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Atėjo laikas, kai išeivijos lietuvių ligšioliniai
žymūnai vienas po kito iškeliauja nesugrįžtamybėn. Štai
jau kuris laikas netekome tokių figūrų kaip Bačiūnas,
Šimutis, Krupavičius, Sidzikauskas, Trimakas, Brazaitis,
Matulionis... Šiomis dienomis iškeliavo ir PLB garbės pir
mininkas Stasys Barzdukas. Netrukus jų pėdomis išeis ir
kiti, kurių dėka juda lietuviškasis gyvenimas. Jau dabar
jaučiame stoką stipriųjų šulų, o po kelerių metų toji stoka
dar labiau padidės. Kad žmonės miršta, nėra ko dejuoti —
tai natūralus procesas, kurio niekas negali išvengti.
Rūpestį betgi sudaro tai, kad vietoje iškeliavusių
nebeateina tokios pat kokybės šulai, tokio pat masto vei
kėjai, turį plačią atramą savoje visuomenėje. Tiesa,
turime gana daug intelektualinio prieauglio, bet jų svoris
kažkaip linksta daugiau į amerikinę arba gyvenamojo
krašto pusę. Ten visu pajėgimu dirba jų protai, ten jie yra
jau įleidę šaknis, ten daugiau linksta ir jų širdys. Lietuvių
visuomenė didžiuojasi jų laimėjimais, laiko juos savos
bendruomenės žmonėmis, tačiau juos retai temato savo
gyvenime. Anie gi, kurie jau iškeliavo arba dar tik ren
giasi iškeliauti, visomis jėgomis buvo atsidavę lietuviš
kajai visuomenei, gyveno tiktai jos rūpesčiais bei pro
blemomis. Dėlto pakeisti juos išeivinėmis atžalomis yra
nelengva.
IEŠKANT naujų šulų, tad ir kyla problema ar
surasime tokių, kurie ir protu, ir širdimi būtų pilnai
lietuviškos visuomenės žmonės? Iki šiol vis pavyk
davo tokius surasti, nes dar yra tos kartos žmonių, kurie
gimę Lietuvoje arba jau išeivijoje, tačiau užaugę ir su
brendę lietuviškoje bendruomenėje. Dėlto jų širdys
Punsko gimnazijos mokiniai ir mokytojai, dalyvavę iškilmėse prie gėlėm ir vainikais apkrauto paminklo. Viduryje—kun.
Alfonsas Jurkevičius ir Vytautas Pečiulis
Nuotr. V. Pečiulio
plaka lietuvišku ritmu, skatina juos dirbti Lietuvai. Bet ir
ši generacija vejasi iškeliaujančius, pradeda žvelgti
senatvei į akis. Kai ateis laikas iškeliauti ir tai
generacijai, lietuviškos veiklos šulai gerokai praretės,
liks tik retos išimtys, pajėgiančios aukotis lietuviškajai
bendruomenei. Jaunoji karta, užaugusi amerikinėje kul
Šiaurės Amerikos ir kitų kraštų ateitininkų atstovai Čikagoje penkias dienas svarstė savo organizacijos
tūroje, yra pragmatiška, žiūrinti į viską praktinės naudos
praeitį, dabartį ir ateitį.
— asmeninės ir bendruomeninės akimis. Ją vilioja ne
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
aukos motyvas, o praktiniai rezultatai. Eidama į visuome
prof. Kązys Erinis iš Panevė ją perduoti ateinančįom kar
žio, visa auditorija sustojo ir il tom.
ninę veiklą, toji generacija klausia, kokia bus is to nauda ?
Veidu j Lietuvą
Idealistinis nusiteikimas, skatinantis aukotis didžiai
Pasak K. Skrupskelio, lietu
Sekmadiėnio rytas buvo skir gai plojo retam svečiui, sveikin
dami
jį
bei
įvertindami
jo
žygį.
viškos
kultūros likimas išeivijo
idėjai, jai yra tolimas. Galimas dalykas, kad toks
tas pavergtos Lietuvos temai.
nusiteikimas vyraus ne tiktai lietuviškos veiklos vir
Apžvalginėje paskaitoje prof. Mat jis plaukė laivu Australijon je priklauso nuo jos vartotojų.
šūnėse, bet ir visoje lietuvių visuomenėje. Idealistinio
Vyt. Vardys analizavo dabartinę drauge su sovietine mokslinin Reikalinga skatinanti kultūrinė
nusiteikimo liks tiktai tiek, kiek iškeliaujanti vyresnioji
būklę Lietuvoje, atsiremdamas kų ekskursija ir, radęs progą, bendruomenė, puoselėjanti lie
karta pajėgs įkvėpti bei įdiegti jaunająi kartai, augančiai
į nesenos praeities faktus. Jis pasitraukė iš tos grupės, pasi tuvių kalbą.
Išeivija, kalbėtojo nuomone,
pragmatinėje ame-rikinėje aplinkoje.
konstatavo, kad rezistencinė ko ryžęs likti Vakaruose. Radęs
JAV konsulatą, paprašė politi gali sukurti dalykų, kurie daro
va
stipriausiai
reiškiasi
religinė

IENAS tokių aukos dvasios bei idealistinio
je srityje, kuri praktiniame gy nės globos ir per Madagaskarą įtakos ir Lietuvai. Tokie pavyz
nusiteikimo perteikėjų buvo velionis Stasys
venime yra neatskiriama nuo pasiekė Čikagą, kur yra globo- džiai esą prof. A. Maceina, dr.
Barzdukas. Pats, subrendęs idealistinėje bei
J. Girnius.
bendro lietuviškojo gyvenimo. i jamas BALFo.
krikščioniškoje atmosferoje, visą savo gyvenimą padarė Kalbėtojas
Svečias dalyvavo kaikuriose
Kultūrinis gyvenimas paverg
priminė spaudoje
ištisa auka savajai tautai. Jau tas faktas, kad jis palinko į
paskelbtus kaikurių Lietuvos ateitininkų kongreso paskaito toje Lietuvoje esąs turtingas,
lituanistikos studijas, į mokytojavimą, rodo jį buvus
kovotojų pareiškimus, esą reli se, stebėjo kongreso eigą ir, iš bet sužalotas. Yra iškirsti iš jo
idealistą iš pat jaunystės. Lietuva, savoji tauta,
ginė rezistencija tesanti defen- ėjęs kalbėti, pareiškė, kad prof. ištisi gabalai, nepriimtini sovie
krikščionybė jam buvo tos pagrindinės šviesiosios
zyvinė, nepakankama; reikalin V. Vardžio ir kitų pateikta da tams. Dėlto Lietuvoje atsirado
žvaigždės, kurios orientavo jo gyvenimo kelius. Pamėgęs
ga ofenzyvinė kova, plaukianti bartinės Lietuvos analizė esanti visa eilė kultūrinių spragų: nė
jaunimą, kaip mokytojas, St. Barzdukas skyrė jam savo
teisinga. Jis esąs Lietuvos ra pilnos, patikimos memuari
iš tautiškumo.
jėgas, stengdamasis įdiegti idealistinį nusiteikimą. Ir,
Iš šalies stebint lyg ir atrodo, Mokslų Akademijos narys, bet nės literatūros, ypač apie parti
tenka pripažinti, jam didele dalimi tai pavyko. Pvz. vie
kad yra skilimas tarp religinin- apie užsienio lietuvių veiklą zanus; nėra vietos tikinčiam
name jaunimo kongrese Toronte iš daugelio kraštų
kų ir tautininkų, bet iš tikrųjų mažai težinąs, nes akademija pasauliečiui, tiktai kunigui kaip
suvažiavęs jaunimas jam kėlė ovacijas už jo
taip nėra. Vadinamieji “tauti esanti šiltadaržis, skirtas tiktai apeigų atlikėjui tokia vieta tole
pasiaukojančią veiklą. Su tuo pačiu idealistiniu
ninkai” dirba ir religiniame mokslui. Lietuvos laisvės byla ruojama; nėra vietos ir vienuo
nusiteikimu St. Barzdukas ėjo ir į Lietuvių Bendruomenę,
fronte, talkindami “LKB Kro esanti sunki, sudėtinga. Svarbu lijoms, nes jų darbas prilygsta
aukojo savo darbą bei jėgas. Čia jis ne tik aukojosi, bet ir
nikai” ir pan. Simbiozinis ryšys išsaugoti strategines pozicijas, pasauliečio pozicijai.
kovojo su kliūtimis, su priekaištininkais. Būdamas
tarp tikėjimo ir tautiškumo Lie išlaikyti tarptautinį Lietuvos
Paprastai tauta save apmąsto,
Lietuvių Bendruomenės priešakyje, jis patyrė daug
tuvoje yra labai glaudus. Pvz. okupacijos nepripažinimą, rody bet dabartinėje Lietuvoje tauta
karčių valandų, ypač iš tų, kurie viską kritikavo, bet mažai
jaunimas kartais maištauja tau ti pasauliui sovietinę okupaciją negalėjo to daryti ištisus 35-rius
tesidarbavo. Tai slėgė jo idealistinį nusiteikimą, mažino
tiškumo įkvėpti, bet jų žygiai kaip sociokolonizmą, ruošti ati metus. Tai daroma tik priva
visuomeninį polėkį, bet nepalaužė jo ryžto tesėti ir sun
turi įtakos ir religinei laisvei — tinkamą informaciją diplomati čiuose būreliuose. Tema yra gy
kiausiose valandose. Tuo būdu jis paliko atminimą
pristabdo tikinčiųjų persekioji niams sluogsniams, veikti aka va, bet nevieša. Ji galima atvirai
idealisto kovotojo, kuriam Lietuvos likimas buvo ir jo
mą. Tautiškumas Lietuvoje esą deminiame pasaulyje. Gyvas mąstyti tiktai išeivijoje.
paties egzistencija.
reiškiasi visose srityse, neišski kultūrinis gyvenimas esąs rei
Istorija Lietuvoje studijuoja
riant nė religinės, kaip skati kalingas, bet nepakankamas — ma, bet tyrinėtojai neprieina
reikia
ir
politinės
veiklos,
išnenanti, bet nematoma jėga. Ant
prie šaltinių užsieniuose, kaip
ra vertus, tikėjimo laisvės gy šančios Lietuvos laisvinimo by tai gali padaryti išeivijos istori
KANADOS ĮVYKIAI
nimas yra kartu ir tautiškumo lą tarptautinėn plotmėn.
kai.
gynimas.
Pasak prof. K. Eringio, atei
Baigdamas, prof. K. Skrups
Gintė Damušytė savo paskai tininkai puoselėja religines bei kelis siūlė porą receptų tautinei
toje išryškino dabartinės rezis moralines vertybes, kurios nai kultūrai ugdyti išeivijoje. Esą
Ministeris pirm. P. E. tarų pasisakymas už pagalbą tencijos faktus, žmones, sąly kinamos Lietuvoje. Ryšiai su reikėtų organizuoti skaitymo
Trudeau ir jo ministerių peraugštų palūkanų smau gas ir skatino ta sritimi daugiau dabartine Lietuva yra vienpu būrelius — nuo jaunučių iki
kabinetas parlamento rū giamiems kanadiečiams. Par domėtis bei telkti pagalbą ko siški, kontroliuojami Saugumo. sendraugių (skaityti pasirinktus
Tikrų ryšių su tauta dar nėra.
dalykus bei juos komentuoti);
muose susitiko su liberalų par lamentarų grupei vadova vojantiems.
Kun. K. Pugevičius, pratęsda-''
kiekvienos kuopos valdyboje tu
tijos parlamentarais, kurių vęs G. Parentas, pabrėžė, kad
'
“
Religinė
srovė
Lietuvoje
pagrindiniu uždaviniu buvo ministeriui pirm. P. E. Trudeau mas pirmų dviejų kalbėtojų esanti nepaprastai svarbi, gy rėtų būti narys kultūriniams
vyriausybės supažindinimas su buvo pareikštas rimtas par- mintis, pateikė visą eilę konkre vastinga. Tautinis sąjūdis taip reikalams. Jis turėtų paruošti
jų atstovaujamų kanadiečių lamentan išrinktų li-beralų čių pagalbos sugestijų. Pasak pat esąs stiprus, reiškiasi visais kiekvienam susirinkimui kultū
mūsų pareiga talkinti kovo
rinį dalyką (įvertinimą knygos,
nuotaikomis rinkiminėse apy susirūpinimas. Pokalbio de jo,
jantiems
tautiečiams Lietuvoje frontais. 1940 metų Lietuvos iš žurnalo, straipsnio. . .). Mūsų
linkėse.
Daugiau
kaip talės nebuvo paskelbtos. At šiais būdais:
davikus
slegia
išdavystės
našta.
rinkti informaciją
šešias valandas trukusiame rodo, jos dabar bus aptartos apie būklę Lietuvoje,
frontas niršta ir da pobūviai turi permažai kultūri
skleis Ateistinis
posėdyje pagrindinis dėmesys atskiruose ministerių kabineto ti laisvajame pasaulyje,ją organi
bar
prieš
tuos, kurie tvirtina, nio turinio.

teko krašto eknonomijai, ypač posėdžiuose.
zuoti maldos dienas už Lietuvą kad tautos laisvė negalima be
Pamaldos
peraugštoms paskolų palū
dalyvauti
politiniame gyvena religijos laisvės.
Prie
parlamento
rūmų,
kai
Iškilmingos
sekmadienio pa
kanoms, kurios didžiausiu
mojo krašto gyvenime, veikti
juose
vyko
liberalų
pasi

maldos
už
Lietuvą
įvyko 4 v. p.
Tautinė
kultūra
skauduliu tapo mortgičius
per profesines sąjungas, telkti
turintiems namų bei ūkių tarimas, iš Toronto bei kitų medžiaginę ir moralinę pagalbą
Prof. Kęstutis Skrupskelis p. erdvioje ir modernioje Ne
savininkams. Liberalai par pietinės Ontario dalies vie sąžinės kaliniams bei jų šei popietiniame bendrame posėdy kalto Prasidėjimo šventovėje,
lamentarai reikalavo skubių tovių susirinko apie 800 au moms, paskirais būreliais globo je gvildeno temą “Tautinė kul kurioje klebonauja prel. D. Mo
sprendimų, nes priešingu at tobusais atvažiavusių kana ti pasirinktus kalinius.
tūra ir mes”. Pasak jo, Lietuvo zeris. Susirinko ne tik ateitinin
diečių
pareikšti
protesto
dėl
veju jų gali laukti neišven
je tautinė kultūra esanti gyvas kų kongreso dalyviai, bet ir ki
Kalbėtojas iš Lietuvos
giamas pralaimėjimas sekan nepakeliamų palūkanų namų
tinga kaip nepriklausomos Lie ti — per 1000 asmenų. Ilga pro
Juos
nuste
Kai posėdžiui pirmininkau tuvos impulso tęsėja. Išeivijoje cesija — kryžius, vėliavos
čiuose parlamento rin skoloms.
bino
gausus
policijos
būrys,
jantis
kun. dr. A. Savickas pra to nėra, čia vyksta kultūrinis (JAV, Lietuvos, ateitininkų) su
kimuose. Min. pirm. P. E.
nes
ištikrųjų
ta
jų
de

nešė, kad žodį tars ką tik iš pa nutautimas. Lietuvių kalba ir palydovais, penkiolika kunigų,
Trudeau, užbaigęs posėdį, pri
monstracija
buvo
taikaus
vergtos Lietuvos atvykęs žemės kultūra išeivijoje sunyks, bet du vyskupai (vysk. V. Brizgys ir
sipažino spaudos atstovams,
(Nukelta į 9-tą psl.)
(Nukelta
į
8-tą
psl.)
ūkio
ir kraštovaizdžio mokslų išliks tautinė sąmonė. Svarbu
kad jo nenustebino parlamen
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ULTIMATUMU TENKA LAIKYTI SOVIETŲ KOMPARTIJOS
centro komiteto raštą, kurį ambasadorius Borisas Aristovas
įteikė Lenkijos komunistų vadui S. Kaniai ir premjerui W.
Jaruzelskiui. Juo reikalaujama sustabdyti antisovietinę “So
lidarumo” unijos propagandą ir Maskvai žalą nešančius veiks
mus. Esą faktai liudija, kad prieš Sovietų Sąjungą, jos vidaus bei
užsienio politiką nukreipta veikla yra leidžiama, nes niekas lig
šiol dėl jos nebuvo nubaustas. Pasak įteikto rašto, patrindinis to
kios veiklos tikslas — apšmeižti pirmą komunistinę valstybę, net
pačią komunizmo idėją, kurstyti lenkų neapykantą Sovietų
Sąjungai, palaužti broliškus
draugysės ryšius ir sunakinti nuvertimo. Egiptas pats at
komunizmą Lenkijoje. Skan šaukė iš ambasados Maskvoje
dalinga provokacija tapo “Soli savo karinį atstovą pik. Itn. A.
darumo” kongrese Gdanske H. Chalifą su visu jo štabu.
priimta rezoliucija, remianti Sovietų Sąjunga atsilygino tik
panašių unijų įsteigimą kitose ambasados reikalų vedėjo H.
sovietinio bloko šalyse. Kandilo ištrėmimu. Egipto am
Sovietų kariai Lenkijoje jau basadoje ten dabar liko 10 dip
susilaukia grasinimų. Anti- lomatų, o Sovietų Sąjungos am
sovietinė
pro poganda basada Kaire dar turi 40 narių.
matoma spaudoje, kinuose ir Prez. A. Sadatas pareikalavo
net teatruose. Dar piktesnį jų skaičių sumažinti iki 10,
Lenkijos puolimą paskelbė laikantis abiem ambasadom
TASSo agentūra. Pasak jos, taikomo lygybės principo. 1972
kontrrevoliucinės “Solidaru m. prez. A. Sadato įsakymu iš
mo” unijos pastangos sudaro Egipto turėjo išvykti 17.000 ka
Sovietų
Sąjungos
grėsmę komunistinei Len rinių
kijos valstybei, pokarinėms patarėjų, o dabar iškeliauja ir
jos sienoms, jėgų pusiausvyrai paskutiniai • civiliniai
Europoje. Daug kam atrodo, specialistai. Spaudoje jau pas
kad Sovietų Sąjunga invaziją kelbta, kad Sovietų Sąjungos
Lenkijon, jeigu ji įvyktų, ban pastatytos Aswano užtvankos ir
dys pateisinti Varšuvos Sąjun elektros jėgainės priežiūra bus
gai atneštu pavojumi. TASSo perduota amerikiečiams
prasitarimas apie grėsmę jėgų Sovietinės turbinos bus pa
pusiausvyrai Europoje tik keistos amerikietiškomis.
riausiai liečia Varšuvos
Padidino kainas
Sąjungą. Dėlto susidaro įspū
Sovietų
Sąjunga dvigubai
dis, kad L. Brežnevas su kitais
pabrangino
benzino kainas au
Kremliaus vadais jau pradeda
galvoti apie Lenkijos invaziją, tomobilių savininkams, kurie
jeigu S. Kania nepajėgs nutil dabar už galioną turės mokėti
dyti “Solidarumo” unijos, sus- maždaug pustrečio rublio. Kiti
tabyti ' antisovietinių
pro prabangos sąrašan įtraukti
veržių, vis gar-sesnio neprik reikmenys — degtinė, baldai,
auksiniai papuošalai, geros
lausomybės sie-kimo.
kokybės vilnonė medžiaga,
Trečioji enciklika
kailiai,
kilimai,
stiklo
Popiežius Jonas-Paulius II gaminiai, cigaretės pabrango
paskelbė trečią savo encikliką 25-30%. Teigiama, kad kainų
“Atlikdamas darbą”, kuri yra pakėlimas nieko bendro neturi
skiriama socialiniams rei su infliacija. Esą buvo norima
kalams, ypač darbo unijoms. sumažinti tabako ir degtinės
Oficialiai ji susieta su panašios vartojimą. Už puslitrį vodkos
popiežiaus Leono XIII en jos mėgėjai dabar turės mokėti
ciklikos devyniasdešimtmečiu. apie 7 rublius. Vidutinis
Daug kam betgi atrodo, kad en mėnesinis uždarbis Sovietų
ciklikos paskelbimą paskatino Sąjungoje yra 170 rb. Vodkos
įvykiai Lenkijoje, ten pasiekti pabranginimas sudarys pro
“Solidarumo”
unijos blemą girtuokliams, bet al
laimėjimai ir tai unijai gre koholizmo bangos nesustab
siantis pavojus. Jonas-Paulius dys. Prabanginių gaminių vi
II pasisako už darbininkų teisę sada trūgdavo. Tad ir šią pro
steigti unijas, naudotis blemą, atrodo, bandoma
steikais, siekiant pakankamo spręsti paklausos sumažinimu
atlyginimo, užtikrinto darbo, dėl augštų kainų.
sveikatos draudos, atostogų.
Siaučia teroristai
Unijos betgi turi vengti poli
JAV
valstybės sekr. A. Haigas
tinių siekių, skaitytis su
ekonominėmis krašto pro Vakarų Berlyne buvo sutiktas
30.000 demonstrantų, kurie
blemomis.
savo išsišokimais tarnauja
Ištrėmė sovietus
Maskvos propagandai, ypač jos
Egipto prez. A. Sadatas iš akcijai prieš neutroninę
trėmė Sovietų Sąjungos am bombą, kuri sustabdytų sovie
basadorių V. Poliakovą, šešis tinius tankus. Heidelberge
ambasados narius, apie 1.000 Raudonosios Armijos teroris
įvairius darbus atliekančių tai prieštankine so v i e t i n e
specialistų. V. Poliakovas buvo raketa bandė nužudyti JAV
apkaltintas vadovavimu gru kariuomenės dalinių vadą gen.
pei, siekusiai prez. A. Sadato
(Nukelta į 9-tą psl.)
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Iškiliam Lituanistikos Instituto nariui, didžiai
gerbiamam ir brangiam bendradarbiui bei
bičiuliui •

STASIUI BARZDUKUI
mirus,
visiems jo artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia —
Lituanistikos Institutas

AfA
\

mielam sūnui

RIMANTUI KLEVUI
jauname amžiuje tragiškai žuvus, jo tėvą — mūsų
klubo narį LEONĄ, jo motiną EUGENIJĄ, seserį
MARGARITĄ ir visus jų artimuosius bei draugus nuo
širdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdesiu dalinamės —
Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

'

A+A
dr. JONUI BALTRUŠAIČIUI
mirus,
•'

{, vįfl r
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jo žmoną BRONĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime —
krikštasūnis Zigmantas, jn.,
Liudvika, Zigmantas Mockai ir
A. Kažemėkaitis

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA
KAROLIUI ŽILINSKUI
mirus, sūnų kunigą ALGIMANTĄ ir jo šeimą, žmoną
AUGUSTĘ-MORTĄ bei kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame —

O. Jakimavičienė

E. E. Miliauskai

Mylimam vyrui ir tėvui

AfA
KAROLIUI ŽILINSKUI
r
po sunkios ligos iškeliavus į amžinybę, žmonai
AUGUSTEI, sūnums — kunigui ALGIMANTUI ir BER
NARDUI su šeimomis reiškiame užuojautą ir kartu
liūdime —
Ida, Deb., Alfredas,
v
Robertas ir Lionginas Paškai

BRANGIAM TĖVELIUI

AfA
KAROLIUI ŽILINSKUI
iškeliavus įamžinybę,
sūnų skautininką kunigą ALGIMANTĄ ŽILINSKĄ

su

šeima

ir

visus

artimuosius

nuoširdžiai

užjaučiame —

Toronto “Šatrijos” ir
“Rambyno" tuntų skautės, skautai,

skautininkių-kų ramovė

Istorija ir politika
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Masinis apsigyvenimas
Kada lietuviai masiniu būdu
apsigyveno Rytprūsiuose, yra
tiesiog neišsprendžiamas klau
simas. Blaivų problemos nagri
nėjimą labai apsunkina politi
niai motyvai, ypač praeityje
(dabar jie nebeteko aktualumo).
Nėra abejonės, kad po 1422 m.
Melno taikos daug žemaičių ir
suvalkiečių apsigyveno anapus
Nemuno ir Šešupės. Santykiai
su Ordinu, vėliau Prūsijos kara
lyste, buvo labai geri, žmonės
laisvai judėjo per sieną šen ir
ten, o ir pati siena daug kur
buvo neaiški, ginčijama. Žmo
nės vis jieško kur geriau, nuo
vieno pono bėga pas kitą.
Kai Vytautas Lenkijos pa
vyzdžiu Lietuvoje Įvedė bau
džiavą, atiduodamas bajorams
laisvus žemininkus, žmonės bėgo net į Ukrainą, juo labiau į
artimus Prūsus (žr. Liet. Encik.,
II, 281). Baudžiava Prūsuose bu
vo įvesta bent visu šimtmečiu
vėliau. Karalienė Bona, gavusi
Jurbarko dvarą, 1527 m. skati
no lietuvius kurtis kairėje Ne
muno pusėje, apie Ragainę ir
Tilžę, žemaičiai iškirto ir ap
gyvendino Trapėnų girią, kuri
atiteko Prūsijai. Buvo apgyven
dinta ir didžioji giria (“dykra”)
tarp Įsruties ir Nemuno abiejų
pusių žmonių iš Lietuvos ir iš
Prūsijos. Yra dokumentų, kaip
ateiviai lietuviai už jaučius, ku
rie tada atstojo pinigus, pirko
si žemės Rytprūsiuose.
Vyras ir žmona Mortensenai
surado Karaliaučiaus archyvuo
se daug dokumentų, kurie iki
tol buvo nežinomi. Tačiau jų
teorija, kad lietuviai Rytprū
siuose buvo vėlyvi ateiviai, yra
vienšališka.
Rimtai istoriškai šį klausimą
nagrinėja naujausi lietuvių au
torių darbai: Juozas Jakštas,
‘‘Mažosios Lietuvos apgyvendi
nimas iki XVII amžiaus pabai
gos” (Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos metraštis, V t..
1970, psl. 339-412), A. Matule
vičius, “Dėl lietuvių Prūsijoje
pietinės etninės ribos XVIII a.
pradžioje” (Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos darbai, ser. A,
nr. 1/38, 1972, psl. 103-122).
Tik reikia turėti galvoj, kad Ma
tulevičius, kaip ir anksčiau Kušneris, turėjo aiškų tikslą: patei
sinti Sov. Sąjungos įvykdytą Ka
raliaučiaus krašto aneksiją.
Kryžiuočių taktika
Kryžiuočiai iš savo žyt‘ų į
prūsų ir lietuvių žemes vis t arsigabendavo kaip karo grobį
moteris ir vaikus. Vienuoliai
šeimos neturėjo, o reikėjo žmo
nių, kurie dirbtų žemę, gamin
tų maistą, mokėtų mokesčius,
statytų pilis. Dusburgas nuola
tos aprašinėja, kaip užėmę pilį
kryžiuočiai išžudo vyrus, o mo
teris ir vaikus išveda į nelaisvę
ir pasitraukdami pilį sudegina.
Taip atsitiko užėmus Ragainės,
Rambyno (Ramige) ir Kamesnisviko pilis.
Kryžiuočiai pradėjo karus su
nadruviais 1274 m., pirma pa
vergę šešias vakarines prūsų
kiltis. Pirmu žygiu jie traukė į
Retavos (Rethowis) teritoriją,
kur paėmė ir sudegino dvi dide
les pilis su priepiliais. Daug
žmonių išmušę ir į nelaisvę pa
ėmę, grįžo su dideliu grobiu
(cituoja Jakštas 355). Dusbur
gas rašo, kad jam net atsibodę
vis tą patį kartoti. Aišku, tų ka
ro belaisvių galėjo būti nusiga
benama iki Karaliaučiaus ar
Marienburgo. Prūsai ir lietuviai
tub pačiu atsilygindavo kryžiuo
čiams. Trys gretimos kiltys —
sūduviai, nadruviai, skalviai su
sitarė ir išvien puolė kryžiuo
čius ir apsikrikštijusius sembus.
Žygis jiems pasisekė. Grįždami
su grobiu, jie sumojo pastatyti
Vėluvos pilį (Jakštas,354). Dus
burgas mini vieną skalvių išpuo
lį net į Labguvos vokiečių tvir
tovę prie Deimenos upės, kurią
jie pasiekė vandens keliu. Skal
viai ją lengvai užgrobė ir sude
gino (t. p. 359).
Didysis prūsų sukilimas 12771283 m. labai išnaikino vieti
nius gyventojus. Tad Ordinui
labai buvo reikalingi žmonės,
nesvarbu, iš kur jie ateitų. La
bai stiprus lietuviškas elemen
tas įsikūrė ištuštėjusiose prūsiš
kų nadruvių ir skalvių žemėse.
Nuo XVI a. pradžios dar išliku
sius skalvius ir nadruvius imta
vadinti lietuviais — jie sulietuvėjo. Mes visiškai nesistebime,
kad lietuvių masės apsigyveno
skalvių ir nadruvių žemėse —
apie Tilžę, Ragainę, Įsrutį ir
Stalupėnus. “Ordinui Semba
buvo pati rytinė prūsų kiltis, už
kurios giriose prasidėjo lietu

vių žemės”, — rašo J. Jakštas
(t. p. 354). Kryžiuočiai XIII a.
gale visiškai išnaikino prūsiškus
sūduvius, o apie 1600 dar gyvų
likusių deportavo į Sembos pu
siasalį ir ten juos apgyvendino.
Sūduvių žemėse vėliau apsigy
veno lietuviai.
Būtų perdrąsu tvirtinti, kad
lietuvių masė, kur tokia buvo
(statistikos iš anų laikų nėra),
Rytprūsiuose atsirado tik iš ka
ro belaisvių ir kolonistų nuo
Vytauto laikų. Atrodo, kad lie
tuviai sporadiškai traukė į va
karus žymiai anksčiau, tik ne
žinome kada ir kaip.
Prūsams kovoti sų Ordinu pa
dėdavo žemaičiai: “Sukilusioms
(prūsų) giminėms padėti čia
ateidavo žemaičiai, kurie ne
kartą pasiekdavo net Vyslą . . .
Visoms žemaičių kovoms su or
dinu vadovavo jų kunigaikštis
Mindaugo seserėnas Treniota”
(Šapoka 58). Kaikurie žemaičiai
gal ir pasilikdavo ten, apsigy
vendami prūsų žemėse. Tik mes
nežinome, kokį nuošimtį lietu
viai sudarė Rytprūsiuose iki
XVIII a. pradžios.
Pagal A. Matulevičių, remian
tis bažnyčios vartota kalba, iki
1709-11 m. didžiojo maro lietu
vių apytikriai gyventa iki ribos,
kuri prasidedanti nuo šventapilio (Heligenbeil), Aismarių (Fri
sches Haff) pakrantėje ir einan
ti rytų link per žintus (Zinten),
Ylavą, Barštyną (Bartenstein),
Lagarbį, Barčius, Engelsteiną,
Angerburgą (Ungara), Kučius
(Kutchen), Gurnius (Gurnen) iki
Dubininkų (p. 119). Aišku, ten
buvo ir vokiškos pamaldos, o
seniau ir prūsiškos, nes ne vieni
lietuviai ten gyveno, ypač į va
karus nuo žemutinio Priegliaus,
kur lietuviai buvo sumišę su vo
kiečiais ir nežinia kiek jų ten
buvo. Tad Matulevičius yra
“dosnesnis” lietuviams, negu
senesni autoriai, kaip M. Toeppenas, F. Tetzneris ir A. Bezzenbergeris, kurie tą ribą žymėjo
iki Deimenos ir Alnos upių.
Prieš ir po maro
Užėjo baisusis 1709-1711 me
tų maras. Išmirė ištisi lietuvių
kaimai. Iš viso lietuvių apgyven
tuose valsčiuose (Amt) liko 8411
tuščių ūkių (LE XV, 409 irXVII,
276), Po šio maro lietuviai Prū
sijoje liko mažumėje ir jau ne
beatsigavo, 1 išskyrus Tilžės ir
Ragainės valsčius bei Klaipėdos
kraštą. Jau 1719 m. lietuviškų
parapijų riba žymiai pasitraukė
į rytus ir šiaurę, o 1905 m. lie
tuviai per 50% visų gyventojų
sudarė tik Klaipėdos krašte ir
dviejose salose Rytprūsiuose
(žr. žemėlapį LE XV,411). Do
nelaičio laikais Tolminkiemio
parapijoj lietuviai sudarė apie
35% visų gyventojų, o po šimt
mečio (1858 m.) ten nebeliko
nė vieno lietuvio (žr. Literatūra
ir kalba, VII, 1965, psl. 140 t.t.).
Labai ‘patikimu šaltiniu reikia
laikyti Theodorą Lepnerį (16331691), kuris kaip kunigas aptar
navo Būdviečiuose vokiečių ir
lietuvių. bendruomenę (Pharrer
der Deutschen und Littauischen
Gemeine Ortes in Budwehten),
mokėjo lietuviškai ■ ir 1690 m.
parašė vokiškai knygą “Der
Preusche Littauer” (pirma laida
Dancige 1744, antra laida Til
žėje 1848). Tos knygos 4 psl.
jis duoda labai aiškų aprašymą,
kur tada lietuviai Rytprūsiuose
gyveno:“Kas liečia Prūsišką Lie
tuvą, tai tuo yra suprantamos
tokios vietos, kur lietuvių kalba
yra ypatingai vartojama, būtent,
valsčiuose Ragainės, Tilžės,
Klaipėdos, Įsruties, Labguvos ir
iš dalies taipgi Šakiuose ir Tapuvoje, taip pat apylinkėse Georgenburgo (Jurbarko), Šalau ir
Taplaukių.” (Originalo kalba:
“Was die Preuszsche Littauer
betrifft ... so werden dadurch
verstanden dieselberi Oertes, da
die Littauische Sprache sonderlich in Brauch ist, nemlich in
den Aemptern Ragnit, Tilsit,
Muemmel, Insterburg, Labjau
und zum Theil auch Schacken
und Tapiau, wie auch die Cammer-Aemter Georgenburg Ša
lau, Taplaucken. Diese Oerter
werden der Littauische Kreysz
genennet”).
Čia jis labai aiškiai surašė
“lietuviškas apskritis” dar prieš
didįjį marą. Jis rašė pagal savo
asmeninį patyrimą, tad šios jo
ribos greičiausiai ir nurodo fak
tišką lietuvių išplitimą Rytprū
siuose. žinoma, atskirų “salų”
galėjo būti ir už tų ribų.
Vykdant 1638 m. “Recessus
Generalis”, kuris lietė tik Įsru
ties apskrities lietuviškas pamal
das bažnyčiose, sužymėtos tar
pe kitų Labguvos, Vėluvos, Angerburgo, Galdapės apskritys,
Taplaukių ir šakių valsčiai. Pa

Dr. Jonas Balys

Padėka

maldos tik lietuvių kalba buvo
laikomos Labguvos, šakių, Tap
laukių, želvos ir Jurbarko vals
čiuose. Kompaktine mase, pagal
Matulevičių, lietuviai gyvenę
apytikriai į šiaurę nuo linijos
Žuvininkai — Karaliaučius —
Friedlandas — Lagarbis — Engelšteinas — Angerburgas —
Gurniai — Dubininkai (t. p.
117-118). Matulevičius savo
“duosnumu” stengiasi pateisinti
“Potsdamo liniją”.
Žinoma, visa tai buvo labai
senais laikais — prieš tris šimt
mečius. Svarbiausias dalykas
yra ne tai, kur lietuvių yra ka
daise buvę, bet kokį nuošimtį
jie sudarė tos srities gyventojų
tarpe ir ypač svarbu, kokį nuo
šimtį jie ten sudaro dabar.
Nauji gyventojai
Tuščia teritorija nieko nereiš
kia — tai dykuma. Kas ją apgy
vendins, to ji ir bus nuosavybė.
Tuščia žemė taikos metu ilgai
nestovi nenaudojama. Prūsijos
karalius Friedrichas Wilhelmas
I po didžiojo maro planingai
kurdino kolonistus tuščiose že
mėse. Atsikvietė 1732 m. zalc
burgiečius protestantus, kurie
ten buvo katalikų valdovų per
sekiojami, ir apie 15,000 apgy
vendino Įsruties ir Gumbinės
apylinkėse. Specialiai jiems bu
vo įkurtas pilnateisis Gumbinės
miestas, kur anksčiau buvo tik
kaimas. Gumbinėje jis įsteigė
“Kriegs- jind Domenenverwaltung Litauen”, kuriai pavedė
administruoti visus dar lietu
vių gausiau apgyventus valsčius
(Amt): Įsruties, Ragainės, Til
žės, vėliau ir Klaipėdos.
Nuo 1618 m. teisiniuose do
kumentuose skalvių, nadruvių
ir šiaurinių sūduvių bei Klai
pėdos krašto žemės vadinamos
“Provinzien Ost-Preussen und
Litthauen”, “litauische Kammerbęzirk”, “litauische Aembtern”, “Litauen”, “Preussisch
Litauen” (Matulaitis 103). ęrūsijos valdžios oficialiuose doku
mentuose terminą “PreussischLitauen” nustojo vartoti nuo
1818 m. (t.p. 104). Tad bent du
šimtų metų ten vyravo lietuviš
kas elementas. Tačiau prie
“Prūsų Lietuvos’” nepriklausė
nei Semba, nei Karaliaučius.
t
Vėlai minimi lietuviai
Nuostabiausias yra dalykas,
kad lietuvius Rytprūsiuose
istoriniai šaltiniai pradeda mi
nėti labai vėlai. Pirmiausia Sem
bos vysk. Polentz 1524 m. pra
džioje išleido įsakymą, kad pa
mokslai ir krikšto apeigos būtų
atliekamos tik vietos žmonių
kalba, nekrikštijama lotyniškai,
kaip iki tol buvo daroma. Tos
kalbos vadinamos “Lithuonica”
ir “Prutenica”. Tai vienas pir
mųjų įsakmių paminėjimų at
skiros lietuvių gyventojų gru
pės Prūsuose. Beveik tuo pačiu
laiku (1526 m.) rašė kronikinin
kas Simonas Grunau apie lietu
vius, gyvenančius arti sienos,
Tilžės ir Ragainės apylinkėse:
“Littau und Rąngnet und Tilsen
wen es ist do die grentze” (Jakš
tas 390). Simono Grunau (mi
rė apie 1530 m.) kronika skalvių,
nadruvių ir šiaurinių sūduvių
(kurie tada jau buvo sulietuvėję) gyvenamą plotą vadina
“Kleinlitaw” (Matulaitis 103).
Tai seniausias tokio termino ži
nomas pavartojimas.
Logiška išvada yra aiški: iki
XVI a. pradžios lietuviai Ryt
prūsiuose sudarė tik nežymią
mažumą, kurios kronikininkai
nepastebėjo. Atsiminkime, kad
Prūsijos valdžios rūpesčiu pir
miausia buvo išleistas prūsiškas
katekizmas (1545 m.), bažnyčio
se naudojami prūsų kalbą moką
vertėjai (“tulkai”). Vėliau išleis
tas lietuviškas Mažvydo katekiz
mas, kaip atrodo, pirmiausia bu
vo skiriamas Didžiajai Lietuvos
kunigaikštijai, kur protestantiz
mas buvo persekiojamas. Tai ro
do to katekizmo įžangoj minimi
pagoniški dievų vardai, kurie
yra ne prūsiški, bet žemaitiški.
-
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Nuoširdžiai dėkojame palydėjusiems j amžiną poilsį

A+A
ELZĘ KUZMICKIENĘ,
kuri po ilgos ir labai sunkios ligos mirė 1981 metų
rugpjūčio 29 dieną.
Dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas lai
dotuvių namuose ir šv. Mišias šventovėje, Tėvui Augus
tinui už reikšmingus žodžius šv. Mišių metu.
Nuoširdus ačiū visiems už gausybę gėlių, aukas šv.
Mišioms, užuojautas žodžiu ir per spaudą.
Tariame nuoširdų ačiū karsto nešėjams, p. Juknie
nei už pusryčių paruošimą, ponioms už daugybę pyragų.
Labai esame dėkingi giminėms — Genovaitei ir
Stasiui Kuzmoms, tvarkiusiems paskutinę mūsų mylimos
žmonos, motinos, sesers kelionę —

S. R. J. Kuzmickai
S. V. R. Burokai

AfA

JUOZUI ZURLIUI
mirus,
jo žmoną MARIJĄ, brolį PETRĄ Amerikoje, Mamytę
ir kitus gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame —
Z. ir A. Pulianauskai

A+A
JUOZUI ZURLIUI
mirus,
jo žmoną MARYTĘ, gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Eugenija ir Vladas Stabingiai

AfA
EDVARDUI PAWELKO
mirus,
jo žmoną nuoširdžiai užjaučiame —

Gabrielė, Henrikas ir
Andrius Chvedukai

■

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

Optical Studio

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

'

A+A
JUOZUI BLUŽUI
Wellande mirus,
jo žmoną KONSTANCIJĄ, dukrą DALIĄ ir sūnų
GEDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu
liūdime —
J. J. Stanaičiai
ir šeima
M. S. Meškauskai

Canadian &rt fHcmoiials 3LtD.
176 ,Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

darbą

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

JfarnitureJBtč.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
★ Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus),

MIELAM
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KRAUTUVĖS:
Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tėl. 537-1442
‘

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandoj ryto iki 9 vai. vakaro*
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Bendruomenė ir politika išeivijos gyvenime
šis straipsnis gautas iš Australi
jos. Jame atsispindi tenykščių lietu
vių galvosena bei susirūpinimas išei
vijos veiksniais. RED.

Permaininga Lietuvos istori
ja, sukilimai, okupacijos ir sve
timųjų priespauda sukėlė ke
lias lietuvių išeivių bangas, ku
rios didesnėm ar mažesnėm
grupėm išsibarstė po visus kon
tinentus. Tačiau didžiausias lie
tuvių skaičius įsikūrė Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Statis
tikos mėgėjai apskaičiuoja, kad
šioje didžiųjų laisvių šalyje tu
rėtų būti arti milijono lietuvių
kilmės žmonių.
Kai po II D. karo į Ameriką
atplūdo dabartinė lietuvių atei
vių banga, iš to “milijono” ra
do tik skeveldras. Tiesa, čia
veikė daugybė įvairių lietuviš
kų organizacijų, parapijų ir ki
tokių susigrupavimų. Buvo ga
na gausi tautinė spauda. Visus
šio lietuviškojo gyvenimo ratus
suko dar iš Lietuvos atvykusi
vyresnioji ateivių karta. Orga
nizacijos ir spauda silpo, užsidarinėjo arba atiteko kitatau
čiams lietuvių rankomis ir pini
gais statytos šventovės. Trūko
lietuviškai nusiteikusio prieaug
lio, kuris galėtų perimti jų tė
vų sukurtą palikimą. Senieji
ateiviai veikė atskirose srityse
ir organizacijose, bet nebuvo
kas rūpinasi bendraisiais tauti
niais reikalais — lituanistiniu
švietimu ir tautiniu auklėjimu.
Nenuostabu, kad naujosios jų
generacijos nutauto ir ištirpo
juos supančioj aplinkoj.
Laiku susigriebta nuo pana
šaus likimo apsaugoti naujau
sių ateivių jaunąją kartą. Vy
riausias Lietuvai Išlaisvinti Ko
mitetas (VLIK) paskelbė Lietu
vių Chartą, kuria remiantis, bu
vo įsteigta Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, savo struktūra
ir apimtimi gal visam pasauly
vienintelė tokios rūšies organi
zacija. Ji po savo skraiste subu
ria visą lietuvių išeiviją, siekda
ma išlaikyti lietuvybę ir kovoti
už Lietuvos laisvę, nes krašte
likusi ir okupanto terorizuoja
ma tauta negali gintis.
LB apima visas lietuviško gy
venimo apraiškas ir sritis, tai
gi ir Lietuvos laisvės siekimą.
Tikėti Lietuvos ateitimi, reiškia
visomis jėgomis kovoti, kad ji
išliktų gyva ir kad mes nemir
tume Lietuvai. Todėl į LB galė
tų ir turėtų tilpti visi sąmonin
gi lietuviai, kuriem jau minėti
tikslai yra arti širdies. Dalyva
vimas šalia LB kitose organiza
cijose nuo ' šių tikslų siekimo
neatpalaiduoja, nes visos lietu
vių organizacijos netiesiogiai
yra LB dalis.
Dažnai girdime balsus, ypač
iš Amerikos, kad LB neturėtų
kištis į politiką, t. y. į Lietuvos
laisvinimo reikalus, visą savo
veiklą koncentruotų lietuvybės
išlaikymo ir tautinės kultūros
puoselėjimo ribose. Kova už
Lietuvos laisvę esą turėtų būti
palikta VLIKui ir ALTai.
Šie trys centrai jau 30 metų
tarpusavy kovoja dėl pirmeny

bės ir iki šiol negali rasti bend
ros formulės, kaip darbą pasi
dalinti ir efektingiau kovoti už
Lietuvos laisvę. Sis tąsymasis,
dažnai virstantis kultūringoj vi
suomenėj netoleruotinu kaikurių asmenų elgesiu, jau užsitęsė
perilgai.
Kova už Lietuvos valstybės
atkūrimą ir lietuvių tautos liki
mą nėra kokia nors pramoga ar
žaidimas, kuriame galėtų ar tu
rėtų dalyvauti nuotykių mėgė
jai, norintys paįvairinti savo
laisvalaikį. Lietuva, kaip valsty
bė, ir lietuvių tauta yra mirti
name pavojuje. Šiuo momentu
yra pačios palankiausios sąlygos
Lietuvos reikalą judinti visomis
jėgomis, o ne tarp savęs stum
dytis. Gal greitai geresnės pro
gos neturėsime. Sį darbą atlik
ti gali tik jam atsidavę idealis
tai, kurių vis dar nestokojame,
bet ne karjeristai.
Vieną kartą turime ryžtis at
viromis akimis pažvelgti į šią
įsisenėjusią žaizdą ir rasti vais
tus jai gydyti. Nėra ko būkštauti, esą okupantas pasidžiaugs,
jei mes savo neveiksmingus
veiksnius viešai pakedensime.
Iš tiesų bolševikai džiaugiasi ir
yra labai patenkinti dabartinėm
mūsų veiksnių rietenom ir
trokšta, kad jos tęstųsi kaip ga
lint ilgiau.
Nežinia, kaip į šią padėtį žiū
ri Amerikos lietuviai, bet kitų
kraštų lietuvių bendruomenės,
kurios nė kiek nemažiau sieloja
si Lietuvos ir lietuvių tautos li
kimu, esamą padėtį laiko neto
leruotina ir pageidauja, kad šios
varžybos būtų baigtos.
Per VLIKo suvažiavimą To
ronte gerb. prel. J. Balkūnas
savo paskaitoje apibūdino visų
trijų veiksnių (VLIKo, ALTos
ir PLB) prigimtį, teises bei pa
reigas taip: “VLIKas yra politi
nis organas, sudarytas tautos
politinę valią reiškiančių politi
nių partijų-grupių ir rezistencinių kovos organizacijų dar pa
vergtoje Lietuvoje. Todėl VLI
Kas yra autentiškas visos tau
tos politinės valios reiškėjas,
jai pačiai to negalint”.
ALTa yra antrojo pasaulinio
karo metu susidariusi ir visas
lietuvių politines ir ideologines
grupes (išskyrus komunistus)
apimanti Amerikos piliečių or
ganizacija. Jos tikslas — padėti
Lietuvai ir lietuviams.
Prel. M. Krupavičius yra ra
šęs: “PLB turi du tikslus — pa
grindinį ir atsitiktinį. Pagrindi
nis— išlaikyti lietuviuose lietu
vybę, atsitiktinis — atkovoti
Lietuvai laisvę (kol ji yra oku
puota)”.
Turėdami prieš akis visų šių
trijų institucijų aptartis, aiškiai
matome, kad esmėje visų jų
tikslai ir siekimai yra tie patys.
Todėl pagrįstai kyla klausimas,
ar šių institucijų turime neperdaug. Tarp devynių auklių vai
kas lieka be galvos. Per 30 me
tų šios auklės tebesiginčija, ku
ri iš jų turi vaiku rūpintis.
Svarbiausiu tikslu tapo ne vai
kas, o pirmaujanti auklė.

Bendruomenės kituose kraš
tuose stebi šiuos ginčus su kar
tėliu ir nepasitikėjimu. Daug
kas galvoja, kad išeivijoje rū
pintis Lietuvos ir lietuvių tau
tos likimu pilnai užtektų VLIKo
ir PLB-ės. ALTa buvo reikalinga
Amerikoj, kol joje nebuvo VLI
Ko ir PLB-ės. Niekas negin
čija ir neneigia jos Įnašo anuo
metu, bet per 40 metų daug kas
pasikeitė. Sakoma, kad ALTa
turi teisę atstovauti seniesiems
ateiviams. Bet juk Lietuvos
laisve ir lietuvių tautos ateiti
mi ir senieji, ir naujieji ateiviai
rūpinamės. Tad kuriuo atžvil
giu ALTa atstovauja seniesiems
ateiviams ir kuo skiriasi senieji
ateiviai nuo naujųjų? Kodėl vi
si negalėtumėm tilpti Lietuvių
Bendruomenėje. Pagaliau, ko
dėl ALToje maišėsi ir maišosi
naujieji ateiviai? Ką jie išmano
apie senųjų ateivių “specifinius
interesus” ir kaip jie gali jiems
atstovauti? Gyvenimo tikrovė
verčia taip daryti, nes ALTos
steigėjai baigia iškeliauti amži
nybėn neužsiauginę pakaitalo.
Į PLB vadovybę atėjo nauja
karta, jauni žmonės tarp 30-50
metų amžiaus, ir Bendruomenė
nesugriuvo. Priešingai, netru
kus buvo pajusta naujosios va
dovybės dinamika ir vizija. As
meniškais kontaktais ir kito
kiom priemonėm spėta glau
džiau sujungti visame pasauly
je išsimėčiusias lietuvių bend
ruomenes. Konkrečiais darbais
davė naujo impulso ii- vilties
gerokai apsilpusiose P.' Ameri
kos bendruomenėse.
Naujo kraujo ir daugiau idea
lizmo reikalingas ir VLIKas.
Po 40 metų Lietuvos okupacijos
ir beveik po tiek pat nuo VLI
Ko sudarymo pasaulyje ir mūsų
tautinėse aspiracijose daug kas
pasikeitė. Ar neatėjo laikas per
žiūrėti ir VLIKo struktūrą?
VLIKas, sudarytas tuometinių
politinių partijų, atsidūrė ant
labai plono ledo. Išskyrus Ame
riką kitose bendruomenėse po
litinės partijos beveik neegzis
tuoja. Lietuvoje taip pat jos ne
egzistuoja. Ar ir po šimto metų
(skaitant nuo 1940 m.) vis tais
pačiais pagrindais sudarinėsime
VLIKą? Visi dar gyvi buvusių
politinių partijų nariai jau arti
70-80 metų amžiaus. Kaip be
gerbtume ir bevertintume se
nuosius veikėjus, turime skaity
tis su amžiaus riba. Dabartinė
pasaulio politika yra tokia dina
miška, komplikuota ir reikalau
janti staigių posūkių bei reak
cijos, kad joje dalyvauti gali tik
jauni, energingi ir lakios vaiz
duotės žmonės, laisvi nuo pra
eities sentimentų ir asmeninių
ambicijų.
VLIKas turėtų vadovauti lie
tuvių išeivijai, kovojančiai už
Lietuvos nepriklausomybę ir
tautos laisvę. Tai būtų realu ir
logiška. VLIKas negali tikėtis
jokios moralinės ar materiali
nės paramos iš pavergtos tautos
ir turi remtis tik PLB, kuri faktinai sudeda visas lėšas VLIKo
veiklai.
Nesant politinių partijų, VLI
Kas turėtų būti sudaromas iš
gyvų išeivijos stipresnių visuo
meninių ir kultūrinių organiza
cijų bei institucijų, panašiai,
kaip savo laiku buvo sudaryta
ALTa.
VLIKas, eliminuodamas iš po
litinio lauko PLB, pats išmuša
pagrindą iš po savo kojų. Tik
PLB sudeda VLIKui lėšas lais
vinimo reikalams, tik PLB, be
sirūpindama lituanistiniu švieti
mu ir tautiniu auklėjimu, išug

dė išeivijoje jaunus žmones su
sipratusiais lietuviais, kurie pa
jėgs ne tik PLB, bet ir VLIKo
tęstinumą užtikrinti.
Be to, tik LB, reikalui esant,
gali greitai ir efektyviai veikti,
kai staiga ir netikėtai paliečia
mi Lietuvos reikalai. Pvz. 1975
m. Australijos darbiečių vyriau
sybė nelauktai pripažino Balti
jos valstybes Sovietų Sąjungai.
Tuojau reagavo Australijos Lie
tuvių Bendruomenė. Nedelsiant
prisijungė latvių ir estų bend
ruomenės bei pavergtų tautų
komitetas. Susidarė imponuo
janti pajėga, su kuria vietiniai
politiniai sluogsniai turėjo skai
tytis. Liberalai tuojau pasišovė
pripažinimą atšaukti, jei laimės
rinkimus. Juos laimėję libera
lai savo pažadą ištesėjo. Po kiek
laiko darbiečiai būdami opozi
cijoj, taip pat užtikrino, kad
grįžę į valdžią pripažinimo ne
pakartosią.
VLIKas savo ranka Australi
jos negalėjo pasiekti, o ir pa
siekęs vargu ką būtų laimėjęs.
Politinės Australijos partijos
susijaudino dėl baltiečių ir kitų
iš Europos kilusių piliečių reak
cijos, nes jie yra gyvoji jėga šio
krašto politikoje. Jų balsų pasu
kimas viena ar kita linkme gali
turėti lemiančios reikšmės. Baltiečiai savo viešu triukšmu
spaudoje, televizijoje ir demons
tracijose padarė nemaža įtakos
australų visuomenei. Žinoma,
ne vien dėlto darbiečiai rinki
mus pralaimėjo, o liberalai lai
mėjo, bet abiejų partijų pripa
žinimas mūsų reikalavimų pri
kišamai rodo, kad su mumis
skaitomasi.
VLIKo veikla reiškiasi dau
giau pasyviom formom: raštais,
vizitais. Tik Bendruomenės na
riai išeina į demonstracijas, prisirakina prie vartų ar stulpų,
pakelia areštus, bausmes, apstumdymus ir tuo atkreipia į
save visuomenės ir valdžios
akis. O be to ir rinkimuose kiek
viena partija nori turėti etninių
grupių palankumą.
PLB valdyba savo veiklos pla
nuose negali vienaip angažuotis
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei, kitaip — kitom bendruome
nėm. Palikti PLB valdybą vien
savaitgalių mokyklų ir tautinių
šokių grupių administratore ir
visiškai pašalinti ją iš politinės
arenos, kur kovojama už Lietu
vos ateitį, būtų nusikaltimas.
VLIKas ir PLB nedelsiant turi
surasti bendrą kalbą ir taikin
gai darbu pasidalinti. Turint
abiem geros valios, tai padary
ti, atrodo, nebūtų sunku.
Čia iškeltos mintys nėra ko
kia nors kontroversija ar no
ras vieną kurią instituciją iškel
ti, kitą sužlugdyti. Norėta tik
išreikšti mintis, kurios kyla ste
bint mūsų išeivijos visuomeninį
ir politinį gyvenimą. Džiaugia
mės kai viskas vyksta sklandžiai
ir kūrybingai, susimąstome, kai
pastebime beprasmišką tampymąsi. Bet taip pat pripratome
kaikuriuos dalykus laikyti “ta
bu”. Jei kur nors kas blogai
vyksta, tylime ir kenčiame dan
tis sukandę, nes pakritikavęs,
Dieve saugok, pasidarysi kenkė
ju, ardytoju ar net kolaborantu.
O blogybės, kaip neravėjamos
piktžolės, ima vis labiau užgožti
žaliuojantį daržą ir jį naikina.
šių pasisakymų nelaikau ko
kiu nors genialiu receptu susi
dariusioms problemoms spręsti,
bet tiktai užuomina, kad tuos
klausimus reikėtų atviriau ir
plačiau svarstyti bei spręsti.
J. R.

AfA
mielam bičiuliui

dr. JONUI BALTRUŠAIČIUI
mirus, žmoną BRONĘ, seserį Lietuvoje, du brolius ir
kitus gimines giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu —
A. Žulys

MIELAI

AfA
LIUDAI KRAKAUSKIENEI
mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukrą ELVYRĄ su vyru, jos seseris
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei
kartu liūdime —

Ona Jakimavičienė
Regina ir Petras Bražukai
Alvina ir Vladas Ramanauskai
Antonija ir Vytautas Petruliai
Okupuotos lietuvos grybautoja su voveruškom, kurias rado netolimame miške

Punsko gimnazijos mokiniai, atlikę montažą prie Dariaus Girėno paminklo Soldine, dabartinėje Lenkijoje. Vaizduojamas
gedulo laikotarpis Lietuvoje (su juodom skarelėm rankose). Iš kairės: Nijolė Kolytė, Juozas Talaišis, Irena Šliaužytė, Tek
lė Paransevičienė. Jonė Aleksaitė. Jonas Žukauskas. Irena Valinčiūtė ir Jonas Grigutis. Dešinėje — montažą paruošusi
mokytoja Aldona Aleksaitė
Nuotr. V. Pečiulio

Drąsiųjų arų kelią prisiminus
Iškilmės Dariaus ir Girėno žuvimo vietoje Soldine, dabartinėje Lenkijoje
VYTAUTAS PEČIULIS
gu prisikėlimu grąžinai mums sų brolių žuvo ištrėmime ir
amžinąjį gyvenimą. Palaimink kiek jų šiandien neturi laisvės
Žydriu arų keliu per okeaną šią vietą ir Rūpintojėlį, kurie bei teisės išpažinti tikėjimą!
du sūnūs Lietuvos vainiką ne liudija mūsų didvyrius, Atlanto Kodėl? Todėl, kad kiti žmonės
šė, būtent, Darius ir Girėnas, nugalėtojus, jų tragiško žuvimo nepripažįsta Dievo. . .
kurie savus vardus krauju įra vietoje. Tegul ši vieta mus jun
Ginkime savo teises, budėšė.
gia, vienija, stiprina mūsų tikė kim, kad lietuvių kalba dar il
Šiais žodžiais buvo pradėtas jimą bei ugdo tėvynės meilę. gai girdėtųsi šioje vietoje. Tau
minėjimas Dariaus ir Girėno Tegul šis Rūpintojėlis laimina tiečiai! Tėvynė mus šaukia! Nėskrydžio į Lietuvą, kuris tragiš mūsų gerus darbus ir siekimus, leiskite užmiršti kalbos, gra
kai baigėsi prieš 48 metus, ne tegul artina mus prie išganymo, žiausios pasaulyje kalbos, mums
pasiekęs tėvynės. Ir šiais metais stiprina ii- gina nuo priešų da brangios lietuvių kalbos. Tai ne
liepos 19 d. Lietuvių Visuome bar ir visados. Viešpatie, kuris mano, o tautos šauksmas. Te
ninė Kultūros Draugija Lenki mūsų tautos kryžkelėse ir pake gul meilė, vienybė viešpatauja
joje šį tragišką įvykį paminėjo, lėse Rūpintojėliu rymai, rūpin jūsų širdyse. Mes stovim šioje
suruošdama iškilmes prie pa kis, prašome, mūsų likimu. Pa vietoje, kuri lietuviams yra
minklo mūsų didvyriams jų žu dėk mūsų tautai sunkiomis va šventa. Stovim prie paminklo
landomis ir neleisk, kad ji, tiek mūsų didvyrių, tad prašykim
vimo vietoje Soldino miške.
Maždaug apie kilometrą nuo daug kentėjusi, būtų nepaguos Viešpatį:
miško pakraščio miško keliu ta ir nesuraminta. Tu susirūpi
prieinama prie paminklo, kurį nęs, gerasis Rūpintojėli, užjauti ‘Apsaugok Augščiausias tą my
pastatė Lietuvos valdžia 1937 mus ir guodi. Guosime mes Ta limą šalį,
m. Jis užima keturis arus žemės, ve bei jausime Tavo kančią ir Kur mūsų sodybos, kur bočių
kurie buvo išnuomuoti pagal auką. Su Tavimi mes einame į kapai,
sutartį su Vokietija 99 metams. garbę, kurioje Tu su savo ir Juk tėviška Tavo malonė daug
Tą sutartį pripažįsta ir dabarti mūsų Dievu Tėvu gyveni per gali,
nė Lenkijos valdžia, kuri remia amžius”.
Mes Tavo per amžius suvargę
paminklų apsaugos draugiją.
vaikai.
Pamokslas
Sutvarkyta aplinka
Kun. Jurkevičius pasakė ke Neapleisk Augščiausias mūs’
tėvynės,
Vieta labai gražiai sutvarky letą reikšmingų minčių, “šian brangios
Maloningas
ir galingas per
ta. Visas plotas aptvertas beto dien esam liudininkais kovos su
visas
gadynes
”.
nine tvora. Pačiame centre sto Dievu, kovos, kurioje tikėjimą
vi paminklas. Matyti trys pušys norima išraut iš kiekvieno tikin
Meninė programa
su sužalota žieve lėktuvui atsi čio širdies ir jį pažeminti. To
Bene
pirmą kartą istorijoje
trenkus. Pats paminklas gerai dėl būkim dėkingi Dievui, kad
išsilaikęs, tik trūksta žalvarinių jis mums leido pirmą kartą is prie paminklo girdėjosi lietuviš
raidžių, kurios per ilgą laiką torijoje prie šio paminklo mūsų kos giesmės bei Tautos himnas.
buvo sunaikintos. Išimtas švi didvyriams susirinkti ir atna Dainuojant “Lietuva brangi”,
nas, kuriuo buvo sujungti gra šauti šventas Mišias. . . Savąja dalyvavusieji draugijos rateliai
nito luitai. Žemaitiškas koplyt auka kovokim už mūsų teises, bei pavieniai asmenys padėjo
stulpis su Rūpintojėliu gerai iš kurių neužmiršta Visagalis Tė vainikus bei gėles prie pamink
Meninę programą, specialiai
silaikęs.
vas. Stebėkime atviromis aki lo.
pritaikytą
tai prbgai, atliko
Šiuo metu lietuvių draugija mis, nes gyvename laikus dide
yra surinkusi aukų ir iki 1983 lės kovos, kurioje ateizmo ideo Punsko lietuvių gimnazijos mo
m., kai bus minimas penkiasde logija nori sunaikinti Dievą šio kiniai, paruošti mokytojos Al
šimtmetis, nori viską sutvarky je žemėje. Tuo norima pažemin donos Aleksaitės.
ti, kaip yra buvę pradžioje, ti tikėjimą, kurį žmogus augštiPirmiausia deklamuotas Da
įmontuoti įrašus lietuvių, len na visame pasaulyje. Žmonijos riaus ir Girėno testamentas. Po
kų ir anglų kalbomis. Numaty tikslas yra — kovoti, kad galė to girdėjome pynę deklamacijų
ta pastatyti didelė informacinė tume gyventi ir mirti tikėjimo ir dainų. Joje buvo pavaizduo
lenta koplytstulpio/ pavyzdžiu, laisvėje. Kristaus priešai daro tas Dariaus ir Girėno pasiruoši
kurioje būtų informuojama viską, kad galėtų išrauti tikėji mas skrydžiui, žmonių laukimas
apie vietos reikšmę.
mą iš žmonių gyvenimo ir paša Kaune, tragiškas žuvimas ir lai
Visą laiką paminklo aplinkos linti jį iš mūsų sielų. Mes turi dotuvės. Tai labai atidžiai pa
priežiūra rūpinasi Štetino lietu me rūpintis, kad tikėjimo ne ruoštas montažas, kurin įdėta
vių ratelis, nes vietovė jam yra prarastume, nes jis yra ir bus daug darbo, nes viskas atlikta
artimiausia. Ratelio valdybos mūsų didžiausias turtas. Tikėji atmintinai. Skambėjo patriotiš
rūpesčiu
apylinkėje surasti mas buvo paniekintas, kai neti kai. Toji pynė nukėlė dalyvius
žmonės prižiūri pasodintas gė kintieji pakėlė ranką prieš mū į tuos laikus, kai žmonės buvo
les bei palaiko švarą prie pa sų žmones. Tai tiesa, kurios nu pilni ilgesio, netikrumo ir liū
minklo. Prižiūrima labai rūpes slėpti negalima. . . Kur nėra desio. Džiugu, kad yra dar žmo
tingai. Gėlėmis yra užsodinti Dievo, nėra meilės, nėra Dievo nių, kurie gerbia mūsų tautos
Gedimino stulpai, yra rūtų bei įsakymų. Pažvelkime, kiek mū didvyrius.
kitų gėlių. Medžių priežiūra rū
pinasi vietos girininkas, kuris
yra prisodinęs naujų dekoraty
vinių medelių aplink ribos tvo
rą.
Įspūdingos pamaldos
Iškilmės pradėtos Mišiomis,
kurias atnašavo kun. Alfonsas
Jurkevičius, atvykęs iš Vrocla
vo apylinkės. Dabartinės padė
ties Lenkijoje dėka gautas leidi
mas atnašauti Mišias. Prieš pa
maldas kun. Jurkevičius prabi
lo šiais žodžiais:
“Susirinkom čia prie pamink
lo mūsų tautos didvyriams Da
riui ir Girėnui, kurie, mylėdami
savo tėvynę, savo drąsa ir žyg
darbiu troško išgarsinti Lietu
vą visame pasaulyje. Dėkoju vi
siems čia susirinkusiems tautie
čiams. Prisiminkime savo mal
dose didvyrius, taip pat Stutthofo aukas — kun. Alfonsą Lipniūną ir Antaną Šapalą, visus
tautiečius, kurie žuvo už Lietu
vą”.
šventindamas paminklą ir
koplytstulpį su Rūpintojėliu,
kun. A. Jurkevičius meldėsi
šiais žodžiais:
“Viešpatie Jėzau Kristau, Tu Venecuelos lietuviai sibirinius trėmimus 40-jų metinių proga prisiminė pa
mūsų mirtį nugalėjai savo mir maldomis Don Bosco šventovėje Karako mieste. Mišias laikė vyskupas Miguel
timi ant kryžiaus. Savo garbin Delgado. Nuotraukoje Jis priima lietuvių vardu įteikiamas aukojimo atnašas

4 psi.
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® PAVERGTOJE TEVffiJE
PAAIŠKĖJO ŽUDIKAI
1980 in. spalio 9 d. naktį Luokės
miestelyje, Telšių rajone, buvo apip
lėštas ir nužudytas kun. Leonas
Šapoka. Apie žudikus lig šiol nebuvo
jokio pranešimo, kol pagaliau tik š. m.
rugpjūčio antrojoje pusėje reportažų
parašė specialus “Tiesos” korespon
dentas Vytautas Žeimantas, at
sikirsdamas į užsienio radijo kal
tinimus, kad milicija nesistengia
surasti nusikaltėlių, kai jie nužudo ar
apiplėšia kunigus bei šventoves.
Klebonijų Luokėje apiplėšė ir kun. L.
Šapokų nužudė: Jonas Sabaliauskas,
gimęs 1955 m., dirbęs Skuodo pre
kybos bazėje; Adomas Lukšas, gimęs
1950 m., niekur nedirbęs, gyvenęs
Kapsuke (Marijampolėje); Danielius
Mockevičius, gimęs 1961 m., dirbęs
Raseinių veterinarijos stoties ūkve
džiu. J. Sakalauskas ir A. Lukšas jau
kelis kartus buvo bausti už vagystes.
Pajieškoms vadovavęs tardytojas
Stasys
Indriūnas
su
milicijos
pareigūnais šiuos du nusikaltėlius
surado kalėjime, kur jie buvo atsidūrę
ųž vėlesnį nusikaltimų — 1980 m.
groudžio 31 d. įvykdytų kapsukiečių V.
Balkaus ir M. Difartaitės namų api
plėšimų. Įvairios išsineštos vertybės
siekė 4.500 rublių. Pagrindiniu
Luokės klebonijos apiplėšįmo ini
ciatorium, atrodo, buvo D. Moc
kevičius. Pasak V. Žymanto, jis
anksčiau nekartų lankėsi klebonijoje.
Esu tai liudija klebonijoje gyvenę pen
sininkai Apolinarija Žilvytytė ir
Juozapas Kvietkus. V. Žymantas pa
brėžia, kad klebonas kun. L. Šapoka
siūlė D. Mockevičiui stoti kunigų
seminarijon. duodavo religinių knygų
ir pinigų. Ši V. Žeimanto reportažo
dalis, ypač kunigų seminarijos
įvėlimas, kelia abejonių. Sutikti betgi
tenka su jo išvada, kad D. Mockevičiui
terūpėjo susipažinti su klebonijos
pastatu, sužinoti kuriame kambaryje
kas miega.
ATIDĖTAS APIPLĖŠIMAS
Pasak J. Sabaliausko, pinigus atimti
iš kun. L. Šapokos buvo nutarta dar
pernai vasarų, bet palaukti rudens
paskatino
ilgesnės
naktys.
Įsilaužimas klebonijon buvo atidėtas
du kartus: “Pirmųjį sykį jie į Luokę at
važiavo vėlai ir negalėjo sužinoti, ar
nėra namuose svečių. Antrąjį kartų jie
neįsiveržė, nes nebuvo grįžusi an
trame aukšte gyvenusi A. Žilvytytė.
Netikėtai atėjusi ji galėtų pastebėti
įsiveržėlius ir apie tai pranešti
žmonėms. Tik atvažiavę trečiąjį kartą
jie išdrįso įsiveržti į klebono namus...”
Plėšikai mušė ne tik klebonų kun. L.
Šapokų, bet ir jo šeimininkę Stasę
Štrapelienę, jau minėtus pensininkus
J. Kvietkų ir A. Žilvytytę. Jie visi buvo,
uždaryti klebono prausykloje,
neturėjusioje lango. Praeivių pagal
bos teko šauktis pro ventiliacijos
angų. Tuos šauksmus išgirdo Luokės
gyventojas Česlovas Skrabys ir apie
tai painformavo vykdomojo komiteto
pirm. Juozų Talmantų, kuris V.
Žeimantui pasakojo: “Nuskubėjom
ten. Vonioj radome uždarytus tris
žmones. Klebonas savo miegamajame
gulėjo negyvas. Apie nusikaltimų
pranešėme į Telšius. Netrukus iš Vil
niaus atvyko Respublikinės pro
kuratūros darbuotojai...” Klebono
kun. L. Šapokos mušimų matė tik jo
šeimininkė
S.
Štrapelienė:
“Pamačiau,
kaip
nepažįstamas
žmogus muša klebonų. Po to jis at
sisuko į mane, smogė man ranka per
galvų, stvėrė už plaukų... Atvedęs į
Kvietkaus virtuvę, paklupdė, liepė
melstis...”
Nusikaltėliams dabar
ruošiama byla, kuri gali baigtis
kalėjimu, tremtimi ar net ir mirties
bausme.

NUTEISTI PLĖŠIKAI
Šia proga V. Žeimantas supažindina
ir su kita nusikaltėlių gauja, kuri
buvo apiplėšusi Kulautuvos klebonų
kun. Antaną Bitvinską, jo šeimininkę

Valerijų Suvereckaitę, taip pat Griš
kabūdžio klebonų kun. Vytautų Už
kuraitį ir šeimininkę Bronę Zaleckaitę. Esą ta gauja plėšikavo ir kituose
rajonuose. Apie gaujos teismų V.
Žeimantas pasakoja: “Kad ir kaip mėtė
pėdas, tačiau teisėto atpildo neišven
gė. Nusikaltėlių grupės vadeivos A.
Baltusevičius, A. Kantautas, A.
Usonis ir S. Čiubrevičius nuteisti po
12 metų laisvės atėmimo, konfiskuoj
ant jiems priklausantį turtų. Il
galaikiu laisvės atėmimu su turto kon
fiskavimu nubausti ir kiti jos nariai.
Daugelis jų buvo jau ne kartą bausti.
Antai
kaunietis
Algirdas
Bal
tusevičius pirmų kartų buvo teistas
dar 1961 metais už vagystę, vėliau už
plėšikavimų, automašinų nuvarinėjimų. Iš tokių pat padugnių
jisai subūrė praeityje ne kartų
teistųjų grupę, kuri plėšė ir terorizavo
žmones. Tai keturis kartus teistas
Henrikas
Valteris,
parazitiškai
gyvenantis Vytautas Čėčinas, val
kataujantis, penkis kartus teistas
Konstantinas
Lakavičius,
A.
Šiaučiūnaitės trikotažo susivienijimo
krovėjas, keturis kartus teistas Algis
Usonis, Kauno prekybos bazės
akumuliatorininkas, triskart teistas
Aleksandras Kvėslinas ir kiti į juos
panašūs. Ši dešimties žmonių grupė
turėjo vieną tikslą — bet kokiu būdu
prisigrobti pinigų, o po to ūžti, lengvai
gyventi. O kaip žinia, nedoras
gyvenimo būdas visuomet atveda
teisiamųjų suolan..." Savo reportažų
V. Žymantas užbaigia priekaištais už
sienio radijui. Esą faktai liudija, kad
įstatymai taikomi ir tiems nusikal
tėliams, kurie apiplėšia kunigus bei
šventoves. V. Žymantas betgi neatsako
į esminį klausimą, kodėl reguliari
komunistinė spauda neinformavo
skaitytojų apie kun. L. Šapokos
nužudymą, jo žudikų susekimą, kitų
kunigų bei šventovių apiplėšimus.
Šios žinios užsienį pasiekė tik po
grindžio spaudos dėka. Nenuostabu,
kad nutylėtomis žiniomis susidomėjo
ir užsienio radijas, dabar išjudinęs
specialų “Tiesos” korespondentą V.
Žeimantą.
GILIAUSIAS EŽERAS
Giliausias Lietuvos ežeras yra
Tauragnas Utenos rajone. Didžiausias
jo gylis — 60,5 m. Tauragno ilgis — 9,9
km didžiausias plotis — 1,1 km.
Žingsniuojant aplink ežerų, susidaro
ilgoka 23 km. kelionė. Krantai labai
augšti, kaikur iškilę net apie 40 m.
MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS
“Tiesa” savo 195 nr. vedamąjį pa
skyrė rugpjūčio pabaigoje Lietuvos
miestuose bei rajonuose rengia
moms mokytojų konferencijoms. Jo
se mokytojai naujų mokslo metų iš
vakarėse turi susipažinti su sovieti
nės kompartijos XXVI-jo suvažia
vimo Maskvoje priimtais nutarimais,
liečiančiais liaudies švietimų:
“Rugpjūčio
pasitarimų
tikslas
sutelkti mokytojus, visuomenę, šei
mas, gamybines organizacijas kuo
sėkmingiau įgyvendinti suvažiavimo
nutarimus. Vienas svarbiausių šių
mokslo metų tikslų — toliau tobulinti
komunistinį auklėjimų. Konferen
cijose reikia numatyti konkrečius
moksleivių komunistinio auklėjimo ir
lavinimo uždavinius. Šiame bare ne
gali ir neturi būti bet kokio forma
lizmo, paviršutiniškumo...” Taigi
mokytojai šiose jau tradicinėmis va
dinamomis konferencijose išklauso
naujausių įsakų
iš Maskvos,
susilaukia priekaištų dėl vis dar
pasitaikančio formalizo, polinkio tuš
čiažodžiauti, mechaniško bendrų
tiesų kartojimo. Pasak “Tiesos”,
mokytojai turi atsisakyti tokių klaidų:
“Juk mokykloje bręsta pilietis, mūsų
šalies, patriotas; Iš mažens ugdyti
moksleivių materialistinę pasau
lėžiūrų, turtinti idėjinį pasaulį,
skiepyti meilę visoms tarybinėms
tautoms — taurus padegogų už
davinys...”
y. Kst.

Simon’s
TRAVEL
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JA Valstybės

Kanados Lietuviu Dienas
Toronte 1981 metų spalio 9-11
Penktadienį, spalio 9
7.00 v.v. LITERATŪROS VAKARAS

West Park Collegiate, 1515 Bloor Street West

8.30 v.v. JAUNIMO SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI “KEPURINĖ“
Didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

tek- (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
06-986766 TOR

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

V PLJ kongreso pranešimas.

f f'O

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje, 1011 College St.

SPORTO RUNGTYNĖS
10.00 v.r. KREPŠINIS

West Toronto Secondary School (Lansdown-College St.)

11.00 v.r. VAIKŲ LENGVOJI ATLETIKA

(Brockton High School, 90 Awde)

1.00 v.p.p. KLB švietimo komisijos šaukiamas tėvų, moky
tojų, švietimo darbuotojų suvažiavimas
Toronto Lietuvių Namų Gedimino salėje

6.00 v.v. KLD

BANKETO

kokteiliai

6.30 v.v. punktualiai BANKETO VAKARIENĖ,

PLB pirmininko žodis;

meninėje programoje sol. Nerija Linkevičiūtė ir rašytojas A. Landsbergis
Programos pranešėjas — dr. Petras Lukoševičius

8.00 V.V. ŠOKIAI

Harbour Castle Hilton Convention Centre, Bay St. & Harbourfront
Banketas su šokiais — asmeniui $22.50, tik šokiai — asmeniui $6.00

Sekmadienį, spalio 11
2.30 v.p.p. pamaldos katalikams Šv. MYKOLO KATEDROJE Bond Street;
evangelikams, St. ANDREWS Latvian Lutheran šventovėje
Jarvis & Carleton gatvių kampe

4.00 v.p.p. KLD KONCERTAS

($6.00 asmeniui, $4.00 studentams ir pensininkams)

Ryerson Polytechnical Instituto teatre, 43 Gerrard St. East
/

7.00 v.v. ATSISVEIKINIMO VAKARAS (vyno ir sūrio vaišės)
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West

Visą savaitę: spalio 3-12 KANADOS LIETUVIŲ MENININKŲ
PARODA. Atidarymas — sekmadienį, spalio 4 d., 3 v.p.p.,
Toronto City Hall, II augštas, Art Display Area
>.

—^7
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a

Bilietai Toronte gaunami nuo rugsėjo 20 d. sekmadieniais parapijose, bankeliuose ir
Lietuvių Namuose. Iš kitų miestų galima užsisakyti skambinant Vidmantui Valiuliui,
Toronte (416) 694-6733 antradienio ir ketvirtadienio vakarais tarp 7-9 vai.

S HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS
VALDYBA savo posėdėyje rugsėjo 9
d. pasiskirstė pareigomis: pirm. dr.
V.
Kvederas,
vicepirm.
D.
Pajarskaitė, sekr. A. Pleinytė, ižd. B.
Pakalniškis, parengimų vad. K. Mik
šys, narė D. Lukavičiūtė.
Valdyba praneša visoms or
ganizacijoms, kurios domisi kaukių
balium, įteikti prašymų valdybos
sekretorei A. Pleinytei, 84 Balsam
Avė. S., Hamilton, Ontario L8M 3B3,
iki spalio 25 d. Valdyba savo nuo

žiūra paskirs kaukių balių vienai iš
prašiusių organizacijų.
Pirmas didžiausias valdybos dar
bas — suruošti Naujų Metų sutikimų.
Jau dabar valdyba pradėjo planuoti,
kad N. Metų parengimas būtų
įdomesnis.
Aušra
A.A. TRAGIŠKAI ŽUVUSIO RIMO
KLEVO atminimui vietoje gėlių
paaukojo
Hamiltono
Mergaičių
Chorui “Aidas”: $50 —, Z. A.
Pulianauskai; $40. —J. Adomauskai,

DATSUN

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

ALTASIN (PTAŠINSKAS)
' Rūpestingai aptarnauja - Plaza pleases!"

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6

Simon'?
kJ
HI tryj

Gros latvių jaunimo orkestras

Nuo 8.30 v. ryto KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS, KLJS valdybos rinkimai, IV PLJK filmas,

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas,
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

($5.00)

Šeštadienį, spalio 10

GIMINĖM!!!

Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4

($5 00)

A Landsbergis, T. Venclova, A Jurašienė, R. Šilbajoris.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadienfais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
\
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

TALKA

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

6%
17%
18%
13%
16%
19%

21%
23%

C\ *
'A-v
a

D. Kochanka; $30. — Nijolė Beniušytė-MUrphy; $25 — A. J. Mikšiai,
S. Karalėnų šeima, P. S. Ročiai; $20—
A.B. Šilgaliai, V. Kezių šeima, D.S.K.
Kazlauskai iš Toronto, Z.B. Stonkai,
J. Lekutis, H. Kairienė, R.J. Pleinių
šeima; $10 — A.B. Sopiai, V. Venskevičiai, F. Krivinskų šeima, P.Z.
Sakalai, Natalija Navickienė; $5 —
P.A. Stosiai, P. Vitienė.
“AIDAS” pradėjo naujo sezono
darbų. Repeticijos vyksta sek•madieniais 1 v.p.p. parapijos salėje.
Choro
vadovas
laukia
naujų
chorisčių, mylinčių lietuviškų dainą.
Choras ruošiasi Kanados Lietuvių
Dienos
programai
ir
kitiems
pasirodymams.
KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono
skyriaus komitetas spalio mėnesį
paskelbė šalpos mėnesiu. Komiteto
nariai su aukų rinkėjų talka yra
pasiryžę aplankyti visus tautiečius,
gyvenančius Hamiltone ir jo apylin
kėse.
Komitetas
prašo
visus
tautiečius būti duosniais, neat
sisakyti paaukoti vienų kitų dolerį
šalpos reikalams. Pernai Šalpos
Fondo vajus buvo labai sėkmingas —
surinkta $2414.00. Iš surinktųjų
pinigų komitetas siunčia siuntinius
Suvalkų trikampio lietuviams. Pas
kutiniame posėdyje š.m. rugsėjo 2 d.
nutarė siųsti siuntinius tik Punsko
gimnazijos lietuviams mokiniams,
kurių adresus gauna iš Vokietijoje
veikiančios
“Labdaros”
or
ganizacijos. Taip pat komitetas
pasiuntė keletą siuntinėlių knygų
Urugvajaus ir Brazilijos lietuviams.
Jie labai džiaugiasi gautomis
knygomis. Turintieji drabužių ar at
liekamų knygų prašomi pranešti
komiteto sekretoriui J. Astui, kuris
rūpinasi
visais
persiuntimo
reikalais. Šalpos Fondo darbuotojai
prašo visus tautiečius parodyti ar
timo meilę, gerų širdį savo broliams
bei sesėms, kurie yra reikalingi
mūsų paramos.

(Nukelta į 9-tą psl.)

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS VALDYBA yra gavusi
keletu laiškų, prašančių paskirti
stipendijas P. Amerikos jaunuoliams,
norintiems vienerius ar kelerius
metus mokytis Vasario 16 gim
nazijoje. Tokioms jaunimo stipen
dijoms skubiai reikia daugiau lėšų.
JAV lietuviai aukas PLB valdybai gali
nurašyti nuo pajamų mokesčio. Aukas
stipendijoms prašoma siųsti šiuo ad
resu: PLB valdyba, 5620 So. Claremont
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. Čekiai
rašomi Lithuanian World Community
vardu, pridedant lietuviškų žodį
“stipendįjoms”.
RAKO STOVYKLAVIETĖ Vidurio
rajono skautams ir skautėms šių
vasarų surengė sukaktuvinę jau 25tąją stovyklų “Lituanikos”, “Nerijos”,
“Kernavės”, “Aušros Vartų” tuntams,
turėjusiems atskiras stovyklavietes.
Joms bei jų pastovyklėms buvo
pasirinkti lietuviškų laikraščių var
dai, prisimenant ir pagerbiant
lietuvių spaudų. Seserijos stovykla
buvo pavadinta “Aušros” vardu,
brolijos — “Varpo”. Pastovyklėms
teko “Europos Lietuvio”, “Mūsų
Lietuvos”, “Skautybės Kelio”, “Kario”
bei kitų laikraščių vardai. Jūrų
skautės pagerbė torontiškius “Tėviš
kės Žiburius”, savo pastovyklei
pasirinkdamos šio savitraščio vardų.
Jūrų skautės su “TŽ” stengėsi
supažindinti ir kitas pastovykles.
Skautiško pasirodymo forma buvo
pateikta žinių apie savaitraščio įstei
gimų, redagavimų, jo puslapius, juose
randamus skyrius bei žinias. Tekstų
paruošė pastovykles vadovėj, s. Birutė
Vindašienė,
režisūrine
dalimi
pasirūpino Alvyde Eitutytė ir Alek
sandra Gražytė. “TŽ” pastovyklė netgi
turėjo savo šūkį ir dainų, atliko dvi
sėkmingas iškylas baidarėmis.

Brazilija
BLB TARYBA SU LIETUVIŲ
JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA
savo bendrų posėdį rugpjūčio 18 d.
turėjo Sao Paulo mieste, Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Tarybos pirm. Pr.
Gavėnas buvo išvykęs ilgesniam poil
siui dėl susilpnėjusius sveikatos.
Dėlto posėdžiui vadovavo valdybos
pirm. J. Tatarūnas. Pirmiausia buvo
patvirtintas sumanymas kartu su
jaunimo organizacijoms surengti
pavasario šventę spalio 18 d.
Lituanikos stovyklavietėje. Šia proga
bus įsteigtas Jaunimo sodas, kuriame
bus pasodinti vaismedžiai su aukotojų
lentelėmis. Tokius medelius ra
ginami turėti visi lietuviai, kurie
naudojasi stovyklaviete. Apie Li
tuanikoje įvykusias ateitininkų ir
skautų stovyklas kalbėjo R. Saldys. To
liau buvo svarstytos priemonės, kurių
dėka lietuviškon veiklon būtų galima
įjungti jau savo tėvų kalbos nemo
kantį jaunimų. Nutarta prašyti savait
raščio “Mūsų Lietuva” redakcijų, kad
ji šiam tikslui skirtų vienų puslapį
portugalų kalba. Jaunimo Sąjungos
pirm. inž. A. Valavičius padarė
pranešimą apie sekančių metų sausio
pradžioje numatomą surengti P.
Amerikos lietuvių jaunimo suva
žiavimą. BLB . valdybos pirm. J.
Tatarūnas priminė, kad VII-jame P.
Amerikos lietuvių kongrese Buenos
Aires numatytas šio žemyno Lietuvių
Bendruomenių pirmininkų suvažia
vimas greičiausiai bus susietas su
sekančių metų Vasario 16-ją ir kad
posėdžiai taip pat vyks Lituanikoje.

Argentina
DAINININKĖ ADRIANA JOCYTĖ, gyvenanti B e r i s s e, mums pa
žįstama iš savo viešnagės bei koncertų
JAV ir Kanadoje, rugpjūčio 30 d. buvo
išrinkta 1981 m. Argentinos jaunimo
karalaite.
Pranešimą
apie jos
laimėjimą su dienraščio “Clarin” iš
karpa atsiuntė A. Mičiūdas. Oficialus
jos titulas —“Miss Joven Argentina”.
Konkurse dalyvavo 19 kandidačių,
turinčių 16-19 metų amžiaus. Rinkimo
iškilmes transliavo IX televizijos
kanalas savo programoje “Elegancijos
menas”. Sekančia dieną Adriana
turėjo pasikalbėjimus su televizijos ir
radijo atstovais. Juose ji pabrėžė savo
lietuvišką kilmę, sakėsi mokanti
senelių kalbą ir netgi padainavo
lietuviškai. Tai yra tikrai didelis aš
tuoniolikmetės Adrianos. Jocytės
laimėjimas, nes ji nori tapti pro
fesionalia modeliuotoja ir priklauso
“Model Agency” grupei, savo centrą
turinčiai Buenos Aires mieste. Ji taip
pat žinoma ir kaip talentinga
dainininkė. Spalio 16-24 d.d. A Jocytė
atstovaus Argentinai tarpkontinentiniame jaunimo karalaitės “Miss
Joven Intercontinental” konkurse
Kolumbijoje.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO
naujo priestato atidarymo iškilmės
įvyko liepos 26 d. Tą gražų dviejų
augstų priestatą oficialiai atidarė
Bankstowno burmistras McCormackas, pašventino vietinis lietuvių
kapelionas kun. P. Butkus. Naujoje
klubo salėje buvo surengta lietuvių
tautodailės paroda. Atidarymo
pokylyje dalyvavo apie 300 lietuvių ir
kviestinių svečių. Juos visus sveikino
Bankstowno burmistras bei kiti kal
bėtojai. Koncertinę programą atliko
tautinių šokių grupės “Sūkurys”,
“Gintaras" ir “Dainos” choras.
MELBURNO KATALIKIŲ MOTE
RŲ DRAUGIJA savo veiklos tris
dešimtmetį
rugpjūčio
15
d.
paminėjo iškilmingu pobūviu
Lietuvių Namuose. Visus dalyvius
pasveikino pirm. H. Statkuvienė. Vai
šes palaimino ir mirusias nares mal
doje prisiminė dvasios vadas kun. Pr.
Vaseris. Sukaktuvininkes sveikino

ALB krašto valdybos pirm. A. Pocius,
Australijos Lietuvių Katalikų Fe-deracijos pirm. V. Čižauskas bei gausūs
kitų organizacijų ir institucijų
atstovai. Malonia staigmena tapo
pirmą kartą pasirodęs katalikių
moterų kvartetas — G. Mackevičienė,
B. Tamošiūnienė, Z. Pranckūnienė ir
G. Jokūbaitienė. Jas buvo paruošusi ir
joms akompanavo Z. Prašmutaitė.
Jaunosios narės R. Statkuvienė ir D.
Didžienė padeklamavo du šiai sukak
čiai skirtus M. Malakūnienės eilėraš
čius. Dainomis įsijungė sol. J. Rūbas.
Sekančią dieną iškilmingas pamaldas
Šv. Jono šventovėje su sukakčiai
skirtu pamokslu atnašavo kun. Pr.
Dauknys. Draugijos narės pamaldose
dalyvavo su savo vėliava. Giedojo para
pijos choras ir sol. J. Rūbas. Sukakties
proga taipgi buvo surengta tau
todailės paroda.

Izraelis
KAUNIETIS ADV. AVRAHAM
TORY, gyvenantis Tel Avive,
pasirūpino, kad Izraelis už Kauno
žydų gelbėjimą nacių okupacijos
metais pagerbtų a.a. salezietį kun.
Bronių Paukštį. Bostone gyvenan
čiam velionies bičiuliui kun. A.
Sabaliauskui, SDB, adv. A. Tory
specialiu laišku pranešė, kad Izraelio
vyriausybė kun. B. Paukščiui už kelių
šimtų žydų išgelbėjimą yra paskyrusi
aukso medalį ir jo vardu nori
pasodinti medelį Jeruzalėje, kur yra
įsteigta Izraeliui nusipelniusiųjų
alėja. Medeliui priimti ir medeliui
pasodinti yra kviečiamas kun. A.
Sabaliauskas, SDB, kaip artimas ve
lionies bičiulis. Prašo iš anksto
pranešti atvykimo datą, nes šion iškilmėn norima sukviesti nemažą būrį
kun. B. Paukščio išgelbėtų asmenų.

Prancūzija
EUROPOS
LIETUVIŲ
BEND
RUOMENIŲ atstovų suvažiavimas
buvo susietas su europietiškųjų
studijų savaite prie Paryžiaus.
Suvažiavimui buvo skirta rugpūčio 6
d. popietė. Pagrindinį pranešimą
padarė iš JAV atvykęs PLB valdybos
vicepirm. V. Kleiza. Jis kalbėjo apie
Ilinojaus universitete steigiamą 1 i
tuanistikos
katedrą,
kuri
pradėsianti veikti 1983 m. apie PLB
pasiruošimą Finansuoti tautinių šokių
mokytojų kursus, 1983 m., Čikagoje
įvyksiančias II-sias Lietuvių Dienas,
susietas su PLB seimu. Jin bus
laukiama 26 atstovų iš Europos. Apie
atskirų Europos šalių lietuvių veiklą
informavo: Belgijos — Stasė Baltus,
Britanijos — Zigmas Juras, Pran
cūzijos — kun. J. Petrošius,
Šveicarijos—dr. A. Kušlys, Vokietijos
— J. Lukošius, Austrijos — Irena
Joerg, Švedijos — Aldona Balandytė.
Pranešimą apie Vasario 16 gimnaziją
padarė dr. J. Norkaitis. Į pokalbius
įsijungė ir du jaunimo atstovai. Gintė
Damušytė iš JAV, vasarą talkinusi
Kestono kolegijai, supažindino su
kun. K. Pugevičiaus vadovaujamu
Lietuvių
Informacijos
Centru
Niujorke. Kęstutis Ivinskis iš V. Vok
ietijos nusiskundė, kad ten surengton
jaunimo stovyklon neatvyko nė vienas
jaunuolis' iš kitų šalių. Priežastimi
laikoma beveik tuo pačiu metu
Anglijoje vykusi lietuvių skautų
stovykla ir stoka koordinacijos tarp tų
dviejų stovyklų surengimo. Tas
pareigas nutarta patikėti Studijų
Savaitės
sekretoriatui.
Kadangi
sekančioji bus Britanijoje, jos sek
retoriatas turės pasirūpinti, kad būtų
išvengta žalingo jaunimo ir skautų
stovyklų susidūrimo.

Lenkija
ŽUVUSIUS LAKŪNUS STEPONĄ
DARIŲ IR STASĮ GIRĖNĄ Lenkijos
lietuviai pagerbė savo sąskrydžiu
liepos 19 d. prie jiems skirto paminklo
Pščelnike. Metiniį tragiško' lakūnų
žuvimo minėjimą surengė LVKD/
Lietuvių Visuomeninės Kultūrps
Draugijos/ Ščecino ratelis, vadovaujmas pirm. Jono Zelepienio. Minėjime
bei sąskrydyje dalyvavo apie 500 iš
visos Lenkijos suvažiavusių lietuvių,
įskaitant LVKD centro valdybą ir
ratelių valdybų narius. Juos visus pas
veikino rengėjų vardu J. Zelepienis.
Mišias laikė kun. A. Jurkevičius, savo
pamoksle išryškindamas žuvusių
lakūnų auką jaunajai Lietuvai. Taip
pat buvo pasimelsta užVoncentracijos
stovyklose žuvusius tautiečius bei
tuos, kurie buvo išblaškyti po II D.
karo. Pamaldos užbaigtos jaunimo
sugiedotu Lietuvos himnu. Gėlių vai
nikus
prie
paminklo
padėjo
jaunuoliai, atstovaujantys Vroclavo,
Suvalkų,
Ščecino
lietuvių
kolonijomis. LVKD centro valdybos
vardu J. S. Paransevičius padėkojo
Ščecino rateliui už suorganizuotą
minėjimą ir paminklo priežiūrą,
pranešdamas, kad jo atnaujinimo dar
bams jau yra sutelkta 215.000 zlotų.
Diplomais ir dovanėlėmis buvo
pagerbti: girininkas P. Nivįnskis,
paminklo aplinką apsodinęs eg
laitėmis, eigulio dukra M. Durko,
prižiūrinti paminklą, laistanti jo
gėles. Programą, susietą su Dariaus ir
Girėno skrydžiu iš Niujorko į Kauną,
jų žuvimu Soldine, kūnų parvežimu
Kaunan, — atliko Suvalkų, Punsko ir
Seinų jaunimas. Ščecino ratelio pirm.
J. Zelepienis padarė pranešimą apie jo
veiklą. Ratelis turi 37 narius,
daugiausia senesnio amžiaus, stokoja
jaunimo, leidžia informacinį savo
biuletenį.
Susirinkimams
naudojamasi ukrainiečių patalpomis,
stengiamasi
plėšt
ryšius
su
kaimyniniais LVKD rateliais. Pen
kiems naujiems Ščecino ratelio
nariams prie paminklo buvo įteiktos
nario kortelės, palinkėta sėkmės veik
loje. Aptrupėjusios Dariaus ir Girėno
paminklo statulėlės buvo perduotos
Punsko muzėjui.

SVARBUS PRANEŠIMAS TĖVAMS
Kas įvyksta? SUSIBŪRIMAS — DISKUSIJOS visiems tėvams
tų vaikų, kurie lanko šeštadienines mokyklas betkur Ka
nadoje. Tėvai mažų vaikų, kurie ateityje lankys šias
mokyklas, irgi kviečiami dalyvauti, o taip pat ir šeštadie
ninių mokyklų personalas — vedėjai ir mokytojai.
Kada? Per 26-tasias Kanados Lietuvių Dienas, t.y., spalio 10,
šeštadienį, 1 v.p.p. Ši data įgalins atsilankyti tėvus, iš
daugelio vietovių atvykusius į Lietuvių Dienas; todėl ji
ir buvo pasirinkta.
Kur? Toronto Lietuvių Namuose, III-me augšte.
Kas rengia? KLB valdybos švietimo komisija pirmą kartą
imasi tokios plataus masto iniciatyvos. Tad pasinaudo
kime šia reta ir prieinama proga pabendrauti ir pa
svarstyti mums visiems rūpimas temas.
Kodėl renkamės? Mūsų tikslas yra atnaujinti ir sustiprinti
Kanados šeštadienines mokyklas tėvų pajėgomis.
Kodėl kreipiamės į tėvus? Nes tik tėvai gali nulemti mūsų
mokyklų gyvavimą, tęstinumą ir kokybę.
Kokias temas svarstysime?
1. Kokiais tikslais tėvai siunčia vaikus į šeštadienines
mokyklas?
2. Ko tėvai tikisi iš mokyklų? Ko pageidauja? Ko reikalau
ja? Ko nepageidauja?
3. Ką tėvai įneša ir ką dar jie norėtų ar galėtų įnešti į šeš
tadieninių mokyklų veiklą?
4. Mokyklų programa iš tėvų perspektyvos — kas gera? Kas
keistina?
5. Tėvų žinių patobulinimas — kursai, paskaitos tėvams.
Ar verta? Ar įmanoma?
6. Tėvų samprata apie mokyklų organizaciją — administ
racija, lėšos, mokytojai, mokslinė medžiaga, profesinis naujų
mokytojų paruošimas lietuviškam švietimui. Ką mes apie tai
žinome? Ką norėtume sužinoti?
7. Kokia mokyklų ateitis ... mūsų nuomone?
8. Visi kiti tėvams rūpimi klausimai, atsiųsti iš anksto
pridėtoje iškarpoje (arba pranešti telefonu).
Kad rengėjai galėtų visus tėvus, norinčius dalyvauti, tin
kamai priimti ir jų temas į diskusijas įtraukti, — labai pra
šome užpildyti sekančią iškarpą ir atsiųsti nurodytu adresu
arba apie dalyvavimą bei pageidaujamas temas pranešti tele
fonu bet kuriai iš švietimo komisijos narių iki spalio 1 d.

Dalia Viskontienė, pirmininkė
Vida Dailydienė
Aušra Karkienė
Irena Ross

tel. 762-8098
tel. 277-1117
tel. 763-4025
tel. 763-4780

Dalyvausiu tėvų susibūrime spalio 10 d., 1 v.p.p.
Vardas, pavardė ........................................................... ............ ........

Adresas ...............................................................................................
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Tel..........................................................................................................

Siūlau temą..........................................................................................
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Švietimo Komisijai, c/o D. Viskontienė,
54 Langmuir Cres., Toronto, Ont. M6S 2A7

Dainavai dvidešimt penkeri
AL. GIMANTAS

Vargiai rasime tautiečių šia
me kontinente (net ir užjūry),
kurie nebūtų girdėję apie tą lie, tuviškąją stovyklavietę, kuri
jau su kaupu įrodė savosios eg
zistencijos svarbą mūsų gyve| nime.
Kai nusikeli mintimis atgal,
I prisimeni, kaip gyvenome prieš
25-rius metus. Buvome vargani,
' neturėjome užmiestinių “rezi
dencijų”, tenkinomės “norma' liais” namais ar butais didmiesj tyje, darbovietėn dažniausiai
■ vykdavome tuo metu parankio| mis viešojo susisiekimo priemo
nėmis Gaudydavome tuos ne1 lengvai uždirbtus doleriukus
(retoki jie buvo tuo metu. . .)
ne tiek turtėjimui, kiek būtinų
sąskaitų ar skolų apmokėjimui
bei pragyvenimui. Daug kas tuo
metu kūrė šeimas, o kiek anks
čiau vedę laukė savo pirmojo
prieauglio.
šitas fonas buvo būtinai reikalingas pilnesnio vaizdo suda
rymui ir to laiko nušvietimui,
kai buvo perkama Dainava
JAV-se. Būta daug entuziazmo,
i rizikos ir daug pasitikėjimo sa: vimi bei visais kitais tautiečiais.
Reikalo svarba buvo suprasta ir
Įvertinta platesnių mūsų visuo
menės sluogsnių. Tiesa, talkos,
ypač materialinės, pirmuosius
žingsnius žengiant, niekad ne
buvo perdaug, bet matant sėk
mingą pradžią, sušvelnėjo ir
kietokų pesimistų nuotaikos.
. Žodis tapo realiu ir pozityviu
veiksniu lietuviškoje Dainavoje.
Kaikada ryškesni žygdarbiai
galimi tinkamiau įvertinti tik
iš laiko perspektyvos. Dainavos
I reikšmei įvertinti ar suprasti
nereikalinga jokia laiko distanĮ cija. Vien tik teigiami rezulta
tai, matomi mūsų pačių gyvena
moje aplinkoje. Dabartiniai
mūsų jaunosios kartos ryškes
nieji veidai ir vardai yra per
ėję Dainavos stovyklų nepriež vartinę “indoktrinaciją”.

Tiesa, toli gražu nevisas tas
jaunimėlis tapo lietuvybės apaš
talais ar ambasadoriais, tačiau
Dainavoje pasėtas grūdas davė
netaip jau liesą derlių. Vadina
si, tautine prasme žvelgiant, net
ir komerciniu mastu seikėjant,
matome, kad įdėta investacija
atnešė patenkinamus nuošim
čius. O kokia padėtis šiandien
čia būtų, jei Dainava nebūtų
egzistavusi?
Per visą stovyklavietės gyva
vimo laikotarpį perėjo per ją
ne šimtai, bet tūkstančiai mūsų
jaunimo. Dauguma jų, aišku,
buvo amerikiečiai lietuviukai,
bet gražus būrys ir kanadiečių
lietuvių jaunimo' gali Dainavą
vadinti lietuviškumo Alma Ma
ter.
Vienas kitas galvoja kad Dai
navos misija maždaug jau pasi
baigus. Ne, tai klaidingas gal
vojimas, klaidinanti prielaida.
Yra pakankamai jaunųjų ir jų
tėvų, kuriems Dainava yra svar
bi ir būtina. Realiai žvelgiant,
gal ir būtų galima sutikti, kad
klestėjimo laikotarpis praėjo,
bet dar labai toli iki to laiko,
kai Dainavos vartus teks už
sklęsti. Dar nauji būriai mūsų
atžalyno naudosis ja ir stiprins
lietuviškuosius nusiteikimus bei
ruošis netolimai ateičiai. To pa
ties jaunimo rankose liks ir to
limesnis lietuviškumo išlaiky
mas, bendrosios veiklos tęstinu
mas. Kodėl nepradėti kalbėti ir
apie auksinę Dainavos sukaktį?

Tėviškės Žiburiai

.
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tragiškai mirus, jo tėvus — LEONĄ ir EUGENIJĄ
KLEVUS, seserį MARGARITĄ ir kitus gimines
. nuoširdžiai užjaučia —
J. O. E. Adomauskai
Z. A. Pulianauskai
P. S. Ročiai

AfA
RIMUI KLEVUI
žuvus automobilio nelaimėje, jo tėvus — EUGENIJĄ ir
LEONĄ KLEVUS, seserį MARGARITĄ, gimines Lie
tuvoje ir visus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame
bei kartu liūdime —

Ant. J. Mikšiai

L. K. Meškauskai
Toronto atžalynietės ir atžalyniečiai, atlikę dalį meninės programos Kanados parodoje Toronte, kur buvo surengta
daugiakultūriškumo diena
Nuotr. S. Martinkutės

Kanados Lietuvių Dienos
Š. iri. spalio 9-11 d. d. Toron
to mieste įvyksta 26-tosios Ka
nados Lietuvių Dienos, šalia
pramoginių renginių, planuoja
ma ir keletas svaresnių, per ku
riuos stengiamasi išeiti ir į ang
liškąją visuomenę, parodant lie
tuvių menininkų kūrybą, atkrei
piant augštųjų dvasiškių ir kitų
žymūnų dėmesį. Taip pat nori
ma suvažiavusį jaunimą bei tė
vus sudominti rūpimais lietuviš
kos veiklos klausimais.
DAILĖS PARODA
Lietuvių Dienų proga rengia
ma Kanados lietuvių dailininkų
darbų paroda spalio 3-12 d. d.
Toronto miesto rotušės “Art
Display Area” patalpose, antra
me augšte. Dalyvauja 18 daili
ninkų: J. Batūra-Lemme, J. Da
gys, R. Bukauskas, A. Docius,
E. Docienė, J. Gudinskas, S.
Jaškus, D. Kuolienė, J. Račkus,
V. Remeika, V. Pazukaitė, S.
Valiūnaitė-šileikienė, A. Tarno-šaitis, A. Tamošaitienė, O. Ta
mošauskas, T. Valius, I. Mickūnienė ir J. Stankus. Parodos ati
darymas įvyks sekmadienį, spa
lio 4 d., 3 v. p. p. Toronto Cit£
Hali antrame augšte.
Rengiamas katalogas su visų
dailininkų biografijom, darbų
aprašymais ir fotografijomis
(dailininkų ir po vieną jų dar
bą). Taip pat ruošiama brošiū
rėlė, apibūdinanti Kanados lie
tuvių dailininkų kūrybą. Atsi
lankę kitataučiai žiūrovai ją ga
lės pasiimti. Visi raginami paro
dą aplankyti, ypač dalyvauti pa
rodos atidaryme. Skatiname at
sivesti ir kitataučius pažįstamus
pasigėrėti lietuvių dailininkų
darbais. Dailės parodos rengi
mu rūpinasi A. Jankaitienė, tal
kinama A. Vekterytės.
LITERATŪROS VAKARAS
Kaipo pirmasis Lietuvių Die
nų renginys bus turiningas lite
ratūros vakaras. Jis įvyks penk
tadienį 7 v. v., West Park Se
condary School salėje (Bloor St.
W. ir Dundas gatvių sankryžo
je). Su savo kūryba bei komen
tarais pasirodys šie žymieji lie
tuvių kūrėjai: poetas Tomas
Venclova,
dramaturgas
A.
Landsbergis, A. Jurašienė, prof.
R. Šilbajoris. Pastarasis pateiks
apžvalgą literatūrinės lietuvių
kūrybos išeivijoje, o A. Jurašie

nė — okupuotoje Lietuvoje. Va tuanistinių mokyklų ateitis bei
karui vadovauja Aušra Karkie jų pagerinimo klausimai.
nė ir VI. šaltmiras. Vakaras ža
da būti svarus savo turiniu bei
PAMALDOS
įdomus savo įžvalgomis. Vakaro
KLD proga pavyko gauti Šv.
programa taikoma bendrai lie Tėvo atstovą Kanadoje pronuntuviškai publikai — vyresniems cijų arkivyskupą Angelo Palmas
ir jaunimui.
gyvenantį Otavoje. Jis katalikų
pamaldų metu pasakys pamoks
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Kanados Lietuvių Jaunimo lą. Katalikų pamaldos įvyks
Sąjungos valdyba Kanados Lie 2.30 v. p. p. Šv. Mykolo katedro
tuvių Dienų proga kasmet ren je, Bond gatvėje. Šv. Mišių me
gia suvažiavimą. Atlikusi dvejų tu giedos Anapilio ir Prisikėlimetų kadenciją, dabartinė KL- tno parapijų chorai. Muzikine
JS valdyba savo darbą baigia, programa rūpinasi muz. Vaclo
ir bus renkama nauja valdyba. vas Verikaitis. Tuo pačiu metu
Kadangi suvažiavimas yra rinki įvyks iškilmingos lietuvių evan
minis, reikia dalyvauti visiems gelikų pamaldos St. Andrew’s
Kanados Lietuvių Jaunimo Ta latvių liuteronų šventovėje Jar
rybos nariams iš visų kolonijų. vis ir Carleton gatvių sankryžo
Numatoma, kad atvyks didelis je.
būrys lietuvių jaunimo iš Ka
KONCERTAS
nados vakarų. Raginamas suva
Pagal tradiciją, iškilmingas
žiavime dalyvauti ir visas jauni Lietuvių Dienų koncertas įvyks
mas.
4 v. p. p. Ryerson Polytechnical
Suvažiavimas prasidės šešta Instituto teatre, 43 Gerrard St.
dienį, spalio 10 d., 8.30 v. r., East. Koncerto tema: “Metų lai
Prisikėlimo parapijos Parodų kai”. Koncerto ruoša rūpinasi
salėje (1011 College St.). Pro muz. Dalia Viskontienė. Progragrama: KLJS veiklos apžvalga, męje dalyvaus: montrealiečių
naujos KLJS valdybos rinkimai — “Gintaras”, “Pavasario” cho
(žada kandidatuoti net keletas ras ir Aušros Vartų parapijos
sąrašų), Pasaulio Lietuvių Jau vyrų choras, otaviečių “Ramu
nimo Sąjungos valdybos prane nėlės”, londoniečių “Baltija” ir
šimas, kurį pateiks PLJS pirmi “Sugrįžki jaunyste”, hamiltoninkas Gintaras Aukštuolis, niečių “Gyvataras” ir “Aido”
Sauliaus Gyvo pranešimas apie choras, torontiečių ‘Gintaras”,
V Pasaulio Lietuvių Jaunimo “Volungė” ir “Atžalynas”. KLD
Kongresą, kuris įvyks 1983 m. dalyviai prašomi automobilius
Kanadoje ir JAV, veiklos gai pastatyti arčiau koncerto salės,
rių nustatymas naujai KLJS nes pėsčiom iki šventovių tėra
valdybai. Apie 11 v. r. bus ro 10 minučių kelio.
domas iš Australijos parsivežtas
filmas apie praėjusį IV Pasau
BILIETAI
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą.
Jau spausdinami bilietai į vi-,
Filmą paruošė J. Mockūnas iš sus KLD renginius. Kainos: li
Australijos. Suvažiavime taip teratūros vakarui penktadienį
pat žada dalyvauti naujai pa 7 v. v. — $5.00 asmeniui, jau
skirta V PLJ Kongreso ruošos nimo susipažinimo šokiams,
komiteto pirmininkė iš Detroi penktadienį 8.30 v. v. — $5.00,
to Violeta Abariūtė.
banketui, programai ir šokiams
šeštadienį 6 v. v. $22.50 asme
PASITARIMAS ŠVIETIMO
niui,
banketo tik šokiams 8 v. v.
REIKALAIS
— $6.00, koncertui sekmadienį
Kanados Lietuvių Bendruo 4 v. p. p. — $6.00 suaugusiems,
menės valdybos švietimo komi $4.00 studentams ir pensinin
sija KLD proga šaukia labai kams, atsisveikinimui vyno ir
svarbų pasitarimą lituanistinių sūrio vakare sekmadienį 7 v. v.
mokyklų ateities klausimu. Pa — $1.
sitarimas įvyks Toronto Lietu
Toronte bilietai platinami pa
vių Namuose (1573 Bloor St. rapijose, bankeliuose ir Lietu
W.) šeštadienį, spalio 10 d., vių Namuose. Norintys iš anks
1-3 v. p. p. Labai prašomi daly to užsisakyti bilietus iš kitų ko
vauti visi tėvai, kuriems rūpi li lonijų gali skambinti Vidman
tui Valiuliui Toronte (416) 6946733 antradieniais ir ketvirta
dieniais vakare 7 - 9 valandą.
Banketui yra būtina bilietus už
sisakyti iš anksto. Bus nume
ruoti stalai po 8 asmenis. Vi
siems kitiems renginiams nebus
numeruotų vietų.

Gabija,
KLD Informacija
■UI—

III

!■

UTĮ i--- ---------------------

'

Mirus

AfA
BRONIUI MIKŠIUI,

jo broliams — KAZIMIERUI, JONUI su žmona ir sese
riai ONUTEI bei kitiems giminėms reiškiame gilią

r j. Pieinių šeima

užuojautą —

AfA
BRONIUI MIKŠIUI
mirus, liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą broliui JONUI su žmona, broliui KAZIUI, seseriai
ONUTEI ir broliams Lietuvoje —

Ona ir Vladas Mikšiai
Ričardas ir Ria Mikšiai
Virginija ir Wiliams Redford
Krikšto sūnus Ronaldas

Mylimam sūnui

AfA
RIMANTUI KLEVUI
tragiškai žuvus, tėvus EUGENIJĄ ir LEONĄ KLEVUS,
sesutę MARGARITĄ bei gimines jų liūdesio valandoje
nuoširdžiai užjaučiame —
Erika ir Vincas Sakavičiai
Emilija ir Alfonsas Kybartai
Lionė ir Alfonsas Kybartai

AfA
LIUDAI KRAKAUSKIENEI
mirus,
vyrui ANTANUI, dukrai ELVYRAI su vyru, seserims,
visiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame
nuoširdžią užuojautą—
Justinas ir Gražina Raškauskai

Marija Raškauskienė
t

AfA
JUOZUI DEMERECKUI Winipege mirus,
jo žmonai ONAI, dukroms — VERUTEI ir DANUTEI
su šeima, giminėms bei artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime —

K. S Karaškos
P. B. Serapinai

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

Optometristas

AfA
teisininkui
JUOZUI BLUŽUI
mirus,

Dr.R.J.Lapienis

412 Roncesvalles Avė.

SHERWAY GARDENS MALL
25 THE WEST MALL
Toronto, Ontario

Toronto, Ontario
i

Kabineto telefonas

Tel. 621-5050

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu
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AfA
RIMANTUI KLEVUI

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski I
(prie Howard Park Ave.)

.

.

Jaunieji Toronto lietuvių visuomenės darbuotojai — MARIUS RUSINAS ir
RŪTA URBONAITĖ po sutuoktuvių Prisikėlimo šventovėje

Talkininkas (Associate)
J. S. POLLOCK, O.D.

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną
KONSTANCIJĄ, dukrą DALIĄ su šeima, sūnų GEDI
MINĄ su šeima ir kitus artimuosius —

Dalia ir A. Viskontai
Stasė ir A. Viskontai

6 psi.

«

Tėviškės Žiburiai

«

Kurčių dialogas irzliu tonu

1981. IX. 24 — Nr. 39 (1650)

Skirtumai visuomeninėje veikloje

Z. ČĖSNA

Atsiliepimas į Vlado Pažiūros pastabas dėl Juozo Kojelio
straipsnio “Rūpesčiai dėl rūpesčių
LEONARDAS VALIUKAS

Kanados laikraščiai mūsų
bent kelias savaites nepasiekė.
“Tėviškės Žiburių” 1981 m. lie
pos 2 d. nr. atkeliavo į Los An
geles miestą tik rugpjūčio 19.
Tame numeryje Vladas Pažiūra
daro priekaištų Juozui Kojeliui,
mesdamas jam tam tikrą dėmę,
kurios jis tikrai nėra užsitarna
vęs. Juozas Kojelis, pilna to žo
džio prasme plunksnos žmogus,
tikrai niekad neskleidė ir ne
skleidžia neapykantos nei ALTai, nei VLIKui, nei kuriam nors
kitam vienetui.
Skaičiau “TŽ” L. Griniaus
straipsnį ir Juozo Kojelio pada
rytus vėliau patikslinimus. L.
Grinius tik neseniai pasidarė
politiku. Ilgą laiką jis sukinėjo
si Kalifornijoje, ir jo visa vi
suomeninė bei politinė veikla
buvo čia labai kukli, ribota. Vi
sa eilė L. Griniaus teigimų
“TŽ” straipsnyje prašyte pra
šėsi patikslinimų. Juozas Koje
lis tai ir padarė.
Puikiai pažįstu Vladą Pažiū
rą ir vienerius metus esu dir
bęs jo vadovaujamoje šeštadie
ninėje mokykloje. Jis yra Lietu
voje buvęs mokytojas ir dirba
mokykloje tik vieną dieną į sa
vaitę. Iš profesijos aš esu pilna
to žodžio prasme mokytojas ir
dirbu pilną laiką amerikiečių
augštesniose mokyklose (senior
high schools), turintis visus mo
kytojo kredencialus visam gyve
nimui ir mokantis 11-to ir 12-to
skyriaus amerikiečių jaunimą
visuomeninių mokslų (“U. S.
History”, “U. S. Government”
ir “electives”). Savo klasėje
žvelgiame su mokiniais į JAV
ir viso pasaulio visuomeninius,
ekonominius ir politinius klau
simus labai atviromis akimis.
Niekad nevengiame pasisakyti
kiečiau apie savo ir kitų kraštų
institucijas bei jų vadovus, jei
gu tik to jie yra verti.
Pasak Vlado Pažiūros, ALTa,
VLIKas ir BALFas yra neliestini, jie yra tobuli. Esą kritiškes
nis žodis ALTos, VLIKo ar
BALFo atžvilgiu jau yra šmeiž
tas, neapykantos skleidimas,
neigiamos įtakos darymas jau
nimui. Jei vieno ar kito veiks
nio vadovai drabsto Lietuvių
Bendruomenę purvais, nieko
blogo, bet gink Dieve, negali
būti nė vieno kritiško žodžio
apie “numylėtus” jo vienetus.
Gyvename laisvuose kraštuo
se, turime turėti laisvą spaudą,
turime priimti ir kitų nuomo

nes ar įsitikinimus, nors jie ga
li būti mums ir ne “prie šir
dies”. Jo teigimas: “Mes esame
tuo susirūpinę ir prašome nuotokių straipsnių rašymo susilai
kyti” yra nesusipratimas ar ne
suvokimas laisvos spaudos pa
skirties.
Amerikiečių jaunimo ir seni
mo tarpe yra keleriopai daugiau
trinties, negu mūsuose. Yra mi
tas rašyti ir kalbėti, kad nuo
monių skirtumai mūsuose at
stumia jaunimą nuo lietuviškos
veiklos, mūsų jaunimas blogiau
mokosi ar pan. Mūsų jaunimas
nori (ir turi!) žinoti, kiek gali
ma pilniau, apie visą mūsų veik
lą — teigiamą ir neigiamą. Nie
ko neturime nuo jo slėpti! Bent
to aš nedarau savo klasėse,
dirbdamas su amerikiečių jau
nimu.
Skaitau (prenumeruoju) “Tė
viškės Žiburius” nuo pat jų už
gimimo. Tai yra pilna to žodžio
prasme demokratiško nusiteiki
mo savaitraštis. Ir toliau duoki
te visais klausimais visas gali
mas puses!
Apie pirmąjį Vlado Šakalio
vizitą Los Angeles mieste mano
žinios yra kiek ribotesnės. Ma
no pažįstami, kurie turi tam tik
ras pareigas BALFe, pasakojo,
kad piniginiuose reikaluose ne
buvo viskas taip, kaip VI. Pa
žiūra tvirtina. Jei pinigai BAL
Fo vieneto buvo rinkti VI. ša
kaliui, tai kiekvienas surinktas
centas jam ir turėjo būti įteik
tas. Jokių “pasitarimų” su VI.
šakaliu nereikėjo daryti.
Nėra paslaptis, kad VI. šaka
lio pirmojo vizito metu Los An
geles mieste VLIKo žmonės ne
davė jam leidimo susitikti su
amerikiečių spaudos, televizijos
ir radijo darbuotojais. Tuo me
tu amerikiečių spauda tikrai
būtų nepagailėjusi VI. šakaliui
vietos, o televizija ir radijas —■
laiko. VI. Šakalys (jau nebėra
VLIKo globoje) ir Simas Kudir
ka antrą kartą vizitavo Los An
geles miestą 1981 m. vasario
mėnesį. Vietinis lietuvių infor
macijos centras juos abu atsi
kvietė ir kelionę apmokėjo. Vi
sas reikalas jau nebuvo naujie
na, bet ir tuo atveju VI. šakalio
ir S. Kudirkos žodžiai plačiai
perėjo per Pietų Kalifornijos
amerikiečių dienraščius, televi
ziją ir radiją. Ir tuo metu buvo
rinktos aukos (piniginė parama)
VI. šakaliui. Visos aukos, su
rinktos salėje, iki cento buvo
įteiktos pačiam VI. šakaliui.

Šeimų stovyklos
Kultūrinėje veikloje gyvai
besireiškiančiam Toronto Lie
tuvių Namų Vyrų Būreliui prieš
5-rius metus kilo mintis sureng
ti vasaros poilsio stovyklą suau
gusiems. Buvo pasirinkta pato
gi, visiems lengvai pasiekiama
ir prieipama Tėvų pranciškonų
stovyklavietė N. Wasagoje, vos
keletas km į šiaurę nuo lietuvių
taip mėgstamo Springhurst va
sarviečių rajono.
I pirmą tokio pobūdžio sto
vyklą 1977 m., kai savo stovyk
lavimą užbaigė visa eilė lietu
viškojo jaunimo organizacijų,
susirinko apie 50 vyresnio am
žiaus stovyklautojų. Sekančiais
metais, su nedideliais pasikeiti
mais, atsilankė "irgi maždaug
tiek pat tautiečių. Per sekančius
dvejus metus, šio reikalo tinka
mai nepareklamavus ir dargi
stovyklavietę gavus truputį pervėlai, stovyklautojų skaičius su
mažėjo.
1981 m. dviejų savaičių sto
vykla ten pat, nors ir nepasižy
mėjo imponuojančiais skaičiais
stovyklaujančių, aiškiai parodė,
kad prieš penkerius metus kilu
si mintis tebėra gyva. Įvairių
ten susirinkusių asmenų, net ir
su mažamečiais vaikais, skai
čius svyravo tarp 35-25 asmenų,
tačiau pagrindinės šios stovyk
los minties bei reikšmės nesu
mažino.
Tiktai šio reikalo nesupran
tantis galėtų kritikuoti šios
daug kam žinomos stovyklavie
tės tinkamumą šiam tikslui.
' Daugumos teigimu, ši stovyk
lavietė yra jaukus žemės kam
pelis. Kas gali būti maloniau
pavargusiam, kaip puikaus miš
ko šlamėjimas, ramybė, švaru
tis smėlis, skaidrus, gaivinantis
ežero vandenėlis. . .
Puikios ir saulėtos dvi pirmo
sios šių metų rugpjūčio savai
tės ten esantiems prabėgo kaip
viena diena.
Kadangi už stovyklavietę rei

kia mokėti, tai ir atitinkamas
mokestis imamas iš kiekvieno
stovyklautojo (nuoma už kam
barius arba paskirus namelius).
Maistas paliekamas kiekvieno
apsisprendimui. Maistą gamina
šeimininkės ir, atėjus nustaty
tam laikui, renkamasi salėn. Iš
budinčio pareigūno perkamas
pusryčių, pietų ar vakarienės
bilietėlis. Nenori, neini, neper
ki, už tai niekas nepriekaištauja.
Visur kitur už panašų patarna
vimą, maistą ir kambarį mokėsi
du ar tris kartus daugiau.
Grįžtant prie šių stovyklų or
ganizavimo pradžios, reikia pa
sakyti štai kas: iki šiol stovyk
lavo tiktai jaunimas, bet juk
nėra nieko, kas prieštarautų po
ilsio stovyklų rengimui suaugu
siems. Bent mes, lietuviai, ne
manome, kad vyresnieji turi iš
keliauti ir mums iš kelio pasi
traukti. Tarp jaunimo ir suau
gusių asmenų stovyklų tiktai
vardas toks pat, bet programo
je yra didelis skirtumas. Jauni
mas į jas keliauja ne vien poil
siauti, bet ir mokytis. Jie turi
paklusti ten esamai tvarkai,
drausmei, dalyvauti įvairiuose
kultūriniuose juos auklėjan
čiuose renginiuose. Vyresniems
sudaroma jiems tinkama pro
grama. Jiems, be pagrindinių,
visiems taikomų bendros tvar
kos taisyklių, daugiau nieko nė
ra privalomo. Betkada jie gali
iš stovyklos išeiti, jon sugrįžti,
savo nuožiūra eiti ar neiti eže
ran maudytis ir t. t.
Poilsis puikioje gamtoje yra
pats didžiausias turtas šiame
krašte, taip lengvai prieinamas.
A. Lukošius
NORITE TAPTI KUNIGU?
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės:

Father Nigro, Gonzaga U.
Spokane, 99259, USA.

Venecuelos sostinės Karako lietuvių mokinukai, vadovaujami ZITOS KRIPAVIČIŪTĖS, mokosi lietuvių kalbos

PRANEŠIMASIS VENECUELOS

Keliaujantys kursai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

1981 m. liepos 30 d. aplankiau
saleziečių puikias kolegijos
maudykles, norėdama pasikalbėti
su mokiniais ir jų mokytoja Zita
Kripavičiūte, kuri vadovavo
keliaujantiems lituanistiniams kur
sams — mokyklėlei.
Š.m. liepos 9 d. iš Kolumbijos į
Venecuelą aįvyko Klevelando
lietuvių kolonijos mokytoja Zita
Kripavičiūte. Ji yra gimusi 1956 m.
Venecueloje. Dar ir šiandieną
susikalba ispaniškai. Jos tėvus
daugelis prisimename. Su tėvais ji
■persikėlė gyventi įš. Ameriką. Zita
gimnaziją ir pedagogiką baigė
Klevelande, kur lankė ir dešimties
metų lituanistinę mokyklą.
Venecuelos Lietuviu Jaunimo
Sąjungą pakvietė Zitą vadovauti
skrajojančiai lituanistinei mokyk
lėlei. Darbą ji pradėjo liepos 13 d.
Buvo užsiregistravę 15 mokinių,
tačiau nevisi turėjo galimybių
dalyvauti ar vienodai lankyti kursą.
Kai kurie vaikai ateidavo priešpiet,
kiti popiet. Vaikų amžius nuo 7 iki
12 metų. Pamokos buvo dėstomos
tris valandas priešpiet ir dukart į
savaitę popiet. Pora kartų į savaitę
vaikai darė ekskursijas į parkus,
muzėjus ir kitas įdomesnes vie
toves. Mokyklėlėje tris savaites
buvo dėstoma lietuvių kalba,
dainavimas, rankdarbiai, tautiniai
šokiai.
Lietuvių kalbos dėstymas buvo
atliktas pagal dr. Tamulionytės
metodiką. Vaikų dauguma buvo iš
mišrių šeimų ir visai nemokėjo
lietuvių kalbos. Per šias tris
savaites jie padarė didelę pažangą.
Beveik visi išmoko eilėraščių ir 7
dainas. Taip pat išmoko pirmą
linksniuotę iki galininko ir as
menuoti keletą šimtų žodžių. Pas
kutinę savaitę mokytoja jau galėjo
susikalbėti su vaikais lietuviškai.
Mokyklėlę aplankė ir apdova
nojo saldumynais mūsų V. L. B.
Centro valdybos pirm. dr. Vy
tautas Dambrava, inž. Bronius De
veikis ir keletą nuotraukų padarė
Rita Deveikytė.
Tėvai liko patenkinti mokyklėle,
nes pastebėjo vaikuose susi
domėjimą lietuvių kalba bei pa
pročiais.
Keliaujančią mokyklėlę lankė
šie vaikai: Aleksas ir Junior Nelsai,
Mario ir Juan Carlos Kvedarai,
Karolė Mažeikaitė, Milena
Rosales, Carlos Enrique Domin
gues, Danutė Ambrazevičiūtėjldemaro Vi 1 i m a s, Dimitrijus,
Bronius ir Lele Goosens ir Karen
Jaloveckaitė.
Baigusi mažųjų vaikų mokyk
lėlės kursą, V.L. Jaunimo Sąjungą
vyresniam jaunimui rengia sto
vyklą Gran Sabana, apie 1,500 km.
nuo Karako. Važiuojama bus
“džypais”. Tokios ilgos kelionės
automobiliais jaunimas nesibijo,
nes Aras Mažeika,grupės vadovas,
yra puikus auto mechanikas. Prieš
keletą metų su keliais jaunuoliais
automobiliu apkeliavo didelę Pietų
Amerikos valstybių dalį.
Zita Kripavičiūte kelionę į

Kolombiją ir Venecuelą atliko
savo lėšomis.
Rugpjūčio 2 d. Don Bosco patal
pose įvyko keliaujančios mokyk
lėlės uždarymas. Pamaldas pradėjo
kun. A. Perkumas. Pamokslo metu
buvo išklausyta puiki Aldonos
Eretaitės įkalbėta Liurdo istorija.
Po pamaldų dalyviai išklausė
Dariaus ir Girėno programą jų mir
ties sukakties proga.Už abi puikias
programas padėka prikauso dr. V.
Dambrava i. Jis, dirbdamas
“Amerikos Balse”, buvo paruošęs
tas programas kurios yra kar
tojamos per Vatikano radiją.
Po to buvo atlikta kursų dalyvių
programa. V. L. Jaunimo Sąjungos
pirm. Aras Mažeika padėkojo
kursų vedėjai Zitai Kripavičiūtei,
skiepijančiai mažiesiems didesnį
supratimą apie jų tėvelių gimtąją
kalbą.
Religinės tarybos vardu pirni.
Petras Kriščiūnas įteikė auką.
Kun. A. Perkumas įteikė Zitai
dovanėlę.
Šeši
mažamečiai vaikai
padainavo išmoktų lietuviškų
dainelių. Dainavo aiškiai, supran
tamai ištardami žodžius. Taip pat
padeklamavo po trumpą eilėraštį.
Mokytoji parinko turbūt persun
ktus tekstus, nes šiems pirmamoksliams lietuvių kalba dar
buvo perdaug svetimas paukštis, o
ir pati mokytoja kalbėjo jiems su
nežymiu akcentu. Bet uždainavus
“pučia vėjas neša laivą”, daina ėjo
sklandžiai ir klausytojai prašė kar
toti, įsijungdami į jų dainavimą.
Nevisiems vienodai sekėsi dek
lamavimas. Pora mokinukų skaitė
eilėraščius, ir nevienas galvojome:
kokia kalba jie deklamuoja?
Tačiau visi vertinome jų pastangas,
kurios buvo entuziastiškos. Buvo
mokinukų kurių pasirodymu teko
žavėtis.
Mokyklėlės vedėja Zita
Kripavičiūte pasižymėjusiems vai
kams įteikė premijas. Pirmą pre
mija gavo Milena Rosales, antrą—
Karolė Mažeikaitė, trečią ir ket
virtą— Danutė Ambrazevičiūtė ir
Nelsas, likusi premija teko antram
Nelsui.
Tėvų vardu gražiai padėkojo
Danutė de Rosales, kai jos seseriai
Aras Mažeika padėkojo už patal
pas.
Prie maisto aprūpinimo mokyk
lėlei ir jo pagaminimo prisidėjo irgi
jaunimas: Maigualida Rodrigues,
Angelė Mažeikaitė,Elena ir Petras
Baronai, Luis ir Jonas Rosales ir
kiti. ZitąKripavičiūtę Venecueloje
globojo jos krikšto tėvai — gyd.
Algimantas ir Rita Jaloveckai.
Pamaldose ir lituanistinių kursų
uždarymo programoje dalyvavo
per 50 tautiečių.
Tikime, kad panašių kuklių
lituanistinių kursų mintis bus
puoselėjama ir toliau.
BOOKBINDING STUDIO
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AJA
KAZIUI PLIKAIČIUI
Lietuvoje mirus,
jo žmoną JULIJĄ, dukrą JULIJĄ KAPERSKIENĘ su
šeima giliausiai

užjaučiame ir kartu liūdime —
A. ir E. G. Iškauskų šeimos

Galiausiai, pasak Antano
Musteikio, Lietuvos žydai atsa
kingi net už Gladkovo nusikals
tamą veiklą. Tiksliai nežinau,
ar tasai Gladkovas iš tikrųjų bu
vo žvdas, bet jis atkako į Lietu
vą iš Maskvos.
Tokiu būdu mąstant, galima
prieiti prie absurdo. Antai, kaikam Kanadoje nepatiko buvu
sio JAV valstybės sekretoriaus
Kisingerio veikla. Vadinasi,
pirmyn, pulkime Toronto ar
Montrealio žydus.
Lietuviai — kultūringa Eu
ropos tauta, o ne laukinė Afri
kos negrų gentis, kultyvuojanti
kraujo keršto tradicijas. Vir
šum Lietuvos seimo rūmų di
džiulėmis raidėmis buvo užra
šas: “Justitia ėst fundamentum
regnorum” (teisė — valdymo
pagrindas). Kiekviena Lietuvos
vyriausybė, įskaitant ir sukiliminę, turėtų laikytis šios taisyk
lės. Pastaroji kontroliavo padė
ti Lietuvoje pirmomis vokiečių
okupacijos dienomis ir, anot dr.
A. Damušio (“TŽ” 25 nr.), reiš
kė visos lietuvių tautos valią.
Vadinasi, toji vyriausybė atsa
kinga už siaubingą susidorojimą
su visiškai nekaltais žmonėmis
“Lietūkio” garaže, už pogromus
Telšiuose bei kituose mažes
niuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose. Nemanyčiau, kad
sukiliminė vyriausybė pati or
ganizavo šiuos pogromus, bet ji
jų nesustabdė, nors galėjo tai
padaryti.
Jei spontaniškų keršto prasi
veržimų neįmanoma suvaldyti,
tai kas gi atsitiks Lietuvoje po
bolševizmo žlugimo? Juk visi
“stribai” pokario metais buvo
lietuviai, juk saugumiečiai, tar
dytojai, prokurorai ir teisėjai,
persekiojantieji mūsų laikais
disidentus, bent jau sprendžiant
pagal jų pavardes, skelbiamas
pogrindžio spaudoje, yra lietu
viai. Galiausiai mokytojai, tero
rizuojantieji religingus vaikus,
irgi yra lietuviai. Vadinasi, rei
kėtų ramia sąžine rengti pogro
mus prieš lietuvius jau kitą die
ną po bolševizmo žlugimo, ki
tais žodžiais tariant, griebti pir
mą gatvėje sutiktą lietuvį,
įgrūsti jam į burną gaisrininkų
žarną ir švirkšti vandenį tol, kol
viduriai susprogs. Juk tai nesą
monė, ir, kas-kas, bet profeso
rius turėtų tai suprasti.
Izraelio Įstatymai ir
moralės normos
Antanas Musteikis labai uo
liai parinko faktus, įrodančius,
kad ir žydų tarpe buvo nacių
talkininkų. Televizijos filme
“Katastrofa” (Holocaust) tokie
niekšai buvo parodyti scenose,
liečiančiose Varšuvos geto tra
gediją. Deja, buvo jų ir kituęse
getuose bei konclageriuose. To
kie žydai yra savo tautos išda
vikai, baustini lygiai, kaip ir ki
tų tautybių nacių kolaborantai.
Pagal Izraelio įstatymus, betkuris nacių talkininkas, įžengęs
į mūsų teritoriją, privalo būti
tuoj pat suimtas ir patrauktas
teismo atsakomybėn. Žydas —
geto policininkas, konclagerio
kapo ar bloko seniūnas baudžia

mas Izraelio teismo nuospren
džiu, nors jis atliko savo nusi
kaltimus dar prieš Izraelio vals
tybės įsteigimą. Toji teisinė
norma pagrįsta tarptautinio
Niurnbergo tribunolo sprendi
mais, įpareigojančiais visas ci
vilizuotas valstybes persekioti
nacius — nusikaltėlius arba
perduoti juos teisingumo orga
nams tų kraštų, kurių teritori
joje nusikaltiniai buvo įvykdyti.
Antroji tarptautinio Niurn
bergo tribunolo sesija, kurioje
bus svarstomi bolševizmo nusi
kaltimai žmonijai, bus sušaukta,
reikia manyti, po raudonosios
Rusijos imperijos žlugimo. Kol
nepripažinta autoritetingo teis
mo bolševizmo kaltė, komunisti
nė veikla laisvajame pasaulyje
netraktuojama kaip nusikalsta
ma (teisminiu požiūriu). Komu
nistų partijos visose demokrati
nėse šalyse veikia legaliai, daug
kur jos turi savo frakcijas par
lamentuose, o Prancūzijoje, pa
vyzdžiui, komunistų atstovai
netgi įeina į vyriausybės sudė
tį. Tai, žinoma, anaiptol nereiš
kia, kad komunizmas, kaip so
cialinis judėjimas, įgavęs tarp
tautinę legitimizaciją, nustojo
savo nusikalstamos esmės.
Izraelyje komunistų partija
veikia legaliai, ji atstovaujama
Knesete 4 asmenų (iš viso Kne
sete yra 120 atstovų). Tačiau,
kai komunistų atstovas sako kal
bą, visi Kneseto nariai — tiek
žydai, tiek ir arabai — palieka
posėdžių salę, šitaip visų Izrae
lio visuomenės sluogsnių atsto
vai išreiškia savo pažiūrą į ko
munistų partiją.
Norėčiau pateikti dar vieną,
gal ir mažiau reikšmingą, bet
pamokantį pavyzdį. Šiais metais
Izraelio komunistų partijos suvažiaviman atvyko Sovietų Są
jungos delegacijos sudėtyje G.
Zimanas, Lietuvos “Komunis
to” žurnalo vyriausias redakto
rius. Beveik niekas iš gyvenan
čių Izraelyje partizanų, kovoju
sių prieš nacius Zimano vado
vaujamame būryje, niekas iš jo
buvusių mokinių (nepriklauso
mybės metais jis dėstė Kauno
Šolom Aleichemo vardo gimna
zijoje), niekas iš buvusių bendradarbių-žurnalistų, galiausiai
net ir giminaičių, — nerado rei
kalo pasikviesti jį į savo namus
arba bent susitikti. Sektinas el
gesys, ar ne tiesa?’
Su faktais dera elgtis atsargiai
Grįžkime prie Antano Mustei
kio straipsnio. Nėra reikalo vel
tis į ginčą dėl kiekvieno jo tvir
tinimo. Norėčiau betgi panagri
nėti vieną kitą kaltinimą, pa
teiktą ilgame jo rašinyje, kad
įrūdyčiau objektyviems skaity
tojams. autoriaus šališkumą ir
išankstinį nusistatymą.
Antanas Musteikis tvirtina,
esą nepriklausomybės metais
Lietuvoje antisemitizmo iš viso
nebuvo. Kaip gi tada paaiškinti
provokacinę verslininkų sąjun
gos veiklą, kaip suprasti apribo
jimus, priimant žydus į valsty
bės tarnybą (žydai galėjo dirbti
valstybinėje įstaigoje tik pagal

Skaitydamas profesoriaus An
tano Musteikio straipsnį “TŽ”
22-26 nr., prisiminiau epizodą,
kurį vertėtų papasakoti skaity
tojams, besidomintiems lietuvių-žydų santykių normalinimo
problema.
. . . Vilnius, “Tauro” studen
tų bendrabutis, kambarys 432
nr. Gyvename keturiese — ket
virto kurso medikas Juozas, tre
čiakursis ekonomistas Algis,
antro kurso lituanistas Pranas
ir aš, žurnalistikos skyriaus pir
makursis fuksas. Sekmadienio
vakaras. Rengiamės į šokius,
lyginame kelnes, šveičiame ba
tus. Staiga užgeso šviesa, jei ne
visame mieste, tai bent jau di
desnėje jo dalyje. Sėdime tam
soje, tauzijame visokius niekus,
širstame, kad pašokti šį vakarą
neteks. Kaip paprastai tokiais
atvejais būna, nukrypome į
anekdotus. Papasakojau ir aš
tokį anekdotą:
— Ką padarytumei, jei pagautumei Hitlerį gyvą? — klau
sia vienas žydas sutikęs kitą.
— Įkaitinčiau kačergą iki
raudonumo ir šaltu galu suvary
čiau jam į uodegą.
— Tai kodėl gi šaltu?
— Ogi, kad negalėtų išsi
traukti.
Vaikinai leipsta juoku, net
lango stiklai dreba. Kvatojimą
nustelbė piktas Prano balsas.
— Tasai namų apyvokos įna
gis lietuviškai vadinamas žars
tekliu.
Pradžioje manėme, kad Pra
nas ketina mus pralinksminti
dar kokiu nors anekdotu, bet jo
įniršęs balsas ėmė skambėti vis
garsiau. Bergždžios buvo mūsų
pastangos jį nuraminti, Įtikinti,
kad anekdoto sąmojis glūdi jo
nelauktoje atomazgoje, kad
tūkstančiai žmonių “tąjį namų
apyvokos įnagį” vadina kačerga, 6 ne žarstekliu, galiausiai,
kad tokie žodžiai kaip “purvabridžiai”, “tolkalbis” ir kt. gy
vojoje kalboje neprigijo.
— Visokie čia... eee... sve
timtaučiai teršia slavizmais mū
sų kalbą, o jūs dar ginate ji. . .
— Liaukis, Prunce, — nejuo
kais įtūžo Algis, — o tai, žiū
rėk, dantų pristigsi!
Tyliai išsėlinau iš kambario.
Pasibastęs porą valandų po tam
sų miestą, grįžau, kai jau visi
knarkė.
Ištisą semestrą teko gyventi
viename kambaryje su Pranu.
Santykiai buvo gana korektiški,
bet ausyse visa laiką spengė jo
irzlus tonas, išduodantis slepia
mą pagiežą. Po pusmečio Pra
nui pavyko susikeisti su kitu
studentu vietomis. Kambaryje
tarsi pragiedrėjo. Belieka pri
durti, kad nuo to karto “tąjį na
mų apyvokos įnagį” vadinu
žarstekliu, nors toli gražu nevisos lietuvės šeimininkės, pas
kurias nuomodavau kambarį,
žinojo kas tai per paslaptingas
daiktas būtų.
v
Lietuvių tauta nėra laukinė
Afrikos gentis
Antano Musteikio straipsnio
(Nukelta į 9-tą psl.)
tonas savo nepakantumu nesis
kiria nuo mano kambario drau
go Prano tono. Reikia būti žy
du, kad pajustume! tą neapy
kantą kiekviena savo sielos sty
ga, kiekviena kūno ląstele. Ar
gumentus kaltinimams galima
kruopščiai suformuluoti, nesun
ku parinkti iš autoritetingų
mokslininkų knygų atitinkamas
citatas, darniai sugrupuoti fak
tus, nutylint nepalankius, sklan
džiai viską išdėstyti popieriuje.
Neapykanta tačiau it yla išlen
da iš maišo, ir viskas aišku. Iš
ankstinis nusistatymas ir irzlus
tonas trukdo polemikai. Pradė
tas dialogas tampa kurčių pa
šnekesiu — kiekvienas savo va
ro ir negirdi pašnekovo.
Apskritai paėmus, Antanas
Musteikis tvirtina esą negausi
lietuvių “šutvė” (beje, tai žy
diškos kilmės žodis; “šutaf” hebraiškai, o “šutev” jidiš reiškia
kompanijonas,
bendrininkas,
partneris) keršijo žydams už tai,
kad kaikurie žydai per pirmąjį
bolševikmetį kolaboravo su ru
sais. Argi tuo tvirtinimu galima
pateisinti tragediją, įvykusią
“Lietūkio” garaže, Kaune, Vy
tauto prospekte?! Argi atsitikti
nai gatvėse sugaudyti žydai tu
rėjo atsakyti už Rozovskio, Finkelšteino ir kitų’ enkavedistų,
suspėjusių pasitraukti į Rusijos
gilumą, piktadarybes?! Ar An
tanas Musteikis pritaria kolek
tyvinės atsakomybės metodui,
linčo teismo, be tardymo, be
įrodymų, be liudytojų apklau Ispanų žurnale “Ya Dominical” 1981.VIII.2 buvo išspausdintas straipsnis
sos metodui?! Atseit, pagal “Lietuva — nauja Lenkija” su šia ilustracija, vaizduojančia sovietinę pries
principą — giljotina veiksmin paudą (sunki sovietinė kepurė slegia lietuvius nuo pat mažens). Prie minėto
giausia pleiskanų naikinimo straipsnio pridėtos trys kitos nuotraukos iš Vi niaus. Tame pačiame numeryje
išspausdintos ir kitas straipsnis — “Lietuva — Baltijos perlas”.
priemonė.

Tėviškės Žiburiai

Rėžis orė, aktoriai, veikalai
ALĖ RŪTA
Režisorė Dalila Mackialienė,
Lietuvių Bendruomenė:, kultū
ros tarybos laureatė, atvyko iš
Australijos į JAV prieš 20 me
tų ir pradėjo dirbti su dramos
sambūriu, kuris prieš tai jau
buvo keletą sėkmingų spektak
lių suvaidinęs Los Angeles
mieste. D. Mackialienė, išradin
ga ir darbšti, jau su gera patir
timi su Vilniaus Filharmonija,
pradėjo intensyvią veiklą,
įtraukdama naujus gabius žmo
nes.
Taip ji per tuos du dešimt
mečius pastatė daugybę veika
lų losangeliečiams, išveždavo
kaikuriuos ir į “užsieni” — San
Francisco, Čikagą, net ir Kana
dą bei Australiją, dalyvavo pen
kiuose lietuvių teatrų festiva
liuose, iš kiekvieno grįždavo su
premijomis ir pažymėjimais.
Dalila Kalifornijoj rado dau
gybę draugų bei gerbėjų. Kad
ir turėdama savas tvirtas pažiū
ras, ji ėjo pas visus, visiems pa
dėjo atlikti programas.
Kai šiais laikais skundžiama
si lietuvių organizacijose nesu
tarimais, pavydu, garbės troš
kimu ar kitokiomis tuštybėmis,
tai Balys ir Dalila Mackialos bu
vo šviesus pavyzdys toleranci
jos, duosnumo ir dėmesio vis
kam, kas lietuviška, kur dirba- ’
ma lietuvių tautos laisvei ir
ateičiai.
D. Mackialienė yra šakotų ta
lentų moteris. Ji niekad neuž
kasė savų talerių, už ką Dievas
baustų. . . (pagal Evangeliją). Ji
savus talentus mėgino panaudo
ti visų gerovei.
Dalila yra buvsi ir lituanisti
nės mokyklos mokytoja, ir “Lie
tuvių Dienų” redaktorė, ir va
dovė “išlaisvintų moterų” an
samblio, kuris daina ir kuple
tais yra atlikęs nevieną parengi
mų programą. Tas programas
Dalila ne tik režisuodavo, pati
dalyvaudavo, bet ir kupletus pa
ti parašydavo. Žinoma, svar
biausias ir sėkmingiausias jos
kūrybinis darbas buvo vadova
vimas Los Angeles Lietuvių
Dramos Sambūriui.
Dar viena gera D. Mackialie
nės savybė yra ta, kad ji ne tik
buvo ištverminga savo darbe,
bet ir mokėjo į tą darbą įjungti
net ir labai jaunus žmones, juos
išlaikyti ilgus metus. Pavyz
džiui, Algis Žaliūnas piešė jos
pastatytiems spektakliams de
koracijas; Ema Dovydaitienė at
sidėjusi dirbo spektaklių buta
forijai, ypač išradingus ji išmo
ko pasiūdinti ar pritaikyti dra
bužius (teatrų festivalyje buvo
premijuota); jos vyras Vincas
Dovydaitis, pradėjęs “iš nieko”,
per eilę metų pasidarė neblogu
aktorium, ypač gerai atlikda
mas vyresnio, filosofuojančio
žmogaus vaidmenis. Gražina ir
Juozas Raibiai, ne tik Dovydai
čiai, Valerija Baltušienė ir kiti
per eilęrnetų buvo šiai režisorei
“dešnioji ranka”. Neįmanoma
čia suminėti visų losangeliečių,
su režisore glaudžiai dirbusių
ir visai lietuvių bendruomenei
labai daug padėjusių.
Los Angeles Lietuvių Dra
mos Sambūris yra skelbęs kon
kursų, kad atsirastų daugiau ir
geresnių scenai veikalų. Reži
sorė pati su vyru Baliu aukoda
vo premijoms ir paskatindavo
savo draugus aukoti. Visa tai
lietuviškos kultūros labui.
Žinoma, kaip ir kiekviena
veikla, Los Angeles dramos
sambūrio kūrybinė veikla irgi
kartais susilaukdavo įvairių ap
kalbų, kritikų — visiems neįtik
si, tačiau teatralų veikla bu

tuvių tautoje yra daug pasiau
kojimo ir daug kruvinų legen
dų. Kai buvo atskirti mvlimieji
. . . Kai asmenines kančias vir
šijo tautos kančios. . . Kai žydė
jo pavasaris, bet ji mirtinai nu
kirto žiemos speigai. . .
Šį rudenį sueina 20 metų, kai
tragiškai mirė Antanas Škėma,
dramaturgas, “Živilės” auto
rius. Dalila Mackialienė pasi
rinko savo spektaklio (Los An
geles) dedikacijai poeto Henriko
Nagio eilėraštį, kurio pradžią
ir pabaigą čia pacituosime:

KOMPOZITORĖ GIEDRA GU
DAUSKIENĖ jau antri metai
paruošia lietuvių liaudies dainų
pynę Kalifornijos universiteto Los
Angeles mieste moterų chorui, pa
kviesta jo vadovo dr. R. Tuslerio. Į
šiemetinio koncerto intarpus įsijun
gė ir Los Angeles jaunimo ansamblio
“Spindulys" šokėjų grupė su savo
vadove D. Razutyte-Varniene.
Amerikietės choristės yra gana gerai
apvaldžiusios lietuviškų dainų tartį.
Kompoz. G. Gaudauskienė vis plates
nio amerikiečių pripažinimo
susilaukia ir su originaliais savo
kūriniais. Bene labiausiai visus
sudomino Los Angeles miesto 200
metų sukakčiai skirti jos “Los
Angeles vaizdai”. Šią kompoziciją,
magnetofono juoston įrašytą pianis-.
tės Raimondos Apeikytės, transliavo
klasikinės muzikos radijo stotis
KFAC. Sutrumpintą šio kūrinio ver
siją atliko Alvins Mills diriguojamas
simfoninis Brentwood - Westwood
orkestras.

Tiems, kurie buvo. . .Buvo kaip
sodai, giria,
Beržynai šiaurėj ankstyvą pavasarį,
sniegui tirpstant.
Buvo kaip paukščiai, paukščiai
vėjuje ir debesyse.
Žydinčio riešuto šakos ir žalio rugio
želmuo.
Tiems, kurie buvo. . . žiema šerkšno
plaukais užklojo
Veidus ir akis. . .

“T. Žiburiai” skautų stovykloje
Rako stovyklavietėje jūros skaučių pastovyklė buvo pavadinta
savaitraščio “Tėviškės Žiburiai’ ’ vardu. Stovyklautojos surengė
laikraščio pristatymą

Rako stovyklavietė JAV-se
šiais metais šventė 25 pietų
skautiško stovyklavimo sukakti.
Jai paminėti Vidurio Vakarų rajono vadovybė suorganizavo
“Rakas 25” rajoninę skautų sto
vyklą, kuri buvo suskirstyta į
brolijos “Varpo” ir seserijos
“Aušros” stovyklas spaudos me
tams paminėti.
“Rakas 25” rajoninės stovyk
los viršininku buvo pats Vidu
rio rajono vadas v. s.. Zigmas
Jaunius, “Varpo” brolijos sto
vyklos viršininku v. s. Liudas
Ramanauskas, seserijos “Auš
ros” stovyklos viršininke, — ps.
Dalia Goceitienė.
Sesė D. Goceitienė su savo
vadija nutarė seserijos šakų pastovykles pavadinti įvairių kraš
tų laikraščių vardais, kad at
kreiptų dėmesį į dr. J. Basana
vičiaus leisto “Aušros” laikraš
čio šimtmetį, o taip pat ir da
bartinę pogrindžio “Aušrą” bei
visus pasaulio lietuvių laikraš
čius.
Kadangi buvo stovyklaujama
skaučių programos šakomis, tai
“Nerijos” jūrų skaučių tunto
stovykla, kaip jūrinio skautavimo šaka, buvo pavadinta “Tė
viškės Žiburių” vardu.
Jau prieš atvykstant į Raką
vadovės susipažino su šiuo sa
vaitraščiu ir džiaugėsi jo turtin
gumu. “Tėviškės Žiburių” vimpilas, kuris kas rytą pakildavo į
augščiausią “denio” stiebą, puo
šėsi “Tėviškės Žiburių” pirma
me puslapyje esančiomis emble
momis: deglu ir kryžiumi. Kas
rytą skambėjo pastovyklės šū
kis:
“Gintarų krantuose šviečia
munis Tėviškės Žiburiai!”
Kaip ir kiekviena pastovyk
lė, taip ir jūrų skautės turėjo
paruošti savo laikraščio prista
tymą kitoms pastovyklėms. Lie
pos 21 d. jūrų skautės, jaunės
ir ūdrytės, stovyklinio pasirody
mo forma išėjo pristatyti “Tė
viškės Žiburių”. Viena, apsivil
kusi televizijos pranešėjos dra
bužiais, apibūdino laikraščio
pirmo puslapio aktualijas ir,
antro puslapio straipsnius; vie
nuole apsirengusi sesė atkreipė
dėmesį į religinio turinio raši
nius; sportininkė pranešė, kad
“Tėviškės Žiburiuose” randama
informacija apie sporto įvykius;
pilnoje jūrų skautės uniformoje

ūdrytė painformavo apie laik
raštyje esamą skautų skyrių,
kurį redaguoja v. s. Česlovas
Senkevičius, ir apie vaikų skyrių, kuris veikia tiktai mokslo
metų laikotarpyje ir spausdina
lietuviškus mokinių rašinėlius.
Labai balta nosimi juokdarys
pareiškė, kad “Tėviškės Žibu
riai” turi ir humoro skyrelį, pa
vadintą “Šypsenomis”. Užbaigai
dar trys sesės suvaidino iš “Šyp
senų” paimtą juoką.
Tiek pristatymą atliekan
čioms, tiek ir jas stebinčioms
sesėms “TŽ” laikraščio prista
tymas patiko. Pristatymo tekstą
paruošė “Tž” pastovyklės vir
šininkė j. s. Birutė A. Vindašie
nė, o surepetavo visos sesės.
Dviejų savaičių stovyklavi
mo metu jai padėjo pirmos sa
vaitės adjutante gintare Graži
na Karaitienė ir antros savaitės
adjutante gintare Audronė Po
vilaitytė.. stovyklos komendantės pareigas ėjo gintare Alvyde
Eitutytė, uosto komendante bu
vo gintare valtininke Laura Narytė, įvairių vandens užsiėmimų
instruktore — gintare vairinin
ke Alenutė Bobelytė iš Flori
dos, laužavede — jūrų skautė
Vida Gauriliūtė, ūdryčių vado
ve — jūrų skautė Aleksandra
Gražytė, 'Sporto vadove — ginta
re Vilija Jakaitytė.
“Tėviškės Žiburių” sesės lai
mėjo pirmą vietą pasirodymų
konkurse skaučių šakoje, antrą
vietą — tinklinio žaidynėse
skaučių šakoje, antrą vietą —
tinklinio žaidynėse vyr. skau
čių šakoje. Pirmą vietą laimėjo
jaunė Viva Bartkutė kliūčių bė
gime.
Stovykloje buvo daug išky
lauta ant Pier Marquette ir Pine
River upių. Daugelis sesių už
baigė iškylautojos, stovyklauto
jos, irkluotojos ir plaukikės
specialybes prie stovyklos esan
čio Edeno ežero.
“Tėviškės Žiburių” pastovyk
lė paliko daug malonių prisimi
nimų.
j. s. Birutė Vindašienė
Informacijai
Vyr. skilt. Irena Kuželienė —
gail. sesuo ir dr. Algimantas
Gleveckas M. D. gavo ordiną
už nuopelnus su rėmėjo kaspinu per didįjį savaitgalį, liepos
.19 d. 1981 m.

Architekto Edmundo Arbo šeima dukros Rasos spalvotoje grafikoje: tėvas Ed
mundas, motina Alė Rūta (rašytoja), sūnus dr. Arimantas, dukros — Violeta su
sūnumi Jonuku ir dailininkė Rasa

Lietuvio architekto laimėjimas
J. KUPRIONIS
Visokios statybos Amerikoje
vyksta plačiu mastu, bet gyve
namų namų yra didelis trūku
mas. Ypač tai pasireiškia Kali
fornijoje, kur gyvenamų namų
kainos ir butų nuomos nepa
prastai iškilo. Naujai susikuriančioms šeimoms ir šiaip ma
žiau pasiturintiems susidaro di
delė problema gauti gyvenamą
patalpą. Tuo susirūpino Kalifor
nijos valdžia. Gubernatorius
kreipėsi į architektus bei sta
tybininkus, paskelbdamas kon
kursą suprojektuoti gyvenamus
namus, kurie būtų praktiški,
patogūs gyventi, kaina būtų
prieinama ir mažiau pasiturin
čiai šeimai. Konkurso dalyviams
buvo pateiktos taisyklės, išdės
tytos net 90 puslapių. Pabrėž
tas ekonomiškumas ir visų dalyk ų detalus apskaičiavimas,
energijos taupumas, statybinių
medžiagų ekonomija, finansavi
mas, estetika, transportacijos
ekonomiškumas, atmatų pašali
nimas ir t. t.
Į šį gubernatoriaus kreipimą
si atsiliepė keli šimtai šios sri
ties specialistų architektų bei
inžinierių. Iki nustatyto termi
no buvo pateikta net 490 kon
kursinių projektų.
Santa Monikoj gyvenantis ar
chitektas Edmundas Arbas, ga
vęs pasiūlymą konkurse daly
vauti, buvo numojęs ranka, nes
žinojo, kad į šį konkursą stos
šimtai geriausių šios srities spe
cialistų, tad ir viltys ką laimėti
labai ribotos. Bet vėliau jį su
domino mintis: kodėl nepaban
džius suprojektuoti gyvenamą
namą, kuris būtų dailus, pato
gus ir nebrangus. Darbas dide
lis, nes reikia smulkaus visų de
talių apskaičiavimo. Gerokai

padirbėjęs, sukūrė jis tipinio
namo projektą, kurio stątybai
būtų naudojamos prefabrikuotos izoliacinės plokštės, sumon
tuojant jas į pasirinkto tipo gy
venamą namą. Nekeičiant pa
grindinio plano ir sklypo, galė
tų būti statomas vieno, dviejų,
trijų ar net 4 miegamųjų kam
barių namas su garažu dviem
automobiliam. Jis gali būti
statomas kaip individuali rezi
dencija arba dupleksas, tripleksas, keturpleksas ar net “town
house” tipo pastatas. Tokie izo
liacinių plokščių namai tinka
ne tik Kalifornijai, bet ir visur
kitur Amerikoj bei kituose
kraštuose. Statyba nesudėtinga
ir namas gali būti sumontuotas
per 6-8 dienas.
Konkursiniams
projektams
atrinkti ir įvertinti gubernato
riaus buvo sudaryta net 14 įvai
rių valdžios komisijų, kaip
energijos taupumo, estetikos,
užstatų finansavimo ir t. t. Iš
490 projektų, atrenkant vertin
giausius naujų idėjų kategorijoj
priziniam atžymėjimui, buvo iš
rinktas ir mūsų architekto Ed
mundo Arbo sukurtas prefabrikuotų ar konvencinės statybos
namų projektas, pasižymintis
naujoviškų idėjų išradingumu,
praktiškai
ir
ekonomiškai
sprendžiančių statybines pro
blemas. Už šį projektą jo kūrė
jui buvo paskirta premija kartu
su gubernatoriaus išduotu pažy
mėjimu. Šis laimėjimas kelių
šimtų šios srities rinktinių spe
cialistų eilėje teikia garbę ne
tik pačiam architektui Edmun
dui Arbui, bet ir visiems lietu
viams. Sveikiname!
Apie šį archit. Edmundo Ar
bo laimėjimą buvo rašyta ir
Santa Monikos “Evening Out
look” ,1981. VIII. 21 laidoje.

"Rytų Lietuva”
dr. A. BUDRECKIO redaguotas veikalas
Įsigydamas ŠĮ istorinį veikalą, paskubinsi jo išleidimą anglų
kalba, kuris angliškai skaitančią visuomenę supažindins su
Rytų Lietuvos istorija.
Kanadoje veikalą galima įsigyti pas JERONIMĄ CICĖNĄ,
21 Alhambra Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4, Canada.
Knygos kaina $15.00 plius $1-2 pašto išlaidoms
padengti.
Šis veikalas yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos leidinys.

Atsiusta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS 1981 m. bir
želis (viršelis su Pr. Alšėno nuotrau
ka). Leidėjas — Antanas F. Skirius,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA
90029. Metinė prenumerata — $18,
Kanadoje — 20.

Los Angeles Lietuvi v Dramos Sambūris, suvaidinęs Jurgio Gliaudos “Čiurlionį”. Iš kairės: E. Dovydaitienė, A. Kiškis, M.
Prišmantas, R. Vitkienė; II eilėje: A. Kungys, V. Dovydaitis, V. Jodelė, A. Pečiulis, S. Mikutaitytė-Peterson, A. Žaliūnas,
režisorė D. Mackialienė
Nuotr. Z. Degučio
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Los Angeles Dramos Sambūris ir Dalia Mackialienė

vo pozityvi, visiems Įdomi. Jų
spektakliai buvo laukiami ir
gausiai lankomi. Tik dabar pra
deda losangeliečiai justi, kad
yra pavojus netekti teatro, kai
Dalila Mackialienė su vyru Ba
liu išsikėlė į Floridą. Visi mėg
davo nueiti (kaip kitados Vil
niuje, Kaune ar Šiauliuose) į
teatrą ir nekantriai laukdavo
pakylant uždangos ir su malo
numu sekdavo kurį nors mūsų
autorių veikalą pradedantį sce
noje “gyventi”. . . Dalila staty
davo tik lietuvių veikalus! Tai
gi, ir lietuviai autoriai jai turė
tų būti dėkingi už dėmesį jų kū
rybai, už konkursus, premijas.
Kalbant apie autorius, reikia
paminėti ir “Živilę”, pastariausią Dalilos Mackialienės režisuotą ir Los Angeles mieste pa
statytą veikalą. “Živilės” negalima atpasako
ti, reikia veikalą perskaityt ar
ba scenoje pamatyti. Tai ypa
tingas veikalas — legenda. Lie

«

Ivan Havener, OSB, IMK IR
SKAITYK! Šv. Rašto dvasinis
skaitymas — vadovas pradedan
tiems. Iš anglų kalbos vertė Jurgis
Strazdas. Kalbų tikrino Petras Bal
čiūnas, viršelį piešė Paulius Jurkus,
spausdino pranciškonų spaustuvė
Brookjyne, N.Y., išleido“Krikščionis
gyvenime”, P.O. Box 608, Putnam, CT
06260, USA, PUtnam 1981 m„ 55 psl.

INŽ. VINCAS ŽEMAITIS, MAŽOJI
LIETUVA IR MES, Prof. P. I. Kušnerio studijai pasirodžius. Čikaga
1981 m., 112 psl. Kaina — $4, su per
siuntimu $5. Gaunama “Draugo” ad
ministracijoje, 4545 West 63rd St.,
Chicago, Ill. 60629, USA.

Juozas Brazaitis, RAŠTAI II. Nuo
Maironio iki Brazdžionio (sep
tyniolika rašytojų). Išleido “Į Laisvę
Fondas Lietuviškai Kultūrai Ug
dyti”. Redakcinė komisija: Alina
Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados
Sutkuvienės, Čikaga 1981 m., 568 psl.

DIDŽIOJO LIETUVOS KUNI
GAIKŠČIO ALGIRDO MONOGRA
FIJA yra parašęs dr. Algirdas
Budreckis, o ją Niujorke išleis Si
mo Kudirkos šaulių kuopa, vado-,
vaujama pirm. Kęstučio Miklo. Mo
nografija, turėsianti 364 puslapius,
pradedama K. Miklo parašytu
leidėjų įvadu. Jos vardų ir vietovių
rodykles paruošė Petras Jurgėla.
Monografijoje plačiai atskleidžiama
Algirdo veikla bei jo gyvenimas,
pasinaudojant gausiais kitų kalbų
šaltiniais. Monografiją užsklendžia
angliška jos santrauka ir Algirdo
veiklos apžvalga. Leidinys jau
sulaužytas, skaitomos paskutinės
korektūros.
Šaulių
kuopa
susipažinimą su šiuo leidiniu
Niujorko lietuviams žada surengti
lapkričio 21 d., švęsdama savo veik
los dešimtmetį, kuriam paminėti ir
yra skiriamas monografijos iš
leidimas.
OPERĄ “KARALIUS MINDAU
GAS” sukūrė kompoz. Julius
Gaidelis, pasinaudodamas Ana
tolijaus Kairio libretu. Trijų
veiksmų opera apima dešimties
metų lakotarpį — nuo Mindaugo
karūnacijos 1253 m. iki jo mirties
1263 m. Pagrindinis dėmesys tenka
Mindaugo pastangoms išlaikyti val
stybės sostui ir dramatiniam jo
įsimylėjimui į savo žmonos seserį.
Opera turi dešimt veikėjų, kurių
šešiems tenka pagrindiniai vaid
menys. Naujoji opera “Karalius Min
daugas" jau įteikta Čikagos Lietuvių
Operai susipažinti. Savo 26-tajam
sezonui pastaroji yra pasirinkusi
vokiečių klasiko C. JA. von Weberio
romantinę operą “Der Freischuetz,
sukurtą 1821 m.
VYTAUTAS SMETONA,' klevelandietis pianistas, lankėsi St. Louis
mieste, Missouri valstijoje. Jis da
lyvavo šio miesto simfoninio orkes
tro koncertuose liepos 23-24 d.d.,
atlikdamas Bernsteino, Bacharacho,
Liszto kūrinius, Koncertai įvyko
gamtinėje aplinkoje, gražiame Queeny parke.
“VILTIES” LEIDYKLA KLEVELANDE išleis rinktines velionies Ro
mualdo Spalio noveles. Apie 300 psl.
turėsiančian rinkinin yra įtraukta 10
novelių. Leidiniui gauta $1.000 iš
korporacijos “Neo-Lituania” Los An
geles skyriaus, $500 — iš Kanados,
skirti Toronte mirusio Prano Basčio
atminimui.
SOL. DAIVA MONGIRDAITĖ,
lyrinis sopranas, savo dainų ir operų
arijų koncertą liepos 26 d. surengė
Tėvų pranciškonų vasarvietėje Ken
nebunkport, Me., atostogaujantiems
tautiečiams. Koncertą ji pradėjo Ch.
Gounod operos “Romeo ir Julieta“
arija, įjungdama tris F. Schuberto
dainas. Pirmąją dalį užbaigė Vlado
Jakubėno “Mėlyni varpeliai” ir
“Spindulėlis vakarų”, arija “Gėlių
žiedai” iš Juliaus Gaidelio operos
“Dana”. Pertraukos metu bostonietis
pianistas Saulius Cibas, solistės
akompaniatorius, atliko vieną F.
Chopino baladę. Koncerto užsklan
dai sol. D. Mongirdaitė buvo pasirin
kusi ariją iš Balio Dvariono operos
“Dalia”, jo dainas “Oi liūdnas, liūd
nas" ir “Žvaigždutė”. Į senus dar
Lietuvoje
matytus
Jeanette
McDonald ir Nelson Eddy filmus
klausytojus nukėlė dainos iš Rombergo “Kartą pavasarį”, Frimlio
“Rose Marie”.
ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEAT
RAS “VAIDILA” šio Australijos did
miesčio lietuvius liepos 18 d. nukėlė
prie Nemuno krantų, Lietuvių
Namuose suvaidindamas muzikinį G.
Veličkos kūrinį “Nemunas žydi”.
Spektaklio paruošimu rūpinosi
scenovaizdžius sukūręs V. Opulskis.
Į dainas buvo įjungtas vietinis
moterų kvartetas “Nemuno dukros”,
grupė kitų moterų ir vyrų, paruoštų
N. Masiulytės-Stapleton. Šokiais
pasirūpino B. Sabeckis, vaidybine
dalimi — rež. J. Nevėrauskas,
sutelkęs nemažą būrį aktorių. Jiems
betgi teliko vaidinimo žodžių nuo
biros dėl perdaug sutrumpinto šio
veikalo teksto. Spaudoje nusis
kundžiama, kad net ir turinį
nelengva buvo suprasti. Esą susidarė
tik su Sekminėm bei vestuvėm
susieta dainos bei šokių pynė, kurią
tegalima būtų pavadinti G. Veličkos
veikalo “Nemunas žydi” ištraukomis.
Įjungtieji šokiai taip pat nustojo savo
vertės, nes juos jau daug kartų yra
matę Australijos lietuviai. Po vai
dinimo įvykusiose vaišėse betgi buvo
pasidžiaugta, kad “Vaidila” savo veiklon įtraukia vis didesnį jaunimo
būrį.

ANTRAJAME SĄJUNGINIAME
DAINŲ ATLIKĖJŲ KONKURSE Jal
toje didįjį prizą laimėjo Vilniaus
pučiamųjų instrumentų orkestro
“Trimitas” sol. Janina Miščiukaitė.
Pirmą vietą ir laureatės vardą iš
sikovojo kaunietė Birutė Petrikytė, o
“Trimito” sol. Liutauras Čeprackas
buvo apdovanotas garbės raštu.
Lietuvos dainininkams akompanavo
estradinė “Trimito” grupė, pri
pažinta geriausia, gavusi Sovietų
Sąjungos kultūros ministerijos dip
lomą.
LIETUVOS OPEROS IR BALETO
TEATRAS Vilniuje praėjusį sezoną
atšventė dvi sukaktis: operos šešias
dešimtmetį, baleto veiklos 55 metus.
Naujojo sezono planus atskleidžia
teatro direktorius V. Noreika. Vyr.
dirigentas J. Aleksa, dail L. Truikys,
režisūros studijas Maskvoje baigusi
N. Krotkutė ruošia naują G. Verdi
operos “Don Carlos” spektaklį. P.
Čaikovskio baleto “Miegančioji
gražuolė" pastatymui yra pakviestas
Leningrado M. Rimskio-Korsakovo
konservatorijos
baletmeisterių
katedros vedėjas prof. P. Gusevas.
Repertuarą papildys M. Musorgskio
opera “Borisas Godunovas”, kurios
dirigentu bus J. Aleksa, režis’orium
— R. Siparis, dailininku —
maskvietis V. Leventalis. Į šios
operos spektaklius planuojama
pasikviesti solistų iš Didžiojo
Maskvos teatro. Repertuaran taipgi
bus įtraukti naujieji Lietuvos kom
pozitorių kūriniai: A. Šenderovo
baletas “Mergaitė ir mirtis”, J.
Juozapaičio baletas “Andromeda”,
F. Bajoro opera pagal R. Šavelio
romaną “Dievo avinėlis”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS
Kauno skyriaus salėje specialiu kon
certu savo veiklos 35 metų sukaktį
paminėjo Kauno Profsąjungų kul
tūros rūmų choras “Gintaras”, įsteig
tas A. Olšausko. Nuo 1976m. “Gin
tarui” vadovauja L. Januškienė. Kon
certe buvo atlikta kompoz. V. Bar
kausko ir poetės J. Degutytės
“Lietuva”, R. Ščedrino kompozicija
“Jums, žuvusieji”. Didžiausio
dėmesio susilaukė G. Rossini “Stabat
Mater”. Šis kūrinys, atliktas su solis
tais — A. Kiseliene, G. Stračkaityte,
G. Pamaščiu ir V. Čepkumi, atskleidė
meninį “Gintaro” brandumą.
TARPTAUTINIAME MENO FES
TIVALYJE Helsinkyje dalyvavo vil
nietis smuikininkas Raimundas
Katilius su pianiste Larisa Lobkova.
Savo koncertuose jis atliko L. Beethoveno "Ketvirtąją sonatą”, S. Pro
kofjevo “Pirmąją sonatą”, M. de Falla
“Ispaniškąją siuitą”, M. Ravelio rap
sodiją “Čigonė”, V. Barkausko “Partitą smuikui”. Grįžus Vilniun, R.
Katiliaus laukė maloni staigmena —
respublikinė 1981 m. premija, pa
skirta už koncertinę veiklą.
LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUN
GOS Kauno skyrius savo posėdyje ap
tarė užsakytus konkursinius Kauno
Karmelitų salos parko projektus.
Konkurso tikslas — paruošti ar
chitektūrinį - kompozicinį
spren
dimą, geriausiai atitinkantį šių
dienų ir ateities reikalavimus. Ver
tintojų komisija, vadovaujama pirm.
A. Rusteikos, pirmą premiją paskyrė
V. Būdvyčio, A. Jačiausko ir G.
Koriznos, antrą premiją — L.
Dringelio ir A. Grigaliūno projek
tams.
N. GOGOLIO DRAMOS TEATRAS
Maskvoje savo repertuarą papildė
Violetos Palčinskaitės pjese “Vėjuosi
vasarą”. Spektaklį režisavo A. Gamsachurdija, scenovaizdžius sukūrė
dailininkė N. Chrenikova, muziką —
kompoz. J. Ptičkinas. Si pjesė pirmą
kartą buvo pastatyta 1969 m. Vil
niaus jaunimo teatre.. Vėliau ji bu
vo vaidinta Kijevo ir Minsko jauni
mo teatruose ir net Maskvos lėlių
teatre.
DEŠIMTASIS TRADICINIS EST
RADINĖS DAINOS FESTIVALIS
“Baltijos jaunystė-81” rugpjūčio 1024 d.d. įvyko Palangos vasaros kon
certų salėje. Jame dalyvavo geriausi
estradiniai Lietuvos ansambliai,
svečiai iš Čeliabinsko, Vitebsko ir
Armėnijos. Vertintojų komisija, va
dovaujama kompoz. prof. E. Balsio,
pagrindinį prizą už geriausią pro
gramą paskyrė Miko Suraučiaus va
dovaujamam vokaliniam instrumen
tiniam Vilniaus filharmonijos an
sambliui, kuris jį buvo laimėjęs ir
pernai už M. Suraučiaus kompoziciją
“Velnių malūnas”. Šiemetiniam
pasirodymui
ansamblis
buvo
paruošęs programą “Iliuzija”, muzi
kinį pasakojimą apie menininkų
gyvenimą scenoje. Programai buvo
panaudota M. Suraučiaus kūryba ir
poeto A. Miku tęs daina “Artistai”.
Kompozitorių Sąjungos prizą už
geriausią B. Gorbulskio ir A.
Bukonto dainos “Alyvų šakos” aran
žuotę gavo E. Kučinskas. Geriausiu
festivalo dainininku taip pat
pripažintas E. Kučinskas, “Nerijos”
ansamblio
solistas,
geriausia
dainininke — Armėnijos estradinio
orkestro solistė S. Markatian.
Specialaus prizo susilaukė sėkmin
gai pasirodžiusi jaunoji dainininkė
V. Grigonytė, “Vilniaus aidų” an
samblio solistė. Prizus taip pat gavo
“Vilniaus aidų” gitaristas D. An
fimovas, M. Suraučiaus ansamblyje
bosine gitara grojantis A. Ivanaus
kas, Vilniaus miesto “Palangos” an
samblio saksofonistas A. Fedotovas.
Diplomus laimėjo V. Kernagis už
kūrybinę veiklą festivalyje, profe
sionalų koncertų pravedimą, iš
radingumą kabarete “Tarp girnų” ir
“Nerijas ’ ansamblis — už sėkmingus
kūrybinius jieškojimus.
V. Kst.

8 psi.

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

•. Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

|

10-3 =
10-3 =

Pirmadieniais
Antradieniais

Trečiadieniais uždaryta

=

Ketvirtadieniais
10-8
Penktadieniais
10-8
Šeštadieniais
9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

E
=
E
=

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius
term, indėlius 6 mėn.......
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų s-tą
tapomųjų s-tų ................
spec. taup. s-tų
depoxitų-čekių s-tų
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mortgičius nuo
sekmad. 9.30 v.r. —

18’/a%
18 %
%
17
%
15
14 %
%
11
14 %
%
6
20’/2%
19’/2%
v.p.p

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

OTCDU AII’C EIIDC
OlErnAnd runa
2239 Bloor Street West.

•

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

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
----------------------- o—- -------------------MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor StW.
Perkant ar parduodant

nuosavybę

nekilnojamų

visada

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

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

MEAT
MARKET

Telefonas 535-1258

e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maišto gaminių e
o Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas o
™

i

11

i

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

• Sgžiningoi atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

•

Kanados ivykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

pobūdžio, tik pagalbos
prašymas, kad jos dėka galėtų
išsaugoti savo namus. Mortgičių naujųjų sutarčių pa
sirašymas dėl paskolų dvi
gubo pabrangimo beveik dvi
gubai pakelia mėnesinį mortgičių atsiskaitymą. Tokiu at
veju daugeliui šeimų įsigytų
namų išlaikymas pasidaro
neįmanomas. Su šia de
monstrantų minia susitiko tik
konservatorių vadas J. Clarkas
ir Otavoje tuo metu
nebuvusiam socialistų vadui E.
Broadbentui atstovavęs I.
Deans. Jiėdu žadėjo savo
paramą, kurios betgi neįmananoma užtikrinti, kai par
lamente daugumą turi
liberalai, remiantys tik savo
vyriausybės planus. Nei P. E.
Trudeau, nei jo ministerial de
monstrantams nepasirodė, tik
jų atstovus sutiko priimti
ministeris gyvenamųjų namų
reikalams P. Cosgrove. Konkretaus atsakymo mortgičių
palūkanoms sumažinti jis ne
turėjo. Esą šiuo reikalu spren
dimas bus padarytas naujame
Kanados biudžete, o gal ir dar
prieš jo paskelbimą. Pats P. E.
Trudeau jau anksčiau yra
pareiškęs, kad pagalba galės
būti teikiama tik labiausiai jos
reikalingiems. Visų namų
savininkų ji nepadengs dėl
nepakeliamų išlaidų valdžios
biudžetui, vis dar prislėgtams
apie $12 bilijonų siekančio de
ficito. Ministeris P. Cosgrove
prasitarė, kad bankai ir finan
sinės institucijos bus prašomi
nesiimti priemonių namams
atimti iki naujo biudžeto pa
skelbimo spalio mėnesį.

gyveno, kiti — jo vardu pava
dintą vėžio ligų tyrimo centrą
Britų Kolumbijos universitete.
Daugiausia pasiūlymų betgi
susilaukia dar neužbaigtas
statyti naujasis stadijonas “B.
C. Place”. T. Foxas, dėl kaulų
vėžio praradęs koją, mirė at
sinaujinusiu ir p 1 a u ė i us
pasiekusiu vėžiu birželio 28 d.
Suplanuotame bėgime per vi
są Kanadą jam pavyko įveikti
5.000 km, surinkti apie $23
milijonus aukų. Jaunuolio
ryžtingumas bei jo pasi
aukojimas sujaudino visą
Kanadą. Atrodo, maratoniniai
bėgimai jo atminimui taps me
tiniu renginiu..

Skautų veikla
• Dėl pašto streiko susitrukdė
LSS korespondencinio suvažiavimo
registracija. LSS tarybos pirmininko
bendraraščiu pranešama, kad regist
racija ir kandidatų siūlymo laikas
pratęstas iki rugsėjo 30 d.
• LSS vadovų sąskrydys — rugsė
jo 26-27 d.d. Atvykti prašoma rugsė
jo 25, penktadienį. Bus paruošti už
kandžiai ir nakvynė. Sąskrydis įvyks
Dainavoje (15100 Austin Rd., Man
chester, Mich., tel. 313-428-8919). Iš
Detroito važiuoti 94 keliu, paskui
sukti į pietus 52 keliu, einančiu į
Manchester, nuo kurio Austin keliu
iki Dainavos, ąskrydyje kviečiami
dalyvauti tuntų vadijų nariai, kiti
LSS pareigūnai, skautininkai-kės bei
svečiai. Ypatingai laukiami jauni vadovai-vės.
• XIX-toj Romuvos stovykloj jū
rų skautės atliko įžodžius: jūr. jau
niui N. Bacevičiūtė ir Z. Bacevičiū
tė; jūr. skaučių — R. Bacevičiūtė;
jūr. gintarių — Rebeka Rauth.

Kanados lėktuvų skrydžių
kontrolierių unija vis dar
neturi naujos sutarties, nors
senoji pasibaigė 1980 m. gruo giniui-varžyboms. Praėjusios Darbo
metu Čikagon suvažiavo
džio 31 d. Galimą streiką su savaitgalio
per 100 golfo mėgėjų iš Toronto,
stabdė valdžios įsakymas ne Detroito, Klevelando, Ročesterio ir
nutraukti darbo. Vidutinis Čikagos. Silver Lake 36 pievelių
metinis kontrolierių atlygi aikštyne dvi dienas vyko individua
nimas, susietas su 34 darbo linės ŠALFASS pirmenybės ir tarp
valandų savaitėmis, dabar yra miestinės varžybos.
apie $30.124. Unija nori, kad
Individualinės pirmenybės buvo
algos būtų sulygintos su val vykdomos šiose klasėse: meisterių,
džiai tarnaujančių lakūnų al vyrų A, B, C ir D, senjorų, moterų
gomis. Šiuo klausimu pra ir jaunučių. Atskirų klasių laimėto
vesta valdžios studija pa jai:
meisterįų — 1. M. Petrošius, C,
siūlė kontrolieriams duoti
80,1% lakūnų algos. Rem 144, 2. R. Panavas, C, 153, 3. L.
Prochnow, C, 156, su išlyg. smūgiais
damasi šra studija, kont —
J. Cook, 162;
rolierių unija dabar parei
moterų — 1. S. Lang, C, 168, 2.
kalavo algų padidinimo net Andrews, K, 181, 3. Dėdinienė, R,
61% šešiolikos mėnesių lai 188, su išlyg. smūgiais — Olienė,
kotarpyje. Pasak unijos vadų, R;
šiemet alga turėtų būti pa
vyrų A — 1. J. Kubilius, C, 162,
didinta 48%, sekančiais me 2. A. Stauskas, T, 3. Jurkaitis C,
tais — 13%. Tai būtų rekor su išlyg. smūgiais — Alg. Simana
dinis algų padidinimas, ko vičius, T;
kio dar nesulaukė jokia val
vyrų B — 1. A. Smolinskas, C, 171,
džios tarnautojų unija ir net 2. R. Jonukaitis, D, 3. V. Vaitkus, C,
gi savęs neužmirštanti Kana su išlyg. smūgiais — R. Izokaitis, C;
Kanados provincijų prem dos valdžia su parlamento
C — 1. A. Dovydaitis, C, 189,
jerai rugpjūčio vidury Vik nariais. Šiemetinis jų algų 2. vyrų
L. Kalvaitis, C, 3. M. Žitkus, K,
torijoje, Britų Kolumbijoje, pakėlimas siekė 31%, oficia su išlyg. smūgiais — R. Kymantas,
įvykusiame pasitarime pa liai lyginamas su perdaug ma T, 141;
reikalavo susitikimo sii mi- žu pakėlimu kelerių metų
vyrų D — 1. V. Damušis, C> 197,
nisteriu pirm. P. E. Trudeau laikotarpyje. Spauda tokį apie 2. R. Banys, C, 3. B. Rymantas, C,
ekonominėms Kanados proble 2.000 kontrolierių reikalavi su išlyg. smūgiais — J. Pauga, C;
moms aptarti. Rugsėjo 10 d. mą laiko nelogišku. Pasak jos,
senjorų klasė — B. Racevičius, C,
Britų Kolumbijos premjerui W. kontrolierių negalima nė ly 168, 2. A. Andrew, K, 3. Vaičaitis,
Bennettui pasiųstame laiške P. ginti su lakūnais, kurie skry K, su išlyg. smūgiais — E. Lapas, C;
E. Trudeau pareiškė pritarimą džiuose yra atsakingi už kelei
jaunučių — 1. Mikulis, C, 2. Katokiai konferencijai, bet ji vių ir savo gyvybes. Kontro
veckas,
C, 3. Urba, C.
tegalės įvykti po Kanados biu- lierių gyvybei dėl jų padarytos
Tarpmiestinėse varžybose dalyvadžeto paskelbimo. Konferen klaidos negresia joks pavojus vavo
Čikagos, Toronto, Detroito ir
cijos darbotvarkę P. E. — žūsta tik lakūnai ir keleviai. Klevelando
komandos. Čikaga šiose
Trudeau sutinka aptarti savo Susisiekimo ministerio J. L.. varžybose pasirodė su 5 komando
susitikime su W. Bennettu rug Pepino laukia neišspręstas 150 mis. Ročesterio vyrai šiais metais
sėjo 24 d. Otavoje. Sekančią kontrolierių
klausimas, komandos neturėjo. Po dviejų dienų
dieną P. E. Trudeau išskris Au susietas su jų nelegaliai varžybų pirmą vietą laimėjo Čikagos
stralijon ir į Kanadą grįš tik pradėtu amerikiečių lėktuvų pirmoji komanda. Pirmų trijų vie
spalio 10 d. Atrodo, šiam P. E. skrydžių boikotu dėl ten už tų laimėtojai: 1. Čikaga I 847, 2.
Trudeau
sprendimui nelegalų streiką atleistų kon Toronto I 1041, 3. Čikaga III 1057,
išlyg. smūgiai — Čikagos inži
nemažos įtakos turėjo On- , trolierių.
Kanados
kon su
nieriai 872.
tario prem-jeras W. Davis, to trolierių unijos mesti kal
Toronto komandoje žaidė: Ubeikios prem-jerų konferencijos tinimai, kad skrydžiai JAV ka 168, Alg. Simanavičius 170, A.
su P. E. Trudeau reikalaujantis dabar yra perdaug pavojingi ir Stauskas 172, Aug. Simanavičius 177,
jau nuo pavasario. Prieš porą kad dėlto jie negali imtis at Aug. Simanavičius 177, M. Ignatavi
savačių jis pažėrė nemažų sakomybės, nepasitvirtino — čius 177, R. Šimkus 178, R. Kakne
priekaištų min. pirm. P. E. lig šiol nenukentėjo ne vienas vičius 186, P. Stauskas 191, Alz.
lėktuvas. Kuolas 203.
Trudeau liberalų vyriausybei keleivinis
buvo pravestos sviedinu
dėl jos nepakankamo dėmesio Susisiekimo min. J. L. Pepinas koĮdomiai
mušimo varžybos. Toliausiai
ekonominiams Kanados rei 150 išsišokėlių žada nubausti sviedinukus numušė: 1. A. Dagys,
kalams. Šiuo metu W. Davis On valdžios darbo įstatymu: neap C, 242 jd., 2. T. Lapas, C, 241-2 jd.,
tario prekybos reikalais yra mokamu suspendavimu ar net 3. Alg. Simanavičius, T , 219-2% jd.
išvykęs į Australiją ir N. Zelan atleidimu iš darbo.
Arčiausiai sviedinuką prie vėlia
diją, tad savo komentarų,
vėlės primetė E. Kėkštienė, T, ir
PSuliukonis, K. Amžinos jaunystės
liečiančių P. E. Trudeau
taurę ir šiais metais laimėjo Jonas
sutikimą
konferencijai;
Račyla iš Klevelando. Moterų klasė
negalėjo pareikšti.
je toliausiai sviedinuką numušė B.
GERULAIČIO LAIMĖJIMAI IR
Vėžiu miręs Terry Fox buvo
Cook, C, 183-8 jd. Geriausios pasek
NESĖKMĖS
prisimintas ir pagerbtas mamės: vyrai — M. Petrošius 69 ir
ratonininiu kanadiečių bė
Po skambių pergalių Toronte moterys — S. Lang 83. Moterų ko
gimu visoje Kanadoje ir net prieš J. Connors ir J. McEnroe toli mandines varžybas laimėjo “tarptau
užsienyje, kur į bėgimą mesni V. Gerulaičio pasirodymai te tinė” Čikagos komanda, sudaryta iš
daugiausia įsijungė ten tar niso aikštelėse dažniausiai užsibaig Čikagos ir Ročesterio golfininkių.
nybą
atliekantys
kariai, davo pralaimėjimais pradiniuose žai Toronto moterys liko antroje vie
Toronto komandoje žaidė: E.
atstovybių nariai bei darbus dimuose. Buvęs kelerius metus 4-tu toje.
pasaulyje, nusmuko iki 19- Kėkštienė 211, I. Kymantienė 224,
turintys kiti kanadiečiai ir jų žaidėju
to. Netolimoje praeityje pakartotas A. Siminkevičienė 261, G. Stausšeimos. Bėgimu buvo norima laimėjimas prieš J. Connors ir sėk kienė 266.
tęsti T. Foxo pradėtą, bet dėl mingi žaidimai JAV atvirose pirme
šios šventės metu buvo pagerb
mirties neužbaigtą lėšų tel nybėse rodo, kad V. G. ruošiasi vėl ti Ročesterio golfininkai — Vaitonis,
kimą kovai su vėžiu. Sakoma, grįžti į pirmaujančių tenisininkų Zelnis ir Platakys, kurie, būdami se
nesnės kartos, dar nėra praleidę nė
kad Kanadoje ir užsienyje tą T. gretas.
vienerių
varžybų.
JAV
pirmenybėse
V.
G.
tik
pusFoxui skirtą dieną įvyko apie
Nežiūrint kaikurių trūkumų aikš
750
bėgimų,
kuriuose baigmio žaidime pralaimėjo šių pir tynuose
(augšta žolė, nelygios žalio
laimėtojui J. McEnroe.
dalyvavo apie 325.000 menybių
Penkių rungčių sunki kova užtru sios) žaidynės praėjo sklandžiai ir
kanadiečių, o bėgikų pastangas ko 3 vai. 47 min. ir baigėsi J. McEn įdomiai, čikagiečiai jas visuomet
finansinėmis aukomis rėmė 2-3 roe laimėjimu 5-7, 6-3, 6-2, 4-6 ir praveda tvarkingai. Tai nuopelnas E.
milijonai kanadiečių. Šiais 6-3. Paskutinėje rungtyje V. G. ne Lapo ir jo talkininkų. Užbaigiant
bėgimais surinktos auko s jau išnaudojo 9-nių progų pralaužti prie golfininkų šventę, Toronto lietuvių
yra pasiekusios beveik $5 mili šininko servus, ir žaidimą nulėmė golfo klubo pirm. P. Stauskas padė
jonus, kurie teks kovą su vėžiu abejotinas linijos teisėjo sprendi kojo rengėjams už gražiai sureng
vedančioms institucijoms. Ter mas. V. G. protestas įvertintas tas varžybas ir kvietė visus sekan
čiais metais atvykti į Torontą. A. S.
bauda.
ry Foxą ir jo neužbaigtą “Vil $750.00
Būdamas tik 15-tas šių pirmeny
ties maratoną” specialia 2 bių žaidėjas, V. G. įtikinančiomis
VYČIO GOLFAS
metrų augš-čio statula ryžosi pasekmėmis įveikė kelis augštesnio
Rugsėjo 13 d. Hamiltono Kovas
įamžinti Vankuveryje gyvenan įvertinimo žaidėjus. Žaidėją Ivan pasikvietė Vyčio golfininkus koman
tis skulptorius George Pratt. Lendl, kuris jau kelis kartus yra lai dinių varžybų atsigriebimo rungty
Statulos
pagaminimas mėjęs prieš B. Borg ir J. McEnroe, nėms. Tą pačią dieną Hiden Lake
pareikalaus
apie $50.000. V. G. įveikė 5 rungčių kovoje 6-3, aikštyne įvyko uždaros Vyčio golfo
pirmenybės, štai geresnės Vyčio gol
Skulptorius, pritrūkęs savo 6-4, 3-6, 3-6 ir 6-4. H. Solomoną, ku fo
pasekmės: S. Rukša
riam
nekartą
yra
pralaimėjęs,
įveikė
lėšų, jas pradėjo rinkti iš did 6-2, 6-1, 6-2. Spaudos nuomone, V. G. 83, pirmenybių
V. Dargis 86, A. Supronas 86,
vyrišką jaunuolį norinčių žaidimais šiose pirmenybėse vėl su E. Kuchalskis 88, J. Balsys 88, A.
pagerbti kanadiečių. įsijungė grįžo į anksčiau turėtas augštumas.
Balnis 98. B klasės varžybose pirmą
ir įmonės, kai buvo gautas val
Šiose pirmenybėse žaidė ir Rūta vietą laimėjo S. Rukša, ilgoką aikš
džios sutikimas T. Foxo Gerulaitytė. Jos dar vienas bandy tyną įveikęs 83 smūgiais. Antrą vie
paminklui
duotas
aukas mas pasibaigė pirmojo rato pralai tą dalijosi V. Dargis ir A. Supronas,
atskaityti nuo pajamų mokes mėjimu Ann Smith 6-4, 6-4. A. S. abu po 86. C klasėje pirmoji vieta
čio. Vieta šiam paminklui teb  GOLFININKŲ DIENOS ČIKAGOJE atiteko A. Balniui 98 ir antroji V.
Balsiui (I) su 99. Moterų klasėje G.
ėra nesutarta. Vieni siūlo Port
Jau daugiau kaip 15 metų mūsų Kuchalskienė buvo' pirmoji su 110
Coquitlamą, kuriame T. Foxas golfininkai susirenka metiniam ren- ir D. Dargienė antroji su 134.

S PORTAS

Ateitininkų žinios

kai kalbančių vaikų, reikės rimtai
pergalvot ar verta iš viso stovyklą
rengti.
Numatyta veikla: gruodžio 13 d.
ateitininkų Kūčios; spalio 18, sekma
dienį po 10 v. Mišių, pas seseles —
ateitininkų sendraugių susirinkimas;
spalio 17, šeštadienį, Havajų vaka
ras, spalio 4, sekmadienį, 10 v. r.,
Koordinaciniame posėdyje kalbėta naujos veiklos sezono Mišios Prisikė
apie įvykusią vasaros stovyklą. Ga limo šventovėje, agapė, oficiali veik
lutinė finansinė apyskaita verčia da los pradžia, susipažinimas su įvai
ryti išvadą: jei sekančiais metais iš riom valdybom ir globėjais bei jų
anksto neužsiregistruos 50 lietuviš- numatytais veiklos planai. L. U.

Sveikiname Toronto ateitininkes,
laimėjusias premijas “Ateities” žur
nalo konkurse: Nataliją ir Violetą
Slivinskaites ir Daną Skukauskaitę.
Linkime, kad jos ir šiais metais ne
apleistų savo plunksnos ir kad prie
jų dar kitos bei kiti prisidėtų.

A.E.LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tei.
Namų

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant
namus ir t.t.
LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
18,/2%
18 %
17 %
15 %
18 %
14 %
11 %
6 %

gg r* EĮJR
f*AKAMA

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

MOKA:
90 dienų term, indėl.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planą
už specialią taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

IMA:
i

už

2O’/a% už asm. paskolas

I
19,/2%

-t.'
už mortgičius

T

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų,
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos; (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

jH

TFXA
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M6P 1A6

532-1149

ir

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
apartamentai • Kondominiumai * Nuomosimas

AHgete E. Kamiene

IT

REALTOR

• • •

BROKER

e • •

NOTARY

Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityrę* specialistai su ilga praktiko.

1000 College St. • LE 1-3074

• Sav*. P. Uibolis

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

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

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

Toronto, Ont., M6R 1V5

FIL TSOS Blt0S

Telefonai 533-8451 533-8452

Kurčių dialogas.
lietuvius, išgelbėjusius nacisti
niu sunkmečiu žydę, kuri pra
terminuotą sutartį, bet neturėjo džioje slapstėsi Lietuvoje, o vė
teisės užimti etato bei gauti val liau Austrijoje. Deja, niekas iš
dininko kategoriją), kaip trak lietuvių autorių nepasekė tuo
tuoti diskriminaciją kariuome pavyzdžiu.
nėje (eiliniu tarnauti privalai,
Lietuvoje abiejų tautų santy
bet karininku nevalia), galiau- f kiai, nepaisant komunistinės
šiai kaip komentuoti draudimą, valdžios kurstymo, jau seniai
(pagal valstybės įstatymą) žy sunormalėjo. Lietuviai disiden
dams įsigyti ūkį varžytinių bū tai — Tomas Venclova, Antanas
du?
Mokslininkas-profesorius Terleckas ir kiti savo rašiniais
turėtų atsargiau elgtis su fak šia tema įnešė svarų indėlį į
tais. Žinoma, čia pat reikėtų pri abiejų tautų draugiškų ryšių
durti, kad žydai nepriklausomo stiprinimą. Išeivijoje gi išanks
je Lietuvoje turėjo kur kas dau tinis nusistatymas sustabarėjo
giau laisvių ir teisių negu jų . ir beveik nieko nesiskiria nuo
dabar turi Sovietų Sąjungoje. ) 1941 m. nuotaikų. Nuodingos
Bet Sovietų Sąjunga jau seniai į neapykantos sėklos, pasėtos na
tapo nelaisvės etalonu pasauli cių prieš 40 metų, vis dar dai
niu mastu ir nėra reikalo lygin gina antisemitizmo piktžoles ir
tis su ja.
nepavyksta jų išravėti iš žmo
A. Musteikis sielojasi, kad gių sąmonės.
Pabandykime drauge jieškoti
privačioje Alperavičiaus įmo
nėje būta maža lietuvių tarnau kitų kelių. Gal vertėtų lietuvių
tojų, o vadovaujančio personalo parapijoms rengti organizuotas
tarpe jų būta dar mažiau. Gali ekskursijas į Izraelį. Lietuviai
mas dalykas, kad tai tiesa, bet ekskursantai galėtų ne tik pasi
juk kalbame apie privačią įmo melsti šventose krikščionims
nę, kurios savininkas, šiuo at vietose, bet ir pabendrauti su
veju Alperavičius, turėjo teisę( kilusiais iš Lietuvos žydais, pa
priimti į darbą, juo labiau į va sišnekėti, pasiginčyti ir drauge
dovaujančias pareigas tarnauto pasvajoti apie geresnę ateitį.
jus pagal savo nuožiūrą. Juk Lietuvių organizacijos, mano
niekam neateis į galvą mintis manymu, turėtų pravesti ap
kaltinti, pavyzdžiui, kunigą Vai klausą išeivių bendruomenėse,
lokaitį, kad jo nuosavame Že išaiškinti žydų gelbėtojų pavar
mės banke iš viso nebuvo žydų des bei jų žygdarbių aplinky
tarnautojų, nei eilinių, nei va bes. Juk daugelis iš kuklumo
dovaujančių. Kitas reikalas, kai apie tai nešneka. Surinkę tokią
kalbama apie tokias stambias medžiagą, galėtume drauge iš
įmones, kaip “Maistas”, “Pieno leisti apybraižų ir dokumentų
centras”, “Lietūkis” ir kt., ku rinkini lietuvių bei anglų kalbo
rių pradinio kapitalo 90% ar mis. Visai ne pro šalį būtų, jei
net ir daugiau sudarė lėšos, iš VLIKas paskelbtų pareiškimą,
skirtos iš valstybės iždo. Į tas kad Izraelio vyriausybė yra tei
Įmones žydai taip pat nebuvo sėta viso Lietuvos žydų visuo
priimami, nors žydai, lygiai meninio turto (sinagogų, mo
kaip ir lietuviai, mokėjo iždui kyklų, ligoninių, našlaičių bei
senelių prieglaudų pastatų) įpėmokesčius.
Idinė. Toks dokumentas šiuo me
Ne tuo keliu
tu praktiškos reikšmės, žinoma,
Prasidėjęs prieš kelerius me neturėtų, bet jo paskelbimas
tus dialogas lietuvių-žydų san būtų įvertintas kaip geros valios
tykių klausimu nukrypo linkme, mostas. Reikėtų skaitytojams
vedančia į aklavietę. Vos slėp priminti, kad visos Lietuvoje
dami įniršį, kalbame irzliu to pastatytos sinagogos bei kiti vi
nu, knaisiojamės praeityje, jieš- suomeniniai pastatai ir sklypai
kodami tai, kas mus skiria, o ne buvo įsigyti iš žydų aukotų lėšų.
vienija. Bandžiau mūsų bendro
Tokie veiksmai nukreiptų
joje praeityje rasti šviesesnius pradėtą dialogą palankesne
momentus (juk ir jų nemaža), linkme, o juk to mes, geros va
parašiau apybraižą apie taurius lios lietuviai ir žydai, siekiame.
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Pagerbtas Anapilio steigėjas

(Atkelta iš 6-to psl.)

Filadelfijos LB apylinkės surengto koncerto metu buvo visuomenei pristatyti lietuviškoje veikloje besireiškiantys
jaunuoliai ir jaunuolės tarp 18-kos ir 21-nerių metų. Čia matome dalį jų su programos atlikėjais. Iš k. į d. pirmoje eilėje:
Vida Bendžiūtė, Danutė Pliuškonytė,.Danutė Rukšytė, Dana Surdėnaitė, pianistas Saulius Cibas, solistė Gina Čapkauskienė, Lilija Puodžiūnaitė, Vida Štarkaitė, Gintarė Gečytė, Aušra Gečytė; antroje eilėje: Jonas Zerr, Vidmantas Rukšys,
Audrius Dragūnas, Gintaras Dragūnas. Nuotraukoje trūksta Arūno Česonio, Kęstučio Mašalaičio, Jono Puodžiūno,
Arūno Būros ir Vyto Surdėno
Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Kongresas, pajudinęs esminius klausimus
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pokylio vakaras
Sekmadienio vakare kongre
so dalyviai, susirinkę į Jaunimo
Centro salę, rado gražiai papuoš
tus stalus pokyliui. Tai buvo
pokylis ne tik vaišių, bet ir dva
sine prasme, nes dalyviai turė
jo progos išgirsti poetą Bernar
dą Brazdžionį, daugeliui seniai
bematytą. Jis paskaitė naujau
sios savo kūrybos ir baigė popu
liariuoju eilėraščiu “Per pasau
lį keliauja žmogus”. Atsidėko
dami klausytojai smarkiai plo
jo.
Labai gražiai pasirodė jaunu
tė solistė Vida Polikaitytė iš
Los Angeles, akompanuojama
V. Neverausko. Tai kylanti pa
sigėrėtinų duomenij solistė, ku
rią publika labai entuziastingai
sutiko.
Pokylio metu buvo pagerbtas
dr. A. Damušis, kuriam įteikta
St. Šalkauskio vardo premija.
Jos gavėjas, nusipelnęs savo
darbais mokslinėje ir visuome
ninės veiklos srityje, tarė nuo
širdų padėkos žodį.
Pokylio salėje nevisi tilpo,
tad jaunimui teko pradžioje pa
sėdėti balkone, išklausyti meni-

nės programos ir vėliau persi
kelti kavinėn, kur galėjo ne tik
vaišintis, bet ir smagiai pasišok
ti, grojant D. Polikaičio orkest
rui “Aidas”.
Kiti darbai
Čia suminėti tiktai pagrindi
niai kongreso renginiai, kurie
buvo prieinami šių eilučių rašy
tojui. Liko plačiau nepaminėti
atskirų sąjungų posėdžiai, jų
diskusijos, pranešimai, kuriuo
se atsispindėjo konkreti, kasdie
ninė ateitininkų veikla ar ne
veikia.
Ypač minėtinas baigiamasis
kongreso posėdis pirmadienį,
kuriame buvo svarstomos veik
los gairės, pasiūlyti nutarimai,
išklausytos baigminės kalbos.
Paskutines kongreso Mišias
pirmadienį atnašavo vysk. A.
Deksnys, o pamokslą pasakė
Federacijos dvasios vadas kun.
prof. St. Yla. Pastarasis sinte
tiškai žvelgė į ateitininkiją ir
nužymėjo jos kelią ateitin.
Taip baigėsi ilgai rengtas
kongresas, stipriai pajudinęs
ateitininkijos viršūnes. Reikia
tikėtis, kad jos išjudins ir silp
niau judančias gretas. Bv.

vysk. A. Deksnys) artėjo prie
papuošto altoriaus, giedant Či
kagos Lietuvių Operos chorui
(vyrų). Mišias atnašavo su minė
tais kunigais vysk. V. Brizgys.
Mišių intenciją pranešė kun. dr.
V. Rimšelis, MIC, primindamas,
kad šv. Mišių auka skiriama už
persekiojamą ir kovojančią Lie
tuvą. Su šia intencija simboliš
kai jungėsi iš Lietuvos gautos
ostijos ir specialus audinys.
Skaitymus atliko buvęs Fede
racijos vadas dr. P. Kisielius ir
sol. E. Blandytė, o* masiniam
giedojimui vadovavo detroitietis p. Zaranka, turįs daug patir
ties šioje srityje. O giedojimui
buvo gerai pasiruošta — išleis
tas net specialus albuminio for
mato giesmynėlis su gaidomis
(išleido Detroito ateitininkai).
Lietuvių Operos vyrų chorui
vadovavo A. Vasaitis. Pamaldų
giedojimą taipgi praturtino sol.
D. Stankaitytė.
įspūdinga buvo atnašų proce
sija aukojimo metu atnešusi ne
tiktai vyną ir vandenį, bet ir ki
tus simbolinės reikšmės daly
kus — “LKB Kroniką”, veiklos
albumą, audinį iš Lietuvos, žva
kę. . .
Pamaldos baigtos vyskupo V.
Keturiolikta kelionėsmaktis viešbutyje “Rosija”
Brižgio žodžiu ir Lietuvos him
1981 metų vasara, rugpjūčio Visur išvien aplinkui mirgu
5372. Šalpos Fondo komitetas prašo nu, galingai skambėjusiu iš
pradžia. Rodos, ši jau yra 14-to- liuoja manosioms akims neįvisus iš anksto ruoštis šiam baliui. tūkstantinės minios krūtinių.
Tegu šis renginys būna jaunimo ir
ji mūsų kelionės naktis po va prastoSį nepažįstamos šviesos.
(Atkelta iš 4-to psl.)
senimo susiartinimo vakaru ir tepadinamąją “socializmo šalį” — Įvairiausių bokštų ir bonių gau
Pamokslas
J.P.
BALTIECIV LENGVOSIOS ATLE skatina šalpos darbui.
sa spindi dirbtinėmis penkia
Kongreso pamaldų pamokslą Sovietų Sąjungą.
TIKOS pirmenybėse Toronte mūsų
Mūsų grupė, apie 30 asmenų, kampėmis žvaigždėmis. Visai
sekmadienį pasakė kun. Pr. Gai
Kovo jaunosios atletės pasiekė gra
da, “Tėviškės Žiburių” redakto tik ką prabėgomis aplankė šio čia pat už kampo,'veik ranka
žių laimėjimų: L. švažaitė, A. VerTurner
&
Porter
bickaitė, R. Mačytė ir D. Grajauskairius. Prieš pamokslą jis perskai je sistemoje tebevargstančią ir pasiekiamas, žaižaruoja didysis
laidotuvių namai
tė jauųių 4x100 estafetės bėgime lai
tė Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II mūsų tėvų žemę Lietuvą, pasi plačiai pasaulyje pagarsėjęs ir
mėjo I vietą. Mergaičių 11-12 m.
sveikinimo
tekstą, gautą per matė su gyvenimo audromis be dar vis paslapčių pilnas Krem
436 Roncesvalles Avė.,
grupėje Rf Mačytė iškovojo antrą
šv. Sosto atstovą Vašingtone sigrumiančiais ir dėl kasdienės lius.
Toronto, Ontario
sias vietas 100 metrų ir 200 m bė
Štai tenai, tolėliau, kažkur iš
arkiv. Laghi. Sveikinime atsi duonos kąsnio tebekovojančiais
Tel. 533-7954
gimuose, taip pat šuolyje į augštį ir
artimaisiais, pabuvojo Vilniuje, tamsių šio didmiesčio masyvų,
spindėjo
ateitininkų
darbų
įver

rutulio stūmime. O. Stanevičiūtė šio
tinimas bei paskatinimas ištver truputį Kaune, Rygoje ir Mask tarytum pavargęs slibinas, išju
je amžiaus grupėje laimėjo I v. šo
voje. Pagaliau esame pakėlę da ir lanku šį pastatą apjuosia
ti pasirinktame kelyje.
kime į toji, II v. į augštį, II v. 400
sparnus kelionei atgal į Kana upė Maskva. Deja, iš čia nesi
m, II v. 800 m ir III v. 200 m bė
Pamoksle buvo ryškinama dą.
mato jos susitikimo su Volga.
gime. 13-14 m. amžiaus grupėje D.
rm CMAFtl HM HuronUrte
SM-TM*
krikščioniškojo kelio prasmė.
Galvoje tiesiog nebetelpa tik
Susimąstęs stebiuosi žmogaus
Grajauskaitė laimėjo II v. 100 m
Esą mūsų laikais plačiai išsilie ką matytų, patirtų ir išgyventų rankomis sukurtomis įvairiau
bėgime, II v. 200 m, II v. šuolyje į
jo beprasmybė, absurdo stilius, įvairiausių mums neįprastų sių formų žvaigždėmis. Nė ne
toli ir II v. į augštj.
nes visiškai aptemo gyvenimo įspūdžių gausa.
Sveikiname jaunąsias Hamiltono
pastebėjau, kad mano bendra
prasmė. O tą prasmę ryškiai tei
Tiek šioje kelionėje privarg keleivis taipogi iššokęs iš guolio
atletes ir linkime kitais metais dar
kia Kristaus paskelbta Dievo ta, tiek bemiegių naktų praleis šalia manęs irgi žvelgia į nak
daugiau laimėti pirmųjų vietų. A. G.
karalystė, prasidedanti žemėje ta, bet štai net ir tą paskutinią ties tebfeglamonėjamą Maskvą.
KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono
ir randanti savo pilnatvę antro ją jau Maskvoje, netaip jau blo
Kazimierai! Nagi tik žiūrėk!
skyrius ruošia vajaus užbaigimo
je dimensijoje, būtent, antgam gai paklotame viešbučio “Rosiproga tradicinį balių spalio 31, šešta
Argi
štai tenai tarpe tų bokštų
tiniame gyvenime. Ji bręsta ja” kambaryje, nors imk ir pro
dienį, Jaunimo Centre. Baliaus metu
tik
nebus
tikras mėnulis? Dadramatišku būdu, nes šalia jos langą šok — negaliu kaip rei
įvyks
lietuvių
abiturientų,
bandoma
kurti
žmogaus
kara

kiant
akių
sudėti
ir
gana.
Vis
baigusiųjų 12-tąją gimnazijos klasę,
lystė be Dievo. Mūsų, kaip lie rūpi tie brangūs tik ką matyti
pristatymas lietuviškai visuomenei.
Pasaulio įvykiai
Visi abiturientai yra prašomi regis
tuvių ir krikščionių, uždavinys savieji, vėl tarytumei už kokios
(Atkelta iš 1-mo psl.)
truotis pas J„ Pleinį telefonu 549— laimėti Lietuvą Dievo kara nepermatomos uždangos pasi
F.
Kroeseną.
Nuo mirties bei
lystei, kurion įeina ne beveidės liekantieji. . .
sužeidimo
jį
išgelbėjo
neper
žmonių masės, o tautos su visais
Kaip išgąsdintas zuikelis tru
savitumais bei kultūromis. Kon putį snustelėjau ir vėl budžiu šaunamas automobilis. JAV
krečiame gyvenime kelias į Die apsėstas įvairiausių kamuojan Ramšteino aviacijos bazėje
teroristų bomba sužeidė 20
vo karalystę veda per pagrindi čių minčių. . .
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9
nį pradą “visa atnaujinti Kris
Kaip ir visuomet tokiais at asmenų, jų tarpe du augšto
tuje
”
,
apimantį
visą
žmogaus
vejais, užsidegu arčiausiai guo laipsnio karininkus ir darban
Tel. 533-5454
civilius
tar
gyvenimą. Ateitininkų ir apla lio esamą lemputę ir tikrinu ateinančius
mai lietuvių krikščionių veiklos laikrodį. Ir kas gi čia su mani nautojus. Vokiečių policija
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
baras yra Lietuva bei jos tau mi darosi? Stebėdamasis nejuo surado ant geležinkelio bėgių
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
ta. “Jeigu atnaujintume visą kais susimąstau. Kodėl gi nesi padėtą bombą. Tuo geležin
Ameriką, visą pasaulį, bet neat seka pailsėti, bent kiek rimčiau keliu vykdomas tiekimas JAV
•
NAMAI
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
bazei
prie
naujintume Lietuvos, neatliktu- pamiegoti ir tuos vargšus ner aviacijos
TONY GENYS 231-2839
me savo paskirties”. Ši misija vus atpalaiduoti? Dar nepilnai Frankfurto. Raudonosios Ar
mijos teroristų veikla buvo ap
betgi pasiekiama ne fiziniais, o 3 v. r.
PAUL KOLYČIUS 789-1545
rimusi. Dabar ją, atrodo, vėl
dvasiniais
meilės
ginklais,
ku

Tyliai
priselinu
prie
lango.
S ŽI2YS 232-1990
rie galutinėje sąskaitoje yra Akys savaime nukrypsta žemyn pradeda kurstyti prez. R.
sėkmingiausi. Tokį gyvenimo į dar tamsoje tebesnaudžiantį Reaganu bei jo užsienio
Įstaigos (4 16) 233-3323
kelią rodo ir ateitininkų vėlia man beveik nepažįstamą didžiu politika nepatenkinta Sovietų
vų ženklai, jų credo, jų himnas. lį miestą. Tenai, rytiniame šone, Sąjunga. Galimas dalykas,
Svarbu visa tai iš vėliavų per dar vos įžiūrimos jau lyg ir klos terorizmą skatina ir Libijos
kelti gyveniman.
tosi ankstyvojo rytmečio žaros. diktatorius pik. M. Gadaffis.

Iš Vilniaus atvykus Maskvon

S HAMILTON™

A. a. kun. P. Ažubalis mirties
metinių proga buvo prisimintas
Lietuvos Kankinių parapijos ir
šeimos surengtomis pamaldo
mis praėjusį pavasarį ir vasarą.
Kadangi Velionis buvo plačių
užmojų veikėjas, visuomenėje
kilo mintis surengti visuomeni
nio pobėdžio pagerbtuves. Ini
ciatyvos ėmėsi Kanados Lietu
vių Katalikų Centras, apimantis
katalikų parapijas ir organizaci
jas. Jo suplanuotos pagerbtuves
įvyko rugsėjo 20, sekmadienį,
5.30 v. p. p., Anapilio salėje.
Susirinkus gausiai visuome
nei (apie 450 asmenų), iškilmę
pradėjo KLK Centro pirm. V.
Bireta įžanginiu žodžiu lietuviš
kai ir angliškai. Atlikus invokacją kun. Pr. Gaidai, “Volungės”
choras pagiedojo A. Vanagaičio
komponuotą kūrinį “Malda”.
Po šios įžangos scenon, papuošton Velionies kun. P. Ažu
balio portretu (piešė dail. Snai
gė Valiūnaitė-Šileikienė), gėlė
mis, juostomis ir žvakėmis, atė
jo kun. dr. J. Gutauskas, gerai
pažinojęs Velionį. Jis suglaustai
apibūdino kun. P. Ažubalį kaip
kunigą.
Smuikininkai Regina ir Atis
Bankai su akompaniatoriumi
Jonu Govėdu, tarsi patvirtinda
mi kalbėtojo mintis, atliko J. S.
Bacho-Ch. Gounod “Ave Ma
ria”, B. Dvariono “Elegiją” ir
J. S. Bacho “’Koncertą” dviem
smuikam. J. Govėdas jau yra
plačiai žinomas muzikas-pianistas, akompaniatorius, chorve
dys, kompozitorius, bet abudu
Bankai yra visai nauji veidai
šiame žemyne. Jiedu, dar labai
jauni žmonės, visai neseniai at
vyko Kanadon kaip imigrantai,
iškviesti giminaitės p. Vingevičienės. Šiuo metu jiedu gyvena
Toronte, mokosi anglų kalbos
ir ruošiasi profesiniam gyveni
mui Kanadoje. Jų dalyvavimas
šioje iškilmėje buvo pirmas mu
zikinis pasirodymas lietuvių vi
suomenei, kuri juodu sutiko la
bai šiltai. Iš jų grojimo buvo
aiškiai matyti, kad tai augšto ly
gio muzikai. Jiedu yra baigę
muzikos konservatoriją Vilniu
je (penkerių metų kursą) ir
dvejus metus tobulinęsi Mask
voje pas žymų Europoje smui-

kininką. Iš viso jiedu smuikui
yra paaukoję 18 metų.
J. Andrulis, buvęs ilgametis
Maironio mokyklos vedėjas ir
tylus visuomenės veikėjas,
trumpoje paskaitoje iškėlė kun.
P. Ažubalio visuomeninės veik
los nuopelnus, pabrėždamas Ve
lionies dėmesį ypač jaunimui.
Pratęsdama pastarąją mintį,
dr. A. Kazlauskienė, Kunigo
Petro Ažubalio Verdo Stipendi
jų Fondo pirmininkė, priminusi
šio fondo tikslą, pranešė, kad
šių metų stipendijos paskirtos
dviem studentam — Danai Skukauskaitei ir Edmundui Putri
mui. Pirmajai teko $500, ant
rajam — $1000. Įteikdama če
kius, dr. A. Kazlauskienė prise
gė stipendininkam po gėlę ir
juostelę su įaustu įrašu “Anapi
lis”. Abu stipendininkai gražia
lietuvių kalba išreiškė savo pa
dėką.
D. Skukauskaitė yra pirmųjų
metų ' žurnalistikos studentė
Otavoje, jau gražiai pasireišku
si lietuviškoje veikloje. E. Put
rimas yra jau baigęs dviejų
metų filosofijos kursą Romoje
ir šį rudenį pradeda teologijos
studijas Romoje, ruošdamasis
kunigystei ir ryždamasis dirbti
lietuvių parapijose. Jis yra a. a.
kun. P. Ažubalio globotinis, ei
nąs Velionies pėdomis. Fondo
,valdyba, svarstydama gautus
prašymus, atkreipė ypatingą dė
mesį į šią aplinkybę, juoba, kad
jo studijos surištos su didelė
mis išlaidomis.
Visuomenė, dalyvavusi šioje
iškilmėje, karštais plojimais pa' sveikino stipendininkus.
Po puikios vakarienės pa
ruoštos J. Bubulienės, scenoje
vėl pasirodė smuikininkai Ban
kai su J. S. Bacho “Duetu”. Su
žavėta publika išprašė dar vie
ną kūrinį priedo.
“Volungės” choras, vadovau
jamas D. Viskontienės, atliko A.
Vanagaičio kūrinius “Vėjužėlis”, “Saulėleidžio giesmė” ir
“Vilnius”. Tai jau toli pažengę^
choras, pajėgiantis atlikti gana
sunkius kūrinius. Jis yra pa
kviestas koncertuoti Čikagon,
kur rugsėjo 27 d. atliks chori
nę programą muziko A. Vana
gaičio pagerbtuvėse. Torontiš
kėje iškilmėje “Volungė” pasi
rodė labai gražiai — tiek savo
dainavimu, tiek išvaizda.
Padėkos žodį rengėjų vardu
tarė V. Bireta paskaitininkams,
muzikams, chorui, talkininkams,
vaišingoms ponioms už pyragus
ir visiems dalyviams. Svečių
tarpe buvo gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas su Ponia,
Mississaugos miesto burmistre
H. McCallion, adv. A. Maloney,
T. O’Donohue ir kiti.
Pagerbtuvės baigtos Lietuvos
himnu. Bv.

bar jau mudviejų abiejų akys
nukreiptos į jį. Taip, tai tikras,
nedirbtinis, tas pats mums vi
siems gerai pažįstamas sidabri
nis mėnuo.
Ak, tai tu, vargše Maskva,
vis dar tebemiegi nakties supa
ma, rytmečio aušros belaukda
ma. . . Pamažu ateina ir tau sau
lės patekėjimas, nuo kurio visos
tavųjų bokštų dirbtinių žvaigž
džių šviesos išblės.
A. Lukošius

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.

BOHOėVAUU CHAKI U* RontMvalkTAv*.

E D. KONDRATAS, siuvėjas
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BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6
20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

IA< E N AS
All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11

YjT.

iki 7 v.v.

2299 Dundas St. W., Suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
namų
(Kampas Bloor ir Dundas St.)
Įstaigos (416)

Telefonai:

233-0303
537-2643

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W„ Suite 200
prie Royal York
Įstaigos (416)
Toronto, Ontario
M8X 1C5
namų

W. G

Telefonai:

231-4138
249-2637

DRESHER ™TE
INSURANCE

ta

D

RESHER-JjARAUSKAS

233-3334

-

231-2661

-

agency

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 V.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis
Insurance Agency Lt 1.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

822-8480
•

Ontario

10 psi. . Tėviškės Žiburiai

,
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TORONTO^
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Sėkmingai praėjo a.a. kun. P.
Ažubalio
pagerbtuvės,
rengtos
Kanados Lietuvių Katalikų Centro
Anapilio salėje. Jo paminklo šven
tinimas — rugsėjo 27 d. po 11 v.r.
Mišių.
— Praėjusį sekmadienį 11 v.r.
pamaldas laikė kun. K. Simaitis, asis
tuojamas šios parapijos klerikų — K.
Kaknevičiaus ir E. Putrimo. Kun. K.
Simaitis, talkinęs parapijoje trejetą
savaičių, grįžo į Detroitą. Vėl atvyks
spalio 3-4 savaitgaliui.
\
Z — Klebonas kun. J. Staškus'
/sveiksta Riverdale ligoninėje. Jau
Į, galilaisvai kalbėti ir valgyti, bet dėl.
\ kojos lūžio turės kuri laiką pasilikti
ligoninėje.
— Parapijos choras, baigęs vasaros
atostogas, pradėjo giedojimą sek
madieniais per 11 v.r. Mišias.
— Rengiasi tuoktis Algirdas
Pacevičius
su
Rūta
Marija
Gudinskaite.
— Pamaldos Wasagoje laikomos
sekmadieniais 10.15 v.r. Jos bus
laikomos iki spalio 25 d. imtinai,
išskyrus spalio 11 (Lietuvių Dieną
Toronte).
— Rudeninis lietuviškųjų kapinių
lankymas — lapkričio 1, sekmadienį,
3 v.p.p.
— Šv. Jono lietuvių kapinėms tvar
kyti aukojo: $50 O. S. Žvirblis iš
Hamiltono, $200 Ona ir Kazys Mikšiai
iš Hamiltono, $50 Irena Kliorienė iš
Los Angeles, $50 Stela V. Jasiulionis
iš Wellando.
— Mišios rugsėjo 27, sekmadienį,
10 v.r. uža.a. Joną Juodį, 11 v.r. už a.a.
Oną Ališauskienę ir a.a. kun P.
Ažubalį paminklo šventinimo proga.

— Susituokė Raymondas Kannapuu su Carmen Burghardt.
— Kanados vyskupų labdaros
reikalams surinkta $606.00.
— A.a. Jonė Ožalienė, 69 m.,
palaidota iš Prisikėlimo šventovės
lietuvių kapinėse. Paliko dukrą
Gailutę Šmitienę su šeima ir brolį
Elijošių Kanadoje, brolį Joną ir
seserį Zitą Banevičienę Lietuvoje. — Ekskursantai, aplankę Šv. Žemę,
Romą ir Asyžių, grįžta šį sekmadienį.
— Mūsų šventovėje praėjusi sek
madienį 10 v. Mišiose dalyvavo šeš
tadieninės
Maironio
mokyklos
mokytojai ir mokiniai. Kun. L.
Januška pasakė pamokslą.
— Ateitininkų Mišios mūsų šven
tovėje — spalio 4, sekmadienį, 10 v.r.
Visi dalyvauja organizuoti. Po Mišių
— agapė.
— Tolimesnės lietuvių kolonijos,
kaip Hamiltonas, Londonas, Ročesteris, Klevelandas, Buffalas, Delhi ir
kitos, labai yra susidomėjusios opera
“I Lituani”, į kurią jau daugelis už
sisakė bilietus. Ši opera statoma
puošnioje Toronto Ryerson salėje,
lapkričio 8, sekmadienį, 3 v.p.p.
Bilietai platinami sekmadieniais
Prisikėlimo salėje po kiekvienų
Mišių, šiokiadieniais — parapijos
raštinėje. Galima užsisakyti bilietus
ir paštu bei telefonu 533-0621. Bilietų
kainos: $25, 22.50, 20, 17.50, 15 ir 10.
Maloniai kviečiame galinčius tapti
šios operos mecenatais. Mecenatu
tampa paaukojęs $75, gauna bilietą į
spektaklį ir į banketą po programos
parapijos salėje. Garbės mecenatu
tampa paaukojęs dvigubai.
— Mūsų parapijietė Uršulė Petkūnienė atšventė savo 101-jį gimta
dienį.
— Parapijos choro repeticijos vyk
sta ketvirtadieniais, 7.30 v.v.,
muzikos studijoje.
— Kun. Pijus Šarpnickas, OFM, yra
išvykęs pavaduoti sergančio klebono
Šv. Antano parapijoje, Bridgeville,
Pensilvanijoje.
— Lietuvių Dienos sekmadienį,
spalio 11, Wasagoje Mišių nebus.
— Operos mecenatai: J. O. Gustainiai, B. Č. Joniai, V. Čuplinskienė,
M. G. Valaičiai, M. S. BuŠinskai, A. S.
Viskontai, B. S. Sakalai, J. O. Kir
vaičiai, J. Danys, V. A. Lukai, B. Nar
butas.
— Parapijai aukojo: O. V. Kušneraičiai $50, A. V. Lukai $50, J. Budnikienė $50. Religinei šalpai — K.
Laurušaitienė $50.
— Pakrikštytas Matas-Jonas, Aidos
(Machadaitės) ir E. Bassani sūnus.
— Mišios sekmadienį, 8 v.r., už Pla
toną Preibį, užpr. žmona; 9 v.r. už Ed
vardą Stankaitį, užpr. J. B. Stan
kaičiai; 10 v.r. už Juozą Vainą, užpr.
L. V. Balaišiai; 11.30 v.r. už parapiją,
7 v.v. už Mykolą Valadką, užpr. E.
Čižikienė.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos rugsėjo 27, sekma
dienį, 9.30 v.r. Pamokslą sakys
svečias — Šv. Andriaus latvių para
pijos klebonas kun. Juris Calitis
anglų kalba. Kviečiame ir kartu
skatiname jaunimą bei visus
lietuviškai nekalbančius mišrių
šeimų narius gausiai dalyvauti.
— Visuotinis parapijos narių
susirinkimas, kuris buvo numatytas
rugsėjo 29 d., dėl techniškų klūčių
atidėtas ir įvyks spalio 6, antradienį,
7.30 v.v., šventovėje. Darbotvarkėje
—
konstitucijos
ir
sąmatos
priėmimas ' klausimas
bei
sumanymai.
V- 26-tųjų Kanados Lietuvių Dienų
metu pamaldos — sekmadienį, spalio
11 d., 2.30 v.p.p., Šv. Andriaus latvių
šventovėje, 383 Jarvis St.(kampas
Carlton). Pamaldas su šv. Komunija
laikys svečias kun. Eugenijus Gerulis
iš Čikagos.
— Turintieji betkokių klausimų,
liečiančių parapiją, prašomi skam
binti M. Dambarienei 536-1433 arba
V. Dauginiui 533-1121.

Rugsėjo 27, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS

kartą

pirmą

suvaidins

Toronte

Antano Škėmos 3 paveikslų draminę legendą

ŽIVILE
West Park Secondary School salėje
(1515 Bloor St. IV, Bloor-Dundas sankryžoje, prie Toronto Lietuvių Namų)

Režisorė — Dalila Mackialienė

-------- —
Dėl bilietų

Įėjimas — $6.00, studentams ir pensininkams — $5.00
Biletus galima įsigyti iš anksto ir prie įėjimo

ir informacijų

"Živilės” veikalo pastatymą Toronte globoja ir visus
kviečia jį pamatyti radio programa "Tėvynės prisiminimai
ir specialus komitetas.

tel. -275-3134

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

CANDLELIGHT
CATERERS

E. Trudeau vyriausybė, sueina
10 metų. Ta proga dabartinis
daugiakultūrių reikalų min. J.
Flemingas, kviečia kanadiečius
iškilmingai paminėti šią sukak
tį įvairiais renginiais. Ryšium
su minėta sukaktimi dabartinė
Kanados vyriausybė šiais metais
surengė konferenciją moterų
imigracijos klausimams gvil
denti, seminarą apie gimtosios
kalbos mokymą. Ateityje numa
tomos konferencijos šiais klau
simais — darbo, komunikacinių
priemonių, rasinių santykių. Iki
šiol Kanados vyriausybė parė
mė etninių grupių veiklą stam
biomis sumomis. Nekartą tuo
pasinaudojo ir lietuviai. Pagrin
dinis dešimtmečio sukakties mi
nėjimas numatomas Otavoje
“National Arts Centre” spalio
25 d. Televizinę programą atliks
įvairių tautybių menininkai.

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
FOTOGRAFAS.
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren Darau nuotraukas įvairiom progom.
gimai namuose ir įstaigose. Skam Skambinkite — JAUNIUS BAKEbinti pirmadieniais, antradieniais, VICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. Toronte.
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Vanda ir Leonas Giriniai persikė
lė gyventi į Torontą.

Aušros Vartų parapijos vyrų cho
ras, kuriame dalyvauja 25 asmenys,
rengiasi dalyvauti Kanados Lietuvių
Dienose Toronte. Taip pat rengiasi
ir “Gintaro” ansamblis.
Hamiltono lietuvių teatras “Auku
ras” spalio 31 d. AV par. salėje vai
dins B. Pūkelevičiūtės komediją
“Antroji Salomėja painiavose”.
LK Mindaugo šaulių kuopa spalio
17-18 d. d. minės savo 25-rių metų
veiklos sukaktį. Spalio 17, šeštadienį
bus iškilmingas posėdis, paskaita ir
balius, o spalio 18, sekmadienį, iš
kilmingos pamaldos ir pietūs. B.

TARNAUTOJA ar TARNAUTOJAS,
Pageidautina banko praktika ir mokėjimas rašyti
mašinėle. Kreiptis pas vedėję tel. 766-5827 arba raštu
"Lito" adresu: 1465 De Seve Street, Montreal, Que.
H4E 2A8
Vedėjas

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

1981 m. spalio 17, šeštadienį, 8 vai. vakaro,
Prisikėlimo parapijos salėje,
1021 College Street.
Meninę programą atliks “Gintaro” ansamblio dainos grupė,
vadovaujama G. Paulionienės. Veiks šiltas bufetas, bus loterija. Gros
gera muzika. Laukiame visų dėmesio ir paramos jaunimui.
Rengėjai

(ĖJIMAS —
$6 asmeniui,
$4 moksleiviams

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%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

1981 metų lapkričio 8, sekmadienį,
į Torontą atvyksta

KASOS VALANDOS

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA

1465 DeSeve

su italų komppzitoriaus A. Ponchielli sukurta
3 veiksmų ir prologo opera

Pirm., Antr., Treč.

NERŪKANČIAM, NEGERIANČIAM
ir ramiam vyrui išnuomuojami su
baldais du kambariai ir virtuvė arba
vienas kambarys ir virtuyė High
Park rajone, arti požeminio traukinio. Tel. 762 1569 Toronte.

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

liui, naujai pasiskirstė pareigomis:
pirm. Pr. Paukštaitis, vicepirm. J.
Siaučiulis, sekr. A. Mylė, ižd. P. Klezas, narys parengimams A. Žinkas,
narys L. Girinis. Administratoriaus
pareigas eina Jonas Paškevičius.

Montrealio lietuvių kredito unijai
"Litas" reikalinga

LITAS

Lietuvių Namų žinios
— LN dėkoja B. Kriaučiūnui iš
Ročesterio už $10 auką.
— Rudens sezonui prasidėjus, or
ganizacijos, norinčios naudotis LN
patalpomis, prašomos kreiptis į ad
ministraciją.
— LN personalas linki sėkmės
NAUJAI ATREMONTUOTAS ketu Laimai Krivaitei, pradedant naujus
rių butų namas High Parko rajone. mokslo metus York universitete. Jis
Žemu nuošimčiu finansavimas. Pra pasiges geros, darbščios darbinin
šoma kaina $149,900.00 Skambinti kės, kuri vasaros metu visiems pagel
Antanui Geniui. Įstaigos tel. 233- bėjo įvairiuose darbuose ir įnešė
3323, namų 231-2839. FRANK BA jaunatviškos nuotaikos.
RAUSKAS, LIMITED, Realtor.
— LN apsaugai įsigyta automatinėelektroninė aliarmo sistema.
— LN reikalų vedėjas A. Vaičiūnas
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 savo atostogas praleido Kanados ir
metų. Ji priima pacientus ir toliau. JAV XV mokytojų stovykloje
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, Davinavoje. LN tarnautoja A. Darvengiant nesąžiningų praeivių. Tel. gytė-Byszkiewicz atstovavo Kanadai,
dalyvaudama Monaco pasauliniame
533-8008.
mėgėjų teatre,
daugiakultūrėje
HONEY HARBOUR parduodami grupėje, su vaidinimu “After Baba’s
sklypai — 6 akrų, 7 akrų, 18 akrų, Funeral”.
— Š. m. vasarą sekmadienio
60 akrų ir 90 akrų. Pirmieji trys —
6, 7, 18 akrų parduodami po $10.000. popiečių metu ypatingai padidėjo
Skambinti Jonui tel. 1-705-538-2202. lankytojų-svečių skaičius. Apgailes
taujame, jei kartais tenka kiek
gražiame geresnių namų palaukti, nes nenumatytas žmonių
“Sheridan Homelands” rajone par skaičius sulėtina maisto išdavimą.
duodamas trijų miegamųjų (backAida Dovidaitytė susižiedavo
split) namas su aptvertu dideliu kie
mu už $107.900. Pigiau — mokant su Jonu Rickumi.
grynais. “Paramos” banko $52.000
Daugiakultūriškumo politikai,
mortgičius iš 15 nuošimčio. Skam
binti PEG. ALISAUSKAS, Canada kurią 1971 m. spalio 8 d., Ka
Permanent, tel. 279-7455.
nados parlamente paskelbė P.

Aušros Vartų šventovės naujo iš
orinio paveikslo šventinimas — spa
lio 3, šeštadienį, 5 v. p. p. Bus iškil
mingos pamaldos, kurių metu giedosžymūs Kanados solistai, vargonais
gros Pierre Martineau. Po pamaldų
bus paveikslo atidengimas ir šventi
nimas. Apeigose giedos parapijos
choras ir visi dalyviai. Po to salėje
bus koncertas, vakarienė ir pasirašy
mas šventinimo dokumento. Koncer
to programą atliks žymūs operos so
listai kanadiečiai, kurių tarpe bus ir
sol. G. čapkauskienė su sol. A. Keb
liu. Rengėjai kviečia iš anksto įsigy
ti bilietus klebonijoje arba pensinin
kų klube. Kaina — $10.
Ryšium su minėtomis iškilmėmis
Aušros Vartų parapija, komiteto nu
tarimu, neruoš metinės vakarienės
ir pasitenkins tiktai didžiąja loteri
ja, kurios laimingų bilietų traukimas
įvyks N. Metų sutiktuvėse.
“N. Lietuvos” leidėjų bendrovė,
mirus jos pirmininkui Jonui Petru

skambinti

Havajų

Toronto ateitininkų tėvų
komitetas maloniai kviečia
jus atsilankyti į

H MONTREAL

3907 A Rosemont

9 —3

, ■

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12—6

12 — 6

Greitas ir tikslus patarnavimas!
vaizduojančia lietuvių
gyvenimą ir jų kovas
su kryžiuočiais!.
Šis didysis spektaklis
įvyks 3 vai. po pietų,
Ryersono Instituto salėje,
43 Gerrard Street East.

Tel. Bus.: 722-3545
J

Res.: 256-5355
Bilietai: $25.00, $22.50, ,$20.00, $17.50, $15.00 ir $10.00; gaunami Prisi
kėlimo parapijos raštinėje, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.
Tel. 416-533-0621. Sekmadieniais po pamaldų bilietai pardavinėjami
parapijos salėje. Vakarais galima skambinti J. Vingelienei tel. 536-1785
arba V. Taseckui tel. 279-0363.
Kadangi bilietai toli gražu nepadengs visų išlaidų, labai laukiame mece
natų, kurie už paukotus $75.00 gaus geriausia bilietą į spektaklį ir pakvie
timą į po to rengiamą banketą Prisikėlimo parapijos salėje.

j Vyskupas Antanas Deksnys iš

Solistas Vytautas Paulionis
rugsėjo 18, 21, 24, 27, 30 ir spa
lio 3 dienomis operoje “Hofma
no pasakos” atlieka užeigos šei
mininko Luterio vaidmenį. Ope
ros spektakliai vyksta O’Keefe
Centre. Juos suorganizavo “Ca
nadian Opera Company”. Pažy
mėtina, kad Vytauto Paulionio
vardas ir pavardė visur rašoma
lietuviška forma.
Rašytojo A. Škėmos “Živilę”
Toronte vaidins Los Angeles
Lietuvių Dramos Sambūris rug
sėjo 27, sekmadienį, 4 v. p. p.,
West Secondary School salėje
(žiūr. skelbimą). Spektakliui
globoti sudarytas komitetas: V.
Aušrotas, inž. J. V. Danys, A.
Dargyte-Byszkiewicz, St. Dargis, V. Dauginis, Br. Genčius,
V. Ignaitis, Pr. Žulys.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
Prisikėlimo Parapijos Taryba

Europos rugsėjo 26-27 d. d. lan
kysis Toronte-Mississaugoje ir
sekmadienį, rugsėjo 27 d., 11 v.
r., Lietuvos Kankinių šventovė
je laikys pamaldas. Po jų pa
šventins a. a. kunigo Petro Ažu
balio ir jo giminės paminklą
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.
K Registracija j Augštesniuosius
Lituanistinius Kursus, įskaitant
ir lietuviškai nemokančių klasę,
bus ateinantį pirmadienį ir ant
radienį (rugsėjo 28-29 dieno
mis), 6.30-9 v. v., West Park Se
condary School patalpose.

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

“PARAMOS” Kredito Kooperatyvas
jieško

TARNAUTOJO

“management trainee’*,
turinčio

patyrimo

buhalterijoje

operacijose. Skambinti vedėjui

Sol. Slava Žiemelytė š. m.
spalio 11-12 dienomis koncer
tuos Niujorke Putnamo seserų
rengiamoje vakaronėje, o spa
lio 17 d., drauge su akompania
toriumi J. Govėdu, atliks meni
nę programą Detroite rengia
moje Dainavos stovyklavietės
25-rių metų sukakties iškilmėje.
Etninių Kanados Studijų
Draugija š. m. spalio 14-17 die
nomis Edmontone “Westin Ho
tel” patalpose rengia plačios ap
imties studijinę konferenciją te
ma “Tautybė ir naujoji Kana
da”. Programoje numatyta daug
paskaitų su keliomis sekcijo
mis. Paskaitininkų tarpe matyti
įvairių tautybių asmenų iš visos
Kanados, bet nėra nė vieno lie
tuvio. Aplamai, šioje konferen
cijoje baltiečiai nėra atstovau
jami. Bent taip atrodo pavar
čius programą.

ar

kompiuterio

tel. 532-1149

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos
Kankinių parapijos skyriaus
pirmas po vasaros atostogų na
rių susirinkimas bus spalio 4,
sekmadienį, tuojau po 11 v. pa
maldų Anapilio parodų salėje.
Susirinkime su paskaita daly
vaus kun. dr. Pr. Gaida. Valdy
ba kviečia ne tik nares, bet ir
viešnias gausiai dalyvauti. Be
to maloniai kviečiame įsijungti
į K. Moterų Dr-ją naujas nares,
nes parapijos gyvavimas daug
priklauso nuo minėtos dr-jos
veiklos. Susirinkimas baigiamas
vaišėmis. Laukiame visų atsi
lankant.
Valdyba
Smuikininkų Bankų, atvyku
sių iš Lietuvos, koncertas įvyks
spalio 4, sekmadienį, 5 v. p. p.,
Lietuvių Namų Mindaugo salė
je, o priėmimas kviestiniams
svečiams — Vytauto D. salėje.
Rengėja — p. Vingevičienė.

A. a. Jonės Ožalienės atmini
KLB krašto tarybos suvažia
vimas šaukiamas š. m. spalio 31 mui vietoje gėlių J. Juodikis
— lapkričio 1 dienomis Londo “TŽ” paaukojo $10.
ne, Ont. Tai bus jau vienuolik
A. a. Jonės Ožalienės atmini
tos KLB tarybos antroji sesija. mui Lina Karbūnienė “TŽ” pa
Suvažiavimą globos KLB Lon aukojo $20.
dono apylinkės valdyba.
A. a. J. Reivyčio atminimui
Anapilį aplankė Ona Dovydai- O. J. Drąsučiai “TŽ” paaukojo
tytė-Malko su savo vyru Malko, $20.
lydimi p. p. Lukų. O Dovydaity
A. a. Vytauto Vaitonio1 dvejų
tė yra a. a. prof. Prano Dovydai metų mirties prisiminimui jo
čio dukra. Ji labai domėjosi sa žmona Lidija Vaitonienė “TŽ”
vo tėvo vitražu Lietuvos Kanki paaukojo $15.
nių šventovėje. Šiuo metu ji su
A. a. Liudos Krakauskienės
savo vyru gyvena Pompano atminimui Ona Jakimavičienė
Beach, Floridoje.
paaukojo “T. žiburiams” $20.
Muzikas Jonas Govėdas vasa
Dr. K. Liutkus po sėkmingos
ros metu dirbo “Limelight”
operacijos
Sv. Juozapo ligoninė
teatre kaip muzikinis direkto
je
sveiksta
ir tikisi greitai su
rius veikalo “Little Mary Sun
shine” pastatyme. Jaukus teat grįžti į namus.
Viktoras ir Viktorija Staškūras ir gera vaidyba sutraukia
nai, žymūs lietuviškos spaudos
nemažai žiūrovų.
rėmėjai, gyvenantys MississauA. a. Vincas Treigys, 81 m. goje, “T. žiburiams” paaukojo
amžiaus, senosios kartos tau $100.
tietis, mirė rugsėjo 15 d. Delhi
Torontietis Jurgis Strazdas
mieste, kur gyveno kaip pensi
išvertė
iš anglų kalbos benedik
ninkas. Palaidotas rugsėjo 17
tino
Ivano
Havenerio knygelę
d. Delhi kapinėse. Velionis, kaip
“
Imk
ir
skaityk!
” 55 puslapių
pasiturintis ūkininkas, daug pa
apimties.
Tai
parankus
vadovas
dėjo pokario ateiviams — suda
pradedantiems
skaityti
Sv.
Raš
rė daug afidavitų, kurių dėka
tą.
Knygelę
išleido
“
Krikščionis
nemažai tautiečių galėjo atvyk
ti Kanadon. Pastaraisiais metais gyvenime”.
velionis sirgo ir viešajame lietu FLORIDOJE — ST. PETERSBURGE, Lietuvių Klubo patalpose išnuo
vių gyvenime nebesirodė.
mojamas butas su baldais — sezonui
A. a. dr. Jono Baltrušaičio at arba ilgesniam laikui. Teirautis kiek
minimui Elena ir Juozas Girė vieną dieną po 5 v. p. p. telefonu
nai “TŽ” paaukojo $20.
813-367-2413.
A. a. Broniaus Mikšio atmini PARDUODAMI tautiniai drabužiai
mui Jonė ir Juozas Sakalauskai 14-16 ar. dydžio, karūna ir kasos.
Skambinti tel. 762-6172 Toronte.
“TŽ” paukojo $20.

