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Kai Vilnius tyli...
Vasario 16-sios aktas 1918 m. buvo paskelbtas Vil

niuje. Tai buvo laisvės charta. pažadinusi lietuvių tautą iš 
Šimtmetinio letargo, atnešto carinės rusų imperijos. To
kios reikšmės aktas šiandieną turėtų būti visų pirma 
minimas pačiame Vilniuje. Deja, laisvės chartos lopšyje 
tebesiaučia jau ne baltasis, o raudonasis caras, valdantis 
savo imperiją iš tos pačios Maskvos. Todėl Vilnius šian
dieną yra priverstas tylėti. Tiktai jo pogrindžio žmonės 
drįsta kartais slaptai nueiti prie Vasario 16 akto atstovo 
dr. J. Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse ir padėti vainiką 
arba gėlę. Vienur kitur pasirodo slaptai iškelta Lietuvos 
trispalvė, bet ir tai su didele rizika prarasti net ir turimus 
laisvės trupinius. Taip, tyli laisvės chartos sostinė, tyli ir 
visa Lietuva, nes ji negali kalbėti — yra paralyžuota. 
Kaikam tai sudaro įspūdį, jog Lietuva ta savo prievartine 
tyla yra patenkinta. Taip mano nevienas laisvojo pasaulio 
žmogus, matąs gyvenimą pro raudonus akinius. Tai ap
gaulingas žvilgsnis, kuris nemato tylios lietuvių kančios. 
Lageriai, kalėjimai, psichiatrinės ligoninės yra pilni 
lietuvių, protestuojančių prieš sovietinę priespaudą, 
tačiau jų protestas yra tylus, jų kančia yra nebyli, jų 
šauksmas kalėjimo sienų nesugriauna.

TAIP. Vilnius tyli, bet jo vietoje šaukia išeivija. Per 
ištisą keturiasdešimtmetį ji tapo Gedimino, Vil
niaus miesto įsteigėjo, geležinio vilko balsu. 

Legenda tapo tikrove. Štai Vasario 16-sios proga tas 
išeivijos šauksmas tapo girdimas beveik visame lais
vajame pasaulyje. JAV-bių kongrese apie Lietuvos laisvę 
kalba senatoriai ir atstovų rūmų nariai. Kanados par
lamento rūmuose vyksta baltiečių vakarai, kuriuose 
dalyvauja augščiausi krašto pareigūnai. Lietuvos pasiun
tinybėse, ypač Vašingtone, rengiami oficialūs priėmimai, 
kuriuose dalyvauja diplomatinių sluogsnių žmonės. Va
sario 16-sios minėjimai rengiami visose lietuvių išeivijos 
gyvenvietėse. Juose dalyvauja žymūs vietiniai veikėjai 
kitataučiai, politikai, valdžios bei miestų pareigūnai. Net 
visai mažose lietuvių gyvenvietėse neužmirštama Vasario 
16-ji. O tokių gyvenviečių yra beveik visame laisvajame 
pasaulyje — ir Europoje, ir abiejose Amerikose, ir Aust
ralijoje. Dabartiniu metu lietuviai yra tarytum naujų 
laikų žydai — jų visur pilna. Dėlto jų balsas visur gir
dimas, o Vasario 16 proga jis tampa ištisu laisvės 
šauksmu, pasiekiančių ir laisvųjų kraštų valdžias, ir 
spaudą, ir radiją, irteleviziją. Juo toliau, juo tas šauksmas 
stiprėja ta prasme, kad vis lengviau pasiekia oficialius 
sluogsnius ir plačiąją visuomenę.

SUPRASDAMI tą savo misiją būti tylinčio Vilniaus 
balsu, nenuvertinkime Vasario 16-sios minėjimų. 
Tai viena iš mūsų tautos pagrindinių dienų, kai visa 

išeivija subanguoja Lietuvos laisvės šauksmu. Kaikur 
pasigirsta balsų, kad nusibodo Vasario 16-sios minėjimai, 
kad juos reikia palikti tiktai veteranams, kad geriau pail
sėti namie, pasiklausyti lietuviškos muzikos ir pan. Tai 
pavargėlių balsai. Ar jie pagalvoja, kad mes neturime 
teisės pavargti? Ar mūsų broliai bei seserys, kenčiantys 
vergiją ir net sibirinius vargus, skundžiasi pavargimu? 
Jeigu jie gali ištverti tokią priespaudą ir nepavargti, juo 
labiau mes, laisvės žmonės! Taip pat girdėti balsų, kad 
Vasario 16-sios minėjimai turėtų būti skirti vien 
lietuviams su grynai lietuviška programa.Tai irgi nėra pri
imtinas pageidavimas, nes veda į tautinį getą, kuriuo gali 
būti patenkinti ir Lietuvos pavergėjai. Vasario 16-sios 
paskirtisyra daug platesnė, reikalaujanti išeiti į aplinkos 
pasaulį ir atlikti šauklio misiją. Tiesa, reikia pripažinti, 
Vasario 16-sios minėjimai pasidarė perdaug trafaretiški, 
nuobodūs, piktnaudžiaujami kaikurių politikierių, at
grasinantys ypač jaunimą. Tai reikia taisyti, reformuoti ir 
padaryti Vasario 16-tąją tautinio pakilimo ir Lietuvos 
laisvės švente, kurioje, tylint Vilniui, šauktų pasauliui 
visa lietuviškoji išeivija. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Parlamento streikui pasibaigus

Pasaulio įvykiai
L. BREŽNEVAS PRANEŠĖ SOVIETINIŲ PROFSĄJUNGŲ KON
GRESE, kad Sovietų Sąjunga sustabdė vidutinio nuotolio “SS- 
20” raketų išdėstymą europinėje savo dalyje. Jų skaičius nebus 
padidintas, jeigu Atlanto Sąjunga sekančiais metais neįveš į V. 
Vokietiją, Britaniją ir Italiją 572 naujų “Pershing II” raketų ir 
nacių “V-l” pavyzdžiu pagamintų skraidančių bombų. JAV prez. 
Reaganas šį pasiūlymą laiko sukta propaganda, siekiančia su
kelti naujas demonstracijas prieš atominius ginklus V. Europo
je. Jis teisingai pabrėžia, kad Sovietų Sąjunga savo europinėje 
dalyje jau turi 300 “SS-20” raketų, kurių kiekviena yra aprūpin
ta trimis atominiais užtaisais, galinčiais pasiekti skirtingus tai
kinius. Tatįiš tikrųjų į V. Europos miestus bei kitus taikinius 
dabar jau yra nukreipta net 900 atominių užtaisų. Be to, “SS-20”

Opozicinės konservatorių par
tijos kovo 2 d. sustabdytas Ka
nados parlamento darbas bu
vo pradėtas tik kovo 17 d., kai 
parlamentarus balsuoti šau
kiantis skambutis be jokios 
pertraukos jau buvo skambė
jęs net 358 valandas. Politinę 
krizę sukėlė vyriausybės pa
siūlytas daug dalių turintis 
energijos išteklių įstatymo 
projektas, kurį konservatoriai 
norėjo suskaldyti į kelis atski
rus įstatymus, kad už juos bū
tų galima ir atsikrai balsuoti. 
Liberalams atsisakius tai pa
daryti, konservatoriai 10 v. 
v. pasiūlė balsuoti už posėdžio 
nutraukimą. Jie betgi išėjo iš 
posėdžių salės ir jon negrįžo 
iki kovo 17 d., 2 v.p.p. Tada, pa
gal sustabdytą kalendorių ir 
laikrodį, parlamente tebebu
vo kovo 2 d., 10 v. v. Balsavimas 
buvo pradėtas posėdžio nu
traukimo klausimu, nors tas 
posėdis iš tikrųjų jau buvo nu
trauktas 15 dienų. Balsavimą 

131:107 rezultatu laimėjo li
beralų daugumą parlamente 
turinti vyriausybė. Atseit, 
konservatorių reikalautas po
sėdžio nutraukimas buvo at
mestas. Juokingiausia, kad 
pusės mėnesio pertrauką tu
rėję parlamentarai, balsavime 
sugaišę vos 15 minučių, nutar
tą neatidėti posėdį tuojau pat 
užbaigė. Esą oficialiai tada 
parlamente tebebuvo kovo 2 
d., 10.15 v. v. — laikas parla
mento atstovams eiti namo.

Normalus Kanados parlamen
to posėdis prasidėjo tik sekan
čią dieną, kovo 18, kai iš sustab
dyto kalendoriaus ir laikro
džio buvo grįžta laiko tėkmės 
realybėn. Juokingai atrodantį 
streiką parlamente išsprendė 
liberalų vyriausybės padary
tos nuolaidos. Šios partijos va
das parlamente Y. Pinardas 
sutiko suskaldyti didžiulį ener
gijos išteklių įstatymo pro
jektą į mažesnius įstatymų 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje 1982.11.24 Baltiečių Federacijos pirmininkė adv. JOANA 
KURAITĖ pasitinka gubernatorių EDVVARDĄ SCHREYERĮ ir jo žmoną Nuotr. L. Giriūno

“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui”
Pokalbis su mokslo žmogumi dr. Kaziu Ėringiu, neseniai pasitraukusiu iš sovietų okupuotos Lietuvos

— Daug metų gyvenote Lie
tuvoje. iškilote mokslo pasau
lyje ir turėjote materialiniu po
žiūriu aprūpintą gyvenimą. Kas 
paskatino palikti savo pozicijas 
ir tapti išeiviu ar net tremti
niu?

— Ne vien duona kasdieni
ne žmogus yra sotus. Gyveni
mas tėvynėje ir darbas moks
le buvo, sakyčiau, neblogame 
stovyje. Man sekėsi, bet pri
klausau prie tų lietuvių, ty. 
daugumos, kurie niekados ne
susitaikė su Lietuvos okupa
cija ir su apgaule, kuri yra 
padaryta mūsų tėvynei. Iš tų 
visų pozicijų išplaukia mano 
konfliktas su sovietine santvar
ka, oypatingai su slaptomis tar
nybomis. Pastarųjų brovimasis 
į Lietuvos gyvenimą yra visuo
tinis ir įvairaus lygio. Aš, kaip 
mokslininkas, veržiausi į 
ryšius, į tikrą mokslą, į kon
gresus bei simpoziumus, bet 
visur susidūriau su dideliu 
koštuvu, sulaikymu, barjerais, 
ir žingsnis po žingsnio aš vis 
giliau jaučiau mūsų tėvynės iš
niekinimą. Žinoma, aš tam iš
niekinimui esu jautrus, 
tiksliau sakant, reiklus. Jei 
normaliame gyvenime būtų 
pareikšti priekaištai, būtų pa
prasčiau. Bet šiuo atveju aš su 
jais negalėjau susitaikyti, irtai 
privedė prie mano gyvenimo 
kryžkelės. Buvau pasyviai be
sipriešinąs okupacijai, dirbau 
sąžiningai mūsų mokslo labui 
ir galų gale patekau į didelę 
mokslinę ekspediciją, kuri 
važiavo penkiem mėnesiam į 
vandenynus, Indijos ir Ra
miojo vandenyno kraštus ir 
salynus. Joje patekau, mano 
supratimu, į diskriminacines 
sąlygas, į sunkaus režimo 
sąlygas, sunaikinimą, grėsmę. 
Be to, prisidėjo individuali 
mano organizmo savybė (esu 
karo metais sužalotas, sunkiai 
galiu pailsėti). Pastebėjau, kad 
laive buvo trys kajutės, kurios 
yra nepaprastai triukšmingos. 
Jose buvo patalpinti mažųjų 
tautų atstovai ir nepartiniai 
žmonės. Aš čia įžiūrėjau dar 
kraupesnį žmonių niekinimą. 
Ir Seyšelių respublikoje, Vik
torijos mieste, sostinėje, 
JAV ambasadoje, paprašiau 
politinės globos 1981 m. liepos 
22 d. po mėnesio plaukiojimo 
vandenynuose. Atrodė, kad ten 
dirbsime kaip mokslininkai, 
buvo skirta 40 darbo dienų 
sausumoje iš 150 dienų, o 

mums ten bebūnant paaiškėjo, 
kad tik 10 dienų galėsime 
dirbti sausumoje. Tada ir čia 
man iškilo problema — 
pasityčiojimas iš sausumos 
specialistų, nors ta kelionė 
mums buvo lyg ir premija, 
įgalinanti dalyvauti toje 
ekspedicijoje ir botanikų kon
grese Australijoje. Viskas 
mokslo plotmėje buvo gražu ir 
net, sakyčiau, tauru, bet kai 
supratau šio reiškinio turinį, 
priėjau galutinę gyvenimo 
krizę. Save laikau auka vardan 
pasipriešinimo tėvynės išnie
kinimui.

— Kaip Jums atrodo Lietuva 
dabar, žiūrint iš tolo: ar tai viso
kios gerovės kraštas, kaip skel
bia sovietinė spauda?

— Lietuva man atrodo da
ranti didelę techninę, moks
linę pažangą, bet aš gerai su
prantu komunizmą bei rusiš
kojo imperializmo tikruosius 
tikslus, kurie yra ne kas kita 
kajp socialkolonizmas. Ta visa 
sistema, visa, kas yra daroma 
joje, siekia pakirsti tautinę 
mūsų bendruomenę, pagrin
dinius jos dalykus. Minėtoji 
techninė pažanga, kurią aš 
vadinu technogeneze, griauna 
gyvenimo pagrindus tautų, jei
gu skatinamas perspartus vys
tymasis. Tai, ką daro dabar
tinė okupacinė santvarka, įga
linanti kurti lietuvių kultūrą, 
palaikyti kaikurias tradicijas, 
nėra peiktinas dalykas, tačiau 
ir ši pastanga yra pajungta di
džiajam socialkolonizmo tiks
lui, kad mes per savo kalbą, 
tradicijas, kultūrą, paneigda
mi religiją, atsisakytume to, 
kas mums yra brangu, savo ta
patybės, pavirstume to koloniz- 
mo įrankiais ir iš lengvo savo 
kalbą, geriausiu atveju, nu-1 
stumtume į antraeilę poziciją 
arba galų gale pradėtume jos 
gėdytis. Su tuo aš sutikti ne
galiu. Esu reiklus tėvynės iš
niekinimui.

— Minėjote, kad Lietuvoje 
techninė pažanga padaryta. Ar 
ji pastebima ir kitose srityse, 
nepaisant okupacinių sąlygų?

— Žinoma, yra dalykų, kurių 
nepriklausoma Lietuva nesu
skubo pakelti į reikiamą lygį 
per trumpą 20 metų laikotarpį 
dėl krašto varganumo, inteli
gentijos stokos. Dabar lietu
vių tauta, įskaitant ir išeiviją, 
yra pakankamai išsimoksli

nusi. Negalima lyginti su tuo, 
kas buvo anksčiau.

— Ar Lietuva, būdama nepri
klausoma, būtų padariusi di
desnę pažangą ekonominėje ir 
kitose srityse?

— Klausimas daugiaplanis. 
Negali būti vienareikšmio at
sakymo. Manau, kad Lietuva, 
būdama nepriklausoma, būtų 
neabejotinai galėjusi sparčiau 
vystytis pirminėse pokario 
stadijose. Net ir dabar Lietuva 
kaikuriose srityse nėra 
pasiekusi prieškarinio lygio, 
nors okupantas techniškai yra 
gerai apsiginklavęs. Pvz. žemės 
sausinimo darbai. Nepriklau
soma Lietuva nusausino 
630.000 ha, o okupantas per pir
muosius 20 metų beveik nieko 
nepadarė — nusausino vos 
kelis tūkstančius ha ploto. 
Nepriklausomos valstybės, 
kaip Danija, Kanada, per 20 
metų padarė daug daugiau. 
Lietuva nepriklausomybės 
metais sėkmingai tvarkė savo 
žemės ūkį, būdama sunaikinta 
iki pamatų. Ji per 20 metų 
anomis laiko sąlygomis padarė 
daugiau nei sovietinė okupaci
ja per tą patį laiką, turėdama 
techninę galybę. Lietuva, 
būdama nepriklausoma, būtų 
siekusi pažangos, sakyčiau, 
šturminiu sprogimo būdu. 
Nemanau, kad pažanga būtų 
buvusi mažesnė, daug kur ji 
būtų buvusi didesnė. Laisvoje 
Lietuvoje būtume galėję ginti 
tikruosius savo tautinius in
teresus, neniekindami kitų 
tautybinių mažumų, su 
kuriomis gyvename. Dabar mes 
savo kultūroje vystome tuos 
barus, kurie yra naudingi 
okupantui, o visus kitus vys
tome krūpčiodami, bijodami, 
kadangi kažkas kažką daro 
Lietuvai, o jiegu reikalauji 
radikalesnių dalykų, kurie 
mums yra gyvybiškai svarbūs, 
neleidžiama plėtoti taip, kaip 
reikia tautai, gyvenančiai pil
nakraujį gyvenimą.

— Sovietinės okupacijos 
metais Lietuvoje įvyko labai di
delių pasikeitimų. Ar tai neat
siliepė į tautos psichologiją? 
Kitaip sakant, ar dabarties lie
tuvis yra labai skirtingas nuo 
laisvoje Lietuvoje užaugusio 
tautiečio?

— Kažkoks skirtingumas yra. 
Kaikur jis gal ir nemažas, kai
kur gal ir skaudus. Manau, kad 

(Nukelta j 3-čią psl.) 

raketos V. Europą gali pasiek- • 
ti iššautos ir už Uralo kalnų, 
iš azijinės Sovietų Sąjungos 
dalies. Atlanto Sąjunga V. Eu
ropoje neturi nė vienos vidu
tinio nuo tolio raketos, kuri 
galėtų pasiekti taikinius So
vietų Sąjungos teritorijoje. 
Šią pavojingą spragą tegalima 
pašalinti “Pershing II” rake
tomis ir skraidančiomis bom
bomis su atominiais užtaisais. 
Prez. R. Reaganas pakartojo 
1981 m. lapkričio 18 d. padary
tą pasiūlymą atsisakyti naujų 
raketų įvedimo į V. Europą, 
jeigu Sovietų Sąjunga iš savo 
sistemos išjungtų visas “SS-20” 
raketas ir kiek anksčiau išdės
tytas senesnes “SS-4” ir “SS-5” 
raketas. L. Brežnevo pasiūly
mas esąs nepriimtinas, nes jis 
užtikrintų atominį Sovietų Są
jungos pranašumą prieš V. Eu
ropą. Tokiai prez. R. Reagano 
išvadai pilnai pritaria ir kitų 
Atlanto Sąjungos valstybių va
dai. L. Brežnevo pasiūlymas 
yra susietas su neaiškiu gra
sinimu: jeigu V. Europa susi
lauks “Pershing II” raketų ir 
skraidančių bombų, nukreip
tų prieš Sovietų Sąjungą, pas
taroji imsis panašių priemo
nių prieš JAV. Jomis galėtų 
būti “SS-20” raketų įvežimas 
Kubon arba sutelkimas povan
deninių laivų su tomis rake
tomis arčiau JAV pakrančių.

Užmirštas karas
Vietnamo kariuomenės dali

niai, pasinaudodami sausumos 
sezonu, pradėjo pulti pasku
tines nuversto P. Poto režimo 
rėmėjų grupes vakarinėje 
Kambodijoje, Tailandijos pa
sienyje. Kovos tarp vietnamie
čių ir P. Poto grupių vyksta 
nuo 1979 m. pradžios. Pastarų
jų skaičius dabar yra sumažė
jęs iki 20.000 vyrų. Naujų rė
mėjų nepavyksta užverbuoti 
dėl P. Poto komunistinio reži
mo praktikuoto masinio Kam
bodžos gyventojų žudymo pus
ketvirtų metų trukusiame val
dymo laikotarpyje. P. Poto kon
troliuojama sritis sumažėjo 
nuo 400 kv. mylių iki 40 Tailan
dijos pasienyje. Atrodo, jo ša
lininkų laukia neišvengiamas 
pralaimėjimas, nes Vietnamas 
Kambodijon yra atsiuntęs be
veik 200.000 karių, remiančių 
Hanojaus vadų pasirinktą ko
munistinį H. Samrino režimą.

Popiežiaus atstovas
Popiežius Jonas-Paulius 

II Britanijon atsiuntė savo 
atstovą arkiv. B. Heimą, už
baigdamas puspenkto šimtme
čio trukusį diplomatinių ryšių 
nutraukimą. Atrodo, tai buvo 
susieta su artėjančiu Jono- 
Pauliaus II apsilankymu. Bri
tanijoje jis viešės gegužės 28 — 
birželio 2 d. d. Šia proga Bri
tanijos pasiuntinys Vatikane 
M. Heathas buvo pakeltas į 
ambasadorius, o arkiv. B. Hei- 
mui buvo suteiktas pronunci- 
jaus titulas.

Žuvo žurnalistai
Įtampą Salvadore didina ar

tėjantys rinkimai kovo 28 d. 
Juos stengiasi ignoruoti mark
sistiniai partizanai, pasiekian
tys net sostinės priemiesčius, 
raginantys pradėti visuotinį 
sukilimą. Šiaurinėje Salvado
ro dalyje buvo nušauti keturi 
Olandijos radijo bei televizi
jos žurnalistai. Oficialiai tei
giama, kad jie atsidūrė kryžmi
nėje ugnyje tarp partizanų ir 
valdžios kariuomenės dalinio. 
Įtariama, kad juos galėjo nu
šauti kariai, nes tie žurnalis
tai buvo užmezgę ryšius su par
tizanais, pilietinį karą bandė 
vaizduoti iš jų pusės. Vakarie
čių spaudoje dabar netrūksta 
pranešimų, kuriems naudoja
mi susitikimai su partizanais. 
Salvadoro prez. J. N. Duarte 
dėl žurnalistų nužudymo puo
lė dešinio sparno ekstremis
tus, sudariusius nepriimtinų 
žurnalistų sąrašą.

Peraugštos kainos
Naftą parduodančių dvyli

kos šalių ministerial posėdžia
vo Vienoje. Netikėtą proble
mą jiems sudaro perdidelė naf
tos pasiūla pasaulinėje rinko
je, gerokai sumažinusi jos kai
nas. Posėdyje buvo priimtas 
nutarimas kasdieninį naftos 
tiekimą apriboti 18 milijonų 
statinių. Saudi Arabija, atsi
sakiusi įsijungti į šią sutartį, 
savo tiekimą sutiko sumažinti 
puse milijono statinių. Tiki
masi, kad šių pastangų dėka 
bus išlaikyta bendra $34 kaina 
už statinę. Naftos dabar yra 
toks perteklius, kad numaty
tas tiekimo sumažinimas gali 
būti nepakankamas $34 kainai 
išlaikyti.

Siame numeryje:
Kai Vilnius tyli . . .

Tylint Vasario 16-sios miestui, šaukia visa išeivija 
“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui”
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Nerimas dėl naujų vyskupų

' Pogrindžio spauda apie užmojį skirti naujus vyskupus 
Tarp dviejų sistemų
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Kenčiame savoje tėvynėje

Atsišaukimas, kviečiantis streikuoti Baltijos šalių darbininkus 
Teritoriniai mūsų tautos plotai

Atsiliepimas įdr. Jono Balio pastabas apie M. Lietuvą
Tikinčiosios Lietuvos Diena
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Solistų iš Pietų Amerikos koncertai Šiaurės Amerikoje 
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Tarp dviejų sistemų
Praktinės pastabos apie kapitalizmą ir komunizmą

Nerimas dėl naujų vyskupų

J. VAIČELIŪNAS
Dvejopas kapitalizmas

Kapitalizmas yra kapitalu 
paremta santvarka. Jis gali būti 
humaniškas ir barbariškas. Apie 
humanišką kapitalizmą seniau 
neteko girdėti, o apie visokias 
baudžiavas, lažus girdėjome iš 
savo prosenelių. Buvo ir dabar 
dar yra kapitalizmo su ver- 
gijomis, baudžiavomis ir 
kitokiais žmonių varginimais. 
Bet yra ir h u m a n i š ko 
kapitalizmo. Pvz. po II D. karo V. 
Vokietijoje vienos bendrovės 
vadovybė į savo eiles pakvietė 
darbininkų unijos atstovus, kad 
ir darbininkai galėtų dalyvauti 
bendrovės pelne. Kitur dar
bininkams teko vesti sunkia kovą 
su bendrovėmis ar fabrikų 
savininkais, kad galėtų įsteigti 
darbininkų uniją, kuri juos gintų 
nuo išnaudojimo, iškovotų 
geresnį atlyginimą bei geresnes 
darbo sąlygas. Barbariško 
kapitalizmo dar yra ir dabar 
Vidurinėje Amerikoje ir kaiku- 
riuose kituose nekultūringuo
se kraštuose.

Seniau niekas darbininkų 
negynė nuo išnaudojimo, iš
metimo iš darbo ar panašių 
skriaudų. Šias eilutes rašančiam 
teko dirbti didelėje Kanados 
bendrovėje, kurioje per 40 ben
drovės gyvavimo metų buvo tik 
vienas darbininkas, išsitarnavęs 
pensiją, kai ta pati bendrovė 
dabar kasmet į pensiją atleidžia 
po keletą šimtų darbininkų. 
Kodėl anksčiau darbininkai 
negalėjo išsitarnauti pensijos, 
nors pensijos nuostatai ir tada 
buvo, o bendrovėje kasmet dirbo 
po keletą tūkstančių dar
bininkų? Tada darbininkai, dar 
neišsitarnavę pensijos, dažnai 
būdavo išmetami iš darbo. Tokiu 
būdu jie ir negalėjo išsitarnauti 
pensijos.

Tokie nenormalumai tęsėsi iki 
II D. karo. Krašto vyriausybė į 
darbininkų reikalus nesikišo. 
Svarbu, kad bendrovė ir dar
bininkai mokėjo valstybinius 
mokesčius. Bendrovė neleido 
darbininkams steigti unijos. Jei 
buvo įtartas darbininkas, 
dalyvaująs unijos įsteigime, 
buvo atleidžiamas iš darbo. Iš
mestas iš darbo niekam negalėjo 
pasiskųsti.

Tokia padėtisdaugdarbininkų 
pastūmėjo į komunizmą, nors 
komunizmas darbininkams taip 
pat nieko gero neduoda, kai dar
bininkai atsiduria komunistų 
valdomame krašte. Bet kai dar
bininkas patenka į nusivylimą, 
nueina tuo keliu. Tik II D. karui 
įpusėjus, krašto vyriausybė iš
leido nuostatą, kad darbininkai 
dėl unijos steigimo negali būti 
atleisti iš darbo. Tada darbinin
kai galėjo steigti uniją ir 
susitarimo keliu nustatyti darbo 
bei atlyginimo sąlygas.

Dabar JAV ir Kanados dar
bininkai turi savo unijas. Gal 
kaikur krašto vyriausybė ir per
daug nukrypo, leisdama unijas 
steigti net valstybės tar
nautojams, dėl kurių didelių 
nemalonumų susilaukia visas 
kraštas. Juk valdžios pareiga 
pasirūpinti savodirbančiais, nes 
valdžia yra vyriausias krašto au
toritetas. Kam čia unijos? Dabar 
unijas turi mokytojai, policinin
kai, paštininkai, gaisrininkai ir 
eilė kitų valstybės tarnautojų. 
Kol kas, kaip vienas kanadietis 
juokiasi, unijos dar neturi 
kariuomenė, parlamentas ir 
ministerių kabinetas.

Tarp kapitalizmo ir komuniz
mo vyksta kova. Ten kur 
valdo humaniškas kapitalizmas, 
respektuojantis darbininkų 
teises, vyrauja taika ir gerovė, 
bet ten, kur įsigali barbariškas 
kapitalizmas, susidaro labai 
sudėtinga socialinė būklė. Tokią 
būklę pvz. matome Salvadore: 
nekovosi prieš komunistų va

dovaujamus darbininkus, gali 
įsigalėti komunistinė sistema, 
kuri jau bus Maskvos žinioje, 
kaip Kuboje. Visur prie kovo
jančių darbininkų prisiplaka 
komunistai, kuriuos remia 
Maskva, kad tame krašte būtų 
įvestas komunizmas. Po II D. 
karo Maskva daug kur įvedė 
komunizmą, o vakariečiai nė iš 
vieno tų kraštų komunizmo neiš- 
gujo. Komunistai jungiasi prie 
visų, kurie išeina prieš krašto 
valdžią (tik ne prieš komunis
tinę). Kai 1935 m. Lietuvoj Suval
kijos ūkininkai išėjo į streiką 
prieš krašto valdžią, prie jų 
nagus kišo ir komunistai. Dabar 
jie apie tai plačiai rašo.

Komunizmas
Komunizmas yra pasaulė

žiūrinė marksizmo for
ma bei santvarka. Rusiškasis 
komunizmas yra labai nutolęs 
nuo Markso mokslo. Jei kada 
Rusijoje skambėjo pro
letariatas, proletarai valdė tą 
kraštą, tai dabar ir Sovietijos 
valdžioje proletarų nebėra. Yra 
tik komunistai arba raudonieji 
kapitalistai, kurie praktiškai yra 
paneigę Markso mokslą apie dar
bininkų išnaudojimą. Net 
raudonosios Kinijos valdovai, 
kurie dar kiek laikosi Markso 
mokslo ir proletariato santvar
kos, Maskvos komunistus vadina 
raudonaisiais kapitalistais.

Raudonajam kapitalizmui 
pradžią davė Stalinas, panaikin
damas visa tai, kas yra pro- 
letariška: komandirai, pro- 
letariška apranga, gyvenimo 
sąlygos. 1918-20 m. Maskvos ko
munistai plėšė karininkams 
antpečius, o dabar Maskvos 
komandirai vadinasi karinin
kais net iki maršalo laipsnio. Jie 
užsidėjo net platesnius 
antpečius. Jų generolai nesiten
kino carų generolų uniforma. Jie 
paėmė pavyzdį iš Vakarų 
kapitalistų: iš vokiečių generolų 
— lampasus, iš amerikiečių — at
verstus švarkų atlapus su kak
laraiščiais ir prabangų 
gyvenimą. Sovietai pralenkė net 
amerikiečius: amerikiečiai mar
šalų neturi, o Maskva jų turi 
daug.

Kad maskvinis komunizmas 
yra žiauri, barbariška sistema, 
turėtų žinoti visas pasaulis. Bet 
Vakaruose yra žmonių n e t su 
augštuoju išsilavinimu, kurie 
apie maskvinį komunizmą neturi 
jokio supratimo. 1950 m. kartą 
kalbėjausi su vakarinių kalbos 
kursų mokytoju, kuris buvo 
baigęs universitetą ir greitai 
buvo paskirtas gimnazijos direk
toriumi. Kaijamužsiminiauapie 
maskvinį komunizmą, atsakė, 
kad ir Ispanijoje yra diktatūra, 
fašizmas. Aš jam papasakojau 
keletą pavyzdžių apie maskvinį 
komunizmą ir frankinį fašizmą. 
Tada jis kiek pasikeitė. Aš jam 
pareiškiau: “Kanados žmonės 
rusišką komunizmą neturi su
pratimo net tiek, kiek Lietuvos 
10 metų vaikas”. Jis į tai nieko 
neatsakė, bet karčią piliulę pra
rijo.

Dabartinė Kanados vyriau
sybė labiau palaiko komunis
tus, negu nekomunistus. Ji davė 
12 milijonų dol. Castrui, iš Čilės į 
Kanadą komunistus gabeno net 
kariniais transporto lėktuvais, 
juos apgyvendino viešbučiuose, 
davė visą išlaikymą. Tie 
Kanados imigrantai, kurie 
pabėgo nuo žiauraus komunizmo 
ir neteko savo tėvynės, 1947-50 m. 
tokios prabangos Kanadoje 
neturėjo. P. Trudeau valdymo 
laikais iš JAV į Kanadą pribėgo 
daugybė dezertyrų, kurie 
nenorėjo kariauti prieš Š. Viet
namą. P. Trudeau gyrė Sibiro 
šiaurėje esantį Norilsko miestą, 
kurį pastatė kacetininkai, gyrė 
Lenkijos valdovą gen. Jaruzels- 
kį, įvedusį Lenkijoje karinį 
stovį.

1981 m. pabaigoje buvo pasklidusi 
žinia išeivijoje ir pavergtoje 
Lietuvoje, kad netrukus bus pa
skirti nauji vyskupai, kurie papil
dys apgriautą hierarchiją 
Lietuvoje. Buvo minimi ir kandida
tai. Vienų nuomone, jie buvo kom
promisiniai, kitų — nepriimtini. 
Čia spausdiname ištrauką iš 
naujausio pogrindinės “LKB 
Kronikos” numerio, būtent, 50-to, 
kurioje atsispindi Lietuvos po
grindžio pažiūra į parinktus kandi
datus vyskupų pareigoms ir į esa
mų ištremtų vyskupų būklę.

“TŽ” RED.
Maskva 1981 metais “sutiko” 

sugrąžinti į darbą be teismo 
daugiau negu 20 metų tremtyje 
laikomus vyskupus — Vilniaus 
arkivyskupijos vysk. Julijoną 
STEPONAVIČIŲ ir Kaišiado
rių vysk. Vincentą SLADKEVI
ČIŲ. Užsienio diplomatai ne
kartą patiki gera Maskvos 
valia, tačiau Lietuvoje, kur 
tikintieji kasdien susiduria su 
valstybinio ateizmo klasta bei 
veidmainyste, kiekvienas so
vietinės valdžios “geros valios” 
gestas kelia susirūpinimą. Šiuo 
atveju susirūpinimą kėlė 
ypatingos priežastys.

Maskva pareikalavo kaip 
sąlygą tremtinių vyskupų įdar
binimui pakonsekruoti tris 
naujus, sovietinės valdžios 
parinktus kandidatus. Ne baž
nytinės vyriausybės, o sovieti
nės valdžios parinkti kandida
tai ir buvo pristatyti Apaštalų 
Sostui. Beliko Apaštalų Sostą 
įtikinti, kad nauji kandidatai 
yra tinkami toms pareigoms, o 
šis tremtinių vyskupų įdar
binimo ir naujų vyskupų pa
skyrimo projektas esąs 
pozityvus aktas ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai būsiąs nau
dingas. KGB talkininkai gerai 
atliko šią užduotį ir liepos 
mėn., po Lurdo Eucharistinio 
Kongreso, pasidarė aišku, kad 
sovietinė valdžia savo tikslą 
jau beveik pasiekė — jos pa
siūlyti kandidatai į vyskupus 
Apaštalų Sosto yra arba pačiu 
artimiausiu laiku tikriausiai 
bus nominuoti vyskupais.

Ši žinia Lietuvos katalikams 
buvo bene pati skaudžiausia 
per visą pokario laikotarpį. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
pokario metais pergyveno vi
sus galimus persekiojimus: 
buvo kalinami ir net šaudomi 
vyskupai, šimtai kunigų ėjo 
Gulago keliais, sovietinė 
spauda pylė pamazgas ant 
kunigų ir Bažnyčios, administ
racinis sovietinės valdžios 
aparatas kaip replėmis laikė 
suveržęs betkokią religinę 
veiklą, tačiau Bažnyčia nežuvo 
ir pasirodė labai gyvybinga.

Pats skaudžiausias pokario 
laikotarpio Lietuvos kunigų ir 
tikinčiųjų išgyvenimas — tai 
Bažnyčios griovimas iš vi
daus pačių ordinarų ir kuni
gų, talkininkaujančių KGB, 
rankomis. Šitai yra baisiau, 
negu kalėjimai, pašalinimai iš 
pareigų ir kt. prievartinės prie
monės.

Niekada Lietuvos kunigai ne
užmirš, kaip kurijos perduo
davo sovietinės valdžios nuro
dymus pašalinti vaikus nuo al
toriaus ir iš procesijos, atsisa
kyti katekizacijos, nelankyti 
tikinčiųjų. Panašiai niekada 
Lietuvos katalikai, kentėję už 
Bažnyčią ir Tėvynę, nusupras, 
kaip kunigas galėjo užsieniui 
kalbėti apie religijos laisvę 
arba tylėti apie persekiojimus 
sovietinėje Lietuvoje; kaip 
kunigas, apsivilkęs sutana, 
galėjo “ginti taiką” įvairiuose 
taikos šalininkų forumuose? 
Komunistinių kraštų tikintys 
piliečiai žino šios “taikos” vertę 
—tai yra klasta, apgaulė ir kiek
vieną, bent kuo palaikantį šį 
šlykštų melą, laiko išdaviku.

Šioje litografijoje šalia gerai žinomų Vilniaus vietų (trys kryžiai, augštutinė ir žemutinė pilys, Bekešo kalnas, katedros 
bokštas, katedra prieš remontą), kairėje pusėje matosi Šv. Magdalenos šventovės bokšto viršūnė. Ši šventovė 179-1 m. 
sudegė. Šalia tos šventovės buvusi gatvė iki 1940 m. buvo vadinama Šv. Magdalenos gatve. XVIII š. litografija

Jau nuo Filadelfijos Eucha
ristinio Kongreso įžvalgesni 
kunigai juto, kad bedieviai ruo
šia Lietuvos Katalikų Bažny
čiai naują smūgį. Kaikurie dva
siškiai uoliai talkino realizuo
jant šiuos planus. Atrodo, kad 
religijų reikalų tarybos įgalio
tinio įstaigos nusiųsta į Lur- 
dą Lietuvos kunigų delegacija 
labai gerai pasitarnavo Mask
vai, klaidingai informuodama 
Apaštalų Sostą apie kandida
tus į vyskupus.

Rugsėjo mėn. pasklido žinia, 
kad vysk. L. POVILONIS už sa
vaitės ar dviejų vyksta į Romą 
ir tikrai parveš Šv. Tėvo bules 
naujų vyskupų konsekracijai. 
Kai jau beveik neliko vilties 
užkirsti nelaimei kelią, visų 
vyskupijų kunigų tarybos ir 
kunigų grupės dar kartą krei
pėsi į vysk. L. POVILONĮ, iš- 
reikšdamos savo didelį susirū
pinimą ir aiškindamos, kad be
dievių pasiūlytas planas tik
rai nepasitarnaus Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios labui.

Rugsėjo 23 d. vysk. L. 
POVILONIUI išvykstant į 
Romą, KGB talkininkai kunigai 
kalbėjo:

— Dabar pamokysime vys
kupą STEPONAVIČIŲ ir “vei
kėjus”! ... “Veikėjai” eina 
prieš popiežių... Jie skaldo 
Lietuvos kunigų vienybę ...

Tuojau buvo pradėta skubiai 
ruoštis vyskupų konsekracijai, 
o apie tremtinių vyskupų
— J. STEPONAVIČIAUS ir V. 
SLADKEVIČIAUS įdarbinimą
— nė žodžio, tarsi šių tremtinių 
problema Lietuvoje būtų iš
spręsta.

Spalio 16 d. kandidatai į vys
kupus, kviesdami į konsek
racijos iškilmes, aplankė vysk. 
KRIKŠČIŪNĄ, vyskupus trem
tinius ir Latvijos vyskupus. 
Vyskupai tremtiniai J. STE
PONAVIČIUS ir V. SLAD
KEVIČIUS į konsekracijos iš
kilmes vykti atsisakė. Vysk. V. 
SLADKEVIČIUS Kauno arki
vyskupijos generalvikarui ra
šė:

“Jūsų Prakilnybe,
Nuoširdžiai atsiprašydamas 

pranešu, kad iškilmėse, į 
kurias Jūs maloniai mane pa
kvietėte, negalėsiu dalyvauti.

Pagrindinė priežastis yra ta, 
kad mūsų abiejų: vysk. Julijono 
ir mano padėtis dar nepasi
keitusi ir mes tebelaikomi 
tremties sąlygose. Netinka vai
dinti laisvus, kai tokiais dar 
nesame. Dalyvaudami iškil
mėse, sudarytume įspūdį, kad 
mūsų padėtis jau sutvarkyta, 
kai ji, deja, tokia dar nėra.

Šventimų skubotumas mums 
kelia rimtą įtarimą, kad 
norima tik pasinaudoti mumis, 
o mūsų reikalą vėl nustumti 
tolyn.

Nėra abejonės, kad būtų 
labai gražus ir reikšmingas 
broliško solidarumo gestas, jei 
jūs visi trys oficialiai 
pareikštumėte savo pagei
davimą atidėti šventimus iki to 
laiko, kai sukliudytieji broliai 
pradės eiti jiems skirtas 
pareigas.

Reiškiu Jums savo brolišką 
pagarbą ir meilę
1981.X.20 Vysk. Vincentas 

SLADKEVIČIUS"
Spalio 14 d. kun. Kauno ar

kikatedros klebonas Pranciš
kus JUOZAPAVIČIUS Telšių 
kurijoje prie aštuonių dekanų 
pareiškė, kad spalio 16 d. Va
tikano radijas paskelbs naujų 
vyskupų pavardes ir konsek
racijos datą, o Kauno katedroje 
apie šventimus bus paskelbta 
spalio 17 d. Su didele baime 
kunigai ir aktyvesni tikintieji 
laukė to šeštadienio vakaro 
Vatikano radijo laidos.

Panevėžio katedroje, Vil
niaus Šv. Mikolojaus bažnyčio
je ir kitur kunigai paskelbė, 

kad naujų vyskupų konsekra
cija įvyks spalio 25 d. Kauno 
arkikatedroje.

Spalio 17 d. kandidatai į vys
kupus Palūšėje pradėjo reko
lekcijas, tačiau po kelių die
nų jas nutraukė, nes paaiškė
jo, kad vysk. L. POVILONIS 
neparvežė konsekracijos bu
lių. Ši žinia bematant apskrie
jo Lietuvą — visi. džiaugėsi, 
kad bedievių planai tikriau
siai sužlugo. J dangų kilo pa
dėka Dievui, kad išgelbėjo Lie
tuvos Katalikų Bažnyčią iš di
delės nelafmės, kurios pasek
mes net sunku buvo pramatyti. 
Maskva norėjo susprogdinti 
didelę bombą: priglušinti Lie
tuvos kunigus ir tikinčiuosius 
— Vatikanas laimina ne kovo
jančius už Bažnyčią, o KGB tal
kininkus.

Sovietinė valdžia, parink
dama kandidatus į vyskupus, 
norėjo ne tik turėti daugeliui 
metų tinkamų bendradarbių, 
bet tuo pačiu sugriauti Apaš
talų Sosto autoritetą bei pa
laužti kunigų ir tikinčiųjų ko
vos dvasią. Įgyvendintas Mask
vos projektas būtų be žodžių 
kalbėjęs, kad Apaštalų Sostas 
nevertina už tikėjimą išlieto 
lietuvių vyskupų kraujo, never- 
tiha visų tų, kurie už Bažny
čią ėjo ir tebeeina Gulago kan
čių keliais, nevertina tų, ku
rių dėka Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia vėl atgimsta, o 
palaiko tuos, kurie, įsipainio
ję į KGB voratinklį, būdami 
ne ganytojai, o samdiniai, ne
ša Bažnyčiai ir tikintiesiems 
neįsivaizduojamą žalą.

— Kam kovoti, kam stengtis, 
jei Apaštalų Sostas nepare
mia kovojančių, o palaiko iš
duodančius švenčiausius da
lykus? — panašūs klausimai, 
kaip baisi pagunda, būtų iški
lę daugelio sąmonėje. Ar dau
gelis būtų supratę, kad kaltas 
ne Apaštalų Sostas, o tik KGB 
talkininkai, prisidengę Lur
do “maldininkų” ir kitokiais 
vardais, pastoviai apgaudinė- 
jantys Apaštalų Sostą?

Tarp kita ko sovietinė val
džia tremtinių vyskupų rimtai 
įdarbinti, atrodo, net nesi
ruošė — jai buvo svarbiausia 
kuo greičiau gauti naujus, sau 
naudingus, vyskupus. Jeigu so
vietinė valdžia nori ir yra tvir
tai nutarusi leisti tremtiniams 
vyskupams — Julijonui STE
PONAVIČIUI ir Vincentui 
SLADKEVIČIUI eiti savo 
pareigas, apie savo sprendimą 
turėjo jiems pranešti dar prieš 
išvykstant vysk. L. POVILO
NIUI į Romą. Tačiau nė vienas 
sovietinės valdžios pareigūnas 
nė vienu žodeliu apie tai neuž
siminė. Tik vienas kitas KGB 
bendradarbis kunigas skleidė 
dezinformaciją, jog tremtiniai 
vyskupai jau galį užimti naujas 
pareigas, tačiau patys nenorį 
tai padaryti.

Tikriausiai sovietinės val
džios planas buvo toks: 
pasinaudojant Apaštalų Sosto 
noru įdarbinti tremtinius vys
kupus, pravesti į vyskupus sau 
tinkamus kandidatus, o po to 
“derėtis” su tremtiniais — 
leisime dirbti, jei mums 
dirbsite. Aišku, kad tremtiniai 
vyskupai su šitokiomis 
sąlygomis nebūtų sutikę: po 
tiek kančios metų suniekinti 
pačius save prieš tautą ir tikin
čiuosius, elgtis prieš sąžinę, 
išduoti švenčiausius įsiti
kinimus! Ir tikriausiai vėl 
būtų pasikartojusi 1969 m. vys
kupų tremtinių “įdarbinimo" 
istorija. Prieš 12 metų sov. val
džia irgi žadėjo leisti trem
tiniams vyskupams eiti savo 
pareigas, bet reikalavo melo ir 
paklusnumo duoklės.

PADĖKA 
AfA 

STASIUI BURDINAVIČIUI 
iškeliavusiam amžinybėn, jo liūdėdama dėkoju lankiusiems 
jį ligoninėje, namuose jo ligos metu, guodusiems ir stiprinu
siems jį

Dėkoju visiems, lankiusiems velionį laidotuvių na
muose, visiems, kurie atsiuntė gėles prie jo karsto, užpra
šiusiems šv. Mišias, guodusiems mane skausmo valandoje.

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas žodžiu ir per 
spaudą, už aukas spaudai. Dėkoju kun. St. Šileikai už aplan
kymą ligoninėje su Švenčiausiu, prel. dr. J. Tadarauskui, 
kun. St. Šileikai ir kun. J. Liaubai, OFM, iš St. Catharines už 
iškilmingas laidotuvių Mišias. Dėkoju Hamiltono šaulių kuo
pos pirm. p. Kanopai už rūpestį ir suorganizavimą šaulių, 
kurie budėjo prie jo karsto su vėliava laidotuvių namuose pa
maldų metu, ir visiems šauliams už karsto nešimą bei paly
dėjimą i kapines. Ačiū sol. V. Verikaičiui už giedojimą Mišių 
metu ir kapinėse, šeimininkei A. Genčienei už paruoštus 
skanius pietus.

Dėkoju dr. O. Valaitienei ir dr. Davis už rūpestingą glo
bą velionies ligos metu.

Tariu ačiū visiems už paslaugas mano liūdesio valan
dose.

Liūdinti žmona
Ona Burdinavičienė

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

AfA STASIUI SAPKUI

1981 m. gruodžio 26 d. iškeliavus amžinybėn nuoširdžią pa
dėką reiškiame kun. Vladui Mažrimui už atnašautas šv. Mi
šias, pamokslą ir palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tautiečiams, užprašiusiems 
šv. Mišias už a. a. Stasio vėlę.

Reiškiame giliausią padėką visiems, atsiuntusiems gėlių 
ir aukojusiems Vėžio Tyrimo Institutui, pareiškusiems už
uojautas spaudoje, raštu ir žodžiu.

Ypatingai dėkojame A. M. Dudaravičiams, V. H. Kaspe
ravičiams iš Edmontono ir T. J. Lukams iš Sundre, atvyku
sioms įlaidotuves.

Giliausią padėką reiškiame mūsų Kelownos lietuviams 
draugams, kurie lankė velionį ligoninėje ir namuose, su
teikdami stiprybės. Labai dėkingi esame karsto nešėjams.

Visiems dėkingi —

žmona Valė, sūnūs Petras ir Stasys 
dukros Vanda ir June

MIELAI MAMYTEI

AfA

MARIJAI ŽILVITIENEI

mirus,
jos dukras - BIRUTĘ VYTIENĘ su šeima, NIJOLĘ 
RACEVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučiame liūdesio 

valandoje —

L. A. Stulginskai B. B. Tamošiūnai
O. V. Beresnevičiai

Canadian Srt fHnnorials Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

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

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

pagal pageidavimus. —
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
RINKEVICIAI

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

Nemokamas pristatymas į namus.

Saldytuvdi 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Rytuose -— 

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

Vakaruose —>
137 RONCESVALLES Avė.

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Dr. KAZYS ĖRINGIS kalba Toronto lietuviams apie gyvenimą sovietų pa
vergtoje Lietuvoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Kenčiame savoje tevyneje
Rezistencinės sovietų grupės atsišaukimas, išplatintas Baltijos kraštuose ir kitur

“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui"
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

išsimokslinusios mūšy tautos 
suvokimas būti vieningais yra 
labai reikšmingas. Mūsų tauta 
nepaklūsta okupanto užma
čioms suskaldyti mus tokiu gi
lumu, kokio reikalauja mark
sizmo-leninizmo filosofija, jos 
teorija ir praktika.

Marksistiniai okupantai sa
ve laiko tokiais socialiniais ge
radariais, tačiau jų geradarys
tė yra akivaizdžiai klastinga 
ir perdėm melaginga. Bet tai 
nedaug žmonių suklaidina 
skaudžiai ir galutinai. Turime, 
žinoma, tokių apverktinų si
tuacijų, kurios kartais protrū
kiais pasireiškia, bet visumo
je mūsų tautos psichologija 
pagrindinių tautos vertybių 
požiūriu nėra pasikeitusi. Ji 
nepasikeitusi dėl paniekini
mo mūsų istorijos (visi vienin
gai priešinasi šiam tautos nie
kinimui). Nepasikeitusi dėl 
mūsų nepriklausomo gyveni
mo. Žinoma, yra tam tikros 
žmonių grupės, iš darbininkų, 
kurių gyvenimo sąlygos buvo 
galbūt kiek išimtiniau sunkios, 
bet ir mūsų ūkininkai vargo 
juodą vargą, kol pasiekė gero
vę nepriklausomoje Lietuvo
je. O ta gerovė, kaip ir kitose 
srityse, nebuvo idealas — toli 
gražu iki jo.

Aš manau, kad tautinė psi
chologija yra pasikeitusi ta 
prasme, kad yra sunaikintas 
žmonių prisirišimas prie 
kaimo. Socialkolonizmas davė 
milžinišką impulsą per statybų

Baltiečių Laisvės Diena Amerikoje
JAV kongresui pateikti įstatymo projektai, siūlantys 

birželio 14 paskelbti Baltiečių Laisvės Diena

Amerikos Baltiečių Lyga 
stengiasi, kad birželio 14 d. 
būtų įstatymiškai paskelbta 
JAV kongrese ‘Baltijos Lais
vės Diena”. Mat 1941 m. birže
lio 14 d. buvo pradėtas sovieti
nis rusų nusikaltimas — Bal
tijos tautų žudymas-trėmimai 
į Sibirą. Illinois kongresma- 
nas Henry J. Hyde šiuo reikalu 
sausio 27 d. Atstovų Rūmams 
pateikė rezoliuciją H.J. Res. 
386, kuri per vasario mėnesį 
jau susilaukė 44 rėmėjų. Jis 
kongrese pareiškė:

“Totalistinė Sov. Sąjungos 
vyriausybė niekina laisvę, de
mokratiją ir religiją. Dabar
tinė jos veikla (Afganistane 
ir Lenkijoje) primena anks
čiau įvykdytą priespaudą bei 
kraujo praliejimą Vengrijoje 
ir Čekoslovakijoje, o dar anks
čiau — Baltijos respublikose: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je. Kaikam iš mūsų kartos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos var
dai jau nieko nebesako. Tai 
džiugina Sovietų Sąjungą. Ji 
per 40 metų stengėsi iš žmo
nių atminties ištrinti faktą, 
kad šios Baltijos respublikos 
egzistavo, ir jei galėtų, iš visų 
istorijos knygų išplėštų lapus 
bei sunaikintų žemėlapius, 
primenančius jas.” Prisimi
nęs okupacijų pradžią ir prie
spaudą pareiškė: “Siekdama 
galutinai palaužti tų tautų va
lią,'Sovietų Sąjunga 1941 m. 
birželio 14 d. pradėjo šimtų 
tūkstančių lietuvių, latvių ir 
estų deportaciją į Sibirą. Mes, 

išvystymą kurti miestus, ur
banizaciją. Partizaninis karas, 
trėmimai sudarė psichologiją 
bėgti kur galima, kad tik iš
trūkti iš kaimo. Prieš kaimą 
buvo nukreiptas pagrindinis 
teroras. Jaunimas žavisi 
miesto gyvenimu, švaresniu 
darbu, gal ir butu, kinu, teatru 
ir daugybe kitų kultūrinių 
gėrybių. Komunizmas jaunimą 
kaip naują daigą iškiša į pirmą 
planą ir tuo bando jį sužavėti. 
Nėra abejonės, kad žmonėms 
tai daro tam tikros įtakos.

Visdėlto atsirado kažkokia 
pusiausvyra, ir ekonominė 
gerovė pasidarė turbūt labiau 
prieinama kaimo žmonėms, 
nors ten darbo sąlygos labai 
sunkios, socialinė apsauga tų 
kaimiečių ir specialistų yra 
labai bloga. Pvz. vidutinis 
darbo stažas traktoristo yra 
baisus — tik 6 metai. Po 6 metų 
žmogus susidėvi tiek, kad 
pajunta neišvengiamą būti
numą bėgti iš to darbo, nes 
žalingas sveikatai. Okupantas 
spaudžia, daro planus, kad 
būtų kuo daugiau produkcijos, 
kad būtų vartojama kuo 
daugiau nuodų, trąšų. Darbo 
sąlygos fermose yra an
tisanitarinės, ir daugelis 
žmonių, valdančių tą techniką, 
pasijunta palūžę sveikatoje. 
Čia yra mūsų nelaimė. 
Socialinių idėjų nešėjas bei 
gelbėtojas pasirodo esąs mūsų 
žmonių naikintojas.

(Bus daugiau)

kurie naudojamės laisvės pa
laima, galime parodyti savo so
lidarumą su pavergtais baltie- 
čiais, paremdami šiandien ma
no pateiktą jungtinę rezoliuci
ją, kad kasmet birželio 14 d. 
būtų skelbiama Baltiečių Lais
vės Diena, kuri sutaptų su di
džiųjų deportacijų į Sibirą me
tinėmis. Tą dieną visi ameri
kiečiai, o ypač baltiečių kil
mės, atkreiptų dėmesį į besitę
siančią priespaudą ir reikalau
tų laisvės. Sovietų Sąjunga tu
ri žinoti, kad laikas neištrins 
begėdystės, o jos šiandien da
romi nusikaltimai dar gyviau 
primins praeities piktadarys
tes/’

Per vasario mėnesį ši rezo
liucija susilaukė Atstovų Rū
muose dar 44 rėmėjų. Organi
zacijos bei atskiri asmenys 
turėtų rašyti savo sričių kon
greso nariams, prašydami pa
remti H.J. Res. 386. Laiškus 
adresuoti: The Honorable 
(kongresmano vardas ir pavar
dė), House Office Building, 
Washington, D.C. 20515.

Artimiausiu laiku tokią pat 
rezoliuciją senatui pateiks įta
kingas North Carolina senato
rius Jesse A. Helms. Tada ly
giagreti veikla prasidės ir JAV 
senate. Kai rezoliucijos bus 
priimtos abiejuose JAV kon
greso rūmuose, jos taps kraš
to įstatymu. V. M.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $12.

Laisvąjį pasaulį pasiekė tekstas 
niemorandumo-atsišaukimo. kurį 
išleido ir paskleidė Demokratinis 
Nacionalinis Sovietų Sąjungos 
Frontas Estijos Taline bei kitų Bal
tijos kraštų ir Sov. Sąjungos mies
tuose. Tekstas išspausdintas 
“Cahier du Samizdat" 1981 m. 81 nr. 
ir “Archiv Samizdata” (Muenchene) 
1981 m. gruodžio 7 d. Tekstas verstas 
iš estų kalbos į rusų, o iš rusų — į 
prancūzų kalbą. Tarp paskelbtų 
reikalavimų sovietinei valdžiai 
neminimas sovietinės kariuomenės 
atitraukimas iš Baltijos kraštų, dar
bininkai raginami streikuoti, bet 
susilaikyti nuo tautinio pobūdžio 
manifestacijų. Čia pateikiame 
minėto teksto vertimą iš prancūzų 
kalbos. “TŽ” RED.

Nacionalinio Demokratinio 
Sovietų Sąjungos Fronto 

MEMORANDUMAS
Jau seniai velkame nepa

keliamą jungą. Mūsų šalis, 
smerkdama imperializmą, pa
ti pasidarė imperine ir kolo
nijine galybe, jėga primetan
čia savo valią daugeliui tautų 
už savo sienų.

Mes įsiveržėm į Afganistaną, 
be pagrindo tikėdamiesi leng
vos karinės pergalės. Daugiau 
kaip pusantro milijono tos ma
žos tautos gyventojų pabėgo 
iš savo krašto. Pirmaisiais šio 
karo metais ten žuvo 5.000 jau
nų mūsų kareivių, o 10.000 jų 
tapo invalidais. Ir kieno labui?

Mūsų šalis, skelbdama socia
lizmo šūkius, tapo valstybi
nio kapitalizmo šalimi su ne
ribota galia. Mūsų neslepia
mas tikslas (kitų valstybių vy
riausybių nuvertimas ir pasta
tymas mūsiškio modelio val
džių, įskaitant ir tas vyriausy
bes, kurios yra išrinktos žmo
nių demokratiniu būdu) prive
dė prie pasaulinės krizės, gre
siančios visos žmonijos iš
likimui.

Savoje tėvynėje esame pla
kami valstybinės galios, besi
remiančios melagingais paža
dais, diskriminaciniais įsta
tymais ir suktais rinkimais. Ci
vilinės mūsų teisės yra labiau 
suvaržytos nei prieš Spalio re
voliuciją, labiau apribotos nei 
betkurioje kitoje dabarties 
valstybėje. Mūsų maitinima
sis, viešosios tarnybos, buiti
niai gaminiai yra blogiausi 
pasaulyje, o kainos spekulia
cinės. Mūsų atlyginimai yra 
mažesni už bedarbių pašal
pas pažengusiose šalyse. Be 
to, esame prie bado slenksčio, 
ir tai turtingiausioje pasaulio 
šalyje.

Tai mūsų vadovybės nepa
jėgumas matyti realų pasau
lį, įžvelgti savo atsakomybę, 
kuri prie to privedė.

Jau 60 metų mūsų valdžia 
taiso tiktai tragiškas klaidas, 
kurias pati padarė, nepastebė
dama, kad tai ne klaidos, bet 
neišvengiamos pasekmės siste
mos, kuri mums yra užkarta.

Mes pasmerkėm “dideles 
klaidas”, padarytas Lenkijo
je (laiške PCUS, skirtame 
PORP), tačiau tiktai viso 
pasaulio karikatūristai pasi
džiaugė “dideliu šuoliu pir
myn”, sistemingai minimu tuo 
pačiu metu mūsų ekonomijo
je, palaikomoje milžiniško
mis paskolomis iš užsienio. 
Tai vėl atsitiko dėl vadinamų
jų klaidų. Šiandieną turime 
milžinišką skolą užsieniui. 
Pas mus tai daroma be gyven
tojų sutikimo. Vien šios sko
los palūkanos kasmet atsiei
na 100 tonų aukso, jau nekal
bant apie pačios skolos mokė
jimą.

Kas mūsų laukia?
Paskutiniuose šio šimtmečio 

dešimtmečiuose bus dar 
mažiau maisto, dar mažiau 
buitinių reikmenų, kainus kils 
neišvengiamai. Mūsų gyvenimo 
lygis dar labiau kris, ir tai dar 
žemiau nei leidžia žmogaus 
orumas. Galimas dalykas, kad 
mūsų vadovybė, jieškodama 
išeities iš beviltiškos būklės, 
kurion artėjame, griebsis pas
kutinės priemonės, būtent, 
ginkluotos jėgos. Tada visi mes 
būsime įtraukti į branduolinio 
karo dulkes bei dūmus vienu 
mostu rankos tų, kurie suklydo 
savo apskaičiavimuose.

ATSIŠAUKIMAS
Matydami politinę ir ekono

minę savo šalies būklę; maty
dami pirmaeilį savo šalies 
vaidmenį pasaulio krizėje, 
kuri gresia visos žmonijos eg
zistencijai;

suprasdami aiškiai ir vienin

gai, kad vienintelis kelias, ve
dantis į normalų gyvenimą ir 
geresnį pasaulį, eina per san
tvarkos sudemokratinimą, kad 
tiktai sukūrimas laisvos, de
mokratiškos ir atviros visuo
menės gali atstatyti pasitikė
jimą ir sudaryti pagrindą vals
tybių nusiginklavimui bei su
naikinimui branduolinių gink
lų pasaulyje, pakelti gyveni
mo lygį, įvesti laisvą keliavi
mą per valstybių sienas;

žinodami, kad jokia išorinė 
galybė nėra pajėgi išspręsti 
mūsų problemų ir kad tiktai 
mes patys turime raktą, įga
linantį jas išspręsti;

kreipiamės į visus piliečius, 
kviesdami vieningai pritarti 
šiems reikalavimams:

I
Mes reikalaujame nedelsiant 

iš Sovietų Sąjungos vyriausy
bės:

1. atitraukti sovietinę ka
riuomenę iš Afganistano;

2. nebesikišti į Lenkijos vi
daus reikalus;

3. sustabdyti maisto gami
nių eksportą;

4. panaikinti specialias, dis
kriminacines prekybos for
mas;

5. paleisti politinius kali
nius ir sustabdyti politinį per
sekiojimą;

6. sutrumpinti privalomos 
karinės tarnybos laiką iki 6 
mėnesių;

7. tuojau pat vykdyti tarp
tautinius įsipareigojimus, bū
tent, Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos straipsnius 
— 13,15,18,19, 20 ir 23, Helsin
kio sutarimų III ir IV skyrius, 
įvesti demokratinę santvarką 
mūsų šalyse, įskaitant visuo
tinius periodinius rinkimus į 
valstybės įstatymų leidimo bei 
vykdymo organus, rinkimą 
valstybės galvos demokrati
niu būdu.

II
Paremti mūsų reikalavimams 

rengiamas

TYLOS PUSVALANDIS
Jis prasidės 1981 m. gruodžio 

1 d., 10 v.r. ir truks iki 10.30; bus

Boikotuokite rusų kalbą!
Pogrindžio “Aušra” 26-tame numeryje iškelia Lietuvos rusinimo 

pavojų ir skatina tautiečius priešintis okupanto spaudimui

Lietuva rusinama sparčiai. 
Kaikuriose viešose įstaigose 
jau nebegalima lietuviškai su
sikalbėti. Geležinkelių siste
ma visai surusinta (traukiniu 
važiuodami girdime tik rusiš
kus paaiškinimus). Jau kelin
ti metai mūsų knygynai ir kios
kai užversti rusiška literatū
ra, o jei išleidžiama lietuviš
ka vertinga knyga, tai knygy
nuose jos nusipirkti negausi. 
Mums neleista turėti net že
mėlapio lietuvių kalba (kny
gynuose kelinti metai guli ru
siškas Lietuvos žemėlapis).

Ypač užgulė rusinimas švie
timo sistemą. Atėjo metas, 
kai bolševikinis okupantas, 
nusimetęs išvaduotojo kaukę 
ir išsižadėjęs komunizmo 
idealų, atvirai ir ciniškai 
ėmėsi Lietuvą rusinti ir vie
toj mėsos mums kiša rusų 
kalbą ir rusišką menkavertę 
literatūrą. Paskutinis oku
panto žingsnis — rusų kal
bos dėstymas vaikų darže
liuose ir vidurinės mokyklos 
I-ose klasėse. Pirmoje klasė
je sumažintos lietuvių kalbos 
pamokos, o rusų kalbos pamo
kos vyksta dviejuose pogru
piuose. Vadinasi, rusų kalba 
yra privilegijuota, jos moko
ma dirbant su mažesniu moki
nių skaičiumi, kad mokiniai 
geriau dalyką įsisavintų.

Šis paskutinis okupanto 
žingsnis yra pasikėsinimas 
į gyvybinį mūsų tautos šalti
nį — lietuvių kalbą, kurią 
mūsų bočiai šimtmečiais iš
saugojo gryną, tai noras šį šal
tinį užteršti, užnuodyti, išse
kinti. Yra žinomas pedagogi
kos dėsnis, kad svetimą kal
bą galima pradėti mokyti tik 
tada, kai mokiniai gerai įsi
savina gimtąją kalbą. Jau bu
vo blogai, kai nuo antros 
klasės pradėta mokyti rusų 
kalbos, o dabar lietuvių kal
bos reikalai pasidarė visai 
blogi. Jei vaikui nuo 6 metų, 
pradedant darželiu, kišama 
rusų kalba, jo gimtoji lie
tuvių kalba bus užteršta ru- 

kartojamas kiekvieną pirmą 
mėnesio darbo dieną, t.y. 1982 
m. sausio 4, vasario 1, kovo 1, 
balandžio 1, gegužės 3 ir 1.1., tuo 
pačiu laiku — nuo 10 v.r. iki 
10.30.

1. Tesujuda visi ratai! Tesu- 
stoja viešasis eismas! Sustab
dykime betkokį judėjimą, bet- 
kokią veiklą kur bebūtume — 
įmonėse, išorės darbuose, ke
lionėse, mieste, provincijoje, 
laukuose!

2. Tesustoja visi tramvajai, 
troleibusai, taksiai, miesto 
autobusai, priemiesčių trau
kiniai, teištuštėja visos sto
tys! Gatvės ir šaligatviai tepa
lieka tušti! Visa šalis tebūna 
mirusi 30-čiai minučių!

3. Magnetofonai tegroja se
nas revoliucines dainas (Inter
nacionalą ir kt.).

4. Tenebūna paliesta viešo
ji tvarka. Tenepasirodo jokia 
nacionalizmo manifestacija.

5. Į galimus valdžios atstovų 
bei pareigūnų klausimus pertą 
pusvalandžio tylą atsakyti tyla.

BRANGUS DRAUGE!
Esame paskutinėje kryž

kelėje. Dar yra vilties grįžti į 
žmogaus vertą pasaulį. Ap
sispręsk! dar šiandieną! 
Laikas nelaukia. Rytoj galbūt 
bus jau pervėlu! Paaukoki 
vieną valandą savo laiko ir 
padaryki tris kopijas šio at
sišaukimo! Išverski į kitas kal
bas! Greitai perduoki kitam! 
Bet tiktai per pašto dėžutes! 
Sudarykime kovūnų trijules! 
Skubi tavo veikla yra mūsų sėk
mės laidas, ir ledai bus 
pralaužti! Nepraraski drąsos, 
jeigu pirmaisiais mėnesiais 
nepasieksime pilnos sėkmės! 
Ji ateis. Jau daug žmonių yra 
mūsų pusėje, įskaitant gausius 
vidaus reikalų ministerijos 
tarnautojus ir kareivius. Pa
rodykime tikrą internaciona
lizmą: vienas už visus, visi už 
vieną! Tiktai šiuo keliu vėliau 
išsispręs ir kitos svarbios pro
blemos.

Kol nebus liaudies valdžios, 
mes nenurimsime!

NDSSF 
1981 m. birželis 

sišku žodynu, rusiškais išsi
reiškimais ir rusišku galvo
jimo būdu, o lietuviška kal
ba bus sužalota, iš jos liks 
lietuviškai rusiškas žargonas.

Kodėl mūsų vaikai turi 
mokytis rusų kalbos jau nuo 6 
metų, o rusiukai Rusijoje 
mokosi svetimos kalbos (vo
kiečių ar kitos) tik nuo 11 me
tų? Kodėl mes neturime lygių 
teisių su rusais? Kuo jie 
pranašesni už mus? Jų daugiau 
yra, bet ne skaičiumi matuo
jama tautos vertė. Mes, 
kaip tauta, nesame menkesni ir 
mažiau verti, kaip rusai, irsavo 
kalbos neišsižadėsime.

Gana Lietuvą rusinti! 
Mokykla skirta ne tam, kad 
žudytų mūsų vaikų gimtąją 
kalbą.

Lietuviai! Boikotuokime 
rusų kalbą! Įstaigose ir viešose 
vietose kalbėkime lietuviškai. 
Jei kas tave užkalbina rusiškai, 
atsakyk lietuviškai, nebent jis 
būtų atvykėlis nerusas. Tegu 
rusai, gyveną Lietuvoje, iš
moksta lietuviškai.

Neterškime lietuvių kalbos 
rusiškais žodžiais ir posakiais.

Nepirkime rusiškų knygų ir 
literatūros, kuri skleidžiama 
propagandai mokykliniam 
jaunimui irvaikams.

Tėvai, neleiskite savo 
šešiamečių vaikų į darželio 
paruošiamąją grupę. Tegu jie 
vienerius metus pabūna 
namie.

Mokytojai, kuriems užkrauta 
pareiga I klasėje mokyti 
lietuvių vaikus rusų kalbos, 
praveskite formaliai pamokas 
ir pasistenkite, kad mokymo re
zultatas būtų artimas nuliui.

Lietuvių kalbos mokytojai, 
jūsų pareiga įkvėpti 
mokiniams lietuvių kalbos 
meilę, iškelti jos grožį ir vertę.

Griškevičiai, rimkai ir visi, 
kurie vergiškai pildote visus 
okupanto nurodymus, žinokite, 
— jūsų laukia tautos teismas!

Lietuviai

Kanados baltiečių parodoje, kuri buvo surengta 1982.11.16 — III.13 valsty
binio archyvo patalpose Otavoje. Iš kairės: daugiakultūrių reikalų minis- 
terio asistentė SUZAN SCOTTI, direktorius K. JOHSTONE, daugiakultū
rių reikalų ministeris JAMES FLEMING, Baltiečių Federacijos ir KLB 
vicepirmininkas inž. J. V. DANYS

Teritoriniai mūsų tautos plotai
Atsiliepiant į dr. J. Balio aiškinimus, spausdintus “T. Žiburiuose”

ALGIRDAS GUSTAITIS

Dr. J. Balio replika man, at
spausdinta “'TŽ” 1982 m. 5 nr., 
reikalinga patikslinimų.

1. Be pagrindo kratosi jo pa
ties parašytų žodžių, esą da
bartinėse Tolminkiemio apy
linkėse nesą nė vieno lietuvio.

2. Mano reikalaujamos lietu
vių tautai žemės nėra tuščios 
teritorijos. Nesusipratimas 
švaistytis tokiais žodžiais.

3. Jis reikalauja išstatyti pa
rengtas lietuvių kariuomenės 
divizijas. Perdaug spalvingas 
iššūkis! Verta prisiminti, kad 
atkuriant nepriklausomą Lie
tuvą 1918-1919 m., pastaroji ne
turėjo jokių divizijų, tačiau 
įstengė susiorganizuoti ir ge
rokai apkulti net trijų valsty
bių kariuomenes — Lenkijos, 
Vokietijos, Sovietų Rusijos. 
Ir Klaipėdos kraštą 1923 m. lie
tuviai išlaisvino be divizijų. 
Ir 1941 m. sukilusi lietuvių tau
ta prieš Sovietų Rusiją neturė
jo organizuotų divizijų, tačiau 
taip rusams paspirgino, jog jie 
bėgo kiek kojos neša, kiek 
sunkvežimiai ir tankai gali 
riedėti.

4. Baugina nurodydamas da
bartinį lenkų skaičių. Tai mes 
visi žinome. Laimėjimams ne- 
visad reikia kautynių. Apie tai 
esu nekartą rašęs.

5. Iš dabartinės lenkų tautos 
neverta šaipytis. Jie parodė 
ir teberodo daug atkaklumo, 
stengdamiesi ištrūkti iš komu
nistinės sistemos varžtų. Juose 
esantis ekonominis susmuki
mas yra, mano nuomone, dėl 
pražūtingos komunistinės sis
temos, perdaug iščiulpiančios 
gaminius į Sovietų Rusiją.

6. Bando įrodinėti, kad atga
vus nepriklausomą Lietuvą 
niekas iš Amerikos nevyktų at
gal į Lietuvą. Kodėl vis griebia
si už kitus tvirtinimų, prielai
dų? Pavyzdžiui, aš mielai ir 
tuojau grįžčiau į nepriklauso
mą Lietuvą ir bandyčiau gauti 
darbą arba Vilniuje, arba 
Tvankstėje. Ir norėčiau būti 
palaidotas Vilniuje, ne am
žiams pasilikti Amerikoje.

Atgavus nepriklausomybę, 
manau, kiekvienas lietuvis, lie
tuvė persigalvotų ir atsirastų 
grįžtančių, kaip buvo ir po Pir
mo pasaulinio kario. Šįkart 
gal grįžtų daugiau, nes Lietuva 
jau gerokai modernus kraštas. 
Manau, grįžtų ir iš kitų valsty
bių. Juo labiau iš S i b i r o ar 
tremties.

7. Ne vien lenkai kariavo 
amerikiečių-anglų pusėje. 
Daug ir lietuvių kovojo prieš 
demokratijos priešus. Tūks
tančiai lietuvių buvo JAV-ių 
kariuomenėje, buvo ir Angli
jos kariuomenėje, buvo atski
ras lietuvių vienetas ir lenkų 
gen. Anderso kariuomenėje, 
kovojusioje Anglijos pusėje. 
Ir lietuviai turi teisių į teisin
gą sprendimą.

8. Jaltoje ir kitose konferen
cijose, apie kurias trumpai ra
šiau “TŽ” 1981 m. 51-52 nr., So
vietų Rusija gavo ne tik teisę 
pavergti Lenkiją, bet ir apie 
du šimtus milijonų europie
čių. Kodėl dr. J. Balys nepri
mena, kad tokiais susitarimais 
ir lietuvių tauta buvo atiduota 
komunistinei vergijai? Lenki
jai nebuvo “žeme kompensavi
mas”, o jų įjungimas į raudo
nuosius vežimus.

9. Nereikia be realaus pa
grindo baimintis dėl tariamo 
lietuvių neturtingumo, nes 

esą be didelių kapitalų nega
lėsime Lietuvos išlaisvinti. Iš 
kur ir kodėl tokios pesimisti
nės mintys? Yra gana daug kny
gų, rašinių apie sunkią padė
tį atkuriant nepriklausomą 
Lietuvą. Tada tenai beveik vis
kas buvo priešų išgrobta, iš
vežta, sunaikinta. Mokyklos ne
turėjo vadovėlių, spaustuvės 
neturėjo popieriaus, vaistinės 
neturėjo vaistų, trūko gydyto
jų, okupantai neleido lietu
viškos spaudos, teatrų. Ir t. t. 
Nebuvo ginklų mūsų karei
viams, nebuvo jiems uniformų. 
Štai ką apie tą laikotarpį rašė 
garbingas lietuvis Petras Kli
mas, Nepriklausomybės akto 
signataras:

“Mums dabar gresia pavojus, 
kad visas valstybinis turtas 
bus išgrobstytas, geležinkeliai 
sustos, o likučiai duonos bus 
išvežti, ir mūsų kraštą užklups 
badas. Besitraukiančios vokie
čių armijos užpakalyje slenka 
Rusijos raudonoji gvardija, 
norėdama vėl pavergti mūsų 
tėvynę ir padaryti ją badaujan
čios, kraujuose paplūdusios 
Rusijos dalimi. Iš kitos pusės, 
tarytum pagalbon piršdamiesi, 
siūlosi lenkai, tikėdamiesi pa
jungti Lietuvą Lenkijai” (P. 
Klimas, Iš mano atsiminimų, 
psl. 223, Boston, 1979 m.).

Ar lietuvių tauta palūžo? 
Nieko panašaus! Net JAV prez. 
Wilsonas buvo pažadėjęs rem
ti didesnės Lietuvos atstaty
mą, o lietuviai savo krašte taip 
skelbė: “Lietuvių tauta numa
to savo ateities apsaugą nepri
klausomoje valstybėje, atkur
toje josios etnografinėse sie
nose” (T.p., 106 psl.).

/
Tai tik iš dalies pavyko, nes 

tada daug mūsų tautos dalių 
liko okupuotos kitų.

10. Aš tegaliu būti kaltina
mas nesiekiančiu lietuvių tau
tos etnografinių ribų, jokiu bū
du ne jos padidinimu.

11. Be reikalo dr. J. Balys di
džiuojasi, kad kartis jis nesu
tinka su mano nuomone. Taip 
būna beveik su visais, nežiū
rint kas ir kur. O jo redaguo
ta “Naujoji Viltis” spausdi
no mano raštų Lietuvos sienų 
reikalu. Iš įvairių redaktorių 
gaunu laiškų. Nemanau, kad 
dr. J. Balio laiškai tokie svar
būs, kad aš juos visus saugo
čiau.

12. Visi rimti mokslininkai 
žino, kad prūsai yra lietuvių 
tautos nariai.

13. Savo rengtą Lietuvos že
mėlapį, prie jo paaiškinimus 
daviau ištisai eilei mokslinin
kų tikrinti, patarti, kritikuoti. 
Juo rimtesnė kritika, juo nau
dingesnė. Ją daug pasinaudo
jau. Be reikalo dr. J. Balys ra
šo, esą dr. L. ViliamasLituanis- 
tikos Institute, susipažinęs su 
mano jam atsiųstu Lietuvos 
žemėlapio projektu, rašęs nei
giamai. Iš tiesų dr. L. Viliamo 
laiške man, rašytame 1972 m. 
kovo mėn. 14 d., buvo tokie sa
kiniai:

“Sveikinu su darbu. Įdėta 
daug laiko ir pastangų. Žemė
lapis gerai apdorotas ir tinka 
leidimui”.

Šiuo savo atsakymus, liečian
čius mano Lietuvos žemėlapį 
ar teritorinius lietuvių tautos 
reikalus, baigiu ir dr. J. Baliui 
daugiau per spaudą neatsaki
nėsiu.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai
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® PAVERGTOJE TEWEJE & LIETUVIAI PASAULYJE
ŽUDIKŲ BYLA

1981 m. rugpjūčio 8 d. Pakruojo 
rajono Pamūšio parapijos klebo
nijoje buvo nužudyti du asmenys — 
klebonas kun. Leonas Mažeika ir 
jo šeimininkė Tekle Martinaitytė. 
Gerokai vėliau buvo paskelbta, kad 
buvo surasti du žudikai — Adol
fas Kazlauskas ir Ona Baltramie- 
jūnienė. Jų teismas įvyko š. m. sau
sio 26 d. Pakruojo kultūros namų 
salėje. Savo korespondentės S. Moc- 
kuvienės pranešimų iš teismo sa
lės “Šunkeliais — į bedugnę" pa
skelbė "Valstiečių Laikraštis” tik 
vasario 20 d. laidoje. Jame teigia
ma, kad abu nusikaltėliai buvo ge
rai pažįstami Pakruojo gyvento
jams. Jie abu gimę ir užaugę šiose 
apylinkėse, dažnai matyti miesto 
gatvėse. Adolfas Kazlauskas, 40 
metų amžiaus, pirma kartų už va
gystes buvo baustas vos pradėjęs 
penkioliktus metus. Atlikęs baus
mę, ilgai neužtruko savo motinos 
namuose, kur buvo ūžiama ir geria
ma, vėl išėjo į gatvę. Apie jo gyve
nimų S. Mockuvienė rašo: “Taigi 
stovėdamas teismo salėje A. Kaz
lauskas apie save kalbėjo trumpai: 
išvardijo datas, kada buvo teistas, 
kada išėjo iš bausmės atlikimo vie-

• tos, kada vėl teistas. Žodžiu, iš ke
turiasdešimties gyvenimo metų 
dvidešimt praėjo įkalinimo vieto
se. Tokia šio nusikaltėlio istori
ja...” Onų Baltramiejūnienę, gi
musių 1947 m.. į nusikaltimo kelių 
atvedė alkoholis. Esu ji kurį laika 
mokytojavo Pakruojo rajono Stačiū
nų mokykloje, netgi įstojo moky
tis j Šiaulių pedagoginį institutų. 
Buvo ištekėjusi, augino dukrelę, 
išsiskyrė pašalinta iš instituto. 
1978 hi. O. Baltramiejūnienė susi
pažino su D. Kazlausku, tapo jo su
gyventine.

PLĖŠIKAS IR VALKATA
Apie šių žudikų bylų S. Mocku

vienė pasakoja: “Prieš teismų stovi 
pavojingas nusikaltėlis Adolfas 
Kazlauskas ir jo sugyventinė Ona 
Baltramiejūnienė. Plėšikas ir al
koholikė, žmogžudys ir valkata. 
Praradę visa, kas vadinama žmogiš
kumu, priėję liepto galų ...” Augš- 
čiausiojo teismo išvažiuojamajam 
posėdžiui pirmininkavo M. Ignotas, 
liaudies tarėjais buvo S. Kasiulie- 
nė ir V. Smičius, kaltintoju — pro
kuroro padėjėjas B. Žeberskis, tei
siamųjų gynėjais — S. Kručaitė ir 
A. Mesonis. Teismo nuosprendis: 
“Už tyčinį nužudymų sunkinančio
mis aplinkybėmis Kazlauskų Adol
fų pripažinti kaltu ir paskirti mir
ties bausmę. O. Baltramiejūnienei 
galutinė bausme — ketveri metai 
laisvės atėmimo bendrojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje, paski
riant priverstinį gydymų nuo al
koholizmo. Ant Kazlausko rankų 
sargyba uždeda geležinius antran
kius. Prie durų laukia kalėjimo 
mašina ...”

NUSIKALTIMO DETALĖS
S. Mockuvienė aprašo ankstes

nius įvykius, susietus su kun. L. 
Mažeikos ir T. Martinaitytės nužu
dymu. A. Kazlauskas iš paskuti
nės įkalinimo vietos sugrįžo 1981 
m. balandžio mėnesį, o liepos 26 d. 
susitiko su O. Baltramiejūnienė 
išgertuvėse pas Pakruojo miesto 
gyventojus Šimoliūnus: “Čia Kaz
lauskas susiginčijo su savo pusbro
liu V. Pomarnecku. To užteko, kad 
Kazlausko rankose švysteltų peilis. 
Sunkiai sužeistų giminaitį išvežė 
į ligoninę, o Kazlauskas su Baltra- 
miejūniene pabėgo ...” Esu jis pa
siūlė savo draugužei pakeliauti: 

DIENŲ LIETUVOJE
gegužės 10-gegužės 24 

13DIENŲ SU GIMINĖM!!! 
VILNIUS-RYGA 

gegužės 20 - birželio 3 liepos 15-29
gegužės 27 - birželio 10 rugpjūčio 12-26
liepos 8-22 rugsėjo 2-16

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1 
SAVAITEI Į LIETUVĄ

rugsėjo 9-16 rugsėjo 30-spalio 7
Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai. 

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius 
bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje. 

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772 
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Čikaga — (312) 496-8406 — V. Ramonis 
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis 

— (213) 664-0791 namų
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI 

(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)

“Šiltos buvo vasaros dienos ir nak
tys. Tačiau ‘kurortininkų’ maisto 
ir pinigų ištekliai tirpte tirpo, deš
ra ir lašiniai baigėsi. Po savaitės 
Kazlauskas pakvietė Baltramiejū
nienę vykti į Pamūšio kaimų, pasa
kojo, kad ten esanti graži bažnyčia, 
o šventoriuje — paminklas, vadina
mas Lurdu. Atvykę į Pamūšį, įsikū
rė ant upės kranto. Sekančių die
na prieš pietus Kazlauskas palie
pė Baltramiejūnienei nueiti į ne
toli bažnyčios esantį namų (tai bu
vo klebonija) ir paprašyti cigare
čių. Tačiau durų jai niekas tuomet 
neatidarė. Apie aštuntų valandų 
vakaro Kazlauskas nuėjo pats. Jam 
įėjus į vidų, Baltramiejūnienė 
pasiliko prieangyje, bet netrukus, 
išgirdusi viduje kilusį triukšmų, 
nubėgo po medžiais ...” A. Kaz
lauskas, sugrįžęs po kelių minu
čių, patarė: “Bėkim, nes tuoj gali 
būti milicija ...” Pirmasis klebo- 
nijon atbėgo netoliese kapojęs mal
kas A. Žėkas, atsirado ir daugiau 
žmonių. Jie skubiai iškvietė gy
dytojus ir milicininkus. Iš tolimes
nio S. Mockuvienės pranešimo pa
aiškėja, kad pirmoji pagalba kun. 
L. Mažeikai ir T. Martinaitytei bu
vo suteikta ligoninėje, bet sužeis
tųjų gyvybė jau buvo pakibusi ant 
plauko, gydytojų pastangos buvo 
nesėkmingos.

GINA JIEŠKOTOJUS
Žurnalistė S. Mockuvienė, pasi

piktinusi užsienio radijo praneši
mais, kad klebono ir jo šeiminin
kės žudikai turbūt niekada nebus 
surasti, gina jieškotojus, ypač Pa
kruojo rąjono vidaus reikalų sky
riaus viršininko pavaduotojų mjr. 
Juozų Baršauskų, turėjusį daug ne
migo naktų. Pasak jos, po poros die- 

. nų rajono laikraštyje “Auksinė Var
pa" buvo įdėtas vidaus reikalų sky
riaus pranešimas apie jieškomus 
nusikaltėlius, prašantis visuome
nės paramos. Po trijų dienų skai
tytojai tame laikraštyje pamatė ir 
įtariamų nusikaltėlių nuotraukas, 
kurios taipgi buvo parodytos respu
blikinės televizijos. Prieš įstatymų 
visi žmonės yra lygūs. S. Mockuvie
nės išvada: “Tai gali paliudyti šim
tai žmonių, dalyvavusių kunigo L. 
Mažeikos ir jo šeimininkės T. Mar
tinaitytės žudiko teisme ..." Ji net
gi cituoja teismo pirm. Mykolų Ig
notų: “Tarybinių teisingumo orga
nų jėga — visuomenės paramoje. Ir 
šioje byloje patyrėme, kiek daug 
padėjo žmonės sulaikant ir atpažįs
tant nusikaltėlius. Kokie reikšmin
gi liudininkų parodymai, kokia 
svarbi kiekviena detalė ...” Ir vis- 
dėlto, perskaičius S. Mockuvienes 
pranešima iš teismo salės, kyla 
klausimas, kodėl jis buvo paskelb
tas tik žemdirbiams skirtame “Vals
tiečių Laikraštyje" vasario 20 d., 
kai pati byla buvo sprendžiama sau
sio 26 d.? Respublikiniuose dien
raščiuose — “Tiesoje” ir “Komjau
nimo Tiesoje" aprašymų nesimato.

SNIEČKAUS PREMIJOS
Lietuvos “Žinijos" draugijos valdy

ba 1981 m. A. Sniečkaus premijas 
paskyrė Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidentui J. Matuliui ir Pane
vėžio rajono liaudies teismo pirmi
ninkei E. Jurevičienei. Trumpame 
pranešime pabrėžiama, kad premijų 
jiedu susilaukė už "didelius nuopel
nus propaguojant politines ir mokslo 
žinias, komunistiškai auklėjant žmo
nes”. Prezidentu vadinamas J. Matu
lis jau anksčiau yra gavęs sovietinį 
socialistinio darbo didvyrio titulų. 
E. Jurevičienė vadovauja "Žinijos” 
draugijos Panevėžio rajono skyriui.

V. Kst.

„ Simon’s į TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
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Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjų komitetas, posėdžiavęs Čikagoje. Komitetui pirmininkauja dr. A. RAZMA (viduryje) 
Nuotr. Z. Degučio

g HAMILTON
SLA 72-ROS KUOPOS susirinki

mas įvyko kovo 13 d. Ig. Varno pa
talpose. Susirinkimo metu buvo 
balsuojama už kandidatus į cent
rinę SLA vykdomųjų tarybų Kan
didatas į pirmininkus P. Dargis ga
vo 15 balsų, į vicepirm. A. Chapli- 
kas 15, į sekretorius G. Meiliūnie- 
nė 15, į iždininkus E. Mikužiūtė 14, 
į iždo globėjus: K. Austin 15, O. Jo- 
kūbaitienė 14, J. Mileriūtė 1; į dak
tarus kvotėjus — dr. P. V. Dargis — 
13 balsų.

SLA GEGUŽINĖ šiais metais 
įvyks liepos 18, sekmadienį, A. Pa- 
dolskio sodyboje Paris, Ont. Tiks
las — įamžinti KL Fonde prof. 
Vyt. Skuodžio vardų, Lietuvos oku
panto nuteistų ilgiems metams ka
lėti. Šiam tikslui jau gauta aukų 
iš G. Melnyko $10 ir iš VI. Matu- 
kaičio$5. J. Šarapnickas

KAZIUKO MUGĖ praėjo su di
deliu pasisekimu. Skautiškomis 
gairėmis, nuotraukomis ir kitais 
stovyklų prisiminimais išpuoštoje 
salėje skautės, išsidėsčiusios savo 
darbelius, prekiavo, kvietė 
jaunuosius laimės šulinyje laimę 
išbandyti. ' Skautai viliojo lan
kytojus į žaidimų kampų ir prie 
smulkių daiktų loterijos stalo. 
Galima buvo ir tautinio meno dir
binių įsigyti, ir “Skautų Aidų” už
sisakyti. Patraukliai sutvarkyta 
didžioji loterija atkreipė į save 
dėmesį gausiu tautinio pobūdžio 
premijų skaičiumi, o netoliese 
riestainiais apkabinėtas vežimas 
priminė atlaidų turgus Lietuvoje. 
Muzikai grojant, svečiai vaišinosi 
skaniais valgiais, šnekučiavosi, 
vienur kitur palikdami po 
doleriukų skautų veiklai paremti.

Kaziuko mugės loterijoje 
laimėjo: tautiniu lėlių porelę, 
aukotų M. Vegertaitės, nr. 429 
(oranžinis) p. Galinis; stereo, 
aukotų Knight’s TV savininko A 
Pilypaičio — nr. 150 (žalias) ps. A. 
Petrantonio; p. p. Tamošaičių 
knygų “Lithuanian National Cos
tume”, aukotų p. Liaukaus — nr. 
154 (žalias) neatsiimta; velykinių 
margučių krepšelį, aukotų 
Pauliaus — nr. 326 (geltonas) E. 
Tėvelienė; grybų kelmukų, aukotų 
p. Petrūnienės (iš viso 3) - nr. 344 
(mėlynas) neatsiimtas; plokštelę 
“Aras”, aukotų skautų veteranų p. 
p. Povilausko ir Zubo — nr. 324294 
(tamsiai geltonas) Algis Rudaitis; 
beržo šakų (pyragas) — nr. 151 
(oranžinis) L. Liaukutė; dešrų, 
aukotų VI. ir A. Kybartų — nr. 
324255 (tamsiai geltonas) D. 
Stukas; grybų kelmukų — nr. 824 
(baltas) Feliksas Stasevičius; 2 
plokšteles iš Lietuvos, aukotas p. 
Deksnienės — nr. 324178 (tamsiai 
geltonas) vyr. skautė L. Petran
tonio; 2 žvakides, aukotas F. Pet
rantonio — nr. 166 (oranžinis) p. 
Jankauskas; knygų “LSS istorija” 
— nr. 324015 (tamsiai geltonas); 
kilimėlį — nr. 383 (geltonas) p. 
Ročys; grybų kelmukų — nr. 474 
(mėlynas) p. Galinis; takelį — nr. 
152 (žalias) p. Verbickas; gėlę —nr. 
793 (baltas) p. Geležinis. Neat
siimti liko: nr. 344 (mėlynas) — 
grybų kelmukas ir nr. 154(žalias) — 
knyga. Asmenys, turintieji tuos 
bilietus, prašomi skambinti D. 
Gutauskienei vakarais tel. 529- 
6982.

Dėkojame Hamiltono ir apylin
kės lietuviams už gausų mugės lan
kymų, loterijai laimikius au
kojusiems, ypač A. Pilypaičiui už 
tokių vertingų aukų. Dėkojame 
mūsų mielai šeimininkei p. Dek- 
snienei, ponioms, aukojusioms 
pyragus, ir visiems prie mugės 
pasisekimo prisidėjusiems. Dė
kojame katalikių moterų 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas , r ,

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 1 Zi-LlKzi
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant- = MOKAME Už: 
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. = sanfu/ias 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. E term, depoz. 1 m. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., = term, depoz. 3 m. 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- = reg. pensijų fondo 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta. = IMAME* UZ^0^1*8 

Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. = nekiln. turto pask. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. E asmeninės paskolas

draugijai, kuri mūsų viešnias — 
latvių skautes ir mus skaniai Užga
vėnių blynais pavaišino. Latvių 
skautės buvo pakviestos Susimųs- 
tymo dienų tarptautinę skaučių 
šventę kartu paminėti.

Baigdama norėčiau pasisakyti 
dėl korespondencijos apie skautų 
“nedalyvavimų" L. Bendruomenės 
rengtame Nepriklausomybės šven
tės minėjime. Kas pamaldose ir 
minėjime dalyvavo, pastebėjo tarp 
organizacijų vėliavų taip pat ir 
skautų vėliavas su atstovais.

D. Gutauskienė, 
“Širvintos” tuntininkė

Sudbury, Ontario
DAUGIAKULTŪRĖ ORGANI

ZACIJA, drauge su Ontario is
torijos draugija, ruošiasi dide
lio masto įvairių tautinių, gru
pių šventei 1983 m. Šių metų va
sario pradžioje Sudburio Lauren- 
tidų universiteto muzėjaus salė
je įvyko oficialus parodos atida
rymas, dalyvaujant 'miesto bur
mistrui ir kitiems augštiems par
eigūnams. Lietuviams parodos ati
daryme atstovavo tautiniais dra
bužiais apsirengę Karolina La- 
buckaitė ir Viktoras Deveikis bei 
keletas ponių. Lietuvių nuotrau
kų ir paveikslų skyrių tvarkė LB 
Sudburio valdyba ir Nijolė Pau- 
laitienė. Tam buvo įdėta daug 
darbo. Buvo daug nuotraukų iš 
lietuvių kūrimosi, be to, išleis
tas katalogas, kur nuotraukos ir 
paveikslai ir kiti kūrimosi fak
tai plačiau aprašyti.

Po atidarymo keletu dienų iš 
eilės pasirodė įvairios tautybės 
su meninėmis programomis. Lie
tuviams teko pasirodyti per Už
gavėnes. Mūsų jaunimas, apsi
rengęs tautiniais drabužiais, 
gražiai atliko meninę dalį. Dia
na, Joana ir Vida Stankutės smui
kais ir gitara pagrojo šešetų lie
tuviškų dainų, o Teresė akompa
navo pianinu. Jūratė ir Petras 
Tolvaišos pagrojo kanklėmis tre
jetų dainų, o Petras padainavo 
solo dainų. Pianinu akompana
vo Jūratė.

Daug mokyklų mokinių lankė 
parodų su mokytojais ir jiems 
buvo paaiškinta įvairių tautybių 
istorija. Paroda truko trejetų sa
vaičių. Jų aplankė daug žmonių. 
Atidarymas buvo transliuojamas , 
keletu kartų per televizijų. K.A.S.

St. Petersburg, Florida
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS. 1982 

m. vasario 20 d.‘Lietuvių Klubo 
patalpose įvyko metinis jūrų šau
lių kuopos “Palanga” susirinki
mas. Dalyvavo 14 pilnateisių na
rių ir svečių. Pirmininkavo centro 
valdybos vicepirm. Alf. Šukys 
Rinkimuose į kuopos pirmininkus 
kandidatavo J. Kalpokas ir V. 
Baranauskas. Išrinktas pastarasis 
dviejų balsų persvara. Valdybon 
išrinkti: A. Budrikis, M. Baranaus
kienė, V. Budrikienė, M. Makaren- 
kienė ir J. Rėvas; kandidatu liko J. 
Butkus.

Pirmajame valdybos posėdyje 
vasario 27 d. pirmininko namuose, 
pasiskirsčius pareigomis, pirm. V. 
Baranauskas pranešė dovanojus 
kuopai vienų laivų, kuriuo gali 
plaukioti 15 asmenų. Jis laikomas 
M. Makarenkienės nuosavybės 
ribose. Bus perdažytas, įrašytas 
vardas “Palanga" bei numeris ir 
bus naudojamas iškyloms į 
netolimas salas. Laivo dokumentai 
perduoti kuopos sekretoriui. Kovo 
1 d. buvęs pirm. J. Kalpokas per
davė kuopos turtų bei dokumentus 
naujajai valdybai. J. Rėvas
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14^4 %
13%
14% 

14^i%

18%
20%

Miami, Florida
PAVASARIU DVELKIA Miami 

padangėje. Audringi debesys pra
pliumpa smarkiomis liūtimis su 
perkūnija; nuplauna miesto dul
kes ir nuskaidrina orų.

Malonūs pavasario vėjai atpū
tė į Miami jaunų solistę A. Simo- 
naitytę-Gaižiūnienę. Ji užaugo 
Lietuvoje. Prieš keletu metų at
vyko į Amerikų pas savo tėvų, susi
pažino su dr. Gaižiūnu, už kurio vė
liau ištekėjo. Kad ir turinti šeimų 
— vyrų ir mažamečius vaikučius, 
Audronė Gaižiūnienė nepametė 
savo pamėgto meno, lavinosi dai- 
navimo-vaidybos bei režisavimo 
srityje. Ji dainavo ir lietuvių 
operoje.

Solistė atvyko automobiliu drau
ge su savo vyru ir dviem mažais 
vaikeliais į Miami, kur kovo 21 
d. koncertavo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėje.

J. Narūne

Ottawa, Ontario
DR. KAZYS ERINGIS, prieš pus

metį pasitraukęs iš okupuotos 
Lietuvos, dalyvavo baltiečių va
kare parlamento rūmuose 1982 m. 
vasario 24 d., kur turėjo progų 
pasikalbėti su parlamento na
riais — senatore Wood, Thompso
ns de Corneille ir kitais. Vasario 
26 d. kartu su inž. J. V. Daniu, KLB 
krašto valdybos vicepirmininku, 
buvo priimtas Kanados užsienio 
reikalų ministerijoje, kur infor
mavo atitinkamus pareigūnus 
apie dabartinę būklę Lietuvoje. 
Pasikalbėjimas truko daugiau 
kaip valandų. Ks.

St. Catharines, Ont.
NAUJA RAMOVĖNŲ VALDY

BA: pirmininkas - Petras Balsas, 
vicepirmininkas - Juozas Šarap
nickas, sekretorius - Juozas Vyš
niauskas, iždininkas - Pranas 
Gabrėnas, visuomeniniams reika
lams - Pranas Meškauskas.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NOS proga surinkta per $1,600.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS bus 
balandžio 2, 3 ir 4 dienomis. Ve
dėjas — kun. Pr. Gaida

SEINŲ LIETUVIŲ REIKA
LAI. Lietuvių atstovas prie Pa
vergtų Tautų Organizacijos St. Ca
tharines mieste turėjo atskirų pa
sikalbėjimų su Kanados Lenkų 
Kongrso nariais, kuriems buvo 
nušviesta nenormali Seinų lie
tuvių padėtis — uždraudimas lie
tuviškų pamaldų bazilikoje.

Pasikalbėjimas praėjo atviroje, 
bet draugiškoje nuotaikoje. Len
kų atstovai sutiko mielu noru 
tarpininkauti jiems žinomais ke
liais, kad šis reikalas pasibaig
tų abiem pusėm priimtinu būdu. 
Kaip ten bebūtų, mėginimas nie
kam negali pakenkti.

Panašus pasikalbėjimas su len
kų atstovais yra įvykęs prieš še
šerius metus, prašant lenkus su
stabdyti jų Buffalo radijo pro
pagandų Vilniaus ir Lvovo tema 
nepalankia ir niekam nenaudin
ga forma. Jau septinti metai nei 
Vilnius, nei Lvovas nebėra mi
nimi.

Dar ir kitas Pavergtų Tautų Or
ganizacijos sėkmingas darbas 
buvo atliktas prieš kelerius me
tus, padedant gauti leidimų Kęs
tučiui Jokubynui atvykti Kana- 
don iš Sovietų Sųjungos pas sa
vo brolį po beveik 20 metų vargo 
SibirOlageriuose. Kor.

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

JA Valstybės
“TIME” ŽURNALAS trijuose sa

vo numeriuose paskelbė ištraukas 
iš buvusio JAV valstybės sekr. H. 
Kissingerio antrosios atsimini
mų knygos “Years of Upheaval”, 
apimančios antrąjį prez. R. Nikso- 
no valdymo laikotarpį iki jo atsista
tydinimo 1974 m. vasarų. Tuose atsi
minimuose baltiečiams turėtų būti 
įdomus H. Kissingerio susitiki
mas su komunistinės Kinijos val
dovu Mao, įvykęs 1973 m. lapkričio 
12 d. Pekinge. Pasak H. Kissinge
rio, bandydamas jieškoti sprendi
mo Taiwano klausimui, Mao prisi
minė tris Baltijos valstybes — Lat- 
vijų, Lietuvą ir Estiją, kurios tebe
turi savo ambasadas JAV. Kai H. 
Kissingeris patvirtino šį faktą, 
Mao pabrėžė, kad Baltijos valsty
bės, nors ir turėdamos diploma
tinį pripažinimą, yra išjungtos iš 
Jungtinių Tautų. Jis davė supras
ti, kad toks atskiras legalus statu
sas galėtų būti pritaikytas ir Tai- 
wanui, išskiriantis jį iš Jungti
nių Tautų organizacijos. Taip vė
liau ir buvo pasielgta. Taiwane 
įsitvirtinusi Tautinė Kinija, ku
rią pripažįsta JAV vyriausybė, nė- 
ja Jungtinių Tautų narė. Šioje 
organizacijoje ją pakeitė komu
nistinė Kinija.

“AP” ŽINIŲ AGENTŪROS kores
pondentas Maskvoje B. Brumley 
paskelbė platesnį pranešimą apie 
JAV ginčus su Sovietų Sąjunga 
del pilietybes, plačiau paliesda
mas Mordovijoje kalinamą Vytau
tą Skuodį, kuris JAV vyriausybei 
yra šio krašto pilietis Benedict 
Scott. Esą JAV ambasados Maskvo
je pareigūnai keliskart norėjo pasi
matyti su V. Skuodžiu, bet nega
vo leidimo, nors tai pažeidžia 
1968 m. pasirašytą konsulinę su
tartį. Žurnalistas B. Brumley Vil
niuje aplankė kalinio žmoną Ire
ną Skuodienę, kuri palaiko ryšius 
su JAV diplomatais, tikisi, kad jai 
ir jos vyrui bus leista išvykti į JAV. 
Dabartinis gyvenimas esąs nepa
keliamas. Žurnalistą B. Brumlėy 
fotografavo KGB saugumiečiai 
einantį pas L Skuodienę ir išeinan
tį. Lietuvos užsienio raikalų “mi
nisterijoje” Mykolas Jackevičius 
jam pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga nepripažįsta dvigubos piliety
bės, tad V. Skuodis nėra ir nega
li būti JAV piliečiu. Pranešime 
primenama, kad V. Skuodis buvo 
nuteistas už antisovietinę veiklą, 
kai iš tikrųjų jis tebuvo prisidė
jęs prie Lietuvos pogrindžio 
“Perspektyvų" ir "Alma Mater" 
leidimo. Taipgi su kitais baltie- 
čiais buvo pasirašęs peticiją, rei
kalaujančią atšaukti Molotovo ir 
Ribbentropo sutartį, kurios dėka 
Sovietų Sąjunga okupavo Baltijos 
valstybes.

Brazilija
P. AMERIKOS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ pirmininkų suva
žiavimas įvyko Sao Paulo mieste 
vasario 14-17 d.d. Pirmininkų pasi
tarimams buvo skirtos dvi dienos 
Lituanikos stovyklavietėje. Vene- 
cuelos lietuviams atstovavo dr. 
V. Dambrava. Argentinos — J. Mi- 
čiūnas, Urugvajaus — kun. J. 
Giedrys, SJ, PLB valdybai — vice
pirm. V. Kleiza. Brazilijai — Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirm. J. Tatarūnas, vicepirm. J. 
Vaikšnora, tarybos pirm. kun. Pr. 
Gavėnas, SDB. ir prel. P. Ragažins- 
kas. Pirmiausia buvo apsvarstyti 
pernai įvykusio P. Amerikos lie
tuvių kongreso nutarimai bei jų 
įgyvendinimas. Antrasis posėdis 
įvyko vasario 16 d., tad visų dėme
sys buvo nukrypęs į Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Mišias 
koncelebravo kun. Pr. Gavėnas. 
SDB, ir kun. J. Giedrys. SJ. Tos 
dienos rytų buvo pradėti kasti pa
matai stovyklavietėje planuoja
mai pastatyti lietuviškai koplyčiai. 
Po pamaldų buvo išklausyti pasi
tarime dalyvaujančių pirmininkų 
pranešimai, numatytos bendros 
veiklos gairės.

VASARIO 16 MINĖJIMAS Sao 
Paulo lietuviams buvo surengtas 
vasario 14 d. Mišias V. Zelinoje 
koncelebravo: prel. P. Ragažins- 
kas, kun. Pr. Gavėnas, kun. P. Ur- 
baitis, kun. P. Rukšys, kun. F. Jo- 
kubauskas ir kun. J. Giedrys. Pas
tarasis savo pamoksle apgailesta
vo. kad pamaldose nesimato jauni
mo. išskyrus vėliavas atnešusius 
mažuosius, kuriuos jis pavadino 
“mūsų anūkais". Giedojo LK Bend
ruomenės choras, vadovaujamas 
V. Tatarūno. Seselių pranciškie- 
čių salėje įvyko oficialioji minė
jimo dalis. Dalyvius sveikino: Bra
zilijos LB valdybos pirm. J. Tata
rūnas. Brazilijos lietuvių jauni
mo vardu — R. Saldys, ateitininkų 
— S. Saldytė, Argentinos lietuviš
kų organizacijų vardu — J. Mičiū- 
das, Venecuelos EB krašto valdy
bos — pirm. dr. V. Dambrava. Va
sario 16-jai skirtą pranešimą pa
darė LB valdybos vicepirm. V. Klei
za, perskaitęs 22-jų Lietuvos ne
priklausomybės akto signatarų pa
vardes ir juos paprašęs pagerbti 
atsistojimu. Gyvąjį paveikslą bu
vo paruošę ateitininkai, savo kū
rybą deklamavo A. Augustaitis, so
lo dainavo K. Ambrozevičius. Dai
nelėms programon įsijungė mažų
jų "Ratukas", paruoštas M. Vink- 
šnaitienės ir L. Banytės, šokiais 

— “Gintaro” grupė, vadovaujama 
L. Banytės, ir "Rūtelės" su savo 
vadove S. Aradzenka. Porą dainų 
padainavo K. Valavičiūtės vado
vaujamas jaunimo “Volungės” 
choras, švenčiantis savo veiklos 
trejų metų sukaktį. Minėjimą už
sklendė LB Bendruomenės choras 
savo pasirodymu, visų dalyvių su
giedota “Lietuva brangi", Lietuvos 
himnas.

Australija
ANTANAS SKĖRYS paruošė ir 

išleido “Geelongo Lietuvių Ben
druomenės kroniką", apimančią 
1948-78 metų laikotarpį. Įvadą 
parašė ALB Geelongo apylinkės 
pirm. dr. S. Skapinskas. Autorius A. 
Skėrys atliko didelį darbą, 
sutelkdamas daug įdomių faktų, 
įvykių, pavardžių. Knygon yra 
įjungtos pirmos lietuvių Kūčios 
Geelonge, pirmieji organizacinio 
darbo žingsniai, plati vėlesnė veik
la. Skaitytojai supažindinami su 
Lietuvių Bendruomenės Namų 
statyba, sporto klubo įsteigimu, 
sportinėmis šventėmis, lituanistine 
savaitgalio mokykla, tautinių šokių 
grupėmis. skautais, parapijos 
komitetu, kunigų atliktu darbu, 
choru, moterų draugija, minėjimais 
bei kitais renginiais. Pateikiami 
mirusių, gimusių, vedusių, mokslus 
baigusių lietuvių sąrašai. Taigi 
apimama visa Geelongo lietuvių is
torija. kurią ateityje bus galima 
įjungti vison išeivijos lietuvių is
torijon. Knyga, turinti 295 psl., yra 
parašyta mašinėle, atspausdinta 
rotatoriumi, įrišta.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ 
PARAPIJOS MOKYKLA Melburne 
naujuosius mokslo metus pradėjo 
vasario 14 d. mokytojų posėdžiu, 
kuriam pirmininkavo mokyklos 
vedėjas Algis Šimkus. Mokyklos 
globėjas kun. Pr. Vaseris apgailes
tavo. kad šiemet bus labai mažas I 
skyrius, nes 1976 m. buvo pakrikš
tyti tiktai šeši vaikai, o jų 
grupėje tik du buvo iš lietuviškų 
šeimų. Jis reiškia viltį, kad sekan
čiais metais galbūt pavyks sudaryti 
pilną 1 skyrių. Mat 1977 m. buvo pa
krikštyta jau 15 vaikų. Su pirmuoju 
jaunimo kursu dirbs J. Žit
kevičienė. o antrasis jaunimo kur
sas. turintis tik du mokinius, yra 
perduotas V skyriaus mokytojai D. 
Čižauskienei. Su kitais skyriais 
sutiko darbuotis — O. Rukšienė. Z. 
Jokūbaitis. J. Ariene ir E. 
Duonienė.

Vokietija
HAMBURGO LIETUVIUS SU

TELKIA tradiciniai Vasario 16 mi
nėjimai. Šiemetinis. įvykęs vasa
rio 16 d., buvo pradėtas kun. V. 
Šarkos atnašautomis Mišiomis Šv. 
Ansgaro šventovėje. Oficialioji 
minėjimo dalis įvyko parapijos sa
lėje. Visus dalyvius, kurių eilėse 
buvo ir nemažai kitataučių svečių, 
pasveikino VLB Hamburgo apylin
kės pirm. Manfredas Šiušelis. pa
aiškindamas Vasario 16 reikšmę. 
Paskaitą apie Lietuvą palietusius 
įvykius nuo I D. karo iki dabarti
nių dienų skaitė kun. V. Šarka. Svei
kino: Centrinio Latvių Komiteto 
pirm. A. Cipulis. lenkų atstovas 
Ruszeckis. vengrų kun. J. Baranec- 
kas, ukrainiečiai ir vokiečiai. Kon
certinę dainų ir operų programą 
atliko sol. Vilija Mozūraitytė. 
mezzo-sopranas. V. Vokietijon ji 
yra atvykusi 1981 m. liepos 1 d., oku- 
puotoj Lietuvoj baigusi J. Gruodžio 
vardo muzikos mokyklą, ten gavu
si dirigentės diplomą. Šiuo metu 
studijuoja augštojoje Hamburgo 
muzikos ir meno mokykloje. Albi
nas Gedvilą, buvęs Kauno ir Klai
pėdos dramos teatrų aktorius, pa
deklamavo Maironio “Trakų pilį” 
ir savo eileraštį “Aušra Gedimino 
kalne”.

TRADICINĮ VASARIO 16 MI
NĖJIMĄ Luebecko lietuviai vasa
rio 14 d. pradėjo pamaldomis Švč. 
Jėzaus Širdies šventovėje. Iškil
mingas Mišias atnašavo iš Hambur
go atvykęs kun. V. Šarka, pasakęs 
šiai progai pritaikytą pamokslą. 
Pamaldose dalyvavo 26 lietuviai, 
katalikai ir evangelikai, bei kele
tas svečių. Suneštinės vaišės ir 
oficialioji minėjimo dalis įvyko 
užsieniečiams katalikams skirto
je “Haus Simeon” prieglaudos sa
lėje, %uri buvo papuošta Lietuvos 
vėliava, kun. V. Šarkos VLB Lue
becko apylinkei padovanotu Vyčiu. 
Minėjimo dalyvius pasveikino val
dybos pirm. Pranas Kbtkis. paprašy
damas tylos minute pagerbti žuvu
sius kovoje už Lietuvos laisvę. Sa
vo trumpoje paskaitoje Pr. Kotkis 
sakėsi nieko naujo negalįs pateik
ti apie visiems gerai žinomą Lie
tuvos istoriją, dabartinius laisvės 
siekius. Dėlto jis nukrypo į aktu
aliuosius Lenkijos įvykius, primin
damas lenkų padalytas istorines 
skriaudas Lietuvai, kurios dabar 
kartojamos Suvalkų trikampio lie
tuviams. Pasak Pr. Kotkio. dėl tų 
klaidų lietuviai turėtų atsiriboti 
nuo politines ir ekonominės para
mos Lenkijai. Šis jo pasiūlymas 
buvo sutiktas karštu plojimu. Pra
sidėjus vaišėms, savo įspūdžius iš 
viešnagės Romoje pasakojo kun. 
V. Šarka, ten nuvykęs į arki v. J. 
V. Bulaičio įšventinimo iškilmes. 
Jam jis Š. Vokietijos lietuvių var
du įteike iš bronzos išlietą Aušros 
Vartų Marijos paveikslą



Tikinčiosios Lietuvos Diena
/ lietuvių kreipimąsi atsiliepė daug Kanados vyskupų, įsijungusių į bendrą maldos žygį

Kanadoje kasmet pirmasis 
kovo sekmadienis lietuvių kata
likų šventovėse skiriamas per
sekiojamiems Lietuvos tikintie
siems. Dėlto jis pavadintas Ti
kinčiosios Lietuvos Diena: ir 
maldos, ir lėšos skiriamos pa
vergtos Lietuvos tikinčiųjų pa
galbai. Ta proga Kanados Lie
tuvių Katalikų Centras, kurin 
įeina visos parapijos bei misi
jos ir organizacijos, kreipiasi į 
Kanados katalikų vyskupus, pra- 

savo gano- 
bendroje

Centro raštą, per žurnalo redak
torių kreipėsi į kun. dr. F. Ju
cevičių, Šv. Kazimiero parapi
jos kleboną, prašydami informa
cinio straipsnio apie Lietuvą. 
Toks straipsnis buvo išspaus
dintas 1983 m. 7 nr. ir pavadin
tas “La Lituanie ou Jesus en 
agonic” (Lietuva arba Jėzus 
agonijoje). Straipsnio įvade sa
koma, kad Montrealyje esama 
apie 2000 lietuvių dviejose pa
rapijose. Taip pat raginami 
Montrealio tikintieji dalyvauti 
bendroje maldoje už Lietuvą, 
kad jos tikėjimas sunkioje būk
lėje nepalūžtų.

Otavos arkivyskupijos vysku
pas pagalbininkas prancūziška- 
jai daliai G. Belisle:
. “Labai dažnai susitinku su 
maldos grupėmis Otavos arki
vyskupijoje. Aš priminsiu joms, 
kad melstųsi už savo brolius bei 
seseris, kurie kenčia dėl savo 
tikėjimo anapus Geležinės Už
dangos.”

Otavos vyskupo pagalbininko 
John Beahen (angliškajai da
liai) pavesta atsiliepė ryšių par
eigūnė sesuo Annne K. Mc
Laughlin:

“Džiaugiuosi galėdama jums 
pranešti, kad mes painformavo
me mūsų vyskupijos klebonus 
per mėnesinį biuletenį ‘Fresh- 
Sprung’. Mes prašėme, kad ko
vo 7-sios sekmadienį tikinčiųjų 
maldose būtų įjungtas maldavi
mas už ‘religinę ir tautinę lais
vę’ Lietuvoje. Tebūnie išklausy
tos maldos jūsų tautos ir visų 
tų, kurie meldžiasi su jumis.”

Kvebeko arkivyskupo vardu 
vysk. Louis-Albert Vachon sa
vo laiške rašo: “Mūsų vyskupi
jos žurnalo ‘Pastorale Quebec’ 
redaktorius užtikrino man, kad 
1982 m. vasario 15 numeryje jis 
painformuos apie jūsų kreipi
mąsi dėl maldos už jūsų tautą, 
taip skaudžiai persekiojamą. Aš 
meldžiu Viešpatį suteikti jūsų 
žmonėms ilgą bei stiprinančią 
taiką kaip dangaus atsaką į lū
kesčius bei maldavimus dauge
lio krikščionių, besigėrinčių lie
tuvių gyvenimo kokybe.”

St. Catharines vyskupas Tho
mas B. Fulton, ilgą laiką buvęs 
Toronto arkivyskupijos kancle
riu ir gerai pažįstas lietuvius: 

“... noriu jus užtikrinti, kad 
aš atkreipsiu kunigų ir tikinčių
jų dėmesį į būklę Lietuvos ti
kinčiųjų, kurie kenčia sovieti
nę vergiją. Aš prašysiu visas 
mūsų parapijas jungtis į bend
rą maldą su lietuvių parapijo
mis Kanadoje už grąžinimą ti
kybinės ir tautinės laisvės gim
tajame jų krašte. Testiprina ga
lingasis Dievas persekiojamą 
Lietuvos tikinčiųjų Bendriją.” 

Chicoutimi vyskupas Jean-
Kitas Montrealio vyskupas pa- . Guy Couture:

galbininkas Andre-Marie Cimi- 
chelle, o.s.m., atsiliepė prancū
zų kalba šiuo laišku:

“Mielas drauge, reiškiu jums 
nuoširdų savo palankumą. Mū
sų maldos — su jumis. Jungsi
mės širdyje, ypač sekmadienį, 
kovo 7. Tegyvuoja lietuviai vi
same pasaulyje!”

Negana to, Lietuvos būkle su
sidomėjo ir Montrealio arkivys
kupijos savaitinis žurnalas 
“L’Eglise de Montreal”. Arki
vyskupijos pareigūnai, gavę 
Kanados Lietuvių Katalikų

išsiuntinė- 
atitinkama

šydamas paraginti 
. muosius dalyvauti 

maldoje.
šiais metais buvo 

ta daug laiškų su
informacija apie Lietuvą. Žymi 
dalis vyskupų bei jų įgalioti
nių atsiliepė padrąsinančiais 
laiškais. Čia pateikiame keletą 
būdingesnių ištraukų.

Iki šiol turimomis žiniomis, 
šiais metais bene daugiausia 
dėmesio Tikinčiosios Lietuvos 
Dienai parodė Montrealio arki
vyskupijos vadovybė. Iki šiol 
Montrealis tuo atžvilgiu laikėsi 
pasyviai, bet šiais metais paro
dė daug nuoširdaus dėmesio.

Kardinolas P. E. Leger:
“Gerbiamasis Pirmininke, Jū

sų kreipimasis Lietuvos reika
lu yra jaudinantis. Norėčiau pa
dėti finansiškai ir dvasiškai, 
bet, kaip Jūs žinote, esu pasi
traukęs iš pareigų ir dėlto turiu 
būti diskretus savo veiksmuo
se. Kreipkitės į kompetentingus 
pareigūnus, kurie galėtų per
duoti Jūsų prašymą. Kai buvau 
Montrealio arkivyskupu, visuo
met rėmiau lietuvių bendruo
menę. Tuo reikalu galite tartis 
su dviem Montrealio parapijų 
(lietuvių) klebonais.”

Buvo kreiptasi ir į naująjį 
Montrealio arkivyskupą P. Gre
goire. Iš jo įstaigos gautas šis 
atsakymas, pasirašytas vyskupo 
pagalbininko Leonard J. Crow
ley. V. G.:

“Kaip pageidavote, aš pain
formavau šios vyskupijos ang
liškųjų parapijų kunigus apie 
metinę maldos dieną už perse
kiojamą Lietuvos tikinčiųjų 
Bendriją. Siunčiu Jums kopiją 
sausio mėnesio biuletenio 
•Newsnotes' ir prašau pažvelgti 
į nurodytą vietą antrame pusla
pyje.”

Tame biuletenyje pasakyta, 
kad kovo 7-ji visoje Kanadoje 
yra maldos diena už persekio
jamą Lietuvos tikinčiųjų Bend
riją. Kanadoje esą apie 30.000 
lietuvių kilmės gyventojų. Ka
nados Lietuvių Katalikų Cent
ras esą prašo moralinės para
mos informuojant parapijiečius 
apie religijos persekiojimą ir 
pridengtos tautžudystės laiko
tarpį.

Mirė kunigas 
Kuzmickis

Telefonu iš Britanijos gau
ta žinia, kad š. m. kovo 20, šešta
dienį, mirė a. a. kun. Jonas 
Kuzmickis, pakirstas vėžio li
gos. Palaidotas Bradforde ko
vo 25 d., dalyvaujant vysk. A. 
Deksniui, keliems kunigams, 
gausiems lietuvių veikėjams.

Velionis buvo gimęs 1913 m. 
vasario 8 d., kunigu įšventin
tas 1936 m. birželio 21 d. Kau
ne. Jau būdamas seminarijoje 
reiškėsi kaip literatas, o tapęs 
kunigu tęsė studijas, gilinda
masis į literatūrą. Jisai ją my
lėjo ir niekad su ja nesiskyrė. 
Rašė gyvendamas bei dirbda
mas Lietuvoje, rašė atsidūręs 
tremtyje — Vokietijoje ir Bri
tanijoje. Raštijoje liko žino
mas kaip J. Gailius.

Gyvendamas Britanijoje ir 
dirbdamas lietuvių sielovado
je, rašė religinėmis temomis, 
o pastaraisiais metais recen
zavo daugelį kitų rašytojų vei
kalų, uoliai bendradarbiavo 
“T. Žiburiuose” ir kituose laik
raščiuose bei žurnaluose. Su 
Velionies mirtimi lietuviškoji 
spauda ir visuomenė neteko 
pajėgaus darbininko, pamoks
lininko, kunigo, rašytojo. 
Ilsėkis ržtmybėje!

“Jūsų prašomas aš atkreipsiu 
dėmesį mūsų vyskupijos tikin
čiųjų į sunkią Lietuvos būklę ir 
kviesiu juos melstis už jūsų tau
tiečius kovo 7-sios sekmadienį. 
Reiškiu jums savo palankumą ir 
nuoširdžiai meldžiuosi, kad 
Viešpats teiktų drąsos tiems 
ryžtingiems lietuviams, kurie 
kenčia persekiojimą jau 40 me
tų. Kad Viešpats išlaisvintų 
juos iš tos vergiškos būklės ir 
kad jie galėtų laisvai išpažinti 
savo tikėjimą pagal elementa
riausias žmogaus teises!”

Groųard-Mc Lennan, Alberto
je, arkivyskupas Henri Legare, 
O.M.L:

“Tikiuosi, kad daugelis Kana
dos vyskupų, kurie gavo jūsų 
laiško kopiją, paskatins, kaip ir 
aš, savo kunigus, vienuolijas ir 
visus tikinčiuosius melstis kovo 
7 už persekiojamus tikinčiuo
sius Lietuvoje, taip pat ir ki
tuose komunistų valdomuose 
kraštuose, kad jiem būtų duotos 
teisės ir laisvės, priklausančios 
visiems žmonėms.”

Charlottetown vyskupas F. J. 
Spence, pažymėjęs savo laiške 
apie lietuvių rengiamą maldos 
dieną už Lietuvą, rašo: “Jūsų 
kvietimas jungtis su jomis (lie
tuvių parapijomis) į bendrą 
maldą bus perduotas Charlotte
town vyskupijos žmonėms. Tiki
mės, kad ši maldos bei solida
rumo vienybė su jūsų broliais 
ir seserimis, persekiojamais 
Lietuvoje, bus jiems didelė 
galba.”

Iš Antigonish vyskupijos 
neralinio vikaro kun. D.
Doyle gautas šis laiškas, rašy
tas vyskupo Power vardu:

“Užtikrinu jus, kad ir kuni
gai, ir parapijiečiai mūsų vys
kupijoje bus painformuoti apie 
maldos dieną 1982 m. kovo 7. 
Mes jungsimės su jumis mal
doje, kad tie, kurie yra taip 
žiauriai persekiojami, būtų šv. 
Dvasios sustiprinti ir išliktų 

pa-

ge- 
A.

tvirti savo religiniuose įsitikini
muose.”

Buvęs Bathurst vyskupas C. 
A. Leblanc iš New Brunswicko:

“Esu ligoninės kapelionu, ir 
kiekvieną sekmadienį koplyčia 
būna pilnutėlė. Aš kalbėjau 
jiems apie jūsų prašymą ir apie 
sunkią būklę dabartinėje Lietu
voje. Pirmą kartą jie išgirdo 
apie herojišką jūsų šalį. Esu 
vyskupas pensininkas, bet tebei
nu kapeliono pareigas ir eisiu 
jas, kol galėsiu. Laimink, Die
ve, jus ir jūsų tautiečius!”

Kitas nensininkas vyskupasjxuaa uciisiiuiiKas vvonupao liietuvos pasiuntinybėje Vašingtone Vasario 16 šventėje. Iš kairės: JAV LB ryšininkas su valdžios įstaigomis 
Henri Routhier O M L, iš Foy- VIKTORAS NAKAS. JAV LB Vašingtono apylinkės pirmininkė SKIRMANTĖ KUNDROTIENE. JAV valstybes 
er Grandin, Albertoje:

“UžtikYinu jus, kad aš mel
siuos už atstatymą tokių sąlygų, 
kuriose žmogaus bei religijos 
teisės nebūtų paneigiamos. Die
vas išgirs, bet tuo tarpu brolių 
lietuvių kančios bus atgaila už 
tiek daug blogio laisvose mūsų 
šalyse, kurios piktnaudžiauja 
laisve.”

Iš cituotų laiškų matyti, kad 
Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
proga Lietuvos vardas plačiai 
nuskambėjo visoje Kanadoje 
per gausias šventoves. Lietuvių 
kreipimąsi išgirdo milijonai 
žmonių. Net ir tie vyskupai, 
kurie neatsiliepė laiškais KLK 
Centrui, skatino savo žmones 
dalyvauti bendroje maldoje už 
Lietuvą. Pvz. Hamiltono vysku
pijoje daug kur buvo meldžia
masi minėta intencija. Pana
šiai buvo daroma ir keliose 
kitose vyskupijose. Tai rodo, 
kad KLK Centro pastangos šio
je srityje yra gana sėkmingos.

K.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

sekretoriaus padėjėjas ALLIOTT ABRAMS, oficialiai pakėlęs taurę už Lietuvos nepriklausomybę. JAV LB ry
šininkas su kitų valstybių atstovybėmis ALGIMANTAS GURECKAS. JAV valstybės departmento tarnautojas 
ALGIS AVIŽIENIS

Jeigu eina kaip antis
Š. m. kovo 3 d. Madride JAV dele

gacijos pirmininkas M.M. Kampel- 
manas padarė įsidėmėtiną pareiš
kimą. Čia pateikiamas jo vertimas.

RED.
GERBIAMASIS PIRMININKE

Penktadienį sovietų delega
cijos pirmininkas kalbėjo apie 
“imperializmą”. Ne mano tiks- ' 
las šiandieną leistis į tuščias 
diskusijas apie marksistinę 
ideologiją. Tačiau, galvoda
mas apie jo pastabas, prisimi
niau, kad jis kalbėjo paskuti
nę mūsų darbo dieną vasaryje 
ir kad vasario mėnesį estai ir 
lietuviai visame pasaulyje mi
ni savo šalių nepriklausomy
bės paskelbimą.

Baltijos valstybės — Latvija, 
Lietuva ir Estija — supranta 
imperializmo reikšmę ir iš jo 
kylantį laisvės netekimą. Šios 
trys Baltijos valstybės 1918-
1939 metais buvo vertingos na
rės laisvų pasaulio valstybių.
1940 metais, ankstyvesne Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartimi, 
tos valstybės buvo jėga pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. 
Jungtinės Valstybės pasmer
kė tą aneksiją anuomet, smer
kia ją ir dabar. Mes nepripa
žįstame prievartinės Baltijos 
valstybių inkorporacijos į So

vietų Sąjungą. To reikalauja 
mūsų įsipareigojimas laisvės 
ir apsisprendimo principams.

Leninas pirmajame savo de
krete antram visos Rusijos so
vietų kongresui, kuris (dekre
tas) komunistiniame pasaulyje 
žinomas kaip “Taikos dekre
tas”, pareiškė per pirmąją sa
vo perimtos valdžios dieną:

“Jei kuri tauta laikoma prie
vartoje, nesiskaitant su aiškia 
jos valia...neduodama jai tei
sė laisvai, be jokio spaudimo 
laisvuose rinkimuose, be įsiki
šimo inkorporuojančios arba 
betkurios galingesnės valsty
bės, apsispręsti kokios nori 
valstybinės egzistencijos for
mos...tai inkorporavimas to
kios valstybės turėtų būti va
dinamas aneksija, pagrobimo 
aktu ir prievarta.”

Čia mes turime iš tikrųjų 
“aneksiją”, “pagrobimo ir prie
vartos aktą” Baltijos valstybių 
atveju.

Gerai žinau, kad Sovietų Są
junga save vadina “socialisti
ne” valstybe ir dėlto, pagal jos 
pačios aptartį, niekad negalin
ti būti kalta imperializmu, ne
svarbu ką ji bedarytų. Yra toks 
amerikiečių posakis: “Jeigu ei
na kaip antis, kalba kaip antis 

ir atrodo kaip antis, tai ir yra 
antis”. Kaikas gali antį vadinti 
žąsimi arba višta, p. Pirminin-; 
ke, bet ji vistiek yra antis. 
Agresiniai veiksmai prieš tris 
Baltijos valstybes buvo impe
rializmo aktai.

Pagarbiai primenu sovietų 
pareigūnams,’kad tos pasaulio 
valstybės, kurios savo praeity
je praktikavo imperializmą, 
patyrė, jog imperialistiniams 
siekiams yra tam tikros ribos. 
Tos valstybės, kurios atsisakė 
imperialistinio kelio, pajuto 
naštos palengvėjimą ir nesi
gaili jos netekimo. Visuotinė 
pasaulio opinija šiandieną at
meta betkuriai galybei teisę 
užkariauti ir pavergti kitas 
tautas. Be to, buvusios impe
rialistinės valstybės patyrė, 
kad iš tokių pastangų maža 
nauda. Tikiuosi,. Sovietų Są
junga jau mato, kad imperialis
tiniai jos siekiai, pavojingos 
avantiūros yra ir bus nepa
prastai brangi, nereikalinga 
našta.

Baigminis Helsinkio aktas 
visiems turės atnaujintą reikš
mę ir galią, kai iš minėtos pa
mokos bus pasimokyta ir ati
tinkamai veikiama.

Lietuvos švente 
Australijoje 

Taip minima Vasario 16-ji 
lietuvių gyvenvietėse

B. STRAUKAS

tik- 
tik 
bet 
tos

Australija, visiškai nauja 
lietuvių emigracijos šalis, yra 
palanki mūsų tautiniams sie
kimams ir remia visų tautų iš
silaisvinimo pastangas. Aus
tralijos lietuviai čia įsikūrė 
kaip visiškai nauja lietuvių 
kolonija. Visą savo tautinę 
veiklą suformavo pagal vieti
nes sąlygas, nemėgdžiodama 
kitų lietuvių kolonijų veiklos. 
Tad ir Vasario 16 minėjimas 
čia gal yra kaikuriais atžvil
giais kitoks negu kitur.

Vasario 16 minėjimai Austra
lijoj nėra rengiami pagal iš 
anksto sudarytą šabloną. Jie 
įvairuoja kiekvienoje koloni
joje, atsižvelgiant į vietos 
sąlygas ir pajėgumą. Smulkes
ni bendruomenės padaliniai, 
kaip seniūnijos, dėl mažo tau
tiečių skaičiaus dažnai šią 
šventę pamini šeimyniškai, 
susirinkę pas kurį nors savo 
tautietį. Bet ir tai ta proga 
dažnai pasikviečia iš kitur pa-- 
skaitininką, menininką ar me
ninę grupę. 1

Stambesnėse bendruome
nės apylinkėse, kaip Sydnėjus, 
Melburnas, Adelaidė, Brisba
ne, Geelongas ir kt, Vasario 
16 paminima plačiau — su pa
skaitomis ir menine progra
ma. Vienur minėjimai būna 
uždari, skirti vien savai publi
kai, kitur — su įvairių tauty
bių svečiais, australų valdžios 
žmonėmis, parlamentarais ir 
kultūrininkais. Tuo būdu sie
kiama supažindinti įtakingus 
australus su dabartine Lietu
vos padėtimi, tikintis, reikalui 
esant, iš jų moralinės para
mos. Gal dėl tos priežasties 
Lietuvos ir lietuvių reikalai 
viešuose australų sluogsniuo- 
se yra gerai žinomi ir susilau
kia palankumo.

Australijos lietuviai Vasa
rio 16 nelaiko nei džiaugsmo, 
nei liūdesio švente, bet susi
kaupimo diena. Tą dieną 
rai verta pamedituoti ne 
apie savo tautą tėvynėje, 
ir apie išeiviją, kuri yra 
pačios tautos dalis, grasoma 
savanoriško sunykimo. Todėl 
Vasario 16 šventėje mes neruo- 
šiame pasilinksminimų ar nuo
taikingų vaišių. Vasario 16 yra 
tartum tautinės rekolekcijos, 
teikiančios progos įsijausti į 
dabartį, peržvelgti padarytas 
klaidas ir rasti teisingus ke
lius, vedančius į ateitį, sie
kiant tautinio atsparumo.

Teko dalyvauti Adelaidės 
bendruomenės suruoštame 
Vasario 16 minėjime, kuris 
buvo surengtas vasario 21 d. 
Panašūs minėjimai vyko ir 
kitur.

Minėjimo išvakarėse iš Mel
burno atvyko ALB krašto val
dybos pirm. A. Pocius. Čia jis 
susitiko su organizacijų atsto
vais ir lietuviškosios spaudos 
bendradarbiais. Buvo išklau
sytas pirmininko pranešimas 
apie krašto v-bos veiklą ir pa
diskutuoti Bendruomenės rei
kalai. Sekančią dieną iš ryto 
buvo iškeltos vėliavos prie 
Lietuvių Namų ir prie Kata
likų Centro, kur yra ir lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos šven
tovė, vienintelė visoje Austra
lijoje.

Šv. Mišias atnašavo klebo
nas kun. A. Spurgis, kuris taip 
pat pasakė šiai dienai pritai
kytą gražų, patriotinį pamoks
lą, neužmiršęs visus paraginti 
dalyvauti tautos šventės minė
jime.

Po pamaldų rinkomės į Lie
tuvių Namus. Erdvi salė buvo 
pilna tautiečių. Matėsi nema
žas būrys svečių: latvių, estų, 
ukrainiečių, vengrų, rusų, len
kų ir kitų tautybių. Jie visi at
vyko pasveikinti mūsų šventės 
proga.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
pirm. Č. Zamoiskis, pakvietęs 
kalbėtoju A. Pocių. Po paskai
tos, pagal nusistovėjusią tradi
ciją, į sceną buvo iškviesti ge
riausiai lituanistinius kursus 
baigę studentai, kuriems kraš
to valdybos pirm. A. Pocius 
įteikė pažymėjimus ir dova
nas. Po to sekė jau minėtų tau
tybių atstovų sveikinimai.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė tautinių šokių šokė
jai, deklamatoriai, pianistė, 
solistas-dainininkas ir Adelai
dės lietuvių choras “Lituania”. 
Programa buvo įdomi ir įvairi.

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Tolimi svečiai, mielas koncertas
Pietų Amerikos lietuvių solistų koncertas JA Valstybėse

Izraelyje prie Galilėjos ežero valgykloje pietauja lankytojai — prel. J. 
TADARAUSKAS (kairėje) ir klierikas K. KAKNEVIČIUS

Pasaulio lietuvių jaunimas
Jaunimo veikėjų pranešimai apie lietuvių jaunimą Australijoje,

Pietų Amerikoje, Europoje, Š. Amerikoje

AL. GIMANTAS

Turistinė viešnagė juos vedė 
tik per septynias lietuviškąsias 
salas šiame žemyne. Pirmas 
koncertas įvyko Vašingtone 
(jei ten susirinko net per 130 
tautiečių, tai reikštų, kad visi 
sostinėje gyveną lietuviai 
dalyvavo!). Po to — Čikaga, De
troitas, Klevelandas, San Fran
cisco (kaip sauja lietuvių ten 
išgalėjo ruošti pilną koncertą, 
tai jų pačių maloni “paslap
tis”), Los Angeles ir St. 
Petersburgas.

Tikriausiai jau atspėjote, 
kad čia rašoma apie argen
tiniečių solistų Zuzanos Valad- 
kaites-de Lopez ir Antano Slan- 
čiausko koncertus. Visur jiems 
akompanavo laikraštininkas, 
plaukikas, na, ir visai neblogas 
pianistas Mykolas Drunga. Tik 
Kalifornijoje tas pareigas per
ėmė vietinis talentas Raimon
da Apeikytė.

Kodėl svečiai iš P. Amerikos 
nepasiekė Kanados lietuvių 
kolonijų, tai ir šiandieną dar 
lieka neatspėjama mįslė. (Iš
ties, viešėti čia pat, kanadie
čių kaimynystėje, ir nepasiek
ti bent Toronto lietuvių, tai 
kažkieno neapdairumas). Jei 
tai kanadiečių lietuvių orga
nizacinis “apsileidimas", jieš- 
kokite tikrųjų kaltininkų sa
vo tarpe!

Detroite turėjome visai pat
rauklų koncertą negirdėtų ir 
nematytų solistų. Tiesą sakant, 
gal ir ne visai taip, nes Zuza
na lankėsi čia pirmojo lietu
vių jaunimo kongreso metu 
kaip jauna mergina.

Judviejų programa buvo/ 
tiesiai tariant, konservatyviai 
tradicinė. Pirmoji dalis — 
operų arijos, o antroji — lie-» 
tuviškos dainos. Tai, žinoma, 
miela ir patrauklu, gal net ir 
truputį saldu, tačiau klauso-

Trys upės
Maifo brolis mirė prieš pen

kerius metus. Karste jį nuleido 
į žemę, kuriai priklauso kūnas. 
Amžinybei liko siela. Man — at
minimai. Tai šimtai netapytų ir 
neįrėmintų paveikslų.

1.
Du vienodai pakirpti eg

lynėliai anapus Kruojos. Upė 
apžėlusi ajerais ir vingiuojąs! 
per žydinčias lygumas tarp 
miestelio ir dvaro. Kokia laukų 
ir pievų platybė! Kaip vaiką 
galėjo paveikti tokie plotai 
nesibaigiančios lygumos, kurių 
gale kyšo kaimyninės pa
rapijos šventovė lygiai už 14 
kilometrų? Kokį žmogų už
augina beržynai, tankūs miš
kai kaip lygumų tvoros? Kai ten 
pirmą kartą pravažiavo 
keleivinis autobusas, švys
čiojęs savo geltona spalva 
dulkių debesy, brolis pasileido 
iš arčiau jo pažiūrėti, nieko 
kito nebematydamas lėkė ir at
simušė į geležinkelio tvorą. To 
įvykio randą nešiojo visą 
gyvenimą.

2.
Statūs Šventosios krantai. 

Pakalnėj — sala. Kareiviai 
maudo arklius. Dviejų ber
niukų šešėliai nutįsę ant žydro 
vandens. Prie jų taškosi ant žil
vičio šakelės suvertos žuvytės. 
Kvepia prirakinti sieliai prie 
Survilos sodo. Anapus — 
pušynai ir slenkantis vandenin 
baltas smėlis. Byra mažiausios 
skruzdytės pajudintas. Šiapus 
ant kalno'— būrys jaunimo. 
Storos guminės virvės įtempia 
sklandytuvą. Staiga jis at- 

vai iš svečių argentiniečių lyg 
ir tikėjosi daugiau įvairumo 
— ispaniško atspalvio. «

Solistai dainavo arijas įvai
riomis kalbomis, o lietuviškos- 
dainos skambėjo patraukliai. 
Jų lietuvių kalba, tartis visiš
kai gera, su vos jaučiamu is
paniško atspalvio minkštuo
ju “1”.

Sudarydami repertuarą kon
certams Š. Amerikoje, mūsų ar- 
gentiniečiai gavo tokį lyg ir 
patarimą iš vienų ar kitų re
ngėjams artimų sluogsnių. Tuo 
būdu atsirado operų ištraukų 
ir lietuviškų dainų programa.

Solistams buvo itin nepalan
kios klimatinės sąlygos. At
vykti staigiai iš vasaros 
laikotarpio žiemos vidurin, 
aišku, nėra lengva. Toks 
pasikeitimas neigiamai veikia 
balsą. Tai buvo jaučiama ir sol
istų dainavime. Tačiau koncer
tai buvo sėkmingi, ir jų dalyviai 
tikriausiai norėtų daugiau 
panašaus pobūdžio scenos 
meno atlikėjų renginių. Reikia 
manyti, kad to pageidauja ir 
pietiečiai bei kitų žemynų lie
tuviai. Todėl Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kultūrinių 
reikalų komisija, organizavu
si šią argentiniečių - išvyką, 
yra verta visų mūsų padėkos 
ir dėmesio jos ateities dar
bams.

Beveik visur yra lietuviškų 
meninių vienetų, grupi,ų, an
samblių, atskirų menininkų. 
Kaip būtų gera pamatyti, iš
girsti juos mūsų padangėje 
ir mūsuosius menininkus nu
siųsti į mažiau privilegijuo
tas ir kultūrine prasme ma
žiau pasiturinčias lietuvišką
sias salas. Kartu tai būtų pui
ki tautinė jungtis ir tauti
nio pakilimo akimirkos tarp 
likimo išblaškytų lietuvių įvai
riuose pasaulio kraštuose.

Č. Senkevičius
sikabina. Brolis skrieja virš 
salos, pasisukioja, pasiblaško 
ir smunka žemyn. Nosis 
įsibeda į pievos kaubriuką. 
Išgąsdinti žiogai išsislapsto 
tarp smilgų ir drebėdami lau
kia, kas čia bus toliau. O 
draugai kūlversčiais lekia nuo 
kalno. Sklandytojas atsiriša 
diržus, išlipa. Akys šviečia. 
Dabar — Vlado eilė...

3.
Augštose Harzo viršukalnėse 

tarp tankių eglių, kur strak
si didelės rudos voverės, 
prasimušė vanduo. Upelis 
siauras, stiprus ir šaltas. 
Perskėlęs kalną pusiau, jis dar 
vis be vardo. Tik šalia jo prisi
glaudęs siauras asfaltuotas 
kelias į Winterbergą. Juo kas
dien 7 kilometrus augštyn ir vėl 
žemyn. Kalkių kasykloms rei
kėjo braižytojo. Inžinieriai, 
raštininkai, eiliniai darbinin
kai — niekas nebetikėjo Nau
jąja Europa. Viskas sugriu
vo. Liko nepajudinamas upe
lis. Kuriai žmonijos kartai jis 
priklauso? Ką girdėjo brolis, 
ketverius metus kasdien šalia 
jo ėjęs?

Visų trijų upių vanduo 
susigeria į žemę, drėkina 
dulkes ir pelenus, kad pa
vasariais prasiskleistų žie
dai. Jie degina akis, skverbiasi 
žmogaus vidun, maitina sielą. 
Taip viskas jungiasi į vieną, 
taip išėję sugrįžta, taip viskas 
kartojasi, sukasi ir nuolat 
primena: jei pabuvai kūnu, 
reikės pabūti ir dulke.

Š. m. kovo 7 d. Toronto Lie
tuvių Namuose įvyko svarsty
tos, kuriose jaunimo veikėjai, 
pakviesti LN kultūrinės veik
los komisijos, padarė visuome
nei įdomius pranešimus apie 
pasaulio lietuvių jaunimo veik
lą. Svarstytoms vadovavo dr. E. 
Birgiolas, kuris supažindino 
dalyvius su pranešėjais: Laima 
Beržinyte, Dainora Juozapavi
čiūte, Paulium Kuru ir Zita 
Bersėnaite.

L. Beržinytė, tuvusi KLJ S- 
gos pirmininkė, nuo pat jaunys
tės dalyvavo jaunimo veikloje, 
atstovavo Kanados jaunimui 
III ir IV pasaulio jaunimo kon
gresuose. Šiuo metu aktyviai 
dalyvauja V PLJ Kongreso 
ruošos dartuose. Iš profesijos 
yra mokytoja ir katalikų 
mokykloje dėsto prancūzų 
kaltą. 1981 m. PU Sąjungos 
valdyta ją pasiuntė aplankyti 
Australijos lietuvių jaunimą, 
susipažinti su jo veikla ir už
megzti ryšius.

L. Beržinytė pasakojo savo įs
pūdžius apie Australijos lie
tuvių jaunimą, ten yra apie 
10,000 lietuvių. Melburnas, 
Sydnėjus ir Adelaidė yra di
džiausi miestai, kuriuose įsi
kūrusios. didžiausios lietuvių 
kolonijos. Veikia misijos- 
parapijos, Lietuvių Namai 
ir bendruomeninės organiza
cijos. Gyvenimo lygis žemes
nis už amerikiečių. Iš jauni
mo organizacijų veikliausi yra 
skautai ir sporto klutai. Vei
kia dainų ir tautinių šokių an- 
samtliai. Jaunimo veiklą la- 
tai trukdo dideli nuotoliai ir 
trūkumas sumanių tei entu
ziastingų vadovų. Jie pergy
vena tas pačias protlemas, 
kaip ir mes Š. Amerikoje, nes 
didėja mišrių šeimų skaičius. 
Savo pranešimą ji pailiustra
vo skaidrėmis iš aplankytų 
kolonijų lietuvių gyvenimo. 
Aplankė ir tolimą Pertho lie
tuvių koloniją, kurią sudaro 
apie 100 lietuvių ir kurią ap
tarnauja jugoslavas kunigas, 
jau pramokęs pamaldas lai
kyti lietuviškai.

D. Juozapavičiūtė kalbėjo 
apie V. Europos lietuvių jau
nimą. Dainora yra baigusi uni
versitetą Toronte, veikli atei
tininkė, viena iš TULS Klubo 
organizatorių. Keletą metų bu
vo PU S-gos valdybos vice
pirmininke ir šiuo metu yra 
V PU Kongreso akademinės 
programos komiteto narė. 1978 
m. Dainora aplankė jaunimą 
V. Vokietijoje, Prancūzijoje 
ir Anglijoje. V. Vokietijos 
jaunimo veiklos centras — 
Vasario 16 gimnazija. Pran
cūzijoje, Paryžiuje, veikia ma
ža grupė jaunimo, ten gimusio 
ir užaugusio, kuris kalba tik 
prancūziškai, bet dar domisi 
savo kilme ir lietuviškais rei
kalais.

Stipriausia jaunimo veikla 
yra Anglijoje. Čia veikia dainų 
ir tautinių šokių ansambliai, 
rengiamos vasaros stovyklos. 
Gyvenimo lygis gerokai žemes
nis už kanadišką, ir jaučiamas 
lėšų trūkumas veiklai plėsti. 
Nutautimo problemos tos 
pačios, kaip ir kituose kraš
tuose, nes kalba angliškai ir 
nyksta mišriose šeimose. 
Parodė keletą skaidrių iš V. 
Europoje aplankytų vietovių.

P. Kuras padarė išsamų 
pranešimą apie P. Ameriką, 
kurią lankė 1981 m. Paulius yra 
vaistininkas, baigęs univer
sitetą Toronte, buvęs KU S-gos 
pirmininku, veiklus ateitinin
kas, vadovavęs jaunimo stovyk
loms Pietų ir Šiaurės Ameri
koje. Šiuo metu yra V PU Kon
greso ruošos prezidiumo narys.

Jaunimo veikla P. Ameri
koje, kaip aiškino P. Kuras, 
prieš karą buvo gyva ir dar iki 
šių dienų išsilaikius 
Brazilijoje, Argentinoje, Urug
vajuje, Kolumbijoje ir Vene- 
cueloje. Prieš karą P. Ameri
koje gyveno apie 100.000 
lietuvių. Jaunimo veikla po 
karo labai nusilpo, nes čia 
gimęs jaunimas nutauto, neiš
moko lietuviškai, kalba tik is
paniškai. Veiklą apsunkina di
deli nuotoliai, nepatogus su
sisiekimas ir žemas gyveni
mo lygis. Ypač trūksta lėšų 
veiklai skatinti. Tik keleto 
jaunųjų veikėjų entuziastų ir 
idealistų pastangomis dar vei
kia kaikuriose vietose tauti
nių šokių grupės ir dainos vie
netai. 1972 m. įvykęs PU Kon
gresas išjudino P. Amerikos 
jaunimą, atsinaujino šokių ir 
dainų ansambliai, kurie per 

10 metų irgi išsisėmė, susilp
nėjo. Jiems reikalinga para
ma iš Š. Amerikos ne vien tik 
finansiškai, bet ir kultūri
niu bendradarbiavimu, pasi
keičiant ir aplankant meni
nėms grupėms, veikėjams ir 
siunčiant lietuviškos spaudos.

Zita Bersėnaite išsamiai pa- 
nagrinėjo jaunimo nutautimo 
priežastis. Zita šiuo metu 
studijuoja chemiją Toronte. Ji 
yra KU S-gos pirmininkė ir 
KLB valdybos narė. Tai ypatin
gai aktyvi ir pavyzdinga lie
tuvaitė, kuri nuo pat jaunys
tės šoko ir dainavo jaunimo an
sambliuose, buvo TULS Klubo 
pirmininke ir aktyviai daly
vavo kitų organizacijų veikloje. 
Šiuo metu dalyvauja V PU 
Kongreso akademinės proga- 
mos ruošos komitete.

Savo pranešime Z. Ber- 
sėnaitė nagrinėjo išeivijoje 
gimusio jaunimo apsispren
dimo problemas. Jaunimas, 
užaugęs Amerikoje ar kituose 
kraštuose, turi problemą ap
sispręsti, kas jis yra: lietuvis, 
kanadietis, amerikietis? Tau
tybės pasirinkimo ir apsis
prendimo problema kiekvie
nam jaunuoliui yra svarbiau
sia, kurią nulemia jo auklė
jimo aplinka. Šią aplinką vai
kui sudaro tėvai, o jos pa
grindas yra kalbos vartojimas 
šeimoje. Jei tėvai su savo vai
kais namuose kalba tik lietu
viškai nuo jų gimimo dienos, 
tai ir jų vaikai, išmokę lietu
vių kalbą, įsisavina lietuvišką 
sąmonę ir save jau laiko 
lietuviais. Gimtoji kalba nu
lemia jaunuolių apsisprendi
mą, už kurios mokymą yra at
sakingi tėvai. Didelę klaidą 
daro tėvai, kurie namuose 
kalba su savo vaikais angliš
kai — jie gauna angliškos są
monės pagrindą.

Lietuviškos mokyklos išei
vijoje nėra pajėgios išmoky
ti lietuvių kalbos per porą- 
trejetą valandų savaitėje, ją 
gali .tik patobulinti, .jei atėję 
į mokyklą vaikai jau rpoka kal
bėti lietuviškai. Tad jaunimo 
nutautimas vyksta dėl kaltės 
tėvų, kurie nesirūpina lietu
viško jaunimo auklėjimu.

Antroje savo pranešimo 
dalyje Z. Bersėnaite analizavo 
mūsų šeštadieninių mokyklų 
veiklą, mišrių šeimų sudarymą 
ir jų įjungimą į lietuvišką ben
druomenę. Tai buvo rūpestin
gai paruoštas pranešimas, 
kuris turėtų būti paskelbtas 
mūsų spaudoje.

Pranešimus dar papildė L. 
Beržinytė ir P. Kuras infor
macijomis apie įvyksiantį 1983 
m. liepos 1 d. pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Čikagoje, 
kuriame dalyvaus atstovai iš 12 
kraštų. Buvo parodytas spal
votas garsinis filmas iš IV PU 
Kongreso Vakarų Europoje. 
Dalyvavo apie 100 žmonių, 
kurių dauguma buvo vyres
niosios kartos.

J. Varčius

Dail. PRANO BALTUONIO medžio 
šaknų skulptūra “Ispaniškas šokis"

Nuotr. E. Daniliūno

BOOKBINDING STUDIO

SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, apsirengęs arabiškai, dainuoja Lietuvių Namuose Užgavėnių karnavalo 
metu Nuotr. V. Bubelio

Raktas į krikščionybės šaltinius
“Raktas į Naująjį Testamentą” — prof. kun. A. Rubšio knyga,atskleidžianti naujų dalykų

KUN.BR. LIUBINAS

Prof. kun. Antanas Rubšys 
prieš trejus metus išleido 
antrąją savo veikalo dalį “Rak
tas į Naująjį Testamentą”. Jis 
pradžoje knygos rašo: “Antroji 
Rakto dalis, Bendrija-Or- 
ganizacija, bando nagrinėti šio 
laikotarpio istorijos, Naujojo 
Testamento raštijos ir gal
vojimo apie Dievo užmojį ir 
veiklą Jėzuje Kristuje sam
pyną”. Šis bandymas, reikia 
sakyti, pasisekęs. Nbrs jau su
skubo prabėgti kone treji me
tai ir daugelis knygą skaitę, 
vistiek mėginsiu “Tėviškės Ži
burių” skaitytojams ją primin
ti ir tuo būdu paskatinti tuos, 
kurie knygos dar nematė, ja 
susidomėti.

Turinys
Yra 10 skyrių. Žodžiu “Ben

drija”, atrodo, turima galvoje 
toji sąvoka, kuri anksčiau 
lietuvių tautoje buvo prigijusi 
žodyje “Bažnyčia”. Penkiuose 
pirmuosiuose skyriuose kal
bama apie Bendrijos kilmę, jos 
organizaciją, jos hierarchinę 
santvarką, jos veiklą ir jos mal- 
difigumą bei dorovę. Tai yra ne 
kas kita, kaip nagrinėjimas tų 
Šv. Rašto dalių, kurios va
dinamos laiškais (Pauliaus, 
Petro, Jokūbo, Jono, Judo). 
Šeštasis skyrius įvardintas 
“Tikrojo Dievo garbinimu”. 
Jame nagrinėjamas laiškas 
žydams, kuris seniau taip pat 
buvo laikomas Pauliaus laišku. 
Dabar prieita išvados, kad jo 
autorius yra gyvenęs vėliau, o 
jo vardas nežinomas. Sekan
tieji trys skyriai remiasi Mato, 
Jono, Luko Evangelijomis ir 
Apaštalų Darbais. Baigiama 
Apreiškimo Jonui nagrinė
jimu.

Bendrija išeina į pasaulį
A. Rubšys iškelia Pauliaus 

vaidmenį krikščionybės prad
žioje. Jis sumini eilę vardų, 
kurie yra susiję su gnostikais, 
ypač Marcijoną, kuris “teigė, 
kad Jėzaus sekėjų Bendrijai 
priimtini tik tie raštai, kurie 
kilę iš Jėzaus skelbiamo gailes
tingojo Dievo. Jo manymu, vie
nas Paulius tebuvęs tikras 
Kristaus mokslo skelbėjas, o 
kiti apaštalai tik sudarkę jį 
savo žydiškuoju raugu” (16-17 
psl.).

Apaštalų amžiui pasibaigus 
ir Bendrijai ėmus vadovauti 
atsivertėliams pagonims, 
įtampa tarp /žydų ir krikščio
nių labai paaštrėjo. Su 70 me
tų Jeruzalės sunaikinimu su
siję įvykiai užantspaudavo 
busimųjų krikščionių su žy
dais santykių kryptį. Krikščio
nys nuo žydų aiškiai atsiskyrė. 
Evangelijose esą “ypatingi 
įspėjimai apie žydų priešišku
mą tikriausiai buvo krikščio
nių pridėti prie bendrų Jėzaus 
įspėjimų apie persekiojimą, 
kurį patirs Karalystės skelbė
jai” (20 psl.). Apie šį priešiš
kumą tarp žydų ir krikščionių 
galima rasti taip pat užuomi
nų ir bendruose istoriniuose 
šaltiniuose.

Apaštalų likimas didžiąja 
dalimi yra nežinomas. Apašta
lų Darbai mini šiek tiek Petro 
keliones, bet iš jų negalima su
sidaryti aiškios nuomonės 
apie jo likimą. “Vėlesnis Bend
rijos atminties kraitis teigia, 
kad Petras nukeliavo į Romą, 
ten tapo pirmuoju bendrijos 
vyskupu ir ten 64 m., Nerono 
persekiojimo metu, mirė kan
kinto mirtimi ant kryžiaus” 
(28-29 psl.).

Krikščionys nebuvo nusista
tę prieš valdžią. To nusiteiki
mo buvo ir Paulius. Jis ragi
no Romos krikščionis paklusti 
valdiškoms įstaigoms. Visdėl- 
to ir pats Jėzus, vėliau ir apaš
talas Paulius buvo Romos val
džios pasmerkti mirčiai. Tai 
buvo lyg ir įžanga į tolimes
nius krikščionių persekioji
mus.

Bendrija organizuojasi
“Išoriniai sankirčiai su žy

dais ir su romėnų valdžia pa
dėjo krikščionių Bendrijai ge
riau save suprasti ir tą savi
tumą aptarti. Tačiau šie san
kirčiai sukėlė ir vidinę įtam
pą pačioje Bendrijoje” — rašo 
A. Rubšys II skyriaus pradžio
je (39 psl.). Šiame skyriuje jis 
nagrinėja laišką efeziečiams, 
pastoracinius laiškus, visus 
tris Jono laiškus, Judo ir 
antrąjį Petro laišką. Aptarda
mas Evangelijos tiesą, A. Rub
šys ypač naudojasi Irenėjaus 
knyga “Prieš atskalas”. Toliau 
jis kalba apie vieną, šventą, 
apaštalinę Bendriją, imdamas 
medžiagą iš laiško efezie
čiams, abiejų laiškų Timotie
jui ir laiško Titui. Primena 
taip pat daugelio mokslininkų 
nuomonę, kad šie laiškai esą 
rašyti slapyvardžiu. Panašiai 
esą ir su taip vadinamais “ka
talikiškais arba visuotiniais” 
laiškais. “Laiškas efeziečiams 
yra vienas stipriausių poapaš- 
talinės Bendrijos savimonės 
bei misijos istorijoje sampra
tos pareiškimų” (49 psl.). “Ta
čiau kruopštus laiško stiliaus 
bei turinio nagrinėjimas rodo, 
kad jis tikriausiai buvo para
šytas po Pauliaus mirties” (49 
psl.). “Laišką efeziečiams rei
kia skirti kuriam nors Pau
liaus mokiniui, rašiusiam pir
mojo amžiaus pabaigoje savo 
mokytojo slapyvardžiu” (49 
ir 54 psl.).

Apie laiško efeziečiams tu
rinį kalbėdamas, A. Rubšys 
sumini dvi temas: kūrinijos 
vienybę Kristuje ir Bendriją 
kaip vienybės simbolį ir veiks
nį. Bendrijos organizavimosi 
skyrelis baigiamas 1 Timotie
jui ir Titui laiškų mintimis 
— įspėjimais apie atskalūnus: 
“Saugok tau paliktą paliki
mą ...” Atskalūnai apkalti
nami nusižengimais dorovei. 
“Pastoraciniai laiškai yra 
svarbiausias poapaštalinio 
amžiaus Bendrijos savimonės 
išraiškos liudininkas” (62 
psl.).

Hierarchinė Bendrijos 
santvarka

“Pastoraciniai laiškai yra 
vieninteliai Naujojo Tes
tamento raštai, kuriuose pa
stovios tarnybos klausimas 
yra dėmesio centre. Būdinga, 
kad hierarchinė pastovios tar
nybos santvarka ne tik liudi
ja Bendrijos gyvenimo susior- 
ganizavimą, bet ir yra glau
džiai susijusi su kovomis prieš 
klaidatikius. Atskalūnų sūku
riuose Bendrija pajėgia būti 
“tiesos šulas ir atrama” (1 
Tim 3,15) savo pastovios hie
rarchinės tarnybos dėka (69 
psl.).

Iš pastoracinių laiškų suži
nome, kad poapaštalinė Bend
rija jau turėjo viešus šventi
nimus. Šventinimai įpareigo
jo saugoti tikėjimo lobyną ir 
duoda tai pareigai atlikti rei
kalingą dvasinę jėgą (73 psl.). 
Pastoraciniuose laiškuose yra 
ir techniškieji titulai, kaip vys
kupas, dijakonas, presbiteris. 
Visi tarnybinės hierarchijos 

nariai vietinėje bendrijoje turi 
didžiulę atsakomybę.

Bendrija kovos lauke
Jono laiškai skiria daug dė

mesio kovai su atskalūnais. Jų 
autorius, save vadina presbi
teriu (vyresniuoju). Jis nėra 
gnostikas, o modernus, Dievo 
įkvėptas rašytojas, kalbąs su
prantama kalba. Judo ir du 
Petro laiškai liudiją, kaip rim
tai buvo žiūrima į atskalūnų 
pavojų. Abudu laiškai parašyti 
apaštalams jau mirus, pasinau
dojant jų vardais, kaip slapy
vardžiais. Jie išeina kovon 
prieš gnostikus. “Krikščionims 
reikia ištverti-išlaikyti tikėji
mą, melstis ir kantriai laukti, 
nes atskalūnai tuojau bus nu
bausti” (Judo 20-21, 93 psl.j.

Bendrijos malda ir dora
Čia nagrinėjami du laiškai: 

1 Petro ir Jokūbo. Dievo garbi
nimas yra gyvenimo širdis — 
taip įvardinamas pirmasis sky
relis. Jame kalbama apie sek
madienį, apie Viešpaties die
ną. Sekmadienio pamaldose 
su Senuoju Testamentu buvo 
skaitomi ir kiti raštai. Tą skai
tymą sekė skelbimas, moky
mas ir raginimas. Malda buvo 
labai svarbi pamaldų dalis. 
Jų kitą dalį sudarė giesmės ir 
psalmės. Tikslus Eucharisti
jos pamaldų apipavidalinimas 
buvo paspartintas dėl Bendri
jos kovų su klaidatikiais. Su 
Eucharistijos pamaldų išsi
vystymu lenktyniavo krikšto 
apeigų išsivystymas. Krikštu 
buvo švenčiama Kristaus per
galė.

Tai temos, kurios yra nagri
nėjamos 1 Petro laiške. Jokū
bo-laiške daugiau kalbama 
apie tikėjimą ir darbus, atseit, 
jo pagrindines mintis, kad ne
užtenka krikščioniu vadintis 
ir krikščioniškai galvoti, rei
kia krikščionimi būti ir kas
dienos gyvenime krikščioniš
kai elgtis.

Tikrasis Dievo garbinimas
Laiškas Žydams vargu pri

klauso šv. Pauliui. Apie jo tik
rąjį autorių tėra spėliojimų, 
bet nėra jokio tikrumo. Pats 
autorius sakosi priklausąs po- 
apaštalinei krikščionijos kar
tai (Žyd 2,3).

Po įžanginės dalies, kurioje 
iškeliama įsikūnijusio Dievo 
Sūnaus didybė (1,1-4), laiške 
kalbama apie Sūnaus išaugšti- 
nimą, apie Jėzų kaip ištikimą 
ir atjaučiantį kunigą, apie jo 
amžiną kunigystės auką. Pri
menami protėvių tikėjimo pa
vyzdžiai, nurodoma, kaip Die
vas auklėja savo vaikus per 
kančią, ir suminimos bausmės 
už atkritimą. Po papildymų 
ir paraginimų seka pabaiga, 
kurioje yra malda, prašymas 
priimti paraginimo žodį ir svei
kinimai.

Tikroji Dievo tauta: 
Evangelija pagal Matą

“Nuo pat II š. pradžios iki 
šiandien Evangelija pagal Ma
tą pirmauja ir Naujojo Testa
mento kanone, ir savo svarba 
krikščionijai. Ji yra viena iš 
labiausiai skaitomų Naujojo 
Testamento knygų... Ji yra tur
tingesnė už Evangeliją pagal 
Morkų... Nėra abejonės, kad 
ši evangelija yra užėmusi ir 
išlaikiusi pirmąją vietą tarp 
keturių evangelijų” (179 psl.). 
Kalbėdamas apie Evangelijos 
pagal Matą parašymo laiką ir 
vietą, A. Rubšys aiškiai sako, 
kad “ji negalėjo būti apašta
lo Mato rašyta, bet asmens, 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Raktas į krikščionybės šaltinius
• (Atkelta iš 6-to psl.) 

kuris naudojosi Mato tikėji
mo kraičiu apie Jėzų ir dvie- 
mis rašytiniais šaltiniais — 
Evangelija pagal Morkų ir Q. 
Parankumo dėlei ji tebevadi
nama "Mato evangelija" (183 
psl.). “Reikia pripažinti, kad 
nežinome, kas yra Evangeli
jos pagal Matą autorius" (psl. 
184).

Mato evangelijos sąrangą 
galima išreikšti schema: I. 
Ateina Jėzus. Dievo Mesijas 
arba Kristus: Mt 1-2: II. Jėzaus, 
Dievo Mesijo, arba Kristaus 
tarnyba: Mt 3-25; III. Jėzaus, 
Dievo Mesijo arba Kristaus, 
nužeminimas ir išaugštinimas: 
Mt 26-28.

Evangelija pagal Matą 
baigiama programiniu 
pamokymu, kuris alsuote al
suoja visuotinumu: “Man duota 
visa valdžia danguje ir žemėje. 
Tad eikite ir padarykite mano 
mokiniais visų tautų žmones, 
krikštydami juos vardan Tėvo, 
ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios, mokydami laikytis 
visko, ką tik esu įsakęs. Ir štai 
aš esu su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigos” (Mt 
28.18-20. 217-218 psl.);

Evangelijoje pagal Matą 
susiduriama su nauju 
klausimu Bendrijoje: kodėl 
Žmogaus Sūnus delsia grįžti 
garbėje? Evangelistas Matas 
anuomet padėjo ir dabar 
padeda Krikščionių Bendrijai 
suprasti Kristaus atėjimo 
(Parousia) nudelsimą ir moko, 
kaip reikia šiame laikotarpyje 
elgtis. Nuolat didėjąs tarpas 
tarp Prisikėlimo ir Atėjimo 
teneatšaldo Bendrijos 
tikėjimo, nes Žmogaus Sūnus 
tikrai ateis. Antra, neįžiūrėti 
Viešpaties artumo dabartinėje 
Bendrijoje yra tikėjimo nesu
brendimas, nes jis yra “su 
jumis” per visas dienas iki 
Dievo užmojis galutinai išsipil
dys ir visas pasaulis taps Tėvo 
karalyste (plg. 219 psl.).
Naujasis gyvenimas: Evangeli

ja pagal Joną
Pirmiausia A. Rubšys aiškina 

Jono evangelijos skirtumus 
nuo trijų kitų tiek pradžioje, 
tiek ir ją baigiant. Toliau iš
samiai svarsto klausimą, kas tą 
evangeliją yra parašęs. Aišku, 
ne apaštalas J o n a s, nes evan
gelija atsiradusi keliais 
etapais. Tačiau apaštalas 
Jonas galėjęs būti tuo asmeniu, 
kuris davė evangelijai pradžią, 
skelbdamas savo tikintiesiems 
apie Jėzaus žodžius ir darbus. 
Vėliau “Jėzaus žodžių ir darbų 
kraitis sujungiamas į ištisinį 
pasakojimą. Tai pirmoji ketvir
tosios evangelijos laida. Šį 
darbą atliko...skelbėjas bei 
mokytojas, kurį reikia vadinti 
evangelistu” (236 psl.). A. Rub
šys kalba apie antrąją 
evangelijos laidą, o gal net ir 
keletą papildytų laidų ir apie 
baigminę laidą. Jos redak
torius buvęs labai artimas 
evangelistui, kuris turėjęs 
tikslą galimai daugiau iš
saugoti “Jono tikėjimo 
kraičio”.

Rašydamas apie evangelijos 
skaitytojus, A. Rubšys kartu 
jungia taip pat svarstymą apie 
jos tikslą. Jis sako, kad 
“evangelistas Jonas turėjo 
daugiau negu vieną 
tikslą...Evangelistui Jonui
visas Jėzaus gyvenimas 

atspindi dangų, kuris veržiasi į 
žemę" (239 psl.).

Jono evangelija turinti savitą 
sąrangą: 1. Pradžia-Prologas: 
Jn 1.1-18; 2. Ženklų knyga: Jn 
1,19-12,50: 3. Šlovės knyga: Jn 
13,1-20.31; 4. Priedas-Epilogas: 
Jn21.

Bendrija pasaulinėje 
istorijoje: Luko raštai

Šiame skyriuje A. Rubšys 
jungia abudu Luko raštus: 
Evangeliją ir Apaštalų darbus. 
Evangelijoje autorius sakosi 
ėmęs žinias apie Jėzų iš tų, 
kurie “savo akimis buvo matę” 
ir kurie buvo žodžio tarnai (Lk 
1.2). Panašiais šaltiniais jis 
naudojasi ir Apaštalų Dar
buose, pvz., kalbėdamas apie 
Pauliaus keliones kaikur jis 
kalba pirmuoju asmeniu — 
“mes”. Savo svarstymuose A. 
Rubšys pabrėžia istorinį Luko 
metodą, atkreipia dėmesį, kad 
Lukas pažinęs savojo laikotar
pio politinę santvarką ir 
domėjęsis politiniais įvykiais.

Aplamai, galima sakyti, kad 
Lukas pasistatęs sau didžiulį 
uždavinį, būtent, atpasakoti 
Jėzaus veiklą ir jo sekėjų Bend
rijos plėtotę Dievo plane, 
apimančiame visos žmonijos 
istoriją. Abiejuose savo vei
kaluose Lukas aiškiai sako, kad 
visa, kas Šv. Rašte parašyta, 
Jėzuje išsipildė. Evangelija 
turi būti skelbiama visam 
pasauliui. Bendrijos 
pasidalinimas į žydų ir krikš
čionių grupes išplaukia ne iš 
žmonių, o iš Dievo.

Luko raštai labai svarbūs ir 
kitų laikų krikščionims, ir 
mūsų laikams. Iš jo sužinome 
daug apie Bendrijos pradžią. 
Jo nuopelnas yra ne tik is
torinis, bet ir teologinis. Atpir
kimas jau įvykdytas per Kristų, 
kuris sėdi Tėvo dešinėje, ir jo 
skelbimas patikėtas Bendrijai. 
Jau dabar, sako Lukas, Dievo 
Dvasia veikia Bendrijoje, 
įgalindama nešti Atpirkimo 
žinią visam pasauliui.

Bendrija ir amžiaus pabaiga
Paskutiniame savo knygos 

skyriuje A. Rubšys nagrinėja 
Apreiškimo knygą. Ji savo au
toriumi vadina Joną. Rubšys 
mano, kad “knygos parašymo 
nuopelnus galima priskirti 
dviem autoriam: Jėzaus moki
niui apaštalui Jonui ir bevar
džiui Jono mokiniui. Apašta
las Jonas buvo Efezo bend
rijos Mažojoje Azijoje galva 
ir čia paliko daug savo veik
los pėdsakų. Galimas dalykas, 
kad savo mokymu jis įkvėpė 
mums nepažįstamą mokinį ra
šyti. Tokiu būdu Apreiškimas 
Jonui liudija ir Jėzui artimo 
apaštalo savimonę, ir drauge 
pirmojo krikščionybės am
žiaus pabaigos Bendrijos rū
pesčius” (368 psl.).

A. Rubšys nagrinėja knygos 
tikslus, joje išreikštus paža
dus ir pranašystes. Jis rašo, 
kad “savo apokaliptiniais re
gėjimais Apreiškimo knygos 
autorius sukelia daugiau dė
mesio ir žingeidumo” (376 psl.).

Pabaiga
Aiškus dalykas, kad mano

ji “Rakto į Naująjį Testamen
tą” apžvalga tėra tik paskati
nimas imti tą knygą į rankas 
ir skaityti. Joje randame ei
lę mums naujų dalykų, ypač, 
lietuviškoje galvosenoje dar 
neįprastų. Kone visų minimų

— Sveikiname su naujos pre
mijos laimėjimu. Tai jau 
nepirma premija. Ar tai reiškia, 
kad esate gimusi po laiminga 
žvaigžde, ar talento brendimo 
ženklas?

— Ar esu gimusi po laiminga 
žvaigžde? Turbūt taip — jeigu 
sunkų, beveik vergišką darbą 
įskaitytumėm į tos žvaigždės 
teikiamas malones. Kitaip juk 
negalėtumėm išsiaiškinti gerų 
atsitikimų mano gyvenime 
priežasties. Gabių žmonių 
pasaulyje yra daugybė; aš 
manau, kiekvienas trečias gat
vėj sutiktas asmuo turi kokiai 
nors sričiai nemenkų gabumų. 
Tik gal ne per daug linksta į 
kietą darbą. O beletristikoj 
kitos išeities nėra: “Kas 
lengvai rašoma, tas sunkiai 
skaitoma", anot Ernest 
Hemingway. Tikiu šiems žo
džiams. Todėl ilgai galynėjuo
si su kiekvienu sakiniu, kad 
jis nebūtų pernelyg sunkiai pa
skaitomas.

— Naujasis romanas pavadin
tas “Devintuoju lapu". Ar jis 
turi ryšį su “Aštuoniais lapais”, 
jau seniau premijuotais, ir iš 
viso kokią mintį atskleidžia bei 
ką vaizduoja?

— “Devintas lapas” prasi
deda ten, kur baigiasi “Aštuo- 
ni lapai”: 45-tųjų metų pa
vasarį, sovietų piliečių lage
ryje, netoli Dancigo 
(dabartinio Gdansko). Taigi abi 
knygos yra sukabintos laiko ir 
vietos vienybe, lyg du karoliai 
virvute. Vienok “Devintas 
lapas” gana savarankus: jį 
galima skaityti pirmosios kny
gos neskaičius. Tai nėra ant
roji “Aštuonių lapų” dalis, 
nors abi knygas riša įvykių tęs
tinumas: kaip ėjosi trims 
Kauno merginoms rusų užim
tuose Vokietijos plotuose ir 
kaip jos išvažiavo į Vakarus. 
Pokario metas dabar tampa at
sigręžimais į praeitį, kurią 
prisimena Amerikoj gyvenanti 
ir prie Mičigano ežero ato
stogaujanti moteriškė.

— Nekartą esate buvusi 
laureate. Kokia būna skaitytojų 
reakcija: ar premija gerokai 
padidina skaitytojų dėmesį 
rašytojai ar rašytojui? Jei taip, 
tai premijos atlieka savo pa
skirtį skaitytojų pusėje, bet ar 
tai padeda rašytojams finansi
niu ir moraliniu požiūriu?

— Skaitytojų reakciją man 
būtų sunku apibendrinti; 
galėčiau ją pailiustruoti tik 
savo pavyzdžiu: esama 
rašytojų, kurių knygos man 
įdomios, nesvarbu ar jos būtų 
premijuotos, ar ne. Iš kitos 
pusės, esama autorių, kuriais 
nesidomėčiau, nors jų darbai 
būtų het penkeriopom pre
mijom atžymėti.

Kotryna Grigaitytė

Liudytojas
Mano vardas Erškėtis.
Atėjau liudyti apie Tą, 
Kuris paliko drobulėj 
Savo mirties ženklus.

Išmintingieji teisėjai, 
atmetę drobulės kalbą, 
raskite kitą karalių, 
kurs būtų vainikuotas 
iš mano šakų nupintu 
vainiku.
Raskite!
Mano Šaknys drebėjo 
Jam praeinant.
Galvos žaizdos 
žvaigždėm švito, 
krisdamos j žemę.

Debesys klaupės kalne
Sinajaus . . .

Liovės alsavus upė 
Jordano.

Jeruzalės naktis
Išplėtė sidabrines akis. 
Libano kedrai
Alpdami į tylą rėmės. 
Kalvarijos kalne 
Gėlėmis pražydo kraujo 

dėmės.
. . . raskite kitą karalių 
vainikuotą erškėčių vainiku.

knygų autoriai, pagal A. Rubšį, 
yra nežinomi. Jis laikosi se
nos tradicijos ir vadina kny
gas įprastiniais vardais. Tai 
yra paskutiniais laikais įpras
ta mokslo vyrų galvosena, kri
tiška, bet negriaunanti. Taip 
pat ir dėl turinio yra gan lais
vų pasisakymų, rodančių, kad 
neviskas yra vienodai teisinga.

Ar premijos pagelbsti 
rašytojams — atsakyti galėčiau 
ir vėl: tik pro labai asmenišką 
savo prizmę. Man pagelbsti. 
Pagelbsti pats konkursas, kai 
nusprendžiu jame dalyvauti. 
Nustatyta data sudrausmina 
mano laiką, mintys nustoja 
blaškytis ir susibėga į vieną 
tikslą. Gal turiu ir krislą taip 
vadinamos “varžoviškos dva
sios” — konkursai mane 
domina. Didele dalimi dėl to, 
kad uždaras vokas man teikia 
geresnių galimybių, negu at
viros varžybos. Tarp kitko, 
visas devynias literatūrines 
premijas gavau ne aš, bet mano 
slapyvardžiai. Žinau, kad trims 
atvejais reikalai būtų kitaip 
pakrypę, jeigu būčiau savo 
darbą pasirašiusi pavarde. To
dėl karts nuo karto konkur
suose dalyvauju.

Finansine prasme paskata 
man būtų mažiau ryški, nes juk 
visi žinom būdų, kuriaisgalima 
lengviau pinigų užsidirbti. , 
Keli antvalandžiai į savaitę per 
metus atneštų panašią sumą, o 
darbas būtų nepalyginamai, 
nepalyginamai lengvesnis.

— Savo kūryba esate pasireiš
kusi beletristikoje, poezijoje, 
dramoje. Kuri sritis Jums yra 
artimiausia?

— Jeigu gyvenčiau laisvoje 
Lietuvoje ir būčiau nutarusi 
pastoviai ir atkakliai vieną 
kurią šaką puoselėti, tik
riausiai būčiau pasirinkusi 
teatrą. Deja, scenai parašytas 
veikalas tėra pusiau užgimęs — 
antras (nemažiau svarbus!) 
darbo etapas priklauso jo in
terpretatoriams. Kadangi vai
dybinėms grupėms išeivijoj 
sunkiai klojasi, protas pataria 
rašyti tai, kas nuo inter
pretatorių nepriklauso. At
virai kalbant, būna gana nyku 
sėdėti žiūrovų salėje su pri
segta prie krūtinės orchidėja

— Jūsų kūryba yra žinoma ir 
latviams. Pvz. “Astuoni lapai” 
yra išversti į latvių kalbą ir 
pavadinti “Velykos be varpų”. 
Kodėl latviai susidomėjo Jūsų 
kūryba: dėl jos artimumo latvių 
buičiai ar dėl kitų motyvų?

— Pirmoji mano knyga iš
versta į latvių kalbą buvo “Rug
sėjo šeštadienis” (Septembra 
Sestdiena, Gramatu Draugs, 
1976). Be to, nuo to laiko latvių 
žurnalai “Ala Žurnals” ir 
“Treji Varti” paskelbė nemažą 
pluoštą kitų mano darbų. 
Tęsiniais praėjo apsakymai 
“Kaip Arvis išėjo į žmones” ir 
“Grįžimas”, “Rauda”, “Mise
rere” ir tuo metu jau pradėtų 
versti “Aštuonių lapų” kelios 
“danciginės” dienos. Visai 
neseniai “Treji Varti” atspaus
dino “Antrosios Salomėjos 
painiavose” prologą; kiek 
žinau, kitame numeryje seks 
pirmojo veiksmo pradžia. Taigi 
latvių skaitytojams esu pažįs
tama.

— Kodėl Janis Zarinš susi
domėjo ir vertė mano darbus, 

' būtinai pasiklausiu, kai šį 
pavasarį susitiksim. Mat dalį 
honoraro už “Velykas be 
varpų*’ mudu paskyrėm šiai 
mano kelionei į Kelso miestą, 
prie Ramiojo vandenyno, nes 
jau tikrai laikas mudviem as
meniškai susipažinti. Nekan
triai laukiu susitikimo su 
žmogum, kuris suvaidino tokį 
didelį vaidmenį mano 
gyvenime, puikiais savo ver
timais padvigubinęs mano 
skaitytojų skaičių.

— Kadaise gyvenote 
Kanadoje, joje pradėjote savo 
kūrybinį kelią išeivijoje, bet 
pasigedote platesnių vandenų ir 
persikėlėt Čikagon. Ar ten ra
dote, ko jieškojote?

— Didele dalimi — taip. 
Čikagoje lietuvių išeivija ryš
kiausiai atskleidžia ir geruo
sius, ir prastuosius savo bruo
žus. Kur kitur man gyventi, jei
gu ne Čikagoj? Nors nesu so
cialus žmogus, tačiau puikiai 
žinau, kas didžiausiame lie
tuvių telkinyje nutinka. Ki
taip sakant, jaučiu išeivijos 
pulsą.

— Pavergtos Lietuvos pro
pagandiniai rašytojai išeivijos 
kolegas vadina nudžiūvusiomis 
šakomis, kurių nebegaivina 
tautos kamienas. Kaip Jūs į tai 
žiūrite ir ar jaučiatės tokia nud- 
nudžiūvusia šakele?

— “Nudžiūvusi šaka” skamba 
gana melodramiškai. Tokia tik
rai nesijaučiu. Dažnai stebiu 

medį, augantį prie mano lango: 
jis įstengia pamaitinti to
limiausias savo šakas, net ir 
pačią viršūnę. Ar vien dėl to, 
kad fizine prasme esam toli 
nuo gimtinės, turėtumėm nu
džiūti? Man rodos, daug dides
ni pavojai gresia tiems, ku
riuos komunistinė sistema 
nuolat apkarpo, apkapoja ir 
aplaužo. Asmeninė jausmų tie
sa ir galėjimas ją laisvai išpa
žinti yra būtina sąlyga kiekvie
nam kūrybiniam aktui. O So- 
vietijos rašytojas, priverstas 
išmeluoti dirbtines situaci
jas ir save nuolat dangstyti 
šifrais, ilgainiui neteks ryšio 
su bendraisiais žmonijos lū
kesčiais — su versme, iš ku
rios gimsta betkoks menas ir 
viso pasaulio literatūra.

— Gavusi nauja premiją, tur
būt jaučiate tam tikrą dvasios 
pakilimą, kuris skatina į naujus 
kūrybinius užmojus. Jei ne pas
laptis, ar esate jau suplanavusi 
ką nors naujo?

— Esu sudėjusi į krūvą šešių 
apsakymų knygą, kuri vadinsis 
“Marco Polo Lietuvoje” (il
giausio apsakymo vardu). 
Taipogi pasistengsiu netrukus 
išleisti du savo darbus scenai 
vienoje knygoje. Ją gal 
pavadinsiu “Žydra ir geltona”, 
atseit, drama (“Palikimas”) ir 
komedija (“Antroji Salomėja 
painiavose”).

— Seniau reikšdavotės ir 
periodinėje spaudoje. Pas
taraisiais metais berods nebuvo 
matyti Jūsų pavardės mūsų 
laikraščiuose. Ar tam yra kokia 
nors priežastis?

— Jūs turbūt turit galvoje 
platokus mano pasikalbėji
mus su “Hermiu”, kuriais ka
daise mėgdavau paišdykauti. 
Pastaruoju metu tokiems nuo
tykiams nustojau entuziazmo. 
Gal todėl, kad dauguma mano 
nužiūrėtų “kirstukų” — arba 
susirgo, arba paseno, arba ga
lutinai praskydo. Nelinksma 
paliegusius žmones pešioti 
už barzdų. Tegu jie jau ilsisi 
ramybėje.

— Kur daugiausia randate 
temų savo kūrybai: lietuvių 
tautos, išeivijos ar amerikiečių 
gyvenime?

— Labiausiai mane domina 
lietuvių išeivijos gyvenimas — 
gana margas kaleidoskopas.

— Kas Jus labiausiai jaudi
na: dabartinės mūsų tautos su
temos, išeiviniai erzeliai, pa
skirų asmenų tragedijos ar kas 
kita?

— Man patinka posakis, kad 
žmogus per visą gyvenimą rašo 
tik vieną knygą ir kad toji 
knyga būna apie jį patį. Turbūt 
ir aš galų gale rašau tik apie 
save. Sykį, girdėjau, skaitytojų 
būrelis nusprendė, kad 
“Naujųjų Metų istorijoj” mano 
atvaizduota Vilė Gedvilienė 
esanti aš pati. Taip, žinoma. Aš 
esu Vilė Gedvilienė, bet 
drauge esu ir jos vyras Edvar
das Gedvilą. Esu ir senas laik
rodininkas Pranas Gerulaitis, 
ir karaliaus juokdarys Pikis, 
neįstengęs prajuokinti kara
laitės; esu ir velniukas Arvis, 
panūdęs jieškoti iliuzinės mei
lės ir tapęs žmogum. Aš esu 
jie visi. O kas gi esu — aš? Esu 
skeveldra, rezonuojanti ir at- 
šviečianti visuomenę, kurioj 
man tenka gyventi.

A. a. ELENA KAROSAITĖ-GIM- 
BUTIENĖ, mirusi 1982 m. sausio 
15 d. Kalifornijoje. Apie ją plačiau 
rašyta “TŽ” 1982 m. 11 nr.

LIETUVIŠKOJI ČIKAGOS “GALE
RIJA" vasario 16 — kovo 16 d.d. su
rengė Šveicarijoje gyvenančio ir ku
riančio dail. Gabrieliaus Stanulio 
tapybos darbų parodą. Jis yra gimęs 
Lietuvoje 1915 m., baigęs Vilniaus 
dailės akademiją 1944 m. Tapybą 
ir skulptūrą studijavo Ženevos dai
lės mokykloje, psichologiją — Žene
vos universitete. Profesoriauja 
Ževenos dailės mokykloje, daug pa
rodų yra surengęs Šveicarijoje ir 
Prancūzijoje.

ČESLOVAS MILAŠIUS (MI
LOSZ), 1980 m. laimėjęs Nobe
lio literatūros premiją, iš JAV 
atvyko į Paryžių dalyvauti rašy
tojų PEN klubo suvažiavime.- Ž. 
Klimienės pranešimu, jis turėjo 
įdomų pasikalbėjimą su Jacques 
Chancel radio programoje “Ra- 
dioscopie”. Č. Milašius atsakinė
jo į klausimus, liečiančius jo kū
rybą ir gyvenimą. Paklaustas, ko
dėl jis save laiko lenku, atsakė 
esąs lenkas, nes rašąs lenkiškai. 
Pabrėžė, kad yra gimęs Lietuvo
je, tad pagal amerikietišką tei
sę galėtu būti laikomas... Nu
traukęs nebaigtą sakinį, J. Chan
cel kandžiai įsiterpė: “Rusijos 
piliečiu?” Č. Milašius atmetė to
kią išvadą, pabrėždamas, kad jam 
gimti teko ne Rusijoje, o Lietu
voje, kurios prijungimo prie So
vietų Sąjungos niekada nepripa
žino JA Valstybės. Jis esąs len
kas, nes rašąs lenkiškai. Kalbė
damas apie savo romaną “Ant 
įsos krantų”, išleistą prancū
zų kalba 1956 m., Č. Milašius 
teigė, kad savo kūriniuose daž
nai prisimena Lietuvoje praleis
tą jaunystę. ■

ČIKAGOS “MARGUTIS” vasario 
28 d. Jaunimo Centre surengė 
įdomų koncertą, pasikvietęs iš 
Kanados du jaunus smuikininkus 
— Reginą ir Atį Bankus. Jiedu 
neseniai atvyko iš okupuotos 
Lietuvos į Torontą. Atis dirba dės
tytoju Toronto konservatorijoje, 
abu groja simfoniniuose Niagara 
Falls ir Toronto konservatorijos 
orkestruose. Koncerto programon 
jiedu įjungė G. P. Telemanno, G. 
Tertinio, A. Vivaldžio, F. Mazos, B. 
Dvariono, E. Balsio, B. Godardo, J. 
Gaidelio, F. Kreislerio, L. Spahro, 
A. B. Fuerstenau vienam ir dviem 
smuikam skirtas kompozicijas. 
Akompanavo kompoz. Darius 
Lapinskas. Lietuviams kom
pozitoriams atstovavo R. Ban- 
kienės atlikta B. Dvariono 
“Elegija”, E. Balsio “Drebulėlė”, A. 
Banko atliekami du J. Gaidelio 
kūriniai — “Tėvynė” ir “Verpėja”.

“LIETUVIŲ PASAKAS” vokiečių 
kalba išleido Diedericho leidykla 
Duesseldorfe, V. Vokietijoje. Jas 
išvertė Joachen D. Range. Gražią 
šio rinkinio recenziją vasario 9 d. 
laikoje paskelbė žymiausias 
Šveicarijos dienraštis “Neue 
Zuercher Zeitung”. Pasak dienraš
čio, .nors daugelis pasakų turi 
bendrumo su kitų tautų pasako
mis, rinkinyje netrūksta ir tokių, 
kurios aptinkamos tiktai Lietu
voje.

PETRO BŪTĖNO, Bostone miru
sio kalbininko, literatūrinis pali
kimas buvo perduotas Putname, 
Conn., veikiančiam “Alkos” muzė- 
jui. Juo rūpinosi Ona Ivaškienė, ku
rios name velionis gyveno ir kūrė, 
ir jo sesers dukra Elena Verikaitie- 
nė Toronte, Kanadoje. Pastaroji pra
šė dėdės palikimą peržiūrėti ir su
tvarkyti LB veikėją Aleksandrą Li
leikį, kuris į šį darbą buvo pa
sikvietęs J. Jašinską, A. Gustaitį, 
S. Santvarą, A. Mažiulį ir J. Vembrę. 
Tikimasi, kad a. a. P. Būtėno pali
kimui saugoti bus įrengtas specia
lus kambarys “Alkoje”.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
posėdyje Čikagoje buvo išrinkta 
nauja taryba ir nauja valdyba. Ta
rybą sudaro: dr. Stasys Budrys, 
Stasys Žilevičius ir Raimundas 
Lapas; valdybą: pirm. Algiman
tas Kezys, SJ, sekr. Marytė Smil- 
gaitė, ižd. Juozas Daunoras. Tei
sinius reikalus tvarkys jaunosios 
kartos adv. Rimantas Domanskis. 
Į pagalbinius darbus įsijungė ir 
kiti. Nuotraukų parodų komiteto 
pirmininku sutiko būti S. Žilevi
čius, nuotraukų archyve — Vita 
Polikaitytė, filmų archyve — M. 
Smilgaitė, oficialiu fotografu — 
Jonas Kuprys, leidinių koordina
torium ir spaudos koresponden
tu — R. Lapas. Pranešimą ape pra
ėjusių metų veiklą padarė pirm. 
A. Kezys, SJ. Lietuvių Foto Archy
vas 1981 m. pagamino keturis fil
mus — “Jūratė ir Kastytis”, “Ket
virtoji tautinių šokių šventė”, 
"Lietuviai jėzuitai” ir filmą apie 
velionį Stasį Barzduką. Posėdyje 
parodytas naujausias filmas “Lie
tuviai jėzuitai", kuris buvo pripa
žintas vienu geriausių archyvo kū
rinių. Į jo filmavimą bei redaga
vimą įsijungė — A. Kezys, SJ, M. 
Smilgaitė ir Los Angeles mieste gy
venantis Paulius Jasiukonis. Ar
chyvas dabar turi 25 dokumenti
nius filmus. Dėl lėšų stokos liko 
neužbaigti pernai pradėti filmai 
apie Simą Sužiedėlį, prel. Juozą 
Končių ir skautus akademikus. 
Šiemet norima išleisti Raimundo 
Lapo knygą “Ten, ekrane, suži
bus: Amerikos lietuvių kinema
tografija 1909-79”.

“VAGOS” LEIDYKLA IŠLEIDO 
beveik 500 liaudies dainų ir jų 
variantų rinkinį “Dzūkų melodi
jos", paruoštą Vilniaus konserva
torijos liaudies muzikos kabineto 
vedėjos G. Četkauskaitės. Rinki
niui buvo panaudota per 30 su 
viršum metų kabineto rankrašty
ne sutelkta medžiaga. Leidinyje 
išspausdinti dainų tekstai, melo
dijos, duota žinių apie tų dainų 
paplitimą bei jų atlikėjus. Dau
giau kaip milijoną užrašytų liau
dies dainų turi Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas. Jo moksli
ninkai planuoja išleisti 16 tomų 
akademinį lietuvių liaudies dai
nų rinkinį. Pirmoji knyga “Vaikų 
dainos” buvo išleista pernai.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ KUL
TŪROS RŪMUOSE buvo sureng
tas susitikimas su šiame mieste 
gyvenančiais rašytojais, kurių 
knygos buvo išleistos 1981 m. Tų 
knygų sąrašą sudarė: J. Grušo 
raštų penkiatomis, poezijos rin
kiniai — A. Mikutos “Žalios vyš
nios”, P. Palilionio “Vasara už de
besų”, G. Patacko "Išvarymas iš 
rojaus”, A. Puišytės “Po lino žie
du”, R. Kluso “Odė akmeniui”, pro
zininkų darbai — R. Samulevi- 
čiaus “Ugniakuras pagiry”, M. 
Rakausko “Vien dabartis”, L. Inio 
“Vėl šaukia dangus”. Susitikime 
su skaitytojais dalyvavo tų knygų 
autoriai, literatūros kritikai, iš
traukas skaitę aktoriai.

DAILĖS PARODŲ RŪMAI vilnie
čius pakvietė į dail. Vytauto Valiaus 
kūrinių parodą, kuriai jis buvo su
telkęs estampus, tapybos darbus, 
knyginės grafikos pavyzdžius — 
iliustracijas Žemaitės, S. Daukan
to, V. Mykolaičio-Putino, E. Mieže
laičio, Justino Marcinkevičiaus bei 
kitų rašytojų knygoms.

ROKIŠKIO LIAUDIES TEATRE 
premjerinį E. Vaiguzo dramos “Kak
tusas pražydo” spektaklį paruošė 
rež. J. Kavoliūnas. Pagrindinius 
vaidmenis jame atlieka saviveiklos 
žymūnai — G. Maciulevičienė, A. Ru
dokas, J. Aleksejienė, A. Narvydas 
ir kt. Rokiškėnų teatras su šiuo spek
takliu aplankys ir kitus Lietuvos ra
jonus.

ORIGINALIA NUOTRAUKŲ PA
RODA “Medžioklė” kauniečiams 
surengė fotografas Kostas Slivskis, 
sutelkęs apie 40 savo darbų. Jo 
nuotraukos atskleidė Lietuvos me
džiotojų šiokiadienius, žmogaus 
santykius su gamta.

VYTAUTAS PETRAUSKAS, il
gametis “Vagos” leidyklos redak
torius ir vertėjas, mirė Vilniuje 
vasario 15 d., sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Velionis mokėsi Panevė
žio ir Kėdainių gimnazijose, 1928 
m. buvo įstojęs į universitetą. Dėl 
nepalankių gyvenimo sąlygų pra
dėjo dirbti korektoriumi ir vertė
ju. Pirmiesiems vertimams pri
klausė T. Dreiserio romanas “Se
suo Carrie”, N. Ostrovskio “Audrų 
pagimdyti”. Dirbdamas “Vagos” 
leidykloje, suredagavo šimtus 
verstinių knygų, talkindamas ki
tiems vertėjams. Šiame laikotar
pyje jis pats išvertė: A. Tolstojaus 
“Kančių kelius”, I. Turgenevo “Ru
diną”, E. M. Remarque’o “Tris 
draugus”, S. Zweigo “Nepažįsta
mosios laišką”, K. Hamsuno “Ba
dą”, “Paną” ir “Viktoriją”, T. Man
no “Lotą Weimare”, “Užburtą 
kalną”.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄ
JUNGOS Panevėžio skyrius savo 
22-jų narių naujausių darbų paro
dą surengė Vilniaus dailės salone. 
Jai buvo sutelkti 54 tapybos, gra
fikos, tekstilės, scenografijos ir 
skulptūros kūriniai. Su tapybos ir 
akvarelės darbais dalyvavo — sky
riaus pirm. K. Naruševičius, K. 
Beržanskis, A. Beresnevičius, S. 
Kavaliauskas, V. Žigas, E. Skuja, 
I. Milaševičiūtė, E. Taločkienė, su 
grafika ir knygženkliais — Rima 
ir Stasys Stasiūnai, S. Medytė ir 
P. Šiaučiūnas, su tekstile — E. Gu
daitienė, E. Jasiūnaitė, S. Kaziū- 
naitė, V. Olšauskienė, R. Budavi- 
čiūtė, su scenografijos eskizais — 
K. Vaičiulis. Aštuonis savo kūry
bos pavyzdžius buvo išstatę skulp
toriai — V. Vildžiūnaitė, A. Vytė- 
nas ir V. Tallat-Kelpša.

MASKVOS P. ČAIKOVSKIO 
KONSERVATORIJOS SALĖJE 
sausio 21 d. įvyko vargonininko 
Leopoldo Digrio koncertas, pra
dėtas trimis C. Francko 1890 m. su
kurtais choralais. Koncerto daly
vius betgi labiausiai domino B 
Kutavičiaus “Prutena” ir “Pasku
tinės pagonių apeigos”, šiltai su
tiktos Leningrade ir Rygoje. “Pru
tena” yra skirta vargonams, smui
kui ir varpams, tad L. Digriui tal
kino E. Digrys ir T. Šernas. B. Ku
tavičiaus oratoriją “Paskutinės 
pagonių apeigos”, sukurtą mažajai 
Vilniaus baroko salei, teko atlik
ti nauju variantu, visą atlikimą 
perkėlus scenon. Nuoširdžių svei
kinimų susilaukė autorius B. Ku
tavičius, atlikėjai — vargoninin
kas L. Digrys, dainininkė S. Gižai- 
tė, Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos choras, diriguojamas R. 
Zdanavičiaus, chormeisterė G. 
Navasaitienė. v Kct
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DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
Įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 767-7932 namų 769-9356

■
: V

IZ”vTi0 ‘‘Gintaro" ?ainos grupe su R,MU PAULIONIU atliks meninę programą Toronto Prisikėlimo para- 
p J s takai leneje š. m. kovo 28 d. Grupei vadovauja GIEDRE PAULIONIENF

Kanados įvykiai

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431Tel.
Namų 494-0605

A. E. Le PAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstove Jums

sąžiningai patarnaus!

Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS: =

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų 14’/2%
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų $-tą 15 %
spec. taup. s-tą 14 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 18Va%
mortgičius nuo 17%%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave.
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 Į NAMUS 
t -----------------------o-----------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

(Atkelta iš 1-mo psl.)

projektus, kaip buvo reikala
vę konservatoriai. Pasitari
mus šiuo klausimu Y. Pinar- 
das dabar veda su parlamenti
niais opozicinių partijų vadais 
— konservatorium E. Nielse- 
nu ir socialistu I. Deansu. Pasi
tarimų rezultatai bus praneš
ti kanadiečiams tik tada, kai 
bus pasiektas visom trijom par
tijom priimtinas kompro
misas. Žinoma tik tiek, kad 
konservatoriai didįjį įstaty
mą nori padalinti į dešimtį 
mažesnių, o liberalai — į pen
kis. Konservatoriai nori, kad 
tuos projektus būtų leista iš
samiai svarstyti, o liberalai 
stengiasi apriboti laiką.

Abi partijos — liberalai ir 
konservatoriai kalba apie pa
siektą laimėjimą. Pasak vy
riausybės liberalų partijos, 
parlamentas vėl pradėjo nu
trauktą darbą, pasak konser
vatorių, vyriausybė įsiparei
gojo suskaldyti perdidelį įsta
tymo projektą, leisti balsavi
mą už atskiras jo dalis. Esą par
lamentas vėl atgavo savo svorį. 
Opozicijai buvo leista dvi pas
kutines praėjusios savaitės 
dienas pasirinkti svarstybų 
temas. Konservatorių vadas 
J. Clarkas ragino peržiūrėti 
parlamento tvarkos paragra
fus, kad būtų užtikrintas nor
malus šios institucijos darbas. 
Šiai minčiai pritarė ir libera
lų vadas parlamente Y. Pinar- 
das, nors jiedu Skirtingai žiū
ri j parlamento reformas. J. 
Clarkui rūpi išsamus pasiūly
tų įstatymų svarstymas, val
džios numatytų išlaidų kritiš
kas peržiūrėjimas, opozicijos 
teisė sulėtinti nepriimtinų 
projektų patvirtinimą valdžios 
partijos atstovų duguma. Y. 
Pinardas, pritardamas parla
mento reformoms, nori įvesti 
keturias savaitines darbo die
nas, sutrumpinti parlamenta
rų kalbas, sustiprinti vyriau
sybės teisę, kuri leistų balsa
vimo būdu nutraukti perilgus

debatus kurio nors įstatymo 
klausimu.

Daugeliui kanadiečių atro
do, kad liberalų ir konserva
torių sankirtis parlamente 
baigėsi be laimėtojų. Buvo pra
rasta daug brangaus laiko ir 
vėl grįžta į senąsias vėžes. Esą 
geriau būtų buvę paskelbti 
naujus parlamento rinkimus, 
kuriems lemiamos įtakos bū
tų turėjęs nepopuliarus ir ka
nadiečių daugumai nepriimti
nas finansų ministerio A. Mac- 
Eacheno biudžetas. Tą biudže
tą savo kovo 12 d. laišku Toron
to nekilnojamo turto pardavė
jų tarybai pasmerkė n e t ir 
RCMP policijos bei kalėjimų 
reikalus tvarkantis ministe- 
ris R. Kaplanas. Pasak jo, 1981 
m. lapkričio 12 d. paskelbtas 
Kanados biudžetas buvo poli
tinė nelaimė, kurią betgi pa
šalino gruodžio 18 d. padary
ti svarbūs pakeitimai. Iš tikrų
jų jokių esminių pakeitimų ne
buvo padaryta: paramos nesu
silaukė dėl peraugštų palū
kanų mortgičiams namų nega
lintys išlaikyti kanadiečiai, 
mortgičių skolas turintys ūki
ninkai. Nieko rimtesnio nepa
daryta ir bedarbių skaičiui 
sumažinti. Kanados statisti
kos pranešimu, vasario mėne
sį bedarbių skaičius pakilo 
iki 1.119.000. Tą patį 1981 m. 
mėnesį bedarbių buvo 928.000. 
Šion statistikon yra įtraukti 
tik nedarbo draudos išmokas 
gaunantys ir darbo jieškan- 
tys kanadiečiai. Niekas tiks
liai nežino, kiek yra statisti
kon neįtrauktų bedarbių, ne- 
jieškančių neįmanomo surasti 
darbo, negaunančių nedarbo 
pašalpos. Jie laikosi savo šei
mų pagalbos dėka arba vie
šosios gerovės pašalpomis, ku
rias parūpina mieštų savival
dybės. Kanados darbo ir imi
gracijos ministeris L. Ax- 
worthy, kalbėdamas Toronte, 
prisipažino, kad darbo reika
lų pagerėjimo netenka tikėtis 
bent iki gegužės mėnesio, o 
gal ir iki vasaros.

^SPORTAS
PROGRESS'S-™
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus' A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-229X

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 531-131)5 
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

Telefonas 535-X258

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitu maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio I mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningoi atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje pasibaigė trečią kartą 

surengtos Lietuvos jaunimo fech- 
tavimosi pirmenybės, susilauku
sios dalyvių iš šešių miestų Pa
grindinė kova betgi vyko tarp vil
niečių ir kauniečių. Rapyrininkų 
grupėje tris prizines vietas užėmė 
vilniečiai: I — J. Mašala, II — T. 
Kvietkovskis, III — V. Akimovas, 
treniruojami F. Dulkos. Kardinin
kų eilėse stipriausi taip pat buvo 
vilniečiai, 27-tosios vidurinės mo
kyklos abiturientai, trenerio G. 
Maisiejaus auklėtiniai. Pirmą vie
tą laimėjo R. Rašimas, antrą — V. 
Gražulis, trečią — R. Biekša. Ko
vų su špagomis čempijonu tapo 
Kauno kūno kultūros instituto stu
dentas J. Slavinskas, II vietoje pa
likęs klaipėdietį penkiakovinin- 
ką A. Timinską, III — kaunietį J. 
Staškūną. Merginų kovos vyko tik 
rapyrininkių grupėje. Čempio
nės vardas teko D. Lavrenovai- 
tei, II vieta — E. Daukšaitei, tre
čioji — S. Smirnovai. Jos visos yra 
moksleivės iš Kauno.

Sąjunginėse lengvosios atletikos 
metikų varžybose Adleryje Lietu
vos kūjo rekordą pagerino kaunie
tis V. Sarpalius, šį įrankį nume
tęs 71 m 20 cm. Ankstesnis 70 m 
80 cm rekordas, pasiektas pernai, 
priklausė kauniečiui V. Ščęvins- 
kui.

Augščiausioje moterų krepšinio 
lygoje Lietuva turi tik Vilniaus 
“Kibirkšties" komandą, kuri per
nai buvo užėmusi IX-tą vietą su 
15-ka pasiektų pergalių. Dvyli
kos komandų grupėje tai nelabai 
maloni pozicija, kai dvi paskuti
nės komandos grąžinamos žemes- 
nėn pirmojon lygon. Pirmoji šie
metinių pirmenybių dalis pasibai
gė Leningrade. Kibirkštietės ne
pateko į geriausių komandų šeše

tuką, kuris varžysis dėl medalių. 
Jame vėl pirmauja pernykščių 
pirmenybių laimėtojos — Rygos 
TTT klubas, Maskvos srities “Spar
takas”, Novosibirsko “Dinamo”. 
Vilniaus "Kibirkščiai”, 22-se rung
tynėse pasiekusiai 9 laimėjimus, 
teko VII vieta. Taigi ji dabar yra 
stipriausia komanda antrajame 
šešetuke, kuriame kovos bus tę
siamos tik dėl išlikimo augščiau
sioje lygoje. Atrodo, pirmojon ly
gon turės grįžti dvi silpniausios 
komandos — Sverdlovsko “Ural- 
mašas” ir Simferofolio “Sparta
kas”, turinčios penkis ir tris lai
mėjimus. Kibirkštietėms lieka 
viltis sekančiose pirmenybėse 
įžengti į geriausių komandų šeše
tuką ir įsijungti į kovas dėl meda
lių.

Septintojon žiemos spartakiadon 
įjungtas Lietuvos jaunių ledo ri
tulio pirmenybės laimėjo Elek
trėnų ritulininkai, atstovavę Tra
kams, pasiekę 10 laimėjimų. 
Antroji vieta su 6 laimėjimais te
ko Kaunui, trečioji — Tauragei, 
išsikovojusiai taip pat 6 laimėji
mus su prastesniu įvarčių santy
kiu. Trakų komanda rekordinę 
pergalę 26:0 pasiekė prieš trečią 
vietą užėmusius jaunuosius tau- 
ragiečius. Ją treniruoja R Sida
ravičius. Trakų rinktinės laimė
jimas nebuvo netikėtas, nes ją su
darę Elektrėnų ritulininkai turi 
vienintelę visoje Lietuvoje užda
rą dirbtinio ledo čiuožyklą.

Aušros žinios
Krepšinis. Kovo 16 d. Prisikė

limo parapijos salėje įvyko Metro
politan Basketball Ass. jaunių B. 
klasės (16 m. ir jaunesnių) krepši
nio pirmenybių rungtynės tarp 
Aušros ir Scadding Court. Aušros

Ateitininkų žinios
Jaunų šeimų rekolekcijos įvyko 

kovo 13-14 d. d. Vadovavo kun. A 
Saulaitis, SJ, ir sesdo Igne. Temos 
buvo gvildenamos pokalbiais, 
vaizdinėm priemonėm, diskusi
jom. Nuoširdi padėka kun. A. Sau
laičių! ir sesei Ignei už vadovavi
mą, A. ir J. Bušinskams — už auką 
rekolekcijų išlaidom.

Sendraugių stovykla Dainavoje 
— liepos 18-25 d. d.

Jaunučių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba praneša, kad va
dovai, kurie nori dalyvauti jaunu
čių stovykloje liepos 4-18 d. d., 
privalo dalyvauti ruošiamuose va
dovų kursuose gegužės 15-16 d.d. 
Čikagoje, Jaunimo Centre. Ten 
bus susipažinta su stovyklos te
momis ir vadovų pareigomis. Re
gistruotis pas pirm. Birutę Bub
lienę Detroite

Toronto ateitininkų metinė 
šventė — gegužės 15-16 d. d. L. U.

Skautų veikla
• Romuvos vajaus pabaigtuvių 

popietę-koncertą kovo 14 d. Liet. 
Namuose pradėjo v.s. V. Skrins- 
kas, apžvelgdamas stovyklavietės 
įsigijimo darbus bei rūpesčius, 
iškeldamas jos didelę naudą jau
nimui, kvietė ją ir toliau remti: 
perskaitė stambesnių aukotojų 
pavardes, padėkojo už paramą ir 
talką. Toliau programai vadovavo 
S. A. Dargyte-Byszkiewicz. Toron
te pirmą kartą pasirodžiusi lon- 
donietė sol. Irena Černienė pa
dainavo liet, kompozitorių dainų 
ir arijų iš operų. Petraukos metu 
prie kavutės buvo girdėti pirmo 
įspūdžio vertinimai: “Ji puiki". 
Humoristinį veikaliuką apie Ka
nados lietuvį, parvažiavusį Lie
tuvon, skaitė Vida Senkuvienė 
J. Dambaras, M. Rusinas ir A. Ka
linauskas. Gėlėmis apdovanoti 
Romuvos rėmėjai — O. Indrelienė, 
G. Kuzmienė, L. Gvildienė ir pro
gramos dalyviai Rengėjai dėkoja 
užgėlęs A. ir J. Arštikaičiams.
• Sudaromas komitetas Romu

vos dvidešimtmečio stovyklai or
ganizuoti. Pradinė jo sudėtis: s. L. 
Gvildienė, ps. Asta Saplienė, ps. 
D. Barzdžiūtė, ps. L. Saplys, ps. 
M. Rusinas, ps. Alg. Senkus, v.s. M. 
Vasiliauskienė ir v.s. Č. Senkevi
čius. Kovo 17 d. jie turėjo pasita
rimą ir pirmininku išsirinko ps. 
Algį Senkų. Sekantis komiteto po
sėdis — balandžio 7 d. Komiteto 
nariai, pasiskirstę į 3 sekcijas, 
įsipareigojo rūpintis stovyklos 
administracijos, ūkio ir progra
mos reikalais, kviesti vadovus- 
ves, instruktorius, parūpinti pro
gramai vykdyti reikmenis ir su
šaukti platesnį vadovų-vių sąskry
dį gegužės 2 d. Ruošiamas stovyk
los ženklo projektas, kuriamas 
kukis ir stovyklos daina.

• Gintarių kanadiečių sueigos 
vyksta kas antrą ketvirtadienį, 
7 v,v., skautų būkle. Č. S.

Moksleivių ateitininkų
STOVYKLA 

“NERINGOJE”
šiais metais bus nuo 

rugpjūčio 15 - 22 d. d.
Programa bus labai [vairi ir 
turininga. Stovyklos glo
bėja sutiko būti Gitą Kup
činskienė.

Prašome iš anksto regist
ruotis pas sės. Margaritą:

I. C. C. P u t n a m, 
Conn. 06260, USA.

Telefonas (203)928-5828.

Stovyklos mokestis savaitei 
$65.00, registracijos - $10.00.

jauniai rungtynes laimėjo 85:60 
(48:30)

Kovo 17 d. jauniai C (14 m. ir jau
nesni) tos pačios lygos pirmeny
bių rungtynes pralaimėjo North 
York komandai. 44:42 (26:20).

Etobicoke Recreation League 
Aušros vyrų krepšinio komanda 
pateko į pirmas baigminių žaidi
mų rungtynes kovo 30 d. Martin
grove gimnazijos salėje. K.Š.

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius 
14'/2% už 1 m. term, indėlius
13 % už 3 m. term, indėlius
15 % už pensijų planą
14 % už namų planą
14 % už specialią taup. sąsk. 
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

= IMA:

= už asm. paskolas
nuo 18’/2%

= už mortgičius nuo 17 Ai %

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 

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 vaL ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma

2290 Bloor West — pigios kainos —telefonas 769-4558

SALES AND SERVICE
Toisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. 
Prityręs specialistas su ilgo praktiko.

1000 College St • LE 1-3074 o Sov. P. Uibolrs

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės ibody) taisymas ir dažymas: 
sąžiningos darbas, pigios kainos. 

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, -------------------------------------------------

Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r J°nav'č'°'

European
Catering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

* Parūpinant salę, muziką, gėles, gėrimus.
* Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris 
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.



TORONTO
Maironio mokyklos vajaus ko

mitetas kreipiasi į visuomenę, 
prašydamas finansinės para
mos numatomam kopijavimo 
aparatui pirkti. Jo kaina — 
$8.000.00. Aukas prašoma siųs
ti komiteto pirmininkei dr. A. 
Šipelienei, 36 Ashmount Cres., 
Weston, Ont. M9R 1C7 arba 
įnešti į komiteto sąskaitas 
“Paramoje" 6958 nr.. Prisikėli
mo bankelyje — 4447. Čekius 
rašyti: Maironio mokyklos va
jus. Platesnis pranešimas — 
sekančiame "TŽ” numeryje.

Jaunųjų talentų popietę kovo 
21 d. Anapilio salėje surengė 
tos parapijos kultūrinė komisi
ja. “Atžalyno" mažyliai, vado
vaujami I. Poškutės, atliko du 
tautinius šokius, trijulė (Zita 
ir Daina Gurklytės, Danutė 
Pargauskaitė) padainavo kele
tą dainų su D. Pargauskaitės 
akordeono palyda. Pianinu 
skambino Darius Zubrickas ir 
Audra Paulionytė, eilėraščius 
deklamavo Lina Mockutė, Au
relija Karasiejūtė, Gintaras 
Karasiejus, Elena Skrinskaitė. 
Ypač gerai deklamavo L. Moc
kutė “Jūratę ir Kastytį”. 
Akordeonisčių grupėje pasiro
dė Danutė Pargauskaitė ir Dai
na Gurklytė. Solo padainavo 
Linutė Paulionytė, akompa
nuojant jos mamytei Giedrei. 
Visi programos dalyviai buvo 
apdovanoti Lietuvos vėliavė
lėmis, lietuviškomis knygomis 
ir pavaišinti skanumynais. Pro
gramą gražiai pranešinėjo 
“Vilniaus" karalaitė Rasa Rim
kutė. Rengėjų vardu visiems 
padėką išreiškė Vyt Aušrotas.

Metinis Toronto Lietuvių Na
mų narių susirinkimas įvyko 
kovo 21 d. Dalyvavo 383 regis
truoti nariai. Pirmininkavo 
adv. Algis Pacevičius. sekre
toriavo Henrikas Chvedukas 
ir Petras Šturmas. Išklausius 
pareigūnų pranešimų, įvyko 
naujų valdybos narių rinki
mai, kuriuose netrūko varžo
vų. Buvo išrinkti: Antanas Pa
cevičius, jn. (veterinaras), 
Aldona Jankaitienė. Vytautas 
Kulnys, Benita Bedarfienė. 
Buvę LN valdybos nariai — 
Algis Senkus ir Stasys Kuzmas 
nekandidatavo. Platesnis su
sirinkimo aprašymas — sekan
čiame “TŽ" nr.
Albertos provincijos sekreto
rius Kanadai Gerald A. Regan, 
kultūros ministerė Mary Le 
Messurier ir 1983 m. pasaulio 
universitetų žaidimų — vadi
namų “Universiade '83" orga
nizacinis komitetas Edmonto- 
ne pakvietė gen. konsulą dr. J. 
Žmuidziną dalyvauti kovo 24 d. 
priėmime bei įvykstančiuose 
meno, kultūros ir sporto ren
giniuose.

Pranešimas 
šauliams

LŠST atstovų suvažiavimas 
šaukiamas Čikagoje kovo 27-28 
d.d. Suvažiavimo išvakarėse, t. 
y. kovo 26, penktadienį, 6.30 v. 
v., Lietuvos Vyčių salėje (2455 
W. 47th St.) šaulių sąjungos 
garbės pirm. prof. V. A. Man- 
tautas skaitys paskaitą tema 
“Kuriuo keliu Saulių Sąjunga?” 
Visi šaulių suvažiavimo atsto
vai ir atstovės kviečiami daly
vauti. Po paskaitos profesorius 
atsakys į pateiktus klausimus. 
Be to, bus kavutė ir pabendra
vimas. Paskaitą rengia specia
lus komitetas, vadovaujamas 
Mykolo Maskvyčio, ir visus at
stovus bei atstoves visur kvie
čia dalyvauti. Inf.

Ontario liberalų naujasis va
das David Peterson 1982 m. ko
vo 15 d. Ontario parlamento rū
muose priėmė etninės spau
dos atstovus, pavaišino vynu ir 
sūriu. Jis užtikrino spaudos at
stovus. kad stengsis pagelbėti 
visiems ir bus artimu draugu. 
Jis yra gimęs Kanadoje, bet gi
minės kilmė yra Norvegijoje. 
Priėmime, dalyvavo “TŽ” at
stovas V. Matulaitis. Iš lietu
vių buvo dar Algis Juzukonis, 
liberalų partijos centrinės 
įstaigos tarnautojas. Iš viso 
dalyvavo per 30 asmenų.

Parkdale-High Park apylin
kės atstovas Kanados parla
mente Jesse Flis paskirtas 
transporto ministerio Jean- 
Luc Pepin parlamentiniu sek
retoriumi. J. Flis yra pedago
ginių mokslų magistras, kurį 
laiką mokytojavęs, vėliau per
ėjęs į politiką. Jis yra lenkų 
kilmės, visuomet dalyvauja lie
tuvių ir kitų tautybių iškilmė
se. atstovaudamas federacinei 
vyriausybei.

Waterloo universiteto studen
tų laikraštis “Imprint” vasario 
26, d. sporto skyriuje išspausdi
no informaciją apie savo uni
versiteto čiuožėjų grupės laimė
jimus Londone įvykusiose var
žybose. Laimėtojų eilėje mini
ma ir Gina Ginčauskaitė kaip 
figūrinio čiuožimo grupės vado
vė ir čiuožėja, laimėjusi trečią 
vietą individualaus šokio srity
je.

Toronto miesto taryboje pa
didėjus kairiųjų radikalų įtakai, 
yra pasiūlytas sumanymas plės
ti santykius su Sov. Sąjunga, 
pasirenkant bendradarbiavimą 
su kuriuo nors Sov. Sąjungos 
miestu. Priėmus minėtą pasiū
lymą. Toronto miestas keistųsi 
pareigūnais, ekskursantais, jau
nimo grupėmis ir pan., su so
vietinio miesto žmonėmis. Toks 
pasiūlymas keliamas sveikatos 
taryboje ir svarstomas kovo mė
nesį. Miesto gyventojų pasisa
kymai bei protestai turėtų bū
ti nukreipti į sveikatos tarybos 
(Local Board of Health) sekre
torių Mr. Talbot 367-7025. Svei
katos tarybos narių tarpe yra 
ir Tony O’Donohue. Tenka ste
bėtis tuo. kad kaikurie Toronto 
miesto nariai labiau rūpinasi so
vietine propaganda nei miesto 
gerove. Tai rodo ir nutarimas 
atsiklausti rudeniop gyventojus 
dėl nusiginklavimo, kuris ne
priklauso miesto tarybos kom
petencijai.

Algis ir Donata Puteriai su
silaukė antros dukrelės, o Li
dijai sesutės — Rimos Kristi
nos.

Ontario Meno Taryba š. m. 
vasario mėnesį pręmijavo dau
gybę asmenų ir draugijų, dir
bančių įvairiose meno srity
se. Jiems išdalino $2,139,648. 
Šį sykį pagrindinis dėmesys 
teko 78 menininkams, paruo
šusius įvairius projektus mo
kykloms. Ilgame sąraše yra 
tiktai dvi lietuviškai skamban
čios pavardės, būtent, Diana 
Bockus ir David Rasmus. Ar 
jie lietuviai, neaišku. Lietu
viai menininkai turėtų susido
mėti šia galimybe. Adresas: 
Ontario Arts Council, Suite 
500, 151 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M5S 1T6. Tel.’ (416) 
961-1660.

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

I 1 11 I A
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

L J
• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 231-2839 
PAUL KOLYČIUS 789-1545 
VACYS 1 1 2 Y S 232-1990

taigos (4 16) 233-3323

Toronto skautai Kaziuko mugėje valo lankytojų batus, kad uždirbtų po $5 skautiškai veiklai Nuotr. B. Tarvydo

i— i

Baltiečių moterų trisdešimtmetis
Kanados Baltiečių Moterų 

Taryba, veikianti jau 30 metų, 
kovo 21 d. Toronto Prisikėlimo 
salėje surengė sukaktuvinę iš
kilmę. Ją pradėjo dabartinė 
jos pirmininkė lietuvė L. Kun- 
napuu (vyro pavardė), trumpai 
apžvelgdama praeities užmo
jus ir programos pranešėja 
pakviesdaina R. Jonaitienę. 
Sveikinimo žodį tarė Kanados 
Baltiečių Federacijos pirmi
ninkė adv. J. Kuraitė, pabrėž
dama baltiečių solidarumo 
reikalą dabartiniais laikais. 
JAV baltiečių moterų vardu 
kalbėjo H. Ozolinš iš Niujorko. 
Steigimo dienas priminė M. 
Busch iš JAV, buvusi steigėjų 
eilėse. Toronte iš 9 steigėjų 
gyvena O. Gailiūnaitė. Raštu 
sveikino buvusi BMT pirm. V. 
Judzentavičiūtė-Garnelienė, 
latvių poetė B. Senkeivča ir kt.

Pagrindine kalbėtoja buvo 
pakviesta buvusi Kanados už
sienio r. ministerė parlamen
to narė Flora MacDonald. Ją 
pristatė I. Šernaitė-Meikle- 
john. Kalbėtoja buvo sutikta 
stipriais plojimais. Visų pir-. 
ma ji pasveikino tris tautybes 
jų kalbos žodžiais ir metė 
žvilgsnį į pavergtus Baltijos 
kraštus, pabrėždama kultūri
nę jų priespaudą ir sistemin
gą rusinimą bei kolonizavimą 
per tų kraštų' industrializaci
ją. Priminė agresyvią sovietų 
politiką Afganistane ir Lenki
joje, kritikavo Kanados min. 
pirm. P. E. Trudeau politiką 
ypač Lenkijos atveju. Pasisa
kė prieš neryžtingą vakarie
čių politiką Sov. Sąjungos at
žvilgiu, prieš permažą jų do
mėjimąsi vadinamo trečiojo 
pasaulio kraštais. Kanadai 
esą turėtų rūpėti visų kraštų 
laisvė.

Klausytojai žymiajai kalbė
tojai atsidėkojo gausiais ploji
mais, o rengėjos įteikė jai do- • 
vanų — Baltijos gintaro papuo
šalą.

Meninėje dalyje estų akor
deonistė Tiina Kiik virtuoziš
kai atliko sudėtingus net ke
lių kompozitorių kūrinius. 
Latvių vyrų choras “Kalvis” 
(11 asmenų) padainavo latviš
kų dainų. Lietuviams atstova
vo prieš pusmetį iš okupuotos 
Lietuvos atvykę smuikininkai 
— Regina ir Atis Bankai su 
pianiste Eleonora Rytervand. 
Jie meistriškai atliko keletą 
žymiųjų pasaulio kompozito
rių kūrinių ir susilaukė gra
žaus publikos įvertinimo.

Baigminį padėkos žodį ren
gėjų vardu tarė latvių atstovė 
I. Leimanis ir pakvietė gau
sius dalyvius į gretimą salę 
pasivaišinti kava bei tortais.

Prisikėlimo salė buvo be
veik pilna dalyvių — moterų • 
ir vyrų. Jų daugumą sudarė es
tai ir latviai. Lietuvių buvo 
mažiau, nes tuo pačiu laiku 
Lietuvių Namuose vyko narių

PŪKINĖS
ANTKLODES
Puikūs žąsų pūkai 
Specialios kainos, galiojan
čios su šio skelbimo iškarpa

Twin (158x218 cm) .......  $159
Double (200 x 218 cm> .... $189
Queen (218x218 cm) .... $209
King (264x218 cm) .......  $249

Šypsenos

Geros kokybės pagalvės 
papigintomis kainomis

Standar
tinės (5 

(50x66 cm)

Queen 
0x76 cm)

100% ančių plunksnos $20 $25
20% pūkų
80% plunksnų .. ........... $40 $47
50% pūkų
50% plunksnų ... ........... $60 $79
tik pūkų.............. ........... $85 $95

Priimami užsakymai paštu
* Jeigu nebūsite patenkinti, 

pinigai bus grąžinti.
' Pristatymas be užmokesčio 

"Tėviškės Žiburių" skaitytojams

įžymių vyrų 
aš mieliau

Keista prekė
Vargu ar rasime kitą tokią 

keistą prekę kaip knyga: 
išspausdinta žmonių, kurie jos 
nesupranta, parduota žmonių, 
kurie jos nesupranta, įrišta, re
cenzuota ir netgi skaitoma 
žmonių, kurie jos nesupranta, 
pagaliau net parašyta žmonių, 
kurie jos nesupranta...

Kaikuriuose 
veikaluose
skaityčiau tai, kas išbraukta, 
negu tai, kas palikta. (G.K. 
Lichtenbergas).

Kaip namie
Londono traukiny džentel

menas, išsiimdamas iš kišenės 
cigarą ir atsiprašydamas, 
klausia šalia savęs sėdinčią 
nepažįstamą ponią, ar jis galįs 
užsirūkyti.

— Galite, lygiai taip, kaip ir 
savo namuose, — atsakė 
moteris.

— All right, — burpteli džen
telmenas, cigarą atgal įsikiš
damas į kišenę.

Patirtis rodo, kad visdėlto 
protingiau apie knygas kalba 

. tie kritikai, kurie jas skaito...

ARTEX BEDDING Co.,
535 Brant St., Burlington, 

Ontario, L7R 2G6

Tel. (416)634-6022

' Parinko Pr. Alš.

TORONTO MIESTAS

Programos pareigūnas 
informacijai
Burmistro Komitetas Bendruomeniniams 
ir Rasiniams Santykiams

Darbo pozicija tik 9 mėnesiams

Burmistro Komitetas Bendruomeniniams ir Basiniams Santykiams 
jieško patyrusio tyrinėtojo, galinčio dirbti su tarnautojais ir nariais 
specialios komisijos, besirūpinančios lygiomis darbo galimybėmis. 
To asmens pareiga bus sekti Toronto srityje visą veiklą, susijusią 
su mažumų grupių įdarbinimu; sutelkti ir paruošti informaciją 
visuomenės auklėjimui; drauge su išorinių ryšių pareigūnu paruošti 
medžiagą mokymo priemonėms, visą eilę seminarų ir burmistro 
pobūvių darbdaviams, unijoms ir kitoms atitinkamoms grupėms.

susirinkimas, sutraukęs apie 
400 dalyvių.

Iškilmės svečių tarpe buvo 
matyti latvių arkivyskupas Lū
šis, Latvijos konsulas dr. Upe- 
nieks su žmona, estų veikėjai, 
baltiečių spaudos atstovai ir 
kiti. Vaišių metu su jais buvo 
galima pasikalbėti bei pa
bendrauti. Flora MacDonald 
privačiuose pokalbiuose pa
reiškė žinanti baltiečių pro
blemas, palaikanti ryšius su 
Kanados baltiečiais ypač per 
jų vakarus, rengiamus parla
mento rūmuose. Bv.

Lietuvos šventė...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Minėjimas truko daugiau kaip 
dvi valandas.

Minėjimui pasibaigus, visi 
dalyviai susirinko Lietuvių 
Namų sodelyje prie Laisvės pa-
minklo, kur, ramovėnams išsi- ® 
rikiavus, buvo nuleistos vėlia-, j 
vos, giedant maldą ir Tautos 
himną. |

Australijos lietuvių visuome- j 
nė vis tebėra veikli, vieninga 
ir jautri tautiniams reikalams, i 
nors visą šį vežimą tempia dau- y 
giausia jau gerokai senstelėju- 
si vyresnioji karta.. Bet pa- i 
laipsniui įsijungia ir jaunos y 
jėgos. Tad su viltimi žvelgiam ~ 
į ateitį. -

Pajieškojimas
Petro Žulio, antalieptiškio, gy

venusio ar tebegyvenančio Hamil
tone, Ont., jieško sesuo iš Lietu
vos: Žinantieji apie jį ar jo liki
mą malonėkite atsiliepti šiuo 
adresu: A. Palvenis, 140 Portland 
St., Toronto. Ont. M8Y 1B2

Turner & Porter 
laidotuvių namai

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

na

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

Gegužės 26 
Birželio 
Liepos 
Liepos

16
8

22

Rugpjūčio 11 
Rugsėjo 
Rugsėjo

1
29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje arba 
pavieniui. Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu

. I A< I Ml
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Į All Seasons Travel, b.D
Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS

td. 533-3531
nuo 11 va*, iki 7 v.v.

Kandidatai turi būti susipažinę: su įdarbinimo, švietimo bei 
mokymo klausimais, susijusiais su daugiarase-etnine darboviete; 
su dabartiniais ir buvusiais Ontario Žmogaus Teisių Kodekso 
reikalavimais; su įstatymais, liečiančiais ateivių įdarbinimą, su 
specialiomis programomis ir veikla, įdarbinant mažumų grupes. 
Reikalingas geras nusimanymas komunikacijos srityje, paruošiant 
ir pateikiant rašytinę bei vaizdinę informaciją; jautrumas 
mažumų grupių įdarbinimo klausimui; įsisavinimas socialinių, 
pedagoginių ar ekonominių mokslų.

Atlyginimas, dėl kurio gali būti tariamasi, $22,800 — $26,700 
ribose devyniem mėnesiam. (Statutiniai priedai ir tiktai atostogų 
išmokos).

Visos pozicijos yra atviros tiek vyrams, tiek moterims.
Norint išbandyti šią galimybę, reikia paduoti prašymą su 

patikima biografija iki 1982 m. balandžio 2 d.:

Personnel Services Division 
Management Services Department 
17th Floor, West Tower, City Hall 
Toronto, Ontario M5H 2N2

Įpilti®^ czZe)l"l(<fr\5 M©tll@5v'Z

Puikiausiomis gėlėmis ir jų sudėstymu 
mes pasirūpinsim. Kreipkitės į 

Mensour’s Flower Shop 
395 Roncesvalles Ave., Toronto

(arti Turner & Porter laidotuvių namų).

Telefonas 536-5691
* Pristatymas visur miesto ribose *

* Priimamos "Visa" kredito kortelės
c'KSUSX’ «*<S)H<2X» <^3i4(2F’

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

Tel. 533-5454

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.
perkėlė įstaigų nuo 1982 m. kovo 1 d. Naujas adresas:

2 Jane St., suite 303 
Toronto, Ontario 
M6S 4W3

Telefonai:
įstaigos (416) 762-7393 

namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bioor St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York . . .
Toronto, Ontario *Sta,90S (416) 231-4138
M8X1C5 namų 249-2637

w. G. DRESHER ™TS
Į)resher-Barauskas AGENCY

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

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

Narys “Better Business“ Biuro

INSURAHCeI * Namų — Gyvybės 
J ★ Automobilių 

- * Komerciniai 
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Su artėjančiu pavasariu 
artėja ir METINIS Il/hhls ŽIBURI u

SPAUDOS BALIUS
Meninę programą atliks muziko Fausto S t r o Ii o s 
vadovaujama vokalinė grupė “V A I V A” Iš Čikagos 
Šokiams gros “SUNSET" penkių asmenų orkestras 
Išalkusieji gaus lietuviškų valgių, 
ištroškusieji — įvairių gėrimų

Bus dvi turtingos loterijos — didžioji ir mažoji, kuriose 
galėsite laimėti daug vertingų dalykų, įskaitant $500 
pinigais
Stalai (po 10 asmenų) rezervuojami iš anksto “T. Žiburių" 
administracijoje tel. 275-4672

Spaudos vakaro proga Anapilio parodų salėje balandžio 17-18 dienomis 
rengiama dailininko SAULIAUS JAŠKAUS paveikslų ir dailininkės BIRUTĖS 

BATRAKS keramikos darbų PARODA

Dalyvaukime visi, kad spaudos ateitis butų šviesi!

$ TO RO N T O

balandžio 17
Atvelykio 
šeštadienį, 
Anapilio 
salėje.
Baliaus pradžia -
6.30 valandą vakaro, 
meninės programos - 
7 vai. vakaro

“Tėviškės Žiburių ” leidėjai ,

Balandžio 4, sekmadienį, 12.30 v.p.p

>>

M MONTREAL

Anapilio žinios
— Tikinčiosios Lietuvos Dienos 

proga iki šiol surinkta religinei 
Lietuvos šalpai $3,671.00.

— Gavėnios metu kiekvieną tre
čiadienį 7.30 v.v. parapijos salė
je vyksta pokalbiai religinėmis 
temomis. Vadovauja sesuo Igne.

— Gavėnios rekolekcijos — ba
landžio 1,3 ir 4 dienomis. Pamoks
lai ir Mišios vakarais — 7.30 v. Ve
dėjas — kun. dr. F. Jucevičius, Šv. 
Kazimiero par. klebonas iš Mont- 
realio.

— Kenčiančios Lietuvos tikintie
siems paremti popietė — balan
džio 4, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 
Anapilio salėje.

— Jaunų šeimų sekcija rengia 
Motinos Dienos minėjimą-pietus 
gegužės 9, sekmadienį.

— Pirmoji Komunija vaikams — 
gegužės 9, sekmadienį, per 11 v. 
Mišias.

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $80 V. Kazlauskas. Gautas 
a. a. Leono Taškūno tastamentinis 
palikimas — $5,224.00.

— Socialinių reikalų sekcija 
renka aukas Punsko lietuviui, pa
bėgusiam iš Lenkijos ir norinčiam 
atvykti Kanadon.

— Mišios kovo 28, sekmadienį, 
10 v. r. — už a. a. Veroniką Sinke
vičienę ir jos šeimos narius, 11 v. 
r. — už Vaškevičių šeimos miru
sius.

i

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį sekmadienį, kovo 28 d., 2 v. 
p.p., bus tradicinės Gavėnios ap
mąstymo pamaldos, kurias atliks 
parapijos meterų draugijos narės. 
Po pamaldų — kavutė šventovėje.

— Pamaldas balandžio 4, sekma
dienį, 9.30 v. r., laikys svečias ku
nigas Hahn anglų kalba.

— Didįjį Penktadienį, balandžio 
9 d., 11 v. r., pamaldos su šv. Ko
munija. Velykų sekmadienį pa
maldos bus įprastu laiku — 9.30 v. 
r. Abejas pamaldas atlaikys sve
čias kunigas P. Dilys iš Čikagos.

“T. Žiburių” prenumerato
rius iš San Francisco, JAV-se, 
Edward Leugoud atsiuntė šį 
laišką anglų kalba: “Būtų ma
lonu, jei mokėčiau šį laikraštį 
skaityti. Deja, esu persenas 
mokytis. Tęskite savo gerą dar
bą ir išlaikykite lietuvių kal
bą gyvą”.

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

VIDUTINIO AMŽIAUS VYRAS, 
negeriantis, apsiima prižiūrėti na
mą ir padėti pensininkui arba pen
sininkei. Dėl sąlygų ir nuomos ga
lima tartis. Rašyti “T. Žiburių” 
adresu, pažymint ant voko “Ne
munui”.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS 

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijos prasidės šį sek

madienį. Pamokslus per visas Mi
šias sekmadienį ir šiokiadieniais 
9.30 v. r. ir 7. 30 v. v. sakys T. Leo
nas Zaremba, jėzuitų provincijo
las. Rekolekcijų metu organiza
cijos ir meno vienetai prašomi 
vakarais nedaryti parapijos pa
talpose jokių repeticijų ar sueigų.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 28 d., 5.30 v.p.p. Bilietai gau
nami salėje po Mišių, o šiokiadie
niais — klebonijos raštinėje. Me
ninę programos dalį atliks “Gin
taro” dainininkės su Rimu Pau- 
lioniu.

— Parapijos susirinkimas — ba
landžio 4 d., po 11.30 v. Mišių, Pa
rodų salėje. Parapijos tarybos 
posėdyje buvo pakeistas tarybos 
statutas ir padidintas tarybos na
rių skaičius. Šiais metais į tarybą 
vietoj 10 bus renkama 15 asmenų.

— Pakrikštyti: Michael-Peter, 
Inos ir Petro Raškauskų sūnus; 
Aurelija-Marija-Valentina, Auš
ros ir Gintaro Dalindų duktė.

— Aukos religinei šalpai Lietu
voje renkamos per visą kovo mė
nesį. Jei kas dar neprisidėjo, pra
šom tai padaryti šį sekmadienį 
specialiais vokeliais.

— Religinei šalpai aukojo: A. 
Žulys $50, V. Ignaičiai $50. Iki šiol 
surinkta $5,543.00. Pernai surink
ta $7,734, amerikoniškais, kaip 
paskelbta “TŽ”, $6,421.41. Para
pijai aukojo: M. Skučienė $300, J. 
Tunaitis $100, P. Štuopis $100, A. 
Bliūdžius $50.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyrius balandžio 
25 d. rengia literatūros popietę 
su poetu B. Brazdžioniu ir kankli
ninke iš Klevelando Mirga Bankai- 
tyte. Pelnas - lietuvių politiniams 
kaliniams bei jų šeimoms šelpti.

— A. Drazdauskui yra laiškas 
iš Lietuvos. Atsiimti parapijos 
raštinėje.

— “Share Life” pirmos rinklia
vos metu surinkta $1634. Dar bus 
dvi rinkliavos, viena balandžio 
kita gegužės mėnesį. Pernai per 
visas tris rinkliavas surinkta 
$3,673.00

— Mišios kovo 28, sekmadienį, 
8 v. už Steponą Juodikaitį, 9 v. už 
Juozą Siminkevičių, 10 v. už Emą 
Janušaitienę, 11.30 v. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 7 v.v. už 
Stasę Gimžauskienę.

Gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas ir Ponia kovo 9 
d. dalyvavo Ontario gubernato
riaus ir Ponios J. B. Aird pri
ėmime Ontario parlamento po
sėdžių atidarymo proga.

Buvusiems "Aušros" 
gimnazijos mokyto
jams ir mokiniams

Į “Aušros” gimnazijų suva
žiavimą Čikagoje š.m. gegužės 
28-30 dienomis yra užsakytas 
39 vietų autobusas. Kelionė j 
abi puses kainuoja apie $60.Q0.

Autobusas išvyksta nuo Lie
tuvių Namų Toronte 28, penk
tadienį, 8 vai. vakaro, o gegužės 
31, pirmadienį, 9 vai. ryto iš
važiuoja iš Čikagos. Norinčius 
važiuoti autobusu prašome re
gistruotis nas p. E. Senkuvienę 
tel. 535 2625 arba pas “All Sea
sons Travel” vedėją V. Bačėną 
tel. 533-3531 iki balandžio 30 
dienos.

Nesusidarius reikiamam ke
leivių skaičiui, gegužės 1 d. au
tobusas bus atsakytas.

Kviečiame registruotis ir ne 
aušrokus, kurie tą savaitgalį no
rėtų aplankyti Čikagą, pasinau
dojant labai nebrangia kelionės 
kaina. RENGĖJAI

kenčiančios 
tikintiesiems 
paremti

Programoje: 
Jucevičiaus žodis, 
į parapijos choras,

.00
Rengia KLK Moterų Draugijos Lietuvos Kankinių parapijos skyrius 

bei Anapilio Moterų Būrelis ir visus kviečia dalyvauti

Bilietai į metinį “Tėviškės Ži
burių” spaudos balių jau gau
nami kasdien administracijo
je (tel. 275-4672). Sekmadie
niais jie bus gaunami ir para
pijų salėse po pamaldų (išsky
rus Velykų sekmadienį). Sta
lai (po 10 asmenų) rezervuoja
mi iš anksto. Meninei progra
mai pakviestas vokalinis jau
nimo ansamblis iš Čikagos. Jo 
vadovas — muzikas Faustas 
Strolia.

Su “TŽ” spaudos vakaru jun
giama ir meno paroda, kurio
je matysime jaunų dailinin
kų kūrinius — Sauliaus Jaš- 
kaus paveikslus ir Birutės Dil- 
kutės-Batraks keramikos dar
bus. Parodą rengia ir ją glo
boja KLK Moterų Dr-jos Ana
pilio skyrius. Taigi balandžio 
17, Atvelykio šeštadienį, turė
sime ne tik spaudos balių, bet 
ir meno parodą, kuri veiks ir 
sekančią dieną, būtent, balan
džio 18, sekmadienį, Anapilio 
parodų salėje.

Velykinių papročių parodą 
rengia etninio meno taryba 
Verbų sekmadienį — balan
džio 4 d., nuo 12 v. iki 5 v.p.p. 
Toronto miesto rotušėje (Main 
foyer). Numatoma 20 skyrių, 
kuriuose bus išdėstyti įvairių 
tautų valgiai, meno dirbiniai/ 
margučiai, rankdarbiai ir t.t. 
Informacijai telefonas: Peter 
Mahon, 977-3927, Community 
Folk Art Council, 263 Adelaide 
St. W.,5th floor.

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavimas 
— gegužės 29-30 d.d. Toronte, 
“Sheraton” viešbutyje. Paskai
tas skaitys — dr. A. Tamuliony- 
tė iš Klevelando ir S. Bindokie- 
nė iš Čikagos. Suvažiavimą ren
gia ir visus mokytojus dalyvau
ti kviečia KLB švietimo komisi
ja.

A.a. Marijos Žilvitienės at
minimui paaukojo “T. Žibu
riams” $20 Stasys ir Rožė Janu
šauskai, $10 Marija Stankienė 
iš JAV.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimai:;, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

Šiemet Kanados, ypač Montrea- 
lio, tikintieji švęs ypatingą šventę: 
gegužės 13 d. Romoje bus paskelb
tas palaimintuoju gražiausios Ka
nadoje Šv. Juozapo Oratorijos 
įsteigėjas brolis Andriejus. Šis 
kuklus vienuolis, pašventęs visą 
savo gyvenimą Kristui, yra pagar
sėjęs stebuklais. Lietuvis Juozas 
Anužis, miręs Montrealyje, savo 
jaunystėje buvo susilaužęs ranką, 
kurią reikėjo amputuoti. Susiti
kęs su broliu Andriejumi, pasisa
kė savo nelaimę, prašė jo užtari
mo. Ranka pagijo stebuklingu bū
du.

Šiuo metu organizuojamos eks
kursijos į Romą. Birželio 20 d. 
olimpiniame Montrealio stadijo- 
ne bus atnašaujamos Mišios bro
lio Andriejaus garbei. Tikimasi 
labai daug žmonių nes ir jo staty
toji Šv. Juozapo Oratorija kiekvie
nais metais yra aplankoma tūks
tančių turistų iš viso pasaulio 
kraštų.

Sol. G. Čapkauskienė išvyko 
dviem savaitėm atostogų į Flori
dą. Tenai poilsiaudama ji bandys 
rasti daugiau mecenatų savo nau
jos plokštelės išleidimui. Balan
džio 4 d. Toronte tam tikslui yra 
rengiamas jos koncertas, kuriame 
dalyvaus ir ppetas Henrikas Na- 
gys. Akompanuos muz. Jonas Go- 
vėdas.

Balandžio 17 d. sol. G. Čapkaus
kienė dalyvaus Detroite rengia
mame Bendruomenės 30 metų su
kakties minėjimo koncerte. Akom
panuos J. Govėdas. Taip pat daly
vaus ir poetas Bernardas Braz
džionis su savo kūryba.

AV šventovėje rekolekcijos 
prasidės balandžio 5 d. ir baigsis 
Velykų rytą. Jas ves kun. A. Sau- 
laitis iš Čikagos. Jis jau yra buvęs 
pas mus, todėl džiaugiamės, kad ir 
vėl sutiko su mumis praleisti susi
kaupimo valandas Didžiąją Savai
tę

Albertas Jonelis ir Kostas Tolu

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Keliaujame 
į kongresą 

jaunimo pobūvis
Toronto Lietuvių Namuose, 
lll-me augšte, balandžio 3, šeštadienį, 8 v.v.

Puiki proga susitikti su buvusiais kongresų 
atstovais. Klausimai —atsakymai 

Pobūvį rengia ir visą jaunimą dalyvauti kviečia —

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos

informacijos skyrius

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius............... 14.5%
Terminuotus vienerių
metų indėlius .............................. 14.5%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius...............  15.0%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ..................................... 13.0%
Taupomąsias sąskaitas ............. 11.0%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas........................   6.0%

Metinis “PARAMOS” 
Kredito Kooperatyvo narių 
susirinkimas 
įvyks š. m. k o v o 2 8, sekmadienį, 
3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių 
Namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VEDĖJAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

Sekmadieniais 10.30 —12.30

1465 DeSeve 3907 A Rosemont
Pirm., Antr., Tree. 9 — 3

Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais 12 — 6 12 — 6

“Paramos” kredito kooperatyvo 
valdyba praneša, kad yra sudaryta 
nominacinė komisija rinkimams 
kovo 28 dieną į valdomuosius 
"Paramos" organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 

ANTANAS BUMBULIS 
JONAS DAMBARAS 
JUOZAS KARASIEJUS

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos" 
nariai, gavę raštiškų siūlomo kandidato sutikimų. 
(Siūlymo formas galima gauti "Paramos" raštinėje). 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti 
"Paramos" raštinėn arba įteikti prieš susirinkimų.

FOTOGRAFAS. 
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

JAUNAVEDŽIAI (lietuviai) jieško 
buto su atskiru jėjimu. Prašoma 
skambinti Vidai 236-1048 dienos 
metu.

sis išvyko ilgesnėm atostogom į 
Floridą. Grįždami namo, sustos Či
kagoje, kur aplankys savo draugus 
ir pažįstamus.

AV parapijos choro vyrų oktetas 
išleido savo plokštelę, kurios su
tiktuvės numatomos balandžio 17 
d. parapijos salėje. Šis oktetas dėl 
savo gražaus susidainavimo yra 
populiarus ne tik Montrealyje — 
jie yra apvažinėję daugelį Kana
dos lietuvių kolonijų. Taip pat jie 
yra pakviesti dainuoti per “N. Lie
tuvos” savaitraščio rengiamą 
spaudos balių.

Kanados lietuviai išleido nema
žai savo muzikinių vienetų plokš
telių: po solistų S. Žiemelytės, A. ■ 
Keblio, Toronto “Aro”, Montrea
lio vyrų okteto laukiame pasiro
dant ir mūsiškio '“Gintaro” an
samblio plokštelės.

Jurgis Kukenis, sulaukęs 74 m. 
amžiaus, mirė; liko žmona Nellie 
ir daug giminių. Palaidotas Union 
kapinėse, Ironhill mieste. N.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. Leono 
Šimonėlio, par. komiteto pirmi
ninko, ir jo narių rūpesčiu Kazi- 
mierinių vakarienė gerai pasise
kė ir davė gryno pelno — $2.440. 
Vakarienės metu gautos aukos: p. 
Lazauskienė — $150, Č. Ambrasas 
— $100, p. Lukošius — $75, K. Ra
šytinis — $40. — Parapijoje veikia 
ir pašalpinė Šv. Elzbietos Dr-ja. 
Susirinkimai šaukiami po pamal
dų pirmą mėnesio sekmadienį. 
Šių metų valdybai pirmininkauja 
Ona Kreivienė, viena iš pirmųjų 
šios par. narių; krikštyta tuo lai
ku, kai parapija kūrėsi. Valdybos 
sekretorė — Dana Alans-Alanskie- 
nė, finansų vedėja — Julija Kau- 
šakis, iždininkė — Nellie Nakas- 
Domachewsky, vicepirm. Jeanie 
Taparauskienė. — Namuose gydo
si E. Bunienė. Kovo 9 d. iš Šv. Ka
zimiero šventovės palaidota Teo
filė Valukonis-Hetz, 74 m. am
žiaus. Sk.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:

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

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


