi- 
naitei karalienės sosto. Todėl J. 
Grušo “Barbora Radvilaitė” ir 
lieka tik žaismas, maloni pra
moga žiūrovui, be gilesnės įžval
gos į Žygimanto ir Barboros vi
daus pasaulį, jų psichę. Net žy-
gimanto žmonų mirtys, įtarti
nos nunuodijimu, duotos be pla
tesnių istorinių perspektyvų — 
tik nuogi pareiškimai. Tai pa
kanka, žinoma, veiksmui greit 
slinkti pirmyn, bet toli gražu 
nepakanka veikėjų ir sąlygų 
charakteristikai ar priežasčių 
pažinimui, kuris istoriniams vei
kalams ypač būdingas.

“Gulbės giesmėje” šie klausi
mai pilnai atsakyti, objektyviai 
išanalizuoti, pagrindiniai veikė
jai aiškiai iškelti, jų drama ir 
veiksmo aplinkybės sistemin
gos. Veikalas tiek dramatiškai, 
tiek idėjiškai platus ir gilus kū
rinys, kad reikėtų atskiros stu
dijos ir laiko tinkamai jį .įver
tinti.

ŽYGIMANTAS:
Valstybės interesai. . . Bet kodėl 
valstybė turi tapti man Molochu, 
kurs ryja tik gyvų žmonių aukas? 
Ar aš — žmogus, kurs žemėj vieną 

kartą
per amžių amžius saulę tematau — 

nesu
vertesnis už valstybės skruzdėlyną, 
kuris gyvens per amžius be manęs?

GULBĖS GIESMĖ, 214-15 p. p.

Kaip matome, Augustas Žy
gimantas autoriaus kone ideali
zuotas, pakeltas virš žemiško in
tereso ir, Barboros meilės įta
koje, artėja prie doro žmogaus 
idealo. Gyvenimas jam — ne 
žaidimas, meilė — ne žaislas. 
Ištikimybė žmonai, priesaika 
Dievo vardu, karaliaus pažadas 
jam šventi ir vertesni už tuščius 
motinos Bonos įgeidžius, ambi
ciją ir intrigas, už Bažnyčios 
dignitorių pastangas slaptas ve
dybas anuliuoti ir vėl tuoktis 
šventovėje su “sau lygia”.

Ideali Barboros meilė taip Žy
gimantą sutvirtina ir sukilnina, 
kad jai mirus, jis atsisako leng
vo, beprasmiško gyvenimo ir pa
sišvenčia vien tautos ir žmonių 
gerovei. Savo motiną Boną, 
idant ši nedrumstų jo vienatvės, 
nekeltų naujų intrigų, išsiunčia 
atgal ten, iš kur ji buvo atvy
kusi — Italijon.

Iš palaidume išaugusio kara
liaus autorius sukūrė nusižemi
nusį, atgailojantį, už savo nuo
dėmes kenčiantį žmogų. Atrodo, 
kad į šią “Gulbės giesmės” dra
mą a.a. J. Grinius sutelkė visą 
savo moralinę filosofiją, įkūnijo 
savo literatūrinį credo ir pali
ko idealisto pavyzdį katalikų ra
šytojams. Jei į šią giliai žmogiš
ką ir giliai tragišką dramą ka
talikiškoji inteligentija n e a t- 
kreips dėmesio, ji pati bus kal
ta.

(Nukelta į 7-tą psl.)
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□ KMIMEJE VEIKLOJE
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGOS VALDYBA yra paskel
busi literatūros konkursą jaunimui. 
Konkurso dalyviai suskirstyti į tris 
amžiaus grupe: 16-21 metų, 22-27 ir 
28-35 metų. Konkursiniai rašiniai 
turi būti skirti vaikams. Juos gali 
sudaryti trijų kategorijų medžiaga: 
1. originali beletristika (proza ar po- 
zija), 2. pasakos'vertimas į lietuvių 
kalbą, 3. pieštinis (karikatūrinis) ap
sakymas. Bus paskirtos JAV $200 ir 
$100 premijos kiekvienai kategori
jai trijose amžiaus grupėse. Bendra 
premijų suma — JAV $2.700. Kū
riniai turi būti pasirašyti slapyvar
džiu, pridedant autoriaus amžių. Jo 
vardą, pavardę ir adresą reikia įdė
ti i atskirą užklijuotą voką ir atsiųs
ti kartu su kūriniu. Pasirinkusieji 
pasakos vertimą į lietuvių kalbą pra
šomi atsiųsti ir jos tekstą originalo 
kalba. Konkursui skirtos medžiagos 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba lauks iki š.m. spalio 1 d. Jos 
adresas: 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA. Premijas 
paskirs specialiai šiam tikslui suda
ryta vertintojų komisija.

LB SAN FRANCISCO APYLIN
KĖS VALDYBA su savo pirm. A. 
Vindašium šią mažą lietuvių kolo
niją gegužės 16 d. pakvietė į čikagie- 
čių solistų Nerijos Linkevičiūtės ir 
Bernardo Prapuolenio koncertą. Jie
du yra pasižymėję gražiai atlieka
mais duetais. Tad ir šį kartą pa
grindinis dėmesys teko duetams, su
kurtiems B. Gorbulskio, S. Šimkaus, 
V. Paltanavičiaus, J. Offenbacho, 
G. Gudauskienės. Koncertas buvo 
užbaigtas B. Budriūno -“Iš rytų šale
lės”, B. Gorbulskio dainomis “Klau
syk, širdie”, “Su meile tylia”.

ILINOJAUS UNIVERSITETO JO- 
NO-PAULIAUS II CENTRE Čikago
je gegužės 26 d. viešėjo Ohio uni
versiteto prof. Rimvydas Šilbajoris. 
Jis skaitė paskaitą studentams apie 
K. Donelaičio “Metus”, angliškai 
analizuodamas kiekvieno “Metų” lai
kotarpio ypatybes. Jis taipgi lygino 
K. Donelaičio atliktą valstiečių vaiz
davimą su kitų rašytojų panašiais 
kūriniais.

DAIL. NATALIJA JASIUKYNAI- 
TĖ birželio 3-14 d.d. dalyvavo grupi
nėje dailininkų parodoje, kuri buvo 
surengta Niujorko Community gale
rijoje. Ji buvo išstačius! kardinolo 
Cook portretą ir kelis kitus paveiks
lus.

LOS ANGELES LIETUVIŲ DRA
MOS SAMBŪRIS, vadovaujamas rež. 
D. Mackialienės, Čikagos lietuviams 
atveš Antano Škėmos legendinę trijų 
veiksmų dramą “Živilė”, kurios 
premjera Los Angeles mieste įvyko 
birželio 28 d. Sambūrį pakvietė ir 
globoja Jaunimo Centro moterų klu
bas. “Živilė” bus suvaidinta spalio 
25 d. didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje.

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
Bostono skyrius yra paskelbęs nuo
traukų konkursą mėgėjams fotogra
fams. Tris $250, $100 ir $50 premi
jas paskirs vertintojų komisija, ku
rion pakviesti profesiniai laikraščio 
“Boston Globe” fotografai. Nuotrau
kas iki š.m. liepos 31 d. reikia at
siųsti Jūratei Dambrauskaitei, 71 
Glertdale St., Brockton, Ma. 02402, 
USA, pridedant registracijos mo
kestį: $3 už pirmą nuotrauką, po $1 
už kitas. Papildomas informacijas 
teikia J. Dambrauskaitė tel. (617) 
587-8526.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA, vadovaujama klebono 
prel. J. Kučingio, birželio 21 d. pa
minėjo savo veiklos keturiasdešimt
metį. Minėjimas buvo susietas su 
tradicine jau 28-tąją Lietuvių Diena. 
Iškilmė buvo pradėta koncelebraci- 
nėmis Mišiomis, kuriose dalyvavo 
vysk. V. Brizgys, prel. J. Kučingis, 
kun. dr. V. Bartuška ir kun. A. 
Steigvilas, MIC, svečias iš Buenos 
Aires. Po pamaldų jų dalyviai turėjo 
progą susipažinti su parapijos salė
je surengta dailės paroda. Su savo 
tapybos darbais joje dalyvavo sve
čias dail. P. Petrikonis, vietiniai 
kūrėjai A. Pąžiūrienė, J. Andrašū- 
nas, L Peterienė, J. Gediminienė, P. 
Kvedaras, A. Petrauskas, su skulp
tūromis — I. Lipaitė, su keramikos 
darbais — K. Mikėnas, su audiniais 
— J. Šlapelytė. Meniniais jūros 
kriauklių dirbiniais parodon įsijun
gė E. Gimbutienė, spalvingomis nuo
traukomis — V. Aleksandrūnas. Pa
grindine šventės dalimi buvo kon
certas John Marshall gimnazijos sa
lėje, kurio pranešėja buvo filmų ak
torė Rūta Lee-Kilmonytė. Prieš kon
certo pradžią parapijos veiklos ap
žvalgą “Keturiasdešimt nietų ir kas 
toliau” padarė R. Polikaitis. Koncer
tinę programos dalį atliko solistai — 
sopranas G. Capkauskienė iš Mont- 
realio ir tenoras R. Strįmaitis iš To
ronto su vietinės pianistės R. Apei- 
kytės palyda. Koncertą pradėjo sol. 
R. Strimaitis B. Dvariono, A. Bra
žinsko, B. Gorbulskio dainomis, G. 
Puccini operos “Tosca” arijomis. 
Sol. G. Capkauskienė atliko keturias 
jai skirtas torontiečio muz. J. Govė- 
do dainas, jas papildydama A. Scar- 
lati, G. Donizetti kompozicijomis. 
Abu svečiai iš Kanados koncertą pra
plėtė duetais iš Ch. Gounod “Ro
meo ir Džiulijetos”, G. Verdi “Tra
viatos”, G. Donizetti “Meilės eliksy
ro”, dviem J. Stankūno ir S. Gaile- 
vičiaus dainom. Padėkos žodį tarė 
klebonas prel. J. Kučingis, prisimin
damas visus talkininkus parapijos 
ugdymo darbuose bei rūpesčiuose.

EDUARDO CINZO apsakymų rin
kinys “Spąstai” neseniai buvo išleis
tas Vilniuje 10.000 egz. tiražu. Bel
gijoje gyvenančio rašytojo rinkinį 
sudarė V. Kazakevičius, parašęs ir 
jam skirtą įvadą. Į “Spąstus” yra 
įtrauktas “Senis Armanas”, paimtas 
iš novelių romano “Brolio Mykolo 
gatvė”, apsakymai — “Viena direk
toriaus diena”, “Ugnies šuo”, “Ka
tė ir žmonės”, “Moriso Bredo užra
šai”, “Susitikimas”, “Iškyla į kal
nus”. Tai yra pirmoji E. Cinzo kny
ga, pasiekusi skaitytojus Lietuvoje. 
Reiškiama viltis, kad ateis eilė ir E. 
Cinzo romanams.

PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ KON
KURSAS “Atsiliepkite, trimitai-81”, 
surengtas Radviliškyje, sutelkė 12 
Šiaulių miesto ir Šiaulių zonos ra j o; 
nų orkestrų. Konkurse buvo atliktas 
A. Raudonikio kūrinys “Gera nuotai
ka”, kurin šokiu įsijungė V. Jurgaus- 
kienės vadovaujamos rajoninių kultū
ros namų būgnininkės. Konkurso lai
mėtojais atskirose grupėse buvo pri
pažinti: rajoninių Radviliškio kultū
ros namų, žemės ūkio mašinų' ga
myklos, Pakruojo rajono Žeimelio vi
durinės kaimo profesinės technikos 
mokyklos, Radviliškio melioracijos 
statybos montavimo valdybos kaimo 
kultūros namų vaikų pučiamieji or
kestrai.

AUGŠTESNIOJI J. T A L L A T- 
KELPŠOS MOKYKLA, užbaigdama 
mokslo metus, surengė įdomų kon
certą vilniečiams. Turiningą progra
mą paruošė mišrus mokyklos choras,, 
vadovaujamas J. Talžūno, kuriam tal
kina chormeisterė I. Budriūnienė ir 
koncertmeisterė E. Baltrėnienė. D. 
Šostakovičiaus romansą, Z. Fibicho 
“Poemą” ir B. Fioko “Alegro” at
liko 14-kos smuikininkių ansamblis, 
paruoštas vadovo A. Pociaus.

TRADICINIS LIAUDIES MUZI
KOS FESTIVALIS “Skamba, skam
ba kankliai” gegužės 23 d. įvyko Vil
niaus senamiesčio aikštėse ir kie
muose. Dalyvavo Vilniaus- miesto 
augštųjų mokyklų, gamyklų, taip pat 
rajonų dainų ir šokių, etnografiniai, 
liaudies instumentų ansambliai, kai
mo kapelos. Festivalin buvo atvy
kęs ir etnografinis Joensu ansamblis 
“Motor” iš Suomijos. Iš viso buvo 
susilaukta apie 500 dainininkų, šo
kėjų ir muzikantų. Festivalį režisavo 
V. Aleksandravičius.

VILNIEČIUS APLANKĖ pianistė 
Ch. Nakamura, viešnia iš Japonijos. 
Jos gastrolių repertuare buvo J. S. 
Bacho “Partita c-moll”, L. Beethove- 
no “Sonata C-dur” ir keturios F. 
Chopino baladės. Koncerto aprašyme 
konstatuojama tobula viešnios tech
nika, gražus garsas, plati bei spal
vinga dinaminė skalė, tačiau pasi
gendama šilumos, ypač F. Chopino 
baladėse.

LIETUVIŠKAI KLASIKAI savo 
koncertą paveikslų galerija pavers
toje Vilniaus katedroje skyrė Lie
tuvos radijo ir televizijos choras, 
diriguojamas vyr. vadovo L. Aba
riaus ir dirigento P. Vaičekonio. Tai 
klasikai atstovavo J. Naujalio, C. 
Sasnausko, M. Petrausko, M. K. Čiur
lionio bei kitų kompozitorių dainos. 
Koncertan taipgi buvo įjungta iš
trauka iš St. Šimkaus operos “Pagi- 
rėnai”. Koncertą M. K. Čiurlionio, C. 
Sasnauska, J. Naujalio, J. Gruodžio 
kompozicijomis papildė vargoninin
kas G. Kviklys, šiam koncertui jis 
buvo pritaikęs ir suredagavęs stu
dijinį J. Gruodžio darbą “Fuga g- 
moll”.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE gegužės 7 d. įvyko naujų kū
rinių perklausa. J. Bašinsko “Tris 
liaudies dainas balsui ir kanklių 
trio” atliko D. Sadauskas, N. Kar
čiauskienė, D. šimakauskaitė ir L. 
Naikelienė. Operos sol. B. Almonai- 
tytės ir pianistės G. Ručytės įrašas 
perklausos dalyvius supažindino su 
J. Nabažo “Trimis romansais balsui 
ir fortepijonui”, kuriem jis buvo 
panaudojęs V. Bložės žodžius. Per- 
klauson taipgi buvo įjungta V. Bag
dono “Sonata-fantazija” dviem smui
kam ir vargonam, M. Vaitkevičiaus 
“Moksleiviška fantazija” akordeonų 
orkestrui, kelios estradinės dainos. 
Atlikėjų eilėse minimi: B. Dvario
no muzikos mokyklos akordeonų or
kestras, moksleivių orkestras, L. Vil- 
končiaus vadovaujamas vokalinis 
kvartetas, Lietuvos televizijos ir ra
dijo lengvosios muzikos orkestras, 
estrados solistai — S. Povilaitis, O. 
Valiukevičiūtė, O Pociūtė, N. Rama
nauskas.

LIETUVOS TELEVIZIJA paruošė 
koncertinį filmą “Vilniaus kvarte
tas”, kurin yra įjungti keturi ilga
mečiai jo nariai — Audronė Vainiū- 
naitė, Petras Kunca, Donatas Kat
kus ir Augustinas Vasiliauskas. Jie 
nieko nekalba nei apie muziką, nei 
apie savo pašaukimą. Scenarijų pa
rašė Donatas Katkus, filmą režisavo 
Valdas Jakniūnas, filmavimą atliko 
Aleksandras Jančioras. V. Laurušo 
kvartetui skirtame epizode šio kūri
nio idėją bandoma susieti su kūry
binėmis atlikėjo galiomis. Filmo au- 
dinin yra įpinta kamerinių Vilniaus 
salių architektūra. Pirmuosius šio 
styginio kvarteto žingsnius atsklei
džia seno televizijos koncerto įrašas, 
suteikdamas įdomų kvarteto sugreti
nimą su dabartimi. Žiūrovas mato 
buvusius ir dabartinius jo narių vei
dus. Nemažą įtaką filmui turi ir įdo
mi Vilniaus panorama. Filmas už
baigiamas dešimtuoju L. Beethove- 
no kvartetu, o už jo aidi nutolstan
čio traukinio ratai. y. Kst.
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DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto^ 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

DHOLKRn

Torontiškio “Gintaro” dainininkės, pasiruošusios atlikti lietuviškų dainų 
programą Winnipego tautybių savaitėje š.m. rugpjūčio 8-15 dienomis. Iš 
kairės: vieneto vadovė G. Paulionienė, R. Meiklejohn, B. Abromaitytė, Ž. Ši- 
lininkaitė, D. Čepaitė; II eilėje: R. Verbylaitė, L. Karosaitė, N. Slivinskaitė, 
V. Slivinskaitė, D. Barakauskaitė; III.eilėje: R. Rauth, V. Stirbytė, A. Paliu
lytė: >IV eilėje: R. Kaknevičiūtė Nuotr. R. Paulionio

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 16,/z%
term, indėlius 6 mėn. 16 %
term, indėlius 1 metų 15 %
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tą 14 %
tapomųjų s-tą .................11 %
spec. taup. s-tų 14 %
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mųrtgičius nuo

18 %
.17’4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r.

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

CTCDUABl’C ETIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
v ■ tr HnH v FUIfw Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
\ -------------o——————

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

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čiai, kuriuos moka ir labai 
menką atlyginimą turintys dar
bininkai, kurii^ po savo spar
nu nėra įtraukusios darbo uni
jos. Kaikurios jų savo ižduo
se turi dideles sumas pinigų, 
bet jų nė negalvoja panaudo
ti naujų darboviečių steigi
mui. Tas sutelktas kapitalas 
tarnauja tik unijos nariams 
streikų metu, o streikais rei
kalaujama augštesnio atlygi
nimo, skatinančio infliaciją. 
Didžiųjų unijų nariams ji 
problemos nesudaro, nes jos 
nuostolius su kaupu paden
gia išsikovotas atlyginimų pa-' 
didinimas.

Aštrias reakcijas spaudoje su
kėlė paskelbti papildomi Kana
dos parlamento rinkimai Toron
to Spadina apylinkėje rugpjūčio 
17 d. Juos atnešė staigus tos 
apylinkės atstovo P. Stollerio, 
45 metų amžiaus liberalo, pa
skyrimas į senatą. Spadinai jis 
parlamente atstovauja jau nuo 
1972 m., bet jokia ypatinga veik
la nėra pasižymėjęs. Apie jį nie- 
įjo nebuvo girdėti nei spaudoje, 
nei oficialiuose parlamento pra
nešimuose. Min. pirm. P. E. 
Trudeau jo niekada nepasirinko 
net ir ministerio pareigoms, 
nors šiuo metu yra jaučiamas 
aiškus talentų trūkumas. Ne
nuostabu, kad tuojau kilo klau
simas, kodėl šis ypatingų nuo
pelnų neturintis jaunas libera
las iškeliauja į senatą, kur jam 
bus aprūpintas gyvenimas iki 
pat mirties? Atsakymą davė 
pranešimas, kad papildomuose 
parlamento rinkimuose P. Stol
lerio turėtoje apylinkėje libera
lų kandidatu bus James Coutts, 
pagrindinis min. pirm. P. E. 
Trudeau sekretorius, turintis tik 
42 metus amžaus. Spauda daro 
išvadą, kad tai yra paties P. E. 
Trudeau planas perkelti tą as-

įvykiai
singumo įstaigos. Joms Kanados 
paštas už augštesnį atlyginimą 
užtikrina siuntų pristatymą se
kančią dieną, panaudodamas 
privačias kurjerių bendroves. 
Net ir šiame streike pašto pa
slaugos tiems klientams nebuvo 
nutrauktos. Tai liudija tokiems 
klientams išsiuntinėti pašto va
dovybės laiškai, pranešantys, 
kad jų siuntoms yra užtikrintos 
kurjerių paslaugos. Pašto min. 
A. Quelletas buvo priverstas pri
sipažinti, kad “svarbaus pašto” 
kategorija veikia jau beveik tre
ji metai ir kad ji neša užtikrin
tą pelną paštui. J. Clarkas tokią 
sistemą pavadino nedemokratiš
ka, nes ji turtingiesiems užtikri
na greitą siuntų pristatymą, kai 
nėra streiko, o jo atveju — ne
nutraukiamą paslaugų tęsimą, 
kai tuo tarpu visi kiti kanadie
čiai turi kentėti. Esą dėlto val
džia ir nesijaudina, nes žino, 
kad didžiosios įstaigos ir bend
rovės streiko nėra paliestos. 
Dėlto nesiimama skubių prie
monių paštininkų streikui už
baigti. Didieji yra aprūpinti, o 
mažieji gali pakentėti, jeigu tuo 
būdu pavyks aplaužyti ragus ka
ringiems paštininkų unijos va
dams. Tai “svarbaus pašto” ka
tegorijai streiko metu talkina 
kaikurie laiškanešiai ir unijai 
nepriklausantys pašto tarnauto
jai. Siuntos surenkamos priva
čiais automobiliais, paskirsto
mos slaptuose punktuose, sude
damos į pašto įrašų neturinčius 
maišus.

Premjero W. Bennetto vy
riausybė, pagerbdama mirusį 
jaunuolį Terry Fox, jo vardu pa
vadino vieną kalną Britų Ko
lumbijoje. Jis yra Rockies kal
nyne tarp Valemounto ir Mount 
Robesono, matomas iš Yellow
head plento. Oficialus Mount 
Terry Fox augštis — 2.650 met
rų.

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . ,

Dundas ir College) ! elefOnaS
* 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 xtket
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario i Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

menį į parlamentą, įjungti į mi
nister ių kabinetą ir jį paruošti 
savo įpėdiniu. Spadinos apylin
kė, kurioje vyrauja etninės ka
nadiečių grupės, yra laikoma 
saugiausia liberalų tvirtoje. Pa
sak kitų partijų, tai esąs suktas 
manevras, juoba, kad augščiau- 
sias Ontario teismas dar nėra 
padaręs sprendimo dėl paskuti
nių rinkimų teisėtumo. Juos 
pralaimėjęs konservatorius E. 
Jackmanas reikalauja rinkimus 
toj apylinkėj paskelbti nelega
liais, nes prieš juos nebuvo su
darytas naujas rinkėjų sąrašas.

Konservatorių ir socialistų 
partijos ėmėsi akcijos J. Couttso 
išrinkimu sukliudyti. Abi parti
jos stengėsi parinkti stiprius 
kandidatus. Socialistai savo kan
didatu patvirtino Toronto mies
to tarybos narį D. Heapą, kon
servatoriai — žurnalistę Laurą 
Sabią. D. Heapas yra prosovieti
nių pažiūrų socialistas, o L. Sa- 
bia — radikali moterų teisių 
gynėja, karšta min. pirm. P. E. 
Trudeau politikos kritikė.

Konservatorių vadas J. Clar
kas dėl pašto streiko laikinai 
sustabdė numatytas parlamento 
narių vasaros atostogas. Jo nuo
mone, streikuotojai turėtų būti 
grąžinti į darbą parlamento įsa
ku. Pasak jo, parlamentarai ne
turi pradėti atostogų, kol dėl 
paštininkų streiko kenčia visa 
Kanada. Jis taipgi išryškino, kad 
Kanados paštas nevienodai ap
tarnauja savo klientus. Yra spe
ciali “svarbaus pašto” kategori
ja, kurios paslaugomis naudoja
si bankai, kitos finansinės insti
tucijos draudos bendrovės, tei-

Skautų veikla
• Romuvai paaukojo $100 s. Br. 

Žolpys. Broliškas ačiū.
• XIX-tosios Romuvos stovyklos 

vadovų-vių pasėdis liepos 21 d., 
7.30 v.v., skautų būkle. Programoje 
— paruoštų programų priėmimas. 
Stovykla —- rugpjūčio 8-22 d.d. Už
siregistravusių yra jau per 100, dau
giausia iš Toronto ir Hamiltono.

• Iš vilkiukų dr-vės j skautų Min
daugo dr-vę perkeliamas J. Zander.

• Brolijos pastovyklė Romuvoje ir 
toliau tvarkoma bei plečiama. Lie
pos 18-19 d.d. išvykoje pabaigti va
lymo darbai. Visa atlieka patys skau
tai su savo vadovais.

• LSS vadovų-vių sąskrydis šaukia
mas rugsėjo 26-27 d.d. Dainavoje. 
Bus tarybos komisijų pranešimai ir 
diskusijos. Pirmija kviečia visus ir 
visas iš anksto tame suvažiavime da
lyvauti. C. S.

ALGIS JURĖNAS, Liudos ir Petro 
Jurėnų sūnus, 1981 metais baigęs 
elektronikos inžineriją magistro 
laipsniu MacMaster universitete Ha
miltone. Pradinį ir vidurinį mokslą 
baigė Toronte. Taip pat baigė šešta
dieninę Maironio mokyklą. Toronto 
universitete studijavo inžineriją ir 
baigė ją bakalauro laipsniu. Daly
vauja lietuvių inžinierių bei archi
tektų sąjungos veikloje ir yra Toron
to skyriaus valdybos narys

D. J. ŠALNA, torontietis, 1981 metais 
gavęs statybinės bei administracinės 
inžinerijos magistro laipsnį Sanfordo 
universitete, Kalifornijoje. Š.m. rug
pjūčio mėnesį pradės dirbti statybos 
firmoje Kalgario mieste

Atsisveikino su sportu
Vilnietė Vilma Bardauskienė 1978 

m. rugpjūčio 29 d. lengvosios atle
tikos varžybose Prahoje tapo pasau
lio čempijone, į tolį nušokusi 7 m 
9 cm. Ji yra pirmoji moteris, peržen
gusi 7 metrų ribą. Į Maskvos olim
piadą 1980 m. vasarą V. Bardauskie
nė nepateko dėl silpnų rezultatų at
rankinėse varžybos. Dabar ji jau yra 
pasitraukusi iš sporto, studijuoja Pe
dagoginiame Vilniaus Institute, au
gina sūnų Tomą. įdomų M. Dai- 
niūtės pasikalbėjimą su šia iškilia 
sportininke, kuriai ir šiandien pri
klauso pasaulio rekordas, paskelbė 
vilniškis “Sportas” 47 nr.

Prisimindama savo didįjį laimėji
mą, V. Bardauskienė pasakoja: 
“Sportui atidaviau keturiolika me
tų, iš jų ketverius — didžiajam spor
tui. Jie prabėgo, kaip vienas mėnuo, 
nors tiek daug visko patyriau, per
gyvenau. Kai įveikiau 7 m ribą, gal
vojau šokti dar toliau, viename in
terviu žurnalistams netgi pareiškiau, 
kad pasistengsiu atakuoti 7.50. Ta- 
gyvenimas darė savo pataisas. Septy
nių metrų daugiau nepavyko įveik
ti ...”

Atrankinėse varžybose Maskvos 
olimpiadai geriausias V. Bardauskie- 
nės šuolis tebuvo 6.68 m. Kai buvo 
daroma galutinė atranka Znamens- 
kių vardo varžybose, V. Bardauskie
nė pasiekė tik vidutinį rezultatą: 
“Ne, neperdegiau prieš šias atsa
kingas varžybas, kaip' kad daug kas 
galvojo, o paprasčiausiai pritrūkau 
jėgų, ypač dvasinių. Buvau nepa
prastai pavargusi, tenorėjau vieno 
— poilsio. Sprendimas buvo vienas: 
palikti šuolių į tolį sektorių . . .”

I
Atsisveikinusi su šuoliais į tolį, V. 

Bardauskienė dabar kas rytą išbėga 
pasimankštinti į kaimyninį mokyklos 
stadijoną, du kartus per savaitę žai

džia tenisą su savo vyru Antanu, 
šuolių į tolį sakosi kol kas nepasi- 
ilgstanti'ir į juos nežadanti grįžti, 
nors sporto vis dar nėra zužmiršusi: 
“Žaviuosi daug kuo. Varžybose ir iš
vykose į kitus šalies miestus, užsie
nį nesiskyriau su kino kamera, jaučiu 
silpnybę menui, muzkai. Tačiau vis 
dėlto turiu pripažinti, kad didžiau
sią džiaugsmą ir liūdesį patyriau ak
tyviai sportuodama. Sportas man bu
vo visas gyvenimas, jam skyriau gra
žiausias savo valandas . . .”

Paklausta, ką jai davė sportas, V. 
Bardauskienė atsakė: “Sportas padė
jo išudyti daug gerų savybių, kurios 
dabar labai praverčia gyvenime. Pra
tybos, įtempta kova užgrūdino mane, 
tapau nelepia moterimi. Sporto dėka 
pajutau pilnakraujį gyvenimo ritmą, 
suformavau charakterį. Didžiuodama
si galiu pasakyti: kaip gerai, kad 
sportavau! Sportas — didelis menas. 
Ta pačia proga noriu pridurti, kad 
buvau patekusi į puikias pedagogų 
rankas: vaikystėje teisinga linkme 
mane nukreipė Pakruojo rajono 
Rozalimo vid. mokyklos mokytojai 
Jonas Švėgžda ir Pranas Varkala, 
jaunystėje puikius sporto įgūdžius 
davė panevėžietis Algimantas Kukš- 
ta, paskui — daug naudingų patari
mų Jonas Gadovičius.

Brangiausia sporto trofėja V. Bar
dauskienė laiko Eropos lengvosios 
atletikos čempijonės medalį: “Tai 
buvo sunkiausia mano kova spor
tiniame gyvenime, ir labai džiau
giuosi, kad įdėtas triūsas per tre
niruotes davė rezultatus.”

Trenere nežada tapti, nes tai yra 
labai sunkus ir atsakingas darbas, 
labiau tinkantis vyrams: “Ugdyti 
lengvaatletes neturėčiau nei kantry
bes, nei jėgų, be to, manau, nesuge
bėčiau — ši profesija man nesuteik
tų didelio malonumo.”

A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

Nemokamas namo įkainojimas 
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 494-0605

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

MAE-LAIbE BRIDALS
Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei 
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir 

kasdienine apranga.
Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 

9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r. — 6 v.v.
1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* jb m jb M j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: IMA:
16’/2% už 90 dienų term, indėl.
16 % už 6 mėn. term, indėlius
15 % už 1 m. term, indėlius 18 % už asm. paskolas
12 % už 3 m. term, indėlius
14 % už pensijų ir namų planą
14 % už specialią taup. sąsk. 17’/į% už mortgičius
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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 M6P 1A6

FLORIDA 
REAL cb

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T"i QI’T'l A FT1 Ti 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
JLjIJ JL A JL JCj Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijai, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityrei specialistai su ilga praktika.

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

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. Mew 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r JanQvičiai

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



Kol dantys kleba, 
žemelė dreba...
Linksmas ir liūdnas žvilgsnis iš Pietų Amerikos

A. VAISIŪNIENĖ

Mūsų kolonijos apylinkės 
pirm. Juozas Petraitis — jau 
peržengęs šešiasdešimt metų, 
žmona Marytė keleriais metais 
jaunesnė. Jis — mūsų kolonijos 
pažiba. Visi jį mėgsta. Jis ir 
darbštus, ir paslaugus, ir punk
tualus, ir duotą žodį laiko. Visi 
sako: “Dirba, net vyža ugnį ske
lia”. Lietuvoje Petraitis dirbo 
banke sąskaitininku, todėl ir li
ko toks tikslus, teisingas, sąži
ningas savo gyvenime ir orga
nizacinėje veikloje.

, Jo žmona Marytė turėjo irgi 
daug gerų savybių, o ypač mo
terišką jautrumą ir paslaugumą 
labdarybės darbuose.

Petraičiai augina sūnų, jau 
studentaujantį, veikiantį Jauni
mo Sąjungoje ir skautų organi
zacijoje. Lietuvybės išlaikymo 
reikalais, kaip ir tėvas, labai 
rūpinasi. Vienintelis sunkumas 
— lietuvių kalba.

Kad kolonija pirmininku pa
tenkinta, matyti iš to, kad jau 
trečią kartą perrinktas pirmi
ninko pareigoms.

Jaunimo Sąjungoje yra smar
ki tautinių šokių grupė. Jauni
mas puikiai šoka, tautiniai dra
bužiai nauji, kurpaitės gražiai 
susegiotos — viską pirko Kana
doje. O kai šoka, net žemelė 
dunda. Tik žiūrėk ir plok.

Kartą Petraitis grįžo iš posė
džio. Ant stalo garuoja bulviniai 
virtiniai su lašinių padažu.

— Tai ko gi Tu, Maryčiuk, 
nevalgai, — klausia Juozas žmo
ną?

— Neturiu ūpo. Paskambi
nau iš ryto dantistei Adomavi
čienei. Rytoj eisiu patikrinti 
dantų. Mat du dantys nei iš šio, 
nei iš to pradėjo klebėti: neži
nia, ar trūksta vitaminų, ar tai 
liga vadinama piorrea, kai net 
sveiki dantys kleba ir krenta.

Maryte, aš Tau iš anksto ga
liu diagnozę .nustatyti: ši liga 
vadinasi “rimtas amželis”. Ir 
man jau vienas kleba, ir drau
gas ta “liga” skundėsi. Kentė- 
kime, Maryčiuk, drauge: prašyk 
dantistę ir man paskirti valan
dą nuotaikai nuraminti.

Pasakyta — padaryta. Gręžė 
ir plombavo, masažavo dantų 
smegenis ir vitamino C prirašė.

Už savaitės bendruomenė su
silaukė svečių: atvažiavo švieti
mo reikalų atstovas iš Pasaulio 
Bendruomenės. Atvažiavo ir iš 
karto atsiprašė už trukdymą.

Važiuodami iš orauosčio į 
miestą, Petraičiai kalbasi su 
svečiu.

— Turėjote gerą, ramią ke
lionę?

— O je, aš pripratęs važinėti, 
man tik malonumas lėktuvu 
skristi. Ypač noriai važiavau į 
Jūsų koloniją, kaip vieną pavyz
dingiausių. Jūsų jaunimas tur
būt irgi tikra pažiba ir pavyz
dys kitų bendruomenių jauni
mui. /

— Kažin, — suabejojo nedrą
siai Petraitis. — Gimę, augę 
svetur, ačiū Dievui, dar jaučia
si lietuviais, draugauja su sa
vais, o kai šoka — dar žemelė 
dreba. Rimtas darbas — dar vis 
ant mūsų pečių, o mums — ne
be jaunystė, mums jau dantys 
kleba, i .

— Nebūk toks kuklus, ponas 
Petraiti. Dantys gal ir kleba, 
bet kai dirbate, tai mums nėra 
abejonės kad čia dar žemelė 
dreba.

Sustojo prie namų, išlipo iš 
automobilio.

— Koks gražus Jūsų darželis 
su sodeliu, žmogau, Jūs čia vis- 
ko>turite — gėlyčių, daržovių, 
net rūgštynių. Tai Lietuvos 
kampelis.

— Savo kampelis, daugiau 
nieko — ne Lietuva, — rimtai 
pastebi Marytė.

Pirmą vakarą svečias pasikal
bėjo tik su organizacijų vado
vais, apgailestavo, kad nėra li

tuanistinės mokyklėlės. Pasiro
do, mokytojų buvo, trūko tik 
mokinių.

Sekmadienio rytą, Petraičiai 
nuvežė svečią į lietuviškas pa
maldas. Pamaldose dalyvavo 
apie 20 žmonių.

— Kur Jūsų jaunimas? — ne
iškentęs paklausė svečias.

— Pajūry, — linksmai prisi
pažino Diržienė. Gražus oras, 
tai jie ir skuba iš namų. O dėl 
mokyklos — juk mokosi savose 
mokyklose. Daugelis sako, jog 
negerai dvi kalbas maišyti.

— Man teko skaityti spaudo
je, kad pageidaujate antro ku
nigo? — tęsė svečias.

— Yra tokių. Jaunimas nori 
tokio kunigo, kuris ne lietuviš
kų poterių mokytų, ar išpažin
ties ruoštų; nori jauno, kuris 
labiau suprastų jaunimą, su juo 
stovyklautų, prie jo prisitaiky
tų.

Kitą vakarą jaunimas pakvie
tė svečią į klubą “Germania”. 
Prisiartinus prie klubo patalpų, 
jau iš tolo švietė užrašas “Svei
ki atkeliavę”. Svečiui patiko 
toks priėmimas, patiko valgis, 
dainos. Daugelis pasipuošė tau
tiniais drabužiais. Kaspinai, 
juostos blizga, kurpaitės dailiai 
suvarstytos. Priėjo Petraičio sū
nus Antanukas ir klausia tėvą:

— Ahora jaunimas cantar 
‘‘Lietuva brangi” — okay? ,

— Gerai Antanuk, tvarkyki
tės taip, kaip Jūs esate numatę.

Pagiedojo. Po to jaunimas 
pašoko su entuziazmu. Petraitis 
truktelėjęs nosį, melancholiškai 
tarė:

■— šoka dar kaip lietuviai, 
dar žemelė dreba. . . Mes jau 
nebešokam. Gyvenam tautos 
nelaime, renkam pinigus, siun
čiam Lietuvon siuntinius, šel
piam ligos ištiktus, užpildome 
spaudos puslapius, bet klau
siam: o kas bus rytoj? Pagal 
žmoną Marytę, mums jau dan
tys kleba. . . Jadnatvė ūžia, šo
ka, jiems žemelė dreba. Jiems 
ši šalis — jų šalis, jie vargo ne
pažįsta ir nenori pažinti. Lygiai 
taip, kaip šio krašto žmonės.

Svečias pasakė: “Neliūdėk, 
ponas pirmininke. Kas, kas, bet 
Jūs neturėtumėte skųstis”.

Po šokių ir dainų svečias pa
noro padėkoti jaunimui už šo
kius ir dainas. Kol dėkojo, vis
kas buvo gerai. Blogiau buvo, 
kai panoro čia pat pradėti dia
logą su jaunimu?

Pirmas užklaustasis akis iš
vertė ir nuraudęs pasakė:

— Yo no capisco lituano, ita- 
liano.

Paklausė antro pavardės ir 
vardo, sveikindamas už puikius 
šokius.

— Mano mama portugėsa, aš 
kalbėti espanol o portugues. 
Biški lietuviški. — Ir kiek pa
galvojęs pridūrė: “šoki Malū
nas”.

— Mano tėvas aleman, — 
pridūrė sekantis.

Svečias kiek atsigavo, sugrie
bęs ir vieną, ir kitą, ir trečią 
lietuviškai kalbantį, kad ir ne- 
gramatiškai. Ir taip vakaras bu
vo išgelbėtas. Susimąstė svečias 
ir iki išvažiavimo nepralinksmė- 
jo.

Sekančią dieną svečias išskri
do. Sėsdamas į lėktuvą, apsika
binęs bučiavo Petraitį. Nuriedė
jo ašara. Petraitis atsiprašinė
damas klausė:

— Kas bus su jaunimu ten, 
kur žemelė dreba. . .”

Svečias paplojo Petraičiui per 
petį.

— Ir pas mus nedaug kuo ge
riau. Ir pas mus su jaunais tik 
žemelė dreba, tik. . . Aš gi sa
kau, mielas pone Petraiti: “Gy
vuok, Ilgiausių metų”!

Mano gi išvada tokia: “Kol 
dantys kleba, tol žemelė dre
ba. . .”

• Kurie daugiausia skundžiasi, 
tais daugiausia skundžiamasi (Mat
thew Henry).
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Griniaus “Gulbės giesmė”

C KAI) D A
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251 -4864, 251 -4025, 251 -4824 • N a m ų: 277-0814 

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

V/S(J RŪS/Į/ DRAUDA • 20 METU PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Kanados paštui streikuojant, 
laiškai iš užsienio neateina. 
Gauta “TŽ” redakcijoje visa 
eilė informacijų telefonu.

Pogrindžio spauda
Okupuotos Lietuvos pogrin

džio spauda ilgesnį laiką nega
lėjo pasiekti užsienio, bet pas
taruoju metu ji vėl pasirodė 
JAV-se. Jau yra gauti “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” 47 ir 48 numeriai. Taip 
pat gauti “Aušros” 17, 18 ir 
23 numeriai. Yra žinoma, kad 
išėjo ir 24 numeris, bet jis už
sienyje dar negautas. Išėjo taip
gi “Vyčio” 6 numeris, kuris taip 
pat jau gautas. Pasirodė ir “Tie
sos Kelio” 16 bei 17 numeriai. 
Naujas leidinys įsijungė po
grindžio leidinių eilėn, būtent, 
“Blaivybėje jėga”. Jau pasirodė 
1 numeris. Jame skatinamas 
blaivybės sąjūdis, užsimojęs gel
bėti tautą nuo okupanto perša
mo alkoholio pavojaus.

Skuodžio reikalai
Plečiasi susirūpinimas prof. 

Vytauto Skuodžio likimu. Jis da
bar yra laikomas sovietų kalėji
me, yra pradėjęs bado streiką, 
kovodamas už savo teises. Jo 
reikalu VLIKas yra padaręs žy
gių ir Madrido konferencijoje, 
kurioje, tarp kitų dalykų, svars
tomi žmogaus teisių pažeidimo 
atvejai. Yra kreiptasi į kun. J. 
Šarauską, dirbusį JAV Valsty
bės Departamente. Jis telefonu 
kreipėsi į naują Baltijos vals
tybių skyriaus vedėją Mildred 
Paterson, su kuria seniau kartu 
dirbo toje pačioje įstaigoje. Ti
kimasi, kad spaudimas į Valsty
bės Departamentą išjudins JAV- 
bių iniciatyvą gelbėti Vyt. Skuo
dį, kuris yra gimęs JAV-se

Politinė konferencija
Trečioji politinė Lietuvių 

Bendruomenės konferencija nu
matoma 1982 m. pavasarį. Vieta 
dar nenumatyta. Buvo galvota 
apie Kanadą, bet pastarosios lie
tuvių veikėjai mano, kad geriau 
yra tokią konferenciją rengti 
JAV-se. Greičiausiai ji bus 'Va
šingtone. Pagrindinė šios kon
ferencijos tema bus informaci
jos telkimas ir jos skleidimas 
didžiojoje spaudoje. Programai 
paruošti kviečiami — Lietuvių 
Informacijos Centro direktorius 
kun. K. Pugevičius ir Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centro 
Los Angeles mieste pirmininkas 
A. Mažeika. Pirmosios dvi poli
tinės konferencijos buvo dau
giau apžvalginio pobūdžio, krei
pusios pagrindinį dėmesį į da
bartinės padėties supratimą bei 
įvertinimą. Trečioji turėtų būti 
praktinio pobūdžio — daugiau 
seminaras nei įprastinė konfe
rencija.

“Pasaulio Lietuvis”
“Pasaulio Lietuvis”, PLB lei

džiamas mėnraštis bendruome
ninei veiklai skatinti, praeityje 
labai vėlavo — buvo gerokai at
silikęs, bet perėmęs jį redaguoti 
inž. Br. Nainys stipriau padir
bėjo ir išleido padidinta sparta 
kelis numerius. Jau išėjo 6-7 
nr., t.y. 1981 birželio-liepos mė
nesio ir tuo būdu nugalėjo vė
lavimą, dėl kurio daug kas skųs
davosi. Naujausio numerio siun
ta buvo atiduota paštui, bet jos 
dalis, skirta Kanadai, grįžo dėl 
Kanados pašto streiko.

PLB valdyboje
įvyko kaikurie pasikeitimai 

PLB valdyboje. Reikalų vedėjas 
Saulius Girnius perėjo dirbti į

“Laisvės radiją” Muenchene, 
kur jau nuo seniau dirba jo bro
lis Kęstutis. Ten jis dirbs dau
giausia tyrinėjimų srityje, nes 
moka rusų kalbą ir gali naudotis 
rusiškais šaltiniais. — Nauju 
PLB iždininku vietoje į St. Pe- 
tersburgo išvykusio M. Silkaičio 
pakviestas Povilas Kilius. M. 
šilkaitis lieka ir toliau PLB val
dyboje vicepirmininko pareigo
se. — Vicepirm. V. Kleiza yra 
išvykęs Europon, kur dalyvaus 
Europos lietuviškų studijų sa
vaitėje Prancūzijoje ir aplankys 
kaikurias lietuvių bendruome
nes. — Kun. A. Saulaitis, SJ, 
PLB švietimo reikalų vadovas, 
yra išvykęs Europon — daly
vaus jaunimo stovykloje V. Vo
kietijoje ir studijų savaitėje 
Prancūzijoje. — Rasa Šoliūnai- 
tė darbuojasi su P. Amerikos 
lietuvių jaunimu — kurį laiką 
pabuvo Kolumbijoje, dabar — 
Argentinoje.

Lietuvių Informacijos Centro 
tarnautoja Gintė Damušytė yra 
išvykusi Britanijon, kur du mė
nesiu dirbs Keston College įstai
goje, vadovaujamoje anglikonų 
kun. M. Bourdeaux. Pastarasis 
prašė PLB valdybą finansinės 
paramos, bet ji nebuvo įmano
ma dėl lėšų stokos. Vietoje to 
buvo pasiųsta G. Damušytė tal
kinti Kestono kolegijos įstaigo
je. Jos kelionę apmokėjo PLB 
ir PLJ Sąjunga, o jos globa rū
pinasi D. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga. G. Damušytė taip pat 
dalyvaus Europos lietuviškų stu
dijų savaitėje Prancūzijoje.

Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. dr. Vyt. Damb- 
rava kreipėsi į PL’S? prašydamas 
lėšų mokiniams vykti į Vasario 
16 gimnaziją. Dalį lėšų yra su
telkusi pati Venecuelos LB, bet 
dar gerokai trūksta apie ($2,- 
500). Stengiamasi trūkstamą su
mą sutelkti Čikagoje, kreipian
tis į lietuviškos veiklos rėmė
jus.

Pasiuntinybė Vašingtone
Lietuvos pasiuntinybė Vašing

tone yra visos lietuvių išeivi
jos, ypač JAV lietuvių, rūpes
tis. Norima, kad būtų užtikrin
tas jos tęstinumas, sustiprinant 
personalą. Ta linkme yra daro
mi atitinkami žygiai. Iš JAV val
džios kliūčių kol kas nėra, bet 
jų atsiranda iš lietuvių pusės. 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
VLIKas ir ALTa rūpinasi pa
siuntinybės namų remontu. In
žinieriai yra paruošę atitinka
mus planus, dabar belieka iš
spręsti lėšų klausimą. Juo do
misi visi trys veiksniai — VLI
Kas, ALTa ir L. Bendruomenė. 
Tikimasi, kad pavyks sudaryti 
bendrą komitetą lėšoms telkti.

Byla lietuviui
Lietuvių-žydų klausimu labai 

nuosaikiai kalbėjo adv. A. Ep- 
šteinas iš Toronto politinėje 
konferencijoje Niujorke. Iš jo 
kalbos buvo matyti, kad lietu
vių-žydų klausimą galima ne
sunkiai išspręsti abiejų pusių 
susitarimu. Deja, po poros die
nų amerikiečių spauda pranešė, 
kad iškelta teisminė byla Kaziui 
Palčiauskui, buvusiam Kauno 
miesto burmistru vokiečių oku
pacijos metu (1941-42 m.). Jis 
kaltinamas tuo, kad imigruoda
mas Amerikon anketoje neįrašė 
eitųjų pareigų Kaune. Faktiškai 
jis kaltinamas dėlto, kad jam 
esant burmistru nukentėjo daug 
žydų. Bylos kėlėjai, matyt, ne
žino ką reiškė būti burmistru 
vokiečių okupacijoje ir mano, 
kad burmistras turėjo tokią ga
lią, kaip JAV miestų burmistrai. 
Iš tikrųjų tai buvo pareigūnas 
be jokios sprendimų galios. K. 
Palčiauskas yra gimęs 1907 m., 
pasižymėjęs ekonomistas, visuo
menės, ypač skautų, veikėjas.

(Atkelta iš 5-to psl.)
Autoriaus žodyje prof. J. Gri

nius rašo: “Kaip kiekvienoj gi
liai žmogiškoj dramoj, Barbora 
ir Žygimantas atsiduria tokiose 
situacijose, kurias egzistenciniai 
filosofai vadina kraštutinėmis 
situacijomis. Panašių situacijų 
lietuviams gausiai davė II pa
saulinio karo pabaiga, privertu
si daugelį asmenų persiskirti su 
mylimais artimaisiais, staigiai 
mirti arba ... kovoti prieš ap
ninkantį niekybės jausmą dėl 
ištikimybės aukštesnėms verty
bėms.”

Ši citata aiškiai nusako auto
riaus intencijas rašant “Gulbės 
giesmę”. Dabarties mūsų trage
dija kažkaip autoriui atrodė 
identiška su Žygimanto ir Bar
boros tragedija, nes abu jie bu
vo ir fiziškai, ir dvasiškai “trem
tiniai”: Barbora Krokuvoje, ne
kenčiama ir nuodijama, o Žygi
mantas Vilniuje, motinos ir po
nų persekiojamas. Jų meilė bu

vo “svetima” laikui ir politikai, 
kaip dabarties tremtinių savi
jauta “svetima” viskam, kas ne
teikia tautinių ir moralinių ver
tybių.

Žygimanto kova su motina, 
Lenkijos didikais etc. autoriui 
davė gerą progą jų meilės tra
gediją perkelti į literatūrą, su
teikiant jai platesnes dimensi
jas, kur laimi tiesa, , bet pralai
mi asmeniška žmogiškoji laimė: 
lyg ironija, gavusi karalienės 
karūną per kančią ir širdį, po 6 
mėnesių Barbora miršta!

Šioje meilės istorijoje dau
giausia laimi Barboros broliai 
— Juodasis ir Rudasis, pasinau
doję karaliumi ir Barbora, tad 
gi — istorija, ne žmogus.

“Gulbės giesmė” parašyta su 
aiškia talento doze, su moksline 
erudicija, puikiai pasiruošus. 
Tai prasminga dovana mūsų te
atrui ir apskritai grožinei litera
tūrai.

Anatolijus Kairys

S YPSENOS
Paslaptingas telefonas

Baltuosiuose Rūmuose Va
šingtone atsilankusiam Sov. Są
jungos užsienio reikalų min. A. 
Gromykai prez. J. Carteris pa
rodė telefoną, kuriuo galima su
sikalbėti su mirusiais. Reikia tik 
nurodyti mirusio asmens pavar
dę ir jo mirties datą. Gromyka 
susigundė, pabandyti: pakėlė ra
gelį ir pasakė telefonistei savo 
motinos pavardę bei mirties da
tą. Telefonistė surado ją dangu
je ir pakvietė Gromyką kalbėti. 
Po 10 minučių pokalbio telefo
nistė pranešė, kad tai kainuos 
$213.75. Patenkintas Gromyka 
paprašė prez. Carterį parūpinti 
Kremliui tokį telefoną. Parskri
dęs Maskvon Gromyka parodė 
paslaptingą telefoną Brežnevui. 
Šis tuojau panoro pasikalbėti su 
Stalinu, mirusiu 1953 m. kovo 
5 d. Telefonistė surado jį pra
gare. Po 15 minučių pokalbio ji 
atskambino, pranešdama, kad 
kainuos 20 kapeikų. Nustebęs

Parinko Pr. Alš.

Gromyka paklausė, kodėl pokal
bis su motina atsiėjo $213.75. 
Telefonistė atsakė: “Pragaras 
yra arti Maskvos, ir pokalbiui 
su juo taikomas vietinio telefo
no tarifas.’1

Pasiteiravimas
Pilietis skambina į institutą 

profesoriui:
— Tamsta profesoriau, norė

jau pasiteirauti, kaip teisingiau 
pasakyti: eikit po velnių ar ei
kit po velniais?

— Geriausia: eikit velniop ir 
nesukit man galvos! A. M.

Pas' dantistą
Matematikos mokytojas pas 

savo buvusį mokinį, dabar dan
tistą.

— Ar labai skauda? — tei
raujasi jaunas dantistas, trauk
damas dantį.

— Daktare, tu ir gimnazijos 
laikais nemokėjai šaknies iš
traukti. . .

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

Tel. 533-5454

Toronto burmistras ART EGGLETON šoka “Vilniaus” paviljone su “Vil
niaus” karalaite ALDONA BIRETAITE tautybių savaitės — Karavano 
lnctu Nuotr. B. Tarvydo

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

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

E • NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 231-2839 N 
PAUL KOLYČIUS 789-1545 
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

x Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario
M6R 1X7 namų 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) Įstaigos (416) 537-2643

W G DRESHER
T)RESHER-BaRAUSKAS

INSURANCE
AGENCY 
LTD.

ll< E SI AS
All Seasons Travel, B.D

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

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

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

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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TORONTO"
Anapilio žinios

— Klebonas kun. J. Staškus, dvi 
savaites kapelionavęs “Neringos” 
stovykloje, liepos 25 d. grįš Anapilin.

— Pamaldos Wasagoje, Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje, sek
madieniais laikomos 9.30 ir 10.15 v.r. 
Mišias laiko kunigai pranciškonai iš 
Toronto, pavaduodami Anapilio 
kunigus.

— Sekmadienį, liepos 19, pamaldas 
Londono lietuviams laikė kun. dr. J. 
Gutauskas iš Delhi.

— Kun. dr. V. Skilandžiūnas iš 
Otavos atostogaus Londone, Ont, ir 
rugpjūčio 2 bei 9 sekmadieniais at
laikys lietuviams pamaldas Šiluvos 
Marijos šventovėje, pavaduodamas 
kleboną kun. J. Staškų.

— Tradicinės lietuvių pamaldos 
Kanados Kankinių šventovėje Mid- 
lande bus rugpjūčio 9, sekmadienį,
l. 30 v.p.p. Autobusas su maldinin
kais iš Hamiltono, pakeliui į Mid- 
landą, sustos Toronte prie Lietuvių 
Namų 10.30 v.r. Norintieji važiuoti 
šiuo autobusu prašomi registruotis 
Anapilio klebonijoje telefonu 277- 
1270.

— Mišios liepos 26, sekmadienį, 10 
v.r. — už a.a. Kotryną Monkevičienę, 
11 v.r. — už a.a. Oną Ališauskienę ir 
a.a. Oną Matukaitienę; Wasagoje 9.30 
v.r. — už a.a. Marcelę Korsakienę, 
10.15 v.r' — už a.a. Petrę Lenkaitienę.

A. a. Edvardas Sudikas, 73 
metų amžiaus, staigiai mirė š.
m. liepos 15 d. savo namuose. 
Neseniai turėjo operaciją, ją at
laikė ir neblogai jausdamasis 
grižo namo. Deja, širdis atsisa
kė toliau tarnauti. Palaidotas 
liepos 17 d. lietuvių kapinėse, 
dalyvaujant gausiam būriui tau
tiečių iš Toronto ir Hamiltono. 
Velionis buvo teisininkas, akty
viai dalyvavęs lietuviškoje veik
loje. Plačiau žiūr. nekrologe.

Pranas ir Juzefą Dovidaičiai 
liepos 18 d. atšventė 30-ties me
tų vedybinę sukaktį. Į erdvius 
jų namus ir jaukų sodelį susi
rinko giminės bei šeimos bičiu
liai — apie 80 asmenų iš Toron
to ir Hamiltono. Programos ve
dėju buvo sol. R. Strimaitis, ku
ris su akordeono palyda padai
navo keletą operinių dalykų. 
Dukros — Vida ir Aida Dovi- 
daitytės ir akordeonistė Aldona 
Biskytė, t. y. “Vasaros garsų” 
trijulė, padainavo keletą lietu
viškų dainų ir susilaukė gra
žaus svečių įvertinimo. Si tri
julė anksčiau yra daug kur kon
certavusi, bet dabar yra nutilu
si. Sukaktuvininkai gavo vertin
gų dovanų, kurias visų vardu 
įteikė dukros. Tai buvo dėkin
gumo ženklas sukaktuvininkams 
už jų veiklą, ypač švietimo sri
tyje (Pr. Dovydaitis ilgą laiką 
buvo Maironio mokyklos tėvų 
komiteto pirmininku). Prakalbų 
nebuvo. R. Strimaičio vadovau
jami, visi dalyviai sugiedojo 
“Ilgiausių metų”.

Savo vyro a. a. Placido Mic
kevičiaus atminimui Marija 
Mickevičienė paaukojo “TŽ” 
$20.

Sofija ir Stasys Rakščiai, p. p, 
Jackiai, pagerbdami a. a. E. Su- 
diko atminimą, vietoje gėlių 
paaukojo “T. Žiburiams? po 
$25.

WASAGA BEACH — SPRINGHURST 
BEACH, prie vandens, parduodamas 
vasarnamis — penkių miegamųjų; yra 
elektrinis šildymas ir židinys, pri
taikytas žiemai. Kaina $69,900. Mort- 
gičius 12.5%. Skambinti Toronte tel. 
742-1666, vakarais 239-8905.

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

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 

.Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštytas Lukas-Aleksand- 

ras, Algio ir Ritos (Morkūnaitės) Be
resnevičių sūnus.

— Susituokė Anita Urbonaitė ir 
Darrell Osmond.

— Kun. Augustinas Steigvilas, 
marijonas, svečias iš Argentinos, 
lankėsi mūsų parapijoje ir praeitą 
sekmadienį pasakė pamokslus per 
visas Mišias. ,

— Ekskursija į Šv. Žemę, Romą ir 
Asyžių, kurią organizuoja parapija 
rugsėjo 13-26 d.d., įvyks kaip buvo 
numatyta. Dar yra vietų, jei kas yra 
suinteresuotas, prašom skambinti į 
kleboniją.

— Mūsų šventovėje sekmadieniais 
vakarinės Mišioš—8.30 v.v.

— Pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje sekmadieniais Mišios — 
11.30 v.r.

— Iš mūsų šventovės palaidoti 
lietuvių kapinėse: a.a. Vacius Ur
bonas, 66 metų; a. a. Edvardas 
Sudikas, 73 m., (paliko žmoną Adelę, 
Lietuvoje — sūnų ir dvi seseris); a.a. 
Emilija Beinorienė, 70 m. (paliko 
dukrą Emiliją Krupienę ir brolį).

— “Lietuvos K. Bažnyčios Kroniką” 
anglų kalba knygos formate galima 
gauti parapijos kioske.

— Maldininkų kelionė į Midlandą 
įvyks rugpjūčio 9 d. Autobusas iš 
parapijos kiemo išvyks 11 v.r. Norin
tieji vykti autobusu prašomi regis
truotis klebonijos raštinėje. Kaina — 
$9.

— Ateitininkų stovykla prasidėjo 
liepos 19 ir baigsis rugpjūčio 1 d. 
Stovyklos kapelionas — kun. Liudas 
Januška, OFM.

— “Tėviškės Žiburius”, kol vyksta 
pašto streikas, skaitytojai gali 
pasiimti šventovės prieangyje arba 
knygų kioske.

— Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: J. Priščepionka $100, E.’ 
Jonūnienė $20. Parapijai paaukojo 
B. Vaišnoras $100.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Juozą 
Martinaitį, užpr. S. Martinaitienė, 9 
v. prašant sveikatos Onai, užpr. S. 
Kučinskienę, 10 v. už Oną Leskaus- 
kienę, užpr. L J. Morkūnai, 11.30 už 
parapiją, 8.30 v.v. specialia intencija, 
užpr. K. Starkutienė.

Kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, iš Argentinos, dalyvavęs 
marijonų vienuolijos suvažiavi
me Čikagoje, aplankė ir Kana
dą, kur turi artimų bičiulių. To
ronte jis ypač domėjosi lietu
vių institucijomis, aplankė Ana
pilį ir “TŽ” redakciją. Ištisus 
dešimt metų Argentinoje jis re
dagavo savaitraštį “Laikas”, ku
rį vėliau pavedė redaguoti O. 
Kairelienei. Sumažėjus skaity
tojų skaičiui ir pabrangus 
spausdinimo išlaidom, “Laikas” 
dabar išeina tiktai kartą į mė
nesį.

Regina Varanavičiūtė-Haggo 
su vyru iš N. Zelandijos lankėsi 
Toronte, dalyvavo sekmadienio 
pamaldose Lietuvos Kankinių 
šventovėje ir, aplankę tėvus To
ronte, išskrido į Britanijos Lon
doną tęsti savo mokslinių dar
bų. Ji yra meno istorijos dėsty
toja Christchurch miesto uni
versitete, o jos vyras — anglų 
literatūros dėstytojas. Gavę il
gesnes atostogas, jiedu aplan
kys keletą Europos kraštų. Re
gina yra gavusi magistrės laips
nį Hamiltone, o ML laipsnį — 
Britanijoje, kur parašė atitin
kamą disertaciją. Dabar ji rašo 
veikalą apie moters vaidmenį 
krikščioniškame IV š. mene. 
Jos vyras D. Haggo rašo diser
taciją iš literatūros. Regina gra
žiai kalba lietuviškai ir yra pa
rašiusi eilėraščių lietuvių kal
ba. Baigusi savo darbus Euro
poje, kartu su savo vyru sekan
tį pavasarį grįš į N. Zelandiją, 
kur turi apie 200 studentų.

Vytautas Paulionis yra “Ca
nadian Opera Company” solis
tas, pastoviai dirbantis šioje 
institucijoje. Vasaros metu jis 
dainuoja “Vasaros festivalyje” 

■ Harbourfront patalpose (,235 
Queen’s Quay West). Rugpjūčio 
13, 14, 15 ir 16 d. d. jis dainuos 
Bazilijaus vaidmenį operoje 
“Sevilijos kirpėjas”. Kasa būna 
atidaryta nuo 6.30 v. v., operų 
pradžia — 7 v. v. Bilietai — po 
$3, vaikams iki 12 metų — $1.

Torontiečiai, žiemos metą 
praleidžiantys Floridoje, vasa
roti atvyko į Torontą ir daly
vauja įvairiuose parengimuose. 
Tai — p. p. Lukai, Sakalai, Kau- 
naitės, Gulbinskai, Rovai ir kiti.

Toronto Lietuvių Namų val
dyba liepos 9 d. posėdyje, ku
riame buvo skirstomos pašal
pos įvairiems kultūriniams vie
netams paskyrė “T. žiburiams” 
ir “N. Lietuvai” po $400. Prie 
čekio pridėtame rašte LN rei
kalų vedėjas A. Vaičiūnas rašo: 
“LN valdyba linki jums ir to
liau klestėti bei tęsti savo užsi
mojimus, kad išsipildytų mūsų 
visų troškimas — laisva ir ne
priklausoma Lietuva”.

KANADOS PAŠTO STREIKO 
METU prašome “T. žiburių” 
skaitytojus, gyvenančius Toron
te, atsiimti laikraštį administra
cijoje arba parapijose sekma
dieniais po pamaldų. Kitose 
vietovėse gyvenantys tautiečiai 
prašomi atsiimti “TŽ” per savo 
pasiuntinius. Esame labai dė
kingi visiems talkininkams, ku
rie ateina j pagalbą ir pristato 
šį savaitraštį skaitytojams. Dau
guma Ontario vietovių ir Mont- 
realis gauna “TŽ” ir pašto 
streiko metu. Jų, deja, negauna 
Vakarų Kanada ir užsienis. Kai 
pasibaigs pašto streikas, prenu
meratoriai gaus visus “T. Žibu
rių” numerius, išleistus streiko 
metu.

Jadvyga ir Zigmas Labuckai 
iš Sudburio lankėsi “T. žibu
riuose”, domėjosi ypač spaustu
vės darbais ir sudburiečiams 
nuvežė laikraštį. Spaudai pa
remti paliko $20.

Valteris Maciunskas iš Kali
fornijos, lydimas p. Vekterio, 
lankėsi Anapilyje ir “TŽ” re
dakcijoje. Jis yra “TŽ” skaity
tojas, prieš 25 metus gyvenęs 
Toronte, o prieš tai dirbęs Ka
nados miškuose. Kanadoje turi 
daug pažįstamų.

Klemensas ir Julija Liutkai 
a. a. kun. P. Ažubalio mirties 
metinių proga paaukojo “T. Ži
buriams” $10.

Toronto mieste aštrėja rasi
nė problema. Ontario vyriausy
bė įsteigė specialią komisiją, 
kurios užduotis — ištirti gali
mybes tinkamai pavaizduoti ra
sių ir etninį gyventojų įvairu
mą valdžios skelbimuose, leidi
niuose, garsinėse vaizdajuostė
se. Komisijon paskirti: pirm. 
Douglas Ewart, teisingumo mi
nisterijos patarėjas, nariai — 
dr. Mavis Burke, Campbell Mc
Donald, Richard Snell. Visi su
interesuoti minėtu klausimu 
prašomi kreiptis į tą komisiją 
bei pateikti savo pasiūlymus. 
Pirmininko telefonas: 965-5745.

Toronto estai liepos 12, sek
madienį, pagerbė Sibiran išvež
tuosius Yorko kapinėse 40-čio 
proga. Dalyvavo 300 estų, pri
klausančių trims savo parapi
joms — evangelikų, baptistų ir 
sandariečių (Covenant Church). 
Pamaldos truko pusantros va
landos. Giedojo trijų parapijų 
chorai.

“The Toronto Sun” 1981. 
VII. 16 išspausdino informaci
ją iš Australijos Melburno apie 
mėgintuvėlyje pradėtą kūdikį 
ir cezarinės operacijos būdu iš
vydusį šį pasaulį. Australijoje 
tokiu būdu esąs gimęs jau de
šimtas kūdikis, pavadintas Ali- 
son-Neris. Jos motina — Dawn 
(Aušra) Arnastauskienė, 39 m. 
amžiaus, gyv. Altonoje. Kūdi
kio tėvas esąs Remus.

Kroatai, ilgai kov,oję už vie
nos gatvės vardo pakeitimą, pa
galiau laimėjo: Awde gatvė bu
vo pavadinta Croatia Street. 
Ten yra pastatyta jų šventovė ir 
kultūrinis centras. Kai šis klau
simas buvo svarstomas miesto 
taryboje, į posėdžių salę susi
rinko 800 kroatų. Tai buvo' 
ženklas, kad jie masiškai prašo 
minėtos gatvės pavadinimo pa
keitimo. Tarybos nariai nu
sprendė jų prašymą patenkinti 
15 balsų prieš 5. Prie pastarų
jų prisidėjo ir burmistras A. 
Eggletonas, siūlęs palikti senąjį 
gatvės pavadinimą, o ten esan
čią aikštę pavadinti “Croatia 
Plaza”. Su tokiu kompromisu 
kroatai nesutiko. O T. O’Dono- 
hue pareiškė: “Jau laikas prare
gėti, kad Torontas nebėra ang- 
lo-saksų miestas ir pripažinti 
kitų grupių įnašą”.
- Toronte ir kituose Kanados 

miestuose padažnėjo rasinės ne
apykantos atvejai. Tuo yra su
sirūpinusios ne tik miestų va
dovybės, bet ir federacinė vy
riausybė. Daugiakūltūrių reika
lų ministeris J. Flemingas pra
nešė, kad ateinančią žiemą bus 
rengiamas plataus masto sim
poziumas, kuriame dalyvaus 
vyriausybės, visuomenės ir pas
kirų grupių atstovai. Jame bus 
jieškoma rasinės neapykantos 
priežasčių ir priemonių kovai 
su rasizmu. Be to, Kanados vy
riausybė numato sudaryti spe
cialų vienetą, kuris rinktų duo
menis, juos studijuotų bei jieš- 
kotų rasinės neapykantos prie
žasčių. Šis vienetas veiks dau- 
giakultūrio direktoriato rėmuo
se. Taip pat vyriausybė planuo
ja informacijos vajų, kuriame 
visuomenė bus plačiau supažin
dinama su įvairių rasių etninė
mis grupėmis, nes manoma, kad 
ignorancija yra viena iš rasinės 
neapykantos priežasčių. Tiems 
uždaviniams vykdyti daugiakul- 
tūrio direktoriato biudžetas pa
didintas 1,5 milijono dolerių.

Mirus

AfA
EDVARDUI SUDIKUI,

buvusiam ilgamečiui “Talko s” valdybos 
pirmininkui, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jo žmonai ADELEI ir visiems giminėms bei 
artimiesiems —

Hamiltono Lietuvių Kredito
Kooperatyvo “Talka” valdyba 

i

A.a. Edvardą Sudiką palydėjus 
į amžiną poilsį

Juodoji viešnia dažnai atvyks
ta į Toronto lietuvių išeivių ko
loniją, pakviesdama vyresnio
sios kartos narius į amžiną po
ilsį. Š. m. liepos 15 d. rytą ji ap
silankė Edvardo Sudiko namuo
se ir mirties ženklu užbaigė jo 
žemišką kelionę. Tai nebuvo 
netikėta mirtis, nes velionis jau 
keletą metų buvo dažnas ligoni
nių lankytojas ir buvo pasiruo
šęs ją sutikti betkurioje vietoje. 
Jis mirė staiga, netikėtai šir
džiai sustojus, ant savo mylimos 
žmonos rankų, kuri savo rūpes
tinga globa palengvino jo gyve
nimo saulėlydį.

A. a. Edvardas Sudikas buvo 
gimęs 1907 m. lapkričio 1 d. 
Žeimiuose, Kėdainių spskr., ne
turtingų ūkininkų šeimoje. 
1926 m. baigė Kėdainių gimna
ziją ir 1930 m. Vytauto Didžio
jo Universiteto teisių faklute- 
tą. Nuo 1931 m. savo sąžinin
gais patarnavimais jis buvo ži
nomas Kaune kaip vienas ge
riausių advokatų. 1934 m. buvo 
pakviestas teisiniu patarėju į 
Kauno miesto savivaldybę, ku
rioje dirbo iki sovietinės okupa
cijos. Velionis buvo aktyvus 
spaudos bendradarbis, rašė ad
ministracijos bei savivaldybių 
teisės klausimais “Ūkininko Pa
tarėjuje” ir kituose laikraščiuo
se.

Baigiantis karui ir artėjant 
raudonajai armijai į mūsų kraš
tą, velionis 1944 m. rudenį pa
sitraukė į V. Vokietiją ir buvo 
paskirtas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovu Šlezvigo-Hol- 
šteino provincijoje. 1947 m. at
vyko į Angliją ir Londone kurį 
laiką buvo D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos reikalų vedėju. Į 
Kanadą atvyko 1949 m. ir apsi
gyveno Hamiltone, kur įsijungė 
į KLB Hamiltono valdybos veik
lą. Vėliau buvo išrinktas į KLB 
krašto garbės teismą ir 1973 m. 
į PLB garbės teismą.

Didelį įnašą ir žymius pėdsa
kus paliko Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo “Talka” 
organizacinėje ir finansinėje 
veikloje. Pradžioje dalyvavo 
bankelio steigėjų komitete, vė
liau valdyboje, o nuo 1960 iki 
1973 m. (iš viso 13 metų) buvo 
valdybos pirmininku. Vadovau

Toronto Lietuvių Namų Vyrų Būrelio 
rengiama

STOVYKLA
WASAGOJE

Veiks virtuvė. Kreiptis (raštinę tel. 532-3311

damas “Talkai”, pasižymėjo ko
operatinių tikslų ir finansinių 
reikalų supratimu, griežtai kon
troliuodamas, kad bankelis tau
piai ir saugiai tvarkytų narių 
indėlius bei naudingai patar
nautų nariams. Jo pirmininka
vimo metu “Talka” augo, sutel
kė keturis milijonus dolerių in
dėlių ir įsigijo savus namus. 
Kooperatinėms idėjoms popu
liarinti redagavo atitinkamą 
biuletenį, paruošė informacinių 
leidinių ir šiais klausimais rašė 
“Tėviškės Žiburįuose”.

A. a. E. Surdikas buvo labai 
malonaus būdo, pasikalbėji
muose mėgo humorą, su visais 
buvo draugiškas ir niekad nesu
eidavo į konfliktus su savo 
draugais bei bendradarbiais. 
Pasitraukęs į pensiją, 1973 m. 
apsigyveno su savo žmona Ada 
Toronte, kur dėl silpnėjančios 
sveikatos jau nejsijungė į orga
nizacinę veiklą; buvo tik stebė
tojas ir nuolatinis kultūrinių 
parengimų lankytojas.

Kaip patyręs advokatas, Pri
sikėlimo Parapijos Kredito Ko
operatyvo ir kitiems bendruo
menės nariams padėjo savo pa
tarimais testamentų ir pajamų 
mokesčių reikaluose. Savo gy
venimą tvarkė tikinčio krikš
čionies principais, daug skaitė 
ir be baimės laukė savo gyveni
mo paskutinės dienos. Užrašų 
knygelėje, tarp daugelio ištrau
kų iš skaitytų knygų, užsirašė 
ir šią mintį: “Tą dieną, kai tu 
gimei, visi džiaugėsi, tu vienas 
verkei. Gyvenki taip, kad tavo 
paskutinę valandą visi verktų, 
o tu būtum vienintelis, kuriam 
nereiktų pralieti nė vienos aša
ros! Tada tu ramiai sutiksi mir
tį, kada ji beateitų”.

A. a. E. Sudikas buvo pašar
votas Turner-Porter laidotuvių 
koplyčioje, kur jį giminės, drau
gai ir pažįstami pagerbė gausiu 
apsilankymu ir su kun. E. Jur- 
guču, OFM, pasimeldė už jo vė
lę. Liepos 17 d. rytą Prisikėli
mo parapijos šventovėje įvyko 
gedulingos pamaldos. Šv. Mi
šias atnašavo kunigai pranciško
nai: kun. A. Simanavičius, kun. 
I. Mikalauskas ir kun. P. šarp- 
nickas, kuris pasakė turiningą 
pamokslą apie mirties baimę ir 
skausmą. Pamaldose dalyvavo 
per 200 žmonių, kurie velionį 
palydėjo į šv. Jono lietuvių ka
pines Mississaugoje amžinam 
poilsiui. Prie kapo apeigas at
liko kun. E. Jurgutis, OFM. Su 
velioniu atsisveikino Hamiltono 
“Talkos” pirmininkas J. J. Kriš
tolaitis ir draugų vardu — J. 
Varanavičius.

J. Varčius

• Labdarybė, norinti reklamos, 
nustoja būti labdarybe (Hutton).

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

įvyks š.m.
rugpjūčio 2-15 
dienomis.

O MONTREAL1®
Muzikas Aleksandras Stankevičius- 

Stanke išleido savo kūrinių plokšte
lę, kurios sutiktuvės įvyko birželio 
19 d. Plokštelė (45 apsisukimų) yra 
išleista “ABLE Records Co. Ltd.”. 
Įrekorduoti du jo kūriniai, kurių 
vieną dainuoja pats autorius. Sutik
tuvėse dalyvavo dr. J. Mališka, prof. 
A. Vicas, pianistas K. Smilgevičius 
su ponia, AV parapios choro meno 
vadovas A. Keblys, “Gintaro” an
samblio atstovai, “Pavasario” choro 
mergaitės, ir nemažai kitų lietuvių. 
Taip pat dalyvavo ir būrys svetim
taučių, kaip lietuvių bičiulis Remy 
Martin, generalinis direktorius R. 
Milette, buvusi AV parapijos choro 
dirigentė M. Roch, Montrealio radi
jo ir televizijos atstovai.

Muzikas A. Stankevičius gerai pa
žįstamas Montrealio lietuviams — 
yra AV parapijos choro dirigentas 
bei akompaniatorius įvairiems mūsų 
solistams.

Sėkmės mūsų jaunam muzikui, įsi
jungusiam į moderniųjų muzikų ei
les ir nemažiau sėkmingai dirban
čiam lietuviškos muzikos baruose.

“Gintaras” į Čikagą. Rugsėjo 26 
dieną Čikagoje įvyks bendras kon
certas Čikagos ansamblio “Grandis” 
ir Montrealio “Gintaro”. Mūsų gin- 
tariečiai išvyksta į Čikagą dviem au
tobusais, nes minėtame koncerte da
lyvaus visi ansamblio dalyviai, iš
skyrus “Gintarėlio” narius;

Lilijai Jonclytei, ištekančiai už 
Yves Mainville, surengtas merg
vakaris, į kurį atsilankė apie 30 mo
terų. Jos, palinkėjusios būsimajai 
nuotakai laimingo vedybinio gyveni
mo, įteikė atminimui vertingą dova
ną. Kiek anksčiau jai buvo sureng
tas dar vienas mergvakaris su “Gin
taro” ansamblio merginoms, nes Li
lija yra veikli ansamblietė.

Labai sėkmingai praėjo metinė AV 
parapijos gegužinė, sutraukusi nema
žą skaičių parapijiečių. Gegužinė bu
vo prie Palangos ežero, kur savo 
vasarnamius turi nemažas skaičius 
lietuvių. Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet šios gegužinės metu 
buvo surengtas ir AV parapijos cho
ro pagerbimas, kaip padėka už nuo
latinį jų darbą — giedojimą šven
tovėje ir pasirodymą įvairiomis pro
gomis su lietuviška daina. Lauke, 
po ošiančiomis pušimis, šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. J. Kubilius, 
SJ.

Klebonas kun. J. Kubilius, SJ, bu
vo pagerbtas savo 75 metų amžiaus 
proga pobūviu AV parapijos salėje, 
kur susirinko nemažas būrys parapi
jiečių. Pagerbimą organizavo AV pa
rapijos komitetas ir šauliai.

Auksinio amžiaus klubo organi
zuotos ’ išvykos į Putnamą dalyviai 
buvo labai patenkinti. Montrealie- 
čiai, atvykę į Putnamą, praleido dvi 
dienas besigrožėdami gamta ir besi
gėrėdami rūpestinga seselių globa. 
Savo viešnagės metu jie turėjo pui
kią progą susitikti su rašytoja Ale 
Rūta, kuri buvo atsivežusi savo nau
jai išleistą knygą “Laiškas jaunys

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Terminuotus vienerių metų

DUODA PASKOLAS:
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KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
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KASOS VALANDOS
1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9 — 3
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PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Vis atsiranda vandalų, naiki
nančių kapinių paminklus. “The 
Toronto Sun” 1981. VII. 16 pra
nešė, kad daug paminklų nu
griauta ir apdaužyta Mount 
Hope kapinėse. Toronto katali
kų kapinių administratorius 
Paul Klune pareiškė: “Žmonės, 

tei”. Įsigijusieji šią knygą gavo ir 
rašytojos autografą.

Marija Adamonytė ir Danielius 
Mališka atstovavo Montrealio ateiti
ninkams Toronte įvykusioje ateiti
ninkų moksleivių stovykloje. Danie
lius buvo šios stovyklos vadovu.

Krikštynos: AV šventovėje pa
krikštyta Ina-Marija Rudlnskaitė, 
Rūtos ir Rimo Rudinskų dukrelė. 
Krikšto tėvais buvo Rūta ir Darius 
Subačiai. Taipgi pakrikštytas Juozas 
Piečaitis, Reginos ir Juozo Piečai- 
čių tunus. Sveikiname naujuosius 
AV parapijos narius ir jų tėvelius, 
linkėdami visiems Dievo palaimos.

Rugpjūčio 1 d. bus pakrikštytas 
Erikas Anthony Sodo, Dalios Kudž- 
maitės ir Peter Sodo sūnelis. Krikš
to tėvai — Ramūnė Bulotienė ir 
John Sodo. Mažasis Erikas yra jau 
penktas Genovaitės Kudžmienės vai
kaitis.

Mirusieji. A.a. Augustina Givienė 
mirė sulaukusi 59 m. amžiaus, palik
dama liūdesyje dukterį su šeima. 
Palaidota iš AV šventovės Cote dės 
Neiges kapinėse.

A.a. Babora Mikalajūnienė mirė 
sulaukusi 77 m. amiaus; paliko gi
liame liūdesyje du sūnus ir dukterį 
su šeimomis. Palaidota iš Sv. Kazi
miero šventovės. Į jos laidotuves 
atvyko iš Los Angeles giminaitis, 
buvęs montrealietis Antanas Mika
lajūnas. Visi minėti mirusieji buvo 
senosios kartos ateiviai.

Vladas Žitkus susituokė su Irena 
Cameron AV šventovėje.

šaulių rengta gegužinė įvyko lie
pos 19, sekmadienį, Skruibių ūkyje. 
Pamaldas ten atlaikė kun. J. Kubi
lius, SJ.

“Nepriklausoma Lietuva” pašto 
streiko metu nespausdinama. Jos 
rengiama gegužinė . Skruibių ūkyje 
įvyks liepos 26.

“Nidos” medžiotojų ir žuvautojų 
klubo rengiama gegužinė įvyks rug
pjūčio 2, sekmadienį.

Kun. J. Aranauskas, SJ, atostogaus 
iki rugsėjo mėnesio daugiausia Kve
beko provincijoje ir kartu atliks me
tines savo rekolekcijas. N. B.

Mirė radijo stoties savininkas. Ka
nados spaudos agentūra “Canadian 
Press” pranešė, kad liepos 12, sek
madienį, automobilio nelaimėje 
prie Rawdon, Que., žuvo Casimir 
Stanezykowski, 55 metų amžiaus, 
CFMB radijo steigėjas. Palaidotas 
liepos 16 d. Jis buvo gimęs Lenki
joje. Kanadon imigravo 1947 m. 
Pradžioje dirbo “Montreal, Star” 
laikraštyje (dabar jo nebėra) ir stu
dijavo Sir George Williams univer
siteto komerciniame skyriuje. Jį bai
gęs, 1962 m. įsteigė etninę radijo 
stotį, kurioje savo programą turi ir 
lietuviai. Vėliau jis savo veiklą iš
plėtė ir įsteigė panašią radijo stotį 
Winnipege, CKJS, skirtą etninių 
grupių reikalams. Be to, velionis bu
vo veiklos lenkų organizacijose, bu
vo Kanados daugiakultūrės tarybos 
nariu. K.

kurie tai padarė turi būti išpro
tėję arba narkotikų paveikti”. 
Tose kapinėse pastaruoju metu 
padaryta $10.000 nuostolių. Ap
daužytus paminklus esą turi at
naujinti giminės, o jeigu jų nė
ra, tokie paminklai bus užkasa
mi į žemę.


