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Problemos nelaidojamos
Esame jau nekartą rašę apie lietuviams daromą 

skriaudą Seinuose, t.y. bazilikoje. Ten nuo 1946 metų 
vyksta kova už pažeistas lietuvių kalbos teises. Įsitvirti
nusi nacionalistinė lenkiška dvasia ištrėmė lietuvių kal
bą iš bazilikos, o kartu su ja ir lietuvius. Praėjo 35-ri 
mėtai, bet lenkiškasis nacionalizmas nė kiek nesuma
žėjo — priešingai, jis ten sustiprėjo kovos nuotaikoje, 
bet susilpnėjo lenkų krikščioniškumas. Jei ten krikščio
niškojo gyvenimo vadovai nuoširdžiai rūpintųsi religi
niu gyvenimu, minėtos lenkų-lietuvių kovos nebūtų. Jie 
ne tik nedraustų lietuviams melstis gimtąja kalba, bet 
juos kvieste kviestų bazilikon, sudarytų palankiausias 
sąlygas jų pamaldoms, padėtų lietuviams stiprinti krikš
čioniškąjį gyvenimą, kuriam gresia dideli ateizmo bei 
komunizmo pavojai. Deja, taip nėra, nes lenkų sluogs- 
niuose ten vyrauja nacionalizmas, pasiryžęs naikinti 
visa, kas nelenkiška. Neapykanta, sklindanti iš lenkiš
kosios vadovybės, yra ne krikščioniškumo, o nacionaliz
mo žymė, kompromituojanti ir pačius Evangelijos skel
bėjus. Nuostabiausia yra tai, kad tokią laikyseną palaiko 
bei remia net augštieji lenkų hierarchai, kurių pareiga 
yra rūpintis pirmoje eilėje ne nacionalizmu, o Evange
lijos skleidimu visom tautybėm, nedarant jokios diskri
minacijos.

K
AD SEINUOSE vyrauja nacionalistinė lenkų 
dvasia, matyti ne tiktai iš yisos tenykščių lenkų 

■ dvasiškijos laikysenos, bet ir iš atsakingo vyskupo 
pareiškimo. Kai Punske atsilankiusi Seinų lietuvių de

legacija bandė kalbėtis su juo, einančiu iš klebonijos į 
šventovę, vyskupas pareiškė: ant tos bylos dėkite kryžių, 
t.y. ją palaidokite. Tai buvo patvirtinimas to nacionalis
tinio lenkų nusiteikimo, kuris vyrauja Seinų dvasiškijoje 
ir apie ją besispiečiančių lenkų grupėje. Reiškia 
Ganytojas, kuriam priklauso vyriausia krikščioniško 
gyvenimo vadovybė vyskupijoje, palaiko lietuviams 
daromą skriaudą! Ir jam, atrodo, nesvarbu, kad lietuvių 
visuomenėje ima stiprėti ateistinė ir komunistinė dvasia, 
ypač, jaunimo gretose. Tegu lietuviai bedievėja, svarbu 
tiktai, kad lenkiškumas triumfuotų. Tai pavojinga 
laikysena, vedanti į nukrikščionėjimą, ypač dabartiniais 
laikais. Krikščioniškai nusiteikę lietuviai į tokią lenkų 
laikyseną žiūri su didžia širdgėla, nes lietuvių jaunimas 
tuo būdu yra gundomas nusigręžti nuo krikščionybės. Ir 
tai yra nacionalistinės lenkų laikysenos pasekmė. To
kiose vyskupijose, kur gyvena įvairios tautybės, ganytojai 
turėtų būti bešališki sprendėjai. Kai atsiranda prob
lemos, jos turi būti sprendžiamos, o ne laidojamos. 
Neišspręsta problema nuolat grįžta, atsinaujina kaip ir 
apgydyta, žaizda. Tai rodo ir 35-rius metus trunkanti 
Seinų problema.

ATSAKINGOJI lenkų hierarchija Seinų problemą 
LA laiko išspręsta. Esą lietuviams laikomos pamaldos 

X A. buvusioje protestantų šventovėlėje ir tolimoje 
Žagariu koplyčioje, o bazilikoje — lenkams. Bet tai nėra 
patenkinamas sprendimas. Tai tik priedanga lietuvių 

' išstūmimui iš bazilikos, į kurią jie turi nemažesnę teisę 
kaip lenkai, nes tai ir lietuvių parapijos šventovė. 
Lietuvių pamaldoms skirtos vietos yra mažytės, toli gražu 

^nepakankamos esamam lietuvių katalikų skaičiui. Jei 
Seinų lietuviai minėtu lenkų dvasiškijos sprendimu yra 
didžiai nepatenkinti, yra ženklas, kad jis yra neteisingas, 
lietuvius skriaudžiantis, įžeidžiantis. Jis liks lietuvių- 
lenkų santykių istorijoje kaip juoda dėmė, garbės 
nedaranti lenkų vadovybei, nuo kurios priklauso spren
dimai. Nežiūrint daugelio ligšiolinių pastangų, toji vad
ovybė nerodo jokio palankumo lietuviams. Net vienin
telis kunigas Seinuose, mokantis lietuvių kalbą, buvo iš
keltas į lenkišką parapiją. Tuo būdu ir taip jau menkas 
lietuvių aptarnavimas dar sumenkėjo. Visdėlto ryžtin
gieji Seinų tautiečiai nenuleidžia rankų, manydami, kad 
tokios rūšies' problema negali būti laidojama, o tik 
sprendžiama. Prie jos sprendimo jie kviečia prisidėti ir 
laisvojo pasaulio tautiečius, t.y. daryti spaudimą į Vati
kaną, kuris yra pasirašęs Helsinkio aktą, kad rūpintųsi 
žmogaus teisių apsauga Seinuose ir kitose panašiose vie
tovėse.

KANADOS ĮVYKIAI

Policija, spauda, paštas

Pasaulio įvykiai
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS KARIUOMENĖ SU TANKAIS 
ir lėktuvais iš Namibijos įsiveržė į pietinę Angolos dalį, nepai
sydama galimo susikirtimo su 20.000 Kubos karių, remiančių 
marksistinį Angolos režimą. Atrodo, pagrindinis šios invazijos 
tikslas yra sunaikinti marksistinių partizanų bazes, iš kurių jie 
daro įsiveržimus Namibijon. Tautų Sąjunga kadaise Namibijos 
globą buvo patikėjusi Pietų Afrikos respublikai, o Jungtinės 
Tautos Namibijai siekia pilnos nepriklausomybės. Problemą 
Pietų Afrikai sudaro marksistinio režimo pergalė Angoloje, pa
siekta Sovietų Sąjungos ir Kubos pagalbos dėka. Pietų Afrika 
nenori, kad komunizmas įsigalėtų ir kaimyninėje Namibijoje, 
kur kova su partizanais vyksta jau 15 m. Nėr kubiečiai kariai, nei

Otavoje pagaliau buvo pa
skelbtas RCMP policijos reika
lus tyrusios karališkosios komi
sijos pranešimas, pareikalavęs 
$10 milijonų išlaidų ir beveik 
ketverių metų laiko. Komisiją 
sudarė teisėjas D. C. McDonal- 
das, advokatai G. Gilbertas ir D. 
Rickerdas. Pagrindinis jos užda
vinys — ištirti RCMP pareigū
nų padarytus įstatymų pažeidi
mus ir paruošti rekomendacijas 
vyriausybei. Komisija, rinkama 
medžiagą, turėjo 313 atvirų bei 
uždarų pasėdžių, apklausinėj© 
149 liudininkus. Pranešimar. yra 
įtraukta net 250 pasiūlymų. Pa
grindinį pasiūlymą net be parla
mento pritarimo tuojau patvirti
no RCMP policijos ir federaci
nių kalėjimų min. R. Kaplanas. 
Iš RCMP bus išjungtas saugu
mo skyrius, kurį pakeis naujai 
sudaryta civilinė valstybinio 

saugumo bei žvalgybos agentū
ra, vadovaujama buvusio teisin
gumo ministerio pavaudotojo F. 
Gibsono. Ji turės trijų asmenų 
patariamųjų tarybą ir ją prižiū
rantį parlamento komitetą. Ka
rališkoji komisija pripažino, kad 
RCMP saugumiečiai yra atlikę 
nelegalių veiksmų. Kartu betgi 
pabrėžiama^ kad jau 1970 m. 
gruodžio 1 d. RCMP saugumo 
skyriaus viršininkas J. Starnes 
Kanados ministerių kabineto 
posėdyje kalbėjo apie nelaga- 
lius veiksmus, kuriuos RCMP 
saugumiečiai atlieka jau ištisą 
dvidešimtmetį. Tame posėdyje 
buvo min. pirm. P. E. Trudeau 
ir anuometinis teisingumo min. 
J. Turneris, tačiau jiedu nesi
ėmė jokių suvaržymų.

RCMP policija yra istorinė Ka-. 
nados institucija, palikusi gilius 

(Nukeltą į 6-tą psl.)

Punsko parapijos lietuviai sekmadienio pamaldas pradeda procesija aplink šventovę su vėliavomis

Lietuviškos parapijos Suvalkų trikampyje
Tai Punsko, Smalėnų ir Seinų. Kova dėlįlietuvių kalbos vyksta tiktai Seinuose

VYTAUTAS PEČIULIS

Suvalkų tirkampio ribose yra 
trys parapijos — Punsko, Sma
lėnų ir Seinų, kuriose susitelkę 
nemažai lietuvių. Yra lietuvių 
ir kaimyninėse parapijose, bū
tent, Kolietnyko, Beceilų ir Vi
žainio, bet dėl mažo skaičiaus 
parapijų veikloje jie nesireiš- 
kia.

Įspūdingos pamaldos
Punsko parapija, kurioje kle

bonu yra kun. Ignas Dzermeika, 
lietuviškos pamaldos vyksta nuo 
parapijos įsteigimo. Vikarais vi
są laiką yra skiriami lenkai. 
(Beveik kiekvienas, pabuvęs pa
rapijoje, pramoksta daugiau ar 
mažiau lietuviškai. Bet vikarai, 
tik pramokę lietuviškai, iškelia
mi į kitas parapijas. Tris ket
virčius parapijiečių Punske su
daro lietuviai.

Pagal esamą tvarką, šventa
dieniais Punske laikomos tre
jos Mišios — dvejos ,lietuvių 
kalba ir vienerios lenkų kalba. 
Pamaldos yra gausiai lankomos 
ir dabartiniu metu nėra jokių 
nesusipratimu tarp lietuvių ir 
lenkų. Mišios 8 v. r. laikomos 
lietuvių kalba. Mišių metu gie
da jaunimo choras, paruoštas 
jauno vargonininko Parakevi- 
čiaūs. Giedojimas yra labai 
įspūdingas gal dėlto, kad gieda 
jaunimas,' pradžios mokyklos 
bei licėjaus mokiniai. Daugumą 
giesmių gieda visi pamaldų da
lyviai. Šiose Mišiose dalyvauja 
labai daug žmonių.

Tas’ laikas yra labai patogus 
apylinkės ūkininkams. Jie rytą 
apžiūrėję gyvulius suvažiuoja į 
pamaldas. Tokiu būdu jiems lie
ką laisva Visą diena poilsiui.

Dešimtą valandą Mišios laiko
mos lenkų kalba, čia susirenka 
visi lenkiškai kalbantieji para
pijiečiai. Po šių Mišių apie 11 v. 
susirenka parapijos choras, ku
ris gieda Rožinį. Pabaigus gie
dot Rožinį, 12.15 v. prasideda 
pagrindinės Mišios — Suma lie
tuvių kalbą. Mišių. metu gieda 
parapijos choras bei visi daly
viai.’ Šventadieniais, kurie iš
puola viduryje savaitės, šalia 
dieninių pamaldų pagal sekma
dienio tvarką, dar laikomos Mi
šios 6 v. vakaro tiems, kurie tu
rėjo dirbti valdišką darbą die
nos metu.

Procesijos
Kiekvieną šventadienį po Su

mos Punske būna švenčiausio
jo-išstatymas su iškilminga pro
cesija, kuri eina aplink švento
vę. Lietaus atveju ir žiemą pro
cesija daroma šventovės viduje.

Suma su visais priedais už
trunka apie dvi valandas. Labai 
iškilmingos procesijos vyksta 
atlaidų metu. 'Punsko parapijo
je buria treji atlaidai — Jurgi
nių, Šv. Petro ir Povilo ir Zo
nes. Procesijos metu nešamos 
vėliavos bei šventųjų altorėliai. 
Motetų draugijos vėliavą neša 
moterys, šv. Antano vėliavą — 

jaunuoliai, šv. Jpno Bosco vė
liavą — 3 vaikinai ir 16 mergi
nų, kurios laiko kaspinus. Mari
jos statulą riešą!merginos, apsi
rengusios baltomis suknelėmis. 
Rožinį ir širdį neša jaunos mer
gaitės, baltai j 'apsirengusios. 
Prieš kunigą su monstrancija 
mergaitės barsto gėles. Var
pams skambant, visi gieda.

Šventovė ir klebonas
Punsko parapijos šventovė 

išpuoštą įr išdekoruota lietuviš
kais motyvais.! viename iš vit
ražų matyti Vytis. Visus Šven
tovės remontus ir išdekoravimą 
atliko prieš 10 metų dabartinis 
klebonas I. Dzermeika, Tai 
darbštūs kunigas, kurio pastan
gomis buvo atlikti dideli dar
bai, surišti su parapija. Labai 
stengiasi Įvesti ką nors naujo, 
bet tai nevisada patinką vyres
niems. Prieš dešimtį metų kle
bonas su vyskupo pritarimu ruo
šė planus statyti koplyčią Vidu
girių kaime. Tai kaimas pačia
me parapijos pakraštyje. Buvo 
sakoma, kad tai palengvintų to
liau gyvenantiems. Bet iš tikrų
jų atrodė, kad tuo norėįa su
silpninti pamaldąs lankančių 
skaičių Punske. Tadai, esant ma
žiau lietuvių; būtų buvę keičia
ma pamaldų tvarką; Klebonas, 
negavęs pritarimo iš Vidugirių 
apylinkėje gyvenančių lietuvių, 
atsisakė numatyto sumanymo.

Lietuviai suprato ko tuo su
manymu siekiamą. Į aiškinimą, 
kad tai būtų visiems patogiau 
ir nereikėtų taip toli važinėt į 
pamaldas, taip atsakyta: jeigu 
visi lankė pamaldąs, kai daugu
mą eidavo pėsti arba važiuodavo 
arkliais, tai dabar, turint me
chanizuotą susisiekimą, nesuda
ro jokių sunkumų. Šiaip visa 
tvarka parapijoje yra vedama 
pagal lietuviškas tradicijas. Tai 

'matyti atsilankius šventovėje.

Suvalkų trikampio Punsko parapijos lietuvaitės, apsirengusios tautiniais 
drabužiais, dalyvauja procesijoje su šv, Jono Bosko vėliava, kurioje yra 
Įrašas: “Vesk skaisčiais keliais jaunimą”

Smalėnai
Smalėnų parapija nėra, dide

lė savo plotu. Šventovėje laiko
mos Mišios lietuvių kalba. Kle
bonas Jonas Macekas yra len
kas, bet, būdamas vikaru 'Puns
ko parapijoje, išmoko lietuvių 
kalbą. Jis yra tikras kunigas, 
kuris patarnauja ta kalba, ku
ria žmonės reikalauja.

Lietuvišką parapijos bran
duolį sudaro trys lietuviški kai
mai — Raistiniai, Vilkapėdžiai 
ir Žvikeliai. Kituose kaimųose_ 
randama tik mažumą lietuvių. 
Nustatyta klebono tvarka vyks
ta pamaldos ir jokių problemų 
nėra. '

Kovos Seinuose
Kiek sunkiau yra Seinuose. 

Ten nuo 1946 m. nebėra lietu
viškų pamaldų šventovėje. Tais 
laikais, kai Mišios’ buvo laiko
mos lotyniškai, per neapsižiūrė
jimą buvo nusileista. Mat, ne
turint lietuvio kunigo, nebuvo 
kam pasakyt lietuviško pamoks
lo. Dėlto ir atsilikta. Bet kai 
Mišios buvo pradėtos laikyti 
gimtąją kalbą, tos parapijos lie
tuviai (pagal sąrašą yra arti 
3:000), pradėjo reikalauti Mišių 
lietuvių kalba. Tam pasiprieši
no klebonas kun. Stanislaw Ro
gowski, pareikšdamas, kad kol 
jis bus klebonu, lietuviškų pa
maldų Seinų bazilikoje nebus. 
To savo nusistatymo laikosi iki 
šios dienos, klaidingai apie lie
tuvius informuodamas augštes- 
nius dvasiškius. Tam jo nusista
tymui pritaria Lomžos vysku
pas M. Sosinowskis.

Rimtą kova dėl pamaldų Ve
dama ' daugiau kaip 10 metų. 
Daug kartų buvo kreiptasi tuo 
reikalu į Lenkijos primą a. a. 
kardinolą S. Wyszynskj, bet 
gautas neigiamas atsakymas. 
Vietoję to reikalo sutvarkyti ne- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

sovietų patarėjai į karo veiks
mus su Pietų Afrikos kariuo- 
nės daliniais, tankais ir lėk- 
vais neįsivėlė. Kangongos 
vietovėje, 60 mylių nuo Nami
bijos pasienio; buvo rastas pa
skubomis paliktas sovietų pa
tarėjų namas. Ant virtuvės sta
lo tebebuvo maisto likučiai, 
nebaigtas gerti butelis sovie
tinės degtinės. Iš paliktų daik
tų buvo nustatyta, kad tame 
pastate gyveno 27 patarėjai 
iš Sovietų Sąjungos — 20 vy
rų ir 7 moterys. Kuba pagra
sino pradėti karo veiksmus, 
jeigu Pietų Afrikos kariuo
menė priartės prie jos bazių. 
Ir Maskva, ir Havana dėl šios 
invazijos kaltina Vašingtoną, 
nors iš tikrųjų prez. R. Rea- 
ganas oficialiai jai nepritarė.

Nesėkminga ofenzyva
Okupacinė Sovietų Sąjun

gos kariuomenė praėjusią sa
vaitę puolė Afganistano par
tizanus Pandžiros slėnyje^ no
rėdama užsitikrinti netruk
domą tiekimo liniją.’ Sovie
tams pavyko užimti pramoninį 
Gulbaharos miestelį, bet iš jo 
vėl buvo pasitraukta. Paramą 
partizanams, siekiančią $100 
milijonų, yra suorganizavu
si JAV žvalgybos agentūra 
ČIA. Kartu su JAV šion pro- 
gramon yra įsijungusi komu
nistinė Kinija, -Pakistanas, 
Egiptas ir Saudi Arabija. Iš 
turimų atsargų partizanams 
siunčiami sovietinės gamy
bos ginklai ir net priešlėktu
vinės raketos. Pasitarimus dėl 
okupacinės sovietų kariuome
nės pasitraukimo su Pakista
nu ir Iranu Jungtinių Tautų 
globoje jau nori pradėti ko
munistinis Afganistano prez. 
B. Karmalio režimas. Šiuo rei
kalu Pakistane lankėsi Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas N. 
Firjubinas. Kremlius nori, 
kad Pakistanas prez, B. Kar
malio režimą pripažintų tei
sėta vyriausybe. Pakistanas 
tą režimą tesutinka laikyti 
viena politine Afganistano 
partija.

Atnaujins derybas
Aleksandrijoje vienuoliktą 

kartą susitiko Izraelio prem
jeras M. Beginąs ir Egipto prez. 
A. Sadatas. Jie nutarė atnau
jinti jau 14 mėnesių nutrauk
tas derybas dėl savivaldos ara
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Žvelgiant į Venecuelos ir kitų kraštų lietuvių gyvenimą 
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Negęstanti ugnelė

Tradicinė mokytojų studijų savaitė Dainavos stovyklavietėje

bams Izraelio okupuotoje , Ga
zos juostoje ir vakarinėje Jor
dano upės pakrantėje. Įtakos 
šioms deryboms gali turėti M. 
Begino susitikimas rugsėjo 8 
d. Vašingtone su prez. R. Rea- 
ganu, kuris .net dviem mėne
siam buvo sustabdęs karo lėk
tuvų pristatymą Izraeliui. R. 
Reaganas taip pat yra pasi
ruošęs parduoti Saudi Arabi
jai penkis žvalgybinius lėk
tuvus, aprūpintus specialiu 
radaru, nors šiam pardavi
mui priešinasi Izraelis bei 
jo šalininkai JAV kongrese. 
Pasitarimus pradės Izraelio ir 
Egipto ministerial ' rugsėjo 
23 d. Niujorke. Aleksandrijo
je. Taipgi buvo nutarta plės
ti tarp abiejų šalių žemės ūkio, 
turizmo ryšius, kultūrinius 
mainus.

Triumfas erdvėse
Automatinis amerikiečių erd

vėlaivis. “Voyager 2”, iššau
tas į erdves 1977 m. rugsėjo 
5 d., pasiekė Saturno plane
tą, atsiųsdamas daug ryškių 
paties Saturno, jo mėnulių 
ir jį"-supančių žiedų nuotrau
kų. Gautoji medžiaga yra ge
resnė už “Voyager 1”, pro Sa
turną praskridusio pernai vė
lyvą rudenį. Šį kartą buvo įro
dyta, kad žiedai yra daug pla
tesni nei buvo tikėtasi, kad 
juos sudaro ledu padengtos 
dulkės bei įvairaus dydžio 
uolų skeveldros, žiedams duo
dančios skirtingas spalvas. 
Praskrendant pro Saturną su
triko nuotraukas darančios bei 
kitus instrumentus turinčios 
erdvėlaivio, platformos kont
rolė. Dėlto 6.000 sumažėjo nu
matytų nuotraukų skaičius, bet 
tai įvyko tada, kai jau buvo at
liktas pagrindinis fotografa
vimas. Specialiomis instruk
cijomis mokslininkams pavy
ko atstatyti dalinį platfor
mos veikimą. Erdvėlaivis 1986 
m. sausio 24 d. pasieks Urano, 
.1989 m. rugpjūčio 24 d. Nep
tūno planetas.

Bomba Teherane
Posėdžio metu premjero 

įstaigoje sprogusi bomba vėl 
praretino Irano vadų gretas. 
Žuvo du nauji pareigūnai — 
prez. M. A. Ražajus ir prem-' 
j eras M. J. Bahonaras, penki 
kiti politikai. Buvo sužeista 
keliolika asmenų.
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Lietuviškos parapijos.,.

Muzikinė kanadietės plokštelė
Rengiamasi išleisti solistės Ginos Čapkauskienės 

dainų bei arijų plokštelę

(Atkelta iš, 1-mo psl.) 

įmanoma, o iš augštesnių vietų 
užtarimo nesulaukiama. Kartą 
buvo pareikšta klebonui, kad 
apie tai sužinos popiežius. At
sakė: “Popiežius, apie tai žino. 

, Nepamirškit, kad popiežius yra 
lenkas”.

Vyskupo nusistatymas
Punske per šv. Petro ir Povi

lo atlaidus lankėsi vyskupas M. 
Sosinowskis ir teikė Sutvirtini
mo sakramentą. Sakydamas pa
mokslą, kalbėjo apie artimo 
•meilę ir džiaugėsi gražia tvarka 
Punsko parapijoje, bet Seinų 
parapijiečių delegacijos priimti 
nesutiko. Vėliau leido delegaci
jai jį palydėti nuo klebonijos 

’iki Šventovės: Prieš įeidamas į 
šventovę, pareiškė; kad'jis tuo 
reikalu nieko padėt' negali. Pa
klaustas, ar dar yra kokių nors 
vilčių lietuviškoms pamaldoms, 
atsakė, kad sprendimas padary
tas, ir lietuviai Seinų parapijo
je ant savo pastangų gali dėti 
kryžių.

Nenuleidžia rankų
Seinų lietuviai nenuleidžia 

rankų ir nepraranda vilčių. Jie 
kiekvieną sekmadienį, vos pa
sibaigus Sumai bazilikoje, pra
deda giedoti lietuviškai, nors 
visaip yra trukdomi — palei
džiama per .garsiakalbius cy
pianti muzika. Tačiau ir tai ne
nutildo jų giedojimo, šiuo me
tu yra išgalvotas naujas trukdy
mo būdas. Visą laiką Suma pra
sidėdavo 11 vai. Sumai pasibai
gus lietuviai giedotojai galėda
vo suspėti- į autobusą, kuris iš
eidavo 2 v. p. p. Dabar klebonas 

/ įvedė Sumą 12 Vai. Lietuviai, 
kurie nori giedoti pasibaigus 
Sumai, nesuspėja į antros va
landos autobusą. Bet ir tai nesu
stabdo jų giedojimo, nors tada 
turi.jieškot kitų būdų grįžti na
mo.

Teko nugirsti, kad yra asme
nų, kurie ruošiasi važiuoti į Ro
mą pas popiežių ir prasyti užta
rimo. Bet ar tai pavyks, pamaty
sim ateityje. '

Šeiny klebonas kunigas S. ROGOWSKI laiko lenkiškas pamaldas Šeiny ba
zilikoje. Lįetuvišky pamaldy neįsileidžia

ĄtA
LIUDMILAI PRANEVIČIŪTEI

Lietuvoje mirus,, /
jos tėvelį MEČISLOVĄ PRANEVIČIŲ nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Šiauliečių sambūris Toronte

Dabartinė padėtis
Seinų parapijos lietuvių tiks

las yra gauti vieneriąs Mišias1 
bazilikoje lietuvių kalba; Visur 
ir visiems aiškinama, kad Mi
šios lietuviškai yrą laikomos 
jiems duotoje liuteronų švento; 
vėje Ir Žagariu kaime esančio
je koplyčioje.' Ką tuo norima 
įrodyti? Esama arti trijų tūks
tančių parapijiečių,. duotoji liu
teronų šventovė yra pėriria- 
ža, o Žagariu koplyčia atremon
tuota tik tam, kad sumažintų 
pamaldas lankančių lietuvių 
skaičių Seinuose. Be to, lietu
viai nenori būti išstumti visam 
laikui iš bazilikos, kurios prie
globstyje yra ankščiau buvę.

Šiuo metu .Seinų parapija yra 
likusi be lietuviškai mokančio 
kunigo. Kun. Zenonas. Parake- 
vičius, kuris iki šiol buvo Sei
nuose vikaru ir aptarnaudavo 
lietuvius, yra iškeltas į Lenki
jos gilumą. Aiškinama, kad jis 
negalėjęs būti ilgiau Seinuose, 
kai lietuviai kovoja už savo tei
ses.
. Baigdamas noriu suglaustai 

paminėti tai, ką teko išgirsti ta
me krašte iš žmonių, kurie tuo 
reikalu rūpinasi.

Visą laiką aiškinama, esą kle
bonas Rogowski negalįs leisti 
pamaldų Seinų bazilikoje dėlto, 
kad joje kiltų muštynės. Tai 
keistas išsisukinėjimas! Kaip 
tik dabartinėje padėtyje, jeigu 
lietuviai būtų karštesni ir ne
kultūringi, greičiau galėtų pri
eiti prie muštynių bazilikoje, 
nes giedojimo metų būna pašie
piami ir užkabinę j ami. Daug 
kartų buvo provokuojami. Ne
santaika keliama kaip tiktai da
bartine taktika, •" kai dvasiškiai 
nepatarnauja lietuviškai. Gali
me imti pavyzdi iŠ lenkų val
džios. Valdžia yra leidusi lietu
viškas mokyklas; gimnaziją, 
klubus bei draugiją ir dėlto nė
ra jokių problemų. Nėra pro
blemų darbovietėse, kur kartu 
dirba lietuviai su lenkais. Jei 
lenkų dvasiškiai ganytojiškai 
elgtųsi, tai Šiandien visi kartu 
galėtų giedot “Te Deum lauda- 
mus” ir šiandieninių problemų 
nebūtų.

Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ su jos dainų bei arijų plokštelei leisti komitetu. Sėdi — G. Čapkauskienė ir J. Talandis; 
stovi iš kairės: J. Šulaitis, D. Korzonienė, B. Kožicienė, R. Dirvonis, A. Lipskienė, K. Pabedinskas, O. Abromaitienė, M. 
Marcinkienė, A. Šlutas; trūksta'— B. Bagdonienės, M. Reinienės, S. Semėnienės, V. Stropaus, A, Šulaitienės, A. Vasaičio 

Nudtr. V. Jasinevičiaus

Kai prasidėjo II pasaulinis karas
S. ŠETKUS

1941 m. birželio 22 d., 3.15 
V. r. 120 Vokiečių divizijų sto
vėjo parengtyje pradėti antrąjį 
pasaulinį karą Rytų Europoje 
tarp 'Baltijos ir Juodosios jūros.

20 divizijų buvo laikoma at-' 
sargoję, 12 suomių divizijų tai
kėsi į Leningradą, 11 rumunų 
divizijų žvelgė Juodosios jūros 
link. Ten buvo ir 6 vokiečių di
vizijos. Tuo būdu momento lau
kė 3 milijonai vyrų.

Rytprūsiuose, tankiame miš
ke prie Rastenburgo, vadinamo
je “Vilko1 landynėje”, laukė vy
riausias vokiečių,‘vadas Adolfas 
Hitleris; Jo nuotaika kuo pui
kiausia. Karui pasiruošta iki 
smulkmenų; Jo manymu, visa 
operacija negali užtrukti ilgiau 
kaip 6 savaites. Kitaip galvoja 
keli Hitlerio štabo generolai, o 
jų tarpe ir žymiausias tankų ka
ro specialistės Heinz-Guderian, 
bet to Hitleris nežino.

Pagrindinis karo planas suda
rytas generalinio štabo viršinin
ko generolo Franz Hąlterio. Jo 
plane trys smūgių kryptys: vie
na per Lietuvą, Latviją, .Estiją 
— tiesiai į Leningradą, kita — 
vidurinė kryptis —- tiesiai į 
Maskvą, trečia — pietinė, nu
kreipta į Kijevą. Rumunai turi 
užimti Odesą.

Karo pradžia gerokai suvė
luota. Puolimas turėjo prasidė
ti gegužės 15 d. Karo žinovų 
nuomonę, tai ir buvo vokiečių 
visų nepasisekimų pradžia. 
Anksti prasidėjo žiema, o žie
mai kariuomenė nebuvo paruoš
ta.

Trys milijonai vyrų laukė 
ženklo. Karo žinovų nuomone, 
sutelkimas patylomis tokios ma
sės žmonių bei karinės mantos 
sovietams “nepastebint” buvo 
karų istorijoje dar negirdėtas 
dalykas.

Ta milžiniška kariuomenė 
slinkų prie sovietų sienos tris 
naktis didžiausioje paslaptyje. 
Dieną slėpėsi. Slinkti pradėjo 
birželio 18, vietoje buvo birže
lio 21 dienos vakare, gerokai 
sutemus.

Iš sovietų šaltinių žinoma, 
kad jų stebėtojai pasienio bokš
tuose “jokio judėjimo nematė”, 
nors girdėjo motorų variklių 
triukšmą, bet tai atrodė natūra- 
1U. ■ .-■

■Vokiečių kareiviai taip pat 
iki paskutinės minutės nežino
jo tokio kariuomenės telkimo1 
tikslo. Jų tankai buvo apkabinė
ti benzino bei alyvos bakais. 
Vienas sovietų šūvis į tuos ba
kus galėjo tankus paversti ug
nies deglais, bet sovietai nė ne
manė šaudyti. Vokiečiai tankis
tai ramino patys save, kad karo 
nebus, nes juk neseniai pasira
šyta Stalino-Hitlerio draugystės 
sutartis!

O tuo tarpu laikrodis taksi. 
Minutėm rodant 9 vai. ir 10 mi
nučių, kariuomenė gauna įsa
kymą pasiruošti. 10 vai. tankai 
jau pasirinkę kelius. Vidurnak
tį tankų vadai painformuojami, 
kad pradedamas- žūtbūtinis ka
ras prieš Sovietų Sąjungą, bet 
tuo tarpu-niekas kitas to negali 
žinoti.

Puolimą pradeda vidurinė 
grupė, nukreiptą Maskvos link. 
Tai armijos grupei vadovauja 
pats tankų karo žinovas Heinz 
Guderianas. 'Prieš jo akis di
džiausia kliūtis — Brest-Litovs- 
kas prie Būgo upės. Tai senovi
nė tvirtovė, bet nepaimama tan
kais — perdaug gilių grioviui 
Taip pat daug kariuomenės. 

Guderianas nusprendžia tvirto
vę apeiti iš abiejų pusių, o tvir
tovės užėmimui paskirti specia
lų dalinį.

9.10 v. gen. Guderianas at
vyksta Į stebėjimo bokštą, iš ku
rio už 9-nių- mylių aiškiai maty
ti Brest-Litovsk tvirtovė, ir ly
giai 9.15 v. įsako atidaryti ugnį. 
Antrasis pasaulinis karas pra
dėtas.

Nuo pirmų artilerijos kon
centruotų smūgių tvirtovė pa
virstą griuvėsiais, bet joje lai
kosi 5 sovietų pulkai. Leitenan
tui Zumpei buvo pavestą su sa
vo kuopa užimti tiltą per Būgą 
dar penkios minutės prieš karo 
pradžią-. Kai jis su savo vyrais 
patylomis atsidūrė ant tilto, pa
sigirdo pirmas sovietų šūvis, 
bet nieko nekliudė. Sunaikinę 
gynybą, vokiečiai tuoj pat tiltą 
užėmė. Tankai perėjo Būgą iš 
abiejų tvirtovės pusių.

Pačiai tvirtovei užimti vokie
čiams Teikėjo 7 dienų. Tai if 
buvo karui prasidėjus pati di
džiausia kliūtis. Kai tvirtovė pa
galiai! krito; Vokiečių tankai jau 
riedėjo nuo jos už 100 kilomet
rų Į rytus:.

Mums, lietuviams, gyvenu
siems tada Vilniuje, tai buvo la
bai jautrios dienosi Rusai bėgp 
kaip pamišę, atrodė viskas eina 
gerai, bet ta Brest-Litovsko tvir
tovė sakė, kad karas neiną taip 
jau sklandžiai, kaip tikėtasi.

♦ * *
Lietuvos pasienyje nebuvo jo

kių tvirtovių, jokių didesnių 
gamtos kliūčių, todėl puolan
tiems vokiečiams nereikėjo ar
tilerijos. Tankų korpusas, va
dovaujamas generolo Erich von 
Mansteino, laikėsi užsimaskavęs 
apie Klaipėdą. Jo pirminė už
duotis — paimti Ariogalos via
duką virš Dubysos. Perėję sie
ną, vokiečiai artėjo į augštu- 
mas, iš kurių šaudė kulkosvai
džiai. Pasirodo, ten buvo įreng
ti stiprūs atsparos taškai. Prieš 
betkurias karo taisykles sovie
tai ūkinius pastatus pavertė ga
na tvirtais bunkeriais: Prasidė
jo smarkios kautynės. Čia pir
mas krito 7-tos kuopos leitenan
tas Weinrowskis. 8-ji šarvuočių 
divizija viaduką užėmė 7 v. r., 
nes sovietai taip skubiai bėgo, 
kad nespėjo viaduko susprog
dinti. TuO būdų šios armijos 
pradinis tikslas lengvai buvo 
pasiektas.

Į sekantį tikslą, kurį sudarė 
Dauguvos upės perėjimas, 
Daugpilio miesto užėmimas, ke
lias jau buvo plačiai atidarytas. 
Vieni šios krypties daliniai pa
suko užimti Rygos, q kiti — 
Kauno, ties kuriuo susidūrė su 
stipriu sovietų pasipriešinimu. 
Kai vokiečiai užėmė Kauną bir
želio 24 d., tai jis jau buvo lie
tuvių sukilėlių rankose. Čia jau 
birželio 23 d. 9.28 v. iškelta ple
vėsavo valstybinė Lietuvos vė
liava.

Tas pats įvyko ir su Vilniaus 
užėmimu. .Kai vokiečių tankus 
mes, vilniečiai, pasitikome prie 
Ožeškienės ir Katedros' aikštės 
birželio 24 d., 8 v. r., tai vokie
čiai nustebo pamatę Gedimino 
kalne lietuvišką vėliavą; Tai 
jiems nepatiko. Reikalavo vėlia
vą nuimti, ketino iškelti savo 
svastiką, bet lietuviai sukilėliai 
neleido, ir vokiečiai turėjo su 
tuo faktu sutikti.

Visas miestas jau nuo vidur
nakčio buvo 'lietuvių sukilėlių 
rankose, nors saulei tekant, 
ties Šv. Petro ir Povilo švento
ve sukilėliai dar smarkiai, šau

dėsi su atkirstu sovietų daliniu. 
Paimtų belaisvių tarpe buvo ir 
vienas žymus sovietų politru- 
kas. Jį sužeistą paėmė vokiečiai 
savo žinion.

Kitiems Šios armijos dali
niams užėmus Daugpilį (birže
lio 26 d.), pagrindinis šios (armi
jos tikslas buvo pasiektas. Karo 
vadovybė negalėjo atsistebėti 
tikrai žaibišku pasistūmimu 
200 km per keturias dienas ir 
keturias valandas.

Niekur vokiečiams taip gerai; 
nesisekė, kaip Lietuvoje. Tai 
pastebėjo ir Ronald Seth savo 
knygoje “Operation Barbaros
sa”. 'Aišku, taip buvo dėlto, kad 
lietuviai buvo sukilę prieš ru
sus.

Gen. Manstein, užėmęs Daug
pili, neturėjo įsakymo žygiuoti 
toliau, nes nespėta tokį įsakymą 
atsiųsti. Įsakymo jam teko lauk
ti net šešias dienas. Be reikalo 
buvo sugaištas svarbus laikas, 
neišnaudotas pribaigimui pasi
metusių sovietų, bėgančių Le
ningrado link. Per tą laiką so
vietai atsigavo ir bandė, atsiimti 
Daugpilį. Abi pusės turėjo di
delių nuostolių. Tuo būdu pasi
baigė Lietuvos ribos ir greitas 
vokiečių žygiavimas.

* * *
Per Lietuvą- Leningrado link 

žygiavo 29 divizijos, pro Lietu
vos'Brastą Maskvos link stūmė
si 50: divizijų,, o . Juodosios jūrės 
link — 41 divizija. Ši armija, 
pagal Hitlerio apskaičiavimą; 
tūrėjo paklupdyti ŠoV.-Sąjungą 
6-8 savaičių laikotarpyje.

Sovietams kritiškiausių metu 
Vakarų sąjungininkai pažadėjo 
visokeriopą pagalbą. Jau be- 
žlungančią Sov. Sąjungą tai su
stiprino morališkai. Kitaip, nė
ra abejonės, sovietų niekas, ne
bebūtų išgelbėjęs; Vokietija, 
bombarduojama iš vakarų pu
sės, dar pajėgė nuvyti sovietų 
“nenugalimą • armiją” iki pat 
Stalingrado. O juk sovietai tais 
laikais, kaip ir, dabar, jau buvo 
savo propaganda įtikinę pasau
lį; kad esanti tokia karinė galy
bė, kokios dar pasaulis nebuvo 
matęs.

Sovietai iš sąjungininku gavo 
milžinišką moralinę ir medžia
ginę pagalbą, gavo mases gink
lų. Vien tik lėktuvų gavo 20.- 
000, o tankų — 12.000. Nors so
vietai giriasi laimėję karą, prieš 
Vokietiją, bet prieš kokią Vo
kietiją? Nagi prieš keturis kar
tūs mažesnę už save žmonių 
skaičiumi ir daug kartų mažes
nę ekonominiais ištekliais. Be 
to, laimėjo tik padedami galin
gų sąjungininkų. Sunku įsivaiz
duoti, kaip tokiomis sąlygomis 
sovietai galėjo to karo nelaimė; 
ti.

Ir šiais laikais propaganda be 
atvangos tvirtina, kad Sov. Są
junga yra didžiausia karinė ga
lybė pasaulyje. Tuo ji terorizuo
ją mažesnes valstybes ir Verčia 
pasiduoti jos hegemonijai. Tuo 
būdu sovietai vėl gali privesti 
prie sekančio globalinio karo, 
daug baisesnio. Tik šį kartą 
skirtumas bus toks; kad galin
gi sąjungininkai nebestovės so
vietų pusėje, bet kovos prieš 
juos. Jei toks karas įvyktų, tai 
jo pasekmėmis netenką abejoti.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami senį PIGIA KAINA.'1 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Lietuviškoje Čikagoje susi
darė kanadietės lietuvės solistės 
Ginos Čapkauskienės gerbėjų 
ratelis, siekiąs įamžinti jos ta
lentą — su Kanados ir JAV lie
tuvių talka rengiasi išleisti jos 
dąinų ir arijų plokštelę. Komi
teto pirmininku yra Jonas Ta
landis (2560 Oakwood Terrace, 
Olympia Fields IL.-60461). Į ko
mitetą įsijungė arti dvidešimt 
žinomų čikagiškių kultūrininkų, 
visuomenininkų. Plokštelės mu
zikinės priežiūros vadovas — 
Alvydas Vasaitis, techninio pa
ruošimo tvarkytojai — Vladas 
Stropus ir Anatolijus Šlutas, 
Komitetui talkina keli laikraš
tininkai.

Plokštelei leisti komitetas 
darniai dirba ir jau atliko daug 
parengiamųjų darbų. Juozas Šu- 
ląitis, iždininkas, jau išrūpino 
leidimą, kad visi įnašai į “Gina 
Capkauškas Record Fund” gali 

MIELAM

AfA 
VINCUI PAULAIČIUI

mirus, jo žmoną STASĘ, dukras — DALIĄ ir TERESĘ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. D. Jankūnai

AfA
mūšų klubo nariui

VINCUI PAULAIČIUI
mirus' jo žmonai STASEI, dukroms — DALIAI ir 
TERESEI su šeimomis, broliui Sibire, seserims 
Lietuvoje ir jo draugams Kanadoje nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia —

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

PRABĖGA pro akis Vokietijos lageriai, emigracijos 
vargai, įsikūrimas naujame krašte...

Augo vaikai. Džiaugėmės visi kartu ir kartu baiminomės: 
kad tik būtų geri žmonės ir geri lietuviai!

Išsimokė. Išėjo į žmones.
Ir sakėme tada sau: dabar mes, tėvai, atsigausim, pa

ilsėsim.
Deja...
Dar taip neseniai, kai į mūsų namus tiesė rankas mirtis, 

Jūs buvote šalia mūsų...
Dabar ir Tu, miela JULIJA ČEGIENE, pasilikai viena.
Per daugelį metų mūsų šeimos dalinosi džiaugsmais ir 

rūpesčiais, taigi ir dabar, Tavo vyrui

a.a. JONUI ČEGIUI
mirus, Tavo ir Tavo vaikų—JULIJOS, VIDOS ir JONO 
bei jų šeimų liūdesys yra ir mūsų skausmas —

Juzė Valaitienė 
ir vaikai

Onabiati w ftleniorials JLtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORAL!! - oficialus skulptorius 
Bank of Canada, Bank of. Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
'King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

<3turniture£td.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★

★

★

★

★

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.

Tel. 537-1442

Elektros reikmenys
Televizijos, aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Rytuose — 
2448 DANFORTH Avė.

Tel. 699-4444

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

būti (amerikiečių) nurašomi nuo 
pajamų mokesčių. Birutė Koži
cienė, komiteto sekretorė, jau 
įpusėjo Gihos koncertų tvarka
raščio didesnėse lietuvių kolo
nijose sudarymą. Tuo reikalu 
ji veda itin gyvą susirašinėji
mą su paskirų vietovių lietu
viais. Kanadoje koncertų tvar
karaštį sudaro pati Gina. Mari
ja Remienė ir jos vadovaujama 
sekcija organizuoja Čikagoje 
1982 m. pradžioje Ginos Čap- 
kauskienės dainų rečitalį.

Komitetas neabejoja turėsiąs 
didelį tiek Kanados, tiek JAV 
lietuvių pritarimą ir paramą 
savo siekiui — išleisti Ginos 
Čapkauskienės dainų ir arijų 
plokštelę. Komitetas palaiko 
glaudų ryšį su soliste ir susilau
kia vis daugiau talkininkų pas
kirose vietovėse.

Mečys Valiukėnas

★

★

★

★

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės
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Triukšmingas evangelikų jaunimas
K. BARONAS

Hamburge įvykęs 19-tas Vo
kietijos evangelikų atstovų su
važiavimas domėjosi ne nagri
nėjimu šios konfesijos reikalų, 
bet politine propaganda, dau
giausia nukreipta prieš atominį 
karą ir ginklus.

Be abejonės,. tai įtaka šian
dieninio jaunimo, persisunku- 
kusio marksistinėmis ideologi
jomis gimnazijose ir universite
tuose. Tad ir nėra ko stebėtis, 
jei surengtoje demonstracijoje 
prieš atominį karą, šalia jaunų 
socialistų ir krikščioniškų orga
nizacijų atstovų su plakatais, žy
giavo DKP — Vokietijos komu
nistų partijos nariai su raudo

Išeidami nieko nepaliksi m...
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Pažvelgę į Venecueloje 32 
metų gyventą laikotarpį, suve
dę balansą, matysime didelį mo
ralinį nuostolį? Materialiniu at
žvilgių nors ir nepertųrtingiau- 
si (išskyrus kelias labai gerai 
įsikūrusias .šeimas), , daugelis 
esame' apsirūpinę nuosava gy
venviete ir apsidraudę senatvei.

Tačiau skaudžiausia tai, kad ‘ 
lietuvybės atžvilgiu susmuko
me taip, kad išeidami amžiny
bėn Savo vaikams nepaliekame 
nė vieno svarbesnio lietuvybės 
paminklo — ženklo, kuris liu
dytų apie mūs pačius. Turime 
net tokių šeimų, kurios, atva
žiuodamas Į Venęcuelą, turėjo 
maždaug apie 40 metų amžiaus, 
tačiau šiandieną nei tėvai, nei 
vaikai nekalba lietuviškai., Ar 
nepagalvojame, kad senoji kar-. 
ta, išeidama amžinybėn, palik
ime tik nutautę justas mūsų 
vaikus ir vaikaičius, kuriems 
nei kalba, nei Lietuva nerūpi?

Venecueloje ukrainiečių pa
našus kaip ir mūsų būrelis turi 
pasistatę Savo šventovę.ir jau 
keletą kartų jie suspėjo pasižy
mėti bei prasimušti į pirmąsias 
vietas. Jie turi įtakingų draugų.^ 
“Ucrąnia” gatvės pavadinimas’ 
dažnai skamba daugelio lūpose. 
Tai palikimas ateičiai Vęnecue- 
los ukrainiečių. .Garbė .jaunajai 
kartais Mes to nepadarėme, nors 

.’sakome, kad turime gerų pažin
čių: nemokėjome prieiti, nors 
kaikurie mūšų -pažino guberna
torius ir net prezidentus;

Provincijoje turėjome savo 
tautiečių inžinierių, kurie dir
bo miesto gubernatūroje, turė
jo genis ryšius su gubernato
riais, tačiau “Lituanijos” gat
vės pavadinimo neturime. Nepa- 
statėme niekur nei lietuviško 
kryžiaus sau įsiamžinti, nors 
Venecuela yrą tikintis, katali
kiškas kraštas.

Nei Karakas, nei provincija 
nesiryžo nupirkti kapinėse gru
pinių vietų. Mirę mūsų tautie
čiai išbarstyti po" kapinės, net 
nebesusigaudome kur jie palai
doti. Tuo tarpu latviai ir kitos 
Europos kraštų tautinės, grupės 
tūri nusipirkę- bendras kapavie
tes. Nesugebame, net lituanisti
nės mokyklėlės išlaikyti, kur

s.-

BRANGIAM TĖVELIUI

/ AtA • '
LEONUI GOTCEITUI

mirus,
, sūnų APOLINARĄ GOTCEITĄ su šeima ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto skautinirikų-kių ramovė

Amerikos Lietuvių R. Katalikių Moterų Sąjungos 39-to suvažiavimo dalyvės Klevelande. Pirmoje eilėje iš kairės: DA
LIA MURRAY — “Moterų Dirvos” redaktorė, GENOVAITĖ KANEB, pirmininkė JULIJA MACK, kun. G. KIJAUSKAS, 
SJ, kun. K. KUZMINSKAS Nuotr. V. Bacevičiaus

nom vėliavom, o kartu su jais ir 
keli evangelikų kunigai.

Tokios šimtatūkstantinės mi
nios nesusilauktų atominio ka
ro priešai katalikiškoje Bavari
joje. šiaurinė Vokietija ir prieš 
karą, ir po karo visuomet buvo 
“kairesnė” už pietinę, tad ir ko
munistinei propagandai skleisti, 
uždengiant ją taikos šydu,, čia 
yra labai derlinga dirva.

Apmėtė minister} •
Kaip minėjau, .šioje konfe

rencijoje pirmu smuiku grojo 
jaunimas su tokiais šūkiais, 
kaip “Frieden schaffen ohne 
Wa'ffen” — taikos siekti be 
ginklų, “Besser rot als tot” — 
geriau būti raudonu negu miru
siu ir pan.

vaikai pramoktų bent lietuvių 
kalbos. Ar tai nebuvo anksty
vesnių Lietuvių Bendruomenės 
vadovų apsileidimas?

Po 32 metų Bendruomenės 
gyvenimo mes šiandieną turime 
kolonijas, kuriose nyksta ir 
tirpsta lietuvybė. Kalti esame 
mes patys.

Nesugebėjome išleisti net 
Bendruomenės metraščio, kol 
dar gyvi yra kaikurie mūsų kū
rimosi laikotarpio liudininkai. 
Nutautimas kas dieną didėja: 
Jau net sekmadieniais nebęsi- 
lankomę į savas pamaldąs — 
pajūris ‘ ir pamiškė mielesni. 
Mus traukia svetimtaučiai, su 
jais draugaujame ir su jais ku
riame šeimas. Pasidarėme miš
ri, Lietuvai atšalusi grupė.

■Išgyvenę Venecueloje 32 me
tus, nesugebėjome pastatyti. 
■Bendruomenei patalpų. Jei 
šiandieną nebūtų kunigo, netu
rėtume nei kur susirinkti, nei 
kur pabuvoti, nei kur posėdžiau
ti;

Grupinė veikla neišsivystė. 
Jei ką padarome, tai vis pasku
bomis, vis atsiprašydami', kad 
nebuvo laiko pasiruošti. Iš tik
ro, mes neturime laiko, vis sku
bame, vis bėgame, tačiau ne 
ten, kur reikia. Ten, kur ir kada 
norime, atsiranda “laikas ir vai
kas”, kaip priežodis sako.- .

Miniu . Vėnecuelą, bet mano 
žodžiai įtinka daugeliui nusigy
venusių kolonijų. Rašant ima 
gilus liūdesys, tačiau jeigu no
rime dar ką gelbėti; pirmiausia 
esame reikalingi pilietinės drą
sos pažvelgti tiesai į akis. Ar. 
jos dar turime?

Jei rtepravirks mumyse atgai
lojančio Vinco Kudirkos širdis, 
vargu ar meš ilgai išsilaikysime; 
mūšų tautinis palikimas toks 
menkas, kad vargu ar jis ilgai 
bus prisimenamas.

Laimei dar yra prošvaisčių. 
Išrinkūs naują Bendruomenės 
Vadovybę, Visi pastebėjome, kad 
užtenka vieno gabaus vadovo ir 
bematant veikla ima judėti. Čia 
yra mūsų visa viltis. Padėkime 
naujam pirmininkui ir krašto 
Valdybai,

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $10,00;

Įsibrovusios į jaunų atstovų, 
tarpą avantiūristų ir įvairių 
tinginių grupės nuėjo dar toliau 

apmėtė krašto apsaugos min. 
H. Apelį kiaušiniais ir dažais. 
Pakviestas viešam pranešimui, 
jis pareiškė, kad Sov. Sąjungos 
imperializmas gresia pasaulinei 
taikai, tad ir raketos, kariškai 
stipri Europa yrą-taikos tvirto
vė. Nepatiko tokie žodžiai “tai
kos” propaguotojams. Ministe- 
rio automobilis biivo. išteptas 
(kur policija?) krauju ir dažais!

Nepopuliarus H. Apelis yra 
kairiųjų organizacijų tarpe. Ste
bint jo diskusijas su jaunimu 
televizijoje, mari jo pagailo: jis 
buvo užgauliojamas, scenoje 
saugomas su skydais nuo mėto
mų kiaušinių ir dažų.

Kanclerio atsakymai
Kiek rimčiau atrodė', taip pat 

televizijoje perduotos diskusi
jos Su kancleriu H. Schmidtu, 
dalyvaujant evangelikų vysk. 
Lohse, gausiam simpoziumo sta
lui su tituluotais mokslininkais 
bei 10.000 jaunų klausytojų, ku
rių dalis buvo nusidažiusį bal
tai' veidus arba užsidėjusi žmo
gaus skeleto apdarus. Tai ato
minio karo pasekmės! Čia į tai
kos atstovų pasisakymus prieš 
atomines raketas, ginklavimąsi 
ir pan. labai, dažnai ir taikliai 
atsakydavo kancleris. Girdi, jei
gu kas negali apsiginti nuo prie
šo, to laukia Afganistano liki
mas. Jeigu sovietų raketos nu
kreiptos yra į vokiškus miestus, 
negalima Sakyti, kad Dievas ma
nimi pasirūpins. Taip, baimės 
ir jis daugelį kartų savo gyve
nime turėjęs. Ir tai paskutiniai
siais metais; bijodamas taikos 
pažeidimo. Esą krikščionys turi 
pilną teisę demokratiniu būdu 
pareikšti savo politinį nusistaty- 
mą, tačiau keistai atrodys, jeigu 
tikinčiųjų Bendrijai ims nuro
dinėti krašto apsaugos ministe
rijai etatų ar karių skaičių, 
Spręsti aerodromų, geležinkelių 
ar kareivinių statybos klausi
mus.

BuvęS Berlyno burmistras 
evangelikų kuri. H. Albertz pa
reiškė, kad reikią siekti, taikos, 
nes Europa gali tapti karinių 
galiūnų kovos lauku. Į tai kanc
leris atsakė, kad jis gerbė, ger
bia ir gerbs kiekvieną taikos są
jūdį, jeigu jis eis teisingumo, o 
ne smurto keliu.

Vyskupo pareiškimai
O kokia Vokietijos Evangelikų 

Bendrijos galvos vyskupo Loh
ses nuomonė? Pasikalbėjime Su 
spaudos atstovais jis pasidžiau
gė, kad diskusijose ir konferen
cijoje dalyvavo daug jaunimo, 
nors jų pažiūros buvo skirtingos 
nuo vyresnės kartos atstovų. 
Tačiau ar pastarųjų nuomonė 
Visuomet buvo teisinga? Tik iš 
dalies jis, pateisino vyriausybės 
apsigynimo planus, prisiminda
mas II D. karo išvakares ir Va
karų valstybių nepasiruošimą 
taikos, išsaugojimui.

Į klausimą, kad daug krikš
čioniško jaunimo bei kunigų 
bendradarbiauja su komunis
tais, vysk. Lohse atsakė, kad tai 
esanti gan pavojinga draugystė. 
Vienpusiška taikos šalininkų 
kritika JAV-bių, išskirianti Sov. 
Sąjungą, taip pat neturinti .pa
grindo, nes. ne vokiečiai, ne Vo
kietija yra pasaulinės politikos 
vadovė. O ką vysk. Lohse atsa
kė į šūki “geriau raudonu negu 
mirusiu”? Tą šūkį spaudos kon
ferencijoje dažnai kartojo buvu
sio Vokietijos prezidento duktė1 
konvertite prof; Heydemann 
(skaudu buvo žiūrėti. į tą mote
rį televizijoje, prisiminus dar 
jos puolimus prieš popiežiaus 
atvykimą į Vokietiją). Į tai vysk. 
Lohse atsakė: mes turime rū
pintis, kad tokio pasirinkimo 
nereikėtų.

Vyskupui ANTANUI DEKSNIUI jo 75-rių metų amžiaus ir 50 metų kunigystės 
proga Augsburgo yyskupas JOSEPH STIMPFLE, Vakarų Europos Lietuvių 
Sielovados Centro globėjas, įteikia žvakę su joje Įspaustu Aušros Vartų 
paveikslu

Šviesdama žvakė tirpsta...
Pagerbtas vyskupas A. Deksnys 50 mėtų kunigystės ir

75 metų amžiaus sukakties proga

Š.m. gegužės 16 d? popietę 
Bad Woerishofeno mieste, V. 
Vokietijoje, viešpatavo ypatinga 
atmosfera: jau nuo pat šeštadie
nio ryto visi ten sutiktieji jautė 
šventadienišką nuotaiką. Mat, 
visi ruošėsi tinkamai pagerbti' 
šio nedidelio ir ramaus miešto 
gyventoją — V. Europos lietu
vių vyskupą Antaną Deksnį, 
švenčiantį auksinę savo kuni
gystės sukaktį.

Šv. Ulriko parapijos švento
vė,1 tvarkoma lietuvio klebono 
kun. Bungos, skendo gėlių ma
riose. Prie žaliais vainikais iš
puošto altoriaus plevėsavo lie
tuvių, vokiečių, italų, amerikie
čių ir anglų vėliavos. Apie 5 v. 
p.p. vyskupo dr. Deksnio rezi
dencijos sodelyje rikiavosi Bad 
Woerishofeno. jaunimo, grupės, 
kad su būgnais ir trimitais pa
sveikintų vyskupą ir į tą didžiu
lę šventę suvažiavusius gausius 
svečius iš V. Vokietijos, JAV, 
Norvegijos, Italijos, Prancūzi
jos, Šveicarijos ir Austrijos.

Pasipuošusiam jaunimui, su
trimitavus, vyskupas šu Svečiais 
buvo klebono kun. Bungos pa
kviestas į klebonijos valgomąjį, 
kur ant gėlėmis išpuošto stalo 
laukė vakarienė.

Po “Ilgiausių mėtų” dainos ir 
sveikinimų Bad Woerishofeno' 
miesto vadovybė pakvietė vys
kupą A. Deksnį ir visus svečius 
ii Rotušės rūmus, kuriuose ir 
prasidėjo oficialus pagerbimas.

Miesto burmistras' Moechel 
labai nuoširdžiai pasveikino vys
kupą ir daugeli garbės svečių. 
Savo kalboje burmistras Moe
chel pabrėžė vysk; Deksnio ne
pailstamą 50-tieą metų sielova
dos darbą savo tautiečiams, iš
blaškytiems po visą V. Europą 
ir kitus kraštus.;

Jis paminėjo sunkią lietuvių 
dvasiškių’padėtį emigracijoje ir 
vyskupo Deksnio pasiaukojimą. 
Pastebėjo ir tai, kad niekur Ki
tur lietuviai nėra taip remiami, 
kaip Vokietijoje ir kad. social
demokratų valdomi vokiečiai re
mia ir toliau renis Lietuvos be
namius emigrantus.

Bad WoeriShofenas, sakė bur
mistras, didžiuojasi galėdamas 
būti “Vyskupų miestu”, kuria
me gyvena augštą kultūrą rodąs 
lietuvių vyskupas kaip, gyvas 
liudininkas komunizmo perse
kiojamų tikinčiųjų.

Bad Woerishofeno miesto val
džios pareigūnas dr. H. Haisch 
savo kalboje labai vertino vys
kupo darbą artimui, savo tau
tiečiams ir pavergtai tėvynei 
Lietuvai, primindamas, kad šu 
Vakaruose gyvenančiais lietu
viais vokiečių katalikus stipriai 
riša, toji pati viltis ir norai.

Po to vysk. Deksnys pasirašė 
Bad Woerishofeno miesto gar
bės knygoje ir priėmė dovanas. 
Pastarųjų tarpe buvo didžiulė 
meniškai išpuošta žvakė su sim
bolišku įrašų:. “Kitiems šviesą 
skleisdama, žvakė tirpsta.”

Sujaudintų balsų vysk. Deks
nys savo ir visų tautiečių vardu 
dėkojo augštiems pareigūnains 
ir visiems svečiams už tokį nuo
širdų priėmimą; sakydamas,.kad 
jo asmenyje susirinkusieji pa
gerbia amžinąjį kunigą Kristų.

Po sveikinimų miesto vadovy
bė svečius vaišino užkandžiais 
ir šampanu. Netrukus reikėjo 
skubėti į Bad Woerishofeno 
kurhauso teatrą, pilną žmonių, 
norinčių pamatyti ir pagerbti 
vyskupą Deksnį,

“Kas galėtų suskaičiuoti visus 
garbės svečius, susimaišiusius 
šu pora šimtų piliečių?” Tai sa
kė kurhauso direktorius Burg- 
hard, prieš pradėdamas vertinti 
vyskupo Deksnio nuopelnus. Jis 
palygino kunigystės sukaktį su 
auksine vedybų švente ir pa
kvietė į sceną programos atlikė
jus.

Didelę staigmeną padarė Šv. 
Ulriko choras, diriguojamas H. 

Brandnerio. 'Puikiai ir sklan
džiai buvo sudainuotos net trys 
lietuviškos liaudies dainos, ku
rias išmoko gausiose repeticijo
se.

Lietuvių gimnazijos Huetten- 
felde šokių grupė, pasimainyda
ma su Bad Woerishofeno jau
nais šokėjais, lenktyniavo savo 
pasirodymais. Neatsiliko ir Ba
varijos Alpių muzikantai nei 
švabų. dainininkai.

Po trumpos pertraukos sceno
je pasirodė Lietuvos diplomati
nės tarnybos atstovas Šveicari
joje ministeris dr. Albertas Ge
rutis, kuris nušvietė vysk. Deks
nio gyvenimo kelią ir priminė 
persekiojamą religiją šiandieni
nėje Lietuvoje.

Šventei besibaigiant, Sadutės 
šokėjos garbingą Sukaktuvinin
ką apibėrė gėlėmis, o kurhauso 
direktorius, sušaukęs /daininin
kus, šokėjus bei muzikantus, į 
sceųą iškvietė vyskupų Deksnį, 
kad visi bendrai sudainuotų ba- 
variečių ypač mėgstamą dainą 
“Kviečiu tave širdingai, būkime 
kartu.”

Namo grįžtančio vyskupą lau
kė dar viena maloni staigmena: 
prie, rezidencijos vartų, tamsio
je žolėje, švietė gelsvų kvėpian
čių rožių žiedais nusagstytas di
džiulis kielikas.'

Sekančią dieną iškilimų vir
šūnę pasiekė pontifikalinės pa
dėkos Mišios. Šv. Ulriko švento
vė skendo žmonių ir gyvų gėlių 
mariose. Augsburgo vyskupas 
dr. Josef Stimpfle, lydimas mon
sinjorų, iš visos Vokietijos suva
žiavusių lietuvių kunigų bei 
augštų Woerishofeno valdžios 
atstovų, atėjo į vysk. Deksnio re- 
sidenciją pasitikti. Lietuvių ir 
bavariečių jaunimo grupės, pa
sipuošusios savo tautiniais dra
bužiais, nešė vėliavas. Neatsili
ko nė; įvairių organizacijų atsto
vai, o Šaunus Bad Woerishofeno 
orkestras grojo garbės maršą.

Mišias koncelebravo su vys-' 
kupu Deksnių Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. L. Tulaba 
ir 25 kunigai.

Pamokslą pasakė Augsburgo 
vyskupas dr. Stimpfle. Jis pa
brėžė, kad daugelis dvasiškių, 
panašiai kaip ir vyskupas Deks
nys, nekartą yra Dievo sunkiai 
bandomi, kaip ir pats šv. Tėvas. 
Esą Augsburgo, vyskupiją džiau-. 

. giasi, turėdama tokį pavyzdingą, 
augštos kultūros vyskupą; suma
niai tvarkantį lietuvių reikalus 
visoje V. Europoje.

Šv. Ulriko parapijos choras, 
vadovaujamas dirigento Brand
nerio, sugiedojo lietuviškai “Pa
laimink Augščiausias tą mylimą, 
šalį” giesmę. Gilų įspūdį patiko 
stygų orkestras su choro solis
tais, atlikę Mozarto karūnavimo 
mišias, diriguojant žymiam mu- 
zikui-vargonininkui Kurt Riede- 
tiui. Giliai dėkodamas už tokią 
nelauktai gražią šventę, vysk. 
Deksnys įteikė Augsburgo vys
kupui dovaną — didžiulę me- 
nišką žvakę, primindamas vi
siems Aušros Vartų Dievo Moti
nos viltingą meilę lietuviams ir 
persekiojamiems krikščionims 
rytuose.

Po Mišių, Šv. Ulriko parapijos 
salėje, buvo suruošti iškilmingi 
pietūs. Abiem vyskupam susė
dus, prasidėjo sveikinimai, do
vanų įteikimas ir “Ilgiausių me
tų” linkėjimas Sukaktuvininkui. 
Kalbas pradėjo prel. L. Tu
laba ir klebonas kun. Bunga, dr. 
J. Norkaitis, J. Valiūnas. Kal
bėtojų buvo apie 20. Paskutiny
sis kalbėtojas kun. V. šarka, lie
tuvaičių lydimas, abu vyskupus 
apdovanojo iš Hamburgo atsi
vežtom dovanom ir savo sąmo
ju pralinksmino porą šimtų 
salėje esančių žmonių. Vieno 
vokiečio žurnalisto paklaustas, 
koks yra jūsų vyskupas, kun. 
Šarka atsakė: “Gerasis ganyto
jas yra švelnus, atlaidus, visus 
suprantąs tėvas”. I. J.

Rašo pogrindžio "Aušra" 24 numeryje

Negarbinga poeto išmonė
Tendencingi Justino Marcinkevičiaus kūriniai

Talentas — ašmenys. Į kieno 
rankas pateks, tam ir patar
naut, Vienokią paslaugą padaro 
doro meistro paimti, kitokią — 
plėšiko | rankose atsiradę.

Justino Marcinkevičiaus ta
lentas neabejotinas. Lyrikoje 
kalba jis apie gyvenimo prasmę, 
apie žmogaus paskirtį ir jo liki
mą. Pavartoja net žodį amžiny
bė; Tačiau apie jo “lyrinį hero
jų” pakalbės koks literatūros 
daktaras, o mums rūpi poeto 
“pilietiškumas”, apie kurį šian
dien mėgstama gražbyliauti.

■Pažvelgsim į Just. Marcinke
vičiaus “Pažinimo medį” ir dra- 
mas-poezijas. Kam naudoją aš
menis jis šiuose savo kūriniuo
se?

“Pažinimo medį” skiria poe
tas savo “almae matris” — Vil
niaus universiteto jubiliejui. 
Koks šių dienų “auklėtojas”, 
toks ir “auklėtinis”. Marcinke
vičiaus poema niekuo nesiskiria 
nuo tritomės “Universiteto isto
rijos”: po pagarbos skraiste sly
pi panieka, i po meilės — pagie
ža. Šitaip juk buvo minėtas ju
biliejus.

Universitetas — garbinga mo
kykla, tik bloga, kad nuo pirmų
jų dienų ją esą pasiglemžė 
“tamsybininkai”. Vyskupas Va
lerijonas įtaisė studioząms 
bendrabutį, tuomet vadintą bur
sa, tačiau toji bursa buvo tikras 
tarybinių katorgininkų 'gyvena
masis barakas aplūžusiame špi
tolės name, kur į šventes atėję 
nakvynėn “dūsaudavo žmonės, 
atnešę nuodėmes, ligas, bėdas 
ir alkanas blusas .arčiau prie 
dievo!’. Tame barake gyvenda
mi ir “avižų kisielių kabinda
mi”, jaunuoliai tūrėjo rengtis 
darbininkais į “vargo ir tamsos 
bažnyčią”.

Taip, lagerinį baraką Valeri
jonas įtaisė. Poetas tai žino. Bet 
kad Valerijonas davė namus, 
kuriuose klausė paskaitų, kad 
nupirko kitus, kur turėjo gyven
ti profesoriai ir pagalbinis per
sonalas, kad Valerijonas užrašė 
savo turtus, iš kurių universite
tas galėjo gyventi ir studiozus 
lietuvius “avižų kisielium” pe
nėti, — to poetas nežino. Kara
liaus Stepono parašo, kurį iš
meldė tas pats Valerijonas, ir 
popiežiaus bulės buvo permaža. 
'Popieriai buvo forma, kuri tu
rėjo įsikūnyti medžiagoje. Tą 
medžiagą suteikė Valerijonas.

Todėl minint Vilniaus univer
siteto 400 mėtų sukaktį, pa
minklas studentų miestelyje tu
rėjo atsirasti karaliui Steponui 
ir vyskupui Valerijonui, o ne 
Kapsukui ar Leninui.

Valerijono universitetas ir 
bursa buvo “tamsybininkų” pa
sigrobti. Bet kaipgi iš tamsių 
“tamsybininkų” išdygo šviesus 

'Sirvydas, Liauksminas, Sarbie
vijus, Kojelavičius ir daugybė 
kitų? Taip, šių vyrų “tamsybi
ninkais” nepavadinsi. Bet jie 
buvo, “tamsybininkų” persekio
jami. Sirvydui gramatiką “Cla- 
vis linguae Lituanicae”, kurios 
būvimu mokslininkai abejoja, 
išleisti, anot poeto, uždraudęs 
rektorius, idant, kai jos netu
rės, bursos gyventojai greičiau 
pamirš tėvų kalbą. Džiovą Sir
vydas gavęs dėl to, kad, žodyną 
rašydamas, turėjęs sėdėti rūsy 
“bibliotekoj/ sekretoj”, arba 
“specfonduose”, tarybiniu žo
džiu sakant.

Populiarusis tėvas Liauksmi
nas, retorikos ir muzikos profe
sorius, pagarsėjusių vadovėlių 
autorius, Vilniuje garsėjęs “Tė
vo Linksmo” vardu už vadova
vimą studentų saviveiklai, taip 
pat buvęs jėzuitų persekioja
mas: už karnavalo iškilmių su- 
taisymą rektorius jį “torkavęs”,

Sarbievijus buvęs atplėštas 
nuo pamiltosios Lietuvos ir, už
uot rašęs poeziją, Krokuvoj tu
rėjęs pamokslus sakyti kara
liui;

Taigi šitie šviesūs vyrai buvo 
jėzuitų universitete “kanki
niai”.

“Kankinys” ar nekankinys 
buvo pagarsėjęs ir pirmasis 
“Lietuvos istorijos” autorius 
Albertas Vijūkas Kojelavičius, 
'Marcinkevičius nežino ar gal 
nutyli dėl to, kad šią “Lietuvos 
istoriją”, universiteto sukaktu
vių metais parengtą spaudai ir 
jau spaustuvės surinktą, išleis
ti uždraudė, Aničo patariamas, 
partijos centro komitetas su ge- 
neralmuravjovu Dybenka prieš
aky.

O kaip su Just. Marcinkevi
čiaus dramomis?

“Katedros”, tiksliau “Vil
niaus katedros” apmatai tokie. 

Vyskupas Masalskis, parsivežęs 
iš kaimo Lauryną Stuoką, iš
siunčia į užsienius mokytis ar
chitektūros ir palieka jį ten 
badmiriauti, jo sužadėtinę Jie- 
vą. pasigrobia, susilaukia su ją 
sūnaus, jį nužudo, o Jievą užda
ro Į vienuolyną. Mokslus baigęs, 
Laurynas grįžta į Vilnių.ir, ne
paisydamas skriaudos, * stato 
Masalskiui “melo ir klastos ka
tedrą”, bet širdy liepsnoja pa
gieža. Dėl to maištauja prieš 
skriaudiką ir lyg tyčia kilęs 
maištas įtraukia jį į maištinin
kų eiles. Pakariamas Vilniuje 
sufraganas Kasakauskas, o Ma
salski nutvėrę maištininkai pa
karia Varšuvoj. Scenoj belieka 
patampyti jo, pakarto, iškamšą 
ir pasityčioti iš vyskupo.

Tokie apmatai. Ataudų lyriką 
paliksim literatūros kritikams. 
Mažiau prisimenąs istoriją žiū
rovas gali pamanyti, jog “maiš
tas” (Kosciuškos sukilimas Mar
cinkevičiui virto “maištu”) kilo 
prieš Masalskį dėl nuskriausto
sios Jievos. Labai neskanų įspū
dį daro pakartojo ‘vyskupo iš
kamša. Tai pasityčiojimas iš jo 
prievartinės mirties. Iš jos ty
čiotis nevalia. Poetas turbūt pa
miršo, ■ kaip graudžiai raudojo 
pats dėl savo? draugo prof. Jono 
Kazlausko prievartinės mirties. 
O su vyskupu Masalskiu taip 
lengvai susidoroti negalima. 
Turėjo jis trūkumų, tačiau ir 
gražių pėdsakų paliko mūsų 
krašto kultūros istorijoj. Ver
tas jis atskiros monografijos. 
Jeigu reiktų poetui Masalskio 
poelgį su Laurynu, Jieva ir sū
numi įrodyti teisme, kažin ar 
pasisektų. Sakysi, “Katedra” ne 
istorija, o “poeto išmonė”-. Bet
gi ar leistina “išmonei” apjuo
dinti ir pažeminti istorinį, vei
kėją? Argi norėtų pats Marcin
kevičius, kad po jo mirties kitas 
poetąs rašytų apie jį. su tokia 
“išmone”, kad, be šeimos, tu
rėjo meilužę, vaikų ir juos nu
žudė arba įkalino?

Tokią pat “poetine išmone” 
Marcinkevičius padailina ir 
Mažvydo gyvenimą. Kunigas 
Mažvydas, “išmainęs Lietuvą į 
naująjį tikėjimą”, išeina į Prū
sų Lietuvą, bet už Nemuno pa
lieka merginą su vaiku. Protes
tantui valia turėti šeimą, ir jis 
veda kitą moterį. Bet suviliotos 
mergaitės palikimas argi didi
na Mažvydui garbę? Teisme to
kio fakto poetąs tikrai neįrody
tų. O pažiūra į suviliotąją visais 
laikais, juoba anais senaisiais, 
buvo griežta ir smerkianti. Tai 
ne “chameleono spalvų” dienos. 
Himną Mažvydui gieda jo špi
tolės gyventojai, , turbūt išge
riantys tinginiai, deklasuotoji 
visuomenė, tik nę Donelaičio 
darbštieji būrai.

Taigi ir “Mažvydo”, lygiai 
kaip , “Katedros” svarbiausia 
mintis: žiūrėkite, kpkie pasilei
dę kunigai ir vyskupai! O jei 
kas, mažiau išprusęs, tos min
ties nesugaudytų, tai Marcinke
vičius duoda ir pigų, bulvarinį 
saldainiuką — sceną, kur pasi- 
tyčiojama iš išpažinties; Kažin 
ar pradžiugintų šia scena poe
tas savo motiną?

Abi dramos pasitarnaują be
dievybės propagandai, praside
da, ir baigiasi demagogišku ku
nigų dergimu.

Gaila, kad savo talentu poe
tas, tarnauja didžiai negarbin
gam tikslui. Bedievybės dema
gogijai užtektų išminčių ir be 
jo: “istorijos daktarų” Stuinos, 
ir Aničo/su Pečiūra.

Liūdna, žiūrint Marcinkevi
čiaus “Mindaugą”. Tai ,pasity
čiojimas iš Lietuvos valstybių-. 
gurno'. Iš atskirų nuo kažkieno 

. (greičiausiai rusų) žemių at
plėštųjų kraujuotų gabalų Min
daugas lipdo savo karalystę. 
'Lipdo; siekdamas karaliaus vai
niko, o pasiekęs tyčiojas iš jo 
kaip ir iš savo darbo. Ne kara
lius jis, ne ori asmenybė, o kaž
kokia menkystė. Patvirkęs ly
giai kaip Masalskis ir Mažvydas: 
ne tik prisivilioja svetimą žmo
ną, bet ir savąją nužudo (šio 
fakto,jokia istorija napaliudija). 
Neveltui “Mindaugas” turi pasi
sekimą rusų teatruose, net 
Sverdlovske jį rodę. .

Epigrafu savo kūrybai Justi
nas Marcinkevičius galėtų įsi
rašyti 61 ir 62 eilutes iš savojo 
“Mindaugo”:
Jie elgsis taip, kaip jiems 1 

naudinga bus,
Mes irgi taip, tik taip tegalim 

elgtis.
Ši išmintis naudinga, pelnin

ga, tačiau poetui tikrai negar
binga. Kvietys
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VILNIAUS BOKŠTAS
Karoliniškėse birželio 11 d. pra

dėjo darbą naujasis radijo ir tele
vizijos siųstuvų bokštas, perduodan
tis keturias radijo ir tris televizijos 
programas. Bendras to gelžbetoninio 
bokšto svoris — 30.000 tonų, kurių 
11.500 tonų yra po žeme. Bokšto 
augštis su radijo ir televizijos ante
nomis siekia 326 m 47 cm. Bokštas 
turi besisukančią apžvalgos aikštelę, 
greituosius keltus, laiptus, oro vėsi
nimo bei šildymo įrenginius, automa
tinę apsaugą nuo gaisro. Projekto 
autorius yra Vladimiras Obydovas, 
dirbantis sąjunginiame projektavimo 
institute Maskvoje. Projekto įvykdy
mas buvo patikėtas “Vilniaus staty> 
bos” trestui, kuriam talkino montuo
tojai iš Leningrado. Vėjui pučiant, 
bokšto kamienas 190 metrų augs- 
tyje galės svyruoti 15-18 centimetrų, 
o jo viršūnė — pusantro metro. Te
levizijos programas dabar bus gali
ma gerai matyti 60-100 km spindu
liu. Viena tų programų yra lietuviš
ka, dvi sąjunginės. Vilniuje ir kaiku- 
riose kitose vietovėse teks pakeisti 
televizijos laidų priėmimo antenas. 
Tai žada atlikti vietinės “Elektrono” 
susivienijimo įmonės. Kaune jau 
anksčiau buvo pastatyta radijo ir te
levizijos laidų perdavimo stotis, tu
rinti 250 metrų augščio antenas. Pa-' 
našių stočių susilauks Panevėžys, 
Šiauliai ir Mažeikiai.

ŠVENTĖ TRAKUOSE
Daug dalyvių susilaukė Trakuose 

surengta -knygų šventė. Centrinėje 
bibliotekoje savo kūrinius skaitė 
prozoje ir poezijoje jėgas bandantys 
'Trakų rajono literatai. Knygyne įvy
ko literatūrinė popietė “Nuo rank
raščio iki skaitytojo”, kultūros na
muose — literatūrinis vakaras “Kny
ga mano gyvenime”. Elektrėnų pu
čiamųjų orkestro palydėti, knygų 
mugės dalyviai nužingsniavo į Trakų 
pilį pasiklausyti, literatūrinės-muzi- 
kinės kompozicijos “Knyga ir žodis”.

KRAŠTOTYRININKŲ AUKA
Šakių rajono kraštotyrininkai šią 

vasarą buvo išvaryti į propagandinę 
ekspediciją. 'Jiems teko rinkti šiame 
rajono veikusio sovietinių partizanų 
“Jūros” būrio narių bei ryšininkų at
siminimus, nuotraukas, kitą doku
mentinę medžiagą, šioje ekspedici
joje savo auką kompartijai turėjo 
atiduoti rajono mokyklų, bibliotekų, 
kultūros įstaigų ir netgi kolchozų 
kraštotyrininkai. Aštuonmetėje Jan
kų mokykloje rugsėjo 1 d. įvyks tra
dicinis buvusių sovietinių partizanų' 
susirinkimas.

VESTUVIŲ SUKAKTIS
Du Kanados lietuviai — Pranė ir 

Stasys Repšiai Vilniuje atšventė auk
sinę savo vedybų sukaktį. Stasys 
Repšys Kanadon atvyko 1928 m. iš 
gimtųjų Juostininkų, o jo busimoji 
žmona Pranė Baranauskaitė ■— iš 
Troškūnų, šią išeivijos tautiečių su
kaktį aprašo “Gimtojo Krašto” 26 nr. 
Pranas Karlonas. Vaišės, susilauku
sios apie 100 dalyvių, įvyko Vilniaus 
kavinėje “Rugelis”. Eilėraščius dek
lamavo nusipelnęs meno veikėjas 
Mykolas Karka. Visą pirmą sovieti
nės propagandos laikraščio “GK” 
puslapį užpildo Pranės ir Stasio Rep
šių bei jų palydos nuotrauka prie 
Vilniaus santuokų rūmų, šioje ko
munistinėje įstaigoje jiems buvo su
rašytas garbės aktas, S. Repšiui įteik
ta didžiulė lazda-krivūlė, kad būtų 
lengviau ateiti ir į deimantines su
kaktuves, kurios turbūt taip pat pla
nuojamos Vilniaus santuokų rūmuo
se. Auksinės vedybų sukakties pa
minėjimas su giminėmis, be abejo
nės, yra gražus dalykas, bet šiuo at
veju jis aiškiai tarnauja “Gimtojo

Krašto” propagandai. Tai ypač išryš
kina sukaktį aprašęs Pranas Karto
nas, kalbėdamas apie Pranės ir Sta
sio Repšių sutuoktuves vienoje Ka
nados šventovėje. Esą Stasys tada 
kišenėje turėjo du dolerius, o kuni
gas pareikalavo 16 dolerių, prisimin
damas, kad “S. Repšys nesilanko baž
nyčioje, vengia ,rinkliavų”. Cituoja
mas net ir to kunigo pareiškimas 
tiek dolerių neturėjusiam S. Rep
šiui: “Pasiskolink. Be šešiolikos do
lerių netuoksiu . . kažkodėl Pr. 
Karlonas nutyli ir to kunigo pavardę, 
ir net šventovės vietovę, bet jis ne
užmiršta pagarbinti iškilmių Vilniu
je: “Jie buvo laimingi. Kas, kad po 
poros dienų jų kelias vėl pasuks į 
Kanadą, šių vestuvių ‘auksas’ visuo
met primins brangią tėvų žemę Lie
tuvą, primins veidus ir akis žmonių, 
kuriuos jie myli, gerbia ir kurie my
li ir gerbia juos, padėję atšvęsti džiu
gią ir šviesią bendro gyvenimo va
landą.”,

OŠKINIO “RŪTELĖ”
Žymusis lietuviškų sklandytuvų 

konstruktorius Bronius Ožkinis da
bar yra jau pensininkas, sulaukęs 68 
metų amžiaus, bet vis dar neatsisa
kantis naujų projektų. Spaudoje mi
nimas 22-sis B. Oškinio kūrinys 
“BRO-22”, nukreipęs jį naujon avia
cijos sporto sritin. Tai kietaspamė 
skraidyklė “Rūtelė”, sverianti 35 ki
logramus, kurios sparnas yra su 
dviem plyšiais. “Rūtele” galima 

•skraidyti kaip ir su drobinio sparno 
skraidyklė, balansuojant kūnu, nau
dojant įprastus lėktuvams posūkio 
bei gilumos vairus. “Rūtelei” supro
jektuoti ir pagaminti reikėjo net 
pusantrų metų. B. Oškiniui talkino 
Kauno skraidyklių klubo pilotai, ra
dijo gamyklos darbininkai, Kauno 
politechnikos ' instituto studentai. 
Naujasis skraidymo aparatas buvo 
sumontuotas Kauno skraidyklių klu
bo bazėje Kulautuvoje. Pirmieji 
skrydžiai atliekami nuo stataus šlai
to prie Nemuno, o vėliau “Rūtelės” 
laukia bandymai Nidos kopose.

KAUNO “AGUONA”
“Aguona”, didžiausia maisto ga- 

, minių parduotuvė šiame mieste, per
sikėlė į naujas patalpas. Ji kasdien 
aptarnauja apie 5.000 kauniečių. Esą 
jiems eilėse gaišti laiko netenka, nes 
parduotuvėje vienu metu dirba de
vynios kasininkės. Prie “Aguonos” 
įsikūrė kavinė, suvenyrų kioskas, ta
ros (prekių įpakavimo) supirkimo 
punktas. Naujų maisto parduotuvių 
netrukus susilauks Palemono ir 
Aleksoto gyventojai.

IŠTRAUKĖ BOMBONEŠĮ
Vladas Araminas “Tiesos” 150 nr. 

rašo apie naują paminklą, kurio su* 
‘silauks Kauno orauostis. Tai bus at
naujintas sovietinis bombonešis “Pe- 
2”, nuskendęs Nemune prie Alek
soto tilto 1945 m. sausio 14 d. rytą. 
Iš skrydžio lėktuvas grįžo pašautas, 
lakūnai neįstengė pasiekti orauosčio. 
Bombonešį jie nutupdė ant Nemuno 
ledo. Lėktuvas sunkiu savo svoriu 
pralaužė ledą ir nugrimzdo į trijų 
metrų gylį ties Aleksoto tiltu. Po 36 
metų Kauno komjaunuoliams pavy
ko išaiškinti, kad tame bombonešyje 
žuvo jo vadas ltn. V. Kurpatenka, 

■ šturmanas ltn. V. Jevgrafovas ir ra
distas N. Derbyševas. Esą jie skrido 
virš Kauno ir galėjo iššokti su para
šiutais, tačiau tokiu atveju lėktuvas 
būtų nukritęs miesto teritorijoje. 
Dėlto ir buvo pasirinktas nusileidi
mas ant Nemuno ledo. Bombonešį iš
traukė “Rambyno” laivo narų grupė, 
vadovaujama J. Rugio, o jo atstaty
mu rūpinasi komjaunimo organiza
cijos, .paskelbusios net šio paminklo 
projekto konkursą. — v. Kst.
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Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.
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Penkeri 
liūdesio 
metai

M. SAURUSAITIENĖ

1981 m. birželio 21 d. suėjo 
penkeri metai nuo gydytojos 
Sofijos Savnorienės , mirties. 
Velionė turėjo seserį, gyvenan
čią Venecueloje, tačiau likimas 
jas išskyrė. Gydytoja gyveno 
Brazilijoje, Rio de Janeiro mies
te, o sesuo Nina- Deveikienė — 
Venecueloje.

Sofija Savnorienė gimė 1911 
m. Vilniuje.' Gimnaziją baigė 
Kaune ir 'gydytojos diplomą ga
vo. Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete 1937 m. Dirbo 
Kaune, privatinėje klinikoje, 
vėliau — Vilniuje:

1943 m. Sofija išvažiavo iš 
Lietuvos į. Vokietiją ir Elzaso- 
Lotaringijos sritį. Kolmare dir
bo “Hopital Louis Pašteur”, po 
to — “Hopital Loevel Muens
ter”. Karui pasibaigus, prancū
zų rezistentų buvo atitinkamai 
pagerbta specialių padėkos raš
tu.

Po karo išvyko Brazilijon'ir 
apsigyveno Rio de Janeiro 
mieste, čia, kol dar nebuvo ofi
cialiai gavusi gydytojos titulo, 
galėjo verstis tik privačią prak
tika. 1’952 m. Brazilijoje baigė 
“Rio de Jaųeiro Universidadi 
de Brasil, Facultado Nacional 
de Medicina”.' Pradėjo dirbti li
goninėse ir atidarė savo gydy
mo kabinetą;

Rio de Janeiro mieste imi
grantų ir vietos gyventojų tar
pe buvo populiari. Įvairių tau
tybių imigrantai jieškojo jos 
pagalbos.

Kai visi imigraciniai sunku
mai buvo nugalėti, I960 m. stai
ga širdies smūgiu mirė jos vy
ras. Vienintelis liūdesio ramin
tojas liko tik darbas, teikiant 
prašantiems paguodos, kurios 
pačiai jai taip trūko.

Rio de Janeiro mieste, San 
Vicente dė Paul rajone, gražio
se kapinėse, gydytojos Savno
rienės pastangomis buvo pa
statytas lietuviams imigrantams 
paminklas. Bendruomenės pa
minklą su Vilniaus Aušros Var
tų Stebuklingosios Dievo Moti
nos atvaizdu pašventino kun. 
Juozas Janilionis, nuncijus Dom 
Sebastiao Baggio, dalyvaujant 
Lietuvos ministeriui. dr. Frikui 
Mejeriui.

Rio de Janeiro mieste kun. J. 
Janilionis labai gerbė gydytoją 
Sofiją Savnorienę, nes ji nemo
kamai gydė kunigo, atsiųstus li
gonius, taip pat daug mėtų bu
vo ir jo gydytoja.

Gydytoja, tiek mėtų išgyve
nusi be savųjų ir dirbusi tik su

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 i ALKA
Darbo valandos: pirmadieąiais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 1.2 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Memorialinė lenta Lietuvių Bendruomenės paminkle, pastatytame 1965 
metais Brazilijoje, Rio de Janeiro mieste, SOFIJOS SAVNORIENĖS pa
stangomis. Kitoje paminklo pusėje Įrengtas Aušros Vartų Marijos bareljefas

svetimais, pasigesdavo savo ar? 
timųjų draugystės. Jos vieninte
lis tikslas buvo, -vyrui mirus, 
padirbėti tik tol, kol išsitarnaus 
senatvės pensiją ir persikels gy
venti į Venecuelą pas savo sese
rį ir jos šeimą. Norėjo bent pa
sijusti maloniai senatvėje savų
jų, tarpę ir pasidžiaugti dar li
kusio gyvenimo dienomis. Ta
čiau ir čia likimas kitaip patvaf- 
kė: kai iki senatvės pensijos iš- 
sitarnavimo buvo likęs tik pus
metis, staiga 1976 m. birželio 
21 d., nespėjusi pasimatyti su 
savaisiais, turėjo palikti šį ilgų 
metų kovos, džiaugsmo ir liū
desio pasaulį.'. . Mirė, kaip ir 
jos vyras, širdies priepuoliu.

Į tetos laidotuves suspėjo at
važiuoti sesers dukra Rita De
veikytė. Po trumpo laikotarpio 
į Braziliją iš Venecuelos atva
žiavo sesuo Niną Deveikienė su 
vyru, tačiau) galėjo aplankyti 
tik savo sesers kapą.

Gydytoja Sofija Savnorienė 
nepaliko jokio žemiško turto, 
nes dirbo ne tam, kad įsigytų 
turtus. Jos didžiausias turtas 
buvo nelaimingųjų ir pažįsta
mųjų padėkos žodžiai, kuriais 
guodėsi ji, padariusi jiems di
delį patarnavimą.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) ........... 6%
santaupos ....................... .17%
term, depoz. 1 m. 18% 
term, depoz. 3 m..........13%- 
reg. pensijų fondo .........16% 
9.0 dienų depozitus .........19% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. ..........21%
asmenines paskolas 23%

A.a. SOFIJA SAVNORIENĖ

g HAMILTON
JŪRATĖS KYBARTAITĖS su Mi

chael Sabatino sutuoktuvės įvyko š. 
m. rugpjūčio 15 d. Aušros Vartų 
šventovėje. Apeigas atliko kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, ir ta proga tarė 
jauniesiems gražų žodį. Mišių metu 
giedojo trys broliai Simanavičiai, pa
lydint vargonais muzikui J. Govėdui.

Vestuvinės vaišės įvyko didžiojoje 
Anapilio salėje, dalyvaujant arti 400 
svečių. Jaunavedžiai vestuvių proga 
gavo daug1 sveikinimų telegramomis, 
laiškais ir žodžiu. Vestuvių vaišėms 
vadovavo dr. V. Kvedaras.

CHORAS “AIDAS” po vasaros ato
stogų pradeda darbą. Pirmoji repe
ticiją įvyks rugsėjo 13 d., 12 v„ sek
madienį, parapijos salėje. Choro va
dovas kviečia visas buvusias choris
tes ir naujas mergaites, mėgstančias 
lietuvišką dainą, atvykti į šią repeti
ciją. Choras turi pasiruošti Kanados 
Lietuvių Dienos programai ir kitiems 
koncertams. Ji P.

BOOKBINDING STUDIO 

"^AMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412\

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

JA Valstybės
VLIKo VALDYBA SAVO POSĖ

DĮ rugpjūčio 1 d. turėjo Vašingtone. 
Jame taip pat dalyvavo žmogaus 
Teisių Komisijos pirm. dr. D. Kri
vickas ir VLIKo raštinės vedėja M. 
Samatienė. Pirmiausia buvo svarsto
mas VLIKo statuto projektas, kurį 
jau yra patvirtinusi taryba ir kuris 
bus pateiktas lapkričio 7-8 d.d. Kle- 
velande įvyksiančiam VLIKo seimui. 
Jin paskaitininkais nutarta pakviesti 
dr. A. Gerutį ir dr. D. Krivicką. Pla
čiau buvo paliestas V. Skuodžio bei 
kitų politinių kaliniu išlaisvinimo 
klausimas, atkreiptas dėmesys į so
vietų bei žydų pradėtus kaltinimus 
kaikuriems lietuviams dėl tariamo 
bendradarbiavimo su naciais. ELTOS 
biuletenis ispanų kalba bus leidžia
mas Karako mieste, Venecueloje, re
daguojamas Jūratės Statkutės-Rosa- 
les. VLIKo valdyba taip pat svarstė 
apmokamų svetimtaučių įjungimą į 
Lietuvos laisvinimo reikalus, ši min
tis esanti nepriimtina. Lietuvių tau
tos išlaisvinimas yra visų lietuvių 
atsakomybė, ir jie šios pareigos nie
kam negali perleisti. Lietuvos laisvės 
kovą turi vykdyti ir jai visame pasau
lyje atstovauti tik lietuviški veiks
niai. Kas yra tie veiksniai, VLIKo 
valdybos posėdžio aprašyme nebuvo 
paskelbta.

ALTos IR JAV LB KRAŠTO VAL
DYBŲ atstovų pasitarime liepos 25 
d. Detroite buvo aptartas Lietuvos 
pasiuntinybės Vašingtone namų at
naujinimo klausimas. Abi pusės pri
pažino, kad šis sumanymas turi, būti 
įgyvendintas, tačiau nuomonės išsi
skyrė, kai buvo prieita prie šiam 
tikslui skirto komiteto sudarymo. 
Bendruomenė pasiūlė komitetą su
daryti iš savo ir ALTos atstovų. Tuo 
tarpu ALTa nori, kad komitetan bū
tų išrinkti visų lietuvių organizacijų 
atstovai ir kad komitetas nepriklau
sytų jokiai vienai organizacijai. Pa
darytas kompromisas su abiem pasiū
lymais kreiptis į patį Lietuvos at
stovą dr. S. Bačkį. Detroito posėdy
je ALTai atstovavo dr. J. Valaitis, 
J. Skorubskas ir G. Lazauskas, JAV 
LB valdybai — V. Katkus, A. Vėla- 
vičius, J. Rubinskas.

SENOJO PASAULIO FESTIVALIS 
liepos 29 — rugpjūčio 2 d-d. įvyko 
Klevelande. Festivalio svečius lietu
viškais gaminiais vaišino gražiai šia 
proga pasipuošę Lietuvių NamaL Pa
grindinėje estradoje lietuvišką pro
gramą atliko: R. Kliorienės vadovau
jamas vokalinis “Nerijos” vienetas, 
padainavęs astuonias populiarias dai
nas, 6. Mikulskienės kanklių studi
jos sol. A. Bankaitytė, paskambinusi 
“Mergaitės svajonę”, A. Johansonai- 
tė ir L. Vyšnionytė, attikusios kank
lių duetą “Jaunystės žaismas”. Šių 
kūrinių autorius yra kompoz. A. Mi
kulskis. Festivalio parade pirmą kar
tą savo sunkvežimį, dekoruotą Petro 
Maželio, turėjo Lietuvių NamaL Po 
parado paaiškėjo, kad Klevelando 
lietuviai laimėjo pirmą festivalio pri
zą už geriausią pasirodymą estrado
je ir parade. Lietuvių Namai gavo 
specialų vertintojų komiteto trofėjų.

KOMPOZ. BRONIUS BUDRIŪNAS 
po sėkmingai pavytusios sunkios šir
dies operacijos jau grįžo į namus ir 
palengva sveiksta. Ligos metu šį šv. 
Kazimiero parapijos vargonininką 
Los Angeles mieste pavaduoja Rimas 
Polikaitis ir Raimonda Apeikytė.

'ČIKAGOS LIETUVIAI Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno tragiško 
skrydžio per Atlantą 48-sias meti
nes paminėjo liepos 19 d. prie jiems 
skirto paminklo Marquette Parke. 
Minėjimu pasirūpino Dariaus ir Gi
rėno karo veteranų skyrius, sutelkęs 
kelis šimtus žmonių su organizacijų 
vėliavomis. Pats minėjimas buvo 
kuklus, pravestas anglų kalba. Prie 
paminklo buvo padėtas gyvų gėlių 
vainikas. Nuo šio didvyriško skry
džio penkiadešimtmečio mus skiria 
tik pora metų. Tuo penkiasdešimt
mečiu turėtų pasirūpinti ne tik karo 
veteranai, bet ir pagrindinės lietu
vių organizacijos, pagerbdamos drą
siųjų tautiečių Lietuvai skirtą gyvy
bės auką. Jų testamentas yra įamžin
tas Anykščių Puntuke.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA
RAPIJA Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste, vadovaujama klebono prel. 
J. Kučingio, šiemet švenčia savo 
keturiasdešimtmetį, šventė buvo pra
dėtą tradicine Lietuvių Diena birže
lio mėnesį, šia proga ilgoką rašinį 
apie lietuvių parapiją bei jos sukaktį 
birželio 27 d. laidos religiniame sky
riuje paskelbė dienraštis “Los Ange
les Times”, šventės užbaigai pasi
rinkta spalio 25 d. su padėkos Našio
mis, pobūviu ir koncertu. Klebonas 
prel. J. Kučingis džiaugiasi, kad pa
rapijos kiemą jau pavyko papuošti 
puikiu nauju grindiniu, pareikala
vusių beveik 550.000, gerokai aptuš
tinusiu parapijos iždą. Prieš išlaidų 
padengimo prisidės specialiai organi
zuojama loterija. Iki šventės užbai
gos bus pagamintas ir memorialinis 
šv. Kazimiero vitražas. Pagražinimo 
susilaukė ir pati šventovė: išdažytas 
jos vidus, dvi gipsinės statulos pa
keistos medinėmis, padarytos lietu
viško stiliaus Mišių kėdės, didžioji 
navą padengta naujais kilimais.

Brazilija
LITUANIKOS STOVYKLAVIETĖ

JE savo amžiaus šešiasdešimtmetį at
šventė BLB krašto valdybos pirm. 
Jonas Tatarūnas, sukvietęs nemažą 
būrį bičiulių, artimesnių bei toli
mesnių kaimynų. Mišias atnašavo 
kun. Pr. Gavėnas, SDB. Po jų įvyko

J. Tatarūno gimtadieniui skirtos vai
šės, kuriose jam buvo sugiedota “Il
giausių metų”. Išvykos dalyviai tu
rėjo proga susipažinti su naujausiais 
šios stovyklavietės pastatais, baigia
mu įrengti maudymosi baseinu.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ PARAPI

JOS CHORAS, vadovaujamas muz. 
Petro Morkūno, savo veiklos dvide
šimtmetį paminėjo Lietuvių Namuo
se. Vaišėms vadovavo Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos pirm. 
V. čižauskas. Gausių sveikintojų ei
lėse buvo ALB kraštą valdybos pirm. 
A. Pocius, L. Katalikių Moterų Drau
gijos vicepirm. G. Mackevičienė, 
“Dainos sambūrio” valdybos pirm. 
K Lynikas. Choro vadovui P. Mor
kūnui ir jo pavaduotojui sol J. Ku
bui buvo įteikta po lietuviško sti
liaus medžio drožmį. Meninę pro
gramą atliko soL J. Rūbas, jaunieji 
Arūnas ir Virginija Bruožiai.

institutą Maskvo- 
su savo būsimuo- 
ir už jo ištekėjo 
dukrele buvo iš
vyrąs baigė aspi-

Malis
MALIO RESPUBLIKOJE Afrikoje 

nuo 1979 m. gyvena Vilniuje 1942 m. 
gimusi lietuvė Viktorija Diovore su 
savo vyru ir vienuolikmetė dukra 
Gabija. Ji yra studijavusi žurnalisti
ką Vilniaus universitete, lankiusi M. 
Gorkio literatūros 
je. Ten susipažino 
ju vyru afrikiečiu 
1970 m. Malin su 
leista 1979 m., kai 
rantūros studijas Maskvoje. Viktori
ja Diovore dirba dėstytoja valsty
biniame Malio meno institute, o jos 
vyras — augštojoje ■ mokykloje. Jis 
taipgi yra Malio Rašytojų Draugijos 
pirmininkas. Mažoji Gabija, baigusi 
dvi vidurinės mokyklos klases Vil
niuje, dabar lanko penktą klasę 
prancūziškoje katalikių seselių mo
kykloje. Viktorija Diovore, sužinoju
si iš “Pasaulio Lietuvio” apie lietu
višką Vasario 16 gimnaziją V. Vo
kietijoje, jon nori pasiųsti Gabiją. 
Šiuo reikalu ji parašė laišką Vasario 
16 gimnaziją remiančiam komitetui 
Čikagoje, prašydama atsiųsti plates
nių informacijų apie mokymosi są
lygas bei galimybes vienintelėje lie
tuviškoje gimnazijoje Vakarų pasau
lyje.

Britanija
SPAUSTUVEI JAU ATIDUOTAS 

1982 m. kalendorius, kurį kasmet iš
leidžia “Europos Lietuvis” ir “Ni
dos” knygų klubas. Rašytojui bei 
red. K. Barėnui pasitraukus iš lig
šiolinių pareigų, kalendorių su Įdo
miais pasiskaitymais bendromis jė
gomis paruošė keturi Londono ir 
Bradfordo lietuviai

LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE 
lankėsi dr. Elvira Petrikaitė, viešnia 
iš Australijos Melburno. Ji čia bu
vo atvykusi dalyvauti IH-me tarp
tautiniame chirurgų kongrese, kuris 
buvo surengtas Šv. Bartolomėjaus li
goninėje, seniausioje Londone. Ji 
pastatyta toje pačioje vietoje, kur 
jau buvo ligoninė 1123 m., Henriko 
I laikais.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS tris

dešimtmečio sukaktis paminėta lie
pos 3-4 d-d. mokslo metų užbaiga ir 
buvusių auklėtinių bei mokytojų su
važiavimu. Pirmas tokio pobūdžio 
bandymas sutraukė nemažai dalyvių 
ne tik iš Vakarų Europos šalių, bet 
ir iš Kanados bei JAV. Jis taipgi iš
kėlė mintį įsteigti gimnazijos auklė
tinių sambūri, rengti reguliarius jo 
narių susitikimus. Mokytojas daiL A. 
Krivickas gimnazijos rūmuose suren
gė įdomią nuotraukų ir moksleivių 
piešinių parodą. Iškilmė buvo pradė
ta liepos 3 d. bendra vakariene, po 
kurios skaidres bei filmus, susietus 
su Vasario 16 gimnazijos praeiti
mi, rodė mokytojai A Weigel ir 
kun. J. Dėdinas. Juose netrūko vaiz
dų ir suvažiavimo dalyviams prime
nančių jaunystės dienas. Vakaras 
baigtas gimnazijos parke uždegtu 
laužų.

SEKANČIOJI DIENA buvo pra
dėta iškilmingu Lietuvos vėliavos iš
kėlimu, mokslo metų pabaigtuvėmis, 
kurioms vadovavo vicedirektorė V. 
Pancerienė. Geriausiems pavyzdingo 
elgesio mokiniams buvo įteiktos do
vanėlės, beveik visos tekusios mer
gaitėms. Oficialioji iškilmė gimnazi- 
jo trisdešimtmečiui paminėti įvyko 
Huettenfeldo salėje. Jos dalyvius 
su Vasario 16 gimnazijos istorija su
pažindino kuratorijos pirm. kun. A. 
Bernatonis, atsiminimais dalijosi 
mokytojai A Šmitas ir A WeigeL 
Lietuvos diplomatinės tarnybos ir 
Šveicarijos lietuvių vardu sveikino 
dr. A. Gerutis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės — A. Stankus-Sąulai- 
tis. Apie dabartinę gimnazijos būk 
lę kalbėjo direktorius J. Kavaliūnas. 
Meninę programą atliko gimnazijos 
tautinių šokių bei dainos grupės, va
dovaujamos A. Vaičiulaitytės ir D. 
Grybinaitės. Jon įsijungė instrumen
talistai V. Lemkė ir L. Tesnau, dek- 
lamatorė L. Kairelytė. Po to įvyko 
moksleivių tėvų pasitarimas, pamal
dos katalikų ir evnagelikų šventovė
se. Liepos 4 d. užbaigtą iškilmingu 
pobūviu Huettenfeldo salėje, sutrau
kusiu apie 300 dalyvių. Maistą pa
rūpino gimnazijos virtuvė. Skambėjo 
liaudies dainos,'o pramoginėmis dai
nomis įsijungė dvynukai solistai Al
fredas ir Asta šalčiai. Pažymėtina, 
kad į gimnazijos šventę buvo atvykęs 
ir “Labdaros” pirm. Jonas Glemža su 
žmoną.
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“Po Damoklo kardu"’II
primetamos prieš jo valią. Vir
šininkas Ipolitas Kraujūnas pa
reiškia: “arba — arba”. Aišku, 
jei nevykdysi, tai tame pat tink
le pats būsi sunaikintas.

Kraujūnas — tikras Lietuvos 
išgama. Jis suėmė savo mokyto
ją, išdavė brolį ir: seserį, degi
no šventoves, žudė kunigus (net 
ir Gordoną peršovė palaikęs jį 
kunigu Radvila). Nuo jo kvailų 
įsakymų nekartą nukentėjo ir 
Gordonas. Kraujūno mirtis yra 
lyg gamtos kerštas už jo žiauru
mus. Miško šukavimo akcijoje' 
jį skęstantį pelkės akivaro j e 
pribaigia Gordonas, kaukštelė
damas baslių pėr viršugalvį.

Enkavedistų kolektyve svar
biausias veikėjas yra rusas Mi
ša Arkadovas, seksualinis iškry
pėlis, sadistas, iki kraujo mušąs 
savo žmoną žydę Rūtą. Tai ru
sas šovinistas, nekenčiąs lietu
vių ir žydų, rūpinąsis kuo dau
giau išnaikinti Lietuvos žmonių, 
vistiek ar jie yrą partizanai, ar 
stribai, kad rusams būtų dau
giau erdvės kolonizuoti kraštą. 
Jo įsakymai kovoje su partiza
nais dažnai yra absurdiški, bet 
jie turi tikslą.

Arkadovas leidžia žmonai 
klausyti užsienio radijo, net da
lyvauti sionistinėje veikloje, bet 
už tai ją fiziškai kankina, iš to 
turėdamas sadistinį pasitenkini
mą. Arkadovas nepaprastai 
žiaurus. Jis nužudo Gordono su
žadėtinę Mariją Traubeckytę, 
kartu su ten atsilankiusiu parti
zanu Romu Norkum. Įtūžęs 
Gordonas už Marijos nužudymą 
nuduria ir Arkadovą, gulintį lo
voje su pirmąja Gordono v žmo
na Estera.- žodžiu, enkavedistų 
lizdas yra kupinas žiaurybių ir 
moralinio supuvimo'.

Kartų su Gordonu įstaigoje 
veikia ir žydas Ilja Hesinas, ga
vęs pulkininko laipsnį. Jo tėvą 
kitados ligoninėje pasmaugė 
Gordonas, pražudė Sibire ir jo 
brolį. Hesinas mėgina išaiškinti 
savo tėvo žudiką. Pagaliau pats 
Gordonas prie kaltės prisipa
žįsta (mat, tada jis buvęs visai 
kitas Gordonas). Per savo naivu
mą įsipainiojusį Hesiną į Arka- 
dovo nužudymo bylą Gordonas 
išgelbsti pats prisipažindamas 
prie nužudymo.

Dar vieną žmoniškumo ato
švaistę Gordonas parodo mirų-, 
šio partizano, savo buvusio glo
bėjo Algirdo Daukaus laidotu
vėse. Savo pulkininko laipsniu 
jis sulaiko enkavedistus nuo lai
dotuvių su religinėmis apeigo
mis sutrukdymo. Kaip nekalta 
auka nuo enkavedistų kulkos 
krinta kunigas.. Radvila.

Gordonas enkavedistų rūsyje 
laukia mirties sprendimo. Bet 
jo nuotaika giedra. Jis laimin
gas, kad nereikės daugiau gau
dyti Lietuvos partizanų, organi
zuoti trėmimų, apiplėšimų, šau
dymų. Įvyko jo sieloje katarsis 
— Visiškas apsivalymaš. Jis pir
mą kartą pasijuto žmogumi ir 
ramiai užmigo.

Tai rodo, kad krikščioniškoji 
besislapstančio ir sergančio 
'Gordono globa neliko be Įtakos. 
Gordono pasikeitimą autorius 
sumaniai ir laipsniškai atsklei
dė gana sudėtingose ir įvairio
se situacijose. ( Kol turėjo ga
lios, Gordonas stengėsi padėti 
savo buvusiems geradariams: iš 
išvežamųjų sąrašų išbraukė 
Radvilus, Algirdo žmoną Zitą, 
sunkiai sužeistą partizaną Al
girdą Savo automobiliu nuvežė į 
miesto ligoninę, protegavo ir dr. 
Silvestro vietą ligoninėje.

Centrinė romano idėjinė si
tuacija yra žydų problemos. Ir 
nenuostabu, kad svarbiausių 

. veikėjų darbuose iškyla žydų 
klausimas, nes NKVD lizde ir 
arti jo veikia keli aktyvesni žy
dai: Gordonas, Hesinas, Rūta,, 
pasimaišo net pirmoji Gordono

,PR. NAUJOKAITIS

Anatolijaus Kairio pirmoji 
romano “Po Damoklo kardu” 
daljs yra laimėjusi “Draugo” 
romano konkurso premiją'. Cen
trinis tos dalies veikėjas Dovy
das Gordonas buvo žiaurus NK
VD tardytojas, veikęs Raudėnų 
mieste, prisidengęs lietuviška 
Tarvydo pavarde. Karo metu 
nespėjęs pabėgti į Rusiją, jis iš
kentėjo nacių persekiojimą ge-v 
te, bet sugebėjo pabėgti. Jį pri
glaudė savo giminių sodyboje 
buvęs klasės draugas ir kaimy
nas kunigas Jonas Radvila, Ku
du vikaras. Susirgusį Gordoną. 
rūpestingai gydė daktaras Sil
vestras, sovietinėje okupacijoje 
Gordono žiauriai tardytas ir 
kankintas.

Net ir lietuvių rūpestingoje 
globoje Gordonas tebedega ne
numaldomu kerštu visiems tik
riems ar tariamiems antisemi
tams. Iš jo pokalbių aiškėja, kad 
per sovietinę imperiją žydai ti
kėjosi paimti į savo rankas vi
so pasaulio valdžią.

Pirmoje dalyje Gordono veik
la ir galvosena yra ekstremis
tinė, žiauri, nepripažįstanti jo
kių kompromisų. Net ir lietuvių 
globėjų rūpestingumas, krikš
čioniškas altruizmas ir savęs 
statymas į didelį pavojų vokie
čių okupuotoje šalyje, atrodo, 
stipriau nepaveikia Gordono. 
Pirmosios dalies pabaigoje nuo , 
Gordono peilio žuvo dr. Silvest
ras, o pats Gordonas, persiren
gęs kunigu, buvo enkavedisto 
Ipolito Kraujūno vadovaujamų 
sovietinių partizanų mirtinai 
peršautas.

Rengdamas pirmosios roma
no dalies anglišką laidą, auto
rius pabaigą žymiai pakeitė. Jis 
paliko gyvą ir liet nesužeistą dr. 
Silvestrą, o 'į plaučius peršau
tam Gordonui leido išgyti. To
kią pakeista pabaiga išspaus
dinta antrosios dalies pradžioje 
(net 50 puslapių yra to pakeiti
mo)'

Antroji -dalis vaizduoja lėtą 
Gordono gijimą Kudų kleboni- 

. joje; kur jis, net nelabai ir sle
piamas, panaudojant iš užfron
tės patekusio nepažįstamo su
žeisto kunigo priedangą. Negai
lint jo operuoti vokiečių • užim
toje miesto ligoninėje, jo, žaiz
das primityvioms^ priemonėmis 
sutvarko dr. Silvestras, padeda
mas dr. Minkaus ir gail. sesers 
Irenos Tauraitienės. Silvestro 
parūpintų vaistų dėka Gordo
nas pagaliau po kelių mėnesių 
pasveiko.

Tuo pat metu vyko ir vidinis 
Gordono persilaužimas. Nuo. 
esesininkų jis dažnai slėpdavosi 
šventovėje su brevijoriumi ran
kose, įsižiūrėdavo į šventųjų 
paveikslus. Nors jis ir toliau li
ko netikinčiu, tačiau šventovės 
mistika jį savotiškai veikė ir 
keitė jo jausmus bei galvoseną.

Autorius taip .vaizduoja'laips
nišką Gordono vidaus nuotaikų 
keitimąsi: “Pirmam baimės po
tvyniui atslūgus, Gordoną užval
dė keista, iki šiol nepatirta vil
ties nuotaika. Jo sieloje skamba 
pasitikėjimas, kuriam apibūdin
ti, jis dabar neranda žodžių, nei 
kitos priežasties, kaip dėkingu
mas, kaip žmogiškos stiprybės 
jėga, gyventi < ne kerštui, o 
džiaugsmui, ' savo džiaugsmui, 
savo laimei. . .”'(82 psl.).

Pagijęs Gordonas pagaliau 
susitinka su miesto enkavedis
tais. Priimamas į tarnybą toje 
žmonių persekiojimo ir Lietu? 
vos naikinimo įstaigoje. Gavęs 
pulkininku titulą, jis paskiria
mas ypatingų operacijų skyriaus 
vedėju. ,To skyriaus svarbiau
sias uždavinys. — naikinti ir 
persekioti lietuvius patriotus 
partizanus — “gaudyti ir šau
dyti”. Tos pareigos Gordonui 

Montrealio Aušros Vartų parapijos choro vyrų oktetas su naujuoju dirigentu ALEKSANDRU STANKEVIČIUMI. Iš 
kairės: Alfonsas Gudas, Rytis Bulota, Albinas Urbonas, Albertas Rusinąs, Aleksandras Stankevičius, Haroldas Celto- 
rius, Vytautas Murauskas, Paulius Mališka, Antanas Mickus Nuotr. A. Mickaus

žmoną Estera, atsiėmusi iš Gor
dono sūnų Dovyduką,. dvi sese
rys Marija ir Sara Traubecky- 
tės.

Anksčiau Gordonas tikėjo, 
kad kelias į pasaulinę žydų val
džią eina per Maskvą, paskiau 
buvo palinkęs į Vašingtoną. 
Sionizmas jam atrodė nepriim
tinas, bet vėliau,, matydamas 
sionistų konkrečią veiklą ku
riant nepriklausomą Izraelį, sa
vo pažiūras jis aiškiai pakeičia 
ir pripažįsta, kad žydų kelias 
eina per Jeruzalę ir nepriklau
somą Izraelį; Jis ir Lietuvai lin
ki atgauti laisvę, nėt jam atro
do, kad kova dėl Izraelio yra lyg 
susijusi su kova dėl Lietuvos. 
Jis žino, kad turės mirti nepa
siekęs ^Izraelio, bet jo viltis yra 
sūnuje Dovyduke, kurį pasiėmė 
Rūta į savo globą ir tikisi slap
tai ar legaliai išvykti į jau ne
priklausomybę paskelbusį Izra
elį.

Romano įvykiai vyksta parti-' 
žabiniame laikotarpyje. Saugu
miečių kova su partizanais yra 
sugroteskinta, turi aštrios saty
ros atspalvį. Partizanų gudru
mas dažnai enkavedistų planus 
apverčia augštyn kojom. Parti
zanai atrodo nenugalimi nei at
viroje kovoje, nei .klastos prie
monėmis. Saugumo viršininkų 
įsakymai dažnai yra absurdiški, 
atitrūkę nuo tikrovės logikos: 
įsakymas iškirsti mišką ir sude
ginti medžius, nukreipti upės 
vagą, išleisti iš ežero vandenį, 
sunaikinti koplytėlę ir du pau
pio kaimus yra tikros nesąmo
nės. Bet ir nesąmones reikia 
vykdyti, jei įsako visagaliai vir
šininkai, ant kurių laikosi visa 
absurdinė sistema. Groteskos 
priemonėmis autorius pasiekia 
įtikinamų laimėjimų.

Pačių partizanų veiklą A. 
Kairys paverčia legenda. Kon
krečių kovos momentų parodo 
labai šykščiai, tačiau partizanų 
jėga jaučiama visame tautos gy
venime. Tvirtovės vardas bau
gina okupacinius valdovus. Tas 
simbolis — laisvės kovos ir ne
nugalimumo simbolis turi mil
žinišką jėgą, prieš kurią dreba 
enkavedistai, subliūkšta stribai, 
o ir patys viršininkai įsakinėja 
nesąmones. Autorius poetiškai 
nusako “miško brolių” legendos 
reikšmę ir grožį: “Miško brolių 
legenda nemirtinga, nes ir Lie
tuva nemirtinga. . Ji graži 
šiurpia intriga, didvyriška te
matika, pasakišką atomazga. 
Miško brolių sakmė yra graži 
savo šventa nepabaigiamybe”... 
(201 p.j.

Romanas yrą labai turtingas 
filosofine dialektika. Tiesiog 
stebiną autoriaus šios srities gi
li erudicija, sugebėjimas lako
niškai, ekspresionistiniu stiliu
mi: atskleisti veikiančių ašmenų 
minčių labirintus, jų galvojimo 
kaitą, to galvojimo motyvus ir 
šaltinius. Gal kartais ir perdaug 
tos dialektikos, vedančios į pub- 
licistiką. Autorius nevisada su
dėtingus svarstymus paveda sa
vo veikėjams, dažnai tenka au
toriui pačiam griebtis aiškinto
jo vaidmens, o, tai jau yra belet
ristinio kūrinio silpnybė.. Bet 
visdėlto romanas parašytas la
bai gyvu stiliumi, trumpais sa
kiniais, dažnai turinčiais net 
aforistinio glaustumo ir gilumo. 
Charakteriai gerai išryškinti, 
leidžiant jiems veikti įvairioje 
aplinkoje. Abiejų tomų visuma 

/yra įdomus probleminis ir kū
rybinis įnašas į mūsų išeivijos 
literaįūrą.

Anatolijus Kairys, PO DAMOK
LO KARDU II. .Romanas. Išleido 
Lietuvos Šaulių Sąjunga - Trem
tyje. Viršeli ir aplanką nupiešė 
dail. Petras Aleksa. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė; Tiražas 1000 
ę(gz. ,Čikaga 1981 m., 304 psl. 
Kaina'— $8.
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Garsėjanti, Kanados lietuvaitė solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ, dažnai 
koncertuojanti lietuvių ir kanadiečių renginiuose

Solistė Anita Pakalniškytė
Š. m. rugpjūčio 28 — rugsėjo 

7 d.d. Edmontone, Albertoje, 
vyksta visų Kanados provincijų 
atstovų muzikinės varžybos. Jo
se Ontario provincijai atstovau
ja hamiltometė Anita Pakalniš
kytė.

Į provincines varžybas paten
ka tik tie asmenys, kurie įvai
riose provincijos vietovėse įvy
kusių muzikos varžybų - metu 
vertintojų pripažįstami vertais 
laimėti pirmą vietą bei dalyvau
ti provincinėse varžybose.

Š. m. birželio' 6 d. Londone, 
Ont., įvyko provincinės varžy
bos, kuriose iš? visų vyrų ir mo
terų dainavimo klasių bei ka
tegorijų pirmoji'vieta vertinto? 
jų pripažinta Anitai Pakalnišk-y-

Negęstanti ugnelė
Penkioliktoji JAV-bių ir Kanados lietuvių mokytojų 

studijų savaitė Dainavoje š.m. rugpjūčio 16-23 dienomis

“Norėtųsi, kad šioje stovyk
loje sustiprinta lietuviškoji 
šviesą liktų mokiniams ir moky
tojams nė tik šviesiu prisimini
mu, bet ir realiu faktu jų širdy- # 
se, kreipdama, visus mūsų tėvų 
žemės Lietuvos link” — rašė L. 
Eimantas, stovyklos leidinio 
“Negęstanti ugnelė” redakto
rius.

šiais žodžiais nusakomas pa
grindinis Dainavos mokytojų 
stovyklų, įvykusiu jau 15 kartų, 
tiksiąs. To tikslo siekdami, su
sirenka joje ir žilagalviai moky
tojai, atsinešę šventąją lietuvy- ,, 
bės ugnį dar iš nepriklausomos. 
Lietuvos, dr mokytojais išaugę 
jų vaikai, ir dar vis lietuviškai 
kalbantieji ir į vakarų progra
mas įsijungiantieji vaikaičiai.

Nors jau kuris laikas kalba
ma, kad šias stovyklas reiktų 
daugiau specializuoti, tačiau ir 
šių ; metų stovyklos - programa 
paliko', kaip ir anksčiau, išplitu
si į daugelį sričių. Daugiausia 
vietos čia tekę lietuvių kalbos 
reikalams. Kalbos specialistai 
mokytojai J. Masilionis ir Pr. 
Bagdonas davė kondensuotą 
lietuvių kalbos plėtojimosi ap
žvalgą nuo pradžios iki J. Jab
lonskio laikų, įskaitant šio mū
sų bendrinės' '’kalbos tėvo pla
čią biografiją. Specialius kal
bos dėstymo uždavinius nagri
nėjo S. Jonynienė (“Lietuvių 
kalbos dėstymas pradžios mo
kykloje”), V. Kavaliūnas (“Raši
niai ir jų kompozicija”) ir G. 
Meiluvienė (“Išlaikykime lietu
vių kalbą gyvą”).

Lietuvių literatūros dėstymo 
reikalus nagrinėjo S. Peterso
nienė, kartu mesdama žvilgsnį 
ir į vaikų literatūrą okupuotoje 
Lietuvoje.

Tikėdamasis, kad.į šią stovyk
lą atvažiuos daugiau jaunųjų 
mokytojų arba mokytojais būti 
pasiryžusio jaunimo, A. Rinkū- 
nas turėjo dvi įžangines paskai
tas: “Pedagogikos istorijos met
menys” ir “Herbarto pamokos 
planas”. Deja, abiejose paskai
tose jaunimo matėsi labai ne
daug, tad po to diskutuotaš 
klausimas, kaip prie tokio jau

tei su teise dalyvauti visos Ka
nados provincijų vokalistų var
žybose Edmontone. Baigiamaja
me varžybų koncerte Anitai bu
vo įteikta bronzinė plokštė su 
atitinkamu įrašu. Canadian Im
perial Bank of Commerce įtei
kė jai piniginę dovaną, o pilna 
salė publikos plojo; šaukdama 
“bravo”. <

Tokias varžybas Kanadoje 
jau daug metų rengia “Music 
Festivals Assoc. Inc. — (L’Asso
ciation des Festivals de Musi- 
que). Pirmą kartą Ontario pro
vincijai atstovauja. Hamiltono 
miestas lietuvaitės Anitos Pa
kalniškytės asmenyje.

Linkime jai laimėti Kanados 
solistės vardą. P.

nimo prieiti. Vieni siūlė čia pat 
Dainavoje ruošti specialią sto
vyklą, privalomą visiems jau
niesiems mokytojams arba pa-, 
siruošusiems tokiais būti, Tuo 
atveju dalyviams tektų apmokė
ti ne tik kelionės išlaidas, bet 
ir šiokį tokį atlyginimą už stu
dijoms paskirtą laiką. Kiti siū
lė daryti vietines studijų’ die
nas, pasikviečiant dėstytojus 
— specialistus iš kitų vietovių.

Bendrąsias pedagogines pro
blemas svarstė V. Bučmienė 
(“Amerikietiškų mokyklų įtaka 
mūsų mokiniams”), J. Plačas 
(“Lietuvybės ugdymas išeivijo
je”, “Mokytojas praktiškame 
darbe”) ir S. Stasienė (“Auklė
jimas lietuviškose mokyklose”). 
Kasmetinis stovyklų fizinio auk
lėjimo instruktorius B. Ketur
akis,- žinomas mūsų sportinio 
gyvenimo veteranas, nagrinėjo 
“Fizinio auklėjimo ir lavinimo 
paskirtį išeivijoje”, supažindin
damas su žaidimais ir taisomą
ja gimnastika. Jis kas rytą pra
vesdavo ir ankstyvąją mankštą.

Vieną pusdienį užėmė A. Rin- 
kūnas, papasakodamas įspū
džius iš šį pavasarį Kanadoje 
įvykusios gilėtosios kalbos mo
kymo konferencijos, kurioje 
dalyvavo keliasdešimt tautybių 

’atstovai ir valdžios pareigūnai. 
Buvo sustota ties keliomis toje 
konferencijoje diskutuotomis 
problemomis, aktualiomis ir 
mums, būtent, programomis ir 
vadovėliais bei mokytojų paruo
šimu. Tas temas .diskutuojant 
paaiškėjo, kad amerikiečių ir 
kanadiečių nuomonės tuo reika
lu nebuvo vienodos. Dauguma 
amerikiečių mokytojų manė, 
kad dabartinės programos ir va
dovėliai tebėra visiškai geri, 
daugumai kanadiečių atrodė, 
kad programos yra perplačios, 
vadovėliai persunkus, kad vis
ką reiktų palengvinti bei su
prastinti.

Mokytojų paruošimas yra se
na problema, iškylanti kiekvie
noje studijų savaitėje, tad daug 
ko naujo ir dabar neteko išgal
voti.

(Nukelta į 7-tą psl.)’

m TOMĖJE VEIKLOJE
ARCHITEKTAS EDMUNDAS AR

DAS, gyvenantis Santa Monikoje, 
Kalifornijoje, dalyvavo šiemetiniame 
architektūriniame konkurse, susilau
kusiame 480 varžovu/ Naujų staty
bos idėjų kategorijoje jis laimėjo 
pirmą premiją .už tipišką namų pro
jektą, kuriam naudojama fabrike pa
ruošta statybinė medžiaga, pagreiti
nanti statybą ir sumažinanti jos iš
laidas.

ŠEŠTOJI BALTIEČIŲ INSTITU
TO KONFERENCIJA birželio 5-8 d. 
d. Stockholme šįkart gerokai skyrė
si nuo ankstesniųjų, kuriose dalyvau
davo tik užsienyje gyvenantys bal- 
tiečių ir kitų tautybių mokslininkai. 
Naujas posūkis paaiškėjo dar pernai 
rudenį, kai Baltiečių Institutp vado
vybė pasiuntė savo atstovus į Taliną, 
Rygą ir Vilnių, Tą delegaciją suda
rė; vykdomasis instituto direktorius 
Imant Rebane, meno paskaitų va
dovas Hans Lepp, abu estai, ir latvis 
menotyrininkas Janis Brieditis. Su
sitikimas su šia trijule buvo plačiai 
aprašytas pernykščio “Gimtojo Kraš
to” spalio 30 d. laidoje, neužmirštant 
pabrėžti, kad VI-jon konferencijon 
yra kviečiami ir okupuotos Lietuvos 
atstovai. “Tėviškės” draugijos pirm. 
P. Petronis delegacijos vadovą I. Re- 
banę netgi papuošė lietuviška juosta. 
Atrodo, naujasis pošūkis buvo pa
darytas su Švedijos vyriausybės ir 
Stockholmo universiteto pritarimu 
ar gal net spaudimu. Dėl to iš Baltie
čių Instituto pasitraukė eilė jo na
rių, o. pati konferencija susilaukė de
monstracijų, smerkusių rengėjų ry
šius su sovietiniais okupantais, rei
kalavusių laisvės keturiems jų suim
tiems baltiečiams mokslininkams. 
Konferencijon iš Baltijos šalių, buvo 
atsiųsti 34 profesoriai, docentai bei 
kiti žymesnieji oficialūs aspienys. 
Iš Lietuvos atvyko 7 mokslininkai, 
bet iš užsienio lietuvių dalyvavo tik 
prof. dr. M. Gimbutienė, skaičiusi 
paskaitą “Senovinis simbolizmas lie
tuvių liaudies menė”. Kiti keturi lie
tuviškosios išeivijos atstovai konfe
rencijon neatvyko.

ŠVEDIJOS AKADEMIJOS SALĖ
JE įvykusiame konferencijos atida
ryme kalbėjo Baltiečių Instituto val
dybos pirm. G. Larssonas, švietimo 
ministerė U. Tillander ir Stockholmo 
universiteto rektorius prof. S. Hem- 
fridas. Paskaitos daugiausia buvo 
skaitomos Haesselby pilyje, vakari
nėje Stockholmo dalyje. Lietuviškas 
temas gvildeno svečiai iš Vilniaus: 
prof. dr. J. Jurginis ;— ■ “Romantiz
mas lietuviškame mene ir jo reikšmė 
tautinei kultūrai”, docentas dr. V. 
Gečas — “Šiuolaikinė lietuvių tapy
ba”, prof. dr. J. Gaudrimas — “Lie
tuvos kompozitorių mokykla ir M. 
K. Čiurlionis”, prof. dr. Šidlauskas
— “Menas ir architektūra sename 
Vilniaus universitete”, dr. P. Bražė
nas — “Lietuvių literatūra ir tarp
tautiniai ryšiai”, prof. dr. P. Aksa- 
mitas — “Augštoji technikos mokyk
la ir jos reikšmė Lietuvos kultūrai”, 
dr. R. Žiugžda — “Lietuvių-švedų 
santykiai 1933-39 metais”. Lietuviš
kas temas savo paskaitoms buvo pa
sirinkę ir kaikurie kitataučiai — dr. 
J. Levinas iš JAV, dr. H. Rinnhomas 
iš Oslo, dr. A. Stražas ir dr. N. 
Stražas iš Haifo, dr. D. Eberlainas 
iš Koelno, magistras S. Schuette iš 
Goettingeno. Jos lietė lietuvių kalbą, 
mintis apie karalių 1918 m., muzi-. 
kinį M- K. Čiurlionio palikimą, gin
taro radinius Juodkrantėje. Konfe
rencijos metu buvo surengti keli bal
tiečių koncertai. Juose dalyvavo ir 
Vilniaus operos baritonas Pranas 
Zaremba su pianiste Birute Baraus
kiene.

XXVIII-SIS “SANTAROS-ŠVIE
SOS SUVAŽIAVIMAS rugsėjo 10-13 
d.d. įvyks Taboro Farmoje, Soduą, 
Mich., JAV. Jame paskaitas skaitys: 
Nijolė Martinaitytė — “Krėvės ‘Ra
ganiaus’ ir Mero ‘Striptizo’ tekstinė 
analizė sintaksiniu-semantiniu požiū
riu”; Povilas Mažeika — “Baltijos 
jūros gamtinė apsauga”; Aušra Liu- 
levičienė — “Ar įmanomas ir reika
lingas radikalumas katalikybėje?”; 
Algis Mickus — “Vakarų ir lietuvių 
demonai moderniojoje poezijoje”; 
Bronius Vaškelis — “Trečias Fron
tas istorinėje perspektyvoje”; Bro
nys Raila — “Trečias Frontas 
dalyvio žvilgsniu”; Tomas Venclova
— "Trečias Frontas šiandieniniu 
vertinimu”; Rimvydas Šilbajoris — 
“Katiliškio apsakymo struktūra”; Vi
oleta Kelertienė — “Romano ‘Miš
kais ateina įjuduo’ pasakotojas — ne
priklausomybės epochos dainius”; 
Audronė Barūnaitė-Willeke — “Al
dona Gustas ir tėviškės narvų vora
tinkliai”. Programon yra įtraukta ir 
Stanislawo Baranczako paskaita ang
lų kalba apie Lenkijos -literatūrą 
1976-81 m. šia tema bus ir atskiras 
pasikalbėjimas su juo. Mykolas 
Drunga ir Kostas Astrauskas palies 
temą “Jonas švedas — žmogus ir kū
ryba”, pasinaudodami įnirusio kom
pozitoriaus kūrinių įrašais. Apie Vil
niaus dailininkų gyvenimą kalbės 
Paulius Ląntuchas, o pokalbį su rež. 
Jonu Jurašu apie teatrą Lietuvoje 
ir Amerikoj e turės Nijolė Martinai
tytė. Suvažiaviman taipgi yra įjung
tas Stanislawo Baranczako, Liūnės 
Sutemos, Tomo Venclpvos literatū
ros vakaras, sol. Audronės Simonai- 
tytės-Gaižiūnienėš koncertas, Irenos 
Mitkus knygrišybos meno ir Jani
nos Tallat-Kelpšaitės pluošto skulp
tūros paroda. Dalyviai turės progą 
susipažinti su dviem naujausiom

■knygom: Eduardo Cinzo “Mona” ir 
Liūnės 'Sutemos “Vendeta”.

RAŠYTOJAS JUOZAS PAUKŠTE
LIS, sulaukęs 82 metų amžiaus, mirė 
liepos 20 d. Velionis buvo baigęs 
Šiaulių gimnaziją, literatūros stu
dijas Kauno universitete. 1926-46 m. 
mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, 
kurį laiką buvo jos direktorium. Pra
džioje bandę savo jėgas poezijoje, 
bet greit perėjo prozon. Pirmą apsa
kymų rinkinį “Vidurnakčių baladė” 
išleido 1928 m., pirmą romaną “Naš
lės vaikas” — 1932 m. Po to sekė ro
manai — “Pirmieji metai” ir “Kai
mynai”, jį labiausiai išgarsinę lai
mėta premija. Bandė reikštis ir dra
maturgijoje, tačiau iki mirties liko 
ištikimas romanams, kuriuose vaiz
duojamas kaimo gyvenimas. Pokary
je parašė romanų .trilogiją “Jaunys
tė”, “Netekėk, saulele” ir “čia' mū
sų namai”, laimėjusią respublikinę 
premiją. Pasak vilniškio nekrologo, 
trilogijoje epiškai paliečiamas, vals
tietijos sąmonėjimas, jos kelias į 
socializmą. Prieš mirti spėjo išleis
ti atsiminimus apie pažintus žymius 
žmones, daug darbojdėjo ruošdamas 
spaudai savo “Raštus”. Palaidotas 
liepos 22 d. Vilniaus Antakalnio ka
pinėse. Ten su’ velioniu atsisveikino 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos pirm, 
poetas A. Maldonis, filologijos dr. J. 
Lankutis, rašytojas J. Baltušis, Kė
dainių pirmosios vidurinės mokyk
los direktorė S. Laurinaitienė.

KAMERINIS LIETUVOS ORKEST
RAS, vadovaujamas prof. Sauliaus 
Sondeckio, atliko jau 24-tą koncer
tinę išvyką užsienin. Ištisą mėnesį 
trukusios gastrolės šį kartą teko Is
panijai ir Prancūzijai. Koncertai bu
vo pradėti Ispanijai priklausančiose 
Kanarų salose, kur orkestras dalyva
vo tarptautiniame, muzikos festivaly
je Santa Cruso mieste. Pagrindiniai 
koncertai pačioje Ispanijoje įvyko 
Madride ir Barcelonoje. Išvykai buvo 
paruoštos penkios programos su A. 
Vivaldi, W. A. Mozarto, J. S. Bacho, 
F. Schuberto, G. Rossini, D. šostako- 
vičiaus, P. Čaikovskio, M. K. Čiur
lionio ir F. Bajoro kūriniais. Pran
cūzijoje orkestras gastroliavo jau 
antrą kartą, aplankydamas ir mažes
nius miestus, o pačią išvyką užbaig
damas Paryžiuje. Prisijungus V. 
Minino vadovaujamam kameriniam 
Maskvos chorui, į koncertus buvo 
įtraukta A. Vivaldi “Gloria”, ir F. 
Schuberto “Mišios G-dur”.

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ TEATRAS, grįždamas žilo- 
jon praeitin, šiemet atšventė savo 
410 metų- sukaktį, kuri amžiumi pra
noksta net patį universitetą. Nu
eitas kūrybinis kelias yra susietas su 
1570 m-. “Herkulio” spektakliu ir šie
met pastatytu H. Ibseno “Peer Gyn- 
tu”. Universiteto “Kiemo teatras” 
šiai sukakčiai skyrė festivalį “Pava
sario eitynės”. Un-to kiemeliuose bu
vo suvaidinta V. Majakovskio “Mis
terija Buf”, Justino Marcinkevičiaus 
“Siena”, o Trakų pilyje — V. Krėvės 
“Šarūnas”. Festivalyje dalyvavo ir 
Kauno politechnikos instituto bei 
Latvijos universiteto liaudies teat
rai.

DAIL. DOMICĖLĖS T ARABIŲ 
DIENĖS grafikos darbų parodą Er
furte, R. Vokietijoje, surengė vie
tinės pedagoginės mokyklos dailės 
skyrius. Lankytojai labiausiai domė
josi linoraižiniais bei jų ciklais — 
“Motina ir kūdikis”, “Vaikai pava
sari”, “Saulės dovanos’”, “Vilniaus, 
pavasaris”, “Atsiminimų žiedai”, 
“Vaikai ir sportas”, “Poezijos pava-' 
saris”. Daili D. Tarabildienė turėjo 
progą 'apsilankyti Dresdene, R. Ber
lyne’ bei kituose R. Vokietijos mies
tuose.

VILNIAUS UNIVERSITETO lie
tuvių kalbos būrelis specialia vaka
rone universiteto “žaltvykslės” ka
vinėje paminėjo savo veiklos 35 me
tų sukaktį. Būrelis buvo įsteigtas 
1946 m. pavasarį J- Balčikonio ir J. 
Kruopa iniciatyva. Jo tikslas — ty
rinėti bendrosios kalbos ir ypač lie
tuvių kalbos klausimus, domėtis lie
tuvių tarmėmis, istorija, žodynu, sti
listika, vertimais. Nuo pat įsteigimo 
dienos būrelis tapo busimųjų kalbi
ninkų darbo laboratorija, kurioje jie 
sprendė sudėtingas kalbotyros prob
lemas. E jų skaitytų pranešimų vė
liau išaugdavo diplominiai darbai ir 
net disertacijos. Būrelis renka me
džiagą dialektologiniam lietuvių kal
bos atlasui, išvertė J. Endzelyno vei
kalą “Baltų kalbų garsai ir formos”. 
Jau 20 metų kalbos būreliui vado
vauja docentas A. Girdenis, neseniai 
išleisdinęs savo veikalą “Fonologi
ja”, kurio pagrindinės mintys kilo 
dar studijų metais. Bene didžiausio 
dėmesio sukakčiai skirtoje vakaronė
je susilaukė “Kalbotyros bernelio” 
ir “Kalbotyros mergelės” rinkimai. 
Kandidatai turėjo "parodyti lingvis
tinį savo išsilavinimą, skaitovo su
gebėjimus, išradingumą. Visus ste
bino absolventė lituanistė B. Jasiū- 
naitė, šauniai kalbėjusį ir žemaitiš
kai, ir aūgštaitiškai. “Kalbotyros ber
neliu” buvo išrinktas docentas A. 
Girdenis, “Kalbotyros mergele” — 
S. Krinickaitė, Lietuvos paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus miesto kalbos skyriaus sek
retorė. Vakaronėje, dalyvavo: Lietu
vos Mokslų Akademijos lietuvių kal
bos ir literatūros instituto ^darbuoto
jai — akademikas K. Ulvydas, dr. 
A. Sabaliauskas, universiteto dėsty
tojai — akademikas V. Mažiulis, pro
fesoriai Z. Zinkevičius, V. Urbutis, 
docentas J. Pikčilingis. Svečių eilėse 
minimas žinomas baltistas J. Levi
nas, Kalifornijos universiteto profe
sorius. V. 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
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2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GlNlOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

Amerikos Lietuvių R. Katalikių Moterų Sąjungos 39-tame suvažiavime 
Klevelande užbaigos vakarienėje kalba “Moterų Dirvos” redaktorė DALIA 
MURRAY ' Nuotr. V. Bacevičiaus

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

Kanados įvykiai

Skautų veikla
• “Skautų Aidą” parėmė Kanados 

Lietuvių Fondas $100, Toronto Lie
tuvių Namai — $50. Nuoširdus ačiū, 
šie metai yra paskelbti LSS spaudos 
metais. Gausesnės aukos savai spau
dai labai derinasi su- visa metų te
matika. “Skautų Aidą” šiuo metu 
redaguoja v.s. kun. A. Saulaitis, SJ. 
Metinė prenumeratą — $5. žinant, 
kad spąudos darbų kainos dabar yra 
žymiai pakilusios, v.s. VI. Vijeikio 
spaustuvė Čikagoje patarnavimų' sa
vai spaudai atlieka be komercinių iš
skaičiavimų. Toronte jau eilė metų 
“Skautų Aido” rėmimu rūpinasi s. 
B. Abromaitienė.

• XIX-toje Romuvos stovykloje 
spaudos dieną stovyklautojams buvo 
išdalintos anketos su 15 klausimų 
spaudos reikalais. Beveik viską tei
singai atsakė torontietis R. Kalendra 
ir R. Kiršteinas iš Ročesterio.

• “Ragainės” pastovyklės varžybo
se daugiausia taškų surinko M. Slap- 
šys, R. Kalendra ir M. Bijūnas. Visi 
trys — Toronto Mindaugo dr-vės 
skautai. č. S.
SPORTAS LIETUVOJE

XVI-ji sąjunginė moksleivių spar
takiada liepos mėnesį įvyko Vilniu
je bei kitose Lietuvos vieovėse. Svei
kintiną laimėjimą pasiekė Lietuvos 
vaikinų krepšinio rinktinė, įveikusi 
visus savo varžovus, gavusi aukso 
medalį. Spartakiados čempijonų rink
tinę sudarė: kauniečiai — R. Butau
tas, §. Marčiulionis, A. Jasiunskas, 
A. Sabonis, A. Mikelkevičius, R. Sa- 
mulėnas, D. Pranckevičius, A. Venc
lovas, A. Rozenbergas; panevėžietis 
A. Masalskis, vilkaviškietis A. Ra
manauskas ir kretingiškis D. Braz- 
dauskas. Šeši iš jų buvo pakviesti į 
Sovietų Sąjungos jaunųjų krepšinin
kų rinktines. Lietuvos merginų krep
šinio rinktinė išsikovojo sidabro me- 
medalį. Aukso medalis teko lenin- 
gradietėms.

Spartakiados čempijonų šuoliuose 
į vandenį nuo 3 metrų tramplino 
13-14 metų amžiaus berniukų grupė
je tapo’ vilnietis Rokas šermukšnis, 
surinkęs 433,41 taško. Antroje vieto
je jis paliko Rusijos atstovą V. Tru- 
pikovą (427,83 tšk.), trečioje — gu
dą, S. Kudrevičių (413,04 tšk.)

Moksleivių Spartakiados plaukimo 
varžybose Lietuvos merginoms teko 
V-ji vietą, vaikinams — VII-ji. Bend
roje rinktinių įskaitoje Lietuva už
ėmė Vl-tą vietą. Pernykštėje sparta
kiadoje Lietuvos plaukikų rinktinė 
buvo VIII-je vietoje. Vienintelį auk
so medalį šįkart 200 m plaukime 
krūtine laimėjo sparčią pažangą da
ranti vilnietė Aiškutė Buzelytė, šį 
nuotolį įveikusi per 2 min. 34,72 
sek. Sidabro medalis jai teko 100 m 
to paties stiliaus' plaukime, kur ją 
.0,26 sek. pralenkė taškentietė L. Be- 
lakon. šio' nuotolio aukso medalį A. 
Buzelytė yra laimėjusi neseniai įvy
kusiose tarptautinėse plaukimo var
žybose Veronoje, Italijoje. Sporto 
žurnalistai ją laiko būsima L. Kačiu- 
šytės įpėdine. Moksleivių spartakia
doje sidabro medalius taip pat lai
mėjo: 200 m plaukime nugara — 
šiaulietis G. Bartkus, 40.0 m plauki
me laisvu stiliumi — vilnietis R. Jan
kauskas. Bronzos medalis Lietuvos 
merginoms teko kombinuotoje 4x100 
m estafetėje, šioje rungtyje — A. 
Buzelytė, R. šupikaitė, T. Babraus- 
kaitė ir L. Zinkevičiūtė pasiekė nau
ją Lietuvos moterų rekordą — 4 
min. 26,93 sek.
. Geriausia Lietuvos gimnastė Da
lia Kutkaitė, Vilniaus 21-sios vidu
rinės mokyklos dešimtokė, gavo spe
cialų “Komjaunimo Tiesos” prizą. 
Skaitytojai ją išrinko populiariausia 
š.m. pavasario sezono sportininke. 
Ji yra laimėjusi medalių atskirose 
gimnastikos šakose, dalyvavusi tarp
tautinėse varžybose, tačiau lig šiol 
nėra gavusi medalio gimnastikos 
daugiakovėje. Sąjunginėse varžybo
se Kijeve Dalia buvo beveik išsiko
vojusi bronzos medalį, bet jį kitai 
gimnastei atidavė klaidingą sprendi
mą padarę teisėjai. Dėl šios skriau
dos “KT” skaitytojai ją, atrodo, ir iš
rinko populiariausia praėjusio pava
sario sportininke. Apie daugiakovės 
medalį Dalia svajojo XVI-je mokslei
vių olimpiadoje Vilniuje, bet ir šį 
kartą ją ištiko skaudi nesėkmė: iš 
rankų išsprūdo lankas, niekais pa
vertęs šią daugiakovei priklausančią 
rungtį. Kitose rungtyse D. Kutkaitė 
laimėjo du bronzos medalius, prati-. 
muose be įrankio — aukso medalį.

Sudbury, Ont.
MEDŽIOTOJU IR ŽŪKLAUTOJŲ 

KLUBO “Geležinis vilkas” valdyba š. 
m. rugsėjo 5, šeštadienį, 12 v., French 
River upės rajone, Viktoro Gudriūno 
vasarvietėje, klubo nariams ir sve
čiams rengia įdomią, linksmą gegu
žinę.

Programoje: šaudymo varžybos 
pereinamajai klubo taurei ir kitiems 
prizams laimėti, dainos, žaidimai ir 
kt. Veiks bufetas, bus paruošti ska
nūs pietūs.

Kviečiam narius ir visus Sudburio 
bei apylinkių lietuvius -gegužinėje 
dalyvauti. Pasikvieskite svečių.

Valdyba

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

\&ifts international inc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

A.E.LePAGĖhMHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

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

Daiva T. Dalinda, B. A,

Z—• —7
Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
J ({staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tel. 537-3431
Namų 494-0605 J

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pėdsakus nuo konfederacijos 
laikų, gerbiama kanadiečių dau
gumos. Net ir dabartinis jos rei
kalus tvarkantis min. R. Kapla- 
nas prisipažino, kad saugumie
čiams negali būti taikojni visi 
įstatymų paragrafai. Tokiu atve
ju jie negalėtų veiksmingai at
likti savo uždavinio. Pvz. jiems 
yra būtinas priėjimas prie se
kamų asmenų laiškų, telefoni
nių pokalbių, kaikurie nukrypi
mai, kai norima į tokių asmenų 
grupes infiltruoti savo agentą. 
Šią teisę teks duoti ir naujajai 
civilinei saugumo bei žvalgybos 
agentūrai. Kyla tik klausimas, 
ar ta flauja agentūra bus'pakan- 
kamai pajėgi atlikti tolų sudė
tingą darbą. Atrodo, mintį jos 
įsteigimui davė JAV žvalgybos 
agentūra ČIA, turinti kitokią 
paskirtį. Ji daugiausia rūpinasi 
užsienio žvalgyba, informuoja 
prezidentą, o vietinių šnipų gau
dymą palieka FBI institucijai. 
Kanadoje šias pareigas iš RC- 
MP perims saugumo ir žvalgy
bos agentūra, RCMP pareigū
nams palikdama tik kriminali
nius nusikaltimus. Jokios užsie
nio žvalgybos Kanada, galima 
sakyti, lig šiol neturėjo, išsky
rus pranešimus iš savo ambasa
dų. Pagrįstai tenka nuogąstauti, 
kad patirties neturinti naujoji 
agentūra tik palengvins šnipų 
bei panašių grupių veiklą Kana
doje. RCMP saugumiečiai daž
nai susekdavo šnipus. Tai liudi
ja Sovietų Sąjungos ambasados 
pareigūnų ištrėmimai. Kartais 
su jais ryšius yra turėję žymūs 
kanadiečiai, kurie taip pat ir lik
davo neištirti ir neišryškinti, 
matyt, pačios vyriausybės pagei
davimu.

Didelį triukšmą sukėlė kara
liškoji Tomo Kento vadovauta 
komisija, tyrinėjusi Kanados 
spaudos problemas. Jos pasiū
lymus pasmerkė beveik visi 
laikraščiai, nes kaikurie prime
na valdžios kontrolę spaudai. 
Pvz. siūloma sudaryti Spaudos 
Teisių Tarybą, kuri gautų meti
nius pranešimus iš laikraščio 
vyr. redaktoriaus bei jo pataria
mojo komiteto. Tarybos pirmi
ninkas ir du jos nariai, remda
miesi gautąja medžiagą, paruoš
tų savo pranešimą, kurį Kana
dos parlamentui pateiktų teisin
gumo ministeris. Taryba taip 
pat galėtų duoti savo gaires pa
tariamiesiems laikraščių komi
tetams ir netgi sekti ar tie laik
raščiai laikosi įstatymo. Karališ
koji komisija taip pat siūlo su
mažinti pajamų mokesčius tiems 
laikraščiams, kurie dalį savo 
pelno paskirs vedamųjų lygiui 
pagerinti. Padidintų pajamų 
mokesčių susilauktų laikraščiai 
su menku vedamųjų skyriumi.

■ Šie pasiūlymai yra laikomi val
džios siekiama spaudos kontro
le, kuri esanti labai panaši į da
bartinę radijo ir televizijos kont- 

. rolę.
Daugiau logikos turi komisi

jos pasiūlyti suvaržymai per-
< ’’ daug laikraščių savo žinioje tu- • 

rinčioms spaudos bendrovėms. 
Pvz. Thomsonui Kanadoje pri- 

. klauso net 25,7% viso dienraš
čių tiražo, o Southamui — 39,6 
% tiražo. Dėlto komisija pata-

, ria, kad Thomsonas parduotų 
Toronto dienraštį “The Globe 
and Mail”, kurį planuojama pa
versti visos Kanados laikraščiu, 
arba atsisakytų visų kitų 39 Ka
nadoje leidžiamų mažesnių savo 
dienraščių. Southamui siūloma 
palikti turimus dienraščius, jei-'

gu bus parduoti turimi šėrai ra
dijo ir televizijos stotyse vaka
rinėje Kanadoje. Naujasis įsta
tymas tokioms bendrovėms leis
tų turėti tik penkis dienraščius, 
apimančius 5% bendro tiražo. 
Pylos gavo ir “Toronto Star” 
dienraštis, kurio bendrovė taip 
pat siekia spaudos monopolio 
Toronte bei jo apylinkėse, ten 
pradėjusi supirkinėti vietinius 
laikraščius. Neužmirština, kad 
prieš 10 metų “Star” duosnumo 
dėka užsidarė antrasis popieti
nis Toronto dienraštis “The Te
legram”. Jį tada norėjo perimti 
nauja grupė už $3 milijonus, o 
“Star” pakišo net $10 milijonų 
vien tik už sąrašą tų skaitytojų, 
kuriems “Telegram” dienraštis 
pristatomas į namus šeštadie
niais. Taip “Star” liko vieninte
liu popietiniu dienraščiu Toron
te. Iš “Telegramos” pelenų pri
sikėlė naujas rytinis dienraštis 
“The Toronto Sun”, įprastinę 
šeštadienio laidą pakeitęs sek
madienine. Tada sekmadienio 
rinkon peršoko ir “Star” dien
raštis, turintis tikrai didelę šeš
tadienio laidą. Praėjusią savaitę 
“Star” dienraštis pradėjo ir ry
tinę savo laidą, siekdamas pa
veržti dalį skaitytojų iš abiejų 
rytinių dienraščių — “The Glo
be and Mail” ir “The Toronto 
Sun”.1

Kanados paštininkų unija, lai
mėjusi 42 dienas trukusį strei
ką, dabar nori sudaryti bendrą 
uniją su laiškanešiais, šiuo tiks
lu jau renkami pritariančių laiš
kanešių parašai. Oficialiai aiš
kinama, kad Kanadai būtų ge
riau turėti vieną visų pašto tar
nautojų uniją. Esą tada derybos 
dėl naujos sutarties būtų ve
damos tik vieną kartą, o ne du, 
kaip kad daroma dabar. Iš tik
rųjų kanadiečiai neturėjo prob
lemų su laiškanešiais ir jų at
skira unija. Sutartis visada pasi
rašoma be streiko. Jo betgi nie
kaip negali išvengti tik karingo
ji paštininkų unija, nors dėl tų 
streikų darbo netenka iŠ jų jo
kios naudos neturintys laiška
nešiai. Kai paštas rugsėjo mė
nesį taps valdine bendrove, ka
nadiečių laukia neišvengiamas 
jo paslaugų pabranginimas. Pra
našaujama, kad dabartiniam me- 
tiniam pašto biudžeto pusės bi
lijono dolerių deficitui sumažin
ti vietiniams laiškams bus įves
ti 30 centų ženkliukai. Dabar 
jiems pakanka 17 centų ženkliu
kų. Pašto paslaugų pabrangini
mas turėtų įsigalioti lapkričio 
mėnesį.

Kanada nutarė įsileisti papil
domą tūkstantį pabėgėlių iš Ry
tų Europos, susitelkusių Austri
jos stovyklose. Beveik visi jie 
yra bėgliai iš Lenkijos, kurių 
antplūdžio Austrija neįstengia 
išlaikyti savo lėšomis. Nuolaidą 
maisto stokojančiai Lenkijai pa
darė ir Kanados žvejybos min. 
R. LeBlancas. Teritorinėje 200 
mylių savo žvejybos zonoje Ka
nada Lenkijai kasmet leisdavo 
pagauti 12.000 tonų žuvies. Da
bar ši riba, apimanti rytinius ir 
vakarinius Kanados vandenis, 
padidinama iki 20.000 tonų. Ka
nados Lenkų Kongreso pirm. J. 
Kaszubos pranešimu, lenkai iš 
Kanados savo tautiečiams jau 
yra pasiuntę $500.000 vertės 
vaistų ir mąisto gaminių. Kana
dos vyriausybė yra pažadėjusi 
230.000 tonų grūdų siuntą.

AKTYVAI—virš 19 mili jonų

..MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 
E term, indėlius 6 mėn.
= term, indėlius 1 metų......
E term, indėlius 3 metų 
= pensijų s-tą...............
E tapomųjų s-tų 
E spec. taup. s-tų ........
= depozitų-čekių s-tų 
| DUODA PASKOLAS: 
E asmenines nuo 
= mortgičius nuo ........

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —

10-3
10-3

KASOS VALANDOS: 

Pirmadieniais 
Antradieniais
Treč*iadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8
10-8
9-1

9.30 -1

18’/2%
18 %
17 %
15 %

.14 %
11 %
14 %

......6 %

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

2O’/i% 
191/2% 

1 v.p.p. Taupyk ir skolinkis'
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

QTEDUAll’Q CII DC 406 Roncesvalles Avė. 
v I Ei I1AR w I U Ii d Telefonas 536-5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR /
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _ _ ««««
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

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

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

PARKSIDE su
335 Roncesvalles Avė., ■
Toronto, Ontario Telefonas, 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattowa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371) 

~ Važiuoti i vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio I mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningoj atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

Optical Studio 
OPTIKAS R. ŠCHMID 

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

M O K A :
18]Ą% už 90 dienų term, indėl. 
18 % už 6 mėn. term, indėlius
17 % už 1 m. term, indėlius
15 % už 3 m. tėrm. indėlius
18 % už pensijų ir namų planų
14 % už specialių taup. sųsk.
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

20’/z% už asm. paskolas

19 JĄ % už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

Asmeninės 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 vaL po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vaL ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 1 
vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai— 1573 Bloor Street West,

Telefonai: /’ 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1X6

AD ■ A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
■ ’ I ,1 > I I Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

npĄT m Angelė E. Kamiene
LwluxHj Mt REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
’■p Q rp A rp T? 3701 Gulf Boulevard, St Petersburg Beach, FL 33706 
JUM 1 zA 1. Hi Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi tdevixijos, HI-FI ir radijo aparatai. 
Prityręs specialistas su ilga praktika.,

1000 College Sf LE 1-3074 • Sav. P. Užbaln

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

• 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 uždarytą. 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 • Janavičiai

: TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St W.) _

i Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS
Telefonai 533-8451, 533-8452



Lituanistiniu mokyklų mokytojai iš Kanados mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje. Iš kairės: L. Eimantas, K. Mileris, A. Rinktinas, J. Plaėas (iš JAV), 
J. Masilionis (iš JAV), V. Bireta, A. Vaičiūnas Nuotr. A. Vaičiūno

Galima apsieiti be naftos
Kanados energijos ministerio Marko Lalondo pareiškimai apie Kanados naftos pakeitimo programą

Negęstanti ugnelė
(Atkelta iš 5-to psl.) , 

Stovyklos medicinos vadovė
K. Vaičeliūųienė paaiškino, 
kaip reiktų gaivinti užspringusi 
žmogų, kuris tebeturi pilną są
monę. Stovyklos pradžioje ma
lonu buvo matyti veteraną mo
kytoją J. Kavaliūną, atvykusį iš 
Vokietijos ir papasakojusį apie 
jo vadovaujamą Vasario 16-sios 
gimnaziją.

Malonu buvo dalyvauti ir 
Ingridos Bublienės vadovauja-, 
mosę vakaro programose: Čia 
buvo eisena į Kryžių kalną, muz. 
Slyžio suorganizuoto stovyklau
tojų choro koncertas, p. Matu
laitienės sudarytos tautinių šo
kių grupės pasirodymas, rašyto
jų V., Kavaliūno ir Pr. Bagdono 
kūrinių skaitymas ir pagaliau 
įvairios deklamacijos' bei vaidi
nimėliai, kuriuose dalyvavo net 
keturių kartų tautiečiai. Sto
vyklos kapelionas kun. L. Za
remba kas rytą laikė Mišias su

jam įprastais labai prasmingais 
pamokslėliais. 6 jei nuo visos 
programos likdavo laiko, tai jis 
būdavo skiriamas saulei, tyram 
orui ir Spyglio bangelėms.

Visus skaniai maitino iš Či
kagos pakviestos šeimininkės, o 
stovyklautojų vaikams prižiūrė
ti buvo įsteigtas vaikų darželis, 
vadovaujamas mokyt. Rūtos 
Juškienės.

Šiai sukaktuvinei stovyklai 
vadovavo mokyt. J. Plačąs, JAV 
LB švietimo tarybos pirminiu-' 
kas, programą tvarkė mokyt. J. 
Masilionis.- Kanadiečių buvo ne
daug: Toronto mokyklos vedė
jas V; Bireta, mokyt. A. Vaičiū. 
nas, lituanistinių kursų vedėjas 
A. Rinkūnas, Hamiltono mokyk
los vedėjas K. Mileris ir Londo
no mokyklos,vedėjas L. Eiman
tas. Nebuvo nė vieno -iš KLB 
Švietimo komisijos. Tai buvo 
daugelio su apgailestavimu pa
stebėta. A. R.

Neseniai turėjau progą oficia
liai paskelbti Kanados naftos 
pakeitimo programą (Canada 
Oil ■ Substitution Program — 
COSP), Ši programa siūlo para
mą narnų ir verslų savininkams, 
kurie nori pereiti prie ekono- 
miškesnio kuro ir tuo būdu su
mažinti brangios naftos eikvoji
mą. Kaikuriose šalies vietovėse 
ši programa padės sumažinti 
šildymo kainą geresne namų 
izoliacija ar egzistuojančios šil
dymo sistemos pagerinimu.

Energijos taupymas yra pa
grindinis principas, kuriuo re
miasi valstybinė energijos pro
grama. Mūsų tikslas — suderin
ti krašto' naftos vartojimą sula 
naftos atsarga, kuri yra Kana
doje. Mes galime tai pasiekti 
trim būdais: išsaugojant turi
mus naftos išteklius, Atrandant 
naujus ir pakeįčiant naftą pi
gesnėmis ir gausesnėmis ener
gijos išteklių alternatyvomis. 
Mes turime reikšmingų ir gau
sėjančių natūralinių dujų ir 
hidroenergijos šaltinių, -didelių 
anglies rezervų, didelių uranir 
jaus atsargų, kurios gali būti 
panaudotos vandenilinėje pra
monėje. Šiuo metu mes gamina
me daugiau energijos, negu rei
kia tam, kad galima būtų pa
keisti importuojamų naftą sa
vais ištekliais ir dar jų ekspor
tuoti į užsienį.

Todėl yra aišku, kad Kanado
je nėra energijos išteklių pro
blemos. Yra naftos problema. 
■Mes turime didelį energijos iš
teklių pasirinkimą, ir visiems 
būtų geriau; jei nafta nebūtų 
eikvojama. Mūsų-tikslas ■?— se-

kančio dešimtmečio laikotarpy
je. sumažinti naftos suvartojimą 
20%. Gyvenamuose, pramoni
niuose ir komerciniuose pasta
tuose naftos eikvojimas sumažės 
daugiau kaip 2 kartus — nuo 
550.000 statinių per dieną iki 
210.000 statinių per dieną.

Perėjimas prie naujų šilimos 
šaltinių reiškią, kad praėjus 
tam tikram laikotarpiui varto
tojas galės sutaupyti lėšąs, ku
rias jis išleidžia naftai. Tačiau 
naujas šildymo sistemos įrengi
mas reikalauja neatidėliotinų 
piniginių išlaidų, čia reikalin
ga Kanados naftos pakeitimo, 
programa.

ši programa įgalina namų sa
vininkus, nuomininkus ir vers
lų savininkus prašyti apmokes
tinamos paramos, kuri padeng
tų pusę visų išlaidų, reikalingų 
keičiant naftą į kitokį kurą.

Šeima, kuri turi atskirą na
mą, gali gauti iki " $800/Pasta
tuose, kuriuose yra centrinis 
šildymas, parama gali būti nuo 
$1000 iki $5000, priklausomai 
nuo būtų skaičiaus.

Kanados naftos pakeitimo 
programą yra glaudžiai susijusi 
su Kanados namų izoliacijos 
programa. Pastaroji gali parū
pinti $500 paramą namų izolia
cijai. Namų savininkai kaiku- 
riais atvejais gali gauti dvi pa
ramas, siekiančias iki $1,300. 
Kalba tuo atveju eina apie vie
no buto namus.

Administracinės priemonės 
buvo paruoštos,, .bendradarbiau
jant įstaigoms, atsakingoms už 
elektros ir dujų tiekimą. Jeigu 
norite įvesti elektrini ar duji-

nį šildymą, turite- kreiptis į sa
vo vietinės įstaigas. Tais atve
jais, jei norite naftą pakeisti į 
tokį kurą, kaip propanas, medis, 
anglis arba saulės energija, tu
rite kreiptis į rajoninį energi
jos, anglies ir gamtos išteklių 
skyrių, kurį galima surasti kiek
vienoje provincijoje. Taip pat 
galima kreiptis Į mano įstaigos 
konsultacinį skyrių. Greitu lai
ku informąciją taip pat galima 
bus gauti iš agentų, prekiaujan
čių statybinėmis medžiagomis 
ir krosnimis.

ši programa yra naudinga 
kiekvienam kanadiečiui ir vi
sam kraštui. Milijonai kanadie
čių turėtų pasinaudoti finansine 
parama, kuri yra jiems siūloma 
ir nebevartoti naftos šildymui. 
Jeigu vartojate naftą savo na
mų šildymui, aš siūlau susirišti 
su betkuria anksčiau paminėtų 
organizacijų, kur galėtumėte 
gauti smulkesnių žinių apie šią 
programą.

Suėmė rekolekcijų dalyvius
Okupuotoje Lietuvoje saugumiečiai suėmė rekolekcijų dalyvius, 

uždraudė procesiją į Šiluvą •
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Britanijos lietuviai
Londone perdirbta Vilniškė “Šluota”

TORONTO MIESTAS 
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
1981 m. rugsėjo 7, pirmadienį— .* 

valstybinė šventė x
Rugsėjo 7, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.
Pirmadienio, atmatų išvežimas būš atliktas antradienį, 
o antradienio — trečiadienį.
Rugsėjo 9, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai ir 
sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai,'baldai, medžio gaba
lai, šepečiai ir pan.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui rug
sėjo 16; trečiadieniui. > ~ - ' .
PASTAŠA. Toronte yra 19 stiklinių ir metalinių šukių 
perdirbimo sandėlių; Smulkesnių informacijų teirau
tis telefonu 367-7742.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
Viešųjų darbų viršininkas

Ką ..tik gautomis žiniomis, 
okupuotos Lietuvos saugumie
čiai piktai persekioja tikinčiuo
sius, ypač tuos, kurie turi įta
kos jaunimui. Neseniai buvo 
suimtas ir žiauriai tardytas, re
težiais surakintas ir net muštas 
kun. Ričardas Černiauskas. Jis 
yrą jaunas kunigas, besidarbuo
jantis Vilniaus Šv. Mikalojaus 
parapijoje'.1 Ji mėgsta žmonės, 
ypač jaunimas, kuris nuolat 
prašo daugiau žinių apie religi; 
nį gyvenimą.

Š. m. rugpjūčio, 20 d^ kun. R. 
Černiauskas drauge su kitu ku
nigu surengė slaptas rekolekci
jas vieno ūkininko .patalpose. 
Susirinko apie 50 jaunouĮių. Bet 
vos pradėjus rekolekcijas, atvy
ko . milicija ir saugumiečiai. 
Jaunuoliai, pajutę pavojų, ban
dė pabėgti. Deja, hevisįems pa
vyko — 28 pabėgo, o 22 buvo 
suimti drauge su dviem kuni
gais. Suimtieji buvo žiauriai tar
domi, ypač. kun. R. Černiauskas.

-Sekantį sekmadienį Šv. Mika
lojaus šventovėje buvo paskelb
ta, kad kum. R. Černiauskas 
“dingo”. Žmonės tuojau supra
to ką tai reiškia. Per pamaldas 
kilo verksmas, šauksmas, klyks
mas. . .

Saugumiečiai ėmė skelbti, 
kad suimta jaunimo grupė,.ku
ri buvo susirinkusi ' ištvirkauti. 
Esą ne Vietą melstis daržinėse, 
tam esančios Šventovės. O kad 
jaunimą mokyti religijos yra 
draudžiama net šventovėse, 
saugumiečiai neprisimena. Jie

taip pat savo pranešime nepa
minėjo, kad su minėtu jauni
mu buvo ‘du kunigai ir pats pa
talpų šeimininkas. Mat, Saugu
miečiams svarbu ne tiesa,’ o 
žmonių suniekinimas bei šmei
žimas.

Rugpjūčio mėnesį turėjo 
įvykti tradicinė procesija įš Ty
tuvėnų į Šiluvą: Buvo numatyta, 
kad joje dalyva&s apiė 1000 jau
nimo ir eidami kalbės Rožinį. 
Sužinoję apie tai saugumiečiai 
paskelbė, kad Tytuvėnuose pra
sidėjo kiaulių epidemija. Su
stiprinti tai žiniai saugumiečių 
žmonės sudegino dvi kiaulės. 
Negana to, saugumiečiai ir mi
licininkai uždarė visus kelius į 
Tytuvėnus ir nieko neįleido. 
Jaunimas’ bandė įvairiais bū
dais patekti į Tytuvėnus ar jų 
apylinkes; bet negalėjo sudary
ti didesnio būrio, ir procesija 
neįvyko:

Geriau sekėsi Žemaičių Kal
varijai, dabar vadinamai Vardu
va. Ten įvyko tradiciniai Kry
žiaus . keliai, kuriuose dalyvavo 
daug žmonių, pamokslą sakė 
kun; A. Svarinskas ir kiti.

Aplamai, aktyviųjų Lietuvos 
tikinčiųjų nuotaika yra tokia, 
kad sovietinėje priespaudoje 
galima laimėti tiktai tvirtu pa
sipriešinimu. Nuolaidomis so
vietams tiktai didinama religi
jos priespauda, kurią valdantie
ji tuo būdu vis siaurina ir sie
kia tylaus religinio gyvenimo 
sunaikinimo.

Inf.

A.a. BRONISLAVA VIZBARAITĖ- 
BUJOKIENĖ

Vienas tautietis š. m. gegužės 
16 d. į nepaprastą D. Britanijos 
Lietuvių 'Sąjungos suvažiavimą 
Nottinghame atsivežė iš Londo
no balandžio mėn, pirmosios pu
sės “šluotą’’ 7 nr. (humoristinis 
laikraštis, leidžiamas okupuoto
je Lietuvoje). Ten išspausdintas 
piešinys: ant 31 numeriu pažy
mėtų durų užkabintas užrašas 
“Atsargiai! Pikta žmona". Ša
lia durų stovi žmogus, iš kurio 
kišenės matyti išlindęs laiško 
voko galas. Apačioje po piešiniu 
toks užrašas: “DBLS pirminin
kas neša atsiprašymo laišką”.

Tą “Šluotą” tautietis parodė 
suvažiavimo atstovams ir sve
čiams su paaiškinimais, kad už 
tų durų, kaip numeris rodo, gy
vena K. M. Baronai,

Atstovai iš tikro susidomėjo 
ne tiek ta satyra, kiek pačiu fak
tu, kad “Šluotoje” spausdinami 
tokie dalykai, kokių nėra užsie
nio lietuvių spaudoje. Juk iki 
DBLS suvažiavimo 1981 m. ba
landžio 4,-5 d.d. niekas nekalbė
jo apie jokius atsiprašymus. At
stovams piršosi mintis, kad 
Londone sėdi informatorius, 
kuris palaiko labai gerą ryši su 
Vilnium, pateikia žinias net gal
būt iš uždarų posėdžių.

Tas “Šluotas” pasižiūrėję kai- 
kurie lietuviai ėmė būkštauti, 
kad D. Britanijos lietuviams 
jau nebesaugu. Tas “Šluotos” 
numeris išėjo maždaug apie tą 
laiką, kai įvyko metinis DBLS 
suvažiavimas, ir tik ten buvo 
kalbama apie atsiprašymus.

Vėliau tas pats tautietis pra
dėjo rodyti kitą to paties nume
rio “Šluotos” egzempliorių. Ja
me nebuvo nei to parašo apie

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

f ei. 533-5454

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8 Rugsėjo
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Ekskursijos 8 dienų 
Kaina,365.00. 
Galima sutvarkyti ir1 
dviem savaitėm, jei 
norima aplankyti ir kitus 
Europos miestus.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO

metu ekskursuos 
t VILNIŲ

30
dar yra vietų

Spalio 9
dar yra vietų

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

Winnipeg, Manitoba
A.a. BRONISLAVA VIŽBARAITJĖ- 

BUJOKIENĖ. Po ilgos ir sunkios li
gos 1981 m. rugpjūčio1 6 d. Toronto 
General Hospital mirė Bronė Bu- 
jokienė. Jos kūnas buvo pervežtas 
į Winnipega ir palaidotas Visų šven
tųjų kapinėse šalia jos vyro Stasio, 
mirusio 1963 m.

A.a. Bronė Bujokienė buvo -gimu
si 1910 m. gegužės 1,0 d. prie Ra
guvos, Panevėžio apskr. Lankė Troš
kūnų ir Raguvos mokyklas, įstojo į 
mokytojų seminariją, kurią baigė 
1931 m. it mokytojavo Šėtoje. Daug 
dirbo ateitininkų organizacijoje ir 
moterų šaulių eilėse. 1939 m. ište
kėjo/ už Stasio Bujoko, o 1944 m. 
rudenį pasitraukė į Vokietiją.

Į Kanadą atvyko 1947 m. rugsėjo 
mėnesį pas pažįstamą Juozą Alelįū- 
ną. Jis turėjo ūkį Forget, Sask., apy
linkėje ir buvo sudaręs darbo ga
rantiją Bujokų šeimai, kurioje sū
nus Arūnas jau buvo nemažas, o 
dukra Milda tebuvo pusės metų am
žiaus. Bu j okai, pagyvenę apie še
šis mėnesius, persikėlė į Winnipe- 
go miestą, kur gyveno daugiau lietu
vių ir plėtėsi lietuviška veiklą. Abu-' 
du įsijungė, į tautinius darbus.

A.a, Bronė dažnai parašydavo į 
vietos ir užsienio lietuvių laikraš
čius, mokytojavo, šios kolonijos šeš
tadieninėje mokykloje. Ji buvo ma
loni ir draugišką, nors' paskutiniais 
metais, ligos išvarginta, buvo šiek' 
tiek pasikeitusi, Dar .19.74 m., mi
nint Winnipego miesto 100 metų įsi
kūrimo sukaktį, ji gavo šio miesto 
burmistro St. Dziųbos pasirašyta pa
žymėjimą už aktyvų prisidėjimą prie 
šios sukakties renginio.

Dalyvaujant nemažai žmonių; mal
dos už mirusia buvo sukalbėtos penk
tadienio vakarą Korban laidotuvių 
koplyčioje, o rugpjūčio 8 d. po Mi
šių šv. Kazimiero šventovėje buvo 
palydėta į kapines.

Liko nuliūdę — dukra Mildą-Tere- 
sė, sūnus Arūnas ir šeši vaikaičiai.

Mirusios karstą puošė šeimos. ir 
draugų užsakytos gėlės. V. Januška 
rinko aukas įnašui į Lietuvių Fondą 
a.a. Bronės Vizharaitės-Bujokienės 
vardu.

Apie ^velionės mirtį rašė, ir Winni
pego “Free Press’” 1981.VIII.7 lai
doję.

Ev. Fedaras

St. Catharines, Ont.
SUSITIKO BROLIAI. Po 53-jų ne

simatymo metų pagaliau susitiko St. 
Catharines mieste broliai Palujans- 
kai —-Mykolas ir Vladas. Jiedu yra 
gimę Radviliškio apylinkėje. Mykolas 
1928 m. išvyko Urugvajum. Ten lan
kė suaugusių kursus ir per ketverius 
metus išmoko ispanų kalbą. Gavo 
pardavėjo darbą prekybos ministeri
joje. Tarnybos reikalais jam teko 
daug keliauti ne tik po P. Ameri
ką, bet ir S. Ameriką. Šiuo metu My
kolas yra pensininkas. Liepos 19 d. 
jis atvyko Kanadon aplankyti savo 
brolio Vlado. Deja, rado jį .ligonį. 
Dabar svečias, lanko žymiąsias Ka
nados ir JAV vietas ir savo pažįsta
mus.

Vladas Palujanskas Kanadon atvy
ko 1948 m. vasario 13 d. Įsikūrė St. 
Catharines mieste, įsigijo namą, ku
riame teko kurį laiką .gyventi ir šias 
eilutės rašančiam,

P-mas

• Kas žygiuoja kėliu, vadinamų 
“vėliau”, .baigia kelio, vadinamu 
“niekados”. (Jonas-Paulius I)

atsiprašymą, ir durys pažymė
tos ne 31, bet 5 numeriu. O tas 
vyras, kuris ten stovi, kišenėje 
laiko buteli. Anas tautietis da
bar aiškino, kad “šluota” buvo, 
atspausdinusi tam tikrą kieki 
egzempliorių su ana atsiprašy
mo karikatūra specialiai užsie
niui, o skaitytojams Lietuvoje 
ir numerį ant durų pakeitė, ir 
tam žmogėnui į kišenę įdėjo bu
telį.

Gegužės 16 d. suvažiavime 
Nottinghame atstovas D. Banai
tis viešai tą klausimą iškėlė, 
kaip Londono lietuvių artimą 
bendradarbiavimą su Vilniumi; 
Atstovai dėl to išsivežė nykų 
įspūdį- ir tup tebegyvena. Kai- 
kas labai norėtų išaiškinti tuos 
informatorius, pavedant tą rei
kalą tirti Britanijos saugumie
čiams.

Specialistai braižybos reika
luose priėjo išvados, kad visas 
tariamasis juokas buvo paga
mintas Londone. Paaiškėjo, kad 
‘/‘Šluota” į užsienį buvo išsiun
tinėta be tų klastojimų. Taigi 
tik viename egzemplioriuje 
braižymo meną įsisavinę vyrai 
duryse 5 nr. pakeitė į 31, nutry
nė butelio kaklą, tušu nubraižė 
laiško voką ir apačioje įrašė, 
tai, kas jiems rūpėjo. Pro padi
dinamąjį stiklą popieriuje ma
tosi skutimo žymės ir kitokia 
spalva.

Kad Londone, o ne Vilniuje 
buvo įvykdytas tasai klastoji
mas, rodo ir kitos aplinkybės. Iš 
“Šluotos” metrikos matyti, kad 
tas “Šluotos” numeris spausdin
ti pasirašytas balandžio 2 d., 
vadinasi dvi dienas prieš pa
grindinį metinį DBLS suvažia
vimą, kuriame buvo kalbėta 
apie atsiprašymus. Antra, iš 
kurgi informaciją Vilniui duo
damas londonietis būtų galėjęs 
žinoti,' kad “šluota” kaip tik ta
me numeryje turės nupieštą ka
rikatūrą, kuri tiktų pagiežai iš
lieti?

Taigi šį kartą ne kokie šni
pai pasirūpino išplatinti “Šluo
tą” žmonėms, bet londoniečiai, 
norėdami K. Baroną labiau su
niekinti. Jie turėjo visą mėnesį 
laiko pasiruošti suvažiavimui, 
pasėti šnipų baimės sėklą ir pa-- 
galiau susikompromituoti. Tiks
las buvo aiškus: pagąsdinti, kad 
negalima judinti prolenkiškų 
federalistų, nes juos ir Lietuva 
užstoja. Tasai nepaprastas ge
gužės' 16 dienos DBLS suvažia
vimas buvo šauktas, kad. panai
kintų rezoliuciją, kurioje reika
laujama nedalyvauti prolenkiš- 
kuosė federalistuose. Ana su
klastota karikatūra turėjo pa
dėti apginti prolenkiškus fede- 
ralistus.

Stasys Kasparas

Advokatas 
ALGIS S. JACEVIČIUS, 

B.Šc.,LL.B.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:

Toronto, Ontario
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Anapilio žinios

— Talkinti parapijos darbuose at
vyko iš Detroito kun. Kazimieras Si
maitis. Praėjusį sekmadienį jis laikė 
10 v. Mišias ir pasakė pamokslus per 
abejas Mišias.

— Klebono kunigo Jono Staškaus 
sveikata yra žymiai pagerėjusi, šiuo 
metu jis yra Riverdale ligoninėje. , 

— Jau daug kas įsigijo pakvieti
mus į a.a. kunigo P. Ažubalio pa- 
gerbtuves. Jie gaunami sekmadieniais 
po pamaldų arba užsakomi telefonu 
762-9517 pas. G. Trinkienę po 4 v.p.p.

— Rengiasi tuoktis Raminta Jari- 
kaitytė su Willard Halina.

— Rugpjūčio 27, ketvirtadienį, lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. dr. 
Jonas Baltrušaitis iš North Bay.

— Pakrikštyta Rebeka-Kristina, 
David Street ir Virginijos (Aulins- 
kaitės) dukrelė.

— Mišios sekmadienį, rugsėjo. 6 
d.: 10 v.r. už a.a. Marijoną ir Jurgį 
Skaržinskus, 11 v.r. už a.a. Oną Ei- 
dukaitienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šį sekmadienį, rugsėjo 6, d., 9.30 

v.r., pamaldas laikys' svečias iš Či
kagos kun; Povilas Dilys.

— Adelė ir Jurgis Dauginiai rug
pjūčio 30 d. atšventė 60 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį (ne 30, kaip 
p.ėr klaidą išspausdinta “fž” 35 nr.). 
Specialus pagerbimas 'jiems rengia
mas; rugsėjo 27 d. Lietuvių Namuose.

Pagerbdami a. a. dr. Jono 
Baltrušaičio atminimą, Liudvi
ka ir Simas Barčaičiai vietoje 
gėlių paaukojo “T. žiburiams” 
$50.

Pagerbdami a. a. Edvardo Su- 
diko atminimą; Gertrūda ir Jo
nas Jonaičiai paaukojo “T. Ži
buriams” $20.

A. a. Leono Gotceito atmini
mui vietoje gėlių S. A. Drauge
liai “T. Ž.” paaukojo $15.

A. a. Elytės-Elzės Kuzmickie- 
nės atminimui vietoj gėlių “TŽ” 
aukojo $30: D. S. Rukšos, J. J. 
Rukšos, P. V. Jankaičiai, Nina 
ir Vaclovas, V. V. Rasiuliai.

Nauja inžinierių ir architek
tų valdyba. 1981 m. gegužės 14 
d. įvykusiame visuotiniame na
rių susirinkime Lietuvių Na
muose išrinkta nauja PLIAS 
Toronto skyriaus valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis. Algis 
Jurėnas — pirmininkas, Marty7 
nąs Yčas vicepirmininkas, 
Arvydas Smailys — iždininkas, 
Linas Saplys — narys ir Juozas 
Stankūs — sekretorius.

“Toronto Star” dienraštis 
1981. VIII. 25 išspausdino visą 
puslapį užimantį informacinį 
skelbimą apie katalikų mokyk
las su keturiom nuotraukom. 
Vienoje jų pavaizduotas darbas 
mokykloje su skaitytuvu (kom-, 
piuteriu) ir pažymėta, kad St. 
Joseph — Michael Power gim
nazijoje tos srities pamokas dės
to mokytojas' Petras Matijošąį- 
tis.
PIRMAME AUGŠTE išnuomojamas 
kambarys moteriai. Galima naudotis 
virtuve. Skambinti po 6 v.v. tel. 535- 
5126 • 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.

GRAŽIAME GERESNIŲ NAMŲ 
“Sheridan Homelands” rajone par
duodamas trijų miegamųjų (back- 
split) namas su aptvertu didelių kie
mu už $107.900. Pigiau — mokant 
grynais. “Paramos” banko $52.000 
mortgičius iš 15 nuošimčio. Skam
binti PEG. ALISAUSKAS, Canada 
Permanent, tel. 279-7455,

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENE. 
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
— Pakrikštyti: Kristoforas-Niko- 

las, Antanė ir Onos Baltrūnų sūnus; 
Indrė-Tara, Loretos (Krikščiūnaitės) 
ir Indrek Kongats dukrelė.

— Susituokė Andrius Paulionis ir 
Daiva Smailytė.

— Ruošiasi tuoktis Jolandą Dū- 
daitė su Bruce Dziengo, Raymondas 
Kannapuu su Carmen Burghardt ir 
Edvardas Punkris su Vilija Rasutyte.

— šventoji valanda su švenčiausio 
adoracija ir palaiminimu — šį penk
tadienį, rugsėjo 4 d., 7 v.v. Mišios 
7.30 v.v.

— šį sekmadienį, rugsėjo 6, bus 
daroma antroji rinkliava parapijos 
skoloms mokėti.

— Pirmą mėnesio penktadienį lan
komi ligoniai ir seneliai, aprūpinant 
sakramentais.

— Pradedant rugsėjo 13 d. vaka
rinės sekmadienio Mišios bus 7 v,

— A.a. Elzė Kuzmickienė, 55 m., 
palaidota iš mūsų šventovės lietuvių 
kapinėse. Paliko vyrą Stasį ir sūnų 
Ronaldą Kanadoje, tris brolius JAV- 
se: Vytautą, Stasį ir Romą Burokus 
su šeimomis.

— Parapijos choras, vadovaujamas 
sol. V; Verikąičio, pradės repetici
jas rugsėjo 16, ketvirtadienį, 7.30 v. 
v., muzikos studijoje. Kviečiame nau
jus narius įsijungti į parapijos cho
rą, pradedant naują sezoną.

■ — Parapijos tarybos visuomeninė 
sekcija, vadovaujama J. Vingelįenės, 
su’tarybos prezidiumo pritarimu yra 
iškvietusi Čikagos lietuvių operą su 
veikalu “I.Lituani”. Tai garsaus italų 
kompozitoriaus A. Ponchielli veika
las apie lietuvius ir lietuvių kovas 
sų kryžiuočiais. Bilietai į šį neeilinį 
spektaklį, kuris Toronte' įvyks š.m. 
lapkričio 8 d., pardavinėjami sek
madieniais po Mišių parapijos salėje, 
šiokiadieniais bilietus galimą įsigyti 
parapijos raštinėje. Ir šį kartą, kdip' 
ir anksčiau, be mecenatų negalėsi
me apsieiti. Kviečiame galinčius tap
ti šio didingo veikalo mecenatais. 
Mecenatas, aukojęs $75, gaus $25 
Vertės bilietą ir pakvietimą į banketą 
po programos-. Garbės mecenatais, 
tampa tie, kurie aukoja dvigubą me
cenato kainą ar daugiau.

— Parapijai1 aukojo: J. B- Greičiū
nai $200 (ir Stovyklavietei $215), E. 
G.' Kuchalskiai $100, U. Geričiuvienė 
$100, J. A. Bazet a.a. Antano Inčiū- 
ros atminimui $60, Z. Martinaitienė 
$50, E. Bartkuvienė a.a. vyro Alekso 
atminimui $50; U. Petkūnienė paau
kojo $35 liturginiams drabužiams 
pirkti, T. A. žiliai $20 — siuntiniams 
i Suvalkų trikampį, p. Gaidelis — 
$20 religinei Lietuvos šalpai.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Mo
tiejų Plioplį, užpr. A. Plioplys, 9 v. 
už Mariją štuikienę ir Joną Valatką, 
užpr. S. A. Štuikiai, 16 v. už Edvar
dą Stankaitį, užpr. J. B- Stankaičiai, 
ir tretininkų intencija, užpr. valdyba, 
11.30 v. už parapiją, 8 v.v. padėkos 
intencija, užpr. L. E. Norvaišai,
— Pakvietimai į a.a. kunigo Pet

ro Ažubalio pagerbtuves, rengiamas 
rugsėjo 20 d. Kanados Lietuvių Ka
talikų Centro, gaunami pas B. Čepai
tienę po pamaldų sekmadieniais pa
rapijos salėje.

Prekybinis Mississaugos cent
ras “Square One” beveik dvigu
bai bus padidintas iki 1982 m. 
rudens. Naujoms statyboms bus 
išleista $98 milijonai. Atskirų 
pastatų susilauks didžiųjų bend
rovių krautuvės ■— Eatono, 
Simpsono, 'Bay, Sears, Woolco 
ir Dominion. Centre išaugs nau
jas 16 augštų pastatas įstai
goms, 43.000 kv. pėdų amfiteat
ras, talpinsiantis 500 žiūrovų, 
keturi nauji kino teatrai. Bend
ras dabartinis 1,6 milijono kv. 
pėdų pastatų plotas padidės iki 
3,1 milijono. Mississaugos tary
bą Šio miesto centrą planuoja 
įrengti prie 10-to plento ir 
Burnhamthorpe gatvės, kur jau 
yra įsikūrusi didžioji “Square 
Onė” prekyvietė.

Ukrainiečiai rengia protestą 
prieš sovietinį ansamblį, pa
kviestą pasirodyti Kanados pa
rodos aikštėje rugsėjo 5-6 die
nomis; Tas ansamblis .vadinasi 
“Veryvoka” ir yrą sudarytas iš 
ukrainiečių šokėjų bei daininin
kų. Toronto ukrainiečių laik
raščio redaktorius A. Bandera 
pareiškė: “Mūsų žmonės stebisi, 
kad tą grupė atvyksta Kanadon 
tuoj po sovietų invazijos į Afga
nistaną, juoba, kad kultūrinių 
mainų sustabdymas tebėra ne
atšauktas federacinės valdžios”. 
Šiam pareiškimui pritarė ir To
ronto miesto tarybos narys W. 
Boytchuk, sakydamas, kad nie- 
nas gali būti panaudotas kaip 
politinis ginklas. Kitokios nuo
monės yra miesto tarybos na
rys Chris Korwin-Kuczynski. O 
Kanados parodos reikalų vedė
jas D. Garnck pareiškė, esą mi
nėtos sovietinės grupės dalyva
vimu norima duoti žmonėms ge
rą pramoginę programą. Bet 
jeigu jis nori ukrainiečių an
samblių, gali jų apsčiai rasti ir 
Kanadoje ir tai neblogesnių.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

Paruošiamieji darbai a. a. 
kun. P. Ažubalio pagerbtuvėms 
vyksta gana sklandžiai, šiuo me
tu abiejose parapijose platina
mi pakvietimai, kurių kaina —- 
$10. Lietuvos Kankinių parapi
joje juos platina G. Trinkienė 
(tel. 762-9517 po 4 v. p. p.), o 
Prisikėlimo parapijoje — B. 
Čepaitienė (tel. 621-2343). Pa
ger btuvių rengėjas Kanados 
■Lietuvių Katalikų Centras kvie
čią visus dalyvauti ir nedelsiant 
įsigyti pakvietimus, kad netru
kus jau būtų galima žinoti iškil
mės dalyvių skaičių.

Meninėje pagerbtuvių dalyje, 
šalia jau skelbtų naujai atvyku
sių smuikininkų iš Lietuvos, su
tiko dalyvauti ir “Volungės” 
choras, vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės.

A. a. kun. P. Ažubalio pa
gerbtuves bus rugsėjo 20, sek
madienį. Mišios bus 11 v. r. Lie
tuvos Kankinių šventovėje,- pa
minklo šventinimas — 5 v. p. p. 
lietuvių kapinėse,, pagerbtuvių 
iškilmė — 5.30 v. p. p. Anapilio 
salėje su akademine bei menine 
dalimi ir vakarienę. Kalbės 
vysk. A.. Deksnys, kun. dr. J. 
Gutauskas ir J. Andrulis.

Kviečiame į kursus
Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, 
didi gėda savosios gerai nemokėti

(J. Jablonskis)

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte vėl pradeda 
naujus mokslo metusi Jie, kaip 
ir pernai,' vyks tose pačiose 
West Park Secondary School 
patalpose antradienių vakarais, 
Veiks, kaip ir pernai, XI, XII 
ir XIII užskaitų klasės ir lietu
viškai nemokančių klasė.

Registracija — rugsėjo 28 ir 
29 dienomis, nuo 6 iki 9 v. v. 
Mokestis už mokslą: Toronto 
miesto gimnazijų .mokiniams 
nieko nereikia mokėti,'jeigu pa
teikia savo gimnazijos direkto
riaus atitinkamą pažymėjimą — 
leidimą. Metropolinio Toronto 
(priemiesčių) mokiniai moka 
$20 į metus. Mokiniai, gyveną 
už metropolinio Toronto ribų, 
turės mokėti $358. Jeigu tokių 
mokinių atsirastų, ir jie turėtų 
finansinių sunkumų tokį didelį 
mokestį sumokėti, prašoma 
kreiptis į mokyt. G. Paulionienę 
telefonu 239-4179:

Lietuvių kalbos nemokančių 
klasės mokiniai, gyveną metro
polinio Toronto ribose, moka 
$30 už dviejų trimestrų kursą.

Visi mokesčiai tūrį būti su
mokėti registracijos metu.

Iki pasimatymo1!
Kursų vadovybė

Dailininkų draugija ' “Color 
a. Form Society”, kuriai pri
klauso nemažai ateivių ir kuriai, 
dabar vadovauja dail. Jurgis 
Račkus, rengia kūrinių parodą 
rugsėjo 5/30 d. d. Northern 
District Library’s Exhibition 
Gallery at Orchard Park Blvd. 
(Younge-Eglinton rajone). Paro
doje bus išstatyti vertintojų ko
misijos atrinkti darbai — pa
veikslai, grafikos kūriniai ir 
skulptūros. Vertintojų komisi
ja buvo sudaryta iš pasižymėju
sių menininkų — Atoine Cetin, 
Gerald Gladstone ir Ąbęl Lee. 
Du minėtos draugijos steigėjai 
— Mary Schneider ir Abel Lee 
šioje parodoje bus pagerbti 
specialiais garbės pažymėjimais.' 
Pradžioje toji draugija vadino
si. “Art Club of New Cana
dians”.

Laima Beržinytė, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkė, siunčiama PLJS val
dybos,, lankėsi Australijoje, kur 
per septynias savaites aplankė 
beveik visas lietuvių kolonijas. 
'Ji domėjosi daugiausia jaunimo 
veikla, vštengėsi ją nuodugniau 
pažinti ir paskatinti aktyviau 
dalyvauti lietuviškoje visuome
ninėje ir kultūrinėje veikloje. 
Sudaryta laikina Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
centro valdyba, kuri stengsis 
koordinuoti bei stiprinti lietu
višką jaunimo veiklą bei su
rengti VI Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Australijoje 
1987 m. Tokie kongresai jau 
įvyko JAV-se, Kanadoje, P. 
Amerikoje ir Europoje. Tikima
si, kad'toks kongresas galės bū
ti surengtas ir Australijoje.

L. Beržinytė grįžo su gerais 
įspūdžiais ir žada jais pasidalin
ti su “TŽ” skaitytojais. Ji atve- 

1 žė penkias naujas “TŽ” prenu-: 
f meratas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms, dalyvavu
sioms ar prisidėjusioms prie 
man surengto mergvakario. Ypa
tinga mano padėka priklauso 
šio vakaro rengėjoms. Tos visos 
gražios ir/ praktiškos dovanos 
bus labai naudingos naujame 
mūsų gyvenime. Ačiū.

Rasa Draugelytė-Dawson

AfA
mielam bičiuliui

JUOZUI ZURLIUI 
mirus,

jo žmoną MARYTĘ, brolį PETRĄ, gimines Lietuvoje 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu —

Br. Mackevičius

Mirus
AfA

dr. JONUI BALTRUŠAIČIUI,
jo žmoną BRONĘ ir gimines liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučia Kanados Lietuvių Medikų Drau
gija—,

KLMD valdyba

AfA 
FELIKSUI JANUSUI

Čikagoje mirus,

žmonai SELMAI, dukroms, sūnums', broliui JONUI sų 
šeima Toronte, seserims — BRONISLAVAI Rusijoje, 
PETRONĖLEI ir STANISLAVAI Lietuvoje reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

M. A. Basalykai O. Juodišienė
O. V. Marcinkevičiai A. Čepaitis

J. Prišas

Mielai draugeif AfA
ELYTEI-ELZEI KUZMICKIENEI

mirus,

jos vyrą STASĮ, sūnų RONALDĄ ir visus gimines

bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Danutė ir Stasys Rukšos
Jadzė ir Jonas Rukšos
Petra ir Vladas Jankaičiai

Niną ir Vaclovas
Valė ir Vytas Rasiuliai

Antano Škėmos “Živilė
Š.m. rugsėjo 27, sekmadienį,

Š.m. birželio gale Los Angeles 
Dramos Sambūris suvaidino 
Ant. Škėmos kūrinį “Živilė”, 

Jcurį režisavo Dalila Mackialienė.
Šiame veikale lyriškai ir kar

tu labai dramatiškai atvaizduota 
lietuvio kančios legenda. Tai tri
jų epizodų legendinė Živilės ir 
Gluosnio meilės bei pareigos 
tragedija; tai šauksmas laisvės 
ir laisvo gyvenimo; tai meilės 
pareigos ir jaunystės meilės su
trypimas po bąįsaūs smurto ko
jomis.

Šis veikalas pasiekė žiūrovų 
protus ir širdis. Veikalą ryški
nanti Emos Dovydaitienės, su
kurta apranga vaizduoja įvai
rius istorinius laikotarpius ir 
paryškina charakterius, Algio 
Žaliūno dekoracijos — raiškios 
ir meniškos. Visi aktoriai atliko 
savus ^vaidmenis gana gerai, iš
keldami dramaturgo mintis, ly
riškuose momentuose džiugin
dami, dramatiniuose — jaudin
dami ir graudindami.

Svajūno vaidmenį atliko pati 
režisorė D. Mackialienė. Sudė
tingą Živilės vaidmenį atliko Si
gutė Mikutaitytė-Peterson. Ji 
pavergė visus savo vaidybą, iš
vaizda ir balsu; Aloyzas Pečiu
lis švelnaus, mylinčio Gluosnio 
vaidmenyje buvo ryškus balfcti, 
gera išvaizda ir vaidyba. Ašauto, 
klastingo ir žemo charakterio 
“ponaičio”, vaidmenį ryškiai, vy
kusiai' ir teisingai sukūrė Anta
nas Kiškis. Vincas Dovydaitis 
visuose trijuose epizoduose su
kūrė skirtingus Karijoto charak
terius. Tai. buvo jo didžiausias 
pasiekimas sceninėje kūryboje. 
Vietomis nebegalima jo vadinti 
mėgėju aktorium.

Režisorė-laureatė' Dalila Mac
kialienė,' parodžiusi kalifornie- 
čiams naują vertingą A. Škėmos 
veikalą “Živilė” ir neseniai ap
dovanota LB-nės $1000 premija, 
po spektaklio visų buvo gražiai 
pagerbta.

Los Angeles lietuvių Dramos 
Sambūris su A. Škėmos veikalu 
“Živilė” atvyksta į Torontą ir

99

bus vaidinama Toronte

š.m. rugsėjo 27, sekmadieni, 4 
v.p.p. jį vaidins West Park Se
condary School salėje (Bloor — 
Dundas sankryžioje, prie' Toron
to Lietuvių Namų). Įėjimas -t— 

$6, studentams ir pensininkams 
— $5. -“Živilės” veikalo pasta
tymą Toronte globoja radijo 
programa “Tėvynės prisimini
mai ir specialus komitetas.

Dana Pargauskaitė Kanados 
parodoje Toronte dvylikmečių 
akordeonistų varžybose laimėjo 
pirmą vietą ir aukso medalį. 
Per pastaruosius trejus metus 
ji tose varžybose laimėdavo tre
čią vietą.

“The Globe a. Mail” 1981. 
VIII. 28 “Better Living” sky
riuje išspausdino Frank Rasky 
reportažą apie originalią archi
tekto Vyto Petrulio rezidenciją, 

zjo paties projektuotą. Kadangi 
V. Petrulis ruošiasi persikelti į 
JAV-bes, jo pardoudama rezi
dencija susidomėjo reporteriai 
ir originalių namų pirkėjai. Pa
sak “Globe a. Mail”, V. Petru
lio rezidencija King Township, 
vietovėje yra šešių lygių (pus- 
augščių) ir kainuoja $950,0.00. 
Archit. V. Petrulis esąs pa
kviestas į Phoenix, Arizonoje, 
koordinuoti $200 milijonų ver
tės bendranamių projektui va
sarvietėje. Kanadoje V. Petru
lis, 50 m. amžiaus, gavęs meda
lį'už savo tezę Toronto univer
sitete, vėliau suprojektavęs 
gamtos išteklių tyrimų centro 
rūmus Otavoje, Erindale kolegi
ją Mississaugoje, Dominion 
Stores Ltd. patalpas Etobicoke 
(didžiausias Kanadoje). Repor
taže taip pat minimą, kad V. 
Petrulio rezidencijoje yra 100 
moderniojo meno kūrinių — 
paveikslų bei skulptūrų. Repor
tažas baigiamas posakiu, mėgs
tamu šio architekto: “Mes for
muojame pastatus, p pastatai 
— mus”. Prie reportažo pridė
tos trys nuotraukos, vaizduojan
čios V. Petrulio namo išorę ir 
vidų.

M MONTREAL
Dail. Pranas Baltuonis sužeistas 

Steinbergo krautuvėje, kritus langui. 
Verduno ligoninėje jam padaryta 
rankos operacija.

Lankėsi čikagiečiai: D. ir G. Vaka
riai, mėnraščio “Laiškai Lietuviams” 
bendradarbiai, J, Gradinskas, B, Je- 
saitienė su dukra.

Ligoniai įvairiose ligoninėse: L. 
Kazinevičienė, Januška, Bernotas, 
Starkauskas.

A. Viskantas pasistatydino naują 
namą, kuris buvo pašventintas, da
lyvaujant gausiam būriui tautiečių.

LK Mindaugo šaulių kuopa š.m. 
spalio 17-18 dienomis minės 25-rių 
metų veiklos sukaktį.

Išorinis Aušros Vartų šventovės 
paveikias, tikimasi, bus baigtas, rug

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.................. 20% 
Terminuotus vienerių
metų indėlius .............................. 18%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius................... 19% 
Specialias taupomąsias
sąskaitas 17%
Taupomąsias sąskaitas ................ 11% 
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas .....................--------- 6%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Tree. 9 — 3

Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais 12 — 6 12 — 6

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Iš rajoninės skautu stovyklos 
Romuvoje gautas sveikinimas, 
skirtas “T. Žiburiams” ir pasi
rašytas visos eilės vadovų. Dė
kojame už dėmesį lietuviškajai 
spaudai.

Lietuviškoji skautija pradė
jo skirti didesnį dėmesį spau
dai. Ta mintis buvo skleidžiamą 
ir vasaros stovyklose. Iš Rako 
stovyklavietės JAV-se “TŽ” re
dakcija gavo šį laišką:

‘‘Šiais metais Lietuvių Skau
čių Seserijos stovykla yra pava
dinta ‘Aušros’ vardu. Šis vardas 
mums brangus ir prasmingas, 
nes neužilgo ruošiamės minėti 
šimtmetį nuo dr. J. Basanavi
čiaus redaguoto pirmojo ‘Auš
ros’ numerio, anuomet atgaivi
nusio lietuvių tautinį sąmonin
gumą. Ir dabar Lietuvoje vėl 
eina rezistencinis leidinys ‘Auš
ra’, šiais sunkiais priespaudos 
laikais keliantis lietuvių dvasią 
Tėvynėje.

Spauda visuomet- buvo labai 
svarbus faktorius mūsų tautos 
istorijoje. Gal dar svarbesnis 
jis yrą šiais laikais, kai plačia
me pasaulyje išsisklaidžiusiems 
lietuviams savoji spauda yra 
kaip oras, kuriuo jie kvėpuoja, 
kad neužtroškintų jų supanti 
svetimą aplinkuma ir gyvenamų 
kraštų kalba.

Tad Šiais — lietuvių švietimo 
— metais, vadovių nutarimu, 
skautės stovyklauja pastovyklė- 
se, pavadintose įvairiose pasau
lio šalyse leidžiamų lietuviškų 
laikraščių vardais. Tuo būdu* 
jos sužinos daugiau apie lietu
viškąją spaudą nuo jos draudi
mo laikų iki šių dienų, prasila
vins lietuvių kalboje, susipažins 
su Lietuvos pogrindžio ir išeivi
jos spauda.

Siunčiame Jums širdingiau
sius sveikinimus iš ‘Tėviškės Ži
burių’ jūrų skaučių pastovyklės.

Stovyklautojos ir vadovės

•Prie šio rašto pridėtas kvie
timas “TŽ” redakcijai aplanky
ti minėtą stovyklą liepos 18-19 
dienomis. .Dėl Kanados pašto 
streikč redakcija jį gavo tik 
rugpjūčio 28 d. Kvietimą pasi
rašė vadovės: R. Rudaitienė, O.. 
Siliūnienė, R. Kasputienė, B. 
Vindašienė, D. Dirvonienė, A. 

sėjo pabaigoje, o spalio pradžioje 
bus iškilmingai pašventintas,

Montrealio lietuviai neteko vieno 
veiklaus tautiečio Jono Petrulio, Jo 
atminimui draugai, pažįstami bei gi
minės savo aukas skyrė Kanados Lie
tuvių Fondui, Aukojo; “Nepriklauso
ma Lietuva” — $100; P, J, Adamonis 
— $25; po $20 — P, Klezas, J, Paš
kevičius, P, A, Paukštaitis; J, E, 
Dąlmotas — $15; po $10: N, Bagdžiū- 
nienė, P. E, Gerhardas, A, Jonelis, 
P. Juodkojis, K. Lukošius, B, Na- 
gienė, H. Nagys, J. Norris, B, E. 
šimonėlis; po $5 — J. Budrevičius, 
K. Martinėnas, S. Petronienė, O. Ži
linskaitė.

Užuojauta pasilikusiai šeimai ir 
padėka visiems aukojusiems,

K. L. Fondas

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Izokaitienė, R. Penčylienė, D. 
Gotceitienė.

Sveikiname šią reikšmingą 
skaučių iniciatyvą ir linkime 
joms geriausios sėkmės.

“The Toronto Sun” redakto
rius Peter Worthington 1981. 
VIII. 12 išspausdino savo 
straipsnį “Pravdos žvilgsnis Į 
Kanadą”. Jame autorius beveik 
ištisai cituoja sovietų korespon
dento- Otawoje N. Bragino 
straipsni “Pravdoje” apie Ka
nados indėnus bei eskimus. Juos 
korespondentas vadina “nu
skriaustaisiais” ir pateikia labai 
kreivą vaizdą. P. Worthingtonas 
-savo prieraše sako: . . kyla 
klausimas, ar draugas Braginas 
atsimena estus,. latvius, lietu
vius, ukrainiečius^ gudus; ar
mėnus, gruzinus, uzbekus ir ki
tus, kurių teritorijos buvo už
grobtos komisarų. Jeigu jis ne
pabėgs, niekad to nežinosi
me. .

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

Optometristas
Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

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

OPTOMETRISTAS 
i Dr. S. Brogowski

472 Roncesvalles Aye.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu


