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Dešitmetis pogrindyje
Šiuo metu minime daug sukakčių — amžiaus, darbo, 

vedybų, mirties ir t. t. Laisvame gyvenime tos sukaktys 
matuojamos dešimtmečiais, bet tai nieko nestebina. Si
dabrinės, auksinės ir net deimantinės sukaktys čia daž
nas reiškinys. Kas kita nelaisvėje — ten dešimtmečio su
kaktis rezistencinėje veikloje yra svaresnė už deimanti
nę sukaktį laisvėje, t.y. verta daugiau dėmesio. Tokios su
kakties 1982 m. kovo 19 d. jau sulaukė pogrindžio spau
dos atstovė pavergtoje Lietuvoje, būtent, “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika”. Žiūrint iš tolo, galbūt nevie
nam atrodo, kad tai pertemptas tvirtinimas, kad tai ke
lių pamaldžių žmonių leidinėlis, nevertas platesnio dė
mesio. Žvelgiant iš arčiau į nueitą “Kronikos” kelią, aiš
kiai matyti, kad tai drąsios iniciatyvos užmojis, ištvėręs 
kalėjiminėse sąlygose ištisą dešimtmetį. Daugelis “Kro
nikos” darbuotojų pateko į kalėjimus ir sibirinius lage
rius. Vieni jų jau grįžo, kiti tebekenčia tironijos siautė
jimą. “Kronikos” numeriai, rašyti mašinėle, eina iš ran
kų į rankas Lietuvoje, pasiekia užsienį ir čia sklinda po 
visą pasaulį įvairiomis kalbomis. Tuo būdu kuklus po
grindžio balsas, kalbantis pavergtųjų vardu, aidi laisva
jame ir pavergtajame pasaulyje, liudydamas tikinčiosios 
Lietuvos kovą už savo teises.

VISA TAI rodo, kad “Kronikos” dešimtmetis yra 
vertas išskirtino dėmesio. Tai ištisas laisvės ko
vos etapas, nužymėtas herojiškom pastangom. Jei 
su didžia pagarba žvelgiame į Lietuvos knygnešius, slap

tai gabenusius lietuviškas knygas iš Prūsų, juo labiau 
turėtume vertinti “Kronikos” darbuotojus. Cariniais 
spaudos draudimo laikais lietuviški leidiniai buvo lais
vai spausdinami Tilžėje — reikėjo tiktai slaptais keliais 
juos platinti Lietuvoje. “Kroniką” gi reikia ne tik slap
tai platinti, bet ir slaptai spausdinti primityviom prie
monėm. Kiekviename žingsnyje gresia suėmimas, nes val
džios apmokamų seklių komunistinėje sistemoje yra de
vynios galybės. Ir visdėlto “Kronika” gyvuoja peržengu
si slenkstį į antrą dešimtmetį. Iš to matyti, kad apie “Kro
niką" spiečiasi nepaprasto ryžto ir tvirto tikėjimo žmo
nės, kuriems rūpi krikščioniškasis tikėjimas ir Lietu
vos likimcs Jie išeina ginti augščtausię vertybių* 
namų ateistinės imperijos. Jų ginklas — atviras žodis, 
gimstantis pogrindyje ir skleidžiamas viešumoje, kad 
tuo būdu pasiektų tironijos atstovus. “Kronikos” žmonės 
nėra diplomatai, jieškantys kompromisų, kalbantys su 
tironijos pareigūnais. Jie skelbia atvirą žodį, nurodantį 
artėjantį pavojų ir perspėjantį atsakinguosius. Dėlto 
kartais jų balsas nepatinka tiems, kurie perša abejoti
nos vertės kompromisus.

PAŽYMĖTINA “Kronikos” savybė yra ta, kad ji savo 
žodį remia faktais. Paimi numerį į rankas ir matai, 
kad čia kalba vien faktai, dokumentai, memoran
dumai, laiškai, pareiškimai. Jei kas jame jieškotų sam

protavimų, istorijų, polemikų, — nerastų. Kiekvienas 
“Kronikos” numeris yra faktų rinkinys, kuris laimi skai
tytojo pasitikėjimą, ypač užsieniečio. Tai padeda skai
tytojui orientuotis ir Lietuvoje, ir svetur. Dabartiniu me
tu, kai sovietinė propaganda viską apverčia augštyn ko
jom, kai vergiją vadina laisve, melą — tiesa, toks leidinys 
kaip “Kronika” yra puiki atsvara. Ji išmuša ginklą iš so
vietinių propagandistų rankų, kurios anksčiau lengvai 
panaudodavo naivius lankytojus, kurie grįžę iš okupuo
tos Lietuvos sakydavo, kad ten nėra jokio religijos perse
kiojimo, vyrauja pilna laisvė. Dabar tokiom kalbom nie
kas nebetiki, nes atėjusi “Kronika” atneša faktus, atsklei
džiančius tikrąją būklę. Linkėtina, kad “Kronika” ir to
liau žengtų ta pačia linkme ir pirmoje eilėje skleistų pa
tikrintus faktus, kurie padėtų orientuotis ir užsienyje 
gyvenantiems lietuviams. Pastarieji savo fronte gali tin
kamai juos panaudoti ir tuo prisidėti prie pavergtųjų tau
tiečių laisvės kovos. Kol pogrindžio “Kronika” bus auten
tišku persekiojamų tautiečių balsu, jos reikšmė bus ne
pavaduojama . Ji kels tikinčiosios Lietuvos garbę ir ar
tins jai laisvę. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Sostinė ruošiasi iškilmėms

Pasaulio įvykiai
VELYKŲ NUOTAIKĄ SUDRUMSTĖ ARGENTINOS FALK
LAND© salų užėmimas, pasibaigęs porą valandų trukusiomis 
kautynėmis su Britanijos 78 karių įgula, negalėjusia sustabdy
ti masinio argentiečių įsiveržimo. Tose kautynėse žuvo keli ar- 
gentiniečiai. Salos gubernatorius ir nuginkluoti kariai buvo iš
siųsti Britanijon iš Montevideo orauosčio Urugvajuje. Falklan- 
do salas Argentina vadina Malvino salomis ir jas laiko savo te
ritorija. Iš tikrųjų jų istorija yra pilna neaiškumų, nes tą salų 
grupę 1592 m. surado anglas kapitonas J. Davis. Dėl jų varžėsi 
Ispanijos ir Britanijos imperijos. Argentina, išsikovojusi ne
priklausomybę iš Ispanijos, salas bandė prisijungti, bet be ko
vos buvo išstumta britų karo laivo “Clio” 1833 m. sausio 3 d. 
Dabar tos salos turi apie 1.800 britų kilmės gyventojų, kurie

Kanados mlnisterio pirm. P. 
E. Trudeau vyriausybė nutarė 
pakeisti karalienės Elzbietos 
atvežtos konstitucijos priėmi
mo iškilmes balandžio 17 d. 
Pradžioje buvo numatyta, kad 
konstitucijos perdavimas įvyks 
senato salėje, kurioje tėra vie
tos 880 svečių. Iškilmę būtų ga
lėjęs stebėti tik labai nedide
lis rinktinių kanadiečių būre
lis. Dėlto buvo nutarta ją su
rengti prie parlamento rūmų. 
Ten jau statoma 1.500 vietų tu
rėsianti scena, o pačioje aikš
tėje galės tilpti 100.000 žiūro
vų. Bus sutelkti chorai, orkest
rai, aerobatinius skrydžius at
liekanti karo aviacijos lakūnų 
grupė “Snowbirds”. Televizi
jos transliacijos bus pradė
tos 11 v.r., kai parlamentan 
atvyks karalienė Elzbieta su 
savo vyru Pilypu. Separatisti
nė Kvebeko partija planavo 
masines protesto demonstra

cijas 60.000 vietų olim
piniame Montrealio stadijo- 
ne, bet jų turėjo atsisakyti dėl 
perdidelių nuomos išlaidų. 
Dabar tik kalbama apie de
monstracinę eiseną Montrea
lio gatvėmis.

Karingasis Kvebeko premje
ras R. Levesque praėjusią sa
vaitę susilaukė dviejų skau
džių smūgių. Apeliacinis Kve
beko teismas nepripažino jo 
vyriausybei veto teisės, kuria 
R. Levesque būtų galėjęs su
stabdyti Britanijoje padary
tus Kanados konstitucijos pa
keitimus bei jos parsivežimą 
be Kvebeko sutikimo. R. Leves
que yra vienintelis provinci
nis premjeras, nepasirašęs 
Otavoje pasiekto susitarimo. 
Penki teisėjai vienbalsiai pri
pažino, kad Kanados vyriausy
bės ir devynių provincijų pa
darytas sprendimas yra visiš
kai teisėtas, nes Britų Šiau-

Kanados balticčių vakare parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: generalinio gubernatoriaus žmona 
SCHREYER, parlamento narys L. LEWYCKY — parlamentinio globos komiteto narys, KLB ir Kanados Baltie- 
čių Federacijos pirm. adv. J. KURAITĖ Nuotr. L. Giriūno

Kodėl sovietai užėmė Afganistaną?
Svarbi to krašto strateginė reikšmė ir žemės turtai

J. V. SŪDUVAS
Afganistanas — vidurinės 

Azijos valstybė 650.000 kv. km 
ploto su 15.000.000 gyventojų 
Himalajų-Hinduhušo kalnyne, 
įsiterpusi tarp Sovietų Sąjun
gos, Pakistano ir Irano valsty
bių. Šiandien Afganistano gy
ventojai veda žūtbūtinį parti
zaninį karą su prieš dvejus 
metus jų kraštą okupavusia 
sovietine kariuomene. Afga
nistaniečių laisvės kovos iš 
Vakarų demokratijų susilau
kė daug simpatijos, tačiau ma
žai realios karinės ir politi
nės paramos. Kokiais tikslais 
SoV. Sąjunga įvedė į Afganista
ną savo 100.000 armiją ir kodėl 
ji ten veda kruviną karą, nuo
stolingą žmonėmis ir propa
gandiniu atžvilgiu? Atsaky
mai į šį klausimą yra du: a. 
politinis-strateginis, b. neiš
naudoti didžiuliai Afganista
no žemės gelmių turtai.

Norint tiksliau atsakyti į 
šiuos klausimus, reikia mesti 
žvilgsnį į praeitį. Nuo antiki
nių laikų per Afganistano te
ritoriją ėjo karavanų prekybos 
keliai iš Vakarų į pasakiškų 
turtų Indiją ir pietinę Aziją, 
iš kur buvo gabenamas Kinijos 
šilkas, Indijos brangakmeniai 
ir Indonezijos prieskoniai į 
Viduržemio jūros valstybes.

Afganistano kalnų tarpek
liais savo kariuomenę vedė 
į pasakiškų turtų šalį — Indiją 
ir didysis užkariautojas Alek
sandras Makedonietis. Sako
ma, kad nemaža Aleksandro 
žygiuojančios kariuomenės ka
rių (graikų ir makedoniečių), 
sužavėtų Afganistano puikių 

rėš Amerikos aktas duoda ly
gias teises visoms provinci
joms. Kvebeko parlamentas 
neturi jokių didesnių teisių 
už kitų provincijų parlamen
tus. Tad jis negali sulaikyti 
konstitucijos parsivežimo, ku
rį patvirtino visos kitos pro
vincijos, išskyrus Kvebeką. 
Premjeras R. Levesque dabar 
žada kreiptis į augščiausią 
Kanados teismą. R. Levesque 
prisipažino, kad jam šiuo at
veju daugiau rūpi ne bylos lai
mėjimas, o naujų šalininkų 
telkimas Kvebeko nepriklau
somybės siekiams.

Antras pralaimėjimas prem
jerą R. Levesque ištiko dvie
juose papildomuose provinci
nio parlamento rinkimuose 
Montrealyje ir Kvebeko mies
te. Rinkimus dviejuose tų mies
tų apylinkėse laimėjo libera
lų kandidatai. Nuo Kvebeko 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

slėnių gamta ir klimatu, pabė
go iš armijos, vedė vietines 
moteris ir davė pradžią dabar
tinei afganistaniečių tautai.

Afganistano pietuose yra 
vienintelis ir ,'v^biausias kal
nų perėjimas iš šiaurės į pie
tus, vadinamasis “Kybber 
Pass”, pagrindinis kelias į Pa
kistaną ir Indiją. Sovietų Są
junga, šiandienine savo politi
ka siekdama pasaulio valdy
mo, stengiasi užimti ir įsitvir
tinti strateginėse pozicijose 
ir susisiekimo keliuose. Jie 
yra Baltijos valstybės su neuž- 
šalančiais uostais šuoliui į Va
karų Europą, Vidurio Ameri
kos valstybės (pririšti JAV- 
ėms) ir Afganistanas, iš kurio 
gali kontroliuoti arabų kraštų 
naftos laukus ir strateginius 
kelius į pietinę Aziją.

Ilgą laiką prieš I D. karą Af
ganistaną kontroliavo Britani
ja, tačiau jame savo įtaką sten
gėsi plėsti ir caristinė Rusija. 
Tiktai 1919 m. po anglų-afga- 
nistaniečių karo Afganistanas 
išsikovojo nepriklausomybę. 
Keleriems metams praslinkus, 
į sostinę Kabulą atvyko jau bol
ševikinės Rusijos diplomati
nė misija su visokių rūšių spe
cialistais. Vėliau geologinėje 
rusų literatūroje buvo paskelb
ta studija apie Afganistano že
mės gelmių turtus. Tačiau Af
ganistano šachas, nepasitikė
damas rusais, savo žemės gel
mių turtus pasiūlė JAV-ėms, 
bet jos pasiūlymą priimti 
delsė. Ir tik 1930 m. privati 
amerikiečių “Inland Oil Co.”, 
pradėjo eksploatuoti Afganis
tano naftos šaltinius, tačiau 
dėl krašte esančių blogų eks
portinių kelių po 25-rių metų 
sutartį nutraukė. Kilus II D. ka
rui, Amerika per Afganistaną 
tiekė Sovietų Sąjungai karinę 
ir ekonominę paramą.

1950 m. Afganistanas prašė 
Prancūziją padėti steigti kraš
to pramonę ir eksploatuoti že
mės turtus bei naftos laukus. 
Sovietų Sąjunga, bijodama sa
vo pašonėje turėti Atlanto Są
jungos narį, lengviausiomis 
sąlygomis davė Afganistanui 
652 milijonų dolerių ekonomi
nę paramą, už tai gaudama 
koncesijas išvystyti Afganis
tano pramonę, eksploatuoti 
krašto natūralinių dujų ištek
lius ir akmens anglį.

Nors pertą laiką mažos pran
cūzų ir vokiečių geologinės 
ekspedicijos Afganistane su
rado didžiulius geležies, naf
tos, natūralių dujų, vario ir 
kitų metalų bei mineralų šal
tinius ir parengė planus jiems 

eksploatuoti, tačiau jau 1970 
m. sovietai savo rankose buvo 
sutelkę beveik visą Afganista
no turtų pramonę ir jų žmonės 
vyravo krašto kasyklų ir pramo
nės ministerijoje.

Paskubomis sovietai tiesė 
strateginius kelius, jungian
čius krašto sostinę Kabulą su 
Sov. Sąjungos pasieniu. Po ke
lių politinių sukrėtimų paša
linus karalių, krašto valdžia 
atiteko marksistinių partijų 
frakcijoms, kovojančioms dėl 
vyriausios valdžios.

1979 m. Maskva, remdama sa
vo pastatytą Afganistano vy
riausybę, įvedė į kraštą savo 
100.000 kariuomenę. Prasidė
jo partizaninis karas. Su oku
pacine kariuomene sovietai į 
Afganistaną atvežė 200 geolo
gų ir pramonės specialistų. Jų 
priežiūroje 80% krašto natūra
linių dujų nutiestais vamz
džiais eina į Sov. Sąjungą. Ge
riausios pasaulyje kokybės 
Afganistano cementas veža
mas į Sov. Sąjungą ir iš ten 
eksportuojamas į visą pasau
li-.

Šiais metais Afganistano 
laisvės kovotojams-partiza- 
nams pavyko paimti nelaisvėn 
žymiausią sovietų ekspedici
jos geologą E. R. Ochrimiuką. 
Jo pranešimu, šiuo metu Sov. 
Sąjunga iš Afganistano išveža 
šiuos metalus ir mineralus, be 
kurių negali veikti moderni 
pramonė, būtent: chromą, cin
ką, šviną, moibdeną, nikelį, 
baritą, celestiną, sierą, azbes- 
tą, magneziją ir įvairius bran
gius akmenis, kaip rubinai ir 
deimantai. Daugumą šių meta
lų ir mineralų JAV ir kiti Va
karų pramonės kraštai perka 
dažniausiai iš Sov. Sąjungos.

Nebraskos universiteto geo
logijos profesorius John Shro- 
der, prieš sovietų invaziją 
profesoriavęs Kabulo univer
sitete, savo studijoje “Afga- 
nistan’s Unsung Riches” sako: 
“Sov. Sąjunga okupavo Afga
nistaną pirmiausia strategi
niais tikslais, taip pat siek
dama apsaugoti griūvantį 
marksistinį režimą, bet svar
biausias okupacijos tikslas bu
vo paimti neįkainojamus Afga
nistano žemės gelmių turtus, 
reikalingus sunkiajai ginklavi
mosi pramonei ir užsienio va
liutai.”

Šiandieninė Afganistano pa
dėtis panaši į Lietuvą po ant
rosios Sov. Sąjungos okupaci
jos (1945-1954). Ir dabar ten lie
jamas kraujas pavergto lietu
vio, prievarta įjungto į sovieti
nės armijos eiles už sovietų in
teresus. 

verčiasi žvejyba bei avių au
ginimu ir nieko bendro neno
ri turėti su Argentina. Salų 
prisijungimą ginklo jėga pa
sirinko nuo 1976 m. Argentiną 
valdantis karinis režimas, 
tvarkomas gen. L. Galtierio. 
Sukeltu patriotizmu, matyt, 
buvo siekiama numalšinti vi
dinius neramumus pačioje Ar
gentinoje, kurią kamuoja 180% 
infliacija, nuolatos didėjan
tis nedarbas, žmogaus teisių 
pažeidimai. Įtakos taipgi ga
lėjo turėti lig šiol nepatvir
tintas spėliojimas, kad teri
toriniuose Falklando salų van
denyse gali būti surasta naf
tos šaltinių su gausiomis jos 
atsargomis.

Netikėtas smūgis
Falklando salų užėmimas 

Britaniją užklupo netikėtai. 
Dėl kilusio triukšmo atsistaty
dino užsienio reikalų ministe- 
ris lordas Carringtonas su 
dviem savo pagrindiniais pa
dėjėjais. Premjerė M. That
cher jį pakeitė konservatorių 
partijos vadu parlamente F. 
Pymu. Gelbėdama tautinį Bri
tanijos prestižą, ji pasiuntė 
du trečdalius savo karo laivy
no saloms atsiimti. Tą grupę 
tesudaro apie 40 laivų, įskai
tant ir pagalbinius transport- 
laivius. Yra tik du nedideli 
lėktuvnešiai, pritaikyti kovai 
prieš povandeninius laivus, 
ginkluoti malūnsparniais ir 
dvylika vertikaliai nusilei
džiančių naikintuvų, kurių ne
pakaks išsikeliančių karių ap
saugai. Vienas lėktuvnešis jau 
yra parduotas už $4,5 milijono 
Australijai ir jai turės būti 
pristatytas sekančiais metais. 
Argentina turi dar menkesnį 
laivyną, tačiau Falklando sa
los yra jos pakrantėje, kur jas 
gali pasiekti naikintuvai iš 
pačios Argentinos. Galvosū
kį britams sudaro tiekimo pro
blemos, nes iki Falklando sa
lų yra net 8.000 mylių.

Draugu reakcija
Jungtinių Tautų saugumo 

taryba specialia rezoliucija 
pasmerkė Argentinos įvykdy
tą salų užėmimą ir pareikala
vo, kad iš jų būtų atitraukta 
okupacinė kariuomenė. Brita
nija nutraukė diplomatinius 
ryšius su Argentina, o jos pa
vyzdžiu pasekė ir N. Zelandi

vr

Siame numeryje:
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Pogrindžio “Kronikos” sukaktis ir nebaigta jos kova 
Kodėl sovietai užėmė Afganistaną?

Maskva rizikavo savo prestižu dėl strateginių ir kitų motyvų
Tarp Maskvos ir Jaltos

Lietuvos disidentas VI. Šakalys spaudoje diskutuojamu klausimu 
Neišsenkantis atsinaujinimo šaltinis 

Lietuvių politinių kalinių laiškai iš Sibiro lagerių 
Sankirtis dėl sportinės išvykos

Australijos sportininkų nesutarimai dėl kelionių įstaigos pasirinkimo
Ateinant naujo tipo lietuviams

Ateinant jaunosios kartos veikėjams, daug kas pasikeis 
Iškeliavo pradėjęs septyniasdešimtuosius 

Rašytojas K. Baronas apie velionį kun. Jonų Kuzmickį
Dievas sovietiniame mene

Prancūzų spauda apie religines apraiškas komunistiniame mene 
Lietuvos laisvės kovos po 60 metu 

P. Lelis apie naująjį dr. Antano Rukšos veikalų 
Ispaniškosios Amerikos poezija

Povilo Gaučio parengta antologija lietuvių kalba

ja. Europos Bendrosios Rin
kos šalys sustabdė karinės 
medžiagos pardavimą Argen
tinai ir taip pat nutraukė jos 
eksporto gaminių įsivežimą. 
Pagalbą Argentinai turėtų 
teikti Amerikos valstybių or
ganizacija, tačiau jos posė
džiai atidėliojami, pirmenybę 
teikiant diplomatinėms pa
stangoms, kurių ėmėsi JAV 
prez. R. Reaganas, abi šalis 
laikantis drugiškomis valsty
bėmis. Išeities bando jieškoti 
valstybės sekr. A. Haigas, lan
kęsis Londone, Buenos Aires 
ir dabar vėl grįžęs Londonan.

Karo zona
A. Haigo laukia sunkus už

davinys. Premjerė M. Thatcher 
atsisako betkokių nuolaidų 
diktatoriams, nes tokios nuo
laidos pasaulį įstūmė į II D. 
karą. Pasitarimus su Argenti
na dėl Falklando salų ji sutin
ka pradėti tik tada, kai pasta
roji iš jų atitrauks savo kariuo
menę. Argentinos diktatorius 
gen. L. Galtieris, kurstydamas 
argentiniečių patriotizmą, at
meta pasitraukimą. Jis netgi 
yra paskelbęs 100.000 vyrų pa
lietusią dalinę mobilizaciją, 
į užimtas salas pasiuntęs 
10.000 karių, grupę aviacijos 
naikintuvų. Britanija prane
šė, kad nuo balandžio 12 d. ry
to 200 mylių vandens ruožas 
aplink Falklando salas bus 
laikomas karo zona. Esą tada 
bus šaudoma į Argentinos ka
ro laivus ir pagalbinį transpor
tą. Atrodo, blokadą pradės jau 
Falklando salas pasiekę po
vandeniniai Britanijos karo 
laivai, kurių eilėse yra ir ato
minių. Pastarieji po vandeniu 
gali būti keletą mėnesių, plau
kiodami 35 mylių greičiu į va
landą. Jų beveik neįmanoma 
susekti ir pasivyti Argentinos 
karo laivams. Britanijos tak
tika tuo tarpu nėra paaiškėjus, 
išskyrus karo zonos paskelbi
mą. Išsikėlimo į Falklando 
salas greičiausiai bus atsisa
kyta, nes jis pareikalautų per
didelių aukų, sukeltų pavojų 
salų gyventojams. Iš Britani
jos pasiųsta karo laivų grupė 
neskuba pasiekti tos karo zo
nos. Atrodo, sąmoningai duo
dama laiko diplomatiniams 
manevrams, ypač valstybės 
sekr. A. Haigo pastangoms.
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Kunigo Kuzmickio laidotuvės

Tarp Maskvos ir Jaltos

Šiaurės ryty Anglijos lietu
vių katalikų sielovados vedė
jas kun. Jonas Kuzmickis mirė 
1982 m. kovo 20 d. Scotton 
Bank ligoninėje Knaresbo- 
rough.

Laidotuvių išvakarėse, kovo 
24 d. vakare velionis buvo atly
dėtas į Šv. Onos šventovę, ku
rioje jis atnašaudavo Mišias 
nuo 1948 m. pradžios ir kurio
je Bradfordo lietuviai turėda
vo savo lietuviškas pamaldas. 
Prie šventovės pasitiko vysku
pai — William Gordon Whee
ler ir Antanas Deksnys, kun. V. 
Kamaitis ir gausus būrys Brad
fordo katalikų kunigų. Vysk. G. 
Wheeler atnašavo koncelebra- 
cines Mišias ir pasakė jautrų 
pamokslą, iškeldamas velio- 
nies uolumą, aptarnaujant sa
vo tautiečius plačiausiose apy
linkėse.

Laidotuvių dieną Mišias at
našauti iškilmingoje eisenoje 
prie altoriaus atėjo Europos 
lietuvių vyskupas dr. A. Deks
nys su D. Britanijos Lietuvių 
Katalikų Sielovados vedėju 
kun. dr. Steponu Matuliu, MIC, 
kun. Valentinu Kamaičiu, Lon
dono lietuvių parapijos klebo
nu kun. dr. Jonu Sakevičium, 
MIC, kun. Aleksandru Gėryba 
ir dešimčia anglų parapijų 
kunigų.

Vysk. A. Deksnys Mišių pra
džioje pasakė keliolika saki
nių, paaiškindamas, kad daly
vaujant tokiam gausiam skai
čiui anglų kunigų, jis juos pa
kvietė kartu su juo koncele- 
bruoti šv. Mišias. Dėlto jos bus 
anglų kalba. Kun. A. Gėryba 
pasakė pamokslą apie kun. J. 
Kuzmickio nueitą kelią šioje 
žemėje, išreikšdamas įvairių 
ligoninių gydytojams ir sese
lėms padėką. Anglas kunigas 
pasakė angliškai pamokslą, 
kad garsioji Yorkshire grafys
tė turėjo herojišką kunigą, 
poetą bei rašytoją.

Mišių pabaigoje vysk. A. 
Deksnys kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Esą kun. J. Kuz- 
mickiui mirus, atsirado tuštu
ma, kurią bus sunku užpildyti. 
Kartu ramino šiaurės rytų Ang
lijos lietuvius, esą dės visas 
pastangas, kad Bradfordo lie
tuviai ir toliau būtų aptarnau
jami lietuvio kunigo.

Velionies karstas buvo kuk
liai papuoštas juoda stula, ir 
jo Mišiose vartota taure. Gie
dojo iš Bellshillio atvykęs Pra
no Dzidoliko vadovaujamas 
choras lietuviškas giesmes.

Laidotuvių Mišiose dalyva
vo per 400 žmonių iš Londono, 
Vidurinės Anglijos, Mančeste
rio, Rochdale, Bellshill ir Glas- 
govo. D. Britanijos lietuvių 
patriarchas prel. Juozas Gu
tauskas negalėjo dalyvauti dėl 
nesveikatos.

Laidotuvių automobiliai bu
vo apkrauti gausiais vainikais 
įvairių organizacijų ir asme

nų su įvairiaspalvėmis gėlė
mis.

Palaidotas Stonefall kapinė
se Harrogate mieste, apie 20 
mylių nuo Bradfordo.

Kapinėse apeigas atliko D. 
Britanijos lietuvių katalikų 
sielovados vedėjas kun. dr. Ste
ponas Matulis, MIC, dalyvau
jant vysk. A. Deksniui ir lie
tuviams kunigams. Atsisveiki
nimo žodį tarė A. Putce, lietu
vių evangelikų sielovados ve
dėjas D. Britanijoje, dr. J. Gol
ding, Z. Juras, A. Bučys, kun. S. 
Matulis, MIC, lietuviškai ir 
angliškai. Aidint giesmei “Ma
rija, Marija”, a.a. kun. Jono 
Kuzmickio palaikai buvo nu
leisti amžinam poilsiui sveti
moje, bet gražioje vietoje.

Dalyvavusieji kapihėse buvo 
pakviesti dr. J. Golding rezi- 
dencijon užkandžiams Harro
gate miestelyje.

Kadangi daug kas neturėjo 
transporto priemonių vykti iš 
Šv. Onos šventovės į Stonefall 
kapines, Bradfordo “Vyčio” 
klubo pirm. A. Vasis ir jo pa
vaduotojas V. Gurevičius pa
kvietė visus atvykti į “Vyčio” 
klubą užkandžiams, kuriuos 
paruošė klubo administratorė 
Roma Vaičekauskaitė, talki
nama savo motinos ir kitų 
tautiečių. Už valandos ir da
lyvavusieji kapinėse atsirado 
Bradfordo lietuvių klube. Klu
bo vadovybė prie vartų iškil
mingai pasitiko savo ganytoją 
vysk. A. Deksnį. Pasitikimo 
žodį tarė klubo sekretorius 
Anicetas Būčys, pareikšda
mas, kad Bradfordo lietuviai 
liko našlaičiai. “Šiuo momen
tu sutikimo žodžius turėtų sa
kyti mūsų dvasios vadas, bet 
jo neturime, tad visų našlai
čių vardu sveikinu”.

“The Bradford Telegraph 
and Angus” įdėjp neilgą raši
nį “Mirė heroiškas kunigas”, 
kuriame pateiktas trumpas jo 
gyvenimo aprašymas: perėjęs 
Vokietiją baisiomis karo die
nomis, į D. Britaniją atvyko 
1947 m. aptarnauti savo tau
tiečių Bradforde ir jo plačio
se apylinkėse, buvo poetas ir 
rašytojas.

Liūdime netekę kunigo J. 
Kuzmickio, bet ar įvertinom, 
kai jis buvo mūsų tarpe, ar ma
tėme, koks mums buvo geras 
kunigas, poetas, rašytojas, lie
tuviškos kultūros kūrėjas, puo- 
selėtuojas? Stasys Kasparas
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VLADAS ŠAKALYS
Š. m. 8 ir 9 “Tėviškės Žibu

rių” numeriuose atspausdinti 
Birutės Kemežaitės straips
niai — “Kas padovanojo sovie
tams Baltijos valstybes?” ir 
“Ten parduota ir Lietuva”.

Autorės atsakymas į pirmojo 
straipsnio pavadinime iškeltą 
klausimą kategoriškas: Jalto
je Rooseveltas ir Churchillis 
pardavė Rusijai Lietuvą. Vaka
rų demokratijų kaltei parodyti 
skiriamos didelės pastangos. 
O jeigu niekas nekaltina Ame
rikos už Jaltoje padarytas ne
teisybes, tai nereikia kaltinti 
ir Vokietijos už Molotovo-Rib- 
bentropo slaptųjų protokolų 
sudarymą, nes: “Vokietija ne 
tik savo krauju, bet ir didele 
suma pinigų buvo priversta at
lyginti nuo Hitlerio nukentėju
sioms tautoms”.

Pagrindinė straipsnių pa
skirtis — užgniaužti betkokias 
Molotovo-Ribbentropo sutar
ties panaudojimo pastangas 
Lietuvos reikalu. Ir konkre
čių asmenų išvanojimas už to
kias erezijas:

“Tačiau visus nustebino į Va
karus atbėgęs VI. Šakalys, pa
sukęs priešinga kryptimi. Lyg 
siekdamas nukreipti visų dė
mesį nuo šiandien pavojin
giausios agresorės Rusijos, 
jis kvietė išeivijos jaunimą 
rinkti parašus ir išeiti į kovą 
prieš Vokietiją, didžiausiu nu
sikaltėliu (gal nusikaltimu, 
mano past.) laikydamas Molo
tovo-Ribbentropo sutartį ir rei
kalaudamas ją atšaukti, nors 
ji jau seniai neegzistuoja. Dr. 
J. Gailius net išėjo į italų 
spaudą pakartoti senos apie 
Hitlerį giesmės, nors Vokieti
ja jo kaltes seniai yra išpirku
si ir pati sugniuždyta kenčia, 
kaip ir Lietuva, nuo to paties 
priešo”.

Na, ir pabaigai išmintinga 
rekomendacija:

“Manau, būtų protingiau, už
miršus visas sutartis — buvu
sias, esamas ir būsimas, visas 
jėgas sutelkti prieš tikrąjį, 
pavojingiausią bei agresyviau
sią priešą — Rusiją, reikalau
jant Baltijos valstybėms nepri
klausomybės, kuri yra augš- 
čiausias ir bendras tikslas.”

Politinės minties perlų ir 
rekomendacijų dažnai tenka 
paskaityti ir išgirsti išeivijo
je, todėl ir pasinaudoju B. Ke
mežaitės straipsniais kaip pro
ga pasisakyti rūpimais (ne 
vien straipsniuose išdėstytais) 
klausimais.

Mes visi žinome, kad iš 
klestinčios Amerikos reika
lauti pasiaukojimo nerealu. 
Juo labiau, kad ir patys nela
bai skubame tai daryti. Tad 
lieka jieškoti tik interesų su
tapimo. Todėl B. Kemežaitės 
kaltinimai Amerikai yra lai
kytini ne politikos, bet emo
cijų reikalu.

Antrasis pasaulinis karas 
kilo dėl Vokietijos ir Rusijos 
sudarytų slaptų sutarčių įgy
vendinimo abiem užpuolant 
Lenkiją. Taigi, nenuginčija
mai karo kaltininkai yra tik 
du — Vokietija ir Rusija. Jo
kie vėlesni karo eigos pasikei
timai ir pasikeitimų aiškini
mai to fakto pakeisti negali.

Žlugus Hitlerio režimui, vie
nintelis nenubaustas kaltinin
kas liko Rusija. O jos kaltę 
kaip tik efektyviausiai atsklei
džia Molotovo-Ribbentropo 
slaptieji protokolai.

Vakarų demokratijų vado
vai kaip Teherane, taip ir Jal
toje bei Potsdame nusileido 
grobikiškiems Rusijos reika
lavimams. Bet tik nusileido, 
o ne planavo bendrus grobi
mus iš anksto. Todėl Vakarų 
demokratijų kraštai atgavo 
pilną suverenitetą. Skirtin
gai nuo Vokietijos ar Rusijos 
okupuotųjų.

Nemažinant asmeniškos 
Roosevelto kaltės už padary
tas Stalinui nuolaidas paverg
tųjų kraštų sąskaiton, reikia 
prileisti, kad kitaip elgtis jis 
ir negalėjo, nes buvo demokra
tinio krašto vadovas. Kariauti 
su Rusija, po tik galop pasibai
gusio karo, Amerikos visuome
nė nenorėjo. Ji matė Rusijoje 
sąjungininką. Šiandien, kai 
Rusijos iltys žymiai matomes
nės, ir tai amerikiečiai nenori 
veltis į karus dėl Afganistano, 
Lenkijos ir net dėl šalia esan
čio Salvadoro. Tai kas galėjo 
priversti Ameriką kariauti dėl 
Rytų Europos, kai prosovieti
nės simpatijos Amerikoje bu
vo pačiame apogėjuje? Net 
jeigu prezidentu būtų buvęs 

kas nors kitas vietoje Roose
velto?

Rusijos agresyvumas didėja 
ir gresia pačiai Vakarų egzis
tencijai. Vakarams jau nedaug 
liko ką atiduoti ar išduoti. 
Čia ir reikia jieškoti interesų 
bendrumo.

Vakarų ir mūsų laisvė gali
ma tik Maskvos imperijos žlu
gime. Betkurioš šalys, kurios 
stiprina Maskvos ekonominį, 
politinį, propagandinį pajėgu
mą — objektyviai veikia prieš 
Lietuvos laisvės siekimus.

Vokietija daugiausia iš visų 
Vakarų šalių padeda Maskvai 
ekonomiškai. Apie 30 bilijonų 
dolerių V. Vokietija yra inves
tavusi sovietiniam blokui (iš 
bendros 80 bilijonų sumos; 
Amerika — tik nepilnus du). 
Čia jau ne emocinis palanku
mas pavergtiems kraštams, bet 
konkreti pagalba jų prispau
dėjams. Todėl dabar neatsitik
tinai V. Vokietija labiausiai 
iš Vakarų šalių suinteresuota 
komunistinių režimų stabilu
mo išlaikymu. Lenkijos įvykiai 
kaip tik Vokietijoje sutinkami 
labiausiai prosovietiškai. Pi
nigai nekvepia!

Tuo būdu viskas, kas padeda 
nutraukti Vokietijos ir Rusi
jos flirtą, yra teigiama Lietu
vos laisvės reikalui. Rusijai 
izoliacija pražūtinga, o Vokie
tija kaip tik ir yra pajėgiausia 
tos izoliacijos sabotuotoja.

Tai, kad Rusija yra Antrojo 
pasaulinio karo sukėlėja, yra 
neginčijama tiesa, bet ideolo
ginėje kovoje toji tiesa nepa
kankamai naudojama. Todėl 
visa, kas daro Rusiją pasaulio 
visuomenės akyse bent jau ly
gia Hitleriui, yra Rusijai la
bai pavojinga. Neatsitiktinai 
todėl apie Molotovo-Ribben
tropo slaptus protokolus Ru
sijoje ir jos okupuotuose kraš
tuose kalbėti neleidžiama. Už 
tai baudžiama įkalinimu kaip 
už antisovietinę propagandą.

Tame tylėjimo suokalbyje 
sąmoningai dalyvauja ir Vokie
tija.

Visus iki vieno argumentus 
išdėstomus B. Kemežaitės su 
stebinančiu panašumu esu gir
dėjęs iš...V^>Vokietijos diplo
matų. Iki lingavimo į Jaltos 
pusę. Girdi, ne mus, o Ameri
ką kaltinkit, Jaltą.

Prieš kurį laiką Vokietijos 
užsienio reikalų ministerija 
buvo susirūpinusi, kad Molo
tovo-Ribbentropo sutarties 
kaltinimai perdaug neskam
bėtų, nes tai gali turėti Vokie
tijai nepageidaujamų pasek
mių. (Matyt, gali sugadinti 
flirtą su Rusiją). Todėl Ameri
koje esantiems penkiems vo
kiečių žurnalistams — “pub
lic relations” specialistams 
buvo duoti nurodymai daryti 
visą, kad tai neįvyktų. Turiu 
pagrindą manyti, kad panašius 
nurodymus gavo ir diplomati
nė Vokietijos tarnyba Ameri
koje. Ačiū mūsų politinei iner
cijai, vokiečiai be reikalo 
baiminosi. Dabar Lenkijos si
tuacijai paaštrėjus ir Vokie
tijos pozicijai paryškėjus, vėl 
vokiečiai susirūpino galimų 
antivokiškų nuotaikų Ameri
kos visuomenėje padidėjimu. 
Minėtiems žurnalistams dar 
anksčiau buvo duotas nuro
dymas baltiečių tarpe surasti 
Vokietijos simpatikus ir jų 
rankomis nukreipti galimus 
priekaištus Vokietijai kitur. 
Bent jau išeivijos tarpe.

Todėl, jei, pasak B. Keme
žaitės, VI. Šakalys visus nuste
bino savo pasiūlymais, tai savo 
ruožtu atsakysiu, kad pasiro
dę straipsniai manęs visai 
nenustebino, nustebino tik au
torės pavardė. It tokių autorių 
bus daugiau, nes vokiečiaf ži
no ką daro. Ypač specialistai.

Jeigu Molotovo-Ribbentro
po sutartis neturi reikšmės, 
tai kodėl Vokietija negali vie
šai atsiriboti nuo bereikšmio 
dokumento? Ypač, kad nuken
tėję ir neatlyginti lietuviai 
to prašo? O todėl, kad tai turi 
nepaprastai svarbią reikšmę... 
Rusijai, su kuria “gešeftas” 
svarbiau už “litauerių” skriau
das! Slaptų sutarties protoko
lų paskelbimas ir atsiriboji
mas nuo jų suduotų ideologinį 
smūgį Rusijai, ir tik jai vienai. 
Vokietijai tai išeitų tik į nau
dą, nes nuplautų paskutinę di
delę Hitlerio paliktą dėmę ir 
vieninteliu svarstytinu kaltuo
ju liktų Rusija. Bet Vokietija 
žino, koks tai skaudus smūgis1; 
Rusijai ir kaip gali pakenkti 
bilijoniniams flirtams Rusijos 
nepasitenkinimas.

Rimtai nagrinėti B. Kemežai
tės straipsnius reikėtų saty
rikui. Pasitenkinsiu tik kelio
mis labiausiai trąšiomis jos 
mintimis:

“Nors tie 45 baltiečiai okup. 
Lietuvoje nežinodami apie Jal
tos konferenciją savo žygyje 
rėmėsi rusų-vokiečių sutarti
mi, toji klaida liko nežymi, nes 
jie, reikalaudami savo kraš
tams nepriklausomybės, krei
pėsi į pagrindinį nusikaltėlį 
— savo kraštų okupantą”.

Lietuvoje rašomos peticijos, 
protestai, skundai. Ir dažnai 
kreipiamasi kaip tik į okupan
tą. Mat ten manoma, kad tokia 
propagandos, problemų iškėli
mo ir opozicijos sutelkimo for
ma sėkminga. Valdžios repre
sijos tokiu atveju atrodo dar 
žiauresnės, nepateisinamos ir 
sukelia aktyvesnį pasipiktini
mą, pereinantį ir į kitokias 
pasipriešinimo formas. Po B. 
Kemežaitės “išguldymų”, aiš
ku, ko vertos tų žmonelių pa
stangos! Atleisk jiems, Birute, 
nes jie nežino ką daro. Čika
goje negyvenant ar galima ži
noti, kas darytina Lietuvoje? 
Po tokių “tiesų” nesinori pri
minti, kad tas klaidingasis 45 
baltiečių kreipimasis buvo į 
eilės šalių vyriausybes, o ne 
vien į okupantą.

Jaltos susitarimai sovieti
niams moksleiviams kemšami 
mokykloje iki įkyrumo. Propa
ganda jais naudojasi kiekvie
na proga (pvz. Roosevelto gim
tadienio sukaktuvių proga vi
sai neseniai). Matyt, tas ir lei
džia tvirtinti, kad 45 baltiečiai 
nežinojo apie Jaltos konf-ją.

Grįžtame prie: “senos apie 
Hitlerį giesmės, nors Vokieti
ja jo kaltes seniai atpirkusį ir 
pati sugniuždyta kenčia, kaip 
ir Lietuva, nuo to paties prie
šo”.

V. Vokietijos bankininkų 
drebėjime dėl sovietams pa
skolintų bilijonų likimo ne
matyti kančių negalima, nes 
tai būtų tikras sadizmas. Dre
ba. Ir Šmidtas, ir Brandtas dėl 
detantės. Ir antiamerikietiš- 
kos bei pacifistinės demons
tracijos greičiausiai iš tų kan
čių kyla. Taigi kenčia, kaip ir 
Lietuva. Tai gal ir mes vieno
dai kentėdami vienodai ir el
kimės — visus savo pinigus kiš
kime Maskvai ir organizuoki
me antiamerikietiškas de
monstracijas? Kaip vokiečiai?

“Vokietija ne tik savo krau
ju, bet ir didele pinigų suma 
buvo priversta atlyginti nuo 
Hitlerio nukentėjusioms tau
toms.” Ko ne perlas? Tik nesi
teikta paaiškinti, kokiu krau
ju ir kokiais pinigais atlygin
ta Baltijos šalims, Lietuvai. 
O gal, sakykim, Izraelis ar Ru
sija ir turi būti laikomos Lie
tuva, kuriai atsilyginta? Tik 
tada reikia keisti geografiją.

Straipsnuose užsiminta ir 
apie tai, kad “JAV turėtų be jo
kio mokesčio padėti baltie- 
čiams atsikovoti nepriklauso
mybę”. O prieš tai ir “The Han
naford Public Relations” fir
ma paminėta. Tos užuominos 
leidžia man paliesti dar vieną 
reikalą, kuris išeivijoje sukė
lė daug prieštaravimų. Man 
juos dažnai prisieina išgirsti.

Paprastai argumentai prieš 
paminėtos firmos samdymą 
yra tokio svarumo, kad mes ne
galime laisvinimo veiklos pa
tikėti kitataučiams.

Būtų suprantama, jei gin
čas eitų apie tai, ar verta už 
tokius pinigus samdyti firmą, 
ar bus efektyvus darbas. Čia 
galima dorai svarstyti ir turėti 
skirtingas nuomones. Bet... Di
džioji mūsų veiklos dalis yra 
atstovaujamojo pobūdžio ir ap
sivainikuoja kreipimusi į ame
rikiečių (kartais ir kitų šalių) 
veikėjus bei pareigūnus. Ki
taip tariant, mes PRAŠOME ži
noti mūsų problemas ir mums 
padėti. Tuo pačiu PRAŠOME 
daryti mums naudingą darbą. 
O jei samdome? Kuo tai blo
giau už prašymą?

Yra pavojus, kad mažiau bus 
reprezentacinių nusifotografa- 
vimų. O ir kukliai, bet teisin
gai išrašomi nuopelnai praras 
dalį įspūdingumo. Daugiau vie
tos bus konkretesniems dar
bams. Nukentės tik skambioji 
ir malonioji patriotiškumo 
dalis, bet ne daugiau.

Amerikoje sarmatlyvumu ne- į 
sergama. O ypač išeivijos da-; 
lies vadų tarpe. Svarbu ne kas ; 
daroma, o kas pagerbiamas, i 
Čia ir yra mūsų išeivijos nepa
kankamo efektyvumo vieša pa
slaptis, sukelianti aptariamus 
ginčus.

Giminėms bei artimiesiems, liūdintiems
a.a. Agnietės Arštikaitienės, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu prisimename su 
dideliu dėkingumu Velionės duosnumą lietuviškajai 
spaudai —

“Tėviškės Žiburiai”

AfA 
labdaringajai

AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui JONUI, 
dukrai MARYTEI, sūnui JONUI ir visiems giminėms 
bei artimiesiems, liūdintiems mielosios Velionės, 

staigiai baigusios savo žemiškąją kelionę —

Salomėja ir Jonas Andruliai

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai 
Kun. Pranas Gaida

Genovaitė ir Rimas Gaižučiai 
Ona ir Zigmas Girdauskai 
Laima ir Gediminas Kurpiai 
Bronė ir Stasys Prakapai 
Felicija ir Vytautas Urbonai

MIELAI NAREI AfA

AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI 
staiga iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą JONĄ, dukrą MARYTĘ, sūnų JONĄ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime — 

KLK Moterų Dr-jos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

AfA 
AGNUTEI ARŠTIKAITIENEI 

mirus,
liūdesio valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą 

-♦^rui JONUI, dukrai MARYTEI SKRINSKIENEI su 
šeima, sūnui JONUI su šeima, giminėms ir artimie
siems — Toronto “Gintaro” ansamblis

ir tėvų komitetas

AfA
AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrą JONĄ, dukrą MARYTĘ, 
sūnų JONĄ su šeimomis, kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Janina, Stasys
Diana, Edvardas Bubuliai

Staigiai atsiskyrus iš mūsų tarpo

afa Agnutei Arštikaitienei,
skausmo valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą 
vyrui JONUI, dukrai MARYTEI ir sūnui JONUKUI su 
šeimomis, giminėms ir artimiesiems. Velionės paro
dyta artimo meilė visiems tebūna jūsų paguoda —

Petras, Loreta ir Ramona 
Murauskai

Mylimam broliui AfA
BRONIUI MOTJUKUI

Lietuvoje mirus, 
mūsų mielas nares — ONĄ KUNIUTIENĘ ir SOFIJĄ 
STONKIENĘ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

KLK Moterų Dr-jos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

Canadian girt JHentoria 1st ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
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Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
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Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį Ūkį* 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie-1 

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume Į 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 
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Lietuviu grupė su svečiais Kanados baltieėiu vakare parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: DANA DANIENĖ. 
senatorius PAUL YUZYK, KLB Toronto apylinkės pirm. adv. ALGIS PACEVIČIUS. VITA RADŽIUVIENĖ, 
SILVIJA MITALIENĖ Nuotr. Lado Gintino

Sankirtos dėl sportinės išvykos 
Australijos lietuviu sporto klubai rengiasi dalyvauti 
Pasaulio Lietuviu Dienose bei sporto šventėje Čikagoje 

1983 metais ir kaikas kovoja su nesklandumais

Neišsenkantis atsinaujinimo šaltinis
Sibiro kalinių laiškai, paskelbti pogrindžio spaudoje, pasiekusioje laisvės pasaulį

Viktoras Petkus savo laiškuose 
iš Kučino kalėjimo rašo:

“Prie aplinkos lyg ir pripra
tau. Todėl dėkingas Apvaizdai 
kas vakarą kartoju prieš trisde
šimt metų išmoktąją maldelę:

— Tu ateini pro storas mūro 
sienas, sargybas apginkluotas ir 
grotas, man atneši žvaigždėtą 
mėnesieną ir klausinėj!, kur gi 
tie. ar tas? Tu — Išganytojas, 
Tave pažįstu. Tu mano kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Ir rūsys ma
nasis žvaigždėmis pražysta, ir 
liejasi ramybė ir šviesa. Tu man 
beri gražiuosius žodžius, kaip 
žiedus: “Sūnau, ko tu bijais? 
Aš su tavim kartu!’ O mes kam
putyje pašnibždomis psalmes 
giedam, ir klausos jų kalėjimas 
kurtus.

Tavo vasario 20 d. laišką ga
vau gegužės 19 d. Galbūt ir ma
nasis laiškas iki Tavęs keliaus 
tris mėnesius . . . Beje ir su ru
siškais laiškais ne ką geriau. 
Pavyzdžiui, iš Kauno balandžio 
7 d. laišką gavau gegužės 19 d., 
nors vietinio pašto antspaudas 
žymi balandžio 12! Ta proga 
administraciją klausiau, gal jie 
rusiškus mano laiškus ėmė vers
ti i lietuvių kalbą, nes dėl lie
tuviškų laiškų ilgos kelionės 
teisinosi, esą juos reikia išvers
ti Į rusų kalbą.

Vasario 23 d. pasiunčiau 52 
puslapių laišką apie tomizmą ir 
neotomizmą filosofijoje bei jų 
poveiki lietuvių grožinei litera
tūrai. Jau balandžio 2 d. pava
kary man pranešė, kad jis esąs 
konfiskuotas dėl tariamai ideo
logiškai žalingų išsireiškimų.

Labai gaila, kad neturiu ga
limybės veikliau atsakyti Į gau
namus laiškus, nes limitas suri
ša rankas. Gerieji žmonės tai 
supranta ir kantriai vis rašo ir 
rašo, nors nuo manęs negauna 
jokios žinelės. Tie laiškai atne
ša man tėvynės vėją ir pušų 
ošimą nuo Birutės kalno, be- 
vaikščiojančios Kalvarijos mi
nios giesmių skambėjimą ir poe
to žodžius:

— Kas kęs manas Kalvarijas, 
tas mano džiaugsmo šventę 
švęs!

Su poetu ir norisi palinkėti:
— Aidėkit, žodžiai, lig tėvy

nės mano girių, gyvi lietuvio 
gyvo gauskit širdyje.

Šiandieną švenčiu Šilines. 
Ir aš mintimis prie tų akmenų, 
prie kurių jau keturis šimtme
čius renkasi Marijos vaikai. 
Kaip greitai bėga mūsų dienos! 
Dar rodosi vakar užvakar tėve
liai kas metai veždavosi mane 
mažą Į tas didžiąsias iškilmes, o 
jau ir jie pora dešimtmečių lau
kia nesulaukia manęs Raseinių 
smėlio kalnelyje. Kokios trum
pos tos mūsų žemiškosios būties 
dienos!

Man per visus prabėgusius 
metus sekėsi gerai. Nepakarto
jamai gražų įspūdi paliko virš 
keturiasdešimt vagišių ir kito
kio plauko bendro likimo žmo
nių, kurie, mirus Popiežiui Po
vilui VI, prašė mane papasako
ti apie popiežius, o paskui iš
aiškinti skirtumą tarp katalikų 
ir stačiatikių. Ir aš, remdama
sis rusų filosofu Vladimiru So
lovjovu (1853-1900), kurio min
tys jiems turėtų būti artimes
nės, stengiausi išpildyti jų pra
šymą. Kaip jie visi nutildavo ir 
ištisas valandas su didžiausiu 
žingeidumu klausydavo, paskui 
mane apipildavo klausimais! Ir 
niekados nepamiršiu, kaip jų 
keletas, susimetę kampan, ardė 
neiloninę kojinę ir visą popietę 
kažką triūsė. Po vakarienės man 
įteikė iš tų siūlų numegztą kry
želį, dėkodami už žinių pasida

lijimą su jais. Gal gyvenime 
brangesnės dovanos ir nebu
vau turėjęs:

Vargšai žmonės, kaip jie alks
ta ir trokšta tiesos! Ir koks sun
kus jų žemės kelias.”

Julius Sasnauskas savo 1981 m. 
rugsėjo laiškuose rašo:

“Lemtinguose gyvenimo mo
mentuose. kai reikia liudyti sa
vo žmogiškąją vertę, savo idėjų 
gyvastingumą, kaip tada svarbu 
visa širdimi suvokti aukos būti
numą. O akivaizdoje tų didžių 
vertybių, kurias saugoti ir ap
ginti esame pašaukti, asmeni
niai praradimai nublanksta.

Aš tik lenkiuosi tai stebuklin
gai religijai, kuri sujungia žmo
nių protus bei širdis ir yra ne
išsenkantis meilės šaltinis. Vieš
pats teatveria akis visiems, ne- 
radusiems kelio į ją.

Galima prarasti Tėvynę, lais
ve. namų šilumą, draugus, bet 
kol dvasia bus gyva, šias verty
bes mes rasime savyje — visa- 
kuriantis tikėjimas jas suteiks. 
Jeigu įvairiuose skersvėjuose 
sugebėsime išsaugoti jaunystės 
idealų ryškumą, tai paskui ir di
džiausi vargai, praradūnai, ne
sėkmės — niekas negalės su
gniuždyti: mumyse almės neiš
senkantis atsinaujinimo šaltinis 
O didžių idealų puoselėjimas, jų 
apgynimas reikalauja nuolati
nės kovos, reikalauja aukos. Ir 
ištikimybė jiems įrodoma ne 
trumpalaikiu entuziazmu, bet vi
su gyvenimu, neretai didelių 
praradimų ar net gyvybės kai
na. Negali būti abstrakčios mei
lės nei Dievui, nei tėvynei — 
yra tik ta, kurios buvimą savo 
širdyje mes paliudijame veiks
mais. Dar apaštalas Jonas sakė:

— Mylėkite darbu ir tiesa.
Ir išgarsintas žygdarbis, ir nie

kam nežinomas kantrus kasdie
nis triūsas turi vienodą vertę, 
jei juos įkvėpia Kristaus mei
lė. Nors mūsų pastangos būtų 
pačios nežymiausios, jų prasme 
abejoti neverta. Kas, kad mes 

Viktoras Liaukos Vilniaus herbas

nematome (galbūt patys ir ne
pamatysime) tų lūkesčių reali
zavimo, juk ir žemdirbys, rude
nį berdamas į dirvą sėklą, ne
mato savo darbo pabaigos, bet 
ateis pjūties metas, ir beriamas 
su ašara grūdas virs džiaugsmu, 
nors galbūt jau kiti surinks der
liaus dovanas. Mūsų dirva šimt
mečius garsi savo vaisingumu, 
ir. pasibaigus šalnų ir sausrų 
metams, ji vėl subrandins gau
sų derlių. Tad berkime sėklą 
drąsia ranka.

Ir jeigu šiandien vis daugiau 
jaunų žmonių nori įrodyti savo 
ištikimybę Dievui ir tėvynei, 
tai tegu grūdinasi, tegu mo
kosi ir dirba — kantriai, su at
sakingumu, su meile. Visa tai 
reikalauja nemažesnio pasiau
kojimo, kaip buvimas nelaisvė
je. Ir visada atsijokime pelus 
nuo grūdų: tik pačios didžiau
sios vertybės, kurias reikia ap
ginti, daro žmogaus kovą ir 
kančią prasmingą.

Parabelyje vietinių gyvento
jų, senbuvių, čia negausu, dau
giausia — atvykėliai, jieškantys 
laimės. Žmonės susvetimėję, 
paskendę savuose rūpesčiuose. 
Jų buitis, aišku, nelengva, gi 
paguodos jieškoma tik svaiga
luose.

— O ko reikia rusų Ivanui? 
Duonos ir degtinės, daugiau 
nieko! — tai jų pačių atsaky
mas.

Žinoma, nevisur toks paveiks
las, aš sutikau ir labai puikių, 
kultūringų žmonių. Jų buvimas 
ir praskaidrina tą nykų įspūdį. 
O šiaip ir netvarkos, ir saviva
liavimo čia per akis, atrodo, 
niekas nė nesistengia ką nors 
pakeisti. Gal todėl, sakau, to
kios vietos ir patraukia klajū
nus, kad jose galima nesivar
žant ir nieko nepaisant gyventi?

.. . Argi mes galime surasti 
tikrąsias vertybes ir būti iš tie
sų laimingi, niekada nepatyrę 
kančios, vargo, praradimų?

— Per aspera ad astra, per 
scrucem ad lucem — byloja se
nas posakis. Ir tai amžių patik
rinta tiesa. Transformuotas, 
įprasmintas skausmas ir yra pir
moji tobulėjimo priežastis, jis 
lyg perkūnija nušviečia sielos 
gelmes, sukrečia ir atgaivina. 
Rami, bekonfliktiška būsena tė
ra vegetavimas. Ir gamtoje juk 
dangus ryškiausiai spindi po 
audros. Deja, mes nevisuomet 
sugebame teisingai įvertinti įvy
kių priežastis bei prasmę ir. be
siartinant išbandymų metui, bai
liai slapstomės visaip jų išveng
ti. O tai vien savęs apgaudinėji
mas: tik kaskart patirdamas 
skausmą ir jį įprasmindamas, 
žmogus gali atsinaujinti, nuva
lyti sielą nuo kasdienybės ap
našų ir kopti į dvasios augštu- 
mas.

Gyvename iš tiesų kritišku 
momentu ir todėl neretai tenka 
susimąstyti: kur nueisime, ką 
paliksime būsimoms kartoms? 
Iščiulptą, nuniokiotą gamtą, pa
veldimas psichines ligas, kurių 
vis gausėja, visuotinio abejingu
mo, keršto, neapykantos įstaty
mus. kitas epochos ydas? Dva
sinis žmogaus luošinimas šian
dien įgavo neregėtą užmojį. Tai 
ypač pastebima čia. Dar kartą 
skaitau Jūsų laiško mintis, pa
diktuotas to gilaus susirūpinimo 
žmonijos, mūsų civilizacijos li
kimu. Ir randu ten ne vien da
bartinio pasaulio tragiškos būk
lės konstatavimą, bet ir nuro
dytą kelią, kaip iš susidariu
sios aklavietės išeiti. Tai kova 
už didžiąsias žmogiškumo ver
tybes, tai atsinaujinimas tikė
jimo šviesoje.”

(Iš “LKB Kronikos” 50 nr.)

Prašau man, kaip Australi
jos lietuvių sportininkų išvy
kos 1983 m. į Čikagą vadovui, 
leisti atsakyti į A. Skipario 
daromus man ir mano vado
vaujamam 
komitetui

organizaciniam
priekaištus, pa-

reikštus “TŽ” 10 ir 11 nr.
Aš, kaip išvykos vadovas, 

padariau klubų atstovams pra
nešimą ir kiekvienam jų da
viau raštiškus visų lėktuvų 
bendrovių ir trijų lietuvių 
kelionių agentūrų pasiūlymus, 
paaiškindamas kodėl mūsų or
ganizacinis komitetas pasi
rinko lietuvišką kelionių biu
rą “Palanga”. Jis davė žymiai 
geresnes sąlygas už visus ki
tus tiek kelionės kainoje, tiek 
ypač vėlesniam sportininkų 
rėmimui. To niekas kitas ne
pasiūlė.

Tuomet Adelaidė ir Melbur
nas, remiamas ir ALFAS, pa
reiškė, kad “Palanga” yra ko
munistinė, mūsų pinigai eis į 
rusų rankas ir dėlto jie atsi
sako su ja važiuoti. Aš ban
džiau visą reikalą išaiškinti, 
juoba, kad jokie rusų lėktuvai 
į Australiją nėra įsileidžiami 
ir mes jokių reikalų su betko- 
kia rusų lėktuvų bendrove ne
turėsime. Juk kiek yra Ameri
koje ir Kanadoje lietuviškų 
kelionių biurų, kurie, kaip 
ir agentūros, rengia keliones 
į Lietuvą, o siuntinių agentū
ros siunčia įvairius siunti
nius? Ar jie jau yra laikomi 
komunistais? Tačiau visi mano 
įtikinėjimai atsimušė kaip 
žirniai į sieną, nes, ypač Ade
laidė, buvo neperkalbami, 
nors prieš kelis mėnesius jie 
patys prašė iš “Palangos” žai
dimo treningų. Vėliau tai pa
kartojo ir juos gavo bendras 
lietuvių ir latvių klubas.

Tuo metu ne vienas Sydnė- 
jus, bet ir dar kiti penki klu
bai, kurių A. Skiparis nesitei
kė net paminėti, pareiškė pa
sitikėjimą mums, ir jų žaidė
jai važiuoja kartu. Sydnėjaus 
“Kovas” nėra išlaikomas “Pa
langos”. Pastaroji yra tik ši'o 
klubo rėmėja. O “Kovo” atsto
vai pareiškė: jeigu niekas ne
važiuos, tai jie vieni su “Pa
langa” važiuos į Čikagą.

Tikra nesąmonė yra pasa
kymas, jog vienu metu atrodė, 
kad ši šventė jau gali būti pas
kutinė. Aš galiu užtikrinti, kad 
ir kaip Adelaidė norėtų šven
tėms bei išvykai pakenkti, jie 
to neįstengs padaryti ir šven
tės bus, kol dar čia bus lietu
vių sportininkų, nors ir be Ade
laidės.

Keistas yra pasakymas, kad 
nutraukiamas lėšų telkimas. 
Ar tikimasi stebuklus padaryt 
ir išlaidoms padengti pinigus 
gaut iš dangaus? Mūsų išvykos 
preliminarinės krepšinio ir 
tinklinio komandos jau pradė
jo savo pirmuosius pasiruoši
mus. Tinklinio rirfktinė jau 
treniravosi ir žaidė Melburne. 
Per Velykas numatytos rinkti
nės varžybos Geelonge, Mel
burne ir Sydnėjuje (australų 
varžybose). Tai yra pasišven
timas paskirų trenerių ir žai
dėjų, kurie savo lėšomis va
žiuoja ifgus nuotolius, kad 
kuo geriau pasirodytų išvyko
je. Argi nereikia jiems bent 
kiek padėti?

Šiuo metu jau ir Melburnas 
per savo buvusį visuotinį “Var
po” narių susirinkimą, į kurį 
buvo pakviestas ir “Palangos” 
savininkas Romas Cibas, da
vęs pilnus paaiškinimus, bal
sų dauguma nutarė važiuoti 
kartu su “Palanga”. Adelaidė 
liko viena prieš visus kitus 
7-nis sporto klubus. Ar nerei
kėtų ir jiems į savo susirinki
mą pasikviesti “Palangos” sa
vininką R. Cibą, išklausyti jo 
paaiškinimų, kaip padarė Mel
burnas, ir rasti protingą spren
dimą. Jeigu jie savo nusistaty
mo nepakeis, tai greičiausiai 
teks jiems arba vieniems at-

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai S 12.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

stovauti Adelaidei, arba savo 
sportininkus labai nuskriausti 
ir palikti namuose. Jeigu “Pa
langa" buvo labai gera, važiuo
jant praėjusį kartą j Torontą, 
jeigu dabar ji yra gera kitiems 
7-niems klubams, tai ji turi 
būti gera ir Adelaidei.

Klausiama, koks yra pagrin
dinis tikslas mūsų išvykos? 
Nenustebinsime mes nei Ame
rikos, nei Kanados, tačiau pra
ėjusį kartą Toronto šventėje 
ir vėliau Amerikoje mes šį tą 
parodėme, įsigijom daug sim
patijų, draugų ir tikrai labai 
gražiai atstovavome Australi
jos lietuvių bendruomenei. 
Svarbiausia, savojo jaunimo 
tarpe įžiebėm tą lietuvišką 
sportinę ugnį, kuri dar ir da
bar neužgeso. Todėl ir dabar 
dar yra toks didelis jaunimo 
entuziazmas važiuoti į Ameri
ką ir gal vėliau į Kanadą.

Dėl nelietuvių dalyvavimo 
išvykoje štai kas primintina: 
kaip aną kartą, taip ir dabar, 
remiantis mūsų sportiniais 
statutais, oficialiai čia ir išvy
koje bus tik tie svetimtaučiai, 
kurie yra vedę ar ištekėję už 
lietuvių, o taip pat ir jų vaikai.

Šiuo metu iš mano vadovau
jamo org. komiteto 8-nių na
rių du yra australai sportinin
kai, vedę lietuvaites sportinin
kes. Jie abu jau kone 15-20 
metų žaidžia lietuvių klubuo
se ir rinktinėse. Abu jie ir jų 
žmonos buvo ir žaidė paskuti
nėje išvykoje Kanadoje ir Ame
rikoje. Vienas jų Don Atkin
son (žemaitis) 17 metų žaidė 
Adelaidės “Vyčio” klube ir bu
vo valdybų narys. Tada jis bu
vo į padanges keliamas, gi da
bar. jam gyvenant Sydnėjuje. 
jis pasidarė netinkamas lietu
viams atstovauti ir būti išvy
kos komitete. Tokių darbinin
kų. kaip šie abu vyrai, būtų 
sunku rasti ir lietuvių tarpe.

Baigdamas noriu tik primin
ti lietuvišką posakį, kad blo
gas tas paukštis, kuris savo 
lizdą teršia. Amerikos ir Ka
nados lietuviams sportinin
kams noriu pasakyti, kad Aus
tralijos lietuviai sportininkai 
jau dabar rimtai dirba ir ruo
šiasi savo išvykai bei gastro
lėms po Ameriką. Kanadą ir 
triumfalinei pabaigai Čikago
je. Org. išvykos komitetas da
ro viską, kad vykstantieji spor
tininkai turėtų pačias geriau
sias sąlygas.

Tat iki pasimatymo Čikago
je, o gal ir vaišingame Toron
to mieste!

Antanas Laukaitis, 
išvykos komiteto 

pirmininkas

Red. pastaba. Surinkus spaus
tuvėje šį A. Laukaičio straips
nį, atėjo iš Australijos Jono 
Petraičio laiškas su iškarpo
mis iš angliškos australiečių 
spaudos. Vienoje iškarpoje 
(leidinys nenurodytas) matyti 
skelbimas “Palanga Travel”, 
reklamuojantis keliones į Ry
gą, Vilnių, Kijevą, Tolimuo
sius Rytus, Maskvą, Leningra
dą, Londoną. Skelbimo gale 
pažymėta: “Australian Repre
sentative for Aeroflot. Soviet 
airlines, Official Olympic Car
rier”. Kitoje iškarpoje matyti 
Australijos lėktuvų bendrovių 
sąrašas. Jame įrašyta: “Aero
flot Soviet Airlines (SU). 
Agents: ‘Palanga Travel': 364 
Sussex St.. Sydney NSW 2000... 
Managing director: Ron Cibas, 
Accounts'manager: Algis Bu
činskas, Marketing manager: 
Andrew Dettre, Manager: John
M. Farrel”.

Australijos Melburno lietuviai šauliai, pasiruošę organizuotai dalyvauti pamaldose Nuotr. P. Dargio
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Australijos Adelaides lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje Vasario 16 proga 
pamaldas laiko kun. A. SI’URGIS, MIC. Šv. Rašto ištraukas skaito ALB 
krašto valdybos pirm. A. Pocius • Nuotr. V. Vosyliaus

Ateinant naujo tipo lietuviams 
Ligšiolinė mūsų veikia rėmėsi Lietuvoje gimusiais lietuviais, ateityje 
ji remsis išeivijoje gimusiais, kurių pagrindinė kalba bus gyvenamojo 

krašto kalba ""
Č. SENKEVIČIUS

Lietuvybės išlaikymas — tai 
žodžiai, kurie per daugelį metų, 
galima sakyti, nusidėvėjo, 
prarado pirmykštį dėmesį, gal ir 
dvasią, humoristų ketureiliuose 
nekartą linksniuoti ir dabar jau 
virstą lyg kokia pasenusia iš
kaba, kuriai net naujų dažų 
sluogsnis vargu ar bepadėtų.

Žinoma, žodžiai yra žodžiai, 
nesunku būtų juos kitais 
pakeisti, nejudinant ar neiš
kreipiant esmės. Lakesnė vaiz
duotė sukurtų neblogą pakai
talą. Blogiausia betgi yra, kai 
esmė nebesuprantama arba iš 
viso nebenorima kvaršinti sau 
galvos dalykais, kurie tiesiogiai 
tavęs neliečia. Tačiau tiems, 
kurie dar gyvena kiek pasikėlę 
virš savo egoizmo, reikėtų 
pradėti pergalvoti to tautinio iš
silaikymo tikrovę.

Pirmiausia, kad ir kaip būtų 
nesmagu, turime pripažinti, kad 
išeivijoje gimęs ir užaugęs jauni
mas prisiima gyvenamojo krašto 
kalbą kaip pagrindinę, pirmąją 
ir savą. Lietuvių kalba lieka an
troje vietoje. Ji dar bus kurį 
laiką tam jaunimui reikalinga 
susikalbėti su tėvais, vyres
niaisiais ar iš Lietuvos at
vykstančiais. Retesniam ji bus 
naudinga mokslo reikalams, dar 
retesnis didžiuosis mokąs 
daugiau kalbų ir stengsis jų 
nepamiršti. Pasitaikančios išim
tys nedaug įtakos turės.

Desperatiškai liūdnos
kaikurių vyresniųjų išvados, kad 
išnykus išeivijoje lietuvių kal
bai, išnyks ir pati lietuvybė, ver
čia svarstyti, galvoti ir jieškoti 
nors šiokio tokio švystelėjimo.

Žinoma, tautos atsparumui, jos 
kultūrai tęsti ir puoselėti, 
žodinei kūrybai reikštis kalba 
yra pagrindinė arterija, kuria 
sruvena tautos kraujas. Bet ką gi 
reikės daryti, kai antroji ir tre
čioji išeivijos karta tos kalbos 
nebemokės ir nebevartos? Ar ne 
dabar jau reikėtų pagalvoti apie 
operaciją, po kurios “by-pass" 
dar ilgesnį laiką būtų naudingas 
tautinio gyvenimo apytakai?

Nė viena emigracija nėra 
buvusi visą laiką naudinga savo 
tautos reikalams. Retas emig
racijoje gimęs išliko stipresniu 
tėvų krašto patriotu. Ant mūsų 
griūvančiai bangai dar įmanoma 
laikytis tik gerai susior
ganizavus. Tai matome etninių 
grupių veikloje, kurios nė čia 
užaugęs jaunimas neatsisako. 
Skirtingiausias bruožas šian
dien yra kalba. Tačiau kas ir kaip 
galėtų įrodyti, kad jiems lie
tuvybės reikalai nerūpi? Sunku 
spėlioti, kas bus toliau, bet 
dabar esame tokio laikotarpio 
liudininkai. Matome, kad veik- 

lon išeina naujo tipo lietuviai. 
Tai pasaulio lietuviai, ne 
Lietuvos lietuviai, kokiais 
dauguma vyresniųjų esame. Ir 
juo greičiau įstengsime sudaryti 
teisingą pasaulio lietuvio cha
rakteristiką, juo realiau 
pradėsime planuoti ateities 
veiklą, kuri turės atsiremti į 
surastą, sukurtą ir aiškų tautinį 
savitumą.

Tai nebus lengvas uždavinys. 
Jis atiteks jau išeivijoj gimusiai 
kartai. Dabardartikgalima būtų 
spėlioti, į ką tas mūsų savitumas 
turės atsiremti.

Dairydamiesi ligi šiolei 
matėme žydus su skirtinga religi
ja, su bendrais siekiais vers
luose, matome airius, kuriems 
katalikybė ir kilmė yra stipri 
jungtis. Ką gi galėtų turėti 
lietuviai jiems vieniems 
būdingo ir visus jungiančio?

Šiuo metu tikrai būtų nelengva 
rasti teisingą atsakymą, jeigu iš 
viso kada nors bus toksai suras
tas. Šiuo metu, kai dar savoji 
kalba yra pagrindinė jungtis, 
veikiame labai šakotai — akcen
tai krinta ant politinio judėjimo, 
ant savųjų parapijų, ant švietimo 
pastangų, ant fondų, masinių 
suvažiavimų, ansamblių ir or
ganizacijų. Tas įvairių krypčių 
darbas rodo mūsų gerą susior- 
ganizavimą, ir formaliai kol kas 
turime beveik savos laisvos val
stybės miniatiūrą. Prie viso to 
dar pridėję privačias draugystes 
— lietuviai tik su lietuviais — 
jaučiamės kaip savame krašte.

Bet visa tai nėra to savitumo 
reiškiniai. Gal tik kaikurios 
kryptys brandina to savitumo 
šaknis? Jei taip, tai kurios? Ką 
reikės stiprinti, kam didžiausią 
dėmesį skirti? Ko palengva teks 
atsisakyti, kad jėgos nebūtų skal
domos?

Yra skelbiamų nuomonių, kad 
išeivijos ateitis priklausys nuo 
eventualios naujos emigrantų 
bangos ir pakankamai stiprių 
ryšių su kraštu. Tai tiesa. Bet 
naujosios bangos likimas bus 
visiškai toks pat, kokį ir mes 
patys dabar pergyvename, o 
ryšiai su kraštu ne nuo mūsų 
vienų priklauso. Okupantas visa
da žinos, ką ir kaip įmaišyti tų 
ryšių santykiuose, kad ir jam 
būtų naudos. Todėl esamose 
sąlygose nei nauji emigrantai, 
nei tie nesuderinamų tikslų 
ryšiai besiartinančios prob
lemos neišspręs.

Norėsime ar ne —- netrukus 
teks spręsti klausimus, kas 
išeivijoje iš tikrųjų esame, kuo 
norime būti ir ką reiškia mums ir 
gyvenamam kraštui mūsų kilmės 
šaknys? Tų klausimų teigiamas 
išsprendimas bus naudingas to
limesnei išeivijos ateičiai.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
TALKININKŲ TRAGEDIJA

“Valstiečių Laikraščio” 6 nr. 
aprašoma 1981 m. rugsėjo mėne
sį liūdnai pasibaigusi Utenos po
litechnikumo trečiakursių talka 
“Gegužės pirmosios" kolchoze. 
Penktadienio vakarų talkininkai 
grįžo Utenon, bet Audriui Skar
džiui, Broniui Vigeliui ir Ričar
dui Gaižauskui buvo leista pasilik
ti, nes kolchoze gyvena jų tėvai. 
Sėdę ant motociklo, vaikinai Ro
kiškio rajono Duokiškio parduo
tuvėje nusipirko butelį “Kvieti
nės". kurį ištuštino pas R. Gaižaus
ką. Iš čia A. Skardžius ir B. Vige
lis motociklu nuskriejo į šokius 
Duokiškio kultūros namuose. Pa
sak Sigito Gaigalo, A. Skardžius 
tada jau buvo gerokai išgėręs. To
liau S. Gaigalas pasakoja: “Eida
mas iš šokių, pamačiau labai greit 
atvažiuojančią automašiną. Varik
lis tiesiog kaukė ... Ties kelio 
posūkiu mašina atsitrenkė į me
dį. Pribėgau. Už vairo, sunkiai su
žalotas, sėdėjo Skardžius. Šalia 
jo — susmukęs nebegyvas Vige
lis ...” Vėliau paaiškėjo, kad A. 
Skardžius sugedusį motociklą pa
keitė savo brolio Gedimino kieme 
laikomu kolchozo automobiliu. 
A. Skardžiui dabar esanti iškel
ta baudžiamoji byla. Laikraštis 
puola ne tik girtavusius paauglius, 
bet ir nepilnamečiams degtinę par
davusius Duokiškio prekybinin
kus. Pylos gauna ir “Gegužės pir
mosios” kolchozo vadovai, leidžian
tys vairuotojams kolchozinius au
tomobilius laikyti savo kiemuose. 
Pabrėžiama, kad nelaimę atnešęs 
automobilis buvo techniškai ne
tvarkingas, turėjo susidėvėjusius 
stabdžių būgnus.

PALAIDOJO KUNIGĄ
A. a. kun. Mykolas Grigaliūnas, 

Panevėžio katedros altaristas, mi
rė kovo 15 d., sulaukęs 74 metų am
žiaus. Kunigu jis buvo įšventin
tas 1931 m. Velionis palaidotas ko
vo 15 d. Iki pat mirties jis rūpino
si Katalikų Bendrijos problemomis 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Dar 
1981 m. gegužės mėnesį su 112 Pa
nevėžio vyskupijos kunigų pasira
šė specialų raštą kompartijos I 
sekr. P. Griškevičiui, reikalaujantį 
panaikinti Kauno kunigų seminari
jai įvestus klierikų skaičiaus su
varžymus. Tame rašte buvo primin
ta. kad I960 m. Panevėžio vyskupi
ja turėjo 177 kunigus, o 1980 m. 
jų buvo likę tik 130. Jeigu 1975 m. 
septynios parapijos šioje vyskupi
joje neturėjo klebonų, lai per pen
kerius metus tokių parapijų skai
čius padidėjo iki 22. Bendrame 
1980 m. 130 kunigų sąraše net 67 
jau buvo sulaukę 60 metų amžiaus. 
Gi pastarųjų grupėje 32 kunigai 
jau buvo peržengę 70 metų amžių. 
Keturiolika klebonų neturėjo pa
dėjėjų kunigų, nors jie buvo ligo
ti dėl senyvo amžiaus. Kauno semi
narijoje įšventintų kunigų nepa
kanka mirusiems pakeisti.

VIDUTINIŠKAS POTVYNIS
Nemuno ir Neries augštupiai 

šią žiemą buvo susilaukę dvigu
bai storesnių sniego klodų, galė
jusių sukelti didelius potvynius. 
Nuogąstauta betgi be reikalo. Pir
moji ledus nusimetė Minija, po jos
— Bartuva, o kovo viduryje paju
dėjo ir Nemunas su Nerimi. Ledo
nešį bei upių išsiliejimą stebėjo 
106 matavimo postai. Viktoras Ar
malis “Tiesos” kovo 21 d. laidoje 
rašo: “Šiemet matavimų postų duo
menimis pavasarinis upių potvynis
— vidutiniškas. Nors sniego ir 

Simon’s 
■f fį TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU 1982 

ir K'"' 10 D|ENų LIETUVOJE 

gegužės 10-gegužės 24
13 DIENŲ SU GIMINĖM!!! 

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
V/sas 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)

daug žiemužė pridrėbė, bet jis tir
po labai palaipsniui: kovo mėnesį 
būta keleto stipresnių atlydžių, 
paskui oras vėl kiek atšaldavo ir 
apmaldydavo tirpsmą, upės imda
vo slūgti. Be to. šią žiemą menkai 
teįšalo dirva — nemaža dalis po
laidžio vandenų įsisunkė į dirvo
žemį ir nualmėjo į gruntinio van
dens telkinius ...” Nemuno van
duo ties Nemajūnais buvo pakilęs 
2,6 metro, ties Tilže — 5,76 metro, 
ties Rusne — 3,4 metro. Nemuno 
žemupyje buvo užlieta apie 200 kv. 
kilometrų pievų, bet tai esąs nor
malus potvynio plotas. Prie Nemu
no potvynių sumažinimo daug yra 
prisidėjusi pastatytoji Kauno 
hidroelektrinė jėgainė. Nemuno 
augštupio ledai dabar sutirpsta 
didžiuliu katilu tapusiose Kauno 
mariose. Seniau Kauną kamuoda
vo Nemuno ir Neries santakoje su
simetusios ledų sangrūdos, sukū
lusios ypač didelį potvynį 1946 m.

POLEDINĖ ŽŪKLĖ
Medžiotojų ir žvejų draugija ant 

Kauno marių ledo surengė poledi
nės žūklės pirmenybes, kuriose 
dalyvavo net 35 komandos. Perei
namąjį prizą miestų grupėje antrus 
metus iš eilės laimėjo pirmoji Kau
no meškeriotojų komanda. Antroji 
vieta teko Alytaus, trečioji — Šiau
lių meškeriotojams. Rajonų grupė
je pernykštį laimėjimą pakartojo 
šakiečiai, II vietoje palikę alytie- 
čius, III — kėdainiečius. Draugi
jos čempijonu tapo kaunietis A. 
Venckūnas, kurio sugautos žuvys 
svėrė 1,32 kg. Jis pralenkė II vietą 
užėmusį šiaulietį A. Cironką, III 
— alytietį A. Vyturį.

KUPIŠKIO MARIOS
Būsimų Kupiškio marių dugne 

jau darbuojasi melioratoriai. Už
tvankos sustabdyti Lėvens vande
nys užlies 900 hektarų plotą. Jais 
bus drėkinami laukai, o pakrantės 
taps poilsiavietėmis. Pastarųjų 
projektus ruošia Vilniaus inžine
rinio statybos instituto architek
tai — N. Dičiuvienė, M. Purvinas 
ir J. Vanagas.

VIEŠBUTIS ANYKŠČIUOSE
Vysk. A. Baranausko aikštėje at

naujintame keturių augštų pasta
te pradėjo veikti viešbutis, vienu 
metu galintis priimti 54 žmones. 
Jie galės pasinaudoti šešiolika ap
mokamų paslaugų, turės bibliote
kėlę. kioską spaudai įsigyti.

PASKUTINĖS AUKOS?
Sausio ir vasario mėnesiais Lie

tuvoje nuskendo septyni vaikai: 
penki prieš mokyklinio amžiaus 
ir du moksleiviai. Jie tapo turbūt 
paskutinėmis vandens aukomis 
šią žiemą, nors ji buvo šaltesnė už 
kitas, stipresniu ledu uždengusi 
vandens telkinius. Skaudžiausia 
nelaimė įvyko vasario 21 d. Kauno 
Petrašiūnuose, kur keturi be prie
žiūros palikti vaikai nutarė nuei
ti prie kanalo. Juo elektros jėgai
nė Nemunan išleidžia panaudotą 
sušildytą vandenį. Tą kanalą ne
lengva pasiekti dėl geležinkelio 
bėgių, gamyklų tvorų, užgriozdin
tų kiemų, kalnų durpių. Mažiau
sias vaikas, neįveikęs šio žygio sun
kumų, grįžo namo. Vietomis užša
lusį. vietomis žiojėjantį kanalą 
pasiekė pirmos klasės mokinukas 
Gediminas Rastauskas, metais jau
nesnis jo broliukas Vidas ir šešia
metis L. Aukštikalnis. Tik po kelių 
parų tie trys vaikai pagal pėdsakus 
sniege buvo surasti nuskendę 
kanale.

V. Kst.

Klevelande, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos mokykloje, vasario 16 d. lietuvaitės surengė tauto
dailės parodą. Prie jos dirbu prisidėjo ir mokinės — AIDA BUBLYTĖ ir INA ŠILGALYTĖ

S HAMILTON
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS ve

dė iš Niujorko atvykęs kun. Vikt. 
Gidžiūnas, OFM. Visą savaitę tru
kusios rekolekcijos, gero pamoks
lininko vedamos, parapijiečius 
dvasiškai sustiprino ir atgaivino. 
Vakarais ir rytais pamaldose bei 
pamoksluose visą laiką dalyvavo 
didelis skaičius žmonių. Misijo- 
nierius savo pamoksluose kalbėjo 
apie šito gyvenimo labirintuose 
pasimetusį šių dienų žmogų, ku
ris, pats to nejausdamas, pradeda 
prarasti amžinojo gyvenimo tiks
lą ir jo vertybes.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LOS mokiniai balandžio 3 d., 
prieš Velykų atostogas turėjo mar
gučių ridinėjimo varžybas. Moki
niai, supažindinti su Velykų pa
pročiais Lietuvoje, tuo velykiniu 
žaidimu labai susidomėjo, tad kla
sėse ir tarp klasių buvo surengtas 
geriausių ridinėtojų konkursas. 
Klasių primųjų vietų laimėtojais 
tapo: darželio — Viktoras Gied
raitis, I sk. — Andrius Giedraitis, 
II sk. — Diana Meškauskaitė, III 
sk. — Irutė Žukauskaitė, V sk. — 
Andrė Ciparytė, VI sk. — Eglė Kve- 
daraitė, VII sk. — Ramona Mačytė 
ir VIII sk. — Onutė Stanevičiūtė. 
Visos mokyklos varžybose pirmą
sias tris vietas laimėjo: Viktoras 
Giedraitis, Eglė Kvedaraitė ir Dia
na Meškauskaitė. Savo skyrių nu
galėtojai laimėjo po didelį šoko
ladinį zuikį, o trys mokyklos čem- 
pijonai gavo po gražų ant sienos 
kabinti tautinį išdirbinį.

MOKYKLA RUOŠIASI Motinos 
Dienai gegužės 9. Ta proga apylin
kės v-ba rengia visuomenei minė
jimą, kuriame lituanistinė mokyk
la atliks meninę programą. Mokyk
los mokslo metai užbaigiami gegu
žės 15, šeštadienį, Jaunimo Cent
re su didelėm iškilmėm.

JAUNIMO MIŠIOS yra įvestos 
AV parapijoj. Mūsų jaunasis lie
tuviškas prieauglis dabar kas mė
nesį vieną sykį turės savo specia
lias pamaldas. Pirmosios tokios 
pamaldos jau įvyko kovo 28 d. 
Šv. Mišias atnašavo kun. St. Šilei
ka. Jis savo atnašaujamų Mišių ei
goj aiškino visiems šios didžiosios 
aukos liturginę prasmę. Vargonais 
grojo jauna muzikė D. Deksnytė- 
Powell, ir visa šventovė kartu gie
dojo lietuviškas giesmes pagal 
jiems išdalintų giesmių tekstus.

I LIETUVOS ŠAULIU SĄJUN
GOS TREMTYJE visuotinį suvažia
vimą kovo 27-28 d.d. Čikagoje iš 
Hamiltono buvo nuvykę P. St. Ka
nopos, A. St. Petkevičiai, Alf. Pa
tamsis, St. Senkus ir VI. Bagdonas.

A. a. REGINA RAMANAUSKAI- 
TĖ-MIŠKINIENĖ kovo 20 d., daly
vaujant gausiam būriui artimųjų, 
buvo palaidota Mississaugoje Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Prieš 7 
metus buvo ištekėjusi už J. Miški
nio iš St. Catharines. Ji ten pasku
tiniu laiku ir gyveno. Staigios ir 
netikėtos mirties sukrėsti giliame 
skausme liko — jos vyras, motina, 
tėvas, brolis Sigitas Ramanauskas, 
gyvenantis Čikagoje, ir sesuo Ge
nė Kažemėkienė,gyvenanti Hamil
tone. Budėtuvėms ir gedulingoms 
pamaldoms velionė buvo parvežta 
į Hamiltoną, kuriame ji yra augu
si, brendusi ir kuriame dar tebe
gyvena jos tėvai. Čia ją du vaka
rus pašarvotą aplankė jos artimie
ji ir draugai iš Toronto, St. Catha
rines ir kitų vietovių. Velionė 
draugų-gių turėjo labai daug, nes 
buvo labai nuoširdi, draugiška, 
malonaus ir švelnaus būdo. Ją pri
simenant, laidotuvių namuose ir 
kapinėse buvo pasakyta daug gra
žių žodžių.

Lietuvių visuomenė neteko pa
lyginti dar jaunos, vos 48 metus 
turinčios tautietės, kuri buvo savo 
įnašu prisidėjusi ir prie mūsų lie
tuviškojo gyvenimo. Turėdama me
ninių gabumų, ji daug kartų yra pa- 
puošusi savo iliustracijomis mū
sų lietuviškų laikraščių ir žurna
lų puslapius. Galime rasti jos su
projektuotų ir pieštų lietuviškų 
plokštelių ir knygų viršelių. Aš
tuonerius metus ji išbuvo vienuo
le lietuvių vienuolių kongregacijo
je. Iš vienuolyno išstojus, ji dir
bo įvairų įstaigos darbą ir beveik 

visą laiką gyveno Toronte. Pasku
tiniais metais gyveno ramų šeimos 
gyvenimą St. Catharines, niekad 
nepraleisdama lietuviškų kultūri
nių renginių. Gili čia rašančio 
užuojauta seseriai, vyrui, broliui 
ir tėvams. K.M.

LIETUVIU PENSININKU KLU
BAS š. m. gegužės 1 dieną rengia 
“Draugystės” vakarą. Bus įdomi 
programa, kuria atliks keturios 
sesutės Stankutės iš Sudburio. 
Pasirodys ir pensininkų choras 
su naujomis dainomis.

Šis mergaičių kvartetas pasiro
dys Hamiltone pirmą kartą. Jos 
sėkmingai gastroliavo jau kelio
se lietuvių kolonijose.

Nepraleiskime progos išgirsti 
mūsų jaunosios kartos daininin
kes bei muzikes, pabendrauti su 
jaunimu ir senimu. Veiks bufetas 
ir baras, gros švelni muzika.

Rengėjai

St. Petersburg, Florida
SOLISTĖS KONCERTAS. “Ka

nados lakštingala” sol. Gina Čap- 
kauskienė kovo 24 d. koncertavo 
lietuvių klubo salėje. Be to, prieš 
tai du sekmadienius žavėjo maldi
ninkus savo giesmėmis per lie
tuvių pamaldas.

Koncerto dieną salėje gausiai 
susirinkusi publika šiltai sutiko 
scenoje pasirodžiusią solistę. 
Pradžioje, dainuodama origina
liomis kalbomis, atliko: “La Giro- 
metta” G. Sibella, “Charmant pa- 
pillon” — A. Campra, “La pasto- 
rella delle Alpi” — G. Rossini, 
“Lopšinė” — W. A. Mozarto ir 
“Nightingale” — Alabief-Lieblin- 
go. Po trumpo atodūsio, antrą 
kartą išeidama scenon, padaina
vo: “Sweetheart” — S. Rombergo, 
“Liepsnelės” — P. Lincke, “In
dian Love Call” — R. Friml ir 
“Italian Street Song” — V. Her
berto. Antroji koncerto dalis bu
vo skirta lietuvių kūrybai. Pra
džioje atliko serenadą — J. Go- 
vėdo (žodžiai J. Baltrušaičio). La
bai įdomiai ir žaismingai skam
bėjo “Vandens malūnėliai” A. 
Stankevičiaus (žodžiai H. Nagio). 
Tai jaunas Montrealio kompozi
torius, šį dalyką sukūręs specia
liai koloratūriniam G. Čapkaus- 
kienės balsui. Nepaprastai gra
žus, romantiškai solistės atlik
tas “Dainos gimimas”. Tai B. Bu- 
driūno kompozicija, H. Radausko 
poezijos perlai: “Aš nestatau na
mų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu 
po šakom akacijos baltos”.

Po temperamentingo dalyko 
“Vėl sakysi” B. Jonušo (žodžiai A. 
Karvelytės) sekė “Lakštingalos 
giesmė" — V. Kuprevičiaus (žo
džiai P. Babicko). Tai koloratū
ros pažiba, puikiai atlikta solis
tės. Sujaudino klausytojus grau
dūs dainos žodžiai: “Nors aš ir ma
žas paukštelis, norėčiau dainuot 
Lietuvoj”. Pabaigai J. Strausso 
“Mėlynasis Dunojus” svajingai nu
teikė visus ir paskandino valso 
prisiminimų bangose.

Dainavimą solistei lengvino 
puiki akompaniatorė Margareth 
Douglas.

Paskutiniąją koncerto dalį at
liko St. Petersburgo lietuvių klu
bo choras, vad. P. Armono. Solo 
dalykus atliko G. Čapkauskienė. 
Dinamiškai skambėjo liaudies 
dainos: “Po augštus kalnus vaikš
čiojau" Banaičio ir “Čigonėlis” J. 
Gaubo. Ilgesingai aidėjo drauge 
su soliste darniai atliktas “Kar

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, 
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.

ant'
v.r.

v.v.

= MOKAME UŽ:
= depozitus (P.C.A.) 6%
= santaupas 12%
= term, depoz. 1 m. 14%%
x term, depoz. 3 m. 13%
— reg. pensijų fondo 14%
= 90 dienų depozitus 
= IMAME UŽ:

14%%

— nekiln. turto pask. 18%
E asmeninės paskolas 20%

velėlis” — Č. Sasnausko ir pabai
goje didingai skambėjo “Mano pro
tėvių žemė” — B. Budriūno (žo
džiai B. Brazdžionio). Chorui 
akompanavo Margareth Sullivan.

Dėkojant solistei įteikta gėlių 
puokštė, o dalyviai savo padėką 
reiškė karštais plojimais ir ova
cijomis. Klubo pirm. A. Armalis, 
reikšdamas padėką programos 
atlikėjams ir koncerto dalyviams, 
pakvietė solistę G. Čapkauskienę 
painformuoti apie Čikagoje orga
nizuojamą jos plokštelės išleidi
mą. Solistė paaiškino, jog orkest
ras brangiai kainuoja, tad prašo
ma paremti šį reikalą aukomis ir 
plokštelės prenumeratomis.

Vr. Kulbokienė

Stayner, Ontario
AGUTĖ HEIKIENĖ gydosi 

Collingwoodo General a. Marine 
ligoninėje. Buvo ištikta priepuo
lio ir kol kas negali valdyti kai
rės rankos ir kojos. Palengva 
sveiksta, bet dar teks keletą sa
vaičių praleisti ligoninėje. V.

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NĄ buvo atlaikytos Mišios su pri
taikytu pamokslu už Lietuvą ir pa
daryta rinkliava religinei šalpai. 
Kun. Ant. Sabas aukojo $200, 
mons. H. Farrell, P. Liutkus, P. 
Venskus po $100, J. Kibickas $50,
K. Ramonas $30, J. Stankus $25,
L. Kulnys, P. Mazaitis po $20, L. 
Baltutis, J. Čebatorius, J. Kriau- 
čeliūnas, V. Kriaučeliūnas, K. 
Šviežikas po $10, kiti po mažiau. 
Iš viso surinkta $695.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS, 
kurį sėkmingai pravedė Blind 
River, Ont, parapijos klebonas 
kun. Augustinas Sabas, praėjo su 
dideliu pasisekimu. K.A.S.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS. KLB Sudburio apylinkės 
valdyba rengia Motinos Dienos 
minėjimą balandžio 24 d. ukrai
niečių salėje, Frood Rd. Progra
mą atliks solistė Irena Černienė 
iš Londono. Pradžia — 7 v. vakaro. 
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Valdyba.

Calgary, Alberta
PRIEŠVELYKINIS KUNIGO 

APSILANKYMAS. Kunigas Pau
lius Baltakis, OFM, siunčiamas 
Kanados Lietuvių Katalikų Ku
nigų Vienybės, buvo atvykęs pas 
Kalgario lietuvius, St. Anne šven
tovėje atlaikė pamaldas ir pasa
kė rekolekcinį pamokslą. Po pa
maldų kunigas dalyvavo bendroje 
vakarienėje, kurios metu visi ga
lėjo su svečiu pasikalbėti ir ki
tais reikalais. Kunigo atvykimas 
yra savotiška šventė vietos lietu
viams. Kalgaryje lietuvių visą lai
ką buvo nedaug. Nuo kun. St. Kul- 
bio apsilankymo laikų buvo pasi
tenkinama karts nuo karto atlai
komoms pamaldomis. Sekant se
nomis tradicijomis, velykinės pa
maldos yra tas nenutraukiamas 
tikinčiųjų ryšys su bažnyčia, ku
ris privalomas tikintiesiems.

Kanados L.K. Kunigų Vienybės 
valdyba Toronte, susitariusi su 
KLB Kalgario apylinkės valdyba, 
pratęsė šią gražią tradiciją, ir 
kun. P. Baltakio apsilankymas da
vė progos įsitikinti, kad tikinčių
jų reikalai ir lietuviškumas tarpu
savyje rišasi ir reikalingas remti 
pritarimu, auka, asmeniniu da
lyvavimu. M. Lesčinskas padėko
jo kun. P. Baltakiui už atsilanky
mą. KLB Kalgario apyl. valdyba 
ir pirm. K. Dubauskas tvarkė 
kitus pamaldų ir vakarienės su
rengimo reikalus. A.

JA Valstybės
AMERIKOS BALTIEČIŲ 

LAISVĖS LYGOS ATSTOVAI 
kovo 10 d. lankėsi V. Vokietijos 
konsulate San Francisco mieste, 
siekdami moralinės paramos 
Baltijos tautų išsilaisvinimui 
iš sovietinės vergijos. Delega
cijoje estams atstovavo Uno 
Veidemann, latviams — Ivars 
Micols, lietuviams — R. Tervy- 
dis ir P. Indreika. Juos priėmė 
konsulo pareigas einantis H. P. 
Rothmanas, pokalbiui paskyręs 
daugiau kaip valandą laiko. Pir
miausia buvo paliesti dabarti
niai įvykiai Lenkijoje, galintys 
turėti įtakos Baltijos šalims ir 
R. Vokietijai. H. P. Rothmanas 
prisipažino, kad Lenkijos krizė 
palietė ne tik V. Europos, bet ir 
viso pasaulio politiką. Apie Bal
tijos šalis jis sakėsi pakanka
mai žinąs iš jų palyginimo su R. 
Vokietija. Jo vyriausybė betgi 
nedaug turi galios, nes V. Vo
kietija nenori, kad Atlanto ir 
Varšuvos Sąjungų tankai susi
durtų Berlyne. Lygos atstovai 
H. P. Rothmanui įteikė neseniai 
anglų kalba išleistą baltiečių 
biuletenį, duodantį žinių apie 
pogrindžio veiklą Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Jam buvo pri
minta ir gėdingoji Molotovo- 
Ribbentropo sutartis, atnešusi 
sovietinę vergiją Baltijos ša
lims. H. P. Rothmanas prisipaži
no, kad su ta sutartimi jis nėra 
susipažinęs, tačiau A. Hitlerio 
Rytų politiką pasmerkė tarp
tautinis Nuernbergo tribuno
las, o vokiečių tauta atsisakė 
nacizmo. Baltiečių atstovai jam 
pažadėjo parūpinti sutarties 
tekstą, o H. P. Rothmanas tada 
įsipareigojo duoti raštišką V. 
Vokietijos vyriausybės atsaky
mą tos sutarties klausimais. 
Atsisveikindamas jis linkėjo, 
kad Baltijos tautos vėl susilauk
tų laisvės.

ARĖK KUNIGŲ VIENYBĖ 
metines rekolekcijas lietu
viams kunigams rengia birželio 
7-11 d.d. Putname, N. Pr. Mari
jos seselių vienuolyno patalpo
se. Rekolekcijų vedėju yra pa
kviestas prel. V. Balčiūnas. Bu
simieji dalyviai prašomi iki ge
gužės 25 d. registruotis pas Ku
nigų Vienybės centro valdybos 
sekr. kunigą V. M. Cukurą, 350 
Smith St., Providence, R.I. 02908.

ŠEŠTOJI DAINŲ ŠVENTĖ, su
sieta su Il-siomis Pasaulio Lietu
vių Dienomis, įvyks 1983 m. lie
pos 3 d. Čikagoje. Dalyvausian
tys chorai bei specialiai sudary
tos dainininkų grupės prašomos 
nedelsiant užsiregistruoti iki š. 
m. gegužės 1 d. pas Joaną Krutu- 
lienę, 7355 So Richmond, Chica
go, IL 60629, USA. Tel. 312-476- 
2929.

Venecuela
VLB KRAŠTO VALDYBA, va

dovaujama pirm. dr. V. A. Dam
bravos, Vasario 16 minėjimą su
rengė Karake vasario 28 d. se
selių pranciškiečių vienuolyno 
salėje. Minėjimas buvo pradė
tas Mišiomis koplyčioje, kur jas 
koncelebravo vysk. M. Delgado 
ir lietuvių kapelionas kun. A. 
Perkumas, SDB. Pagrindine kal
bėtoja buvo pakviesta BALFo 
pirm. Marija Rudienė iš Čika
gos, Venecuelon atvykusi su sa
vo vyru inž. Antanu Rudžiu. 
Jiems buvo įteiktas raštas, pra
nešantis, kad jiedu yra išrinkti 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės garbės nariais. Savo pa
skaitoje M. Rudienė plačiai pa
lietė lietuvių išeivių Ameriko
je paramą Lietuvos nepriklau
somybei. Jie telkė savanorius 
laisvės kovoms, rinko finansi
nes aukas, nors uždarbiai tada 
buvo labai menki. Kai Lietuvą 
1940 m. okupavo Sovietų Sąjun
ga, kovai vesti už Lietuvos išsi
laisvinimą buvo įsteigta ir da
bar teveveikianti Amerikos Lie
tuvių Taryba. Prelegentė ap
gailestavo dabartinius lietuvių 
nesutarimus, pasireiškiantį nu- 
tautimą. Meninę programą atli
ko iš Valencijos atvykusi tauti
nių šokių grupė “Vaivorykštė”. 
Buvo priimtos kelios rezoliu
cijos. Viena jų prašo popiežių 
Joną-Paulių II paspartinti arkiv. 
J. Matulaičio beatifikacijos by
lą. Kitos rezoliucijos reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga leistų 
baltiečiams laisvai lankytis ne 
tik savo šalių sostinėse, bet ir 
jų tėviškėse, atšauktų plėšikiš
kus muitus siuntiniams.

Australija
REKOLEKCIJAS AUSTRA

LIJOS LIETUVIAMS vedė sve
čias iš Niujorko kun. K. Pugevi- 
čius. Šia proga jam buvo suorga
nizuoti susitikimai su spaudos 
atstovais bei kitais pareigūnais, 
kad jis juos galėtų supažindinti 
su dabartine būkle sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Tomis infor
macijomis pasinaudojo nema
žai laikraščių: “The Record” 

Perthe, “The Sun” Melburne, 
“The Advertiser” ir “The South
ern Cross” Adelaidėje. Ypač 
išsamus pasikalbėjimas “Už
smaugtas tikėjimas kalba” kovo 
25 d. buvo paskelbtas didžiaja
me Melburno dienraštyje “The 
Sun”, turinčiame apie 600.000 
skaitytojų. Tai tik pirmieji pra
nešimai iš Australijos, neapi- 
mantys visų kun. K. Pugevičiaus 
aplankytų lietuvių kolonijų.

ŠAULIŲ RINKTINĖ AUSTRA
LIJOJE buvo įsteigta kuopų 
pirmininkų suvažiavime kovo 
14 d. Melburne, pilnai pritariant 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem
tyje pirm. K. Milkovaičio pasiū
lymui. Rinktinės valdybon iš
rinkti: pirm. — S. Pačėsa iš Syd- 
nėjaus, vicepirm. — melburniš- 
kis E. Žiogas, nariu — A. Klimai- 
tis iš Pertho, kandidatu — B. 
Kryžanauskas iš Adelaidės.

Britanija
34-SIS METINIS DB LIETU

VIŲ SĄJUNGOS suvažiavimas 
įvyks balandžio 24-25 d.d. Lon
dono Lietuvių Namuose. Jo rei
kalai buvo aptarti centro valdy
bos bei tarybos prezidiumo na
rių posėdyje kovo 12 d. Posėdy
je nemažas dėmesys teko sklei
džiamam šmeižtų lapeliui “Des
troy the Worm”. Pirmoji Brita
nijos Lietuvių Diena įvyks rug
sėjo 11 netoli Bradfordo. Tiki
masi, kad joje dalyvaus visi Bri
tanijos lietuvių chorai ir visos 
tautinių šokių grupės. Patalpo
mis rūpinasi DBLS Bradfordo 
skyrius, lėšomis — centro val
dyba. Posėdyje taipgi buvo nu
tarta sumokėti 100 svarų soli
darumo mokestį Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei. Balandžio 
24-25 d.d. įvyksiančiame DBL 
Sąjungos suvažiavime bus ren
kami penki atstovai į PLB sei
mą, trys centro valdybos ir du 
tarybos nariai. Šia proga įvyks 
ir Lietuvių Namų bendrovės 
akcininkų susirinkimas.

Belgija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Bel

gijos lietuviai surengė kovo 6 d. 
Lieže. Mišias atnašavo ir šiai 
progai skirtą pamokslą pasa
kė kapelionas kun. J. Petrošius, 
atvykęs iš Paryžiaus. Patį minė
jimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
BLB valdybos pirm. Stasė Bal
tus, apgailestaudama, kad dėl 
susidariusių kliūčių nebus nu
matyto paskaitininko iš Olan
dijos. Iš tos šalies betgi buvo 
susilaukta malonios staigmenos. 
J. Kaplanas iš Amsterdamo atve
žė devynis jaunuolius olandus 
su jų vadovu kompozitorium P. 
De Boes. Ši grupė yra susido
mėjusi lietuvių liaudies daino
mis, kurių penkias lietuviškai 
buvo paruošusi šiam minėjimui. 
Eduardo Cinco kūrinį apie Vil
niaus naktį skaitė Stasė Baltus. 
V. Slavinskas, kadaise suorga
nizavęs jaunimo būrelį, pasiūlė 
dar šį rudenį sušaukti visų lie
tuviškų ar pusiau lietuviškų vai
kų šeimų suvažiavimą, kad jų na
riai įsijungtų į Belgijos lietu
vių būrį.

Italija
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TĘ Romos lietuviai atšventė va
sario 14 d. Šv. Kazimiero kole
gijos svečių namų koplyčioje 
Mišias koncelebravo — nunci
jus arkiv. J. Bulaitis, vysk. A. 
Deksnys, prel. A. Bačkis ir kun.
M. Burba, SDB. Savo pamoksle 
vysk. A. Deksnys pabrėžė, kad 
nepriklausomybės metais kuni
gai su kitais inteligentais kovo
jo už krikščioniškos Lietuvos 
atkūrimą, paveikti popiežiaus 
Leono XIII socialinės encikli
kos “Rerum novarum”, kai tuo 
tarpu kiti, įtaigoti Markso idė
jų, svarstė klausimą, ar nepri
klausomai Lietuvai nereikėtų 
marksistinių pamatų. Akis jiems 
atvėrė Lenino pradėtas teroras. 
Dabartiniai Markso garbinto
jai tęsia kovą prieš Dievą, prieš 
nepriklausomą krikščionišką 
Lietuvą. Akademinėje minėji
mo dalyje kalbėjo Italijos LB 
valdybos pirm. prel. V. Mince
vičius ir Lietuvos atstovas Va
tikane S. Lozoraitis, jn. Paskai
tą apie laisvės kovotoją Emili
ją Platerytę skaitė istorikė Bar
bora Vileišytė, B. Brazdžionio 
ir Putino eilėraščius deklamavo 
Saulius Kubilius ir Nijolė Tut- 
kaitė. Minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu.

ALGIRDAS ŽEMAITIS jau 14 
metų darbuojasi Jungtinių Tau
tų maisto ir žemės ūkio organiza
cijos centre Romoje. Jis yra at
sakingas už šios organizacijos 
veiklą net šešiose arabų šalyse. 
Jose jam tenka dažnai lankytis, 
aptarti tų šalių maisto gamybos 
padidinimo klausimus su žemės 
ūkio ministeriais bei kitais val
džios pareigūnais.



Iškeliavo pradėjęs septyniasdešimtuosius
A. a. kunigas ir rašytojas Jonas Kuzmickis-Gailius, gyvenęs Britanijoje ir dirbęs lietuviu sielovadoje
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Kanados Lietuvių Fondas
K. BARĖNAS

Rodos, tik labai neseniai 
tarp Britanijos lietuvių paskli
do susirūpinimą kelianti žinia, 
kad susirgo Bradforde gyve
nąs, bet visiems pažįstamas ra
šytojas kun. Jonas Kuzmickis. 
Susirgęs ir net ligoninėje atsi
dūręs ar net turėjęs ten opera
ciją. Kalbos per žmones ėjo, 
bet jos atrodė lyg ir perdėtos, 
nes savaitė iš savaitės vis te
bebuvo spausdinami jo straips
niai “E. Lietuvyje”, kuriame 
jis jau metai turėjo savo pasto
vią skiltį, ir kiek rečiau “Tė
viškės Žiburiuose”. Jeigu žmo
gus dar taip sistemingai rašo, 
tai negali būti sunkus ligonis.

Toks galvojimas, deja, buvo 
klaidingas, nes, štai, telefo
nais iš Bradfordo atbėgo skau
di žinia, kad kovo 20 d. rytą mi
rė tas taip darbščiai reiškęsis 
kunigas Jonas, kaip į jį kreip- 
davausi laiškuose! Tiesa, ir 
savo toje laikraštinėje skilty
je paskutinėmis savaitėmis jis 
buvo užsiminęs apie ligą ir sa
vo darbus — pasistengęs asme
niškai atsiverti, lyg ir kokią 
ataskaitą pateikti, šviesią iš
pažintį viešai atlikti, ko ligi 
tol, rodos, nedarydavo. Bet 
nuolatinis straipsnių rašymas 
nereiškė grįžtančios sveikatos.

Atvyko kaip darbininkas
Kun. J. Kuzmickis kaip lite

ratas, rašytojas ir laikraštinin
kas, be abejonės, yra žinomas 
toli už Britanijos ribų, kur tik 
pasiekė jo redaguotieji žurna
lai, parašytosios knygos ar laik
raščiuose ir žurnaluose iš
spausdintieji straipsniai. Bet 
čia, Britanijoje, jis nuo 1947 m. 
ligi šiol dirbo pastoracinį dar
bą. Tai buvo tiesioginės jo pa
reigos. Jis buvo pirmasis dar
bams iš Vokietijos atvažiavęs 
lietuvis kunigas, kuris 1948 m. 
kovo 1 d. buvo atleistas nuo 
įsipareigojimo dvejetą metų 
atidirbti fizinį darbą.

Tada iš žemės ūkio stovyklos 
atsikėlė į Bradfordą ir apsiė
mė aptarnauti didžiulę parapi
ją, jeigu taip galima būtų pa
vadinti šen ir ten anuomet iš
siblaškiusius lietuvius. Pamal
das laikydavo, o po jų ir susi
rinkimuose dalyvaudavo, pa
skaitas skaitydavo ir tokiom 
progom visada būdavo centri
nis asmuo.

Aptarnavęs Bradfordo lietu
vius, važiuodavo į Ročdalę, 
Mančesterį, Nottinghamą, Der
bį, Halifaksą, Horsforthą, Har- 
rogatę, Ketteringą, Leeds, 
Leigh, Tadcasterį, Wolver- 
hamptoną ir kitur. Ypač kol 
dar neturėjo savos susisieki
mo priemonės, toks važinėji
mas turėjo būti sunkus.

Savoje visuomenėje
Palaipsniui išnyko mažo

sios kolonijos, kai lietuviai 
susikraustė į didesnius mies
tus. Dalį lietuvių kolonijų pa
siėmė aptarnauti Nottinghame 
įsikūręs kun. dr. Stp. Matulio 
vadovaujamas marijonų Židi
nys, o Mančesteryje visiškai 
pastoviai apsigyveno kan. V. 
Kamaitis. Tada kun. J. Kuzmic- 
kiui pastoracinis darbas, žino
ma, palengvėjo, nebereikėjo 
taip dažnai visur važinėti, nors 
darbo jam, aišku, visada už
teko.

Ankstyvesniaisiais metais 
jis palaimino tiek savo sutuok
tų porų, kad turbūt nė pats ne
bežinojo jų skaičiaus. Paskui 
krikštijo tų porų atžalas, o pa
staraisiais metais vis daugiau 
ir daugiau tautiečių lydėjo į 
kapus. Palydėjęs sėsdavo rašy
ti laikraščiui nekrologų apie 
tuos mirusius. Rašydavo ir 
apie daugumą visokių rengi
nių, kuriuose dalyvaudavo ir 
dažnai atlikdavo vadovaujantį 
vaidmenį, pasakydamas pra
kalbą ar kaip nors kitaip išju
dindamas susirinkusius reikš
mingos dienos paminėti tautie
čius. Pradžioje net DBLS sky
rius steigė. Kaip S. Kasparas 
liudija, kun. J. Kuzmickis 1947. 
XI. 23 iš Everby stovyklos su 
keliais kitais lietuviais atsku
bėjo į Nottinghamą, kur dirbo 
būrelis lietuvių moterų, ir 
įsteigė DBLS skyrių.

Vos įsikūręs Bradforde, jis 
netrukus suorganizavo lietu
vių katalikų bendruomenę, iš 
pradžių vien savo mieste, bet 
greit išplėtė ją į visą vidurinę 
Angliją. Bendruomenės tary
boje buvo susijungusios net 9 
kolonijos. Bradforde suorga- 
nizuodavo šv. Kazimiero ir 
Kristaus Karaliaus šventes su

plačiomis programomis, vai
kams kalėdines eglutes, lie
tuviškus atlaidus. Jis su J. Jo- 
kubka ir pirmąją lietuvišką 
mokyklą įsteigė savo mieste 
ir buvo joje pirmaisiais moky
tojais. Kai bradfordiškiai su
judo su vaidinimais išeiti į 
sceną, tai jie iš pradžių vaidi
no kun. J. Kuzmickio parašytus 
veikaliukus (“Mažąjį didvyrį”, 
“Regėjimą”). Kai Bradforde 
būdavo ruošiami literatūros 
vakarai, jų iniciatoriumi vis 
būdavo kun. J. Kuzmickis (jis 
pats dalyvaudavo ir kitur ren
giamų tokių vakarų programo
se).

Atsidėkodami lietuviai pa
gerbdavo savo kunigą, suruoš- 
dami jo kunigystės ir amžiaus 
sukakčių minėjimus. Gal pats 
iškilmingiausias minėjimas 
buvo tada, kai kun. J. Kuzmic
kis šventė savo amžiaus 60 m. 
sukaktį (1973 m.).

Nebuvo parapijos žmogus
Ligi atsidurdamas svetur 

kun. J. Kuzmickis kur nors pa
rapijoje nebuvo dirbęs pasto
racinio darbo. Baigęs Jurbar
ko gimnaziją, o paskui Kaune 
kunigų seminariją ir Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete teo
logijos studijas, dar pagilinęs 
lietuvių literatūros ir pedago
gikos srities mokšlus filosofi
jos skyriuje, dirbo mokytoju 
Kauno širdiečių pradžios mo
kyklose, Vaikelio Jėzaus mer
gaičių amatų mokykloje, Vysk. 
Valančiaus liaudies universi
tete, paskui Alytaus ir Merki
nės vidutinėse mokyklose. Vo
kietijoje lietuvių kalbą, lite
ratūrą ir tikybą dėstė augšt. 
prekybos mokykloje Cellėje, 
Soeste, Grevene ir buvo kape
lionu bent trijų stovyklų.

Rašė nuo pat jaunystės
O raštas buvo kita kun. J. 

Kuzmickio pusė. Svetur gyven
damas, retkarčiais jis ir vie
šai prisimindavo pirmuosius 
savo kūrinėlius, kuriuos spaus
dindavo vaikams skirtasis laik
raštėlis “Žvaigždutė”. Pirmieji 
jo raštai ten pasirodė 1925 m., 
taigi jų autorius.tada buvo tik 
dvylikametis berniukas! Iš 
“Žvaigždutės”, “Saulutės”,

LONDON,
NEGERA SKIRTIS NUO LIE

TUVIŲ. Pernai Šiluvos Marijos 
parapijoje niekas nemirė. Tai bu
vo vieni geriausių metų. Šiemet 
per porą mėnesių turėjome jau 
dvejas laidotuves. Jos patvirtino 
jau žinomą tiesą, kad yra negera 
skirtis nuo lietuvių ir gyventi vie
nišai. Mūsų žymusis poetas Ber
nardas Brazdžionis savo eilėrašty
je “Šaukiu aš tautą” nedviprasmiš
kai mus ragina burtis krūvon: 
"Šaukiu lietuvį burtis prie 
lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos 
širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę 
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.”

Pirmos laidotuvės buvo Lietu
vos savanorio ir aktyvaus didžio
sios mūsų šeimos nario. Didžią
ja šeima vadinu visus Londono 
lietuvius, susibūrusius krūvon ir 
vienu ar kitu būdu palaikančius 
lietuvišką veiklą. Šiose laidotu
vėse visos šventovės sėdimos vie
tos buvo užimtos atvykusiųjų atsi
sveikinti su savo didžiosios šeimos 
nariu. Čia nebuvo jokių problemų 
— viskas sklandžiai vyko.

Antrose laidotuvėse viskas tapo 
didele problema. Velionis Anta
nas (Anatolijus-) Lepetinskas. 64 m. 
amž., neturėjo nei vaikų, nei lie
tuvių draugų. 1950 m. jis dar atei
davo į susirinkimus, o po to... 
gyveno vienišas. Jis turėjo tik žmo
ną ligoninėje, kuri buvo nepajė
gi suorganizuoti laidotuves. Atro
dė, kad miestas turės pasirūpinti 

Kento universitetas, ruošdamas filmą apie Klevelando lietuvių gyvenimą, filmavo ir pokalbį su Dievo Motinos 
Nuolatinės pagalbos klebonu KUN. G. KIJAUSKU, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

“Šaltinėlio” vėliau, jau suau
gusį, kelias vedė Lietuvoje į 
“Ateitį”, “Šaltinį”, “Pavasarį”, 
“Rytą”, o taip pat į tokius žur
nalus, kaip “Tiesos Kelias” ir 
“Draugija”. Svetur gyvenda
mas, talkininkavo “Draugui”, 
“Darbininkui”, “Tėviškės Žibu
riams”, “Europos Lietuviui” ir 
kitiems laikraščiams.

Vis kruopščiai talkinęs ki
tiems, dviem atvejais pats 
ėmėsi nelengvos leidėjo ir re
daktoriaus naštos. Vokietijoje 
1946 m. išleido “Žibintą”, jau
nimui skirtą literatūrinį žur
nalą, bet atėjo laikas išvažiuo
ti ir po 9 numerių teko darbą 
sustabdyti. Tuo pat vardu Bri
tanijoje 1955 m. buvo pradėjęs 
leisti religinį žurnalą. Kai su
laukė pensininko amžiaus, bu
vo kalbinamas eiti redaguoti 
“Europos Lietuvio”, bet dėl 
įvairių priežasčių nesiryžo.

Pradedant 1934 m. Lietuvoje 
išleisdino net keliolika reli
ginio turinio ir vaikams kny
gučių. Svetur parašė dar dvi 
stambesnes religinio turinio 
knygas: “Marija kalba mums” 
ir “Fatima ir mes”.

Svetur taip pat išbandė 
plunksną ir kaip beletristas. 
J. Gailiaus slapyvardžiu pasi
rašytos, išėjo jo knygos — “Su
sitikimas”, “Kartuvės”, “Kaip 
jis ją nužudė” ir “Gundymai”. 
Platesnio susidomėjimo jos 
nesusilaukė. Rašė ir eilėraš
čius, kuriuos spausdino tik pe
riodikoje. Tą savo palinkimą į 
poetiškai filosofišką išsisaky
mą plačiausiai jis išreiškė 
1973 m. išleistoje stambioje 
(235 psl.) knygoje “Ištiestos 
rankos”. Jeigu būtų norima su 
kuo nors lyginti tą mūsų auto
riaus poeziją prozoje, tai ne
bent su Tagorės “Gitanžali” ar 
V. Krėvės panašaus pobūdžio 
kūriniais. Tik J. Gailius-Kuz- 
mickis stengėsi būti puošnes
nis už anuos rašytojus.

Kol kas nežinia, ar yra pali
kęs kokių nors dar nespausdin
tų raštų.
/ Mirtis užklupo kun. Joną, 

( pradėjusį 70-tuosius savo am- 
‘ žiaus metus (gimęs Kunigiškių 
\k., Svėdasų vis., Rokiškio aps. 
1913. II. 18).

ONTARIO
Viena aplinkybė išgelbėjo pa

dėtį. Velionis buvo padaręs testa
mentą pas lietuvę advokatę, ir li
goninė tai žinojo. Paskambino 
apie jo mirtį minėtai advokatei, 
o ši užmezgė ryšį su kaikuriais 
lietuviais, ir bendromis jėgomis 
jis buvo kukliai, bet nuoširdesnė
je atmosferoje palaidotas katali
kų Šv. Petro kapinėse Londone. 
Taigi paskutinei savo kelionei 
sugrįžo pas lietuvius.

Už parodytą palankumą nuošir
di padėka priklauso Šiluvos Ma
rijos parapijai (ypač jos klebo
nui kun. I. Mikalauskui, OFM, ir 
parapijos komiteto pirmininkui 
V. Gudeliui), pensininkams — 
karsto nešėjams, būreliui lietu
vių, atvykusių atsisveikinti su 
mažai žinomu tautiečiu, ir visiems 
kitiems vienu ar kitu būdu prie 
šių laidotuvių prisidėjusiems. 
Palankumą parodė ir laidotuvių 
direktorius, kurio patarnavimu 
naudojasi beveik visi suintere
suoti lietuviai. Jis pasiūlė ma
žiausių išlaidų planą, nes ši šei
ma buvo nepasiturinti. Čia į pa
galbą atėjo ir parapija.

A. a. Antanas Lepetinskas po
rą metų lankė medicinos fakul
tetą Kaune. Po 11 D. karo atvyko 
Kanadon ir dirbo Viktorijos li
goninėje. Prieš keletą metų, ne
tekęs darbo, atidarė krautuvėlę 
prie Richmond ir Ryman gatvių. 
Prekyba irgi nesisekė. Po to pasi
juto sergąs ir nebegalėjo dirbti. 
Mirė iš bado, nes dėl gerklės vė-

A. a. kunigas ir rašytojas JONAS KUZMICKIS, miręs Britanijoje 1982 m. 
kovo 20 d., palaidotas kovo 25 d. Stonefall kapinėse, Harrogate mieste

Prestižas, nauda ar reikalas?
AL. GIMANTAS

Taip, sutikime, kad šiuo me
tu šaukštai kaip ir po pietų, 
reikalas maždaug kaip ir už
baigtas, tad koks gi tikslas vėl 
pradėti pašnekesį apie litua
nistinės katedros įsteigimą? 
Faktas įvykęs, aktas pasira
šytas, pirmieji įnašai sumokė
ti. Tačiau piniginės sumos tik 
pradinės, dar laukia keli šim
tai tūkstančių dolerių, tad 
bent šia prasme reikalas nėra 
visiškai užbaigtas.

Tiesa, galima būtų tylėti, 
nes gali būti apkaltintas ban
dymu baslį kaišioti į įsibėgė
jusio vežimo ratus. Visdėlto 
mūsų spaudoje, jos jaunimo 
skyriuose, privačiuose pokal
biuose pasigirdo įvairių balsų, 
svarstymų, kurie, blaiviai pa
dėtį vertinant, dar kartą su
kelia įvairiausių klausimų, 
iškelia net ir dėmesio vertų 
abejonių. Žinoma, tenka ap
gailestauti, kad tokių pasireiš
kimų lyg ir stigo tuo metu, kai 
lituanistinės katedros reikalai 
buvo viešai nagrinėjami, kai 
buvo daugiau optimistinio tu
rinio nuomonių. Tada vyravo 
entuziastinės, pozityvios nuo
taikos.

Kas žino, gal turima surinkti 
iš lietuvių visuomenės stambi 
suma, įvairiomis progomis vis 
kartojama mūsų spaudoje, iš
gąsdino bendrosios infliacijos 
ir ekonominio netikrumo spau
džiamą visuomenę. Galbūt dėl 
to ar panašių priežasčių vis 
garsiau ir dažniau pasigirsta 
minorine gaida skambą pasisa
kymai. Blogiausia, kad skai
tant mūsų jaunesniųjų pasisa
kymus, matyti, jog jų dėmesys 
ir užsiangažavimas plates
nėms bei gilesnėms lituanisti
nėms studijoms yra menkas. 
Pripažįstama tokių studijų 
svarba, bet kitiem, ne sau.

Negalima nevertinti tokių 
atvirai nuoširdžių nuomonių. 
Tuo tarpu mes, amžiumi vyres
nieji, kažkodėl nesame tiek 
atviri nei sau, nei kitiems, lyg 
ir prisibijome viešosios nuo
monės, lyg ir nedrįstame tarti 
tai, ką neretas galvojame. Juk 
bus nesmagu, jei kas pakaltins 

patriotizmo stoka, nusigręži
mu nuo bendrųjų interesų, 
šykštumu. Nenuostabu, jei 
viešai sakome viena, o užkuli
syje, mažesniame ratelyje, tvir
tiname priešingai.

Lyg tyčia pastaraisiais me
tais atsirado visa eilė reikš
mingų ir būtinų projektų, ku
rių kiekvieno įvykdymas rei
kalingas metinio šimto tūks
tančių dolerių. Vadinasi, kelis 
kartus po šimtatūkstantinę! 
Žinoma, galime graudenti vie
nas kitą, priminti, kad gyve
name pasiturinčiai, kad leng
vai galime svaidytis tūkstanti
nėmis... Galima gyventi, svajo
ti apie nuostabą keliančius mi
ražus, tautinę pareigą, savęs 
atsižadėjimą, šeimos išteklių 
mažinimą, bet ar visa tai išsi
pildys realiame gyvenime?

Ar nebūtų prasminga kiek 
giliau sustoti ties kelių mūsiš
kių “mažutėlių” teigimu, kad 
dabartinių lietuviškųjų mokyk
lų stiprinimas (vadovėliai, 
programos, mokslo priemonės, 
lygis, tinkamų mokytojų pa
ruošimas) ar tik nebus geriau
sias laidas stiprinti bei bran
dinti lietuviškuosius jaunųjų 
nusiteikimus. Yra toks ameri
kinis posakis — “first things 
first”! Jis turėtų galioti ir lie
tuviškajam mentalitetui. Pir
miausia reikėtų rasti ir supras
ti, kas turėtų būti daroma, sie
kiama pirmoje eilėje, o tik pas
kui kreipti darbą, jėgas ir ri
botus išteklius antrinės reikš
mės užmojams, nors prestižo 
atžvilgiu jie būtų viliojantys.

Jei atsiras pakankamai stu
dentų, tinkamų dėstytojų ir pa
kankamai lėšų, aišku, teks at
šaukti šio rašinio mintis ir pri
sipažinti klydus ar net ir kitus 
klaidinus. Atvirai kalbant, la
bai norėtųsi, kad čia būtų klys
ta ir naujoji katedra jaustų pa
kilaus renesanso laikus. Kad 
tik taip būtų!

Welland, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

buvo surengtas balandžio 4, sek
madienį, vengrų šventovėje. Su
sirinkus gausiam būriui tautie
čių Mišias atnašavo kun. J. Liauba, 
OFM, išpažinčių klausė ir pamoks
lą pasakė kun. Pr. Gaida.

VIETINIS LAIKRAŠTIS “The 
Tribune” balandžio 3 d. laidoje 
išspausdino reportažą apie moky
toją Ed. Gudaitį, dirbantį East
dale gimnazijoje jau 16 metų. Dės
to braižybą ir vadovauja imtyni
ninkų grupei. Pasak laikraščio, 
televizijoje paprastai rodomos 
vadinamosios “profesinės” im
tynės, o Ed. Gudaitis moko olim
pinio stiliaus imtynių. Šis spor
tas gimnazijoje nesąs populiarus, 
bet su laiku gali išpopuliarėti. 
Jo mokiniai esą pasiekę gana ge
rų laimėjimų varžybose. Norint 
pasiekti laimėjimų, reikia gero
kai ir tai kasdien padirbėti — pa
reiškė Ed. Gudaitis. K.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAIN/\.
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
983. Čipkaus, Petro atm. $508.64
984. Renkes, Elniuos atm. 312.00
985. Lukoševičiūtė, Rasa 100.00
986. Sendžikas, Vytautas 100.00
987. Hamiltono “Aukuras" 100.00
988. Bersėnienė, Vida 100.00
989. Balbono, Artūro atm. 112.00
990. Radzevičiaus, Aleksandro

atm. 309.00
991. Šiauliečių Sambūris

Toronte 100.00
992. Venslausko, Jono Itn.

atm. 100.00
993. Petrausko. Jono atm. 180.00
994. Montrealio Vyrų

Oktetas 100.00
995. Trečiokas, Vytautas ir

Natalija 100.00
996. Bulkė, Petras 500.00
997. Stankus, Jonas 100.00
998. Krikščiūnienė, Elena 100.00
999. Čepaitis, Kazimieras 100.00

1000. Vaičiūnas, Algirdas 100.00
1001. Beržinytė, Laima 100.00
1002. Petrauskienė, Gabija 100.00
1003. Kanados Lietuvių Jaunimo

Sąjunga 100.00
Balsiai, Vladas ir 
Aleksandra 20.00
Zakarevičienės, Anelės 
atm. 25.00
Ulba, Antanas 50.00
Vilkutaitienės, Liucinos 
atm. 50.00

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
20. Paškevičiai,

A. ir A. iki $600.00
22. Naikauskas, Stasys 650.00
23. KLB Otavos apylinkė 6200.00 
74. KLB Windsoro

apylinkė 421.00
109. Balsys, Leopoldas 500.00 
156. Narkevičius, Vincas 700.00 
198. Karbūno, Leono atm. 1100.00 
217. Poderio, Kazio atm. 620.00 

Mielam broliui ir dėdei

AfA 
kun. VYTAUTUI JURCEVIČIUI

mirus Lietuvoje;
INOCENTUI JURCEVIČIUI ir visai jo šeimai, seseriai
KLARAI, bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą —
B. J. Akelaičiai S. R. Petersonai
Z. J. Klevinai S. A. Petraičiai

J. A. Vanagai

Mylimam broliui AfA

BRONIUI MOTJUKUI
Lietuvoje mirus,

jo seseris — ONĄ KUNIUTIENĘ ir ZOSĘ STONKIENĘ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu —

Bronė Čirūnienė

Mylimam sūnui
, LIUDUI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą ALDONAI KARNIENEI
ir kartu liūdime —

Leonas Bučinskas
J. R. Vass

Mielą Toronto Lietuvių Golfo Klubo valdybos narį 
ir varžybų vadovą RAIMUNDĄ KYMANTĄ ir 

artimuosius,

brangiai MAMYTEI mirus, 
giliai užjaučiame —

TL Golfo Klubas

Mielą Toronto Lietuvių Golfo Klubo 
narį RIMĄ STRIMAITĮ, 

TĖVELIUI mirus,
giliai užjaučiame —

TL Golfo Klubas

AfA 
STASIUI STRIMAIČIUI

mirus, 
jo sūnus — RIMĄ ir KASTYTĮ su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame liūdesio valandoje —

Dovidaičių šeima

286. Mažeikos, Juozo atm. 300.00 
318. Juškauskas, Antanas 1050.00 
354. Vitkūnas, Juozas 2800.00 
418. Stundžia, Kazys 400.00
430. Jokubilius,

Silvestras 2000.00
431. Jokubilienė, Elena 2000.00 
483. Kubilius, dr. Vincas ir

Veronika 600.00
534. Žmuidzinas, Jonas (gen.

Lietuvos konsulas) 200.00
593. Žmuidzinienė, Halina 200.00 
596. Čepo, Stasio atm. 355.00
608. Latauskas, Petras 900.00
649. KPO 2600.00
651. Grudzinskas, Kostas 690.00
701. Mažeika, Juozas 350.00
718. Agurkiai, W. ir G. 700.00
754. Lekas, Joseph J. 400.00
784. Stankuvienės, Elenos

atm. 600.00
794. Zatorskiai, Edvardas ir

Sofija 2300.00
797. Žaldokas, Stepas 700.00
807. Rakauskas, Pr. J. ir

Elz. 3000.00

Fondas sveikina visus naujus ir 
įnašus papildžiusius narius. Visa 
tai yra Lietuvos labui. Dėkojame 
Vladui ir Aleksandrai Balsiams, 
kurie gražiai pakeitė švenčių svei
kinimus į auką KL Fondui. Dėkoja
me S. Šenferienei už auką A. Za
karevičienės atminimui. Liucinos 
Vilkutaitienės atsiskyrimo atmini
mui aukojo BKL. Padėka priklauso 
L. Staniui, pagerbusiam a.a. Ele
nos 5 metų mirties sukaktį. Pažy
mėtinas L. Urbonienės įnašo kas
metinis didinimas a.a. Leono atmi
nimui.

Mieli broliai ir sesės, neužmirš
kime pareigos savo tėvų žemei, 
kad ir jaunoji išeivijos karta jos 
neužmirštų.

KL FONDO VALDYBA
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Laureatė iš arti
Pokalbis užsienyje su režisore bei aktore, besirengiančia vaidinimui

“Vaiva” — pirmą kartą Toronte 
“Tėviškės Žiburių’' spaudos baliuje balandžio 17. Atvelykio šeštadienį, 
meninę programų atliks vokalinis jaunimo vienetas “Vaiva" iš Čikagos

AURELIJA BALAŠAITIENE
Taip jau buvo likimo lemta, 

kad aplinkybėms susidėjus Ha
miltono “Aukuro” teatras, ku
riam vadovauja Kanados LB 
1981 m. kultūrinės premijos 
laureatė, režisorė ir aktorė 
Elena Dauguvietytė-Kudabie- 
nė, atvyko į Klevelande ren
giamą “Draugo” romano 31-os 
premijos įteikimo šventę. 
Šiais metais toji premija teko 
plačiai pažįstamai rašytojai, 
dramaturge! ir poetei Birutei 
Pūkelevičiūtei už jos naujau
sią romaną “Devintas lapas”. 
Šventės rengėją komisija, ku
riai pirmininkavo visuomeni
ninke Milda Lenkauskienė, bu
vo pakvietusi Jono Kelečiaus 
teatro grupę iš Čikagos su vie
no veiksmo klasikiniu Krėvės- 
Mickevičiaus veikalu “Raga
nius”. Aktoriui A. Aleknai stai
ga mirus, “Raganiaus” spektak
lis buvo atšauktas. Jo vięton 
maloniai sutiko atvykti Hamil
tono “Aukuras” su Birutės Pū- 
kelevičiūtės “Antrąja Salomė
ja painiavose”.

Nevisada susitinkame su 
mėgstamą knygą autoriais, ta
čiau skaitant savaime su kūrė
ju tenka suartėti — nagrinėti 
mintis, išgyventi aprašomus 
įvykius, įsijausti į kūrinio per
sonažus. Su teatro žmonėmis 
jau kitaip. Skaitant recenzijas, 
vaidinimą aprašymus ar žiūro
vą įspūdžius, nėra to gyvenimo 
tikrovės pajautimo. Todėl ry
žausi arčiau susipažinti su Ka
nados laureate.

Nors iki vakaro pradžios bu
vo vos valanda laiko, bet bend
rą pažįstamą dėka pasijutau 
maloniai laukiama užscenyje. 
Tarp atidarytą lagaminą, ant 
stalelią išdėstytą įvairiaspal- 
vią peruką, grimo dėžučių ir ki
tą teatrinių reikmeną sukinė
josi E. Kudabienė. Su malonia 
šypsena, rankose laikydama 
kažkokią savo apsirengimo da
lį, pasveikino mane kaip seną 
pažįstamą ir mielai pradėjo 
pokalbį ne tik atsakinėdama į 
mano klausymus, bet ir savano
riškai iškeldama savo mintis. 
Čia pat turėjau progos susipa
žinti su pačia “Salomėja” — 
Marija Kalvaitiene ir Ina Ku- 
dabaite, režisorės du^ra, pro- 
fesijonaliai dažančią savo jau
ną veidelį teatro grimo dažais. 
Rami mūsą pokalbio stebėtoja 
buvo ponia Angelė Bungardie- 
nė,“Aukuro”drabužią gaminto
ja. Mudvieją pokalbį nuolatos 
pertraukdavo pasibeldimai į 
duris. Net ir iš Niujorko atvy
kęs Vitalis Žukauskas įsiver
žė su grimo dėžute rankoje...

E. Kudabienė pastebėjo, 
kad šis “Salomėjos” spektak
lis esąs devintas iš eilės, ir ap
gailestavo, kad dviem akto
riam negalėjus atvykti prolo
gą teksią atlikti su įrašytos 
magnetofono juostos pagalba.

J mano sveikinimą kultūri
nės premijos proga laureatė 
kukliai pareiškė, kad tai esan
ti pirmoji Kanados LB premija 
meno vienetui, o nusipelniu
sią esą daug — visi vienodai 
verti pagerbimo. Taigi premija 
priklauso moraliai ir kitiems. 
Tačiau ji pripažįsta, kad malo
nus buvęs 32 metą ištvermės 
pripažinimas. Per 32 metus ji 

JAUNIMO STOVYKLOS 
“DAINAVOJE” 

stovyklavimo tvarkaraštis 1982 metams
Gegužės 29-31 ........... Prityrusių skaučių skyrius

L. Rugienienė, 1-313-573-9448
Birželio 6 ..................... Detroito ateitininkų šeimos šventė

V. Majauskienė, 1-313-478-6905
Birželio 20- Moksleivių Ateitininkų Sąjunga
Liepos 4 ........................Daiva Barškėtytė, 1-312-476-1974
Liepos 4-18 ................. Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga

Birutė Bublienė, 1-313-646-8588
Liepos 18-25............... Ateitininkų Sendraugių Sąjunga

Vytautas Šoliūnas, 1-312-257-6739
Liepos 25- Lietuvių Fronto Bičiuliai
rugpjūčio 1 .................. Juozas Ardys, 1-814-474-2206
Rugpjūčio 1-8 .............Lietuvių Mokytojų Sąjunga

Juozas Plačas, 1-312-476-5381
Rugpjūčio 8-15 ..........Lietuviškai nekalbančių vaikų

Jadvyga Damušienė, 1-313-354-0746
Rugpjūčio 15-22 ....... Studentų Ateitininkų Sąjunga

Rūta Musonytė, 1-312-422-5158
Rugpjūčio 22-29 ....... Lietuvių Tautinių Šokių Institutas

Galina Gobienė, 1-313-563-8260

Prašome išsikirpti šį tvarkaraštį. Čia rasite jums reikalin- . 
gus telefonus. Stovyklavietės ūkvedžio Vlado Šalkausko 
telefonas: 1-313-428-7971. “DAINAVOS” administracija

vaidinusi JAV-se daugiau ne
gu Kanadoje. Dalyvavusi pen
kiuose teatro festivaliuose, ap
lankiusi daugumą lietuvišką 
koloniją JAV, todėl jai sunku 
suprasti sienos buvimą, kai yra 
skiriamos premijos. “Juk dir
bame bendrai, nekreipdami 
dėmesio į sienas, tai kam siena 
dalinant premijas?” — klau
sia laureatė. “Rengiame bend
rus festivalius, šventes, tad 
privalome taip pat bendrai 
dalintis ir savo džiaugsmais”.

Kalbėdama apie teatro atei
tį ir perspektyvas, E. Kudabie
nė pasirodė esanti optimistė. 
Ir ne be pagrindo. Į “Aukuro” 
eiles jai pavyko įtraukti savo 
dukras, o Marijai Kalvaitienei 
— savo sūną. Taip pat turi la
bai jauno prieauglio — akty
vią esama penkią paauglių 
su neabejotinu talentu. Prie
auglio buvo sėkmingai jieško- 
ma Hamiltono lituanistinėje 
mokykloje, švenčių progomis 
vaidinant platesnės apimties 
scenos veikalus jaunimui. Mie
lai vaidinančių vaikų netrūks
ta, tik nežinia, ar pavyksią juos 
prilaikyti ir rimtai priauginti 
lietuviškam teatrui. “Teatras 
visada buvo didžioji mano gy
venimo meilė” — kalbėjo reži
sorė. “Mokiausi būti aktore, o 
režisore esu tik iš bėdos. Mano 
vaidmenys nukenčia, nes rei
kia rūpintis režisūra. Prieš 
10-15 metų mano pažiūra pasi
keitė, palinko daugiau į idea
lizmą. Jaučiu, kad linkstame į 
pasyvumą, todėl reikia dirbti. 
Aš tikiu į savo darbo tęstinu
mą, nes mano svajonės nenus
toja egzistavusios”.

Stebiu tą įdomią, energingą 
ir talentingą moterį ir stebiuo
si jos jaunatvišku entuziazmu, 
neišsenkančia energija ir opti
mizmu. Ji taip pat aktyviai da
lyvauja vietinėje Kanados teat
rų veikloje, vasaros teatre 
(Summer Stock), televizijoje ir 
turi Kanados scenos aktorių 
unijos kortelę. Kviečiama įvai
rių organizacijų ir grupių, ji 
neatsisako savo darbu prisidė
ti prie renginių, minėjimų ir 
švenčių, talkindama tiek savo 
talentu, tiek savo darbu bei pa
tyrimu. Jos suorganizuotas mo
terų sekstetas “Aukuro Dai
na” taip pat pasirodo minėji
muose bei pobūviuose su spal
vingu žodžiu ir daina. Ji dė
kinga savo vyrui Edvardui už 
sudarymą palankių gyvenimo 
sąlygų savo darbui tęsti ir sa
vo vaikams, kurie prie jos dar
bo konkrečiai prisideda.

Salėje girdisi besirenkan
čios minios triukšmas. E. Ku
dabienė, savo veidą jau gero
kai pakeitusi grimu, atsipra
šo ir dingsta kitame scenos 
šone. Noriu ją greičiau pama
tyti scenoje. Pakils uždanga, 
ir jos vietoje iškils gyva, akto
rės sukurta būtybė, kuri nieko 
bendro neturės su E. Kudabie
ne, su manimi maloniai besi
šnekučiavusia viešnia iš Ka
nados. Tai tas magiškasis teat
ro pasaulis, šimtmečiais užbu
riantis kiekvieną gentkartę 
Olimpo įkvėpta dvasia, kurios 
dėka galima atitrūkti nuo niū
rios gyvenimo tikrovės ir išgy
venti fantastiško pasaulio aist
ras, kančias, juoką ir ašaras.

“Ir kur gi tu dramblį matei?" Scena iš čikagiškės “Vaivos" linksmo scenos veikaliuko “Žemaitija”. Jį matysime 
per “Tėviškės Žiburių” spaudos balių Anapilio salėje balandžio 17, Atvelykio šeštadienį

Dievas sovietiniame mene
Prancūzų spauda apie religines prošvaistes sovietinėje literatūroje bei mene

Informacinis žurnalas “In
formations Catholiques Inter
nationales” 1981. VII. 15 
laidoje išspausdino vertą 
dėmesio straipsnį, paruoštą 
Ph: Sabanto. Su jo mintimis čia 
supažindiname “TŽ” skaity
tojus.

Komunistinio jaunimo laik
raštis “Komsomolskaja Prav
da” 1980 m. kovo mėnesį 
išspausdino laišką, savo 
skaitytojo iš Vladivostoko, 
kuriame klausiama: “Kodėl 
šiandienę kaikurie drovisi 
nešioti komsomolo ženklą, 
tačiau laiko moderniu dalyku 
nešioti kryželi ant kaklo?

Tai smulkus dalykas, bet 
būdingas dabarties būklei. 
Jaunimo nešiojamas kryželis 
ant kaklo, žinoma, dar nerodo 
jo religinių įsitikinimų, tačiau 
kalba apie palankumą re
liginei minčiai ir opoziciją 
komunistinėm idėjom. Ši mada 
vis plinta jau 15 metų, nors 
komunistinė vadovybė ją smer
kia ir su ja kovoja. Taip pat pa
stebėta, kad plinta ir tikybinės 
idėjos literatūroje, teatre, 
filme, plastiniame mene.

Būdingi ženklai
Sov. Sąjungoje ir Vakaruose 

yra gana plačiai žinomas filmų 
režisorius Andriejus Tar
kovsky, sukūręs filmą “And
riejus Rublevas”, Įkvėpimą bei 
paskatą radio rusiškose 
ikonose, pieštose garsaus 
dailininko Rublevo. Filmas 
buvo pagamintas 1966 m., bet 
negalėjo išvysti viešumos — 
turėjo laukti ištisus penkerius 
metus. Vėliau (1979) tas pats A. 
Tarkovskis sukūrė filmą “Jieš- 
kotojaš”, pasinaudodamas le
gendiniu riteriu, jieškojusiu 
Gralio — švento indo, iš kurio 
Kristus valgęs paskutinę vaka
rienę ir kurin buvęs surinktas 
Kristaus kraujas, tekėjęs nuo 
kryžiaus. Tame filme yra daug 
religinės nuotaikos, Šv. Rašto 
citatų. Panaudotas paveikslas, 
vaizduojantis šv. Joną Krikšty
toja ir esantis Gento (Grand) 
mieste, Belgijoje (“Misti
nio Avinėlio garbinimas”). Už 

Taip vaizduoja “hipius" sovietinis humoro laikraštis “Krokodil" (1978 m. 1 nr.), 
pašiepdamas jų domesį religiniu menu. Po tuo piešiniu parašyta: “Tėve, neik 
Mišių laikyti...” Iš RCDA leidinio

tuos filmus A. Tarkovskis 1980 
m. gavo sovietinės Rusijos res
publikos liaudies artisto 
vardą.

Tokio pat įvertinimo su
silaukė ir dailininkas Gla
zunovas, savo kūrybai įkvė- 
vėpimo jieškojęs religinėje 
senosios Rusijos praeityje. 
Sovietinė dailininkų sąjunga 
ilgai jo nepriėmė į narius. Tik 
kai praėjo 10 metų nuo pir
mosios jo parodos, pagaliau 
tapo priimtas.

Religinės poezijos kūrinių 
buvo prijungta prie Paster
nako romano “Daktaras Ži- 
vago”: “Magdalena I ir II”, 
“Gimimo žvaigždė”, “Get- 
semanio sodas”. Tie dalykai 
buvo išspausdinti Maskvoje 
1980 m. almanache “Poezijos 
dienos 1980”.

Iškyla paviršiun
Seniau teatriniuose vei

kaluose nebuvo galima minėti 
nei Dievo, nei kitų religinių 
dalykų. Pvz. mergaitė scenoje 
negalėdavo pasakyti savo 
mylimajam apie santuoką 
šventovėje. Dabar jau būna 
tokių prošvaisčių. Pvz. jų yra 
jauno dramaturgo Aleksandro 
Vampilovo veikale “Ančių 
medžioklė”. Autorius žuvo au
tomobilio nelaimėje, tačiau jo 
veikalai plinta.

Taip pat ir filmuose, net is
toriniuose, nebuvo galima už
siminti apie religinę santuoką. 
Naujai pagamintame filme 
“Žavios laimės žvaigždė” tokia 
užuomina yra. Jame vaiz
duojamas dekabristų su
kilimas prieš carą Nikalojų I. 
Pralaimėję sukilėliai, kurie 
nebuvo sušaudyti, nubau
džiami Sibiro tremtimi. Jų 
žmonos ir sužadėtinės ryžtasi 
vykti kartu su jais. Vieno 
sukilėlio žmona, prieš pa
darydama galutinį sprendimą, 
drauge su dukrele nueina į 
šventovę ir sustoja prie jos 
durų. Girdi giedant chorą Šv. 
Dvasios himną “Dangiškasis 
Karaliau, Guodėjau” ir balsą 
kunigo, skaitančio litanijos 

maldą: “Už tuos, kurie plaukia 
jūromis arba keliauja, už 
ligonius, už kenčiančius, už 
kalinius...”

Panašus atvejis yra minėto 
A. Vampilovo dramoje 
“Dvidešimt minučių su ange
lu”. Pagrindinis jos veikėjas 
nuolat susiduria su ne
tikėjimu, pykčiu, įtari
nėjimu dėl ramios, nesuin
teresuotos savo laikysenos. 
Kitas veikėjas jam taria: “Ar 
manai, kad esi Jėzus Kristus?” 
Šis atsako: “Klausyki, mes visi 
pirmoje eilėje rūpinamės sa
vimi. Tačiau, tikėk manimi, 
negalima visai užmiršti ir kitų. 
Ateina valanda, kai reikia 
brangiai mokėti už savo indi
ferentiškumą ir e g o i z m ą”. 
Anas veikėjas atkerta: “Tai 
pamišimas, tai religinis pa
mišimas!”

Viena namų draugė, tai gir
dėjusi, pastebi: “Tai šventasis. 
Žiūrėk, kaip jis kenčia!” Lo
sevas atsiliepia: “Šventasis? 
Juk tai komunistas, ateistas!” 
Senutė betgi nenusileidžia ir 
taria: “O kodėl komunistas 
negalėtų būti šventuoju? Ži
noma, turbūt neskaitėte 
Evangelijos? Gaila. Žino
tumėte, kad nusidėjėlis, ku
ris gailisi, yra vertingesnis už 
teisųjį”.

Šventojo akys
Taip pat minėtinas romanas 

“Tavo vardas”, parašytas Petro 
Provkurino ir išleistas 1978 m. 
200.000 egzempliorių. Jo vei
kėjas Petrovas, kompartijos 
narys, vieną vakarą užeina į 
sugriautos šventovės rūsį, kur 
sukrauta gana daug ikonų. 
Senas vienuolis parodo jam 
nuo drėgmės gendančius pa
veikslus, iš kurių spindi grožis, 
tikėdamasis, kad valdžios 
įstaigos susidomės ir juos ap
saugos. Viename paveiksle 
Petrovas pastebi nepaprastai 
gilias, spindinčias šventojo 
akis, kurių žvilgsnis sminga į 
žiūrovo širdį, ir sako: “Argi 
žmogus ne tam ątėjo žemėn, 
kad paliktų savo akis?... Juk 
žmogus nėra gyvulys be sielos, 
atėjęs žemėn vien tam, kad 
galėtų kūniškai džiaugtis! 
Nesuskaitomos žmonių kartos 
pagaliau turi būti kuo nors 
sujungtos. Taip, negalima 
nepastebėti šių akių, kurios 
kelia kažkokius klausimus iš 
tolimos praeities gelmių... O 
mes, ar pieš pajėgsime paro
dyti tokią galingą dvasią, tokią 
grožybę? Taip! Tai nėra 
dalykas, kuris gali realizuotis 
tik vienos kartos būvyje!”

Vienuolis pasiima mažytę 
Marijos ikoną ir išeina. Artėja 
jo mirties diena. Bet jis dar 
sapnuoja, kad dalyvauja šv. 
Sergiejaus šventovėje Ra- 
doneže paties šventojo lai
komose pamaldose.

Minėto Petrovo mintims yra 
artima Aitmatovo romano vei
kėjo Edigijaus galvosena. Pas
tarasis, žvelgdamas į giliuosius 
gyvenimo klausimus, taria: “O 
diena yra ilgesnė už visą 
šimtmetį”.

Panašių prošvaisčių yra 
poetų Voznesenskio ir Jev- 
tušenkos eilėraščiuose.

(Bus daugiau)

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

FAUSTAS STROLIA
“Vaivos” vokalinis vienetas 

yra įsteigtas 1973 m. Vienete 
dalyvauja dažniausiai aštuone
tas studentų amžiaus jaunuo
lių. Kartais priauga ligi tuzino, 
kartais ir vėl nubyra. Per šią 
grupę perėjo ligi šiol 48-nios 
lietuviškos atžalos. Vieni per 
tuos 9 metus tapo “Amerikos 
Balso” pranešėjais, kiti gydy
tojais, inžinieriais, lituanisti
nių mokyklų mokytojais, kiti, 
pabuvę pora metų, išvažiuoja 
toliau kur studijuoti, treti su
kuria šeimas ir dingsta iš mū
sų tarpo.

Pirmus kelerius metus puo
selėjome lietuvių liaudies ir 
kūrėjų dainas. Vėliau atsirado 
nauja paklausa: reikėjo Užga
vėnių publikai linksmos pro
gramos, nes kas metai daugy
bė mūsų organizacijų pradėjo 
puoselėti šią tradiciją. Pra
dėjome patys versti Broadway 
muzikinius vaidinimus, savaip 
pritaikyti lietuviškam kiemui. 
Atrodo, patiko. Taip kas metai 
statėme ką nors naujo: “Smui
kininkas ant .stogo”, “Muzikos 
garsai”, “Pietinis Ramusis van
denynas”, Disney filmų ištrau
kas, “Kilnioji mano dama”, “Že
maitija”. Tai parafrazuota 
“Oklahoma”. Dabar ruošiame 
komišką versiją operos “Faus
tas”. >

Dažniausiai pasirodome Či
kagos apylinkėse. Grupės vado
vo darbas parapijoje neleidžia 
sekmadieniais toliau gastro

Lietuviškos knygos Kanados bibliotekose
Valstybinėje bibliotekoje yra per 1000 lietuviškų knygų, 

kurios siuntinėjamos ir į kitas bibliotekas

Daugiakultūrės politikos dė
ka Kanados bibliotekos yra ap
rūpintos įvairių kalbų knygo
mis, kuriomis gali nemokamai 

.naudotis plačios skaitytojų ma
sės. Valstybinėje bibliotekoje 
(National Library) yra įsteig
tas specialus daugiakalbis sky
rius “Multilingual Biblioser- 
vice” (395 Wellington St., Ot
tawa, Ont. KIA 0N4), kuriam 
pavestas leidinių svetimom 
kalbom tvarkymas.

Iš to bibliotekos skyriaus 
“TŽ” redakcijoje yra gautas 
pranešimas, primenantis, kad 
bibliotekoje yra per 1000 lie
tuviškų knygų, laukiančių skai
tytojų. Kaikurių knygų yra po 
2-3 egzempliorius. Daugiakal- 
biame skyriuje dirba Regina 
D. Čeponkienė ir Irena Bell. 
Pranešime sakoma, esą labai 
svarbu, kad lietuviai minėto
mis knygomis naudotųsi, jas 
skaitytų. Tada bibliotekos va
dovybė bus paskatinta pirkti 
daugiau lietuviškų knygų bei 
padidinti turimą rinkinį. Prie
šingu atveju lietuviškos kny
gos gali būti išimtos iš apyvar
tos.

Valstybinė biblioteka turi
mas lietuviškas knygas siunti
nėja į tas bibliotekas, kur gy
vena daugiau lietuvių ir kur 
yra pareikalavimas. Nuo 1979 
m. daugiakalbis valstybinės 
bibliotekos skyrius yra išsiun

Adelaides lietuvių teatro “Vaidila" aktorius BRONIUS RAINYS, pami
nėjęs savo 60 metų amžiaus sukaktį Australijoje Nuotr. A. Vosyliaus

liuoti, bet bent kartą į metus 
aplankom tolimesnes koloni
jas: Omaha, Neb., Hot Springs, 
Ark., Denver, Col., New York, 
N* Y., ir Newark, N.J.

1981-1982 m. “Vaivą” sudaro: 
Alvyde Eitutytė, Dalia Kiudu- 
laitė, Laura Lauciūtė, Vida 
Momkutė, Regina Turnevičiū- 
tė-Ruesch, Viktoras Kelmelis, 
Antanas Kivinas, Vincas Ol
šauskas, Vytas Plioplys ir Arvy
das Stalionis. Sceninė priežiū
ra — Marytės Petkūnaitės, bu
taforija — Antano Kivėno, reži
sūra — Viktoro Kelmelio. Me
niškas apipavidalinimas — 
Fausto Strolios.

“Tėviškės Žiburių” spaudos 
baliuje balandžio 17 d. pasi
rodysime su dviem dalykais: 
pirmiausia su “Kilniąja mano 
dama”, o po pertraukos su Že
maitija”. Jei ankstyvesniuose 
pastatymuose vertimus pa
ruošdavo pats vadovas, tai jau 
“Kilnioji mano dama” yra 
bendro darbo vaisius su jauna 
lituanistine pajėga — Viktoru 
Kelmeliu.

Ta proga tenka tik pasi
džiaugti, kad tėvų ir lietuvio 
mokytojo pastangos išlaikyti 
gyvą lietuvišką žodį priaugan
čiose kartose nenueina veltui. 
Ačiū ir lietuviškai spaudai, ir 
radijo programoms, kurios 
mus jungia ir palaiko. “Tėviš
kės Žiburiams” linkime dar il
gai šviesti ir žadinti viltį mu
myse į laisvą tėviškės rytojų.

Iki pasimatymo Anapilyje!

tinėjęs įvairiom bibliotekom 
1.125 knygas. Šiais metais iš 
visos Kanados lietuvių gauta 
pareikalavimų tiktai 150 kny
gų. Tai labai mažas skaičius, 
rodantis menkę susidomėjimą 
lietuviškomis knygomis. Ypač 
laukiama daugiau skaitytojų 
iš Toronto lietuvių. Jie turė
tų kreiptis į Toronto Library, 
Languages Centre, tel. 928 
5280. Kitose vietovėse galima 
kreiptis į viešąsias bibliote
kas, prašant lietuviškų knygų 
sąrašo iš Multilingual Biblio- 
service, National Library. Vi
sos bibliotekos gali parūpinti 
knygų iš šios valstybinės bib
liotekos.

Šios bibliotekos turi lietu
viškų knygų: Alberta Multilin
gual Biblioservice Edmonto- 
tone — 200 knygų, Manitoba 
Public Library Services Win- 
nipege — 100, Central Ontario 
Regional Library Richmond 
Hill — 50, Metropolitan Toron
to Library Board — 200, Mid
western Regional Library 
Kitchener — 50, Niagara 
Regional Library St. Catha
rines — 300, Northwestern 
Regional Library Thunder 
Bay — 50, South Central Re
gional Library Hamiltone — 
50, Southwestern Regional 
Library Windsore — 25, Sas
katchewan Provincial Library 
Reginoje — 200. Inf.



Vankuverio moterų oktetas, dainavęs Vasario 16 iškilmėje. Pirmoje eilėje 
iš kairės: Aldona Goronsonienė. Leonarda Macijauskienė. Adelė Šmi
tienė: stovi — paskaitininkas dr. Julius Sakalauskas. Ona Macijauskienė. 
Elena Gumbelienė, Vida Maliorienė. Konstancija Smilgienė. Petras Skučas

Nuotr. E. Guinbelio

Ispaniškosios Amerikos poezija

Lietuvos laisvės kovos po 60 metų
Dr. Antano Rukšos veikalas “Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės”, II tomas

PR. NAUJOKAITIS

Niekad nepailstas vertėjas 
Povilas Gaučys 1981 m. išleis- 
dino savo išverstos ispanų 
Amerikos poezijos antologiją, 
pavadintą “Atogrąžų saulė”. 
Tai labai didelis darbas, 
apimąs 19 Pietų ir Vidurio 
Amerikos valstybių, duodąs 
net 90 poetų kūrybos 
pavyzdžių. Knyga turi 592 psl. 
Valstybės sugrupuotos al
fabetine eile, pradedant Ar
gentina ir baigiant Venecuela.

Argentinai atstovauja 11 
poetų. Iš jų pasaulyje labiau 
žinomi yra Leopoldo Lugones 
(1874-1938), Ricardo E. Moli
nari (g. 1898) ir Jorge Luis 
Borges (g. 1899). Iš mažesnės 
Bolivijos antologijon pateko 
tik trys poetai. Čilei atstovauja 
6 poetai. Čilė gali didžiuotis ir 
dviem Nobelio premijos 
laureatais. Tai stipri meilės, 
gamtos ir mirties lyrikė Gab
riela Mistral (1889-1957) ir re
voliucinių nuotaikų lyrikas, 
labai gerbiamas ir pavergtoje 
Lietuvoje. Pablo Neruda (1904- 
1973).

Iš mažosios Domininkonų re
spublikos į antologiją pateko 
du poetai, savo lyrikoje reiškią 
ir afrikiečių negrų kiek skirtin
gus jausmus. Nedidelė Ekvad
oro respublika antologijoje 
turi pasitenkinti trimis savo 
žymiausiais lyrikais. Taip pat 
trys poetai atstovauja 
nedidelei Gvatemalai. Bet 
Gvatemala gali didžiuotis net 
prieš didžiąsias ispanų valsty
bes, nes ji turi Nobelio pre
mijos laureatą — Miguel Angel 
Asturias (1899-1974), premiją 
laimėjusį už romaną, ne už 
lyriką.

Mažam Hondurui atstovauja 
du poetai lyrikai. Bet už tai 
Kolumbija pasirodo su aš- 
tuoniais poetais. Iš jų įtakingas 
modernizmo pijonierius Jose 
Asuncion Silva (1865-1896) 
darė įtakos visai ispanų 
poezijai. Žymus buvo ir iš 
Švedijos kilęs Kolumbijos poe
tas avangardistas Leon de 
Greiff (1895-1974). Pagarsėjęs 
literatūros kritikas Rafael 
Maya (g. 1897) stipriai reiškėsi 
ir poezijoje. O Eduardo Car
ranza (g. 1913) nusisuko nuo jau 
įsigalėjusios avangardinės 
naujų išraiškos formų jieš- 
kojimo poezijos ir grįžo į 
senąsias tradicines formas. 
Tokiu būdu Kolumbija turėjo 
poetų, dariusių įtakos ir kitų is
paniškų kraštų poezijai.

Mažai Kosta Rikai atstovauja 
tik du lyrikai. Poetų laisvę 
slopinanti Kuba antologijoje 
turi net 8 atstovus. Jie parinkti 
iš kiek vyresnės kartos poetų, 
ryškiau pasireiškusių dar prieš 
Castro atėjimą.

Gausiausiai atstovaujama 
yra Meksika — net 15 poetų. 
Tautiniu Meksikos poetu 
laikomas Ramon Lopez Vel
arde (1888-1921). Įtakingas 
Meksikoje buvo literatūros 
teoretikas ir poetas, skelbęs 
humanistines idėjas — Alfonso 
Reyes (1889-1959). Pats moder
niausias Meksikos poetas, tik
rai dailaus žodžio meistras, 
buvo Carlos Pellicer (1899- 
1978). Žymus poetas buvo ir 
Meksikos eksperimentinio 
teatro steigėjas Xavier Villaur- 
rutia (1903-1950).

Mažesnės valstybės turi 
mažiau ir poezijos atstovų: 
Nikaragva — 4, Panama — 2, 
Paragvajus — 2, Portorikas — 1, 
Salvadoras 3. Ir Peru turi 
pasitenkinti tik trimis, bet jau 

Uragvajus turi 5 poezijos 
atstovus, o Venecuela net sep
tynis.

Trumpame rašinyje neįm
anoma plačiau aptarti visų į 
antologiją sutelktų poetų, 
neįmanoma supažindinti ir su 
jų poezijos kūriniais. Tai tikrai 
didžiulis darbas, atliktas ver
tėjo. Poeziją versti yra labai 
sunku dėl kalbų semantinių ir 
sintaksinių skirtybių. P. Gau
čys laikosi pažodinio vertimo 
metodo. Toks metodas prasmės 
atžvilgiu vertimą gal ir priar
tina prie originalo, bet labai 
nukenčia forma, pranyksta 
muzikinis elementas, įtaigi 
subtilaus skambumo magika.

Vertėjui talkino ispanų li
teratūros žinovas Stasys Goš
tautas, suredaguodamas visą 
knygą ir parašydmas įvadą. Jis 
gan tiksliai aptaria ispanų 
Amerikos naująsias literatū
ros sroves ir tendencijas, ta
čiau jo įvade pasitaiko supai
niotų, visai neaiškių saki
nių, sumaišytų sąvokų (“gro
žio jieškojimas svarbiau už 
tikslą”). Pasitaiko ir pras
mės klaidų. S. Goštautas ne
skiria klausimo (nuo klausti, 
atsakyti) nuo klausymo (ausi
mis). Turbūt ir pats autorius 
nesupras šio supainioto saki
nio: “Dera žinoti: kritikos iš
kilimas ir įtikinimas ... pro
zoje, laisve ir pakilimą, gro
žio įsigalėjimą prieš taisyk
les; poezijoje naujumas” (7 
psl.).

Knygos metrikoje parašyta, 
kad kalbą žiūrėjo Pranas Raz
minas. Galima spėti, kad kal
bos taisytojas į redaktoriaus 
įvadą nė nežiūrėjo, nes pa
žiūrėjęs būtų pastebėjęs ir 
tas akį rėžiančias kalbos ir 
logikos klaidas.

Vertėjas pateikia ir trumpas 
poeto biografijas (greta poe
zijos pavyzdžių). Tie raši
niai sklandžiai parašyti. Iš 
poetų gyvenimo datų matome, 
kad į antologiją parinkti tik 19 
š. pabaigos ir 20-tojo poetai. 
Taigi “Atogrąžų saulė” yra 
naujosios poezijos antologija. 
Daugeliui lietuvių, ispanų kal
bos nemokančių, ispaniškoji 
poezija yra beveik nepažįs
tama. P. Gaučio parengta kul
tūrinė dovana mums yra labai 
brangi ir vertinga.

ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Ispanų 
Amerikos naujosios poezijos 
antologija. Sudarė ir išvertė 
Povilas Gaučys. Redagavo Sta
sys Goštautas. Kalbą žiūrėjo 
Pranas Razminas. Aplanką nu
piešė dail. Vytautas O. Virkau. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Išleido “Rūta”. Čikaga, 1981 
m., 592 psl.

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHO

LIC CHURCH IN LITHUANIA. 
No. 49, Sept. 8, 1981. American 
Publication Feb. 1, 1982. Trans
lated by Vita Matusaitis, edited 
by Rev. Casimir Pugevičius, pub
lished by the Lithuanian R. C. 
Priests' League of America, 351 
Highland Blvd., Brooklyn. N. Y. 
11207, USA.

BRIDGES. Lithuanian-Ameri
can Newsletter, Vol. 6, No. 1. Tai 
mėnesinis JAV Lietuvių Bendruo
menės leidžiamas bendralaiškis. 
Redaktorius — S. Goštautas (12 
Woodridge Rd., Boston, MA 02090). 
Administracija: Bridges, c/o Dar
bininkas, 341 Highland Boulevard, 
Brooklyn, N. Y. 11207, USA. Šiame 
leidinyje duodama skaitytojams 
žinių anglų kalba apie Lietuvą 
ir lietuvių išeivijos veiklą.

PASAULIO LIETUVIS, 1982 m. 
3(149) nr., kovas. Redaktorius — 
Bronius Nainys. Redakcijos ir

P. LELIS
Tęsdamas mirusio karo isto

riko pik. K. Ališausko įpusėtą 
darbą, dr. A. Rukša parašė ir 
1981 m. išleido Lietuvos nepri
klausomybės kovų antrąjį to
mą, apimantį ne tiek karinį, 
kiek istorinį-politinį laisvės 
kovų aspektą.

Pirmame tome Ališauskas 
aprašė lietuvių kariuomenės 
kovas su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais, nurodęs 
atskirų kautynių schemas su 
atitinkamais žemėlapiais, bet 
ten jis mažai nagrinėjo politi
nę ir diplomatinę lietuvių ko
vą, vykusią su lenkais ir tarp
tautinėje arenoje su didžiųjų 
valstybių politikos kaprizais.

Norėdamas tą spragą užpil
dyti, dr. A. Rukša savo veikalą 
tiek išplėtė, kad jis išėjo iš nu
matytų ribų ir tapo nauja Lie
tuvos-Lenkijos istorija.

Pratarmėje autorius paaiš
kina nesąs karo istorikas, bet, 
Veteranų Sąjungos pirminin
ko primygtinai prašomas, ne
galėjęs atsisakyti šio darbo, 
nes nebuvo jokios vilties, kad 
kas nors iš išeivių būtų tai at
likęs. O dabartinėje Lietuvoje 
dėl žinomų politinių sąlygų, 
tokios rūšies veikalas visiškai 
negalėtų pasirodyti. Jei jis bū
tų atsisakęs, tai išsamesnis 
rašinys apie lietuvių-lenkų ko
vas nebūtų iš viso parašytas.

Ši knyga turi 620 puslapių, 
suskirstyta į tris dalis. Pirmo
je ir antroje dalyje nagrinėja
mi lietuvių-lenkų santykiai ir 
kovos iki 1920 m. liepos 1 d. 
Tai užima didesnę knygos pu
sę. Trečioje dalyje aprašomas 
okupuotų Lietuvos plotų atga
vimas 1920 m. liepos ir rugpjū
čio mėnesiais.

Santraukai anglų kalba skir
ta tik 20 psl., bet daug vietos 
užima 1236 išnašos (apie 100 
psl.), nors jos surašytos smul
kiu šriftu. Tos išnašos naudin
gos istorikui, bet paprastam 
skaitytojui tai tik balastas.

Nesiimu tos knygos plačiau 
analizuoti ir vertinti, bet, per
skaitęs ją ištisai, noriu pa
reikšti skaitytojo nuomonę ir 
nurodyti knygoje pastebėtus 
netikslumus.

Šis dr. A. Rukšos veikalas 
yra labai išplėstas; daug paša
linių dalykų ir ilgų komentarų, 
kurie su tiesiogine kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
mažai ką bendro teturi. Su
prantama, autorius, būdamas 
ne karo istoriku, o pedagogu, 
savo rašinių tezes dėstė ne 
tiek istoriškai, kiek retoriškai.

Savo pastabas surašysiu 
čia iš eilės pagal puslapius. 
3-82 psl.: Lietuvos lenkėjimas. 
Lietuvių separatizmas. Terito
riniai siekimai. Lenkijos pre
tenzijos į Lietuvą. Tie skyriai 
priklauso bendrai Lietuvos is
torijai ir juos galime rasti, 
gal kiek siauresnėje apimtyje, 
dr. A. Šapokos, dr. V. Sruogie
nės istorijose ir Lietuvių Enci
klopedijoje. Autorius savo iš
vedžiojimus remia daugiausia 
lenkų šaltiniais.

83-168 psl. skyriuje daug 
prirašyta apie lenkų kariuo
menės, legijonų, Vilniaus “Sa
vigynos” organizavimą, bet 
nieko lygiagrečiai neparašyta 
apie lietuvių kariuomenės or
ganizavimą, lyg jo nebūtų.

Psl. 127 parašyta “Lenkiškos 
dalys pradėta steigti po 1817 
m. kovo mėn. revoliucijos”. Čia 
turbūt korektūros klaida. 169 
psl.: pati pavojingiausia pa
dėtis Lietuvai buvo 1918-1919 
metų sąvartoje. Kažin ar taip. 
Tuo metu Lietuva buvo kūri
mosi stadijoje. Okupacinė vo
kiečių kariuomenė Santarvės 
valstybių (Fošo) buvo įpareigo
ta sulaikyti bolševikus tam 
tikroje linijoje, kol Lietuvos 
kariuomenė bus suorganizuota 
ir pajėgi pati bolševikus išvy
ti. Taip ir buvo.

Psl. 400 autorius vėl karto
ja: Lietuvai pavojingiausias 
momentas buvo 1919 m. rude
nį. Bet tai irgi netiesa. Tuo 
metu bolševikai buvo jau išvy
ti, o bermontininkai patys pa
sitraukė iš Lietuvos gruodžio 
15 d. Pavojingiausias momen
tas ne tik Lietuvai, bet ir vi
soms Baltijos valstybėms buvo 
1920 m. lenkų karas su rusais. 
Jei Lenkija būtų buvusi nuga
lėta, tai visa Baltijos sritis 
būtų rusų užimta. “Vyslos ste
buklas” išgelbėjo ne tik Lenki
ją, bet ir Lietuvą.

administracijos adresas: 5620 S. 
Claremont Ave, Chicago, IL 60636, 
USA.

233 psl.: lenko Žano pareiš
kimas, kad Sleževičius, Kai
rys, Vileišis ir Paknys buvę 
Pilsudskio šalininkai, yra tik 
jo fantazija. Ar vertėjo tokias 
pasakas į knygą rašyti? 231-264 
puslapiuose (apie P0W 1919 m. 
rugpjūčio 28-29 d.d. ruoštą per
versmą) prirašyta daug nerei
kalingo balasto. Ir pats auto
rius 237 psl. rašo, kad tai ne
buvo paremta realiu pagrindu, 
o jo iškeltas lenkų istorikas 
Lossovskis pavadino to per
versmo rengimą . . . komedija.

261 psl.: 1920 m. sausio 5 d. 
lietuviai visdėlto buvo pradė
ję keltis į šiaurinę Dauguvos 
pusę. Tai autoriaus ar lenko is
toriko Lossovskio išmonė. Lie
tuvos kariuomenės kova su bol
ševikais pasibaigė 1919 m. spa
lio mėn.

Vyr. kariuomenės vadas gen. 
S. Žukauskas neleido lietu
viams keltis per Dauguvą, nes 
tai būtų savižudybė (J. Variako- 
jis, 4 pėst. pulkas). Variakojis 
su savo pulku stovėjo prie Dau
guvos. Jis kėlimosi per upę pa
vojų žinojo geriau, negu Los- 

■ sovskis, kuriuo A. Rukša remia
si. Juk Gryva, Daugpilio prie
miestis toj pusėj Dauguvos, te
bebuvo bolševikų rankose.

Tame pat puslapyje parašy
ta: “karinė lenkų-lietuvių su
tartis pasirašyta gruodžio 30 
d.” Čia turbūt klaida. Galėjo 
būti “lenkų-latvių sutartis”, 
nes lietuviai jokios karinės su
tarties su lenkais nepasirašė.

Panemunės sukilimas (265 
psl.). Apie šį nedidelį įvykį 
(1920 m. vasario mėn.) autorius 
prirašė net 30 puslapių, rišda
mas jį su daug pašalinių daly
kų: prancūzų ir rusų revoliuci
jom, Lietuvos padėtimi 1832 
m., Vilniaus un-to uždarymu, 
spaudos draudimu, Lenino at
vykimu, Uborevičiaūs ir Put
lios sušaudymu. Tai šiaudo 
skaldymas. Pik. J. Petruitis 
tą “sukilimą” paminėjo savo 
knygoje dviejuose puslapiuo
se, o pik. K. Žukas, nor$ tais 
metais buvo krašto aps. minis- 
teriu, savo knygoje “Žvilgsnis 
į praeitį” visai to sukilimo ne
minėjo, nes jis nebuvo to ver- 
tas-

Lemiamos lenkų-rusų ope
racijos (377 psl.). Čia vėl auto
rius prirašė 20 puslapių. Tos 
operacijos seniai žinomos iš 
betkurios istorinės knygos 
ar enciklopedijos.

Prancūzų kalbininkas Meil- 
let ar amerikietis Bender (408 
psl.) nebuvo jokie autoritetai 
Lietuvos etnografiniams klau
simams spręsti ir Lietuvai sie
nas nustatyti. Tad kam juos 
šioj knygoj minėti? Kad Pil
sudskio, Dmovskio ir Paderevs- 
kio idealas buvo sukurti galin
gą Lenkiją, įskaitant D. Lie
tuvos Kunigaikštiją (412 psl.), 
visiems lietuviams seniai buvo 
žinoma. Jų derybos su britais 
nieko gero Lietuvai nežadėjo, 
tai kam apie tai rašyti?

415 psl. rašoma apie valsty

Muzikas ALEKSANDRAS STANKEVIČ1US-STANKAY. išleidęs antra 
savo kūrinių muzikinę plokštelę Montrealyje

bės prezidento Paderevskio 
patikėtinį. Kada gi Paderevs- 
kis buvo Lenkijos prezidentu? 
Žinome, kad jis 1919 m. buvo 
ministeriu pirmininku, o pre
zidento pareigas ėjo “valsty
bės galva" Pilsudskis. Pirmuo
ju Lenkijos prezidentu 1922 m. 
išrinktas Lietuvos dvarininkas 
G. Narutovvicz, bet jis po dvie
jų dienų lenkų šovinisto Nevia- 
domskio buvo nužudytas.

419 psl. sakoma, kad Prancū
zijos prezidentu, vieton dėl sa
vo griežtumo “Tigru" praminto 
Clemenceau, tapo Poincarė. 
Čia dvigubas autoriaus sukly
dimas. Clemenceau niekuomet 
nebuvo prezidentu, bet buvo 
min. pirmininku. Poincarė bu
vo prezidentu 1913-1920. o po 
jo išrinktas prezidentu A. Mil- 
lerand 1920-1924.

Ką Spa konferencijoj (420 
psl.) Lloyd George su Fošu ir 
Millerandu, dalyvaujant Len
kijos min. pirm. Grabskiui. nu
tarė, autorius aiškiai nepasa
ko, o 10-ties puslapių konferen
cijos aprašymo maišatyje sun
ku susigaudyti. Iš kitų šaltinių 
žinome, kad bolševikams arti
nantis prie Varšuvos, Grabs- 
kis išskubėjo į Spa prašyti San
tarvę pagalbos ir ten pasirašė, 
kad Vilnių palieka Lietuvai.

Po prez. A. Smetonos su ka
riškiais nuotrauka klaidingai 
užrašyta: “...o dešinėje sėdi 
kar. P. Saladžius” (448 psl.). 
Faktinai ten sėdi kar. Ladiga. 
(Saladžius tais metais įstojo į 
kariuomenę, o Ladiga buvo di
vizijos vadu ir pasižymėjo ko
vose).

Gal dėlto, kad autorius nau
dojo daugiau lenkų negu lietu
vių šaltinius, iš tos knygos dau
giau sužinome apie lenkų ko
vas dėl nepriklausomybės nei 
lietuvių. Pasižiūrėkim tik į 
išnašų sąrašą — kiek ten Los- 
sovskių, Rudnickių, Makovs- 
kių, Smolenskių, Ochmanskių. 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų pagrindiniu ir autentiš- 
kesniu šaltiniu visdėlto ir to
liau pasilieka pik. J. Petruičio 
atsiminimai, nes jie parašyti 
Lietuvoje tik po 10 metų toms 
kovoms pasibaigus. Pik. K. Žu
ko atsiminimai parašyti po 40 
metų, o dr. A. Rukšos knyga — 
po 60 metų, nors jis daug pasi
naudojo Petruičio atsimini
mais.

Šiame leidinyje įdėti keturi 
žemėlapiai. Vytauto D. laikų 
ir nepriklausomos Lietuvos že
mėlapiai gana geri. Įdėtos aš- 
tuonios kariškių nuotraukos.

Šis leidinys, kiek jis liečia 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovas, galėjo būti perpus ma
žesnis, pasitenkinant 300 pus
lapių.

Dr. Antanas Rukša, KOVOS 
DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS, II tomas. Išleido 
LKVS “Ramovė”, talkinant 
“Kario” redakcijai. Spaus
dino Tėvų pranciškonų spaus
tuvė Brooklyn, N. Y. 620 psl. 
Kaina nenurodyta.

Tėviškės Žiburiai . 1982, IV. 15 — Nr. 16 (1679) • psl. 7

CI 1,11111.11111/111:1011
SIMFONINI KONCERTĄ Kleve- 

lando lietuviams su vietiniu ame
rikiečių orkestru sausio 24 d. su
rengė Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija savo salėje. 
Jame turėjo dalyvauti ir jaunasis 
pianistas Antanas Smetona, šio 
renginio iniciatorius. Paslydęs 
kieme ir susižeidęs petį, A. Sme
tona koncerte dalyvavo tik kaip 
klausytojas. Prie fortepijono jį 
pakeitė ukrainietis Romanas Ru- 
dinskis, studijų laikų bičiulis. 
Parapija A. Smetonos koncertą 
atidėjo kovo 13 d. Šį kartą klausy
tojų laukė du fortepijonai. Vienu 
A. Smetona atliko du koncertus 
fortepijonui — L. Beethoveno ir S. 
Rachmaninovo, o antruoju jam 
akompanavo simfoninio orkestro 
palydą pakeitęs pianistas Michael 
Root.

ŽURNALAS "ART AND AUST
RALIA" ("Menas ir Australija”) 
paskelbė tris nekrologus įniru
siems žymiems dailininkams, įdė
damas ir jų nuotraukas. Vienas 
nekrologas yra skirtas a. a. Hen
rikui Šalkauskui. Jame meno
tyrininkas G. Dockingas primena 
skaitytojams lietuvišką velionięs 
kilmę, jo neprastą išradingumą 
bei kūrybingumą, didelę meilę 
menui Australijoje.

DAIL. KAJETONAS ŠKLĖRIUS, 
tapytojas, peizažų ir portretų kū
rėjas, gimęs Rokiškio apylinkėse 
1876 m. liepos 27 d., mirė Kaune 
1932 m. sausio 14 d. Taigi šiemet 
sukako 50 metų nuo jo mirties. Či
kagoje kilo mintis šios sukakties 
proga surengti K. Sklėriaus kūri
nių parodą, jeigu pavyktų surasti 
pakankamą jų skaičių. Lietuvius 
dailininkus bei dailės mėgėjus, 
turinčius K. Sklėriaus darbų, kvie
čia atsiliepti Jaunimo Centre vei
kiančios M. K. Čiurlionio galeri
jos valdybos pirm. V. Aleknienė 
tel. 963-0739.

AKTORĖ DANUTĖ KRISTO (Kriš- 
topaitytė-Hermann) pernai vaidino 
keliuose Prancūzijos televizijai 
skirtuose filmuose. Šiemet planuo
ja vaidinti teatre Paryžiuje.

P. AFRIKOS RESPUBLIKĄ pa
siekė žinia, kad Cape Towne 1965 
m. mirusio dail. Prano Domšaičio 
kūrinius įsigijo JAV Lietuvių Fon
das, norintis savo tėvynainio pa
likimą išsaugoti lietuvių tautai. 
Apie tai plačiai rašė dienraštis 
“Die Burger” 1981 m. gruodžio 
11 d. laidoje. Straipsnį puošia di
delė velionies P. Domšaičio tapy
bos kūrinio nuotrauka. Pateikia
ma žinių apie P. Domšaičio bei 
jo žmonos Adelheid Armhold veik
lą P. Afrikoje. Ji ir parūpino in
formacijas tam laikraščiui, P. 
Afrikon atvykusi iš Havajų su sa
vo dabartiniu vyru Kaziu Žvironu. 
Prie P. Domšaičio kapo Cape 
Towno priemiestyje Plimstedte 
jiedu padėjo velioniui skirtą Lie
tuvių Dailės Instituto gėlių vai
niką. T a i liudija kultūriniame 
“Draugo” priede įdėta nuotrauka 
su sėdinčia A. Armhold-Žvironie- 
ne. Antkapyje įrašyta: “Pranas 
Domšaitis, 1890.9.15—1965.11.14”.

DAINŲ IR ARIJŲ PLOKŠTELĘ 
išleido Ročesteryje, N.Y., gyve
nantis tenoras Leonas Baltrus. 
Plokštelėn yra įrašytos keturios 
dainos lietuvių kompozitorių, de
šimt dainų bei operų arijų, sukur
tų Europos ir Amerikos kompozi
torių. Plokštelės sutiktuvės įvyks 
balandžio 17 d. Ročesterio lietu
vių parapijos salėje. Ją įvertins 
emerite prof. Vlada Sabalienė. 
daug metų dėsčiusi vokalinius da
lykus Nazareth kolegijoje. Dainų 
ir arijų programą atliks sol. L. 
Baltrus.

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERA
CIJOS Bostono klubas vasario 
27 d. paminėjo Šiaulių dramos 
teatro veiklos penkiasdešimtmetį, 
kuris buvo pradėtas 1931 m. 
pabaigoje italo C. Gozzi “Prince
sės Turandot” spektakliu. Klubo 
pirm. Elena Vasyliūnienė minė
jimo dalyvius supažindino su bu
vusia to teatro aktore Liucija Rut- 
kauskaite-Tvirbutiene. Pastaro
ji dalijosi atsiminimais, apiman
čiais teatro veiklą iki 1944 m. Esą 
buvo suvaidinti 57 veikalai, kurių 
23 buvo lietuvių autorių. L. Tvir- 
butienė kalbėjo ne tik apie teatro 
laimėjimus, bet ir vargus, susie
tus su dažnomis gastrolėmis kituo
se Lietuvos miestuose ir mieste
liuose. Kartais aktoriams tekda
vo apsirengti ir nusigrimuoti ko
kiame nors name ir pėsčiomis 
ateiti salėn. L. Tvirbutienė prisi
minė vienas gastroles, kai salė bu
vo antrame augšte, o grimuotis ir 
drabužius pakeisti teko pirmame 
augšte. Aktoriai tada pro langą 
kopėčiomis lipdavo j pirmą augš- 
tą ir taip pat kopėčiomis grįždavo 
antro augšto scenon. Šia proga 
tenka priminti, kad pats Šiaulių 
dramos teatras savo penkias
dešimtmetį paminėjo 1981 m. gruo
džio 26 d. pagaliau atnaujintame 
ir pagražėjusiame pastate. Dėl 
ilgai trukusio remonto taip pat 
dažnai teko verstis gastrolėmis, 
kasmet suvaidinant beveik 400 
spektaklių, sutraukiančių apie 
120.000 žiūrovų. Savo skyrius Šiau
lių dramos teatras turi Joniškyje, 
Kelmėje ir Šiaulėnuose.

KOMI’OZ. JONAS DAMBRAUS
KAS. beveik sulaukęs 90 metų 
amžiaus, mirė Kaune kovo 8 d. 
Velionis buvo širvintiškis, gimęs 
1892 m. gegužės 23 d. Pamusėje, 
baigęs Varšuvos muzikos institu
to vargonų klasę 1917 m. Kaune 
1922 m. įsteigė “Gabijos” draugi
jos chorą, vadovavo įgulos šven
tovės chorui, dirbo Kauno teatre 
orkestrantu bei chormeistriu. 
Suredagavo ir suinstrumentavo 
M. Petrausko operą “Eglė žalčių 
karalienė”, kuri buvo pastatyta 
1939 m. Svajojo ir apie savo ope
ras, bet planus, matyt, sukliudė 
H D. karas, sunkus pokarinis lai
kotarpis. Sovietinėje enciklopedi
joje teigiama, kad velionis, rem
damasis V. Mykolaičiu-Putinu, 
buvo sukūręs operą “Valdovas”, 
kuri betgi neišliko. Jos dingi
mas nepaaiškinamas. Pokaryje J. 
Dambrauskas 1946-50 m. vadova
vo Kauno universiteto, 1951-52 m. 
— Kauno politechnikos instituto 
studentų chorams. Kūrybinį jo 
palikimą daugiausia sudaro gies
mės bei dainos solistams ir cho
rams.

VILNIAUS OPEROS IR BALE
TO TEATRO šokėjų grupė, vado
vaujama vyr. baletmeisterio Vy
tauto Brazdylio, vasario 25-28 d. 
d. lankėsi Leningrade. Šio miesto 
gyventojams buvo suvaidinti ketu
ri V. Ganelino baleto “Baltara- 
gio malūnas” spektakliai, paruoš
ti V. Brazdylio, kuris yra baigęs 
Leningrado N. Rimskio-Korsako- 
vo konservatorijos baletmeiste
rių fakultetą. Gastroliniuose spek
takliuose pagrindinius vaidme
nis atliko baleto solistai — V. 
Kudžma, V. Parutytė, R. Ralaitė, 
A. Semionovas, J. Smoriginas ir 
V. Tarasova.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS salonas Vilniuje surengė 
Marijono Baranausko meninių 
nuotraukų parodą, kuriai jis bu
vo sutelkęs apie 100 savo darbų. 
M. Baranauskas yra fotožurna
listas, pirmą savo nuotrauką at
spausdinęs 1957 m. “Tiesoje”. 
Priklauso Tarptautinei Fotogra
fijos Meno Federacijai. Savo 
nuotraukose pagrindinį dėmesį 
skiria žmogui ir žemei. Vilniškė
je parodoje buvo išstatyti kultū
ros ir meno veikėjų portretai, Pa
nemunės gamtovaizdžiai, Jakuti
jos, Tadžikijos, Maroko vaizdai, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Šve
dijoje premijas laimėję ciklai — 
“Žmogaus gimimas”, “Tėvai”, “Pir
mieji žingsniai”, “Lygiuok kai
rėn!”

DAILĖS PARODŲ RŪMAI vil
niečius pakvietė į trijų dailinin
kių parodas — Domicėlės Tarabil- 
dienės, Honoratos Kėkštaitės-Raz- 
mienės ir Eleonoros Tunkevičie- 
nės. Amžiaus septyniasdešimtme
tį mininti D. Tarabildienė buvo 
išstačius! savo grafikos, tapybos 
ir skulptūros darbus. Keramikė E. 
Tunkevičienė, dirbanti Vilniaus 
“Dailės” įmonėje, parodai buvo 
sutelkusi nemažai keramikos kom
pozicijų ir vazų. Tekstilininkė H. 
Kėkštaitė-Razmienė dirba dėsty
toja Vilniaus dailės institute. Ji 
yra pasižymėjusi savo gobelenais, 
erdvinėmis skulptūromis, iš li
no nupintais reljefiniais portre
tais.

KAMERINIS LIETUVOS OR
KESTRAS, vadovaujamas Sau
liaus Sondeckio, vilniečius pa
kvietė į du koncertus filharmoni
jos salėje. Juose buvo atlikti še
ši J. S. Bacho Brandenburgo kon
certai, dalyvaujant žymiajam 
smuikininkui I. Oistrachui, tarp
tautinių konkursų laureatui, ir 
klavesinistui E. Oganesianui. Vi
sas J. S. Bacho Brandenburgo kon
certų ciklas Lietuvoje buvo atlik
tas pirmą kartą.

VILNIAUS STATYBININKŲ 
KULTŪROS RŪMŲ moterų cho
ras “Eglė”, vadovaujamas J. Ka
valiausko, pirmą kartą atliko nau
ją kamerinę P. Dikčiaus oratori
ją “Moters paveikslai”, kurios teks
to autorius yra E. Mieželaitis. Ora
torija sukurta bosui, moterų cho
rui ir instrumentiniam kvartetui. 
Be “Eglės” choro, jos atlikime da
lyvavo Vilniaus operos bosas V. 
Prudnikovas, kvarteto nariai — 
R. Katilius, A. Matulionytė, L. Lob- 
kova ir G. Kviklys. Dirigavo S. Son
deckis. Tris oratorijos dalis at
lieka instrumentinis kvartetas, 
keturias dalis — solistas ir mo
terų choras, o paskutinė aštunto
ji dalis tapo viso šio ciklo api- 
brendinimu. Oratorijai “Moters 
paveikslai” buvo skirta antroji 
koncerto dalis. Koncertą “Eglė”, 
diriguojama J. Kavaliausko, pra
dėjo kompoz. V. Juozapaičio ir 
poeto S. Žlibino daina “Tėvynė”, 
atlikta su kanklininkės J. Slipku- 
vienės palyda. Sekančių dainų 
puokštę sudarė S. Šimkaus, G. Va
nagaitės, V. Budrevičiaus ir M. 
Urbaičio kompozicijos. “Eglės” 
choras su dirigentu P. Gasiūnu 
atliko ir kelias įvairių tautų kom
pozitorių dainas — vengrų (Z. Ko- 
dajo), armėnų (Komitaso), lietu
vių (V. Bagdono), rusų (A. Fliart- 
kovskio), F. Chopino “Rudenį”, B. 
Britteno “Giesmes”. V. Kst.
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CHOLKRn

Vokalinis Čikagos vienetas “Vaiva”, kuris atliks meninę programa “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje balandžio 
17, Atvelykio šeštadienį. Anapilio salėje. Programos pradžia — 7 valandų vakaro

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

garbens

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

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

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431Te .
Namu 494-0605

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 E

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

18’/a% 
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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomas 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 J NAMUS

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

PR OGRISS realtorate ltd 1 IWkllVC/kJO 1072 Bloor St W, 
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada

Jums sąžiningai patarnaus' A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★ 
★ 
★

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

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

gatve tiesiog j garažą,
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai. Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

partijos atėjimo į valdžią 1976 
m. buvo pravesta 13 papildo
mų rinkimų, kurie visi baigė
si liberalų pergale. Tiesa, vi
so provincinio parlamento 
rinkimus ankstyvą 1981 m. pa
vasarį su didele atstovų daugu
ma laimėjo Kvebeko partija, 
bet jos populiarumas dabar 
gerokai krito. Tai liudija Mont- 
realio dienraščio “La Presse” 
užsakyti viešosios nuomonės 
tyrimai, pravesti š. m. kovo 2 
d. Nusivylimą premjero R. Le
vesque vyriausybe pareiškė 
54% apklaustų kvebekiečių. 
Per nepilnus metus Kvebeko 
partijos populiarumas suma
žėjo net 20%. Pasak “La Presse” 
tyrimų, jeigu kovo 2 d. būtų 
įvykę parlamento rinkimai, 
liberalai būtų gavę 37%, Kve
beko partija — 36% balsų.

Newfoundlandijos parlamen
to rinkimuose triuškinančios 
pergalės susilaukė premjero 
B. Peckfordo konservatorių 
partija, į 52 narių parlamen
tą grįžusi su 44 atstovais, libe
ralų atstovų skaičių sumažinu
si iki 8. Rinkimus pralaimėjo 
net ir liberalų vadas L. Stir- 
lingas. Toks pat likimas išti
ko ir socialistų vadą P. Fen- 
vvicką, parlamente neturėjusį 
nė vieno atstovo. Premjeras 
B. Peckfordas šiais rinkimais 
norėjo gauti gyventojų prita
rimą savo kovai su Kanados 
vyriausybe dėl Newfoundlan
dijos teisių į naftos šaltinius 
teritoriniuose pakrančių van
denyse. Jis nori, kad provinci
jai būtų paliktas tvirtas bal
sas tos naftos reikaluose, kad 
jai tektų 75% pajamų iš tos su
mos, kuri bus skirta abiem vy
riausybėm — provincinei ir 
Kanados. Derybos dėl naftos 
turtų pasidalinimo šiuo metu 
yra nutrukusios.

Kanados parlamentarus su
jaudino dėl Falklando salų 
įvykęs susikirtimas tarp Bri
tanijos ir Argentinos. Parla
mento nariai pasmerkė argen
tiniečių įvykdytą tų salų už
ėmimą. Opozicijos vadas J. 
Clarkas pareikalavo, kad Ka
nada imtųsi pilnų ekonomi
nių ir politinių sankcijų 
prieš Argentiną. Užsienio rei
kalų min. M. MacGuiganas at
metė pasiūlytą diplomatinių 
ryšių nutraukimą. Pasak jo, 
Kanada nori būti tarpininke 
taikiame šio karu gresiančio 
incidento sprendime. Bus su
stabdytos tik karinės siuntos 
Argentinon, daugiausia lie
čiančios dalis malūnspar
niams ir lengvų šarvuotų auto
mobilių pristatymas. Karo 
veiksmų atveju Britanija dar 
nėra paprašiusi Kanados pa
galbos. Iš tikrųjų Kanada ne
daug tegalėtų padėti, turėda
ma tik keliolika pasenusių ne
didelių karo laivų, kurių pu
sė būna taisoma uostuose. Ge
riausiu atveju galėtų būti pa
siųsti tik keli laivai.

Žurnalistė Barbara Amiel 
dienraštyje “The Toronto Sun" 
priminė skaitytojams, kad ir 
Kanadoje kada nors gali iš
kilti Falklando salas prime
nanti problema. Mat 10 mylių 
nuotolyje nuo pietinių New
foundlandijos salų yra d v i 
Prancūzijai priklausančios 
salelės — Šv. Petro ir Mique- 
lono. Bendras jų plotas — 93 
kv. mylios. Jos Prancūzijai bu
vo patikėtos 1814 m. pasirašy
ta sutartimi. Tuose vandenyse 
yra pradėtos naftos pajieškos. 
Newfoundlandijos vyriausybė 
savo teritoriniais vandenimis 
laiko 200 mylių pakrantės ruo

žą. Esą kas įvyktų tada, jeigu 
tokį pat ruožą paskelbtų ir tas 
saleles prie pat Newfound
landijos tvarkanti Prancūzija? 
Tų ruožų sankirtis galėtų su
kelti įtampą tarp Kanados ir 
Prancūzijos.

Ontario Gydytojų Draugija 
pradeda rotacinius streikus 
dėl nepakankamo OHIP svei
katos draudos paslaugų pa
branginimo. Naujasis sveika
tos min. L. Grossmanas nusta
tė atlyginimų padidinimą 34%. 
Toks padidinimas bus įvestas 
palaipsniui per trejus metus 
iki 1985 m. sausio 1 d. Pasak 
A. Grossmano, tada vidutinės 
metinės gydytojo pajamos, at
skaičius turėtas išlaidas, nuo 
$80.300 pakils i k i $114.100. 
Laipsnišką atlyginimų padi
dinimą jis įvedė savo nuožiū
ra be Ontario Gydytojų Drau
gijos sutikimo. Gydytojai, rem
dami savo reikalavimus, dabar 
ėmėsi priemonių, dėl kurių 
kenčia pacientai. Seniau jie 
telefonu savo pacientams duo
davo patarimus, pratęsdavo 
receptus vaistams. Dabar rei
kalauja, kad tokiais atvejais 
pacientai ateitų į jų kabinetus 
ir kad už tą vizitą atsilygintų 
OHIP sveikatos drauda. Gydy
tojai taip pat pradėjo išrašy
ti brangesnius vaistus, kai jų 
išlaidas padengia valdžia. 
Draugija taip pat skatina gydy
tojus nedalyvauti kaikuriuose 
ligoninių komitetuose, neuž
pildyti savo pacientams išlei
dimo iš ligoninių rašto. Dar 
labiau pacientai kentės To
ronte ir kitose Ontario vieto
vėse pradedamais rotaciniais 
vienos dienos gydytojų strei
kais, kurie liečia savo kabine
tų uždarymą, neesminių ope
racijų atidėjimą ligoninėse.

SPORTAS<02?
Kanados lietuvių 

krepšinio pirmenybės
Metinės Kanados lietuvių krep

šinio pirmenybės įvyks balandžio 
24-25 d.d. Toronte. Pirmenybes 
ruošia Kanados sporto apygarda. 
Jose dalyvauti pareiškė norą To
ronto Aušros, Vyčio ir Hamiltono 
Kovo krepšininkai. Tikimasi, kad 
prie jų prisijungs ir Montrealio 
Tauro krepšininkai.

Pirmenybės bus vykdomos vyrų, 
jaunių A (19) ir jaunių C (14) klasė
se. Vyrų klasės varžybos tebus vyk
domos vienoje grupėje. Jaunių B 
(16) klasės pirmenybių nebus, nes 
tik Toronto Vytis turi šios klasės 
komandą. Pirmenybėms iki šiol 
užsiregistravo: Hamiltono Kovo 
— vyrų I ir II komandos, jaunių 
A ir jaunių C: Toronto Aušros — 
vyrų, jaunių A ir C; Toronto Vy
čio— vyrų ir jaunių C.

Žaidimai vyks West Humber mo
kykloje, prie Martin Grove ir 
Finch gatvių sankryžos. Pirmeny
bių tikslas — išaiškinti Kanados 
lietuvių krepšinio meisterius, 
atrinkti dalyvius ŠA žaidynėms 
ir išvykai į Australiją. Pasiruoši
mus išvykai į Australiją trukdo 
stoka žinių iš Australijos lietu
vių sporto šventės rengėjų.

Krepšinio pirmenybėms Toron
te rūpinasi naujasis sporto apy
gardos vadovas R. Sonda. A.S.

GOLFO ŽINIOS
Po ilgos žiemos Toronto Lietu

vių Golfo Klubas pradeda 1982 m. 
sezoną primuoju turnyru Hornby 
Towers golfo laukuose balandžio 
24 d., 11.30 v.r. Antras turnyras 
bus gegužės 8 d., 10 v.r., Sunny 
Brea, savininkų J. ir H. Paukščių 
golfo laukuose. Sezono atidarymo 
turnyras, kuriame bus varžomasi 
visose klasėse dėl pereinamųjų 
taurių, įvyks gegužės 15 d., 10 v.r., 
Golf Haven laukuose. Šio sezono 
metu yra numatyta 14 turnyrų. Be 
to, Toronto Lietuvių Golfo Klubo

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų šventė 

— gegužės 15-16 d.d. Ta proga at
vyks dr. Kęstutis Skrupskelis ir ge
gužės 15 d. skaitys paskaitą tema 
“Tautinė kultūra ir mes”. Pagrin
dinė jos mintis: daug kultūrinių 
darbų atliekama okupuotoje Lie
tuvoje, bet lieka daug spragų, ku
rias užpildyti gali tiktai laisvo
ji išeivija. Dr. K. Skrupskelis stu
dijavo filosofiją Toronto un-te ir 
1967 m. gavo daktaro laipsnį. Šiuo 
metu jis profesoriauja South Caro
lina un-te. Yra vienas iš redakto
rių William James raštų leidinio, 
kurį sudaro 8 tomai. Bendradar
biauja “Aidų” žurnale, kurį laiką 
talkino “Lituanus” redakcijoje 
kaip kolektyvo narys. Paskaita 
bus gegužės 15, šeštadienį, 7 v.v.. 
Prisikėlimo Parodų salėje.

Skautų veikla
• Šv. Velykų proga sveikinu Lie

tuvių Skautų Sąjungos seses ir bro
lius, mūsų bičiulius bei rėmėjus. 
Kristaus Prisikėlimo šventė tegai- 
vina mūsų viltis ir tikėjimą švie
sesne ateitimi, testiprina mus dva
sinių vertybių siekime ir skautiš
kų pareigų atlikime.

Budžiu!
V. s. Sigitas Miknaitis, 

LSS tarybos pirmininkas
• Platesnės apimties Romuvos 

XX-mečio minėjimas įvyks lapkri
čio 14, sekmadienį, 4 v.p.p., Pri
sikėlimo salėje. Minėjimui rengti 
komitetas balandžio 4 d. posėdy
je pasiskirstė į sričių sekcijas ir 
pirmininku išsirinko v.s. V. Skrins- 
ką. Visi yra iš anksto prašomi jo
kių pobūvių tą sekmadienį nereng
ti.
• Šv. Jurgio sueiga — šį šešta

dienį, 1 v.p.p., Prisikėlimo muzi
kos studijoj. Sesės ir broliai bei 
jų tėveliai prašomi dalyvauti.
• Romuvai aukojo: $100 — V. Sin

kevičius; $50 — U. Bleizgienė. 
Skautiškas ačiū.
• XX-tosios Romuvos stovyklos 

komitetas papildytas sekančiais 
vadovais-vėmis: v.s. K. Batūra, s. 
D. Keršiene, s. P. Sapliene. Visų 
ketinančių stovyklauti vadovų-vių 
pasitarimai įvyks balandžio 18, 1 
v.p.p., Londone.

• XX-toje Romuvos stovykloje va
dovų tarpe turėsime ir v.s. kun. 
A. Saulaitį iki rugpjūčio 15 d. Č. S.
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Į REALTOR

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

13% % už 90 dienų term, indėl. E
14 % už 6 mėn. term, indėlius = u* asm. paskolas
14'/2% už 1 m. term, indėlius E nuo 18’/2%
13 % už 3 m. term, indėlius =
14 % už pensijų planą
14 % už namų planą E už mortgičius nuo 17%%
13 % už specialią taup. sąsk. —
11 % už taupymo s-tas E
6 % už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 

2290 Bloor West — pigios kainos —telefonas 769-4558

organizuojamas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos metinis turnyras 
Toronte rugsėjo 4-5 d.d. Sig. Kr.

Bostono maratonas
Kiekvienais metais ankstyvo 

balandžio pirmadienį per Bosto
no miestą pradeda vingiuotis ke
lių tūkstančių bėgikų eilės. Tai 
žymiausio pasaulyje maratono 
dalyviai. Bostono maratonas su
traukia ne tik iškiliausius pasau
lio ilgųjų nuotolių bėgikus, bet 
ir tūkstančius, kurie bėga ne tiek 
norėdami laimėti, kiek dalyvauti 
ir pasiekti baigmę.

Jau keliuose Bostono maratono 
bėgimuose matėsi jaunuolis, ku
rio krūtinę puošė Vytis. Tai buvęs 
Niujorko Lietuvių Atletų jaunu
čių futbolo komandos žaidikas 
Andrius Rajackas. Pirmąjį mara
toną Andrius bėgo 1974 m., būda
mas vos 15 metų amžiaus. Po ke
lių pasirodymų Long Island ir 
Niujorke nuo 197-7 m. jis sėkmin
gai dalyvauja Bostono maratone, 
kurį 1978 ir 1979 m. įveikė per 2 
vai. 45 min.

Praėjusį rudenį Niujorko mara
tono bėgime dalyvavo gausus bū
rys lietuvių iš Niujorko, Kleve- 
lando ir Kalifornijos — 5 vyrai ir 
2 merginos. Puikiai šį maratoną 
bėgo taip pat buvęs Niujorko LAK 
futbolininkas Petras Vainius pa
siekęs baigmę per 2 vai. 52:19 min. 
ir pralenkęs net 15,000 bėgikų. 
Toronte turime jaunus ilgųjų nuo
tolių bėgikus Arūną Gatavecką ir 
Gintautą Stirbį. Pastarasis yra 
bėgęs sostinės maratoną Otavoje.

Šio pasaulyje žymiausio ir po
puliariausio bėgimo pradžia sie
kia 19 š. Š. m. bėgimas bus 86-tasis. 
Bėgdavo vietinis policininkas vi
są kelią rūkydamas cigarą. Clea- 

(Nukelta i 9-tą psl.)

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

Tel. 533-5454

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ---------------------------- 7-------------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

European
Catering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

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

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris 
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.
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TO RO N T O»t
Metinis “T. Žiburių” spau

dos balius — šį šeštadienį, ba
landžio 17. Baliaus pradžia — 
6.30 v.v., meninės programos — 
7 v.v. Įdomią ir naujovišką me
ninę programą atliks vokalinis 
vienetas “Vaiva” iš Čikagos. 
Jis yra paruošęs du humoristi
nio pobūdžio dalykus — “Kil
nioji mano dama” ir “Žemaiti
ja”. Juose pinasi dainos, vai
dyba ir humoras. Be to, vakaro 
dalyviai galės pasivaišinti lie
tuviškais valgiais, pyragais ir 
kava. Mielos ponios prašomos 
iškepti pyragą ir paskambinti 
administratorei S. Andrulie- 
nei. Be to, bus vertingą laimi- 
kią loterija su tradiciniu p. 
Rakštienės tortu ir smagūs šo
kiai. Stalai yra numeruoti ir 
rezervuojami iš anksto tel. 
275-4672. Jau daug “TŽ” skai
tytoją įsigijo bilietus ir lau
kia Atvelykio šeštadienio. Ana
pilio salė yra erdvi, ir bilietą 
dar yra. Ją bus ir prie įėjimo.

Dailės paroda, kurioje bus iš
statyti jaunosios kartos daili
ninką — S. Jaškaus paveikslai 
ir B. Batraks keramika, bus ati
daryta per “TŽ” spaudos balią 
Anapilio salėje. Pati paroda 
veiks Anapilio Parodą salėje. 
Ją galima bus lankyti balan
džio 17, šeštadienį, nuo 6 v.v. 
iki 11 v.v., ir balandžio 18, sek
madienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

Kanados Liet. Kataliką Ku
nigą Vienybės suvažiavimas — 
balandžio 21, trečiadienį, 12 
vai., Prisikėlimo par. patal
pose.

KLK Moterą Dr-jos Lietuvos 
Kankinią parapijos skyriaus 
paskutinis prieš vasaros sezo
ną susirinkimas įvyks balan
džio 25, sekmadienį, po 11 v.r. 
pamaldą Parodą salėje. Pa
skaitą apie širdies ligas skai
tys dr. G. Skrinskas. Kviečia
me ir parapijiečius šioje pa
skaitoje dalyvauti. Narią daly
vavimas yra būtinas, nes turi
me daug svarbią einamąją rei
kalą išsiaiškinti. Laukiame 
visą. Valdyba

KLK Moterą Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus rengia
moje poezijos popietyje balan
džio 25 d. kartu su poetu Ber
nardu Brazdžioniu dalyvaus 
ir kanklininkė Mirga Bankai- 
tytė ir Klevelando. Mirga kank
liuoti pradėjo būdama 7-erią 
metą amžiaus. Lankė Onos Mi
kulskienės kanklią studiją 
(baigė 1976 m.) ir 1972 m. buvo 
priimta į Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestrą. Per įvairius 
ansamblio koncertus pasiro
dydavo kaip kanklią solistė. 
Pati viena yra atlikusi progra
mą Detroite, Niujorke, Filadel
fijoje, Vašingtone, Los Ange
les, Čikagoje, jaunimo kongre
se Europoje ir net Bahamose. 
Šią vasarą vyksta į Karako 
miestą, Venecueloje, kur lie
tuviams ir vietinei publikai 
demonstruos kanklią muziką.

M. Bankaitytė 1979 m. baigė 
Šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą, o 1981 m. pedagogi
kos institutą. Dabar lituanis
tinėje mokykloje dėsto dai
navimą. Priklausė “Nerijos” 
studenčią vokaliniam viene
tui ir sporto klubui “Žaibas”. 
Šiuo metu studijuoja Kleve
lando universitete. Inf.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Toronto Lietuvių Namą Mo
terą Būrelio valdyba gegužės 
2, sekmadienį, 2 v.p.p., Gedimi
no menėje šaukia metinį savo 
narią susirinkimą. Jame bus 
aptarti veiklos reikalai, ren
kama nauja valdyba. Po to — 
vaišės su menine programa. 
Visos narės ir prijaučiančios 
Būrelio veiklai, ypač jauno
sios kartos atstovės, kviečia
mos dalyvauti.

A.a. Agnietė Arštikaitienė 
labai staigiai mirė balandžio 
6 d. Bramptone, Ont. Buvo pa
šarvota Turnerio-Porterio lai- 
dotuvią namuose Mississaugo- 
je. Gedulo Mišios buvo atna
šautos balandžio 7 d. vakarą 
Lietuvos Kankinią šventovėje, 
dalyvaujant labai gausiam bū
riui tautiečią. Pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. J. Staškus, koncelebravo 
kun. L. Januška, OFM. Po pa
maldą Anapilio parapijos var
du atsisveikinimo žodį tarė 
dabartinės tarybos pirminin
kas J. Andrulis, Kat. Moterą 
Draugijos vardu — pirm. G. 
Trinkienė, Anapilio Moterą 
Būrelio — pirm. R. Celejews- 
ka, Bramptono lietuvią — J. 
Paršeliūnas. Šeimos bei gimi
nės vardu visiems padėkojo 
dr. G. Skrinskas. Pamaldą da
lyviai buvo pavaišinti suneš
tinėmis vaišėmis parapijos sa
lėje. D. Ketvirtadienio rytą 
velionė išlydėta iš Lietuvos 
Kankinią šventovės į lietuvią 
kapines ir ten palaidota. Apei
gas atliko kun. J. Staškus.

Labai gausūs laidotuvią da
lyviai buvo akivaizdus ženk
las įvertinimo velionės, kuri 
pasižymėjo tylia, labdaringa 
veikla lietuvią visuomenėje. 
Pvz., ji paruošdavo garsiuo
sius raguolius baltiečią vaka
rams Kanados parlamento rū
muose. Turėdami su savo vyru 
Jonu gėlyną, dažnai patarnau
davo “T. Žiburiams”, organiza
ciją renginiams, parapijoms 
ir paskiriems asmenims. Ji iš
keliavo, bet jos labdaringi dar
bai tebekalba apie ją. Ilsėkis 
ramybėje!

A.a. Agnietės Arštikaitienės 
atminimui “TŽ” aukojo$25: Vi
da ir Arūnas Dailydės; po $20: 
J. D. Petroniai, dr. A. ir D. Bar
kauskai, Teresė ir Vladas Ba- 
čėnai, Vincas Bačėnas; $15: Lo
reta ir Petras Murauskai; $10: 
Zita ir Pranas Sakalai, Anelė 
ir Jonas Puteriai, Regina Cele- 
jewska.

Kanadoje vis dar yra lietu
vių, remiančią komunistinę 
spaudą. Skelbiamuose sąra
muose matyti šios pavardės: 
Nellie Kukenis, Cowansville, 
Que., $100, Ch. Benush, Winni
peg, Man., $15, Izabelė Rūkas, 
Toronto, Ont., $5. Žymiai dau
giau tokią aukotoją yra JAV-se.

JAV Lietuvią Bendruomenė 
leidžia informacinį mėnraštį 
anglą kalba “Bridges”. Jį da
bar redaguoja S. Goštautas. 
Šis mėnraštis skirtas lietu
viams, kurie nebekalba arba 
silpnai kalba lietuviškai. Ja
me pateikiama įvairią infor
maciją apie lietuvią veiklą. 
Vinjetėje įrašyta, kad tai “Li
thuanian-American Newslet
ter”. Norint sudominti kana
diečius, reikėtą įjungti ir žodį 
“Canadian” arba žymėti tiktai 
“Lithuanian Newsletter”. Ad
resas: Bridges, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA. Metinė prenumerata — 
$5.00 JAV.

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

"Gintaro"

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS GINTARAS
visus maloniai

kviečia

METINI
atsilankyti į

$ 
w

s.m. gegužės 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

PROGRAMOJE - visos šokėjų grupės, dainininkai
ir muzikai. Bus loterija, kava ir pyragai.

Stalai numeruoti, rezervuokite iš anksto pas. J. Vingelienę tel.
536-1785 ir parapijose sekmadieniais.
Kama: suaugusiems — $6.00,
studentams ir pensininkams — $4.00

tėvų komitetas

Lietuvos Kankinių parapijos jaunų šeinių sekcija
š.m. gegužės 9, sekmadienį, 12.30 v.p.p., Anapilio salėje rengia

su menine programa ir pietumis (šilti valgiai su vynu). 
Meninę programą atliks jaunimas, pietus paruoš J. Bubulienė. 
Stalas šeimai nuo 6 iki 14 asmenų; kaina: suaugusiems — $8.00, 
vaikams nuo 1 iki 7 metų nemokamai, vaikams nuo 7 iki 14 m. — $3.00. 
Stalai numeruoti ir užsakomi iš anksto pas sekcijos pirmininką V. Narušį 
tel. 277-1128 arba pas J. Bubulienę tel. 667-8260.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų

Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas
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Pranešimas iš Vokietijos

Narkotikai ir pornografija
K. BARONAS

Olandijos Amsterdamas yra 
vienas pagrindinią Europos 
narkotiką centrą. Jo siūlai 
siekia Azijos kraštus. Iš ten 
atgabena šiuos jaunuolią mir
ties nuodus daugiausia kinie- 
čią tautybės pirkliai. Be pačią 
olandą, į šį tinklą yra patekę 
beveik 2000 užsieniečią, kurią 
800 yra iš Vokietijos pabėgę 
jaunuoliai. Jie olandams suda
ro daug keblumą, kadangi juos 
tenka ne tik maitinti, bet ir 
rūpintis ją nakvyne, gydytojais 
ir t.t. Įvairios organizacijos, 
ypač tikybinės, renka pinigus 
šią ligonią išlaikymui, tačiau 
ištekliai yra labai riboti. Olan
dijos vyriausybė kreipėsi į 
Bonną, prašydama paramos.

Tiesa, vokiečiai beveik akli
matizavosi Olandijoje, išmoko 
ne tik puikiai olandiškai, bet 
ir net amsterdamiško akcento. 
Vokiečią spauda gan plačiai 
rašė apie savą jaunuolią prob
lemas Olandijoje, atkreipda
ma dėmesį į olandišką teismą 
labai švelnius sprendimus — 
bausmes už narkotiką vartoji
mą. Tad nėra ko stebėtis, jei 
30% vokiečią jaunuolią yra pa
bėgę iš įrengtą narkomanams 
terapijos namą ar rehabilita- 
cijos centrą.

Deja, tokią jaunuolią gyve
nimo pabaiga yra labai liūdna: 
kiekvienais metais pigiuose 
Amsterdamo viešbučiuose ar 
nakvynią namuose nuo narko
tinių nuodą miršta apie 20 Vo
kietijos jaunuolią. Dažniau
siai policija nejieško tėvą,

giminią, artimąją, atiduoda 
lavonus medicinos fakultetui.

Svarstybos, jieškojimas prie
žasčių yra kasdieninis Vokieti
jos gyvenimo reiškinys. Pasku
tiniu metu sujudo motinos, ma
tydamos slidą vaiką kelią, ve
dantį į kalėjimą, prostituciją 
ir...kapines. Veikia moterą są
jūdžiai, komitetai kovai prieš 
plačiai’paplitusią pornografi
ją, rodomus nemoralius filmus 
baruose “peep show” ir t.t. 
Dideliuose miestuose šio pa- 
dugnią gyvenimo pasipelnymo 
įrankiu paprastai tampa mo
terys: Hamburgo, Frankfurto, 
Muencheno, Berlyno ir kt. Vo
kietijos miestą didžiausi kvar
talai yra “pasipuošę” nuogą 
moterą nuotraukom, viliojan
čiom reklamom, viešaisiais na
mais.

Šią trumpą apybraižą rašau 
tuoj po televizijos programos 
žinią — pranešimo apie užda
rymą “peep show” Frankfurte. 
Tai nuopelnas katalikią ir 
evangelikią motery komitetą, 
padariusią spaudimą krikščio- 
niy-demokratą partijos bur
mistrui Walteriui Wagneriui 
ir visai savivaldybei.

Numatoma “išvalyti” visą 
pagrindinės Frankfurto gele
žinkelio stoties kvartalą, įreng
ti čia krautuves, gražy preky
bos rajoną. Tačiau televizijos 
komentatorius, gan ilgai rodęs 
šį geležinkelio kvartalą, visai 
teisingai pastebėjo, kad padug
nės, išmestos iš vienos gatvės, 
sau pastogę ras kitoje miesto 
pusėje.

SKAITYTOJAI PASISAKO
KNYGOS JIEŠKANT

“TŽ” spausdinti J. Bergerio kny
gos “Skenduolių karta” vertimai 
susilaukė šiokio tokio susidomė
jimo. O vienas tautietis, gyvenąs 
JAV, pareiškė netgi norą įsigyti 
tą knygą anglų kalba, klausdamas 
kur ir kaip.

Tokiu atveju reikia pirmiausia 
išsiaiškinti du dalykus: a. knygos 
pasirodymo datą ir b. leidyklą, 
būtent, BERGER, Joseph, Ship
wreck of a Generation; the me
moirs of Joseph Berger. London, 
Harvill, 1971, 286 p. Po to tenka 
nustatyti, ar knyga dar tebedūli 
sandėliuose, ar yra išparduota, 
t.y. užeiti į artimiausią viešą 
skaityklą, kolegijos arba univer
siteto biblioteką.

Knygų leidėjai yra žmonės, ku
riem rūpi išparduoti savo išleis
tas knygas. Užtat jie mielai bend
radarbiauja su bendrovėm, kurios 
leidžia metraščius — katalogus, 
išvardinančius atsargoje turimus 
leidinius. Tie žinynai vadinasi 
“Books in Print”. T i e žodžiai 
“books in print” neišvengiamai 
pasimaišo pavadinime. Taip tu
rim: Books in Print (amerikietiš
kas), British Books in Print, Inter
national Books in Print, Verzeich- 
nis lieferbarer Buecher — Ger
man Books in Print, Paperbacks 
in Print.

Visose skaityklose yra mažiau
siai vienas ar du tokių žinynų. 
Bibliotekų personalas paslaugus, 
jis mikliai susitvarko su tais žiny
nais. Atseit, jų bijot nereikia. Ga
lima paskambinti ir telefonu. To
kiu atveju patartina tiksliai per
teikti autoriaus pavardę, knygos 
pavadinimą. Būtina paprašyt, kad 
vergsiantis prie ragelio tarnauto
jas patikrintų, ar knyga minima ži
nynuose.

Bergerio knyga išleista Londo
ne. Gal būta kito leidimo Niujor
ke? Gal ji pasirodė kišeninio for
mato pavidalu? Žodžiu, pravartu

Lietuviškoji parapija dabar ir ateityje
Specialus suvažiavimas Kanados lietuvių parapijų ir Bendruomenės 
atstovų 1982 m. gegužės 8 d. Hamiltone, kur bus aptariamos lietuviškų 

parapijų problemos
Lietuviškos Parapijos Me

tais KLK Centras, susitaręs su 
KLB krašto valdyba, rengia 
specialų suvažiavimą llamil- 
nono Aušros Vartų parapijos 
salėje š. m. gegužės 8, šeštadie
nį, 10 v.r. Jame svarstybų forma 
bus nagrinėjamos dabarties 
lietuviškų parapijų proble
mos, jieškant praktinių būdų 
išlaikyti parapiją lietuvišku
mui. Tam yra parinkta tema 
“Lietuviškoji parapija dabar 
ir ateityje”. Ji bus nuosekliai 
gvildenama pakviestų svarsty
bų narią ir visų suvažiavimo 
dalyvių. Minėta tema kalbės 
šie svarstybų nariai: kun. dr. 
F. Jucevičius, kun. Pr. Gaida, 
dr. O. Gustainienė, kun. J. Staš
kus, sesuo Igne Marijošiūtė ir 
Gabija Juozapavičiūtė-Pe- 
trauskienė. Prie ją jungsis visi 
suvažiavimo dalyviai diskusi
jose.

Suvažiavime kviečiami daly
vauti kunigai, seselės, para
pijų tarybų bei komitetų na
riai, KLB krašto valdybos ir 
apylinkių atstovai, organiza
cijų atstovai. Svarbu, kad da
lyvautų visų lietuviškų para
pijų bei misijų atstovai ir drau
ge su Bendruomenės atstovais 
aptartų esamas problemas.

Turimomis žiniomis, suva
žiavime dalyvaus ir evangeli
kų atstovai, padarys praneši
mą bei dalyvaus diskusijose.

Suvažiavimo registracija 
prasidės 9 v.r. Hamiltono lie
tuvių parapijos salėje. Posė

dis prasidės 10 v.r. ir baigsis 
4 v.p.p., jeigu bus laikomasi 
numatyto plano. Numatyta per
trauka pamaldoms ir pietums.

Suvažiavimo rengėjai kvie
čia visus iš anksto ruoštis jame 
dalyvauti ir aktyviai prisidė
ti prie numatomų darbų. Inf.

Bostono maratonas
(Atkelta iš 8-to psl.)

rence De Mar buvo vadinamas Mr. 
Marathon. Jis dalyvavo 33-juose 
bėgimuose ir pasiekė daugiausia 
laimėjimų — 7. Pernai didžiausių 
ovacijų susilaukė dabartinis Mr. 
Marathon — 74-rių metų amžiaus 
John Kelly. Savo 50-tąjį maratoną 
jis įveikė per 4 vai. 01:35 min. Šį 
maratoną jis laimėjo du kartus — 
1935 ir 1945 m. Jo sūnus, irgi John, 
maratoną laimėjo 1957 m. Bėgimo 
pabaigoje šio maratono bėgikams 
tenka įveikti kelis kalnus. Vie
nas jų, prie kurio palūžta dauge
lio bėgikų valia ir ištvermė, yra 
vadinamas “Heartbreak Hill”.

1981 m. maratonas buvo gausiau
sias. Dalyvavo 6,845 bėgikai, ku
rių 684 moterys. Užtruko net 10 
minučių, kol paskutinis dalyvis 
peržengė pradmės liniją.

1981 m. laimėtoju tapo japonas 
Tošihiko Seko, įveikęs šį nuoto
lį per 2 vai. 09:26 min. Moterų bė
gimą laimėjo N. Zelandijos Alli
son Roe per 2 vai. 26:46 min. Ka
nados Jerome Drayton laimėjo šį 
maratoną 1977 m. ir Jacqueline 
Gareau iš Montrealio 1980 m. Per
nai ji buvo penkta, nors žymiai 
pagerino savo laimėjimo laiką. 
Abiejų laimėtojų pasekmės per
nai buvo rekordinės. A. S.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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@ Puikiausiomis gėlėmis ir jų sudėstymu 
£ mes pasirūpinsim. Kreipkitės į

I Mensour’s Flower Shop

S 395 Roncesvalles Avė., Toronto S. 7
(arti Turner & Porter laidotuvių namų). '

Telefonas 536-5691

t
* Pristatymas visur miesto ribose *

* Priimamos “Visa" kredito kortelės 9

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 įstaiga nuo 1982 m. kovo 1 d. Naujas adresas:

2 Jane St, suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
Antanas Genys 231-2839
Bronius Ščepanavičius 274-4313
Vacys Žižys 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

I I U IA riHbz f WORLD
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

V/S(/ DRAUDA • 20 A4E7U PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

Gegužės 26
Birželio 16
Liepos 8
Liepos 22

Rugpjūčio 11
Rugsėjo 1
Rugsėjo 29

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

ir telefonu

EAC E MAS
All Seasons Travel, B.D.

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

tokiu atveju palikti bibliotekos 
tarnautojui-savo telefono numerį, 
kad radęs atskambintų.

Mūsų atveju visi tie patikrini
mai nedavė lauktų pasekmių. Gal
būt Harvill leidykla nesiteikė pa
siųsti “British Books in Print” 
savo turimų knygų sąrašo? Tokiu 
atveju skaityklos tarnautojas pa
tars jums kreiptis į pačią leidyk
lą. Jos adresas: The Harvill Press 
Ltd., 30a Pavillion Rd., London 
SW1 XO.H.J., England.

Savaime suprantama kur kas pa
prasčiau būtų pasiskolinti “Ship
wreck of a Generation” iš viešo
sios bibliotekos. Jeigu ji jos ne
turi, gali persisiųsdint iš kurios 
nors kitos rajono ar krašto biblio
tekos. A. Ž.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W„ Suite 200 Telefonai*
prie Royal York . ; (416) 231.4138
Toronto, Ontario ———
M8X 1C5 namų 249-2637

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

insurance ★ Namų — Gyvybės
★ 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
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B MONTREAL

SPAUDOS BALIUS S
Meninę programą atliks muziko Fausto S t r o 1 i o s 
vadovaujama vokalinė grupė “V A I V A” Iš Čikagos 
Šokiams gros “SUNSET” penkių asmenų orkestras 
Išalkusieji gaus lietuviškų valgių, 
ištroškusiejl — 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
(ėjimo bilietų kaina — $6.00, studentams — $3.00

Spaudos vakaro proga Anapilio parodų salėje balandžio 17-18 dienom! 
engiama dailininko SAULIAUS JAŠKAUS paveikslų ir dailininkės BIRUTEI 

B A TRAKS keramikos darbų PARODA

Dalyvaukime visi, kad spaudos ateitis butų šviesi!

TO LOVĮ
Anapilio žinios

— Tradicinėse Kristaus prisikė
limo pamaldose Velykų rytą daly
vavo labai daug tautiečių. Apei
gas atliko klebonas kun. J. Staš- 
kus, giedojimus — sol. R. Strimai
tis ir parapijos choras, vad. muz. 
St. Gailevičiaus, palydimas var
gonais J. Govėdo. D. Penktadienio 
ir D. Šeštadienio apeigų giedoji
mus atliko R. Paulionis.

— Pamaldos Staynerio lietu
viams — balandžio 18, Atvelykio 
sekmadienį, 5 v.p.p., p.p. Lapavi- 
čių patalpose.

— Lietuviškos Parapijos Metų 
tema rengiamas suvažiavimas ge
gužės 8, šeštadienį, 10 v.r., Hamil
tono par. patalpose. Dalyvauti 
skatinami ypač visi Anapilio par. 
tarybos nariai.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
pildomai gauta $130.00.

— Parapijai paaukojo po $300.00 
dr. A. Valadka ir "Parama".

— Lietuvos Kankinių šventė — 
parapijos atlaidai bus gegužės 2, 
sekmadienį.

— Inž. P. Ščepavičiaus Anapiliui 
paaukota tūkstantinė buvo ne ket
virtoji, bet penktoji. Tuo būdu jis 
įrašomas į mecenatų sąrašą. Už 
klaidą atsiprašo Anapilio Sodybos 
valdyba.

— Mišios balandžio 18, Atvely
kio sekmadienį, 10 v.r. — už a.a. 
Kazį Ožalą, 11 v.r. — už a.a. Anas
taziją Ščepavičienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldas balandžio 18, Atve
lykio sekmadienį, 9.30 v.r., laikys 
svečias kunigas Povilas Dilys.

— Tarybos-valdybos posėdis — 
balandžio 15, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., šventovėje. Dalyvaus kun. J. 
Calitis ir svečias kun. P. Dilys.

— Moterų draugijos posėdis — 
gegužės 2, sekmadienį, po pamal
dų pas I. Drešerienę, 214 Lloyd 
Manor Road, Islington, Ont.

— Pavasarinis nuosavybės tvar
kymas, remontai ir gėlių sodini
mas— gegužės 15, šeštadienį. Kvie
čiami visi galintieji parapijiečiai 
dalyvauti ir atsinešti savo įran
kius.

— Kun. Povilas Dilys laikinai ap
sigyveno Toronte. Jo adresas: 18 
Lynd Avė., Toronto, M6R 1T7. Tel. 
588-1130. Jis eis klebono pareigas 
parapijoje iki vidurvasario. Turin
tieji klausimų ar pageidaujantieji 
pastoracinių patarnavimų, prašo
me skambinti kunigui.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykose per Mišias giedojo 

sol. J. Sriubiškienė, S. Žiemelytė, 
A. Simanavičius ir parapijos cho
ras. Po Prisikėlimo Mišių visi bu
vo pavaišinti kava ir pyragais, 
kuriuos paruošė parapijos mote
rų skyrius. Chorui vadovavo sol. 
V. Verikaitis, akompanavo P. Vy
tas. D. savaitės budėjime (dieną 
ir naktį) dalyvavo organizacijos 
ir pavieniai asmenys. Altorius pa
puošė V. Siminkevičienė.

— Pakrikštyta: Laura-Nicole, 
Dianos ir Edvardo Bekertu duktė.

— Nauji vitražai šventovės prie
angyje yra a.a. Juozo Švėgždos 
atminimui, paaukoti šeimos.

— Visos par. tarybos posėdis, 
kuriame bus išrinktas tarybos 
pirmininkas ir visų sekcijų pir
mininkai, įvyks balandžio 19, pir
madienį, 7.30 v.v. Parodų salėje.

— 800 metų nuo šv. Pranciškaus 
gimimo jubilėjaus paminėjimas 
Toronte įvyks Prisikėlimo salėje 
gegužės 9 d., 4 v.p.p. Programoje 
— T. Viktoro Gidžiūno, OFM, pa
skaita tema “Pranciškonai Lietu
vos valstybės kūrimosi pradžioje” 
ir par. choro specialiai paruoš
tos giesmės bei dainos. Be to, T. 
Viktoras praves trijų dienų šiam 
jubilėjui pasiruošimą, kalbėda
mas įvairiom temom gegužinių 
pamaldų metu apie šv.Pranciškų.

— Parapijai aukojo: Toronto 
Liet. Kredito Koop. “Parama” 
$300, dr. P. S. Vytė $200, K. P. Ab
romaičiai $100, A. B. Rickevičiai 
$100, Ir. Čiurlienė $100, N. Prei- 
bienė savo a.a. vyro Platono atmi
nimui $100, B. Rakauskas $60, V. 
O. Ališauskai $50; klierikų fon
dui: U. Genčiuvienė $300; gėlėms: 
Gyvojo Rožinio Draugija $30, J. 
Ruslienė $20, A. B. $10; gėlių nu
pirko: J. Budnikienė ir Sriubiš- 
kių šeima.

— Religinei Lietuvių Katalikų 
Šalpai surinkta ir įteikta Kana
dos Liet. Katalikų Centrui $6,054.

— Mišios balandžio 18, sekma
dienį, 8 v. už Alfonsą Skrebūną,
9 v. už Joną ir Nataliją Baltakius,
10 v. už Veroniką ir Kazimierą 
Plečkaičius, 11.30 v. už parapi
ją, 7 v.v. už Reginą Hillenbrand.

ORKESTRAS, grojantis lietuvišką 
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI 
822-3791 po 6 v. v. Toronte.

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

HIGH PARK rajone išnuomojami 
suaugusiems asmeninis antrame 
augšte du miegamieji, salonas, 
virtuvė ir prausykla. Skambinti 
tel. 532-5370 Toronte.

JONAS BANYLIS atlieka visus 
namų remonto darbus: staliaus, 
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 690-4473 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. S1MINKEVIČIENĖ. 
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.

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

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.

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

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924

šeštadienį, 
Anapilio 
salėje.
Baliaus pradžia - 
6.30 valandų vakaro, 
meninės programos - 
7 vai. vakaro

<

“Tėviškės Žiburių” leidėjai

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

1982 metų balandžio 24, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje — visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės 
Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija 
bei kitos staigmenos. Šokiams gros ‘‘Good Time Boys”.
Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121. Bilietai gaunami ir 

Lietuvių Namuose popietės metu. Kaina - $12.50 suaugusiems, $8.00 studentams.
Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

balandžio 18, Atvelykio sekmadienį Toronto Lietuvių 
Namų Karaliaus Mindaugo menėje. Pradžia -1 v. po pietų 
Vynas, antys, žąsys, kalakutai, kumpiai, paršiukai, gulbė, skanūs tortai ir pyragai 
Meninę programą atliks LN dainos vienetas ir Stepo Kairio muzikinio vieneto 

kanklininkės. Vaikučius pradžiugins Velykų bobutė 
Stalai rezervuojami iš anksto Lietuvių Namuose telefonu 532-3311 
BILIETŲ KAINOS suaugusiems - $12.00, pensininkams ir studentams 
- $10.00, vaikams nuo 6-12 metų - $6.00, vaikams iki 5 metų - $2.00 
Maloniai kviečiame atsilankyti ir savo atsilankymu paremti 
lietuviškų tradeijų išlaikymą išeivijoje

Lietuvių Namai ir LN Moterų Būrelis

PIRMĄ KARTĄ TORONTE. Velykų stalo proga, Lietuvių <| 
Namų Gedimino Pilies menėje balandžio 17-18 d.d. rengiama

ALDONOS BILIŪNIENĖS iš Floridos Ž

„„MW pApnnA
DARBŲ K 2 valandą po pietų

Paroda atidaryta: šeštadienį, balandžio 17, 2 v. — 6 v.v., sekmadienį— 
nuo 11 V. r. iki 5 V. V. Maloniai kviečiame atsilankyti — LN Moterų Būrelis

^^^^^88^^^^8888888888888888888888888888888888888888^^^

rjr Balandžio 25, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje

poezijos ir
■SS P 0 PI ET E k

- poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 
kanklininkė Mirga B a n k a i t y t ė

POPIETĖS PELNAS - Lietuvos politiniams kaliniams bei jų šeimoms paremti, (ėjimas - $5, 
studentams - $3. Bilietai gaunami pas valdybos nares ir prie įėjimo.

Bengia KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius 
ir maloniai kviečia visus dalyvauti

KLK Moterų D-jos Montrealio 
skyriaus valdybą šiuo metu sudaro 
— pirm. G. Kudžmienė, vicepirm. 
D. Staškevičienė, sekr. B. Rupšie
nė, ižd. E. Kerbelienė, narės — T. 
Čipkienė ir A. Mališkienė. Šiais 
metais sueina 30 metų nuo draugi
jos įsisteigimo. Ši iškilminga su
kaktis bus atžymėta spalio 23-24 
d.d. AV parapijos salėje. Bus su
rengtas neseniai iš Lietuvos pasi
traukusių ir jau Kanadoje bei ki
tur sėkmingai koncertuojančių 
smuikininkų A. ir R. Bankų kon
certas. Gruodžio 5 d. taip pat bus 
iškilmingai atšvęsta metinė šios 
Draugijos šventė. Bus surengta ke
ramikos bei gintaro dirbinių paro
da.

Valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą balandžio 25 d. sese
lių namuose po 11 v. Mišių. Paskai
tą skaitys seselė Teresė tema “Mū
sų džiaugsmo priežastys”. Po susi
rinkimo — kavutė.

Auksinio amžiaus “Rūtos” klu
be kovo 31 d. atsilankė federaci
nio parlamento liberalų atstovas 
Raymond Savara ir įteikė klubui 
sveikatos ministerės Monique Be
gin skirtą paramą — $1,727.

Seselė Teresė, kuri yra klubo 
vicepirmininkė, savo žodyje visų 
klubiečių vardu padėkojo parla
mento atstovui už paramą, kuri 
turi būti panaudota “New Hori
zon” programai.

Klubo valdyba ir šiais metais 
numatė surengti plataus masto 
bazarą AV parapijos salėje spa
lio 30-31 d.d. Anksčiau buvo gal
vota pasitenkinti seselių patal
pomis, bet, žinant bazaro pasise
kimą, prieita išvada, kad norint 
išvengti didesnio žmonių susigrū
dimo, ypač prancūzų gyventojų, 
reikia turėti didesnes patalpas. 
Todėl AV parapijos salėje ir vėl 
matysime įvairių rankdarbių, 
loterijų bei daiktų išpardavimo

ir lietuviškų skanėstų kalėdinį 
bazarą. Jau dabar jam ruošiasi G. 
Urbonaitė, p.p. Šaltanienė, Jasu- 
tienė, Juškevičienė-Miller ir ki
tos.

Montrealio lietuviai tebekeliau
ja po šiltus kraštus: G. Vazalins- 
kas su šeima praleido atsotogas 
Barbados saloje, Floridoje atos
togauja A. ir D. Gražiai. Be to, ne
mažas skaičius lietuvių šiemet da
lyvaus “Laiškų Lietuviams" ren
giamoje išvykoje po Europos kraš
tus, bus nemažai ir tokių, kurie 
aplankys savo gimines Lietuvoje.

KLB Montrealio apylinkės valdy
ba sparčiai ruošiasi Kanados Lie
tuvių Dienoms Montrealyje. Jau 
sudarytos komisijos, kurių pirmi
ninkais yra: lėšų ir kontrolės — K. 
Toliušis, didžiojo koncerto — R. 
Lukoševičiūtė, baliaus — G. Na- 
gys, pamaldų — B. Staškevičius, 
leidimo — J. Šiaučiulis, meno pa
rodos — G. Vazalinskas, poezijos 
vakaro — A. Staškevičius, jaunimo 
susipažinimo vakaro — I. Adamo- 
nytė, informacijos — D. Vasiliaus
kienė.

Jau pakviestas ir sutiko šiose 
iškilmėse dalyvauti vysk. V. Briz- 
gys. Užsakytos salės koncertui, ba
liams, parodoms ir 1.1. Taip pat nu
matomos ir sporto varžybos. N.B.

Likviduotą Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Draugija. Š. m. vasario 27 d. 
įvyko paskutinis narių susirinki
mas, sušauktas valdžios atstovų 
ir adv. Viktoro E. Rudinsko. Pas
tarasis padarė pranešimą apie 
draugijos turimų lėšų išdalinimą 
nariams. Esą nustatyta išmokėti 
nariams po $4.22 už narystės me
tus. Kas išbuvo nariu daug metų, 
gavo didesnes sumas. Susirinkime 
dalyvavo apie 100 narių ir atsi
ėmė jiems priklausančias draugi
jos lėšas. Likutis perduotas Vė
žio Draugijai.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

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

MOKA UŽ: 
Trumpalaikius indėlius . 
Terminuotus vienerių 
metų indėlius ................
Uždarus terminuotus 
vienerių metų indėlius .. 
Specialias taupomąsias 
sąskaitas .......................
Taupomąsias sąskaitas 
su drauda iki $2,000 
Čekių sąskaitas.............

14.5%

14.5%

15.0%

13.0%
11.0%

6.0%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—3
Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8
Penktadieniais
Sekmadieniais 10.30

12 — 6
— 12.30

12 — 6

Toronto Lietuvių Golfo Klu
bas išleisdino 1981 m. veiklos 
metraštį, rašytą mašinėle ir 
padaugintą ofsetiniu būdu. 
Jame suregistruoti klubo lai
mėjimai, žaisti turnyrai, susi
rinkimai, taurių laimėtojai, 
įdėta daug nuotraukų, 1982 m. 
turnyrų tvarkaraštis, finan
sinė apyskaita. Leidinį paruo
šė Sigitas Krašauskas.

ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t. t. Skambinti tel. 
532-3410 Toronte. Ont.

DLK VYTENIO ŠAULIU KUOPA 
Melburne. Australijoje, skelbia vajų: 
“KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS!" Piršlys Vytenis padės 
Jums surasti pageidaujamą lietuvių 
kilmės asmenį net ir kituose 
žemynuose. Todėl kas jieško gyvenimo 
draugės ar draugo, terašo Vyteniui, 
pridėdami trumpą savo biografiją, 
pageidavimus, slapyvardį ir adresą. 
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita 
kalba. Išlaidoms padengti pridekite 
pusę vienos dienos uždarbio auką 
vieneriems metams laiko. Adresas: 
Vytenis, P. O. Box 4861. Melbourne 
3001, Victoria. Australia.

A. a. Liūdnos Viikutaitienės 
atminimui per religinės šal
pos popietę Lietuvos tikintie
siems aukojo po $30: V. V. Bal
siai, A. S. Grigaliūnai, P. A. Kli
mai, G. S. Krašauskai, G. E. Ku- 
chalskiai, A. A. Valadkos.

Daiva Ratavičiūtė iš Delhi, 
Ont, dirba Reuterio bendro
vės ekonominiame skyriuje 
Toronte. Šiomis dienomis ji 
yra perkelta tokiam pat dar
bui Montrealyje dvejų metų 
laikotarpiui. Ji yra baigusi 
ekoniminius mokslus Londono 
universitete ir dalyvavusi lie
tuvių veikloje Delhi, Ont., kur 
gyvena jos tėvai.

Feliksas Mockus, vienas iš 
“Mohawk” baldų parduotuvės 
savininkų, balandžio 8 d. bu
vo sužeistas eismo nelaimėje 
ir gydosi Sunnybrook ligoni
nėje. Jis gabeno baldus sunk
vežimiu ir vienoje vietoje su
stojęs išlipo nuvalyti aptašky
to lango. Pro šalį važiuojantis 
autovežimis užkabino ir su
laužė dešinę koją žemiau kelio.


