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Pastaraisiais metais pagausėjo premijų derlius, ypač
kai įsijungė JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tary
ba, vadovaujama Ingridos Bublienės. Anksčiau kultūros
tarybos kažkaip vis nerasdavo savo veiklos vagos ir pasi
likdavo daugiau teoriniuose svarstymuose. Dabartinė
taryba gana greitai surado savo veiklos vagų konkrečia
me išeivijos tautiečių gyvenime ir pasirinko skatinamąją
linkmę. Ji, matyt, jautė, kad turimos jėgos yra persilpnos
organizuoti kultūrinį gyvenimą ir savo pečiais vilkti sun
kų jo vežimą, juoba, kad ir buvusios tarybos į tą vežimą
gana pasyviai žiūrėjo. Skatinamoji linkmė pasirodė leng
vai įmanoma, kai atsirado lėšų iš Lietuvių Fondo. Trijų
tūkstančių dolerių suma vienai premijai pasirodė vilio
janti. Ir pernai, ir šiemet vertintojų komisija sulaukė
gana daug grožinės literatūros rankraščių. Pernai ta pre
mija buvo paskirta Kaziui Bradūnui už poeziją, šiemet
— Jurgiui Jankui už beletristiką. Premijos stambumas
ir pajėgių kūrinių atranka laimėjo nemažą visuomenės
dėmesį. Tai geras ženklas, rodantis, kad mūsų išeivija
tebesidomi kultūriniais laimėjimais, kai jie iškyla pla
tesniu mastu ir kai sugebama parodyti, kad yra pajėgių
kūrėjų, vertų visuotinio dėmesio.

AS VISUOTINUMAS, žinoma, ribojasi išeivine
visuomene, nors stipresnieji kūriniai patenka ir
okupuoton Lietuvon. Pastarąja galimybe dar ne
tenka džiaugtis, nes okupaciniai barjerai tebėra labai
tankūs, tačiau išeivinis visuotinumas yra atviras. Pre
mijuota knyga lengvai pasiekia ne tik JAV-bių lietuvius,
bet ir Kanados, Australijos, P. Amerikos ir Europos tau
tiečius. Todėl literatūriniuose konkursuose turėtų tei
sę dalyvauti visos išeivijos kūrėjai. “Draugo” romanų
konkursuose visuoment taip buvo — jo premijas yra lai
mėję ir ne JAV-se gyveną lietuviai. Dėl tokio visuotinu
mo dabartinėje JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros
taryboje, atrodo, yra svyravimo, ypač teatrinėje srityje.
Girdėti, kad norima apsiriboti tiktai JAV-se gyvenan
čiais lietuviais. Tai būtų netikslu, nes tuo atveju nuo pre
mijų gavimo būtų išskirti kraštai, kur gyvena mažesni
lietuvių telkiniai, nepajėgią suorganizuoti savų premi
jų. JAV LB kultūros taryba turėtų jausti malonią parei
gą atidaryti vartus į premijas visos išeivijos kūrėjams.
Jei tai būtų neįmanoma, premijų skyrimas turėtų pereiti
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos rankas, ku
rios stengtųsi sudaryti lygias galimybes visų kraštų lie
tuviams. Juk būtų laimėjimas, jei atsirastų pajėgių kūrė
jų iš Kanados, Brazilijos, Australijos, Europos ir net
Izraelio.
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Laureatas rašytojas JURGIS JANKUS, laimėjęs JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos 1981 metų lite

ratūros premiją už apysakų rinkinį “Paparčio žiedas”. Premija įteikta Detroite 1982 m. balandžio 18 d.
IGŠIOLINĖS
stambiosios literatūrinės premijos
skiriamos tik brandiems kūrėjams, turintiems
savo lobiuose nevieną kūrinį ir jau rinksiantiems
į savo gyvenimo saulėlydį. Tai verta ir teisinga, nes tie
žmonės tokių premijų užsitarnavo ne tik pinigine, bet
ir moraline prasme. Pinigas tokiu atveju mažiau reiškia
Rašytojas Jurgis Jankus, laimėjęs JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos
nei moralinis-literatūrinis įvertinimas, kuris žmogų pa
literatūrinę premiją, į “TZ” klausimus atsiliepė šiuo laišku
kelia, padrąsina, paskatina į naujus žygius. Bet neuž
tais gal net ir sau patiems arti kėjo išmokti pačiam. Reikėjo
MALONUS REDAKTORIAU,
mirškime, kad šiuo keliu einant tie premininkai gali bū
ti paskutiniai mohikanai... Tęstinumo klausimas išeiGavau didoką pluošta Tams mus, kiti bėgs kartu su įvy pačiam rasti tą santykį žodžio
vinei kultūrai yra gyvybinis. Nedaug čia tėra galimybių,
tos klausimų. Pabandysiu į kiais, o linkę jieškoti gilesnės su aplinka, kad viskas sutap
bet jų yra. Tai rodo pvz. “Ateities” žurnalo premijos:
juos, kaip begalėdamas, trum prasmės, turėtų rasti ir jos. tų į vienalytį, natūralaus są
atsiranda vienas kitas pajėgus rašto žmogus, reikalin
piau atsakyti, nes žinau, kad Ir gal net nemaža, nors aš pats skambio vienetą. Tam, žinoma,
gas nuolatinio paskatinimo. Todėl šalia bendrosios lite
savaitraščio puslapiai riboti, rašydamas nei į pasakojimo padėjo skaitymas, padėjo paži
ratūrinės premijos reikėtų bandyti sudaryti vieną stam
ir juose negali išsilieti per prasmę, nei į jo idėjas pirštu nimas krašto ir žmonių, bet
besnę premiją jaunimui pvz. iki 25-30 metų amžiaus. Yra
nebadau, bet tų idėjų yra. Man daugiausia padėjo rašymas,
kraštus.
žinoma, kad kaikurie lietuvių jaunuoliai bando savo jė
♦ * *
pačiam tai visi skaitytojai, jieškojimas, mėginimas atspė
gas kanadiečių ir amerikiečių konkursuose. Matydami
Premija už Paparčio žiedą kurie mano pasakojimuose ti žodžio paslaptį, kad parašy
stambesnę lietuvių literatūros premiją, gal susigundytų
man nėra pirmoji. Esu jų gavęs randa ką nors sau, yra vieno tas jis atgytų gyvu gyvenimu.
išbandyti savo jėgas lietuvių kalba. Lietuvių spaudoje
Ar aš bent trupinį to pasie
ir anksčiau už kitus veikalus. dai brangūs.
« * •
kartais pasirodo jaunosios kartos bandymų. Juos reikė
kiau, nebe man spręsti.
Paparčio žiedo vardas Tamstai
tų drąsinti premijomis, kurios šiaip ar taip turi viliojan
Mano rašymo pradžia nebu
atrodo romantiškas, o aš apie
čios jėgos. Žinoma, šioje srityje yra gerokai pavėluota,
tą net nepagalvojau. Žinau, vo kokių literatūros studijų
Ką parašęs, nesiveržiau, kad
bet galimybių dar yra. Vertėtų į tai atkreipti dėmesį ir
kad yra rašytojų, kuriems pir išdava ar gyvenimo įvykių pa būtų išspausdinta. Net nesau
atsakingiesiems rimtai apsvarstyti.
ma ateina vardas, o tik paskum skata. Mažas būdamas girdė gojau, lyg kiekvienas raštelis
aplink jį žiedžiamas pasakoji jau daug pasakų ir pats jas se būtų jau didelis turtas. Daž
mas. Man taip beveik niekada kiau, tik dažniausiai ne tas, kur niausiai ką parašytą palikda
neatsitinka. Pirma ateina pa būdavau girdėjęs, bet kitas, vau ten, kur buvau parašęs.
sakojimas, o tik paskum turiu kurios pačiam ateidavo į gal Atsimenu, kad baigęs pradžios
rasti jam kokį vardą. Neretai vą. Vėliau, kai išmokau skai mokyklą tą vasarą parašiau ko
vardo jieškoti padeda net kiti tyti, daug skaičiau, o kai išmo kio šimto, o gal net ir poros
Oficialiu Kanados gimtadie Kvebeko premjeras R. Le artimieji.
kau rašyti, — rašiau. Tik irgi šimtų puslapių pasakojimą.
niu yra laikoma 1867 m. liepos vesque.
Paparčio žiedas yra kelii/ ne tą, ką buvau skaitęs, bet Nežinau net ką jame mėginau
1 d., susieta su Britų Šiaurės
pasakojimų knyga. Kai sudė mėginau surašyti tai, kas pa pasakyti.
Kvebekiečių trijulė
Amerikos Aktu, kuris lig šiol
jau juos krūvon, rodos, buvau čiam ateidavo į galvą.
Vėliau rašydavau į tokius
Oficialioje
konstitucijos
buvo prižiūrimas Britanijos
linkęs ją kaip kitaip pavadin
Niekada neturėjau noro ką juodais viršeliais sąsiuvinius.
perdavimo
iškilmėje
prie
Ka

parlamento. Nors Kanada pil
nados parlamento rūmų, su ti, bet Kotryna, žmona, kuri pa nors sekti. Ir nereikėjo. Galvo Iš jų, kiek pamenu, vieną kitą
ną nepriklausomybę gavo jau
traukusioje
didžiulę minią ka sakojimus perrašinėjo, pasiū je visada buvo kas nors, ką no pasakojimą nusiųsdavau ko
1931 m., tačiau to konsitucija
lė Paparčio žiedą, vieno kny rėjau pasakyti. Tik pasakymas kiam žurnalui ar laikraščiui.
laikomo akto neįstengė parsi nadiečių, nebuvo Kvebeko
gos pasakojimų vardą. Leidė turbūt nevisada lengvai ėjo.
Jie dažniausiai įsidėdavo, bet
premjero
R.
Levesque
ir
netgi
vežti dėl centrinės ir provinci
jui jis atrodė irgi priimtinas,
Žodis yra to paties galo me viskas tuo ir baigdavosi. Dau
šios
provincijos
gubernato

nių vyriausybių nesutarimų.
tai knyga tuo vardu ir paliko.
džiaga, kaip garsas, dažai, ak giau tam laikraščiui nebesiųsPadarytus pakeitimus turėda riaus J. P. Cote’o, kuris yra
Taigi Paparčio žiedas yra at muo, medis ar betkoks kitas davau. Nejaučiau jokio reika
laikomas oficialiu karalienės
vo patvirtinti Britanijos vy
sitiktinis vardas, f visiškai ne- tarpininkas, kurį žmogus pa lo. Pasirašinėdavau vis kitokia
riausybė savo parlamente. Ši Elzbietos atstovu. Jų nedalyva
siejąs krūvon kokia nors idėja naudoja save išreikšti. Kiek slapyvarde, kurios net ir arti
nenormali būklė pagaliau bu vimas visdėlto neišjungė Kve visų knygon sudėtų pasakoji vieną tokį tarpininką palenkti miausi draugai nežinodavo. Ir
beko,
nes
naująjį
Kanados
vo užbaigta balandžio 17 d.,
mų. Tokios bendros idėjos pa savo norui reikia didelio dar kad ką siunčiu nežinodavo. Ne
11.37 v.r., kai naują 1982 m. konstitucijos aktą kartu su ka
sakojimuose
ir nėra. Kiekvie bo, reikia įsigyti įgudimą, kad žinau kodėl, bet net ir radęs
Kanados Konstitucijos Aktą raliene Elzbieta pasirašė trys
nas yra savas pasaulis, vienas medžiaga atsidėtų tuo, kas yra ką išspausdinta, neturėjau jo
kvebekiečiai
—
Kanados
mipasirašė jį Otavon atvežusi
su kitu rišamas vien autoriaus kuriančio žmogaus viduje.
kio noro ta žinia su kuom da
karalienė Elzbieta. Naujon nisteris pirm. P. E. Trudeau,
vardu ir knygos viršeliais.
Muzikams,
tapytojams, lintis. Turiu prisipažinti, kad
teisingumo
min.
J.
Chretienas,
konstitucijon yra įtraukta jos
Ką nors šnekėti apie Papar skulptoriams,
architektams beveik toks pat ir tebesu.
pakeitimo formulė, žmogaus registratoriaus pareigas ėjęs
čio žiede ir kituose tos knygos yra mokyklos, kuriose padeda
Pirmosios knygos, jau su ma
ministeris
A.
Quelletas.
Bū

teisių įstatymo paragrafai bei
pasakojimuose keliamas idė ma išmokti, kaip apdoroti tu no pavarde, išėjo 1936 metais.
dinga,
kad
pasirašiusiųjų
ei

kitos reformos, pasiektos mijas man pačiam gal ir nederė rimą medžiagą, kad per ją ga Kritika jas sutiko palankiai,
nisterio pirm. P. E. Trudeau ir lėse nebuvo nė vieno ministetų. Jas ras skaitytojai, o, jeigu lėtų prašnekti kitiems. Žodžio vienas kitas beveik entuzias
rio,
kilusio
iš
angliškųjų
prodevynių provincijų premjerų
panorės, ir kritikai. Vieni bus ar aplinkos apdorojimo mokyk tiškai, bet kad skaitytojai,
susitarimu. Jo nepasirašė tik
< Nukelta į 8-tą psl.)
patenkinti radę žmones, kar los mūsų krašte nebuvo. Rei
(Nukelta į 6-tą psl.)
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VARŠUVA SUSILAUKĖ PIRMŲ VIEŠŲ DEMONSTRACIJŲ nuo
karo stovio paskelbimo 1981 m. gruodžio 13 d. Jas surengė apie
500 lenkų, su žvakėmis rankose atėjusių į Pergalės aikštę, ant
kurios grindinio buvo padarytas kryžius iš gėlių ir eglišakių.
Demonstrantai maldomis prisiminė devynis saugumiečių gruo
džio 16 d. nušautus angliakasius Wujecko kasyklose. Sutelkta
policija liudija, kad ji žinojo apie planuojamą demonstraciją. Po
licininkai betgi leido jos dalyviams melstis 20 minučių ir tik ta
da per garsiakalbius pareikalavo, kad būtų išsiskirstyta. Katali
kų Bendrijos vadovai karo stovio keturių mėnesių sukakties
proga paskelbė atsišaukimą, reikalaujantį to stovio atšaukimo,
derybų tarp kompartijos ir “Solidarumo” unijos vadų. Balandžio 12 d. į Lenkijos gyventojus staiga prabilo slaptas “Solidarūmo” unijos radijas. Apie •
šią transliaciją gyventojai iš sustabdžiusių orinį susisieki
anksto buvo painformuoti pa mą, laivų pakrovimą, telefono
skleistais atsišaukimais. Be- ir telegrafo ryšius. Arabai vėl
veik devynias minutes truku prašneko apie būtiną reikalą
sioje laidoje kalbėjo vyras ir išlaisvinti Jeruzalę, kur jų
moteris, ragindami reikalauti mečetės saugumo negali užlaisvės internuotiems asme tinkrinti Izraelis.
nims, žmogaus teisių sugrą
Paskutiniai bandymai
žinimo, '“Solidarumo” unijos
atgaivinimo. Jie tapgi prašė
JAV valstybės sekretorius
karo stovio keturių mėnesių A. Haigas vis dar jieško kom
sukaktį balandžio 13 d. prisi promiso karui tarp Argenti
minti šviesų užgesinimu 9-9.30 nos ir Britanijos išvengti. Bue
v.v. Užsieniečių koresponden nos Aires mieste jis turėjo il
tų pranešimu, nustatytą va gus pasitarimus su prez. gen.
landą šviesos buvo užgesin-' L. Galtieriu ir netgi su kitais
tos
ketvirtadaly
Varšuvos karinės diktatūros nariais —
pastatų. Sekanti “Solidaru laivyno vadu J. Anąją, aviaci
mo” radijo transliacija bus jos vadu B. Dožu. Lig šiol kom
balandžio 30 d. Kalbama, kad promiso nepavyko surasti,
šiai transliacijai buvo panau nors Britanijos laivynas jau
doti magnetofono juostelės priartėjo prie Falklando salų.
įrašai, kuriuos perdavė siųs
tuvai keturiuose važiuojan
Įvykdė bausmę
čiuose automobiliuose. Tokius
Egipto prez. H. Mabarakas
vietą keičiančius trumpų ban
gų siųstuvus sunku susekti atmetė malonės prašymą pen
kiems mirti nuteistiems A.
saugumiečiams.
Sadato žudikams. Sušaudyti
Šūviai mečetėje
buvo du atentate dalyvavę ka
Riaušių bangą sukėlė Ve riai — Itn. Ch. Isįamboulis ir
lykų dieną į mahometonų me seržantas H. Abbas. Kartuvių
četę Jeruzalėje įsiveržęs ka kilpos susilaukė trys civiliai:
rišku šautuvu ginkluotas žy atentatą planavęs M. Faragas,
das A. Goodmanas, 38 metų am jį vykdę A. Salamas ir A. Rahi- ,
žiaus ateivis iš JAV. Senojoje las. Mirties bausmę jiems bu
mečetėje, kuri buvo pastatyta vo paskyręs karinis tribuno
691 m. prieš Kristaus gimimą, las, kuris 17 kitų atentatininjis nušovė du arabus, sužeidė kų nuteisė kalėti, o du kaltina
keliolika. Žudikas buvo apsi muosius išteisino. Sovietų Są
rengęs karine uniforma, kurią jungos pastatytos Asvano už
turėjo kaip atsargos karys. Je tvankos elektros jėgainės re
ruzalės mečetė mahometo montas buvo patikėtas ameri
nams yra šventa vieta, už ku kiečiams. Šiuo reikalu sutar
rią garsesnės tėra Mekos ir tį pasirašė JAV ambasadorius
Medinos mečetės. A. Goodma A. Athertonas su Egipto prem
nas buvo suimtas ir paskelb jero pavaduotoju A. Ibrahimu.
tas pamišėliu. Dėl šio inciden Dvylika sovietų pagamiritų jė
to prasidėjo prieš Izraelį nu gainės turbinų dus pakeista
kreiptos riaušės Jeruzalėje amerikietiškomis, kurios sro
prie mečetės, Gazos juostoje vės tiekimą padidins 10%. So
ir vakarinėje Jordano upės vietinės turbinos jau buvo su
pakrantėje. Jose buvo susi sidėvėjusios. Pirmoji remon
laukta nemažai arabų ir Izrae to dalis kainuos $85 milijonus,
lio karių aukų. Pastarieji nau o jis visas — $100 milijonų.
dojo šautuvus, o arabai — ak Visus atnaujinimo darbus ti
menis. Gazos juostoje karys kimasi užbaigti iki 1990 m. De
nušovė net 8 metų amžiaus rybos dėl jėgainės remonto
berniuką, dar labiau įaudrin buvo vedamos su Sovietų Są
damas arabus. Saudi Arabijos junga, tačiau jos paslaugų
karalius Chalidas pasiūlė ara atsisakė naujasis Egipto prez.
bų šalims į mečetės išniekini H. Mubarakas, matyt, susilau
mą reaguoti visuotiniu vienos kęs palankesnių sąlygų iš JAV
dienos darbo nutraukimu. Jam
prez. R. Reagano vyriausybės,
pritarė 15 arabų valstybių, už stiprinančios bendradarbia
dariusių įmones, krautuves, vimą su Egiptu.
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Lietuviškos parapijos metai
JAV-se sudarytas centrinis jų problematiką. Mes lygiai
Lietuviškos Parapijos Metų ko bandysime kuo daugiau lietu
mitetas, kurio uždavinys — at vių — asmenų, institucijų, or
kreipti lietuvių visuomenės ganizacijų įtraukti į konkretų
dėmesį į silpnėjantį parapijų darbą parapijose.
lietuviškumą ir paskatinti tau
Šiose pastangose prašome
tiečius gausiau bei aktyviau bei laukiame pagalbos ypač iš
dalyvauti parapijų gyvenime, parapijų klebonų ir kitų ku
jų stiprinime. Savo atsišauki nigų. Taip pat ir parapijų ta
me komitetas sako, kad parapi rybų, vienuolijų, organizacijų
ja yra “mūsų religiniai ir tau ir visų lietuvių.
tiniai namai”, išvardina savo
Mes raginame, kad visur, kur
užmojus ir pareiškia:
“Mes suprantame prisiimtų tik yra lietuvių parapija arba
pareigų dydį ir svarbą, bet ly bent lietuvių kolonija, būtų
giai suprantame ir visuomenės įkurtas Lietuviškos Parapijos
imlumą bei savo ribotą pajėgu Metų komitetas. Mes kviečia
mą. Todėl esame pasiryžę ne me lietuvius kunigus ir pasau
tiek konkrečiu darbu padėti liečius, ypač jaunimą, kelti
visoms lietuviškoms parapi lietuviškų parapijų laimėji
joms, kiek atkreipti dėmesį į mus ir rūpesčius mūsų spaudo
kiekvienos parapijos svarbą je.
Centrinį komitetą Klevelanbei reikalingumą. Ne tiek pa
keisti kiekvieno lietuvio nusi de sudaro: pirm. Romualdas
statymą, kiek atskleisti vi Bublys, vicepirm. Kęstutis Cisiems broliams ir sesėms para vinskas, sekr. Nijolė Balčiū
pijos židinio šilumą religinio, nienė, ižd. Eugenijus Šilgalis,
tautinio ir kultūrinio gyveni nariai — kun. Juozas Bacevi
mo būvyje. Ne tiek pakeisti pa čius, sesuo M. Corinthia, SSC,
rapijos socialinio gyvenimo ar Algirdas J. Kasulaitis, Zita
liturginių pamaldų tvarką ar Kripavičiūtė, Vacys Rociūnas,
prasmę, kiek raginti persunkti Stella Sankalaitė, Stefanija
ir vieną ir kitą lietuviškosios Stasienė ir kun. Kęstutis Že
maitis. Komiteto adresas: R.
kultūros lytimis.
Trumpai, šis komitetas nuo Bublys, 23430 Harms Road,
Heights,
Ohio
širdžiai bandys šiais metais vi Richmond
sų lietuvių mintis kuo dažniau 44143, USA.”
nukreipti į lietuviškų parapi 1982 m. kovo 25 d.
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AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, jos vyrą JONĄ, dukrą
MARYTĘ, sūnų JONĄ, ju šeimas ir kitus gimines
nuoširdžiai užjaučiame —
Rūta Laurinavičienė
Emilija Zakarževskienė
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AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI
mirus,
jos vyrui ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuo

jautą—
Anapilio Moterų Būrelis

Mielam broliui

AfA
kun. VYTAUTUI JURCEVIČIUI
Lietuvoje mirus, INOCENTUI JURCEVIČIUI ir jo visai
šeimai, seseriai ir broliui Lietuvoje bei visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —
M. J. Astrauskai

B. Galinienė

J. Bartnikas

Inteligentija pavergtoje Lietuvoje
Santrauka paskaitos, skaitytos Toronto Lietuvių Namuose

bet ir tėvynės išdavikai, kurių
DR. KAZYS ĖRINGIS
dauguma buvo senieji Lietu
1. Išeivijos reikšmė
vos rusai. Jie turėjo palikti
Likimas man lėmė kalbėti savo gyvenamas vietas ir slėp
mūsų pavergtos tautos tylin tis didesniuose miestuose.
čios daugumos vardu. Man te
Žinoma, karo žiaurumai bu
ko pergyventi visa, ką pergy vo labai dideli, buvo daug ne
veno mūsų broliai Sovietų Są prasmingo įtarumo aukų, o jo
jungai okupavus Lietuvą. Svar tokiose aplinkybėse nebu
biausia noriu pažymėti, kad vo galima išvengti. Šitie įvy
jūsų organizacijų politinė, kiai kaikieno yra vertinami
kultūrinė, religinė ir visa neigiamai, nes partizaninės ko
kita veikla yra labai reikšmin vos nepasiekė pagrindinio tiks
ga pavergtai Lietuvai. Jeigu lo — atstatyti Lietuvos nepri
nebūtų tokios pajėgios ir susi klausomybę. Jeigu mes būtu
klausančios išeivijos, kaip me 1940 m., kai Sovietų Sąjun
mes ją suprantame pavergtoje ga okupavo pirmą kartą Lietu
tėvynėje, Lietuvos padėtis bū vą, pajėgę sudėti tas aukas ant
tų žymiai sunkesnė.
tėvynės aukuro, būtume buvę
Turiu pažymėti, kad jūsų to laiko mastu laimingesni ir
veikla yra tas raktas, kuris tarptautiniu atžvilgiu stipres
palaiko tautos gyvybę, stipri ni, negu po to, kai praradus
na pasiryžimą ištverti kovoje laisvę ir nepriklausomybę, visi
su okupantu. Šie aspektai yra keliai vedė mus tik į mirtį.
be galo reikšmingi, nes tik to
Stalinas, Berija ir Suslovas
kiu būdų mes visi kartu susitelkiam vienam pagrindiniam buvo lietuvių tautos budeliai,
tikslui — išsilaikyti ir atkurti kurie siekė sunaikinti lietu
valstybinį Lietuvos suverenite vius ir palikti tik Lietuvos var
tą. Tad mūsų abipusė reikšmė dą be lietuvių. Mūsų inteligen
tai, darbininkai, ūkininkai, ku
yra labai svarbi.
Tačiau, iš antros pusės, mes rie aktyviai nedalyvavo parti
negalime produktyviai bend zaninėse kovose, laikėsi pasy
rauti su tėvynėje pavergtais viai, nebendradarbiavo vyk
broliais dėl įvairių aplinky dant programas, nestojo į ko
bių, kurias savo pranešime munistų partiją, vildamiesi,
bandysiu paliesti. Jūsų veik kad okupacija bus trumpa.
los reikšmingumą galima bū Tad po karo komunistų suda
tų pailiustruoti daugeliu pa rytuose komitetuose, partijo
vyzdžių. Vienas jų galėtų būti je ir administracijoje buvo
Moldavija, kuri neturi efek daug rusų. Toks lietuvių nusi
tyvios politinės paramos iš statymas kaikam gali atrodyti
savo tautiečių užsienyje. Ji, savotišku paradoksu, anot ko
trumparegiškumu.
kaip žinote, yra perplėšta pu munistų,
siau: dalis priklauso Sovietų Vėliau paaiškėjo, kad latviai
Sąjungai, kita dalis — Rumuni greičiau prisitaikė prie naujų
jai, kuri priklauso Rytų blo okupacijos sąlygų ir energin
kui ir turi savo nepriklausomy giau perėmė komunistų parti
bės politinius sunkumus su so jos bei administracijos vade
les.
vietais.
Lietuva po herojiškų partiza
2. Pokario tragedija
ninių kovų, masinių išvežimų
Vienas ryškiausių pokario ir neapsakomo tautos teroro
Lietuvos gyvenimo bruožų bu savo stuburą pradėjo atgauti
vo visiškas tautos sutrikimas apie 1956 metus, praėjus keledėl sovietinio teroro ir naiki riems metams po Stalino mir
nimo. Palyginus okupacijos ties ir prasidėjus Chruščiovo
periodus, tenka konstatuoti, valdymo laikotarpiui. Pirmas
kad vokiečių okupacijos me tos žymės bruožas buvo komu
tais tauta išliko nesulaužytu nistų partijos ir administra
stuburu. Kraštas išvengė vo cijos lietuvinimas. Tų metų
kiškų mobilizacijų, nebuvo sovietų okupaciją galima su
sunaikintas ekonominio ūkio lyginti su veĄįgĮįjm; okupacijos
pagrindas, nors šis okupantas sąlygomis kai
Buvo
irgi padarė kraštui daug žalos.
įvairių politin ių niuansų, vyko
Sovietai po laimėto karo su įvairūs pasikt įitimai Maskvos
gebėjo pralenkti nacius neiš valdžios viršūnėse, kurie pasi
matuojamai. Tauta buvo visiš reiškė ir respublikose. Krem
kai parblokšta. Dar vykstant liaus vadovai 3avė pamažu nekarui, 1944 m. vasarą ir rude visiems supralntamą impulsą
nį jaunimas buvo prievarta mo respublikų savarankiškumui
bilizuojamas į sovietų armiją. stiprinti, kai btivo įsteigtos re
Prasidėjo masinis žmonių įka gioniniam plėtimui liaudies
linimas ir išvežimai. Visa Lie ūkio tarybos. Pastarųjų oku
tuva sukilo prieš neteisėtą mo pantas išsigando ir greitai jas
bilizaciją, kuri buvo draudžia likvidavo.
ma Hagos konvencijos 52 str.
3. Komunistai ir krūpčiojanti
Jaunimas bėgo slėptis į miš
inteligentija
kus, o prievarta mobilizuoti
Pasibaigus
partizaniniam
dezertyravo ir prisijungė prie
miško brolių. Jų dauguma atsi karui, kuris truko apie 8 me
sakė kariauti už okupanto inte tus, mūsų tauta priešinosi pa
resus, nors jau išryškėjo karo syviai. Lietuviai inteligentai
buvo priversti stoti į komunis
laimėtojai.
Prasidėjo partizaninis ka tų partiją, kur jų dalis siekė
ras. Sovietų NKVD koviniai da karjeros, kiti norėjo padėti sa
liniai naikino, žudė lietuvius vo kraštui. Šiuo metu daug lie
namuose, miesteliuose ir šuka tuvių priklauso komunistų par
vo miškus, kuriuose jų daug žu tijai, dalyvauja pavergtos Lie
vo nuo partizanų šūvių. Parti tuvos administracijoje, švieti
zaninis karas vyko visose Lie mo ir ekonominio gyvenimo
tuvos dalyse, kurių daug kon planavime. Tai nėra savaran
troliavo .partizanai. Šis karas kiška lietuvių komunistų par
pareikalavo daug lietuvių jau tija, nes visi jos nariai priklau
nimo aukų, bet jis apsaugojo so Sov. Sąjungos komunistų
Lietuvą nuo greito surusinimo, partijai, vieningam vienmin
naujų kolonistų rusų įvežimo, čių būriui, kuris vykdo Krem
kaip tai atsitiko Latvijoje ir liaus nustatytą okupacinę po
Estijoje, kur vyko žymiai silp litiką. Ši politika reiškiasi nai
nesnis partizaninis pasiprieši kinimu mūsų tautinio paliki
mo svarbių barų, kurie buvo su
nimas.
Lietuvos kaimuose, mieste kurti praeityje ir nepriklauso
liuose, vykstant partizaniniam mybės laikais. Buvo sunaikinti
karui, ne tik nesikūrė rusai, ekonominio gyvenimo pagrin

dai, ūkininkai prievarta suva
ryti į kolchozus, pradėta vykdy
ti nenormalaus masto urbani
zacija. Sunyko mūsų kaimai,
nes žmonės buvo priversti jieškoti prieglaudos ir apsaugos
miestuose, kad išvengtų perse
kiojimo, teroro ir išvežimų.
Betkoks organizuotas pasiprie
šinimas buvo palaužtas, išsky
rus Katalikų Bendriją, kuri,
nežiūrint baisių aukų, atlaikė
okupanto terorą ir liko ištiki
ma savo idealams.
Daugelis išeivijoje stebisi,
kaip lietuviai inteligentai pa
vergtoje Lietuvoje gali atlikti
kartais net gana negarbingus
darbus mokykloje, spaudoje,
radijo tarnyboje ir t.t. Reikia
suprasti ir įeiti į tų mokytojų
padėtį. Jie išeivijoje labiau
siai smerkiami už mokinių per
sekiojimą, lankymą šventovių,
dalyvavimą pamaldose. Visi
mokytojai labai sunkiai lai
kosi savo pozicijose, nes jie
nėra savarankiški. Jie turi vyk
dyti valdžios instrukcijas, nu
statytas komunistų partijos.
Mokytojai, profesoriai yra nuo
lat kaltinami už internaciona
linį klaidingą auklėjimą, ne
pakankamą tautų draugystės
ugdymą, už buržuazinio meto
do naudojimą, buržuazinių at
gyvenų palaikymą. Jie nuolat
ujami, persekiojami ir kalti
nami. Dėl šios priežasties oku
puotos Lietuvos šviesuomenę,
kuri dirba komunistinės val
džios kontrolėje, tenka objek
tyviai vertinti ir suprasti jos
darbo sąlygas.
Lietuviai mokytojai, profeso
riai šalinami iš švietimo įstai
gų už nevykdymą partijos nuro
dymų bei instrukcijų. Jeigu jų
visi nevykdytų, tai šiandien
lietuvių mokyklose jų vietą už
imtų rusai ir kitokie perėjū
nai. Mūsų inteligentija paverg
toje Lietuvoje, pozityviai dir
banti tautinės, ūkinės ir kultū
rinės statybos baruose, yra pa
statyta į keistą krūpčiojančio
žmogaus poziciją, nes kiekvie
na apraiška, kuri gina bent
kiek tautinį gyvenimą, yra slo
pinama ir persekiojama. Lietu
viai komunistai yra įsitikinę,
kad jie taip pat daug gero daro
Lietuvai, nors jų darbas iš es
mės yra tik “erzacas”, pakaita
las, kurio programas jie krūp
čiodami iškaulija iš Maskvos.
Tenka pripažinti, kad yra kaikurių laimėjimų žemės ūkio,
pramonės srityje, bet nėra tai,
kas reikšminga Lietuvai, jos
suvereniteto gynimui ir stipri
nimui.
4. Nutautinimo grėsmė
Nutautinimo pavojus mūsų
tautai yralabai didelis ir suru
sinimas tolimesnėje perspek
tyvoje yra visiškai realus. Žino
ma, jis dar nėra toks pavojin
gas šiuo metu, bet jei turime
tautos išlikimo tolimas per
spektyvas, šis surusinimo pa
vojus yra grėsmingas. Jau da
bar lietuviai, siekiantieji augštesnių mokslo laipsnių, priva
lo mokslo darbus rašyti rusų
kalba. Jei Lietuva nebūtų pa
vergta, tai čia nieko baisaus
nebūtų. Blogybė yra ta, kad
mūsų tėvynė pavergta. Vil
niaus universitetas neturi tei
sės patvirtinti mokslo laips
nių. Juos tvirtina tik Maskvos
universitetas, gavęs gerą reko
mendaciją iš KGB. Todėl Lie
tuvos mokslininkai negali ra
šyti darbų lietuvių kalba. Dėl
to ji skursta mokslinėje tobu
lėjimo raidoje. Kaip išeivijoje,
taip ir pavergtoje Lietuvoje
moksliniuose darbuose nevar
tojama lietuvių kalba atsilie
ka terminologijos raidoje,

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

Anapilio Sodybos Korporacija
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SOFIJA SIMONAITIENĖ
mirė 1981 m. gegužės 2 d., išsinešdama ir dalį, mūsų
širdžių. Liko betgi nemari jos meilė, kurios dėka niekad
nebūsime nuo jos atskirti, nes meilės ryšys yra stiprus,
niekad nesibaigiantis.

Mirties metinių proga su meile prisimename velionę —
vyras Kostas,
sūnūs ir dukros su šeimomis

' Motinos meilė nemiršta

PADĖKA
Mylimai Mamytei ir Senelei

AfA
MARIJAI ŽILVITIENEI
iškeliavus amžinybėn 1982 m. kovo 13 d., gilią padėką
reiškiame kun. L. Kemešiui ir kun. J. Staškui už maldas,
už atlaikytas šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą į amžino
poilsio vietą.
Nuoširdus ačiū KLK Moterų Draugijos Delhi skyriaus
narėms už sukalbėtą Rožinį, pirmininkei už atsisveikinimo
žodžius.
Didžią padėką reiškiame nešusiems karstą, patarnavu
siems laidotuvių apeigose ir Delhi parapijos chorui už
gražų giedojimą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, užprašiusiems šv. Mi
šias, aukojusiems lietuviškiems reikalams paremti, širdies
ir vėžio ligų fondui, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems
užuojautą spaudoje, žodžiu bei raštu.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir sutei
kusiems įvairią pagalbą tuo metu, kai ji buvo labai reika
linga. .
Visada dėkingi:

dukterys — Nijolė Racevičienė ir Birutė Vytienė,
žentas — Vladas Vytas,
vaikaičiai — Nijolė ir Paulius

Po ilgos ir sunkios ligos mirus
mūsų tėvui-seneliui-broliui

A. A. STASIUI STRIMAIČIUI,
reiškiame gilią padėką; gerb. klebonui Tėvui Augustinui,
Tėvui Eugenijui, Tėvui Liudui už maldas prie karsto laido
tuvių namuose; už šv. Mišių atnašavimą — Tėvui Augus
tinui, Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. Jonui
Staškui, rekolekcijų vedėjui Tėvui L. Zarembai, SJ, už
prasmingą pamokslą. Ypatinga padėka Tėvui Eugenijui
už aprūpinimą ligonio sakramentais.

Dėkojame mieliems šauliams už budėjimą prie karsto
ir karsto nešimą; šaulių kuopos pirmininkui V. Bačėnui už
tartą atsisveikinimo žodį kapinėse; sol. Al. Simanavičiui
ir sol. V. Verikaičiui už giedojimą šventovėje, o P. Gulbinskui už giedojimą prie kapo; J. R. Simanavičiui — radijo va
landėlės vedėjui už paminėjimą per radiją; visiems Velionies ir mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems, lankiujsiems jį laidotuvių namuose, dalyvavusiems šv. Mišiose.
Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už puikias gėles,
užuojautas žodžiu bei raštu ir palydėjimą į amžiną poilsio
vietą — lietuvių kapines Mississaugoje.

Dėkojame ponioms už pyragus, Rūtai Laurinavičienei
— už skanių pietų paruošimą.
Dėkingi — sūnus Rimas su šeima
sūnūs Kastytis ir
sesuo Ona Rimkienė su vyru

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 11'
pasirinkimų pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

KRAUTUVĖS:
Rytuose —

nėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Nemokamas pristatymas j namus.

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

jos vyrui mūsų nariui JONUI, vaikams ir gimi

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

mirus,
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Vakaruose —
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(Nukelta į 6-tą psl.)

dfarniture£f&
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Tyliajai gerų darbų rėmėjai

Dabartinė Lietuvių Miškininkų Sąjungos valdyba. Iš kairės: ižd. PETRAS NORKAITIS, pirm. VINCAS ŽEMAI
TIS, vicepirm. JONAS ŽEBRAUSKAS, sekr. JONAS SKEWS; stovi: narys JURGIS GUDAITIS, narys PRANAS
SIDERAVIČIUS; revizijos komisijos nariai — ANTANAS BELEŠKA ir JONAS KRIŠČIŪNAS

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

I
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Vieno balsas aidi Australijoje
Kun. K. Pugevidaus kelionės atgarsiai angliškoje australiečių spaudoje

Dešimtojo baltiečių vakaro parlamento rūmuose Otavoje išvakarėse 1982.11.23 Estijos, Latvijos ir Lietuvos
konsulams buvo surengtas specialus priėmimas. Kalba dr. J. Žmuidzinas — gen. Lietuvos konsulas, kairėje —
Latvijos konsulas dr. E. Upenieks, dešinėje — parlamento narys W. Baker, sen. dr. S. Haidasz Nuotr. J. V. Danio

Nervinasi dėl baltiečių konsulų
Kanados žurnalisto pastabos apie Estijos, Latvijos ir Lietuvos konsulus

Otavos dienraštis “The Citi
zen”, vienas iš didžiausių Onta
rio provincijoje bei Kanadoje,
1982. III. 3 laidoje išspausdino
Patrick Best straipsnį “Baltie
čių konsulai nervina sovietus”
ryšium su įvykusiu dešimtuoju
baltiečių vakaru parlamento
rūmuose. Žurnalistas P. Best
turi savo nuolatinę skiltį dien
raštyje apie diplomatus.
Čia pateikiamas to straipsnio
vertimas.
Kanados baltiečių bendruo
menių nariai pasididžiuodami
nurodo, kad šiame krašte jų pa
vergtos tėvynės tebeturi savo
atstovybes. Jie yra labai pa
drąsinami tuo, kad Trudeau vy
riausybė laikosi “nepripažini
mo” politikos, kiek tai liečia
jau senas nuolatines sovietų
reiškiamas pretenzijas, reika
laujančias pripažinti vadina
mąsias Sovietų Sąjungos res
publikas.
Koks bebūtų oficialus Lietu
vos, Latvijos ir Estijos garbės
konsulų statusas, jie yra uniku
mas Kanados diplomatinėje
scenoje.
Nedaug konsulinių atstovų
turi tokį pritarimą ir paramą,
kaip šie, atstovaujantieji Balti
jos valstybėms. Tai nuolatinis
nervinimosi šaltinis čia esan

čiai Sovietų Sąjungos ambasa
dai.
Paskutinio dešimtmečio me
tu konsulų byla ir maždaug
60,000 kanadiečių baltiečių kil
mės interesai gauna didelę pa
spirtį iš baltiečių vakarų parla
mento rūmuose, kuriuos globo
ja parlamento narių ir senato
rių grupė.
Praėjusią savaitę (1982. II.
24) pirmą kartą garbės, svečiu
buvo generalinis Kanados gu
bernatorius. Edward Schreyer
yra asmuo su labai palankiais
nusiteikimais daugiakultūriškumui. Jis savo sveikinimo ir
pritarimo kalboje pasisakė
aiškiai ir stipriai. Iš tikrųjų jis
nepaliko jokios abejonės kur
priklauso jo lojalumas. Daly
vaujantiems, kurių buvo per
200, jis pareiškė, kad kanadie
čių simpatija ir pabrėžtinas
pritarimas yra tiems, kurie imi
gravo nuo Baltijos krantų per
paskutinius 35 metus, ir taip
pat jų draugams bei giminėms,
kurie ten pasiliko.
Pastarasis vakaras parla
mento rūmuose įgavo ypatin
gą reikšmę akivaizdoje dabar
tinio susirūpinimo žmogaus
teisių pažeidimu Lenkijoje.
Dėmesio centre taip pat bu
vo ir trys Toronte gyvenantieji

garbės konsulai — Jonas
Žmuidzinas, Lietuvos, Elmer
Hensoo, Estijos, ir Edward
Upenieks, Latvijos. Baltiečių
kilmės žmonių dabar Kanado
je gyvena apie 60,000, iš jų
apie 1000 — Otavos apylinkėje.
Kanada, kaip ir Jungtinės
Amerikos Valstybės, niekados
nepripažino 1940 metų Balti
jos kraštų okupacijos ir jų in
korporavimo į Sovietų Sąjun
gą. Jos dažnai laiko šiuos kraš
tus suvereninėmis valstybė
mis.
Žmuidzinas, dabar 84, dirbęs
Lietuvos atstovybėje Londone
nuo 1932 iki 1939 m., pastebėjo,
kad jo tėvynė dabartiniu metu
turi atstovybes ir keliose kito
se valstybėse, įskaitant J.A.
Valstybes. Jis pridūrė: “Mes
esame labai dėkingi už betkurią paramą tiek parlamento
viduje, tiek iš kitų už par
lamento ribų”.
Dabartiniu metu konsulai
patys padengia savo išlaidas su
šiokia ar kitokia parama iš at
kakliai lojalių baltiečių ben
druomenių Kanadoje. (Jiems
tolygūs pareigūnai Jungtinėse
Amerikos Valstybėse gauna
finansinę paramą iš ten
esamos aukso atsargos, de
ponuotos prieš II D. karą).
Išvertė J. V. Dns

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Besiblaškantis vokiečiu jaunimas
K. BARONAS
1981 m. vasarą klierikas Va
levičius įdomiai ir gražiai
“TŽ” aprašė Vokietijos gyveni
mą. Jis ten matęs miške ir me
džius, išrikiuotus kaip karius
vakariniam patikrinimui (su
prask — tvarka Vokietijoje yra
pavyzdingiausia, primenanti
geležinio Bismarcko ar kaize
rio Vilhelmo laikus).
Deja, medžiai greičiausiai
buvo pasodinti prieš šimtą me
tų, tuo tarpu nauja karta už
augo jau po antro pasaulinio
karo skirtingai tręštoje žemė
je, nepažindama vargo, bom
bų, bado ir karo. Po diktatūri
nio režimo atsiradusi didelė
demokratinė laisvė ir staigiai
atleisti režimo varžtai neigia
mai pavėikė jaunąją kartą. Ji
pradėjo blaškytis tarp gėrio
ir blogio, puldama į anarchi
jos glėbį, nepripažindama jo
kio autoriteto, net paprasčiau
sių gyvenimo taisyklių.

Absurdiškos kovos
Inspiruota kairiojo sparno,
dalis jaunimo metėsi “į kovą”
prieš JAV karius ir jų karinius
įrengimus. Tai “raudonosios
fakcijos” kelias ir darbai. Ki
tiems nepatiko Frankfurto
aerodromo praplatinimo dar
bai, atominių jėgainių statyba,
net reikalingų naujų kelių pravedimas. Tad...muštynės Molo
tovo kokteiliais prieš policijos
dalinius. O svetimų namų už
ėmimai, tariamos taikos de
monstracijos, paradai Adomo
ir Jievos aprangoje gražiame
Muenchend parke — ar tai nekiršinimas tvarką ir taiką my
linčios visuomenės, jieškojimas priekabių?
Tai nedidelis nuošimtis šian
dieninio Vokietijos jaunimo,
išėjusio “šunims šieno pjauti”

(taip sakydavo mano tėvas) iš
gerų ir turtingų namų. Nekar
tą sūnus iškeldavo raudoną vė
liavą su komunistiniais šū-,
kiais prieš tėvo didelį fabri
ką ar kokio nors giminaičio
įmonę.
Žiema palyginti praėjo ra
miai. Tik prie Frankfurto aero
dromo būta susirėmimų. Ta
čiau su pasirodžiusiom prie
sniego pirmom gėlytėm ir pa
pūtus šiltesniam vėjui, mies
tuose vėl pakels galvas augštyn neramusis gaivalas, gaunąs
valstybės mokesčių mokėtojų
pašalpą.
Trumpai minima spaudoje
JAV prezidento viešnagė. Man
atrodo, kad R. Reagano atvy
kimas į Vokietiją pasieks augščiausią demonstracijų pakopą.
Šiuo pasirūpins Maskva, su
traukdama į Bonną 100.000 de
monstrantų.
Filmai
Tad ir džiaugiuosi gyvenda
mas kaime ir matydamas tik te
levizijoje įvairius išsišokimus
Vokietijos miestuose. Arti
miausia geležinkelio stotis už
10 km, reti autobusai ir darbo
vietė verčia turėti savo auto
mobilį apsipirkimui, nes “ma
no” Huettenfelde yra tik viena
maisto krautuvė, mėsinė, dvi
kepyklos, kelios smuklės ir
paštas. Bet nėra gydytojo, siu
vėjo, kirpėjo, vaistinės, drabu
žių valyklos, kino ir t.t. Tad
savaitgaliais tenka vykti į arti
mesnius miestus ar miestelius
apsipirkti, pasižiūrėti krautu
vių langų, užsukti į kiną. De
ja, filmai be “sekso” jau retai
rodomi, o pusnuogių moterų
nuotraukos prie kinų, stovi
niuojantys paaugliai, dideli
plakatai ir reklamos dienraš
čiuose yra kasdieninis Vokie
tijos reiškinys. Geras filmas

pasirodo tik retkarčiais. Dėkui
Dievui, kad netolimame Mannheime yra opera, o Rosengarten salėje būna geri koncer
tai. Tai šviesūs pragiedruliai
tyliame kaimo gyvenime.
Sporto centrai
Antras šviesus pragiedrulis
— sportas. Mama ir tėvas saky
davo, kad aš sportui turiu “pra
muštą” galvą. Taip, nuo jaunų
dienų jį pamėgau. Neužmiršau
jo ir šiandieną, juo labiau,
kad ir gydytojai įsakė mano
“laikrodžio” gerovei jį toliau
kultyvuoti. O sportavimui są
lygos yra labai geros. Net ne
dideli artimi miesteliai turi
gražiausias uždaras žiemos ir
atviras vasaros maudyklas,
dirbtinio ledo čiuožyklas, te
niso, futbolo, krepšinio aikš
tes, bėgimo takus. Viskas vie
noj vietoj. Tai “Sportzentrum”.
Įėjimas palyginti pigus. Pvz.
už 9 km Viernheimo miestely
je yra puikus baseinas su van
dens purkšlėm, saulinimosi
patalpa, nemokamais plaukų
džiovintuvais ir kt. patogu
mais. Suaugusiam bilietas
2.50DM (kovo mėn. 1 kan. dol.
— 1.90DM). Drąsiai galiu tvir
tinti, kad tokių puikių spor
tinių įrengimų gali pavydėti
net dideli Kanados miestai.
Ir užbaigsiu sportu, nes kovo
7 d. pasibaigė pasaulinės vyrų
rankinio pirmenybės. Jas lai
mėjo Sov. Sąjungos rinktinė.
Joje dalyvavo kaunietis Val
demaras Novickis, kurį Mask
vos Vokietijos televizijos ek
rane pristatė kaip “Novitzky”.
Ir vokietis komentatorius pri
minė žiūrovams, kad jis yra
“aus Kaunas”, kiekvieną kar
tą 15-to nr. pavardę ištarda
mas slaviška galūne. Rintinėje
taipgi buvo ir kitas kaunietis
— Raimundas Valuckas.

“TŽ”
redakciją
pasiekė
pluoštas iškarpų iš Australi
jos laikraščių, kuriose plačiai
rašoma apie religijos ir tau
tos priespaudą Lietuvoje. Ir
kas gi atsitiko, kodėl toji spau
da taip susidomėjo Lietuva?
Pasirodo, visa tai padarė kun.
Kazimiero Pugevičiaus kelio
nė. Daug jau lietuvių iš Š. Ame
rikos lankėsi Australijoje,
bet dar niekas nelaimėjo tiek
dėmesio Lietuvai, kiek kun. K.
Pugevičius.
Ten jis atliko dvigubą misi
ją — lietuvių gyvenvietėse va
karais vedė Gavėnios reko
lekcijas, o dienomis rūpino
si informacijos skleidimu apie
Lietuvą. Jis sugebėjo sudo
minti australiečius žurnalis
tus savo turima medžiaga, ku-'
ri jiems pasirodė įdomi ir
skelbtina. Be to, kun. K. Pu
gevičius, kaip Lietuvių Infor
macijos Centro direktorius,
nusivežė retų pogrindžio lei
dinių — originalų, nuotraukų,
sunaikinto Lietuvos kryžiaus
statulėlę ir pan. Tai padėjo
jam vaizdingai pertekti turi
mas informacijas.

Štai prieš akis “The South
ern Cross Newspaper” kovo 18
d. numeris. Visas puslapis
paskirtas Lietuvai. Didelėm
raidėm antraštė skelbia: “The
Church is persecuted — but
it’s still missionary” (Bend
rija persekiojama, bet tebė
ra misijonieriška). Pridėtas
kun. K. P. atvaizdas su pluoš
tu slaptų pogrindžio leidinių.
Pareiškime pasakyta: kandi
datai į seminariją su vado po
linkiais valdžios nepriimami,
bet mielai priimami tokie as
menys, kurie gali būti naudin
gi sovietinei valdžiai arba tin
kami skandalui sukelti. Kito
je vietoje rašoma, kad nepai
sant persekiojimo Lietuvoje
esama apie 15.000 slaptų vienuolių-seserų, t.y. daugiau
nei laisvės laikais. Esą taip
tvirtina sovietinis religinių
reikalų komisaras.
Kitame to paties laikraščio
straipsnyje rašoma “Why he’s
such a hero” (Kodėl jis yra
toks herojus) ;^?ie kun. Virgi
lijų Jaugelį, baigusį slaptą
kunigų seminariją ir įšventin
tą kunigu. Straipsnis paruoš
tas NC žinių agentūros.
Jame sakoma, kad V, dauge
lis bandė įstoti Kauno kuni
gų seminarijon penkis kartus
ir sovietinių pareigūnų buvo
atmestas. Jis buvo vienas tų,
kuris rinko tikinčiųjų para
šus po peticija gen. JT sekre
toriui K. Waldheimui. Tada
buvo surinkta 17.000 parašų.
Už tai ir už pogrindžio spau
dos platinimą buvo suimtas
1974 m., bet maždaug po metų
kalinimo paleistas kaip ligo
nis. Būdamas zakristininku
Kybartuose, baigė teologines
studijas, tapo kunigu 1978 m.
Jaugelio parašas yra ir tarp
45 baltiečių memorandume
dėl Ribbentropo-Molotovo su
tarties, lemiančios Baltijos
kraštų likimą.
Vėžio ligos 'kamuojamas,
kun. V. Jaugelis mirė 1980 m.
vasario 17 d., atnašavęs Mišias
ligonio lovoje.
Didžiausias Australijos ka
talikų laikraštis “The Catho

lic Weekly" vasario 28 d. lai
doje išspausdino platoką pra
nešimą apie kun. K. Pugevičių, jo kelionę ir informaci
ją apie Lietuvą. Esą jis atsive
žęs filmų, skaidrių ir kitokios
vaizdinės medžiagos, gautos
slaptais keliais iš Lietuvos.
Joje pavaizduojamas kalinių
gyvenimas, šventorių naikini
mas, kunigų užpuldinėjimas,
religinių veikėjų persekioji
mas. Straipsnio gale pridėta
pastaba, kad kuri. K. P. yra Baltimorės vyskupijos kunigas,
dirbęs radijo bei televizijos
srityje, drauge su kitais įstei
gęs tarptikybinę draugiją
“Ecumedia”.
Kovo 14 d. minėtasis laikraš
tis išspausdino ilgą straips
nį apie kun. V. Jaugelį: “Rus
sians persecute Lithuanian
priest after death” (Rusai per
sekioja lietuvį kunigą ir po
mirties) kartu su to kunigo
nuotrauka.
Tą patį straipsnį, bet su ki
ta antrašte išspausdino “The
Catholic Leader” • 1982 m. ko
vo 14 d. Brisbanėje.
“The Record” kovo 11-17 d.
laidoje išspausdino kun. K.
P. pareiškimus. Esą Vakaruo
se permažai kalbama apie 11
milijonų katalikų Sov. Są
jungoje. Jie tenai turi žinoti,
kad už juos kalbame mes spau
doje ir visur, kur tik galima.
Lenkijos būklė esanti, panaši
į Lietuvos prieš 40 metų, kai
ją okupavo sovietai. Lenkija
per tą laiką turėjo stiprią hie
rarchiją — Wyszynskį, Wojtylą, dabartinį popiežių. Lietu
voje hierarchija buvo sugriau
ta ir šiandieną ten nėra nė
vieno pilnateisio (ordinaro)
vyskupo. Komunistų Lietuvo
je tėra palyginti nežymi gru
pė, bet ji turi ginklus. Jie
siekia padaryti religiją ne
reikšminga visuomenės gyve
nime ir palaipsniui sunaikin
ti. Zakristijos kunigai Lietu
voje gali išsilaikyti, nes, kaip
ir Airijoje, ten kunigai tikin
čiųjų yra gerbiami, bet jei ku
ris pabando eiti į žmones,
skelbti Evangeliją, susilau
kia persekiojimo.
“The Mercury” Hobarto
mieste kovo 19 d. įdėjo dide
lę kun. K. P. nuotrauką ir il
goką informaciją apie jo dar
bus bei pranešimą apie jo pa
skaitą miesto salėje.
Melburno “The Advocate”
vasario 25 d. ir “The Sun” ko
vo 25 d. išspausdino informa
cinius straipsnius apie Lie
tuvos kovą už religijos laisvę.
Adelaidės “The Advertiser”
kovo 11 d. ir “The Southern
Cross” kovo 18 d. skelbė kun.
K. P. atvykimą ir jo pareiški
mus apie Lietuvą.
Tai tik dalis spaudos iškar
pų, liudijančių sėkmingą mi
nėto kunigo kelionę po Austra
liją. Prie to reikia pridėti jo
paskaitas australiečiams sa
lėse ir per radiją. Kun. Pr.
Dauknys savo laiške iš Melbur
no pažymėjo, kad kun. K. P.
kalbėjo apie Lietuvą visai
Australijai per ABC radiją.
“Tai pirmas toks svečias iš
Amerikos, kuris sugeba aka
demiškai pristatyti Lietuvos
reikalus” — pažymėjo kun. Pr.
Dauknys, “Tėviškės Aidų” re
daktorius.

Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto skyriaus surengtoje parodoje
Prisikėlimo salėje 1982.III.27-28d.d.
Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvių Informacijos Centro direktorius kun. K. PUGEVIČIUS iš Niu
jorko rodo okupuotoje Lietuvoje sunaikinto kryžiaus statulėlę australiečiams. Ši nuotrauka buvo išspausdinta Australijos laikraštyje “The
Mercury” 1982.III. 19. Jo nuotraukų netrūko ir kituose laikraščiuose

Vėliavą perdavė įpėdiniui
Jonas Valiūnas, darbo kuopos vadas V. Vokietijoje,
baigė savo tarnybą

Schwetzingenas yra nedide
lis miestelis V. Vokietijos vidu
ryje, netoli Heidelbergo. Jis
yra žymus ten augančiais sparagais arba “špargeliais”.
Prieš daugelį metų būrelis lie
tuvių važinėjome Ispanijoje ir
juokais pasiuntėme sveikini
mą vienam lietuviui į Schwetzingeną, bet ant atviruko užra
šėme tik “Spargelstadt”, ir ji
pasiekė adresatą...
Tame miestelyje nuo 1951 m.
yra įsikūrusi viena lietuviška
LS kuopa. Š. m. kovo 31 d. iš
ėjo į pensiją ilgametis jos va
das LS majoras Jonas K. Valiū
nas. Jis LS kuopose pradėjo
tarnauti prieš 34 metus, o nuo
1955 m. birželio 1 d. vadovavo
8591 LS kuopai Schwetzingene.
Jonas K. Valiūnas yra gimęs
1917 m. kovo 24 d. netoli Kau
no, Suvalkijoje, mokėsi Mari
jampolės marijonų gimnazijo
je ir vėliau Kaune, kur baigė
augštesniąją technikos mokyk
lą. Prieš pat karą tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje ir gavo ka
rininko laipsnį. Nuo 1944 m.
Vokietijoje, nuo 1948 m. — LS
tarnyboje. Yra vedęs, užaugi
nęs 2 sūnus ir 3 dukteris, iš
kurių jauniausioji šiemet turė
tų baigti Vasario 16-tosios gim
naziją. Ją jau yra baigę sūnūs
Algis ir Rainis, kurių pirmasis
studijuoja inžineriją Darmstadte, o Rainis, padirbėjęs
dvejus metus “T. Žiburių”
spaustuvėje, studijuoja Thun
der Bay, Ont, Kanadoje.
Jonas Valiūnas aktyviai da
lyvauja lietuviškajame gyve
nime, nuo 1960 m. yra LB tary
boje, ilgą laiką buvo jos val
dyboje ir 7 metus jai pirminin
kavo. Yra dalyvavęs dviejuose
PLB seimuose ir išrinktas vyk
ti į sekantį seimą 1983 m. Či
kagoje. Vasario 16-tosios gim
nazijos kuratorijai priklauso
nuo pat jos įsteigimo, atsto
vaudamas joje L. Bendruome
nei.
Šalia visų šių oficialiųjų pa
reigų, J. Valiūnas su savo LS
kuopos vyrais ir įvairiomis
techniškomis priemonėmis yra
labai daug pagelbėjęs gimnazi
jai įvairiausiuose ūkiškuose
reikaluose. Kone kiekvieną va
sarą per tuos 27 metus atsiras
davo vis vienokių ar kitokių
uždavinių bei darbif, ir jie bū
davo greitai, sąžiningai ir ne
mokamai atliekami.
J. K. Valiūnas yra labai ge
ras šaulys — dalyvavo ir tebe
dalyvauja vokiečių šaudymo
klube, dabar jau senjorų kla
sėje. Yra pasiekęs labai gerų
rezultatų, laimėjęs eilę premi
jų. Jo pavyzdžiu pasekė jo žmo

na Inge ir duktė Laima — abi
pasiekė taip pat nemažų lai
mėjimų.
Valiūno išleistuvės iš kuo
pos tarnybos buvo neeilinės.
Jos truko ilgesnį laiką. Kovo
21 d. buvo atsisveikinta su va
du per tuo laiku vykusius ka
riuomenės manevrus prie Rei
no upės netoli Darmstadto
miesto. Atsisveikinimą tvar
kė augšto laipsnio amerikie
čių armijos karininkai. Kovo
31 d. buvo paskutinė jo tarny
bos diena. Kadangi LS kuopa
buvo laisva nuo darbo, 9.45 v.r.
buvo pamaldos, kurių metu pa
moksle kun. Br. Liubinas sumi
nėjo pagrindinius J. K. Valiū
no nuopelnus lietuviškumui ir
religijai.
Po pamaldų aikštėje išsiri
kiavo visa 8591 LS kuopa, ir J.
K. Valiūnas perdavė jos vėlia
vą savo įpėdiniui Arno Endrikaičiui. Atsisveikinimo kalbo
je jis angliškai ir vokiškai pa
linkėjo visiems vyrams sėkmin
gų tolimesnių darbų. Čia pat
Valiūnui padėkos žodžius ta
rė Vasario 16 gimnazijos var
du jos kuratorijos valdybos
pirmininkas kun. Alfonsas Ber
natonis ir direktorius Jonas
Kavaliūnas, Vokietijos LB-nės
vardu — jos valdybos sekreto
rė Marytė Šmitienė ir Vokieti
jos lietuvių moterų vardu — E.
Liucienė.
Amerikiečių
pulkininkas
Itn. pareiškė, kad J. K. Valiū
no vadovavimo dėka 8591 LS
kuopa yra buvusi pati geriau
sia iš visų Vokietijoje esan
čių LS kuopų.'
Galiausiai kalbėjo naujasis
vadas LS kapitonas Arno En.drikaitis, palinkėdamas geros
sveikatos ir ilgo amžiaus. Jis
taip pat kalbėjo angliškai ir
vokiškai.
Po vaišių iš lauko virtuvės
dar kartą buvo atsisveikinta
su J. K. Valiūnu ir įteikta jam
visa eilė dovanų.
J. K. Valiūnas yra sveikas ir
stiprus. Planuoja ateityje kel
tis gyventi į Kanadą, kur gyve
na jo sūnus Rainis. Ar tie pla
nai virs tikrove, tai parodys
ateitis. B.L.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,

Toronto, Ont. M6P 1A7

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

4 psi.
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Tėviškės Žiburiai
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KOMJAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Dvidešimtasis
komjaunimo
suvažiavimas įvyko kovo 25-26 d.
d. Vilniaus operos ir baleto teat
re. Į garbės prezidiumą buvo iš
rinktas sovietinės kompartijos
politbiuras su L. Brežnevu prie
šakyje. Specialia, rezoliucija,
patvirtinta suvažiavimo daly
vių, tam kompartijos politbiurui, centro komitetui ir L. Brež
nevui buvo pareikšta ištikimy
bė, įsipareigojimas kartu su vi
su Lietuvos jaunimu įvykdyti
sovietų kompartijos XXVI su
važiavimo numatytus planus.
Teatro scena buvo papuošta V.
Lenino biustu, jo šūkiu: “Tik
dirbant kartu su darbininkais
ir valstiečiais galima tapti ko
munistais.” Buvo pridėtas ir to
propagandinio šūkio origina
las rusų kalba, sudarantis įspū
dį, kad nevisi suvažiavimo daly
viai moka lietuvių kalbą. Pir
muoju vilniškio komjaunimo
sekretoriumi vėl buvo perrink
tas P. Ignotas, antruoju — V. Zavjalovas, sekretoriais — V. Mikeliūnas, S. Vaškevičienė ir V. Vit
kevičius. Respublikinės pijonierių tarybos pirmininke pa
tvirtinta S. Vaškevičienė. Net
ir komjaunimo organizacijoje
laikomasi kompartijai taikomos
taktikos. Pirmuoju pastarosios
sekretoriumi dabar yra P. Griš
kevičius, o antruoju sekreto
riumi.— Maskvos atsiųstas politrukas N. Dybenka. Komjaunimui vadovauja P. Ignotas, pri
žiūrimas V. Zavjalovo, antrojo
sekretoriaus, atsiųsto iš Mask
vos. Jam, matyt, ir buvo skirtas
tas V. Lenino šūkis rusų kalba.
KALNAS IR JO PAPĖDĖ

cialistai nustatė, kad Gedimino
pilies bokštas svyra it garsioji
Pizos varpinė, tiesa, visai ne
daug, tik 2 mm per metus, bet
svyra — ir tiek. Gelžbetonio žie
das sujuos kalno statinių pama
tus. Padirbės kalne ir stogden
giai: po naujais stogeliais atsi
bus * užkonservuoti kunigaiščių
rūmų griuvėsiai..." Prie Gedi
mino kalno buvo atgabentas E.
Danilevičiaus ties Turgelių pi
liakalniu palei Merkį aptiktas
didžiulis akmuo. Jame iškalta
Vilniui skirta data: “1321”. M.
Salagiris betgi abejoja jos tiks
lumu. Remiantis paskutiniais
archeologiniais
tyrinėjimais,
jau X-XIII š. kalno viršūnėje
dunksojo medinė pilis. Tad Ge
diminas Geležinį Vilką greičiau
siai sapnavo ne gūdžioje girio
je, o tos pilies menėje. Esą Vil
niaus įkūrimo datą teks patiks
linti archeologams bei istori
kams.
SUSIRŪPINO SPEKULIACIJA

Augščiausiojo teismo pirm.
J. Misiūnas vadovavo balandžio
2 d. Vilniuje įvykusiam posė
džiui, kuriame buvo svarstyta
liaudies teismų praktika speku
liacijos bylose. Posėdyje daly
vavo prokuroras A. Kairelis,
vadovaujantys teisėtvarkos dar
buotojai, liaudies teismų pir
mininkai. Jiems buvo įsakyta
efektyviau panaudoti visas įsta
tymo galimybes, imtis priemo
nių išaiškinti sąlygoms, pa
dėjusioms įvykdyti šiuos nusi
kaltimus. Iš tikrųjų spekuliaci
ją ugdo nuolatinis kaikurių ga
minių trūkumas. Jeigu jų pakan
kamai būtų parduotuvėse, nie
kas spekuliantų paslaugomis
nesinaudotų.

Matas Salagiris kovo 13 d.
KRETINGOS ŠIMTAMETĖS
“Komjaunimo Tiesoje” prašne
Taip pavadintą Vinco Dobi
ko apie senąjį Vilniaūs arsena
lą ir Gedimino kalną. Arsena lo pranešimą kovo 11 d. laido
las jau yra atnaujinamas pagal je paskelbė “Gimtasis Kraštas”.
architekto E, Purlio projektą. Savo šimtąjį gimtadienį 1981
Naujajame pastate įsikurs Vil m. gruodžio 16 d. atšventė Kre
niaus taikomosios dailės muzė- tingoje gyvenanti Karolina Švejus. Dar šią vasarą bus pradė raitė, kuriai teko tarnauti pas
tas tvarkyti ir Gedimino kalnas: grafus Tiškevičius Palangoje,
“Nūnai nė neįsivaizduojame, Lenkijoje, Vokietijoje. Senele
kad Gedimino kalnas buvo pli- rūpinasi jos seserų vaikai. Gim
kut plikutėlis, dargi apklotas tadienio proga K. Šveraitę tau
akmenimis, aplietas moliu. Tai tine juosta apjuosė pensininkų
liudija senovinės (ir ne tiek jau taryba. Pagerbta buvo ir kita
senos) graviūros. Dabar gi aukš kretingiškė — Ona Baužienė, su
čiausias Vilniaus kalnelis — tik laukusi 101 metų amžiaus. V.
žalia medžių kupeta. Be liepų Dobilo duomenimis, Kretingos
ir klevų, čia veši trapios, greit rajone yra 17 šimtamečių. Se
pūvančios tuopos, apgulę šlai niausioji — Žalgirio apylinkės
tus menkaverčiai šabarkštynai. Raguviškių kaimo gyventoja
Tanki lapija neleidžia dygti žo Felicija Grigienė, artėjanti prie
lei, susidaryti velėnai, kuri su 110 metų sukakties. Kartenoje
stabdytų eroziją, ypač pasireiš gyvenanti Ona Tamašauskienė
kiančią pavasarį ar po liūčių. jau turi 103 metus, o jos sesuo
Architektas G. Laucius ir jo gru Pranė Šilgalytė peržengė šim
pė paruošė kalno bei jo šlaitų to metų slenkstį. Abi jos dabar
sutvirtinimo projektą, kuris bus dažnai susėda prie lango, žvel
įgyvendintas. Nenuogąstaukite gia į gražų Minijos slėnį. Šimta
— kalnas neliks nurengtas ir dar mečių sąrašą papildo: Imbarės
džiugins vilniečių ir jų svečių apylinkės Žeinių kaime — Juli
akį rudeniniai klevų gaisrai. ja Narkienė, Jakštaičių kaime
Tik medžiai bus praretinti, sau — Ona Tarvydienė, Gargždelės
lė vėl glamonės šlaitus, išdygs kaime — Petronėlė Vaškienė.
žolė ...” Šiaurinėje kalno pu V. Dobilas taipgi mini Oną Šalsėje dar šį, pavasarį bus įreng nienę, Jievą Enzinaitę, Oną
tas Kauno inžinierių suprojek Šikšnienę, gimusias 1881 m. Bū
tuotas keltuvas plytoms, beto dinga, kad ilgaamžių eilėse tė
nui ir cementui. Apie numaty ra moterys. Vienintelis vyras
tus pasikeitimus M. Salagiris Feliksas Jonkus, sulaukęs 103
pasakoja: “Kalno kakta bus ap metų, mirė Darbėnų apylinkės
juosta gelžbetonio žiedu, kuris Šlaveitų kaime.
V. Kst.
laikysis ant 160 polių. Mat, spe
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gegužės 10-gegužės 24
13DIENŲ SU GIMINĖM!!!
gegužės 20 - birželio 3
gegužės 27 - birželio 10
liepos 8-22

liepos 15-29
rugpjūčio 12-26
rugsėjo 2-16

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16

rugsėjo 30-spalio 7

Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai.
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius
bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Čikaga — (312) 496-8406 — V. Ramonis
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis
— (213) 664-0791 namų
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI
(Kelionių biuro registracijos numeris—1835961)

Hamiltono Lietuvių
Pensininkų Klubas
š.m. gegužės 1, šeštadienį

Jaunimo Centre rengia
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© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Niujorko lietuviai “Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos”
dešimtmetį paminėjo kovo 21 d.
Mišias su atitinkamu pamokslu
Apreiškimo parapijos švento
vėje laikė kun. K. Bučmys, OFM.
Oficialioji minėjimo dalis įvyko
ir maloniai
kviečia
dalvvailti
visus
— spnima
ir iaiinima
rr
ir maloniai
kviečia
dalyvauti
visus
— senimą
ir jaunimą
Kultūros Židinyje. Ji buvo pra
Bus įdomi meninė programa, kurią atliks keturios sesutės — dainininkės ir muzikės
dėta susipažinimu su kun. dr. J.
Prunskio redaguota knyga “Lie
iš Sudburio, o mūsų klubo choras pasirodys su naujomis dainomis. Veiks bufetas,
tuviai Sibire”. Apie ją kalbėjo
baras, gros švelni muzika šokiams, (ėjimas—$4.oo, jaunimui—$2.00. Pradžia — 6.30 v.v.
jaunosios kartos lietuvaitė Gin
Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas
tė Damušytė, tremties įspū
džiais dalijosi Anelė Povilaitienė. Antroji minėjimo dalis
buvo skirta “LKB Kronikos”
dešimtmečiui. Apie įvykius, priMcMaster University Robinson Memorial Theatre
vedusius prie šio pagrindinio
Hamiltono Daugiakultūriame Dramos Festivalyje
leidinio atsiradimo, kalbėjo V.
Vaitiekūnas. Ištraukas skaitė
l. Veblaitienė ir V. Jankauskie
nė. “Kronikų” bei joms skirtų
š.m. gegužės 2, sekmadienį, 2 v.p.p., vaidins
leidinių parodėlę surengė G.
Damušytė, pasinaudodama Lie
tuvių Katalikų Religinės Šal
Alės Nakaitės
pos archyvu.
Lituanistinėms programoms
Kento universitete remti buvo
sudarytas specialus būrelis St
— 2 veiksmų pasaką.
Bilietų kaina — $3 ir $1
Petersburge, Floridoje. Kovo 19
d. įvykusiame susirinkime buvo
išrinkta būrelio valdyba: pirm,
dr. Aldona Valis, vicepirm. inž.
McMaster University Robinson Memorial Theatre
Alfas Šukys, vicepirmininkė
santykiams su amerikiečiais
Hamiltono Daugiakultūriame Dramos Festivalyje
Victoria Jacobson, sekr. ir ižd.
š.m. gegužės 8, šeštadienį, 8 v.v., “Aukuras” vaidins
Ida Valauskienė, parengimų va
dovė Teresė Liutkienė, narys
informacijai Vacys Urbonas.
Metiniu nario mokesčiu pasi
rinkta $50. Būrelis organizuos
aukų rinkimą dviem Kento uni
— M. Salčiūno 3 v. komediją.
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė
versiteto fondam: lietuviams
Bilietų kaina — $4 ir $2
skirtoms stipendijoms ir lietu
vių tyrimo institutui. Visi tau
tiečiai kviečiami įsijungti į šio
PADĖKA
universiteto lituanistinių pro
Edmonton, Alberta
gramų rėmėjų eiles.
1982 m. sausio 12 d. staigiai bu
LIETUVOS
NEPRIKLAUSO
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
NET TRYS SAVAITGALIAI yra vau susirgęs — sniegą kasdamas MYBĖS minėjimas įvyko vasario
centro
valdybos posėdyje Čika
paskirti Daugiakultūriam Teatrų užgavau nugarą. Buvo pašaukta 20 d. Lietuvių Namų patalpose,
Festivaliui. Lietuviai ypač akty greitoji pagalba, kuri nuvežė į kur susirinko gražus būrys goje buvo nutarta išleisti Jono
viai dalyvauja. Visi vaidinimai McMaster Medical Centre ligoni vietos ir apylinkės lietuvių bei Palukaičio paruoštą knygą “Lie
tuvių spauda tremtyje”, apiman
įvyks McMaster Universiteto Ro nę. Ten išgulėjau septynias sa svečių.
binson Memorial Teatre. Gegužės vaites, prižiūrimas dr. Patterson,
Minėjimą trumpu žodžiu pradė čią 1944-54 metus. Jon bus įjung
1, šeštadienį, 2 v.p.p., Theatre of dr. Kiraga, dr. Spaulding, dr. Sau- jo N. Karosaitė ir paprašė visus ti ne tik laikraščiai bei žurna
Tomorrow stato puikų muzikinį norio ir dr. Stolman.
sugiedoti Lietuvos himną. Pasvei lai, bet ir vienkartiniai leidi-i
vaikams vaidinimą “Jacob — TwoNuoširdžiai dėkoju bičiuliams, kinusi visus atvykusius, pristatė niai, stovyklų biuleteniai. Spe
Two”. Režisuoja Danutė Kuda- kurie mane ligos metu aplankė, lenkų, ukrainiečių ir latvių atsto ciali akademija garbės nariui
Vytautui Alantui amžiaus aštuo
baitė-Cockman. Šiame veikale moraliai stiprino mano sveikatą, vus.
atnešė gėlių bei dovanėlių.
tarp kitatautčių vaidina Elena
Paskaitą, pritaikytą šiam minė niasdešimtmečio proga įvyks ge
Mano padėkos sąraše yra šie jimui, skaitė KLB Kalgario apy gužės 30 d. Tautiniuose Lietu
Dauguvietytė-Kudabienė ir Kęs
asmenys: dr. A. Saunoris ir ponia, linkės pirmininkas K Dubauskas. vių Namuose. “Aušros” šimto
tutis Kalvaitis.
Gegužės 2, sekmadienį, 2 v.p.p., Mrs. Diane Kozak, Kathy and Mar Po to sveikino visi atstovai, linkė metų sukaktis bus paminėta
Lietuvių Vaikų Teatras, globoja la Kozak, dr. Jc.jjkis, svečias iš dami mųsų Tėvynei sulaikti lais 1983 m. kovo 20 d. didžiojoje
mas Hamiltono lituanistinės mo Lietuvos, J. Saunorienė, V. Jasi- vės aušros. Latvių organizacijos Jaunimo Centro salėje. Posėdy
kyklos ir “Aukuro”, vaidins Alės nevičius, J. Didžbaliai, P. Masiai, “Imanta" atstovas A. Stals pado je Lietuvių Žurnalistų SąjunNakaitės “Žiogas ir skruzdėlės. Laimutis Bakšiai, P. Pranckevi- vanojo N. Karosaitei knygą “My gon buvo priimti septyni nauji
Tai spalvingas, linksmas, su šo čiai, A. Buinys, V. Čėsria, A. Liau God, I wanted to live”, parašytą nariai — Jonas Šoliūnas, Myko
kiais ir dainomis spektaklis vai kai, Ruth Bulionis, A. Kamaičiai, jaunutės latvaitės apie Sibiro las Drunga, Birutė Vindašienė,
Mr. Mrs. J. Nemeth, Mr. Nuri, Mr. tremties išgyvenimus. Ji mirė vos Linas Rimkus^ Juozas Šlajus,
kams. Dalyvauja 50 vaikų-artistų!
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Ku J. Ralio, P. Vitienė, Mrs. Joyce 31-mam pavasariui pražydus.
Apolinaras Bagdonas, Mykolas
Po rimtosios sekė meninė dalis,
dabienė. Dekoracijos paruoštos Vaughan, Theresa & Tara
Kazimiero Mikšio, baletas ir ap Vaughan, Mrs. K. Pauplis iš To kurią atliko Ch. Arelytė, E. Pev- Maksvytis ir Aurelija Balašaitienė.
ranga — Danguolės Prunskutės- ronto, O. Stasiulis, K. M. kores cevičienė, D. Gudjurgytė, L. GaDevynioliktasis Lietuvių Fon
pondentas.
siūnaitė,
N.
Karosaitė
ir
akordeo

Alderdice su tėvelių ir mokytojų
Atsiuntė atvirukais linkėjimus nistas T. Triška. Pirmiausia, pri do narių suvažiavimas įvyks ge
pagalba.
Gegužės 8, sekmadienį, 8 v.v., — Mrs. Jean Rauba ir Sally Rau- tariant akordeonu, buvo sudai gužės 1 d. Čikagoje, Jaunimo
“Aukuro” premjera “Rieda gyve ba iš Čikagos, Mrs. Frances How nuota “Lietuva brangi”—tyli, liūd Centre. Jame bus pagerbti mi
nimo ratai” — M. Šalčiūno. Tai 3 ey iš Detroito, Mrs. Caroline Ker- na. Kitos buvo linksmesnės, gy rusieji nariai, išklausyti pra
v. satyrinis šių laikų kasdieninio belis, Annette Kerbelis, Wayne. vesnės. Gražiai buvo padainuota, nešimai, paminėtas veiklos dvi
gyvenimo vaizdas. Režisuoja ir Kerbelis iš Harper Woods, Michi palydint akordeonu.
dešimtmetis. Pagrindinis šio
Šis dainos vienetas gražiai pasi sukakties minėjimas betgi įvyks
pati vaidina Elena Dauguvietytė- gan, Miss. Nellie Samolis, Mr. Mrs.
rodė per “Derliaus nuėmimo" šo- lapkričio 27 d. didžiojoje Jauni
Kudabienė, Onutė ir Matas Stane H. Jablonski, Mr. Mrs. .P. Slavik,
vičiai, Onutė Žukauskaitė, Almis Mrs. G. Nichols, Mrs. V. Kazyaka, Jcius. Jis buvo pakviestas padai mo Centro salėje. Jis bus susie
nuoti per latvių nepriklausomy tas su rudens vajaus pokyliu.
Lukavičius, Edvardas Labuckas, Mr. Mrs. C. Konieczny, Mr. Mrs.
bės minėjimą. Važiavo jos dainuo Fondas šiemet jau padidėjo 29
Marija Kalvaitienė, Kęstutis Kal Fred Bleser iš Amsterdamo, N.Y.
Su nuoširdžiu dėkingimu vi ti vasario 13 d. į Kalgario minė nariais, kapitalas — $21.000.
vaitis ir Antanas Mingėla. Šis vei
jimą.
g. Palmer
kalas pritaitytas jaunimui ir su siems —
Dr. K. J. Valiūnui, buvusiam
Po gražių dainų Kalgario jau
augusiems.
nimas pašoko keletą tautinių šo VLIKo valdybos pirmininkui,
Gegužės 16, sekmadienį, 4 v.p.p.,
kių. Už tai buvo apdovanoti ro kovo 9 d. buvo padaryta sunki,
pirmą kartą pasirodys daugiakulBOOKBINDING STUDIO
bet gerai pavykusi operacija.
žėmis.
tūris teatras su verstiniu ispanų
"SAIVfOGITIA"
Po trumpos, bet gražios progra Kovo 22 d. ligoninėje jį aplan
rašytojo G. Lorca veikalu “Ber
(lietuvis savininkas)
mos sekė vakarienė ir po to — kė dr. B. Nemickas ir B. Bieliunardos Albos namai” anglų kalba.
kas. Ligonį jie painformavo apie
šokiai. E. Karosienė
Režisuoja Sandy McDonald. Vai
telefonas 625-2412
politinių veiksnių veiklą, pasi
dina vien moterys, kurių didžią
dalijo mintimis apie dabartines .
ją dalį sudaro lietuvės: Elena
tarptautines problemas. Na
Dauguvietytė-Kudabienė, Marija
muose dr. K. J. Valiūnui teks gy
Kalvaitienė, Danutė Kudabaitėdytis ilgensį laiką, kol bus pil
Cockman,' Ina Kudabaitė, Dalia
Jonikaitė, Danutė Vaitonytė-Yanai atgauta turėtoji sveikata.
tes. Šioje dramoje vaizduojamas
našlės motinos ir penkių dukterų
Australija
gyvenimas, apribotas tradicijų,
Adelaidės mėgėjų teatras “Vai
pavydo ir neapykantos.
dila” vasario 28 d. pagerbė savo
Be čia suminėtų veikalų festi
narį Bronių Rainį amžiaus še
valyje taip pat dalyvauja armė
šiasdešimtmečio proga. Jis yra
nai, “Ani” teatras su drama, Ben
vilkaviškietis, dalyvavęs mokyk
gali su komedija, Westdale gimna
los ir gimnazijos vaidinimuose,
zijos dramos grupė su Jacques
Vilkaviškio mėgėjų teatre. 1943
Brel iš “Alive and Well and Lives
m. konkurso keliu buvo priimtas
in Paris”, Suzuki grupės globo
į Marijampolės teatrą. Plačiau
jama Ganos drama, čekoslovakų
išsiskleidė atvykęs Australijos
komedija. Kviečiame visus pa
Adelaidėn, kur lankė ir baigė
remti savo apsilankymu į teatrų
buvusio Kauno radiofono režifestivalį. Ypač raginame paremti ELENA ir SILVESTRAS JOKUBILIAI Delhi, Ont, per šaulių kuopos
vaikų teatrą ir “Aukurą". Žmo prim. STEPĄ JAKUBICKĄ įteikia Kanados Lietuvių Fondui savo įnašo soriaus Juozo Gučiaus dramos
nėms parodžius mažą susidomė papildymą iki $5000. Šalia stovi svečias, dalyvavęs susirinkime dr. KAZYS
studiją. Yra sukūręs daug pa
jimą, galime nustoti paramos iš ĖRINGIS, ir JUOZAS VITAS
grindinių vaidmenų Adelaidės
valdžios. O tai yra labai svarbus
lietuvių teatro spektakliuose,
šaltinis tolimesniam dramos
jau penkeri metai yra pagrin
egzistavimui. Tad iki malonaus
dinis pranešėjas lietuvių radi
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
pasimatymo! E. K.
jo valandėlėje.
įsikūręs nuosavuose namuose —
Kunigaikščio Vytenio šaulių
Delhi, Ontario
kuopa Melburne buvo įsteigta
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas T i I 17 I
1980 m., bet lig šiol neturėjo sa
DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO
POS šauliai Elena ir Silvestras
vo vėliavos. Ją kovo 14 d. pašven
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Jokubiliai kas metai metiniame
tino Mišias Šv. Jono šventovėje
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant- = MOKAME UŽ:
kuopos susirinkime papildo savo
už šaulių steigėją VI. Pūtvį lai
depozitus
(P.C.A.)
6%
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. =
įnašą Kanados Lietuvių Fondui,
santaupas
12%
kęs kun. Pr. Vaseris. Vėliavos
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. E term, depoz. 1 m. 14%%
šiais metais kovo 11 d. jiedu savo
kūmais buvo jaunieji šauliai —
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., s term, depoz- 3 m.
13%
įnašą papildė iki $5000, įskaitant
E. Klupšaitė ir Australijos ka
reg. pensijų fondo
14%
šeštadieniais
nuo
9
v.r.
iki
12
v.r.
LieposE
$1000 mirusio savo brolio Stasio
90 dienų depozitus 14%%
riuomenės kpt. E. Žiogas. Vė
rugpjūčio
mėn.
šeštadieniais
uždaryta.
s
atminimui, kuris ilgus metus len
IMAME UŽ:
liavos pašventinimo aktas buvo
nekiln.
turto
pask.
18%
kų buvo kalinamas už lietuvišką
Nemokoma gyvybės ir osm. paskolų drauda. =
pasirašytas Lietuvių Namuose
asmeninės paskolas 20%
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
—
veiklą Vilniaus krašte.
kūmų — E. Klupšaitės ir E. ŽioStp. Jakubickas
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■ go, kuopos vado S. Lipčiaus,
ALB krašto valdybos pirm. A.
Pociaus ir apylinkės pirm. R.
Šemeto. Paskaitą apie V. Pūtvį
skaitė S. Pačėsa. Meninę progra
mą atliko “Gintarėlių” ir “Gin
taro” šokėjai, B- Prašmutaitės
vadovaujamas “Dainos sambū
ris” ir montrealietis sol. A. Keblys, iš Kanados atvykęs pas sa
vo brolį.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube
kovo 20 d. įvyko DB Lietuvių Są
jungos šio miesto skyriaus meti
nis susirinkimas. Iš valdybos
pareiškimų paaiškėjo gana gy
va skyriaus veikla, gera finan
sinė būklė. Vasario 16 minėji
me Tautos Fondui buvo surink
ti 86 svarai. Visų narių pagei
davimu 1982 m. palikta ligšioli
nė valdyba: pirm. A. Jaloveckas,
sekr. K. Steponavičius, ižd. A.
Jakimavičius.
Rekolekcijas Mančesterio lie
tuviams vedė svečias iš Londo
no — Šv. Kazimiero parapijos
klebonas kun. dr. J. Sakevičius,
MIC. Kovo 21 d. kan. V. Kamaitis
pakrikštijo Mančesterio lietu
vių klubos pirm. Povilo ir Luizos Padvoiskių pirmagimę duk
relę Alytę-Mariją. Krikštatė
viais buvo J. Navickas ir R. Bernatavičiūtė.
Lietuvių Skautų Europos ra
jono tradicinė 33-ji vasaros sto
vykla įvyks liepos 24-31 d.d. Lie
tuvių Sodyboje. Jos vadovu yra
pakviestas s. St Vaikevičius, ku
riam talkins ir kiti skautų vei
kėjai. Stovyklautojų maitinimu
rūpinsis ps. I. Gerdžiūnienė. Ti
kimasi, kad stovykla susilauks
svečių iš V. Vokietijos b e i iš
kitų užjūrio valstybių.

Vokietija
VLB krašto taryba posėdžiavo
kovo 13 d. Vasario 16 gimnazi
joje. Buvo išklausyti VLB kraš
to valdybos pirm. J. K. Valiūno,
gimnazijos kuratorijos pirm,
kun. A. Bernatonio ir Jaunimo
Sąjungos pranešimai, aptarti
naujos veiklos planai. Bendruo
menės atstovais į PLB seimą Či
kagoje išrinkti — kun. A. Berna
tonis, J. K. Valiūnas, J. Šabas,
A. Šmitas, M. Šmitienė ir E. Lucienė. Naują VLB krašto valdy
bą dabar sudaro: pirm. V. Dami
jonaitis, vicepirm. Ž. Vilčinskai-;
tė, sekr. M. Dambriūnaitė-Šmitienė, ižd. V. Bartusevičius ir
narė R. Buivienė; kontrolės ko
misiją: E. Lucienė, J. Sabas ir
R. Tendzegolskis; garbės teis
mą: pirm. J. Lukošius, A. Lipšys, A. Šmitas.

Šveicarija
Šveicarijos baltiečiai kasmet
'kartu mini savo nepriklauso
mybės šventes Zueriche.
Šiemet tas minėjimas įvyko va
sario 28 d. Lietuviai jį pradėjo
Akademinkų Namuose kun. prof,
dr. J. Juraičio atnašautomis Mišiomis ir pasakytu pamokslu. Po
pamaldų įvyko metinis Šveicari
jos Lietuvių Bendruomenės su
sirinkimas. Pernykštės veiklos
apžvalgą padarė valdybos pirm,
dr. Alfonsas Kušlys. Vienbalsiai
buvo nutarta perrinkti tą pačią
valdybą, kurią sudaro: pirm. dr.
A. Kušlys, vicepirm. dr. Jonė
Pečiulionytė, sekr. ir ižd. Irena
Augevičiūtė-Kaestli. Bendri baltiečių pietūs įvyko “Internatio
nal” viešbutyje. Oficialią minė
jimo dalį pradėjo Lietuvos di
plomatinės tarnybos narys dr.
A. Gerutis, dalyvius supažin
dindamas su paskaitininke B.
Eichmann-Leutenegger. Ši švei
carė yra baltiečių bičiulė, prieš
pusantrų metų surengusi jų tau
toms skirtą specialią radijo
programą. Savo paskaitoje ji
džiaugėsi augštu Baltijos tau
tų kultūriniu lygiu, artimais jų
ryšiais su Šveicarija. Augštąsias mokyklas nepriklausomy
bės laikotarpyje lankė daug bal
tiečių. Jie ne tik mokėsi, bet ir
susipažino su demokratija Švei
carijoje. Meninę programėlę
atliko estė dainininkė iš Niu
jorko, šveicaras dainininkas,
dainavęs lietuviškas bei latviš
kas dainas. Ją užsklendė J. Jurkšaitytės-Stasiulienės vadovau
jama jaunų šveicarų grupė tau
tiniais lietuvių šokiais. Buvo
perskaitytas spaudai skirtas
pranešimas, reiškiantis baltie
čių solidarumą laisvės siekian
čiai lenkų tautai, dėkojantis
Vakarų pasaulio valstybėms,
kurios nepripažįsta Baltijos
respublikų įjungimo Sovietų Sąjungon. Pranešimą plačiai pa
skleidė Šveicarijos telegramų
agentūra. Jį paskelbė ir įtakin
gasis dienraštis “Neue Zuercher
Zeitung”. Minėjimą nufilmavo
itališkos Šveicarijos dalies
Tessino televizija, ruošianti
vienos valandos programą apie
Lietuvą ir lietuvius.

Tėviškės Žiburiai

Kitatautis apie lietuvį Sibire
Čia spausdiname rašinį auto
riaus, kuris kalėjo kartu su PETRU
PAULAIČIU Sibire ir vėliau pa
siekė laisvuosius Vakarus. Angliš
kame tekste šis rašinys pavadintas
“P. Paulaitis: A Profile”. RED.

Kanados gubernatorius ED. SCHREYERIS kalba parlamento rūmuose
baltiečiu vakaro dalyviams Otavoje 1982.11.24
Nuotr. L. Giriūno

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Spauda buvo jos gyvenimas
V. UTENIS
Šiltą ir saulėtą kovo 13 šešta
dienį Aleksandra Vaisiūnienė atsikėlė jausdamasi geriau,
negu per paskutines kelias die
nas. Rytmetį su vyru Julium iš
važiavo į centrinę miesto dalį.
Vyras laukė automobilyje, o ji
nuėjo į delikatesų krautuvę ap
sipirkti. Grįžtant vyras matė,
kaip ji staiga pasviro ir, prisi
laikydama mūro sienos, čia
pat sukniubo. Pribėgęs vyras
padėjo jai nueiti ir įlipti į au
tomobilį, o ji prašė palaukti,
dar nevažiuoti. Pamatęs, kad
ji visai silpsta, bandė gaivinti,
po to nuskubėjo artimiausion
klinikom Gydytojas pasakė,
jog Aleksandra Vaisiūnienė
pasiekė ligoninę jau mirusi.
Šitaip nelauktai ir netikėtai
užgeso korespondentė Vaisiū
nienė.
Tuojau klinikoje atsirado
Deveikis, Dambrava ir Gutaus
kai. Atskubėjo ir gydytojas
Povilas Dambrava išduoti mir
ties liudijimo. Už poros valan
dų kūnas buvo perkeltas į lai
dotuvių namus.
Vakarop susirinko didelis
būrys lietuvių, jų tarpe ir jau
nimas. Atvyko Venecuelos Lie
tuvių Katalikų Misijos vadovas
kun. Antanas Perinimas pasi
melsti prie jos karsto.
Pažymėjęs, jog Aleksandra
Vaisiūnienė buvo evangelike,
kun. Perkumas kalbėjo: “Žinia
apie netikėtą a.a. Aleksandros
Vaisiūnienės mirtį mane ne
paprastai sujaudino. Esu įsiti
kinęs, kad ne tik aš, bet ir visa
Venecuelos lietuvių bendruo
menė apstulbusi dėl nelaukto
įvykio. Prarasdami Aleksan
drą, prarandame vieną iš tvir
čiausių mūsų veiklos šulų. Esu
įsitikinęs, kad pagrindinis jos
gyvenimo tikslas nebuvo kas ki
ta, o tik kova už lietuvybės pa
laikymą tiek senimo, tiek ir
jaunimo tarpe. Gaila, kad ta
jos aštri kova nevisų buvo tin
kamai suprasta, įvertinta, kar
tais net paniekinta. Atsidūru
si tokioje sielos gyvenimo pa
dėtyje, negalėjo nesijausti kas
kart silpnesnė ir kūnu. Kentė
jo, kol jos širdis nustojo pla
kusi. Tegul tad Aleksandros
paliktas Tėvynės meilės pavyz
dys paskatina ir mus visus būti
labiau susipratusiais paverg
tos Lietuvos vaikais.”
Sekančią dieną, ty. kovo 14,
a.a. Vaisiūnienė buvo laidoja
ma Karako Rytų kapinėse. Ją
palydėjo daugiausia lietuviai,

o religines apeigas atliko veng
rų liuteronų dvasios vadas Janoš Damjan.
Prie kapo atsisveikinimo žo
dį talrė Venecuelos Lietuvių
Bendruomenės centro valdy
bos pirm. dr. Vytautas Dam
brava.
“Visi žinome, — kalbėjo dr.
Dambrava, — kokį didelį dar
bą Aleksandra yra atlikusi
Bendruomenei. Kartą ji sakė:
‘Kelias į Maracay yra mano pė
domis minte išmintas...’ Kiek
ji yra surinkusi pinigų labda
ros tikslams, spaudai! Ji, kaip
sakoma, net mūsų žmones yra
leidusi į mokslą, belsdamas! į
geraširdžių duris ir rinkdama
skatikus,
vis
norėdama
padėti”.
“Spaudos darbe Bendruome
nės korespondentė Aleksan
dra išvarė giliausią vagą. Sa
kiau
sakysiu, kad be Alek
sandros Vaisiūnienės lietuviai
neturėtų savo kronikos, pilnos
paskutinio dešimtmečio istori
jos. Ką Aleksandra sakė, buvo
šventa tiesa: spaudos darbas
buvo jos gyvenimas”.
“Aleksandra buvo pašista- čiusi uždaviniu judinti koloni
ją, neleisdama mums užmigti,
sakydama, kalbėdama ir pra
našės balsu kartodama, kad
lietuvybė merdi, o mes esame
atsakingi, ir joks pasiteisini
mas šios kaltės nenuplaus. Kal
bėjo, ‘sakau, kaip pranašė, o
pranašės balsas žmonėms pa
prastai nepatinka. Ji sakėsi
esanti balsas išeivijos tyruo
se, ir ji gyveno viltimi, kad
tas balsas bus pagaliau išgirs
tas, kol dar nepervėlu, nors
laikas labai vėlus”.
“...Sakoma, kad lietuviai ver
tina savuosius tik jų netekę.
Duok Dieve, kad Aleksandra
Vaisiūnienė po mirties būtų
mūsų teisingiau suprasta, ko
lonija naujai atgimtų, o mū
sų brolių ir seserų tarpe būtų
atstatyta kovos dvasia ir vie
nybė. O dabar — ilsėkis ramy
bėje, Aleksandra.”
Elenos Gutauskienės iniciar
tyva Venecuelos lietuvių tar
pe yra renkamos aukos, kurių
tikslas — sutelkti a.a. Alek
sandros Vaisiūnienės atmini
mui jos vardu vienkartinį įna
šą į Lietuvių Fondą.
• Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletu numerių ne
mokamai.

Prie a. a. ALEKSANDROS VAISIŪNIENĖS kapo 1982.III.14 Karako
mieste. Atsisveikinimo kalbų pasakė VLB pirm. dr. V. Dambrava

MICHAILAS CHEIFECAS
Petrą Paulaitį primą kartą
aš sutikau 17-je griežto režimo
zonoje Mordovijoje 1975 me
tų kovo mėnesį. Tuomet jis jau
buvo atkalėjęs 28-rius ar 29rius metus, daugiausia pačiam
baisiausiam vadinamojo “ypa
tingo režimo" speclageryje.
Jame laikomi mirti nuteistieji
arba kaliniai-recidivistai. Są
lygos ten daug baisesnės negu
pas mus, griežto režimo zonoje.
Į čia Paulaitį atgabeno pus
mečiu prieš mano atvykimą į
Mordoviją. Jis atrodė susenęs,
bet dar tvirtas žmogus, dirbo
virtuvėje, vandens virimo pa
talpoje. Jis turėjo paruošti
vandenį maistui ir indų plovi
mui — 8O-čiai žmonių, taip pat
dalyti maistą. \
Tai buvo nelengvas darbas,
reikėjo keltis antrą valandą
nakties ir dirbti iki ryto. Tik
• tie, kurie kada nors lageryje
dirbo naktinėje pamainoje, ga
li suprasti, ką tai reiškia.
Tačiau darbą valgykloje kali
niai vistiek laikė privilegijuo
tu, ir tai man kėlė nerimą: vi
sur vaidenosi užsimaskavę
agentai. Paulaitis, matyt, su
pratęs kas dedasi naujoko sie
loje, staiga, pats atėjo pas ma
ne, ištiesė ranką ir tarė: “Ne
galima visada žiūrėti į žmones
kaip į priešus. Geriau patikėti
ir suklysti negu atstumti drau
gą”.
Nuo tos dienos mes (jažnai
sėdėdavome prie arbatos puo
delio, ir Paulaitis pasakojo
savo gyvenimo istoriją. Apie
Italiją, kur jis, lietuvio ūkinin
ko sūnus, mokėsi teologijos;
apie Portugaliją, kur universi
tete klausė profesoriaus Salazaro paskaitų.-(Tada niekas ne
nujautė, kad šis profesorius
taps valstybės vadovu). “Neži
nau, koks jis buvo premjeras,
bet profesorius — geras”, —
pasakojo Petras Paulaitis.
Pastarasis visą jaupystę pra
leido užsienyje, bet kai Tėvy
nę ištiko nelaimė, jis paliko
užsienietišką rojų ir grįžo gel
bėti Lietuvos. Tą dieną, kai
Raudonoji Armija peržengė
nepriklausomos. respublikos
sieną, Paulaitis kalbėjo mitin
guose: “Svetimi lėktuvai mū
sų padangėje, svetimi tankai
mūsų laukuose. Vargas tiems,
kurie metė ginklą, kurie pra
rado valią kovoti” — prisimi
nė jis dabar savo tuometinius
šūkius.
Aš,‘jauniklis, erzinau senį:
“Petrai, juk tada tik Suomijo
je buvo tikri vyrai”. Jis jautėsi
įsižeidęs dėl Lietuvos ir tiki
no, kad ji virto karinių viršū
nių išdavystės auka, kitaip lie
tuviai būtų kovęsi neblogiau
už suomius.
Paulaitį greitai suėmė, bet
jis tuoj .pabėgo ir perėjo sie
ną į Vokietiją. 1941 m. birželio
22 d. vokiečiai jį pasiuntė į
Raudonosios. Armijos užnuga
rį, ir Paulaitis, kiek pajėgda
mas, kovojo su okupantais.
Apie tai mes nekalbėjom, bet
tai buvo savaime suprantama.
Tačiau Paulaitis labai greit
įsitikino, jog hitlerininkai ne
šė Lietuvai ne laisvę, o naują
priespaudą. “Vokiečiai, — pri
simindavo Petras karo laikus,
— buvo nepateisinamai ne
rūpestingi ir žiaurūs. Dažnai
nepastebėdavo priešo, o kai
įvykdavo diversijos ir kildavo
pasipriešinimas,
imdavosi
žiaurumų ne prieš kaltininkus,
o prieš eilinius žmones. Atsi
menu, — pasakojo Paulaitis,
— kažkas iš lietuvių kaimo ap
šaudė vokiečių dalinį. Esesi
ninkai suvarė į aikštę visų na
mų gyventojus, išvedė iš mi
nios pirmus pasitaikiusius
penkis jaunuolius ir sušaudė
dėl pavyzdžio. Aš tikrai žino
jau, kad tarp sušaudytųjų bu
vo žmonių, kurie nekentė bol
ševizmo, bet nieko negalėjau
padaryti. Aš prieštaravau dėl
Lietuvos žydų žudymo. Nu-1
bauskite žydą, — sakydavau
aš vokiečiams, — jeigu jis kal
tas, jei bolševikas ir padeda
priešui. Bet žudyti be kaltės,
vien todėl, kad jis žydas — su
tuo aš negaliu sutikti. Gesta
pininkas atsakė: “Ponas Paulaiti, dabar vyksta milžinų
grumtynėm ir mažai Lietuvai
nėra ko painiotis jiems po ko
jomis”. Konfliktas su gestapu
baigėsi Paulaičio suėmimu ir

kalėjimu. Tačiau vežamas į
kęnclagerį jis sugebėjo pabėg
ti.
Pokario metais Paulaitis pa
sitraukė į Lietuvos pasiprie
šinimo pogrindį. Vienoje iš ka
rinių apygardų ėjo laikraštis
“Varpas”. Jo redaktorius ir pa
grindinis autorius buvo “po
nas Petras" (taip jauni kali
niai vadino Paulaitį lageryje).
Po metų, jau kitoje zonoje, bu
vęs partizanų žvalgas Liudvi
kas Simutis man pasakojo:' “Ge
ras buvo Paulaičio laikraštis.
Nors ėjo ne mūsų apygardoje,
bet ir mes jį platindavome."
Po dvejų metų slaptame susi
tikime Paulaitis buvo išduotas
ir suimtas. Jis atsiminė išdavi
ko pavardę, būtent Želvys. Pau
laitį smarkiai sumušė, nuteisė
25-riems metams, nubaudė vi
są jo šeįmą — artimieji vėliau
žuvo Sibire.
Atkalėjęs 10 metų, “Chruš
čiovo komisijų” laikais Paulai
tis buvo paleistas, bet po kele
to mėnesių suimtas (ketvirtą
kartą) už pokalbius su jaunimu
apie tautinį atgimimą. Prie ne
baigtos 15-os metų bausmės ga
vo dar 10 — iš viso 35-ri kalėji
mų bei lagerių metai, neskai
tant praleistų hitlerinėje ne-'
laisvėje.
Paulaitis niekada neprašė
priešų pasigailėjimo, bet labai
piktinosi šmeižtais spaudoje,
kur buvo rašoma, kad jis, teo
logas ir literatas, kažką žudęs,
prievartavęs, tvirkinęs. Šis jo
bruožas man įsiminė todėl,
kad dėl jo piktinosi jaunas
Paulaičio draugas Liudvikas
Simutis, kovinės grupės narys,
kadaise nušovęs milicininką
provokatorių. Liudvikiui atro
dė, kad pabrėždamas neprie
vartinį savo veiklos pobūdį
Paulaitis atsiriboja nuo tokių,

kaip Simutis. “Žinoma, jis pats
nieko nežudė, — karščiavosi Si
mutis, bet sovietiniai laikraš
čiai teisūs: savo žodžiais Pau
laitis šaukė į kovą tuos, kurie
rankose turėjo ginklą”. Simu
tis teisus, — pastebi Cheifecas,
— bet yra tiesa ir Paulaičio
požiūryje: kare, kuriame “nie
kas nenorėjo mirti”, jis nuolat
prisimindavo Dievą, sąžinę ir
tai, kad žudyti visdėlto nuodė
mė. Tokio jis buvo būdo.
Kartą iššaukė Paulaitį Sau
gumo majoras. “Siūlė rašyti
malonės prašymą”, — pasako
jo Petras. “Pilieti majore,x —
atsakiau, — įsivaizduokite,
kad vyksta karas su Kinija.
Mao šalininkai jus paėmė į
nelaisvę ir siūlo: atsisakyk
Rusijos, savo komunistinių įsi
tikinimų ir tada paleisim. Ar
Jūs priimtumėte tokį pasiūly
mą? Majoras atsakė: ne. Tad
kodėl Jūs man siūlote tą pat?”
Saugumietis nuleido galvą ir
vos girdimai sako: “Bet Jūs
suprantate, kad be pareiški
mo, jog atsisakote savo įsiti
kinimų, Jums reikės sėdėti iki
galo — 35-rius metus!” Supran
tu, — atsakiau. — Tad eikite. —
Ir aš išėjau iš kabineto."
Prisimenu, kaip po sunkaus,
darbo gulėjo “ponaą Petras”
—' augštas, sulysęs, plikai nu
kirptas, mėlynakis, įsigilinęs
į maldaknygę. Mažutė juoda
maldaknygė visai paskendusi
jo plačiuose, valstietiškai
stambiuose nusidirbusiuose
delnuose. Tai buvo ne litera
to, o lietuvio ūkininko rankos,
ir aš tuomet pagalvojau, kad
tas rankas Petras paveldėjo iš
tėvo. Ir dar^ žiūrėdamas į Pau
laitį lagerio zonoje, aš prisi- ,
miniau žodžius iš Evangelijos:
“Palaiminti, kurie persekioja
mi dėl teisybės — jų yra dan
gaus karalystė”.

Aukojo "Tėviši rėš Žiburiams”
$100: A. B. Liškauskas; $50: A.
Krakauskas; $25: L. Skripkutė,
Edward Leugoud; $22: O. Juodišius; $16: Stasys Paketuras; $12:
J. Stempužis, H. Kairienė.
$10: Vanda Garnelienė, P. Kirs
tukas, S. V. Kneitai, Pranas Ža
liauskas, Z. Čečkaąskas.
$8: Birutė Jasaitienė, V. Jan
kūnas; $7: Ona Mašalienė, E. Rasokienė, Jonas Steiblys, Darija
Powell, P. Jakubauskas; $6: J. Gus
tainis.
$5: Ch. Blažaitis, L. Garbačiaus
kas, J. Lapp, A. Petraitis, Povilas
Dunderas, Adam Kaulius, S. Žaldokas, prel. J. Balkonas, B. Jab
lonskis, J. A. Milius, Vytas Birš
tonas.
$4: Jonas Liorentas; $3: G. Ma
cienė, O. Rimkevičienė, M. Remeikis, E. Valeška, Vaclovas Bar
tusevičius, St. Sinkevičius; $2:
Jonas Romikaitis, B. Povilaitis,
Antony Evans, Tėvai jėzuitai
(Montrealis), K J urge lys, J. Bu
kauskas, H. Andruška, St Vaškys,
A. Nausėdas, Jonas Kartis, L. Bildušienė; $1: U. Matis.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė
— $30: dr. A. Saikus; $27: Alber
tas Keras, V. Balsevičius, V. Dir
sė, J. Kuncaitis, Henrikas Solys,
M.D.; $26: Pranas Dauginis.
$25: Pranas Gustas, Motiejus
Jonikas, V. Keturakis, Simas Kar
nas, Danutė Mogck (Mrs.), V. Miceika, Jonas Romikaitis, V. Ake
laitis, Lionė Bieliauskaitė, dr. J.
P. Balys, Ed. Daniliūnas, Petras
Bigauskas, dr. Eimutis Birgiolas,
Monika Belaišienė, Stella Mažei
kienė, Juozas Kazragis, Antanas

Martinkevičius, dr. S. Čepas, B,
Jakutis, Eugene Jasin, Laima
Kriaučiūnienė, kun. Petras Kairiūnaš, A. Laugalys, Petras Mu
rauskas, W. Mikšys, A. Morkūnas,
Romas Masiulionis, V. Menauskas,
A. Obcarskis, Jonas Poška, L. Razgaitis, J, Petronis, P. Petrėnas, E.
Punkris, kun. P. Rosettis, Vikto
ras Pundzius, E. V. Sakas, A. Stalionis, kun. J. S t a š k u s, Janina
Stanislovaitienė, Audronė Žemai
tis, Br. Vengris, Juozas Černiaus
kas, Z. Gasiūnas, Jonas Vilkauskas, A. Nausėdas, Alfonsas Bušma,
J. Bacevičius, J. Dobilas, B. Gali
nienė, Joana Ku raitė, Juozas
Liuima, kun. Antanas Rubšys, J.
Aukštaitis, B. Baranauskas, F.
Gurklys, A. Klimaitė, V. Miškinis,
Algis Grigas, Algirdas Kurauskas.
Už trejus metus rėmėjo prenu
meratą po $25 atsiuntė dr. Povi
las Dambrava.
Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.
/

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

531-4251
Pacientai priimami

susitarus telefonu

Mylimam Tėvui

AfA
STASIUI STRIMAIČIUI,
mirus,
sūnus — KĘSTUTI ir RIMĄ bei jų šeimas giliai
užjaučiame —

V. E. Kairiai

R. N. Zeliznak

A. D. Enskaičiai
✓

AfA
mirus,
vyrą JONĄ, dukrą ir sūnų su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime —

Z. J. Rickai

Dr. JONAS NORKAlTlS kalba Vasario 16 iškilmėje Muenchene, Vokietijoj

Kanados komūnistų kongrese <
Lietuvių nebuvo, nes jie priklauso maskvinei grupei

JONAS LADYGA
“Visų šalių proletarai, vienikitės!” Ir visdėlto vienybės nė
ra. Geriausias įrodymas — tai
IV Kanados komunistų (mark
sistų leninistų, sutrumpintai
ML) partijos kongresas ir ma
nifestacija Montrealyje 1982.
IV. 3.
Kvebeko provincijos rinki
muose išstato savo kahdidatus
dvi komunistų partijos — ko
munistų (maskvinė) ir komu
nistų ML partija. Kiekviena iš
jų surenka 300-500 balsų.
Dar yra dvi mažesnės grupės
— trockininkų ir maoistų. Jos
rinkimuose nedalyvauja. Nei
viena šių partijų su kitom ne
bendrauja ir laiko savo prie
šais. Kanados ML komunistų
partija įsteigta 1970 m. Montrealiečiai apie IV kongresą ir
manifestaciją sužinojo iš rau
donų plakatų, kuriais buvo ap
klijuotos visos Montrealio paš
to laiškų dėžės.
Vyriausia partijos, būstinė
yra arti miesto centro — C.
Charron rinkiminiame rajone.
C. Charron buvo Kvebeko (se
paratistų) partijos parlamen
tinės grupės vadas, bet kai pa
vogė iš Eatono krautuvės $120
vertės švarką ir buvo nubaus
tas $300, pats iš pareigų pasi
traukė, pasiliko tik paprastu
nariu.
Komunistų ML partijos IV
kongresai ir manifestacija įvy
ko 1982 m. balandžio 2-3 dieno
mis Montrealio Paul Sauve are
noje (čia 1967 m. buvo Expo 67
ir Lietuvių Dienų balius).
Kongresas buvo uždaras, bet
manifestacija buvo vieša; kas
norėjo- įeiti, turėjo užpildyti
kortelę ir sumokėti $5.
Manifestacija prasidėjo 18 v.
ir pasibaigė 24 v. Po vidurnak
čio vyko kultūrinis karnavalas.
Šešių valandų laikotarpyje bu
vo pasakyta daugybė kalbų.

Principinis kalbėtojas buvo
H. Bains — Kanados ML parti
jos vadas. Po jo kalbėjo kvies
tieji delegatai iš Albanijos,
Vokietijos, Kolumbijos, Dani
jos, Domininkonų respublikos,
Ekvadoro, Ispanijos, Prancūzi
jos, Anglijos, Indijos (Ghadar),
Airijos, Islandijos, Portugali
jos, Trinidado-Tobago ir Tur
kijos. Kaip priešai, sovietinio
bloko
komunistai
nebuvo
kviesti.
Visos kalbos buvo nukreip
tos prieš “super jėgas” — So
vietų Sąjungą ir JAV. Sovietija, Kinija, Jugoslavija, Lenki
ja pagal juos nėra nei komunis
tiniai, nei socialistiniai kraš
tai, o “socialimperialistai”.
Vienintelė “švari” yra Albani
jos komunistų partija.
Tikėtasi
manifestacijoje
daug dalyvių. Arena buvo iš
nuomota 3000 asmenų, bet susi
rinko tik apie 500 ir keletas
smalsuolių. Raudonieji lietu
viai priklauso maskvinei gru
pei, todėl jų čia nesimatė.
Arena buvo prabangiai iš
puošta. Veikė gera garsiakal
bių sistema, per kurią buvo >
duodamos revoliucinės dainos
(ne rusų). Kongreso, salės (are- ,
nos) nuoma ir puošimo išlai
dos galėjo siekti per $20,000.
Iš kur tie pinigai?
Manifestantai rinkosi pavė
luotai, bet tvarkingai, ramiai.
Namaža jų dalis atsivedė ir
vaikus su vaikų vežimėliais,
pagalvėmis, pieno buteliukais.
Visų amžius — nedaugiau 35
metų, išskyrus vieną kitą “bo
są”. Baltų veidų buvo labai
mažai, daugiausia indiečių ra
sės žmonės. Prie įėjimo į are
ną nebuvo jokių uniformuotos
policijos pareigūnų.
Partijos šių metų programo
je numatytas tarptautinis jau
nimo sąskrydis prieš imperia
listus ir fašistus; šią vasarą
Anglijoje II tarptautinis kul
tūros ir sporto festivalis.

1982 METŲ KELIONĖS
KELIONĖS į LIETUVĄ:

*

Iš NiujorkoBostono

Iš Čikagos

....$1130.00

$1285.00

Birželio 20 — liepos 5 d.d.
Maskva-VILNI US-RygaLeningradas-Helsinkis ......... .............. ....$1395.00

$1550.00

Liepos 18 — rugpjūčio 1 d.d.
Maskva-VILNIUS-MaskvaZuerichas-Muenchenas-Zuerichas ..

16-kos dienų kelionės:

$1580.00

$1735.00

Rugpjūčio 8 — rugpjūčio 23 d.d.
Maskva-VILNIUS-Maskva-Roma .... ....$1495.00

$1650.00

Rugsėjo 19 — spalio 4 d.d.
Maskva-VILNIUS-RygaLeningradas-Helsinkis ............ '........... . .$1295.00

$?450.00

KELIONĖ Į EUROPĄ—
15 dienų, rupgjūčio 16-29 d.d.
Vokietija, Šveicarija, Italija, Austrija ... ....$1405.00

$1475.00

Registracija iki š. m. birželio 10 diepos

KELIONĖ LAIVU —
7 dienos, gruodžio 4 d.
St. Maarten, Martinique, Barbados, St. Lucia,
Antigua, St. Thomas; “World Renaissance" laivas;
registracija iki spalio 1 dienos .............................

Kainos nuo

060.00 iki
$1265.00

KELIONĖ Į KINIJĄ —

AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI

J. V.. Naručiai

1982. IV. 22 — Nr. 17 (1680)__•—psl- 5

Maskva-VILNIUS-Maskva
birželio 13 d.-liepos 4 d. ..;.......
liepos 25 d.- rugpjūčio 22 d. »

Toronto, Ontario

Kabineto telefonas

•

c

H. Rickienė •

A. K. Žilvyčiai

21 diena, spalio 9-29 d.d.
Kaina Iš San
3 naktys Tokijo, 3 Pekinge, 2 Wuxi, 1 Soochow,
Francisco
3 Šanchajuje, 2 Kweiline, 1 Kantone, 4 Hong Konge ...$2960.00
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese ■
kambaryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS
DEL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES-TUOJ ATSIŲSIME!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643, USA

Tel. (312) 238-9787
Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo

6 psi. • Tėviškės Žiburiai •
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Inteligentija pavergtoje Lietuvoje
(Atkelta iš 2-ro psl.)*

MIRGA BAN'KAITYTE. kanklių virtuoze iš Klevelando, dalyvaus poeto
Branzdžionio poezijos popietėje. Popietę rengia KLK Moterų Dr-jos
skyrius balandžio 25, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo salėje Toronte

“Paparčio žiedo” autorius - laureatas

trūksta naujų mokslinių žo
džių. Tuo būdu stabdomas kal
bos tobulėjimas ir turtėjimas,
kyla pavojus pasidaryti maža
reikšme.
Vienas tokių pavyzdžių yra
Gudija. Jos mokslo ir kultūros
žmonės dažnai tvirtina, kad gu
dų kalba yra gėdinga, iškraipy
ta rusų kalba, senoviška, ne
graži. Aišku, ji yra .senoviška,
senesnė už rusų kalbą. Tai mū
sų valstybės kanceliarinė kal
ba, kuria buvo parašytas 1529,
1566 ir 1588 m. Lietuvos Statu
tas. Gudai tvirtina, kad jų kal
ba daug kam buvo elgetos laz
da išeiti į plačią Rusijos vagą.
Rusai siekia surusinti visas
pavergtas tautas, kad apsaugo
tų savąją kaip daugumos kal
bą, sulaikytų jos perėjimą į
mažumos poziciją, nes kitų tau
tų respublikos savo gyvento
jų prieaugliu jau pralenkė ru
sų tautos augimą. Tad ir mūsų
kalbai pavojus yra didelis,
nes rusų kalba viešpatauja pi-,
jonierių stovyklose, jos moko
ma vaiki/ darželiuose, pradi
nėse, .vidurinėse ir augštosiose mokyklose.
5. Tarptautiniai miestai
Pagal sovietų marksistinęlenininę teoriją bei filosofiją,
tautos ateityje turės išnykti, ir
visi kalbės tik rusiškai. Žino
ma, tai atžagareiviška teorija.
Ji galėjo gimti tik absoliutaus
monarchizmo griuvėsiuose —
Rusijoje. Ši atžagareiviška
teorija bandoma įgyvendinti
Sovietų Sąjungoje. Tam buvo
ir yra kuriami tarptautiniai
miestai. Visos mažos -tautos
buvo suvarytos gyventi į did
miesčius. Latvijos, Estijos,
Kaukazo ir kitų respublikų di
džioji' arba bent žymi tautų
dalis jau gyvena miestuose.
Tai kosmopolitiniai miestai,
kuriuose verčiama tauta gyven
ti tautinės mažumos gyvenimą.
Juose apgyvendinama daug ru
sų kolonistų, kurie vyrauja
ūkinėse organizacijose, ad
ministracijoje, švietimo įstai
gose ir kitose kultūrinio gyve
nimo srityse. Atsiųsti lietu
viams engti rusų kolonistai
nenori pripažinti sovietų kons
titucijos, nenori būti Lietuvo
je tautinė mažuma, priskiria
sau išimtines teises bei privi
legijas. Jų mokyklas privalo
lankyti visi kitų tautybių did
miesčio gyventojai. Tai parazi-'
tinė tauta ir išskirtinai para
zitinė jos privilegija.
Amerikos, Kanados ir kitų
pasaulio kraštų lietuviai .tū
rėtų giliau suprasti, kas jie
yra Vakaruose ir kas mes esa
me pavergtoje tėvynėje. Išei
vija, suprantama, yra tautinė
mažuma Vakarų demokratijos
pasaulyje. Jūs švenčiate šimt
mečių sukaktis savos spaudos
ir savų organizacijų, turite
savo laikraščius, radijo laidas
ir gyvenate svetimų tautų ap
supti savitai, iš lengvo skal
domi svetimos įtakos. Tokias
pat sąlygas rusai ruošia lietu
viams kosmopolitiniuose so
vietų miestuose, kuriuose lie
tuviai {urėtų gyventi tautinės
daugumos, o ne mažumos gyvehimą. Žinoma, kaip čia Vaka
ruose, taip ir sovietų kosmo
politiniuose miestuose yra
trumpalaikių galimumų išlai
kyti savo tautinės tradicijas,
tačiau abiem atvejais padėtis
yra labai pavojinga.
Lietuva šiuo atveju dar sto

vi stipresnėje pozicijoje, ne
gu kitos sovietų imperijos res
publikos, nes urbanizacijos
procesas' pasuko kita linkme,
būtent, į mažesnių .miestų it
miestelių ugdymą, kur rusų
kolonistai yra mažumoje, ap
supti lietuvių daugumas. Ten
vyrauja lietuvių kalba ir kul
tūra, lietuviškos mokyklos,
lietuviška administracija. Ta
čiau atvykstantiems jauniems
rusų .kolonistams, nors jie ir
norėtų, senieji rusų smurtinin
kai griežtai draudžia mokytis
lietuvių kalbos.
«

6, Ryšiai su Lietuva
Mes ten, tėvynėje, labiau
siai susijaudinę sekdavome iš
eiviją, kai okupantas, panau
dodamas išeivius, bandydavo
griauti tą šalį, kurioje jie gy
vena. Priešo strateginis užda
vinys — jus klaidinti, klaidin
gai informuoti, kiršinti ir jus
panaudoti savo tikslams. Išei
vija privalo būti budri, nes ji
dėl priešo naudojamų rafinuo
tų priemonių bei agentų leng
vai gali patekti į okupanto in
trigų srovę. Lietuviška išeivi
ja-Vakarų pasaulyje yra tautiš
kai susipratusi, turi daug švie
suomenės, ir jos pareiga budė
ti Lietuvos suvereniteto gyny
bos pirmose fronto kovotojų
eilėse.
Ryšiai su pavergta tauta yra
labai reikalingi. Jie oficialiai
neturėtų būti palaikomi per
vyriausybines okupanto įstai
gas. Beje, šios įstaigos visus
išeivius laiko šnipais ir kiek
vienas atvykęs yra sekamas.
Platus, neribotas bendradar' biavimaš su okupuotos Lietu
vos įstaigomis yra pavojingas
Lietuvos okupacijos neprįpąži"nimo politikai. Sovietų agen
tai dažnai provokuoja atvyku
sius tautiečius, išgaudami
jiems naudingus pareiškimus;
kurie panaudojami vergijos
įtvirtinimo propagandai ir
išeivijos kurstymui.
Lietuvos tautiškai susipra
tusi inteligentija yra perse
kiojama. Tai pergyvena kiek
vienas inteligentas, dirbda
mas profesinį ar mokslinį dar
bą. Inteligentų konfliktai su
okupantu vyksta dėl įsitikini
mų bei pažiūrų, dėl tautišku
mo nuvertinimo, dėl tautinės
lietuviškos sąmonės išlaikymo
bei tautos laisvės idėjų gyni
mo; Sąmoningo lietuvio nusi
statymas išeivijoje ir paverg
toje tėvynėje yra nepripažinti
okupacijos ir atgauti nepri
klausomybę. Dėl šio idealo ko
voja lietuviai disidentai, po
grindžio spauda, Katalikų
Bendrija ir visi verti lietuvio
vardo pavergtoje tėvynėje.
Šių šventų tikslų siekia išei
vijos politinės ir bendruome
ninės organizacijos, kaip VLIKas, BALFas, ALTa, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, kurios
yra žinomos Lietuvoje, ir ku
rias okupantas palydi šmeiž
tais bei prakeikimais. Jos pri
valo dar aktyviau ir darniau
suaktyvinti kovą šu okupantu.
Baigdamas noriu pareikšti,
kad mano pasitraukimas iš tė
vynės yra savotiška auka. Aš
savo gyvenimą paaukojau, at
sisakydamas višų mokslinių
laimėjimų ir visų turėtų po
zicijų, nes reikėjo surasti bū
dą visų gyvųjų ir mirusių var
du išreikšti protestą bei pasi
priešinti tam blogiui, kuris
vyksta dabar Lietuvoje.
Paruošė J. Varčius.

be kurių jokia literatūra ne
tektų prasmės. Nei tautinė, nei
ypač jaunimas, jas graibstyte jokia kita kultūra nepraturtės,
graibstė, tesužinojau netaip jeigu rašytojai rašys tik patys
seniai, jau būdamas čia, Ame sau. Jeigu visuomenė nusigrįš
rikoje.
nuo savo pačios talentų, nusi
Smulkesnių pasakojimų yra grįš ir nuo savo pačios kultū
išversta ir į kitas kalbas. ros, pasmerks ją suskurdimui,
Šneka, kad Velnio bala esanti nes kultūra klesti tik ten, kur
išversta net i penkias ar šešias klesti ne vien materialinis, bet
kalbas, bet aš temačiau ją tik ir žmogaus siekiąs dvasinis
vokiškai ir angliškai. Daugiau bendravimas. Kūrėjo pasišne
sia pasakojimų gal yra išvers
kėjimas šu savimi tautos kul
ta į anglų kalbą. Paskutinį, tūrai nieko neatneš.
The Snack, mačiau šių metų
♦ ♦
♦
Short Story International 30
Ne
kam
kitam,
bet
pagyvini
numery.
mui ryšių kūrėjo su visuomene
♦ ♦
♦
yra sugalvota ir visokių premi
Klausi, ar imu savo kūri jų. Vienos yra konkursinės, ki
niams turinį ir situacijas iš tos bendros. Konkursinės yra
gyvenimo? Ne, neimu. Net ne tiesiogiai* atkreiptos į rašyto
žinau, ar mokėčiau. O jeigu mo jus. Iš jų pats stambiausias
kėjimo ir pakaktų, tai neišsiga ir patvariausias yra Draugo
lėčiau. Prieš kokius dvidešimt konkursas. Jis naudingas pa
penkerius metus šovė galvon čiam Draugui, bet kartu nau
parašyti pasakojimą apie arki dingas ir nevienam rašytojui,
vyskupo Jurgio Matulaičio jau ypač tiems, kurie šalia kūry
nystę. Lietuvoje gal ir būčiau binio dar turi stiprų ir varžobandęs, bet čia tą pagundą vinį potencialą. Be Draugo
greitai padėjau į šalį. Ten bū konkurso neviena gera knyga'
tų pakakę kokią vasarą, gal gal dar ir šiandien tebegulėtų
dvi pavaikščioti po jo augtas rašytojų stalčiuje, o taip pat
vietas, išsišnekėti su žmonė neviena be konkurso paskatos
mis, kurie jį dar atsiminė, su būtų likusi ir visiškai nepara
tais, kurie kartu su juo augo, o šyta,čia? Būtų buvę galima vieną ki
Rašytojų draugijos, Vinco
tą rasti ir čia, bet jie buvo taip Krėvės ir neseniai atsiradusi
išsiblaškę, kad juos susirasti, pati stambiausia J.. B. kultū
apvažinėti, kiekvienoj vietoj ros tarybos premija yra nebe
kantriai palaukti, kol žmogąus konkursinės, jos skiriamos žy
atmint/n ateis smulkūs, jam pa mėti vienokio ar kitokio laiko
čiam gal visiškai nereikšmingi tarpio iškiliausiam darbui.
atsiminimai, — reikėtų bent Tiesa, jos irgi skiriamos asme
vienerius metus turėti laiko, o niui, bet jų reikšmė yra daug
kišenėje pakankamai pinigo.
platesnė. Jomis mėginama at
Žinau, kad tokių portretistų kreipti visuomenės dėmesį į
rašytojų yra. Jie vyksta į įvy kūrinį, vertą visų, jeigu ne di
kio vietą, kalbasi su kiekvienu delio, tai bent didesnio dėme
įvykio dalyviu, iššniukštinėja sio. Napasakyčiau, kad visada
visas įvykio galimybes, pas tai būtų pasiekiama, nes spau
kum viską apdoroja taip, kad da, kuri turėtų būti ne vien vi
iš to išeitų beletristikos kū suomenės nuotaikų atspindys,
rinys. Jiems, kaip ir kaiku- bet ir tų nuotaikų inspiratorė,
riems dailininkams, reikia mo 'beveik niekada nesustoja prie
delio. Man nereikia. Visas pa premijuoto darbo kaip kultūri
sakojimas ateina į galvą, neži nio laimėjimo.
nau iš kur, nei kodėl. Reikia jį
tik persodinti į kokią nors ap
Bet vistiek, sutiktos ar nesu
linką. Tada tai ir padeda anks tiktos, ir čia sukurtos knygos ri
tesnis įvairių aplinkų pažini kiuojasi dabar, rikiuosis ir
mas. Kartais tenka net pasidai ateity į mūsų tautos kultūrinį
ryti ar pasiteirauti, nes toji lobyną. Nesvarbu, kad okupan
materialinė aplinka, kurion so tas ir išdžiūvusių smegenų jo
dinu savo pasakojimą, turi bū bendradarbiai jas .laiko tautos
ti tikra, turi atitikti pasakoji nudžiūvusių šakų vaisiais, ne
mo laiką. Pasakojimo žmogus svarbu, kad ir mes patys nere
negali kirsti miško, kuris iš tai pro jas tylomis praeiname
tikrųjų jau buvo toje vietoje — tauta pro jas tylomis nepra
seniai iškirstas, ar susitikti su eis. Okupantas ne amžinas. Gy
mergaite prie bronzinės statu vumu trykštanti tauta tikrai jį
los, kuri tikrenybėje buvo ir pergyvens. O tada ji telks visų
tebėra tiktai gipsinė.
savo vaikų darbus į vieną kul
*
*
*.
tūrinį lobyną.
Nenorėčiau tikėti, kad Pa
Žinai, mielas kunige Pranai,
parčio žiedas jau būtų paskuti kad manęs nei erzina, nei jau
nė mano knyga. Net ir neturė dina, kai okupanto tarnai mus
tų būti, nes Londono Nida lei pravardžiuoja nudžiūvusiomis
džia Klajojančias liepsnas, tautos šakomis. Tas sukelia
kurios sudėtos ir jai įteiktos net smagią viltį, kad vieną mie
dar gerokai prieš Paparčio žie lą dieną pats okupantas gali
dą. Reikia tikėti, kad po metų ant tų sausų šakų pasikarti.
kitų pasirodys ir jos. Be to, ir Aš pats nė. kiek nesudrebė
niekam dar nerodytų yra rank čiau. Pasistengčiau kilstelėti
raščiuose. Gal spėsiu bent da kiek augščiau, kad toks paka
lį ir tų apdoroti taip, kad ga ruoklis nepamėgintų kojomis Velykinių margučių ridinėjimo varžybas laimėję Vyskupo Valančiaus
mokyklos mokiniai Hamiltone — VIKTORAS GIEDRAITIS, EGLĖ KVElėčiau parodyti skaitytojams, žemės pasiekti.
DARAITĖ, DIANA MEŠKAUSKAITĖ
Nuotr. J. Miltenio
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto skyriaus valdyba, surengusi sėkmingų parodą. Iš kairės: G. BA,AI'AI)l °’
NIENĖ, A. ZANDERIENĖ ir pirmininkė A. VAITONIENĖ
. '
Nuotr' st* UaDKaus

Dievas sovietiniame mene
Prancūzų spauda apie religines prošvaistes sovietinėje literatūroje bei mene
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Gyvenimo smūgiai
Religinių prošvaisčių yra ir
sovietiniuose romanuose. Pir
miausia minėtinas Jurio Bondarevo romanas “Krantas”,
pasirodęs 1970-1974 m. atkar
pomis, paskui atskira knyga.
Išleistas net keliomis laidomis
ir'1977 m. gavęs Sov. Sąjungos
premiją.
Jame vaizduojamas rašytojas
Vadimas Nikitinas ir jo žmona
Lida. Jiedu netenka sūnelio.
Po kelių mėnesių abu iš provin
cijos, kur gyvena, važinėja ąu-_
tomobiliu Maskvon. Vairuotoja
Lida sustoja prie šventovės ir
sako savo vyrui: “Atleiski, Va
dimai. Aš noriu užeiti. Jau
seniai aš norėjau užeiti.” Vyras
pamanė, kad tai kvailystės
momentas, tačiau prabilo:
“Gerai, aš palauksiu. Gerai,
Užeik!” Lida tęsia: “Aš netikiu į
Dievą, Vadimai, bet vistiek
noriu užeiti. Atleiski man,
prašau! Reikia. Aš noriu už
degti žvakę ... mažajam mū
sų sūneliui.”
Po pusvalandžio grįžta Lida
su ašarų žymėmis veide: “At
leiski man, brangusis, kad už
trukau — negalėjau greičiau!”
O jos'vyras murma: “Kristaus
šventovė, šventovė Kristuje,
Kristaus vardo šventovė” ir
priduria: “Tai. nerami ir
nuodėminga žemė”,, “amžiną
atilsį Petras’’.
Žmona taria: “Gailiuosi, kad
niekad neturėjau progos mo
kytis senosios slavų kalbos
(liturginės kalbos, Pr. G.). Tie
senovės žodžiai tokie gražūs ir
tokie liūdni”. Vadimas nieko
nesako, bet romano autoriuš
rašo: “Jisai nujautė tai, ko jinai
ten jieškojo, būdama prislėgta
smūgio, kurį likimas jai atsiun
tė taip staigiai, žiauriai, ne
gailestingai.”
‘ Komunistas — šventasis?
Religinių
vertybių jieškojimas dar ryškiau matomas
kitame romane “Paveikslas”,
kurio autorius yrA Danielius
Granin (“Novy Mir”, 1980 m.
sausis ir vasaris). Ten vaiz
duojamas senis Polivanovas,
buvęs vietinės kompartijos ir
komsomolo veikėjas. Eidamas
šias pareigas, jis suorganizavo
ikonų (šventų paveikslų) de
ginimą. Padirgintas miestelio
burmistro Losevo, kur vyko
ikonų deginimas, Polivanovas
prisimena tą įvykį ir sujaudin
tai taria: “O gal anuo metu mes
kitaip negalėjom pasielgti?
Galbūt tiktai per ugnį galima
atrasti naujo gyvenimo tiesą?...
Taip, aš turėjau tikėjimą į save.
Dabar būklė pasikeitė. Žmogus
keičiasi, taip pat ir aš.”

Praeities įtaką
1980 m. sovietinė Rusija
minėjo 600 metų sukaktį nuo
Kulikovo mūšio su-mongolais,
kurį laimėjo rusai. Tai buvo
lemtingas posūkis Rusijos is
torijoje. Dėlto sukakties pro
ga daug apie jį rašė poetai,
dramaturgai, romanistai, iškel
dami religinį momehtą, kuris
ano meto gyvenime buvo vyrau
jantis. Net oficialus-partijos
žurnalas “Komunistas” pa
minėjo šv.< Sergiejų, o pa
grindinis antireliginės pro
pagandos žurnalas “Mokslas ir
Gyvenimas” (1980 m. 8 nr.) rašė
apie “pažangų Ortodoksų
Bendrijos vaidmenį rušų tau
tos gyvenime”, peikdamas ten
denciją laikyti šv. Sergiejų
“likiminių žmogumi”..

Prie religinių prošvaisčių so
vietinėje literatūroje priklau
so ir Dostojevskio veikalai.
Nuo 1948 m. vyravo griežta Ždanovo laikysena, draudžian
ti net Dostojevskio romanų
spausdinimą, išskyrus pirmąjį
jo romaną “Neturt'ėliai”. Nuo
1956 m. prasidėjo laisvesnis
laikotarpis ir buvo išleisti Dos
tojevskio raštai (10 tomų),
išskyrus “Rašytojo dienoraštį”,
kurio tiktai ištraukos pateko į
. minėtus tomus. Buvo atspausta
200.000 egzempliorių. Vėliau
pasirodė naujos laidos,
kuriose pirmą vietą užėmė
“B r o 1 i a i Karamazovai” ir
“Idiotas” su vieno milijono eg
zempliorių tiražu. Buvo pa
ruošti net keli filmai, įskai
tant ir “Brolius Karamazovus”.
Religines
prošvaistes
sovietiniame mene ypač ska
tina rusų tautos praeitis, kuri iš
esmės buvo religinė^ Ji ir dabar
per meno kūrinius prabyla re
liginėmis temomis. Pvž. 1970 m.

išleistos knygos apie vidur
amžių meną antrinė antraštė
taip buvo formuluota: “Pasa
kojimas apie ’tai, kas buvo
didinga, gera, amžina”. Tik vė
liau, t, y. 1976 m., spausdinant
naują laidą, toji-antraštė'bu
vo išmesta.

Pasikeitusi nuotaika

Baigiant .apie religines
prošvaistes, primintinas Jev
genijaus Bogato rašinys laik
raštyje “Literaturnaja Gazeta”,
kur jisai,
apibūdindamas
pasikeitusias jaunimo nuotai
kas, sako: seniau studentas,
norėdamas būti populiarus
tarp studenčių, vaikščiodavo
su poeto Tiutčevo rinkiniu, o
dabar nešiojasi šv. T o m o Ak
viniečio knygą. Šiandieną pas
tarojo knygą jau galėtų
pakeisti prancūzų rašytojo
George Bernanos romanai, iš
leisti 1978 m., arba leidinys
apie Pascalį, atspausdintas
1979 m. 80.000 egz. tiražu. Pr. G.

REQUIEM AETERNAM...
(A. A. KUN. J. KUZMICKIUI)

KLEMENSAS JŪRA
Paskutiniam laiške dar prašei
Atsidusti už Tave giliai . . .
Atsisveikinimo žodžius rašei:
“Prieš akis — amžinybės keliai!”
Ir pasauliai kiti paviliojo
Tavo sielą— krištolą tyrą,
Į vertai pažadėtąjį rojų,
Ten, kur pjūtyje grūdas subyra.
Rūpestingai — į Viešpaties
kluonus,
Rinkai derlių pro gedulo gausmą,
Mus sustiprinai Amžina Duona —
Ir vis gydei tvyrantį skausmą . . .

\Tavd derliumi kluonai prikrauti,
Medum varva koriai avilių . . .
Man belieka prie kapo suklupti
Ir padėti puokštelę gėlių . . .

Aš dar vis, kaip svirplys,
pasmuikuoju,
Jieškau žodžio graudžiam ilgesy,

Paskutinę gal stygą jau groju —
Greit užklos ir mane debesys —
Manė pančioja džiunglių
vijokliai,
Esu medis palaužtom šakom
Esu stuobris palinkęs, rasotas,
Praturtėjęs tik vargo dainom!
Vis tikėjomės tėviškėn grįžti
Senu vieškeliu — dulkėm
nuklotu,
Širdy ugdėme šventąjį ryžtą,
Kurį tenka ir vėl •— apraudoti!

“Tebūnie Viešpaties šventa
valia!”
(Tu ir laiškuose man
sakydavai—)
Teilsisi šventoj ramybėje siela!
O man . . . tik skruosto ašara
1 pražysta, va!
Brasil,
1982. III.25

VIKTORAS ŠIMAITIS

ARAS

.4/ . .į''..-',

Rainai ten dainavo, upeliai klegėjo
Saly, kurioje aš gimiau, '
Pušelės, kaip rūtos, lingavo nuo vėjo
Ir kilo aukščiau, vis aukščiau . . .

■

Kaip būdavo gera po liepom šakotom
■Pavargusią galvą priglaust,
Ar rytą auksinį palaukėm rasotom
Nubrist ligi žydro dangaus ...,>>
Ir šiandien tie patys kalneliai dainuoja
Ir šiandien ten giedra, šviesu . . .
Tie patys upeliai, šilai, uogienojai,
Tik aš nebe ten jau esu! \

Pašaltas, kaip paukštis, kaip sužeistas aras,
Po svetimą kraštą plakuos •
Ir vieno tetrokštu, o Viešpatie geras,
Numirt bent gimtinės laukuos!. . .

P.S. Šitas eilėraštis buvo išspausdintas Lietuvoj 1938 metais
Darbininke . Vėliau virtęs daina. Tiksliausiai panaudotas
kun. V. Gorino plokštelėje. Kitur įvairiai kaitaliotas, priskir
tas net kitiems autoriams. Aš norėčiau, kad ateityje būtų var
tojama ši redakcija.
Viktoras Šimaitis

Lietuviai Sudermanno raštuose
Jo “Lietuviškoms apysakoms” šiemet sueina 65 metai

ALFONSAS TYRUOLIS
Lygiai prieš 65 metus (1917
m.), dar tebesaučiant Pirma
jam pasauliniam karui ir vo
kiečiams okupavus Lietuvą,
pasirodė jau tada pagarsėju
sio jų rašytojo Hermano Su
dermanno “Lietuviškos apysa
kos” (“Litauische Geschichten”). Tik jose vaizduojami
ne Didžiosios, bet Mažosios
arba Prūsų Lietuvos lietuviai.
Šia proga galim prisiminti ir
kitus H. Sudermanno kūrinius,
kuriuose susitinkame su lie
tuviais. Bet pirma meskim,
kad ir trumpą, žvilgsnį į jo gy
venimą ir kūrybą.

Dailininkas ALFONSAS DARGIS

Mitingas 1980

(medis, 25x37)

Įdomi vakaronė
AL. GIMANTAS
Madingu dabar žodžiu tapo
vakaronė. Į tokį renginį kaikada penktadienį, bet dažniau
siai šeštadienį galima įrėmin
ti visokiausias kultūrines ap
raiškas. Vakaronei pasikvie
čiamas rašytojas, muzikas, dai
liojo žodžio interpretatorius,
dailininkas... Ar tik ne dau
guma tokių vakaronių ruošia
ma Gavėnios ir Advento metu,
kai lietuviškoji tradicija rei
kalauja tam tikro susikaupimo
ir savitvardos.
Todėl ir tapytojo paroda, ir
rašytojo žodis randa mūsų vi
suomenės pritarimą. Nekitaip
buvo ir kovo mėnesį JAV LB
Detroito apylinkės valdybos
rengtoje ročesteriečių — dailMjiūJtt)<AJLfQnso Dargi© ir rašy
tojo Jurgio Jankaus vakaronė
je, kuri turėjo dvi dalis. Paro
da veikė šeštadienį ir sekma
dienį, o vakaronė — susitiki
mas su dailininku ir rašytoju
įvyko šeštadienio vakare.
Alfonsas Dargis viešėjo pir
mą kartą ir savo “debiutui”
atvežė pakankamai gausy savo
kūriniu rinkinį — aliejinę ta
pybą ir grafiką. Kiekviename
darbe matomas išbaigtumas,
aiškus individualumas ir hu
moro atspalviai. Viename ki
tame kūriny jauti lyg ir švel
nų lietuviškojo sodžiaus ko
loritą. Kaikas įžiūrėjo poro
je kūrinių lyg ir Picasso kom
pozicinius bruožus, bet jei
taip ir būtų, tai tik atsitiktinis
panašumas. A. Dargis turi savo
veidą, savas normas ir aiškų
individualinį braižą. Jo pasi
rinktos temos stiprios, nepa
taikaujančios sacharininiam
skoniui, vaizdas ryškus, nesie
kiąs abstrakto kraštutinumų.
Jeigu viena kita detalė vieno
kio ar kitokio moralizuotojo
būtų apšaukta persūdytu vaiz
du, tai vistiek nebūtų sūriau
už mūsų sodietiškos sveikos
vaizduotės realizmą.
Aliejinius savo darbus A.
Dargis vadina kompozicijomis.
Jos palieka žiūrovui daug lais
vės savai interpretacijai. Grafi
kos darbai turi pilną metrikąvardą. Gaila, šį kartą dėl per
gabenimo kliūčių nematėme
jo skulptūrų. Išvykdamas dai
lininkas padovanojo vieną kū
rinį — “Susirinkimas” Detroi
to Lietuvių Kultūros Centro
turimam meno darbų rinkiniui
(humoristai tvirtina, kad tame
paveiksle galima atpažinti vi
sus mūsiškės Bendruomenės
valdybos narius).
Rašytojas, dabar jau ir lau
reatas Jurgis Jankus Detroi
te netaip jau retas svečias. Vi
sada įdomus, mielas ir laukia
mas. Dailiojo žodžio mėgėjai
visada jo su nekantrumu lau
kia. Taip buvo ir šį kartą. Klau
syti autoriaus, skaitančio savo
kūrybą, kažkaip intriguojan
čiai įdomu. Regi ir jauti gyvą
žodį čia pat, ne knygos pusla
piuose pasislėpusį. Atsiranda
glaudus ryšys tarp klausytojo
ir autoriaus.
J. Jankus moka ne tik rašyti,
bet ir pasakoti — gyvai, išraiš
kiai, vaizdingai. Įsiklausai ir

kartu su autoriumi, rodos, gy
veni, atkuri lyg tikrą gyveni
mą, įvykius, vardus, situacijas,
tampi tokiu aktyviu ir jautriu
veiksmo dalyviu.
Gal nevisiem žinoma, jog
šiais metais “The Short Story
International” vakario laidoje
išspausdino J. Jankaus novelę
“Užkandis”. Įdėta ir jo nuo
trauka bei pagrindinės žinios
apie autorių. Tame leidinyje
yra pristatomi garsesnieji šių
laikų rašytojai iš įvairių pasau
lio tautų. Beje, tai ne pirmas
mūsų rašytojo debiutas —
anksčiau minėtame leidinyje
buvo išspausdintas jo “Kry
žius”.
Susitikimas su dailininku
ir rašytoju buvo dvasinės at
gaivas valandos. Visų rūšių
menininkai reikalingi audito
rijos, o visuomenei visada pra
vartu pažinti talentus, kuriais
gėrimės ir kuriais didžiuoja
mės. Už prasmingą susitikimą
padėka priklauso LB kultūros
sekcijos vadovei L. Rugienienei.

B. VYTIENĖ
Užsimiršimas
Eini ramiai, kaip sapnas,
tu per žemę žalią
ir taip pamiršti viską,
net ir tai. kas esi.
Pavasario versmėj
pumpurai jau skleidžias,
pirmasis žiedas bunda
melsvam pagiry.

Ir tu džiaugies atgimstant
pirmam jaunam daigeliui,
tu tyliai šypsais saulei
slenkančiai žemyn.
Džiaugiesi vėl užmiršęs,
kiek dienų pasauly
dar liko tau gyventi —
užmiršęs kas esi. . .

Atsiųsta paminėti
ŠALTINIS, 1982 m. 1 nr. Tiky
binės ir tautinės minties žurna
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ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Ispanų
Amerikos naujosios poezijos an
tologija. Sudarė ir išvertė Povi-

Biografinės žinios
Gimė Hermanas Sudermannas 1857 m. rugsėjo 30 d. Ma
ukuose, Šilutės apskr. Jo tė
vai buvo olandų kilmės ir Ma
ukuose turėjo dvarą bei alaus
daryklą.? Šilutėje XVIII š. gy
veno filosofo Kanto prosene
lis ir vertėsi ten prekyba, lai
kė smuklę (“karčiamą).
Šilutė H. Sudermanno augi
mo laikais, nors ir priklausė
Vokietijai, buvo gana lietu
viška — lietuvių ten buvę per
80%; kiek sumažėjo XX š. pra
džioj, kai dalis atkrito dėl kal
bos. Tada jau ir vokiečių, ir
lietuvių santykiai labiau įsi
tempė, o kartu ir lietuvių tau
tinis sąjūdis ėmė reikštis. Sa
vo gimtąjį kraštą Sudermannas
vadino Lietuva, o Didžiąją Lie
tuvą laikė Rusijos dalimi.
Baigęs Tilžės gimnaziją 1875
m., H. Sudermannas studijavo
istorija, literatūrą Karaliau
čiaus ir Berlyno universite
tuose. Berlyne jis priklausė
studentų korporacijai “Lituania”.2 Kaip matyti iš jo
atsiminimų ir lietuviškų posa
kių bei dainų intarpų jo raš
tuose, H. Sudermannas mokė
jo lietuviškai ir net “laikė sau
garbe su lietuviais pasikalbė
ti lietuviškai”, ypač grįžęs ato
stogų į Šilutę (tada dar Šilokarčiamą, vok. Heydekrug). 3

Į rašytojus ir dramaturgus
Nuo 1877 m. H. Sudermannas
gyveno Berlyne. Kurį laiką ver
tėsi privačiomis pamokomis,
paskui dirbo redakcijose, kol
pagaliau visiškai atsidėjo ra
šytojo darbui. Dar prieš už
siangažavimą Berlyno teatrui
dramine kūryba 1887 m. išlei
do tėviškės romaną “Rūpes
tis” ( Frau Sorge '), kur vienas
iš veikėjų yra lietuvis.
Į Berlyno teatro sceną, lai
mėdamas nemažą pasisekimą,
H. Sudermannas įkopė 1889
m. su drama “Garbė” (Die
Ehre), kur sprendžiama dve
jopa garbės samprata — išori
nė ir išvidinė (dorinė). Taip
Sudermannas stojo šalia G.
Hauptmanno ir, su juo konku
ruodamas, parašė dramas “So
domos galas” (Sodoms Ende,
1891), “Tėviškė” (Die Heimat,
1893), “Joninės” (Johannisfeuer, 1900) ir kitas.5
“Joninėse” irgi susitinka
me su veikėjomis lietuvėmis.
Šios dramos, pagrįstos dau
giau teatro efekto ir įtampos
išjieškojimu, negu psicholo
giniu veikėjų pavaizdavimu,
tolydžio ėmė susilaukti kriti
kos. Paties Sudermanno raš
tai prieš kritikus (“Teatro kri
tikos šiurkštumai”) dar dau
giau sukėlė jam priešingos
opinijos, kuri kaip tik padėjo
augščiau iškilti Hauptmannui.
Tad šio šimtmečio pradžioj
H. Sudermannas vėl ėmė gręž
tis į prozinę kūrybą, kuriai jau
pačioje pradžioje buvo užsian
gažavęs. Jo posūkis iš tėviškės
į didmiestį, kaip sako litera
tūros istorikas J. Nadleris, su
tapo su jo perėjimu iš romano
į dramą.6 Iš tikrųjų tėviškė yra
jo sritis. Dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą jis rašė romaną
“Išvaduotojas” (Der Erloeser), kur norėjo pavaizduoti
tautinį lietuvių sąjūdį, bet ro
manas liko nebaigtas, tik pir
mieji jo skyriai buvo išspaus
dinti laikraštyje “Memeler
Dampfboot”. Nebaigtas liko
ir romanas “Kur Nemunas ap
tilsią” (Wo der Strom stiller
wird).
1917 m. išleistomis “Lietulas Gaučys, redagavo Stasys Goš
tautas. Išleido “Rūta”. Chicago,
1981 m., 591 psl.
Aloyzas Baronas, TRISDEŠIMT
ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS. Nove
lės. Viršelis — Nijolės Palubinskienės. Spausdino “Draugo” spaus
tuvė, išleido Lietuviškos Knygos
Klubas. Čikaga, 1981 m., 176 psl.
Kaina — $8,00.

viškomis apysakomis” H. Su
dermannas gerokai atsvėrė
teatro kritikos opoziciją ir iš
lygino savo kūrybos balansą,
nes, kaip minėta, autoriaus
tikresnė sritis buvo tėviškės
romanas ar apysaka, negu to
limesnio didmiesčio bei vi
suomenės drama.
Į savo gyvenimo pabaigą H.
Sudermannas išleido dar sa
vo atsiminimus, pavadintus
“Mano jaunystės vaizdų kny
ga” (Bilderbuch meiner Jugend, 1922), kur irgi randame ■
atsiminimų apie lietuvius iš
rašytojo jaunystės meto.

natūralizmo veikiamas, netu
rėjo tos įžvalgos, kurią paro
dė “Lietuviškų apysakų” vei
kėjams.

“Joninių” Marikė
Tas pat pasakytina ir apie
vokiečių adoptuotos Marikės,
pavadintos Heimchen, moti
ną “Joninėse” (ją Suderman
nas pavadino Weszkalnene).
Per visus keturis dramos veiks
mus ji šmėšeliuoja kaip kokia
“negera dvasia”, čia apsivog
dama, čia vėl nusigerdama.
Itin neigiamas, atgrasus tipas
augštps, bohemiškos visuome
nės aplinkoje. Bet ir čia lyg
Lietuviai jo kūryboje
atrodytų, kad Sudermannas
Kaip tad H. Sudermannas bus norėjęs atkreipti dėme
vaizduoja lietuvius savo minė sį į tokių visuomenės ydų,
tuose kūriniuose? Apskritai, ypač girtavimo, šalinimo rei
tie lietuviai yra gana pozity kalą. Savo jaunystės atsimini
vūs: jie itin darbštūs, suma muose jis net stebėjosi, kaip
nūs, geraširdžiai, pamaldūs, kartais moteris esanti apleis
prisirišę prie tradicinių pa ta, išnaudojama.
pročių, kalba savo gimtąja kal
Bet ir šioje dramoje natū
ba. Bet dažniausiai tie patys ralizmas nekartą išvirsta net
veikėjai turi ir nemažai ydų, sentimentalizmu, kai Marikė
net padaro įvairių kriminali pasiilgsta motinos: “Vieną
nių nusikaltimų, kurie, atro kartą noriu padėti galvą ant
do, užtušuotų jų gerąsias sa jos peties, noriu išsiverkti,
vybes, jei ne autoriaus įžval kad ji paglamonėtų mane”.10
gumas juos iš kaltės išvesti į Bet tokios motinos ji, deja,
tam tikro dvasinio nusiskai- jau nebeturi. Jai besiperšandrinimo sritis.
čiam šeimininkų sūnui Geor
H. Sudermannas neskirsto gui ji tegali atsakyti: “Tau ten
savo veikėjų į geruosius ir blo ka viešpatauti, o man tarnau
guosius, kaip Donelaitis, bet ti”. Dėlto ir jos meilė jam te
į tą patį veikėją dažniausiai santi vagystė (Georgas buvo
sudeda ir pozityvius, ir nega susižadėjęs su Trude): “Aš to
tyvius charakterio bruožus. kia pat elgeta, kaip ir mano mo
Ypač žemesnio rango veikė tina. Aš irgi įsiskverbiau į
jai, kaip ūkio darbininkai ar šiuos namus, bet tam, kad pa
padėjėjai, turi daugiau nei vogčiau meilę”.11
giamų charakterio žymių. Čia
“Lietuviškose apysakose”
H. Sudermannas skiriasi nuo
Iš visų savo prozinių raštų,
Ernsto Wiecherto, kurs į mi
nėtos padėties lietuvius sude kelių romanų ir apysakų bei
da kaip tik daugiau teigiamų novelių rinkinių, H. Suder
bruožų. Tačiau ir Sudermanno mannas “Lietuviškomis apy
raštuose jie visi pasižymi di sakomis” bene labiausiai pa
garsėjo, o ir pačius lietuvius
deliu darbštumu.
To asmenybės kontrastišku- jomis platesniam pasauliui
mo bei dvilypumo P. Fechte- pagarsino, kaip kad savo me
ris randa senuosiuose prūsuo tu amerikiečių rašytojas U.
se, ir tatai kiek atsigarsi ir H. Sinclair savo “Džiunglėmis”
Sudermanno kūriniuose. Iš to su lietuviais supažindino ne
ir “tas tiesiog nepažabotas jo vien amerikiečius.
“Lietuviškas apysakas” ra
veikėjų vitališkumas ir jų pasi
davimas destruktyviai aist šydamas, H. Sudermannas bu
vo nusižiūrėjęs ir į Ernst Wie
rai”.8
Kai sakoma, kad H. Suder cherto to paties pavadinimo
mannas lietuvių charakteris apysakas, išleistas 1881-82 m.,
tikai nepagailėjęs “tamsių da kuriose esama nemaža krimi
žų”, turima mintyje tos nega nalinio elemento. Tačiau tarp
tyvios jų charakterio žymės, abiejų rašytojų yra ir skirtukurių kaikieno norima įžiū mo.Wiechertas duoda daugiau
rėti jų dar prieškrikščioniškų sia pasakojimus imtus iš teis
laikų pranokėjuose. Antra mo salės, o Sudermannas sa
vertus, Sudermannas, kaip na vo veikėjus perkelia į augštestūralizmo atstovas, kaikuriuos nę meninę plotmę, juos taip
savo veikėjus parodė šiurpios gi iš nusikaltimo vesdamas
kasdienybės šviesoje, lyg ir į augštesnes aukos bei atgai
los sritis.
jausdamas reikalą juos iš tų
Šioms apysakoms medžiagą
žalingų bei pragaištingų pa
rinkdamas, H. Sudermannas
dėčių vaduoti.
nemažai patarimų gavo iš Ši
Mikelis Raudžius
lutės muzėjininko Hugo Scheu
Charakterio
kontrastišku- (mirė 1937 m.), kuris jaunystėj
mo žymių jau matome lietuvy rinko lietuvių dainas ir pasa
je, kuris parodytas H. Suder kas, o 1879 m. buvo vienas iš
manno romane “Rūpestis”. “Litauische Literarische Ge
Mikelis Raudžius (Michel Rau- sellschaft” (Literatūrinė Lie
dszus), ūkio darbininkas Mey- tuvių Draugija) steigėjų Tilžė
hoeferio dvare, gyvenęs skur je. Jam Sudermannas ir š i ų
džioje, durpėm apdėliotom apysakų knygą dedikavo.
sienom trobelėje su į nusikal
Pats H. Sudermannas lietu
timus linkusia žmona (dukart viškų apysakų medžiaga bu
sėdėjusia kalėjime, leidusią vo taip sužavėtas, kad dar 1916
vaikams elgetauti). Jis pats m. pabaigoje rašė savo žmo
apibūdinamas gan teigiamai: nai iš Šilutės: “O, kokią me
“Lietuviškos kilmės tylus vy džiagą aš turiu! Gali verkti dėl
ras atlikdavo savo darbą pa gražumo!”12
vyzdingai ir nė žodžio netaręs
Kaip jau pats pavadinimas
pasitraukdavo, kai jo nebe rodo, tų apysakų veikėjai yra
reikėdavo, bet vėl laiku prisi išimtinai lietuviai. Čia randa
statydavo, kai darbo iš naujo me daug lietuviškų vardų ir
atsirasdavo”.9
pavardžių, kokių užtinkame
Taip Mikelis buvo pasida ir Didžiojoje Lietuvoje. Jų
ręs ištikimiausiu vyriausio rašyba kiek kitokia nei dabar
veikėjo Pauliaus Meyhoefe- priimta, kaikurie vietovardžiai
rio pagalbininku. Šis jam net turi vokiškas formas, bet jų lie
patikėdavo javų turguje par tuviškoji kilmė lengvai atpa
davimą, nes jam pavykdavę žįstama. Pasitaiko čia ir vie
gauti augštesnes kainas. Ta nas kitas vokiečių kilmės vei
čiau Pauliaus įsigėrusio tė kėjas, bet jų vaidmuo nėra pla
vo be reikalo apkultas, Mike čiau išryškintas.
lis šiam pagrasina kirviu. Už
Apysakų siužetai imti iš Ši
tai lieka atleistas iš darbo ir lutei artimų apylinkių, kurio
keršydamas padega ūkio pa se, kaip minėta, gyveno žymi
status. Nuteisiamas penke- lietuvių dauguma. Veiksmas
riem metam kalėjimo.
vyksta daugiausia praėjusio
Čia lyg ir parodyta, kad vo šimtmečio aplinkoje, tad rei
kiškas dvaras sukuria tokias kalą turim su kiek atokesnės
situacijas, kurios ir padoria praeities lietuviais.
me žmoguje iššaukia anas
H. Sudermanno “Lietuviškų
slaptai glūdėjusias destruk apysakų” rinkinį sudaro ke
tyvias jėgas. Savo namus pade turios apysakos ar novelės:
ga ir Paulius, bet tik tam, kad “Kelionė į Tilžę” (Die Reise
nuo keršto kaimynams ati nach Tilsit), “Miks Bumbutrauktų savo tėvą. Tad Pau llis”, “Jons und Erdmė” (Jons
liaus atveju įžiūrimas “aukos ir Erdmė), “S a m d i n ė” (Die
aktas”, o Mikelio — negatyvių Magd).13 Geriausia iš jų ir psi
prigimties jėgų pasireiški chologiniu, ir kompoziciniu at
mas. Nesunku čia būtų įžiūrė žvilgiu laikoma “Kelionė į Til
ti ir šovinistinę tendenciją, žę”, nors “Jons ir Erdmė” yra
kad vokietis išeina “su malo taip pat meistriškas kūrinys
ne”, lietuvis — be jos. Tada (rinkinyje pats ilgiausias).
dar H. Sudermannas, stipriai
(Bus daugiau)
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
POETO MAIRONIO 50 metų mir
ties ir 120 metų gimimo sukaktys
bus paminėtos didžioje Čikagos
Jaunimo salėje gegužės 16 d. Pa
skaitininkais pakviesti: Stasys
Santvaras iš Bostono ir kun. dr.
Pranas Gaida iš Toronto. Meninę
programą atliks solistai R. Mastienė ir A. Brazis. Minėjimą rengia
korporacija “Neo-Lituania”, ku
rios garbės nariu yra buvęs Mai
ronis.
ALDONA KEPALAITĖ, niujor
kietė pianistė, kovo 13 d. surengė
koncertą “Carnegie Recital” salė
je, jam pasirinkusi Claude De
bussy kūrinius. Koncertas buvo
sukaktuvinis, susietas su jos viešų
koncertų Niujorke dvidešimtme
čiu. Pirmas toks jos koncertas
įvyko 1962 m. kovo 4 d. Niujorke
ji jau yra turėjusi 12 koncertų:
7 “Town Hali” salėje ir 5 “Carne
gie Recital” salėje. A. Kepalaitė
taipgi dažnai pasirodo lietuviš
kuose renginiuose, turi savo forte
pijono muzikos mokyklą, kurią
lanko daug lietuvių ir amerikie
čių.

JŪRATĖ JAKŠTYTĖ, Čikagoje
velkančio satyrinio “Antro kaimo”
aktorė, atliko Suzy vaidmenį Landfordo Wilsono pjesėje “Hotel Bal
timore”. Šį veikalą Roosevelto
universiteto teatre Čikagoje, 430
So. Michigan Ave., režisavo Emmy
žymenį laimėjęs William J.
Norris. J. Jakštytės pasirodymas
amerikietiškame teatre susilaukė
gerų atsiliepimų. A. T. Antanai
čio vadovaujamas “Antras kai
mas”, kuriame J. Jakštytė reiškia
si jau ilgus metus, yra laimėjęs
JAV LB kultūros tarybos 1981 m.
$1.000 premiją, parūpintą JAV
Lietuvių Fondo.

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS,
svečias ■ iš Britanijos, atskrido
Čikagon. Čia jis vieną semestrą
vizituojančio profesoriaus titulu
dirbs Čikagos universiteto poli
tinių mokslų fakultete iki vasaros
pradžios.
DAIL. DALIA RAMANAUSKAI
TĖ, gyvenanti Ivorytone, Conn.,
savo tušu atliktų spalvotų pieši
nių parodą kovo 5-28 d.d. surengė
“Capricorn” galerijoje Bethesdoje, Md., netoli Vašingtono. Temų
tokiems piešiniams ji randa na- .
mų aplinkoje, pasirinkdama gėles,
žaislus, pirštines, kortas, įvairius
apyvokos daiktus. Parodas ji yra
turėjusi
keliose
Niujorko
Manhattano galerijose, vieną —
net Ispanijos Madride.
VYSK. KAZIMIERO PALTARO
KO MONOGRAFIJĄ spaudai ruo
šia St. Petersburge, Floridoje,
gyvenantis kun. Jonas Gasiūnas.
Jam talkina čikagietis dr. Alfon
sas Šešplaukis-Tyruolis.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE
kovo 21 d. koncertą surengė Ire
nos Smieliauskienės vadovauja
mas tautinio meno ansamblis
“Grandis”. Jam buvo paruošta
beveik dvi valandas trukusi tau
tinių ir stilizuotų šokių programa
“Iš devynių žiedelių nupyniau vai
nikėlį”. Koncerte dalyvavo dvi
“Grandies” šokėjų grupės — jau
nių ir studentų, turinčios apie 60
narių. Akordeonu jas palydėję
Ąžuolas Stelmokas, programą pra
nešinėjo Valdemaras Šidlauskas.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GIJOS SUVAŽIAVIMAS po ilgos
pertraukos įvyks gegužės 22-23 d.d.
Klevelande, Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos sa
lėje. Draugija suvažiavimo rei
kalų tvarkymą yra pavedusi Kle
velande gyvenančiam nariui Ba
liui Gaidžiūnui. Suvažiavime bus
aptarti išeivijos lietuvių rašyto
jų reikalai, specialiomis pamal
domis ir akademija paminėta Mai
ronio 50 metų mirties sukaktis,
surengta jo kūrinių paroda. Nu
matytas ir literatūros vakaras,
dviejų premijų įteikimas: Lietu
vių Rašytojų Draugijos 1981 m.
ir A. Barono vardo novelės kon
kurso. Spaudoje užsimenama, kad
rengėjų posėdyje kažkaip buvo
užmirštas Vincas Krėvė, gimęs
1882 m. Apie jo šimtojo gimtadie
nio minėjimą kol kas nebuvo
kalbėta.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
trečiajai šio sezono premjerai pa
sirinko jauno latvių dramaturgo
P. Putninio dviejų dalių pjesę “Sal
di ištikimybės našta”, vaizduojan
čią aktualias dabartinio gyvenimo
moralines problemas. Spektak
liui paruošti buvo pakviesti Ry
gos J. Rainio dailės teatro atsto
vai — vyr. rež. A. Lininis, rež. V.
Mamilovas, dail. I. Č a k a s ir
kompoz. J. Karlsonas.

TRADICINĖ MUZIKOS SAVAI
TĖ Kauno mieste buvo pradėta
kompoz. Valentino Bagdono kūri
nių koncertu. Programą atliko so
listai — B. Grincevičiūtė, J. Malikonis, V. Bakas, E. Kuodis ir J.
Girijotas, birbynininkas A. Smolskus, kanklininkė L. Naikelienė,
pianistai —J. Šleinytė ir V. Korys,
akordeonistai — E. Gabnys ir G.
Savkovas.
SOL. AUŠRA STASIŪNAITĖ,
Vilniaus operos mezzo-sopranas,
surengė pirmąjį koncertinį sa
vo rečitalį filharmonijos salė
je. Jai akompanavo pianistas R.
Biveinis ir vargonininkė Ž. Sur
vilaitė. Pirmoji rečitalio dalis
buvo skirta J. Juzeliūno, D. Smolskio ir Z. Virkšo dainoms. Sol. A.
Stasiūnaitė ją pradėjo J. Juzeliū
no ciklo “Aštuonios lietuvių liau
dies sutartinės” trimis dalimis —
“Prašė javiža”, “Ažu maralių, čiūta” ir “Aviža maladal”. Gudui D.
Smolskiui atstovavo jo ciklas “Is
paniškas triptikas”, kurį sudaro
“Gitara”, “Šokis” ir “Kaimelis”.
Talentingai buvo atlikta Z. Virkšo
poema balsui, fortepijonui ir var
gonams “Jau paukščiai ledžiasi
ant mano rankų”, sukurta D. Kudžmaitės tekstu. Moters gyvenimo
prasmę atskleidė poemos dalys —
“Vaikystė”, “Nerimas”, “Meilės
giesmė”. Koncertą užsklendė tarp
tautinių klasikų kūriniai — še
šios H. Purcellio dainos ir dvi G.
Rossinio operų arijos.
KAUNO DRAMOS TEATRAS
savo repertuarą papildė Violetos
Palčinskaitės pjese “Kristiano
Anderseno rožė”. Premjerinį spek
taklį paruošė rež. G. Padegimas,
scenovaizdžius sukūrė dail. J. Ma
linauskaite, muziką — kompoz.
B. Kutavičius. Pagrindinius vaid
menis atlieka aktoriai — D. Kazragytė, R. Bagdzevičius, J. Onai
tytė.
KAUNO PAVEIKSLŲ GALERI
JOJE taikomosios dekoratyvinės
dailės parodą surengė kauniečiai
dailininkai. Joje dalyvavo kelias
dešimt Kaune gyvenančių daili
ninkų, parodai parūpinusių nau
jausius savo keramikos, teksti
lės, dailiosios odos, meninio stik
lo, papuošalų kūrinius.

DAILĖS PARODŲ RŪMAI vil
niečius pakvietė į žymaus latvių
grafiko Aleksandro Dembo dar
bų parodą, kuriai jis buvo sutel
kęs apie šimtą lakštų, atliktų
įvairiomis technikomis. Į tuos kū
rinius buvo įjungtas Latvijos žve
jų bei žemdirbių gyvenimas, mies
tų vaizdai, filosofinių temų
darbai.

PLUNGĖS
KULTŪROS
NA
MUOSE autorinį koncertą suren
gė baletmeisterė Danutė Radvi
lavičienė, liaudies ansamblio
“Suvartukas” vadovė. Jos paruoš
tose moksleivių grupėse šoka
apie 60 mergaičių ir berniukų.
Koncertą pradėjo vaikai, atlik
dami jiems D. Radvilavičienės
sukurtus šokius — “Op-op!”,
“Riestainiukas”, “Trys liespnelės” ir “Darbščios rankos”. Žiūro
vus džiugino ir jaunimo atlieka
mi D. Radvilavičienės šokiai
“Kauškutis”, “Svirtelė”. Pirmą
ją koncerto dalį užbaigė pagy
venusių šokėjų grupės. Visa
antroji dalis buvo skirta “Suvar
tukui”, kuris yra gastroliavęs ir
užsienyje, daugelyje Lietuvos
vietovių.

DIDŽIOJOJE VILNIAUS FIL
HARMONIJOS SALĖJE kovo 6 d.
savo kūrinių koncertą surengė
kompoz. O. Balakauskas. Kartu tai
buvo ir I. Kučinsko vadovaujamo
kamerinio Kompozitorių Sąjungos
ansamblio koncertas, nes progra
“DIRVA” PASKELBĖ 21-jį no mą sudarė tam ansambliui skirti
velės konkursą, kuriam skirtų O. Balakausko kūriniai — kame
kūrinių bus laukiama iki š. m. bir rinės simfonijos “Haterofonija”,
želio 15 d. Novelės temą pasirenka “Origija. Katarsis”, “Muzikos” ir
patys autoriai. Ji betgi turi būti “Raštai”. O. Balakauskas yra nau
parašyta mašinėle, ne trumpesnė jų garso erdvių jieškotojas, įjun
kaip 15 psl. su dvigubu tarpu tarp giantis elektrinę violončelę, fono
eilučių. Pasirašyti reikia slapy gramas. Kamerinės simfonijos
vardžiu, užklijuotame vokelyje “Muzikos” ir “Raštai” koncerte
pridedant autoriaus vardą, pavar buvo atliktos pirmą kartą. Simfo
dę, adresą ir telefoną. Nelaimė niją “Muzikos” sudarė trys dalys —
jus vokelis nebus atidarytas. Ne “Fanfaros”, “Dainos” ir “Bliuzai”.
premijuoti rankraščiai bus grąžin Jos buvo labai kontrastiškos: iš
ti tik autoriams prašant. Mece gaivaus “Fanfarų” įvado klausy
nato Simo Kašelionio $600 premi tojai buvo perkelti į lyrikos pa
saulį atspindinčias “Dainas”, o
ją paskirs vertintojų komisija.
“Dirva” rezervuojasi teisę premi “Bliuzai” juos nubloškė į mecha
juotą novelę be atskiro atlygini niško ritmo audrą. Minėtą atlikė
mo paskelbti savo puslapiuose ar jų ansamblį sudaro elektrine vio
novelių rinkinyje. Jeigu vertin lončele grojantis vadovas I. Ku
tojų komisija nerastų premijuo- činskas, mušamųjų virtuozas V.
tinos novelės, premija būtų ati Tarasovas, V. Gelgotas, A. Bato
vas ir V. Korys. Drąsiai operuo
dėta sekančių metų konkursui.
Novelės iki š. m. birželio 15 d. siun jama garso technika pradėjo do
čiamos šiuo adresu: “Dirva”, No mėtis ir kiti lietuviai kompozi
toriai, nors ji dažnai dar būna
velių konkursas, P. O. Box 03206,
nepatikima.
V. Kst.
Cleveland, Ohio 44103, USA.

8 psi.
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DĖMESIO, LIETUVIAI!!!

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

• Parduodantiems per mus nuolaida

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

•. Nemokamas nejudomo turto
1576 Bloor Street West

įkainojimas

Tei
Namą

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

• Sąžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Hamiltono lietuvių šeštadieninės mokyklos tėvų komiteto pirm. VYTAUTAS ŠVEDAS įteikia premijas, laimė
jusiems tris pirmąsias vietas margučių ridinėjime
Nuotr. J. Miltenio

Istorinė Kanados diena
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414
AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais
10-6
Penktadieniais
10-8
Šeštadieniais
9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 13!/į%
= 180-185 d. term. ind........ 14 %
E term, indėlius 1 metų
14’/2%
= term, indėlius 3 metų
13
%
E pensijų s-tą
14
%
E spec. taup. s-tą.................. 13
%
= taupomąją s-tą .................11
%
E depozitų-čekių s-tą
6 %
Ę DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ................. 19
%
E mortgičius nuo
181/4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

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

•

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant

ar parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

Telefonas 531-1331

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

_ .

_

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE ™
335 Roncesvalles 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 myliq, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog j goražg,
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechoniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

vincijų, kurios pritarė konsti
tucijos pakeitimams bei jos
parsivežimui.
Konstitucijos atneštą skili
mą savo kalbose prisiminė ka
ralienė Elzbieta ir ypač ministeris pirm. P. E. Trudeau, kal
bėjęs apie kaikuriuos paragra
fus, kurie pilnai užtikrina ir
Kvebeko teises. Televizijos
žurnalistų pranešimu, paleisti
400 balandžių nuskrido Kvebe
ko pusėn. Jie betgi nepaaiški
no iš kurios pusės — Kvebeko
ar Ontario atėjo staigus lie
tus, kai savo žodį ką tik buvo
pradėjusi karalienė Elzbieta.
Pasak vieno komentatoriaus,
lietus atnešė iškilmėje daly
vavusių kanadiečių vienybę —
po kiekvienu lietsargiu nuo
lietaus tada slėpėsi keli asme
nys.
Dvi vėliavos
Kanadą jos šventės proga
pagerbė netoli parlamento rū
mų esanti JAV ambasada, ša
lia savo vėliavos pirmą kartą
iškėlusi ir Kanados vėliavą.
Tai buvo draugiškas mostas,
sveikinantis Kanadą kaip pil
nai nepriklausomą valstybę.
Draugiškai pasielgė ir Ar
gentinos ambasada, į iškilmes
atsiuntusi savo reikalų vedė
ją Carlos Taco. Komplikaciją
galėjo sudaryti prie karo ve
danti dabartinė įtampa tarp
Argentinos ir Britanijos, nes
Elzbieta yra ir Britanijos ka
ralienė. Ji netgi buvo aprūpin
ta specialiais ryšiais su Lon
donu, kad būtų lengvai pasie
kiama tos krizės reikalais.
Kvietimą dalyvauti iškilmėje
priėmė ambasados I sekr. J.
Matas. Pasak jo, šiuo atveju
reikia padaryti išimtį. Amba
sada atstovauja Argentinai Ka
nadoje, kuri turi didelę savo
šventę. Karalienė Elzbieta bus
traktuojama kaip Kanados
viešnia iš užsienio.
Negavo originalo
Britanijos archyvuose yra
du Britų Šiaurės Amerikos
Akto originalai. Kanados vy
riausybė norėjo gauti vieną šio
istorinio dokumento originalą,
bet ši mintis buvo atmesta dėl
teisinių problemų — origina
lai yra laikomi Britanijos tei
sės dokumentais, kurių negali
ma atiduoti Kanadai.
Naują Kanados konstituciją
tiksliai apibūdino NDP socia
listų politikas T. Douglas, ją
pavadinęs tik pradiniu žings
niu. Jai reikės pakeitimų bei
papildymų, kurie dabar bus at
liekami pačioje Kanadoje.
Aiškią opoziciją konstitucijai
reiškia Kanados indėnai ir
premjero R. Levesque Kvebe
ko vyriausybė. Indėnai nuogąs
tauja, kad konstitucija neap
saugos jų žemės teisių, kurias
buvo užtikrinusios sutartys su
Britanijos valdovais. Jiems ne
patinka, kad konstitucija mini
tik pirminių Kanados gyvento
jų teises. Tai esanti bendrybė,
nes nutylimi indėnai ir eski
mai.
Kvebeko premjeras R. Le
vesque, atsisakęs pasirašyti
konstitucijos projektą, su se
paratistine Kvebeko partija
jai paskelbė viešą karą. Jis ne
tik boikotavo konstitucijos iš
kilmes Otavoje, bet ir surengė
masines protesto demonstraci
jas Montrealyje tuo metu, kai
vyko oficialus konstitucijos
perdavimas Kanadai prie par
lamento rūmų. Separatistinė
Kvebeko partija susilaukė
apie 20.000 dalyvių, kurių pa

grindiniu šūkiu buvo “Kvebe
kas kvebekiečiams!” Jau anks
čiau premjeras R. Levesque
konstitucijos projektą pasira
šiusius premjerus pavadino iš
davikais. Demonstrantus jis
užtikrino, kad Kvebekas nieka
da nepripažins konstitucijos,
kuri buvo paruošta be kvebekiečių pritarimo. Esą Kvebe
kas Montrealio gatvėse prade
da naują savo istoriją, kuri
bus užbaigta tada, kai kvebekiečių tėviškė taps valstybe.
Tai buvo aiškus pasisakymas
už Kvebeko nepriklausomybę.

Teisinė kova
Kanados ministeris pirm. P.
E. Trudeau, siekdamas naujos
konstitucijos, ja tikėjosi su
stiprinti Kvebeko ryšius su Ka
nada. Rezultatas betgi buvo pa
siektas priešingas. Premjero
R. Levesque vyriausybė dabar
net iki augščiausio Kanados
teismo žada kovoti už veto tei
sę Kvebekui. Kalbama, kad
Kvebeko parlamentas priims
specialų įstatymą, atmetantį
šiai provincijai nepriimtinus
konstitucijos paragrafus.

Jau dabar problemą sudaro
prancūzų kal-bos įstatymas,
draudžiantis vartoti anglų kal
bą krautuvių iškabose, dras
tiškai suvaržantis angliškas
mokyklas. Tai yra aiškus pa
žeidimas žmogaus teisių, ku
rias užtikrina naujoji konsti
tucija. Dvikalbėje Kanadoje ji
tokias teises prancūzų kalbai
garantuoja net angliškose pro
vincijose. Konstitucinės pagal
bos tikriausiai ims reikalauti
ir angliškoji mažuma Kvebeko
provincijoje. Kanados minis
teris pirm. P. E. Trudeau lig
šiol vengė viešo įsikišimo, pa
tardamas tik asmenims ar orga
nizacijoms kreiptis į teismus.

SPORTAS
Sportas Lietuvoje
Jaunoji vilnietė Dalia Kutkaitė,
X klasės moksleivė, vasario 11 d.
sulaukusi 17 metų amžiaus, tapo
Sovietų Sąjungos meninės gimnas
tikos čempijone. Taline įvykusio
se varžybose ji surinko 94,25 tšk.,
antroje vietoje palikusi dukart
pasaulio pirmenybes laimėjusią I.
Deviną iš Pamaskvės su 93,2 tšk.,
trečioje — astrachanietę G. Beloglazovą su 91,95 tšk. Dešimties pra
timų grupėje Dalia susilaukė sep
tynių augščiausių įvertinimų, ku
rių dėka jai teko aukso medalis ir
čempijonės vardas. Gimnastikos
pratybas ji pradėjo prieš 10 metų
pas trenerę A. Giriūnienę, iš ku
rios perėjo pas dabartinę savo tre
nerę Vaidą Kubelienę, iškėlusią
nepaprastu darbštumu pasižymin
čią lietuvaitę į šios sporto šakos
viršūnes. Meninė gimnastika ne
seniai buvo pripažinta olimpine
rungtimi, kuri pirmą kartą bus
įjungta į 1984 m. olimpiadą Los
Angeles mieste. Pasiruošti olimpi
nei kovai D. Kutkaitė turi dvejus
metus laiko. Talino varžybose ji
laimėjo ir antrą aukso medalį ko
mandinėje grupėje.

Vilnietis Vladas Turla pasiekė
gražų laimėjimą Europos šaudy
mo pirmenybėse Hagoje, Olandi
joje. Šaudydamas pneumatiniu
pistoletu, jis antrą kartą tapo Eu
ropos čempijonu, išmuštais 587
taškais pagerindamas pasaulinį
rekordą. Antrą aukso medalį V.
Turla laimėjo komandiniame šau
dyme, kur taip pat buvo pasiek
tas pasaulio rekordas. Šaudymo
treniruotes jis yra pradėjęs stu
dijų metais inžineriniame Vil
niaus statybos institute. Dabar
jis yra kariuomenės karininkas,
turintis 29 metus amžiaus.

Ateitininkų žinios
Devyni Toronto moksleiviai da
lyvavo Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdybos sureng
tuose pavasario kursuose Daina
vos stovyklavietėje.
Metinė Toronto ateitininkų šven
tė — gegužės 15-16 d.d. Numaty
tos atskiros programos jaunimui,
moksleiviams ir studentams. Šeš
tadienio vakarą — sendraugiams
dr. K. Skrupskelio paskaita, o
jaunimui — šokiai. Sekmadienį —
įžodis, Mišios ir agapė.
Toronto ateitininkų mokslei
vių rekolekcijos — balandžio 2425 d.d. p.p. Andruliu ūkyje. Reko
lekcijų vedėjai — kun. A. Saulai
tis, SJ, ir sesuo Igne Marijošiūtė.
Klevelando ateitininkai sen
draugiai ruošiasi dalyvauti To
ronto ateitininkų rengiamoje šei
mų gegužinėje birželio 19-20 d.d.
Svečiams bei viešnioms reikės
nakvynių šeimose. Norėtume ži
noti, kas iš torontiečių galėtų
priimti savaitgaliui po vieną šei
mą. Tikimės, kad iš tokio savait
galio susidarys draugystės ne
tiktai vaikams, bet ir tėvams.
Skambinti Gabijai Petrauskienei
965-4881 tarp 9 v.r. — 4 v.p.p. arba
Silvijai Freimanienei 769-5390.
L.U.
Hamiltono ateitininkai kviečia
visus dalyvauti jų metinėje šven
tėje balandžio 23-24-25 d.d. Pro
gramoje: penktadienio vakare
bus susipažinimo vakaras, šešta
dienio vakare — jaunimo šokiai,
sekmadienį — iškilmingos Mišios.
Sekmadienį po pietų bus įdomi
programa.

Skautų veikla
• Automobilio nelaimėje su
žeistam s. F. Mockui linkime grei
tai pasveikti ir sustiprėti.
• Į III pat. 1. egzaminus išlaikė
A. Karosas. Mindaugo dr-vės su
eiga — balandžio 21 d.
• Dėl tautinių šokių repeticijų
ir kitų įsipareigojimų šv. Jurgio
sueiga, turėjusi įvykti balandžio
17 d., nukelta į gegužės mėnesį
gamtoje.
• Pirmoji š. m. išvyka į Romuvą
— balandžio 24-25 d.d. Naujų pastovyklių įrengimai pareikalaus
daugiau laiko ir didesnės talkos.
Dvidešimtmetį minėdami, jauskime pareigą prisidėti.
• Lietuvių Skautų Fondo lote
rijos laimėtojai: p. Stimburys —
nr. 3254, F. Čepkauskas — nr. 8851,
S. Petravičius — nr. 4675, p. Stan
kūnas — nr. 6298, H. Black — nr.
7497, E. Junokas — nr. 3408. Ačiū
visiems, kurie pirko bilietus, juos
platino ir tuo prisidėjo prie tel
kimo fondo kapitalo. Č. S.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Tel. 533-7954

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
MOKA:
131^2 % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius
14’/2%užl m. term, indėlius
13
% už 3 m. term, indėlius
14
% už pensijų planą
14 % už namų planą
13 % už specialią taup. sąsk.
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tos (dep.)

=
E
=
E
=
=
=
=
=

PARAMA
IMA:
už asm- paskolas
nuo 19

už mortgičius . nuo 18 1/4%

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

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, -----------------------------------------------------------Etobicoke, Ont. M8W 3R3
Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai i Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Telefonas
Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5
531-3098
S. ir F. Janavičiai

European
Catering
Europietiškas patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.
Šiaulietę L. Vanagaitę laimė
lydėjo Sovietų Sąjungos ir R. Vo
kietijos jaunių plaukimo varžy
bose Minske. Plaukimuose krūti
ne ji išsikovojo dvi pirmąsias vie
tas, 100 m įveikusi per 1 min. 14,8
sek., 200 m — per 2 min. 38,63 sek.
Šiais rezultatais ji pagerino Lie
tuvos mergaičių rekordus.

%

*

Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.

*

Namuose kepti pyragai ir t. t.

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

TORONTO

Toronto Istorijos Draugijos
taryba, norėdama plačiau su
pažindinti su Toronto istori
nėmis vietomis bei pastatais,
balandžio 7 d. sukvietė spau
dos bei visuomenės atstovus
į Colborne Lodge (High Parke).
Draugijos pirm. A. Gregorovich trumpai paminėjo istori
nes vietas bei pastatus, kuriuos
jie saugo ateičiai su visuo
meninių organizacijų, atskirų
asmenų bei “Wintario” para
ma. Toronto miestas minės
150 metų sukaktį 1984 m.
Ši draugija rengia daug įvai
rių istorinių minėjimų-pramogų skirtingose istorinėse
Toronto vietose per visus me
tus. Daugiausia minėjimų bus
pavasario-vasaros mėnesiais
Fort York ir Colborne Lodge
bei kitur. Dėl atskirų minė
jimų galima teirautis tel. 5951567. Artimiausias minėjimas
bus gegužės 2 d., 12-17 vai.,
Colborne Lodge (High Parke),
kuriame dalyvaus daugelis
etninių grupių. Jų tarpe pasi
rodys Toronto lietuvių šokių
grupės “Atžalynas” ir “Ginta
ras”.
Susirinkusius, kurių tarpe
buvo ir parlamento narių, svei
kino Toronto miesto burmis
tras Art Eggleton, CHIN radijo
stoties savininkas J. Lombardi
ir Colborne Lodge kuratorė
Nan Wronski, kuri buvo apsi
rengusi senoviškais drabu
žiais.
Po oficialios dalies visi da
lyviai buvo pavaišinti. Pradžio
je, kol svečiai susirinko, buvo
maloni škotiška muzika. Šiame
susirinkime dalyvavo ir lietu
viai — J. Karka, V. Matulaitis,
A. Rinkimas ir J. R. Simanavi
čius. V. Matulaitis
Velykų stalas yra Toronto
Lietuvių Namų tradicinė pava
sario šventė, kuri šiais metais
buvo atšvęsta balandžio 18, At
velykio sekmadienį, dalyvau
jant 400 svečių. Viduryje sa
lės ant didžiulio stalo buvo su
krautos velykinės gėrybės:
margučiai, paukštienos keps
niai, LN Moterų Būrelio narių
kepti tortai, pyragai, kuriuos
saugojo išdidžiai iškėlus gal
vų “baltoji gulbė”. Stalų paruo
šė A. Gataveckienė, talkinama
LN Moterų Būrelio narių.
Susirinkusius svečius pa
sveikino Petra Jankaitienė ir
LN valdybos vardu — dr. E.
Birgiolas. Ant stalo sukrau
tas gėrybes palaimino kun. L.
Januška, OEM. Vaišių metu
meninę programų atliko Stp.
Kairio muzikinio vieneto skau
tės kanklininkės, vadovauja
mos Šaltmiraitės, ir LN mote
rų dainos vienetas, diriguo
jamas vadovės D. Deksnytės.
Vilija Leknickaitė padeklama
vo eilėraštį. Baigiantis vai
šėms, į salę atvyko Velykų bo
butė (L. Mačionienė) su dide
liu vežimu dovanų, kuri buvo
sutikta mūsų mažųjų. Jie buvo
apdovanoti meškiukais, kiškiu
kais ir kitomis velykinėmis
dovanomis.
Toronto Lietuvių Šachmati
ninkų Klubas įrašė savo nario
a.a. Mykolo Chrolavičiaus var
dų Kanados Lietuvių Fonde.
Aukojo $10: A. Kuzmarskis, B.
Jackus, Z. Jackus, V. Genčius,
J. Urbonas, R. Vaičaitis, J.
Galinaitis; $5: B. Brakas, M.
Abromaitis, E. Bartminas, J.
Ranonis, V. Kuprevičius, J.
Usvaltas, I. Jurcevičius, A.
Bričkus, B. Baranauskas; $2:
P. Lelis. KL Fondas reiškia
užuojautų sūnui J. Chrolavičiui ir padėkų šachmatų klu
bui.

Kriauklių darbų paroda įvyko
Toronto Lietuvių Namų Gedi
mino Pilies menėje balandžio
17-18 dienomis, kurioje buvo
išstatyti Aldonos Biliūnienės,
atvykusios iš Floridos, 46 rūdi
niai. Parodų surengė LN Mote
rų Būrelis, o jų atidarė Aldo
na Jucienė, supažindinusi da
lyvius su kriauklių istorija ir
A. Biliūnienės darbais.
Kriauklė yra išorinis apsau
ginis skeletas, gaubiantis pečiakojų, daugumos moliuskų,
kaikurių pirmuonių kūnų, ku-’
ris sudarytas iš organinės me
džiagos ir kalcio karbonato,
smėlio ir kitų priemaišų. Jos
randamos pajūriuose, ypač
daug Floridos paplūdimiuose,
kur jas išmeta banguojanti jū
ra. Jau gilioje senovėje, 3000
metų pr. Kristų, kriauklės bu
vo naudojamos papuošalams.
Šiais laikais kriauklės yra
renkamos ne tik Floridos ar
kitų jūros pakraščių vasaroto
jų, bet ir komercinių įmonių
rinkėjų.
A. Biliūnienės kriauklių pa
rodos rodinius sudarė įvairios
vazos, veidrodžių rėmai, gėlių
žiedai, kurie vaizduoja jūros
gelmių pasaulį. Visų rodinių
spalvingumas, įvairumas toks
patrauklus, kad prasidėjus
parodai jų daug buvo išpar
duota. Parodų aplankė per
200 lietuvių.
Floridoje mirė a.a. Stasys Tamulaitis, torontiečio rašytojo
Vytauto Tamulaičio brolis. Ve
lionis bus laidojamas lietuvių
kapinėse Mississaugoje. Tiks
lus laikas, rašant šias eilutes,
dar nebuvo žinomas. Bus pa
šarvotas Turnerio-Porterio lai
dotuvių namuose Bloor St. W.
Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras “Aras”, vadovaujamas so
listo V. Verikaičio, balandžio
17, šeštadienį, koncertavo Niu
jorke, Lietuvių Kultūros Židi
nyje, kur buvo surengtas vaka
ras “Laisvės Žiburio” radijo
programos vedėjo R. Kezio.
“Aras” atliko 22 dainas, sol. V.
Verikaitis — 4. Be to, solo dai
navo choristai — A. Grigaitis,
J. Nešukaitis, P. Šturmas. Daly
vių buvo 450. Išvykoje autobu
su keliavo 37 choristai.

Vytautas Biliūnas iš Juno,
Floridoje, lankėsi Toronte su
žmona Aldona, kurios kriauk
lių meno paroda buvo sureng
ta Lietuvių Namuose. Taip pat
dalyvavo “TŽ” spaudos baliu
je. Kurį laikų po karo jis yra
gyvenęs Belgijoje ir dirbęs
anglių kasyklose Liežo apylin
kėse.
Sol. Slava Žiemelytė persikė
lė gyventi į Mississaugų. Jos te
lefonas — 823-7261.

KL Medikų Draugijos
pranešimas
Mieli kolegos! Metinis drau
gijos susirinikimas ir vakarie
nė — pobūvis jau čia pat, bū
tent, gegužės 8, šeštadienį, 6
v.v., dr. A. Dailydės rezidencijo
je, 1147 Talka Court, Mississau
ga. Pakvietimai jau išsiųsti ir
tikimės, kad visi gavote. Jeigu
kas negavote dėl pasikeitusių
adresų ar iš viso nesate žinomi
valdybai, esate kviečiami taipgi
dalyvauti, nes tai puiki proga
susitikti su tautiečiais — kole
gomis. Skambinkite telefonu
iki balandžio 28 dienos kaip
kam patogiau: dr. A. Valiulis
277-9322, dr. A. Dailydė 2771117, dr. A. Barkauskas 4446117.
Iki pasimatymo!
KLMD valdyba

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

NAMAI

•

ŪKIAI

•

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

ŽEMĖ

231-2839
274-4313
232-1990

taigos (4 16) 233-3323

DRASJDA

All THE
CHOICE
IN THE
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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Brangiam broliui

AfA
kun. VYTAUTUI JURCEVIČIUI
Lietuvoje mirus,
broliui RIMUI, seseriai KLARAI Lietuvoje ir broliui
INOCENTUI su šeima, gyv. Kanadoje, nuoširdžią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi —
Stasys Jagėla

Mūsų mielai narei

AfA
AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI
iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą JONĄ, dukrą MARYTĘ, sūnų JONĄ

su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame —

KLB Oakvillės apylinkė
Toronto Kaziuko mugėje skautės pardavinėja mamyčių kapinius ir savo dirbinius

Spaudos vakaras ir dailės paroda
Gausus dalyviais “Tėviškės Žiburių spaudos balius,
dailininkų — B. Batraks ir S. Jaškaus paroda
Tradicinis “TŽ” spaudos ba
lius įvyko balandžio 17, Atvely
kio šeštadienį, didžiojoje Ana
pilio salėje. Meninę programų
atliko vokalinis “Vaivos” vie
netas iš Čikagos. Tai 14-kos
asmenų grupė, vadovaujama
muziko Fausto Strolios, jau
daug kur pasirodžiusi su savo
programa.
Tų vakarų Anapilio salėje ji
atliko du scenos dalykus —
“Kilnioji mano dama” ir “Že
maitija”. Tai vaidybos ir dai
nų pynės, sudarytos pagal gar
siuosius filmus “My Fair Lady”
ir “Oklahoma”. Turinys imtas
iš lietuviško gyvenimo, melodi
jos — iš minėtų filmų. Tai sa
vitas bandymas suderinti lie
tuviškų ir amerikietiškų gyve
nimų.
Visi aktoriai — dar jauni stu
dentai, pamėgę lietuviškų dai
nų ir scenų. Kaikurie jų gana
gerai vaidino ir dainavo. Visi
buvo pilni entuziazmo. Netrū
ko ir silpnokų vietų. “Žemaiti
ja” buvo artimesnė lietuvių
publikai, ypač vyresniajai kar
tai, o “Kilnioji mano dama” —
jaunimui, nes lietė lietuvių
kalbos mokymusi.
Aplamai, “Vaiva” turi gerų
pajėgų, bet reikėtų dar padir
bėti ir pasiekti didesnio bran
dumo. Ji daugiau laimėtų su
kūrusi grynai lietuviškų sce
nos dalykų, pagrįstų vaidyba
ir daina.
Kitoje Anapilio salėje tų pa
tį vakarų buvo atidaryta dailės
paroda, surengta KLK Moterų
Dr-jos Anapilio skyriaus. Jų
atidarė kun. Pr. Gaida, pateik
damas biografinių bruožų apie
keramikę Birutę Dilkutę-Batraks ir tapytojų Saulių Jaškų.
Tai jaunosios kartos dailininAlgis Juzukonis ir Rasa Va
laitytė susituokė Prisikėlimo
šventovėje balandžio 17 d.
Apeigas atliko klebonas kun.
Aug. Simanavičius, kun. Eug.
Jurgutis ir kun. L. Januška.
Giedojo solistės — S. Žiemely
tė ir J. Sriubiškienė. Vestu
vių puota įvyko Prisikėlimo
salėje. Jų pradėjo jaunojo gi
minaitis V. Dauginis ir prane
šėjais pakvietė Linų ir Rima
Kuliavus, kurie įpynė nemažai
humoro, kviesdami gausius
kalbėtojus vienų po kito. Gau
sių dalyvių tarpe buvo ir ke
letas kanadiečių veikėjų, par
lamento narių. Mat A. Juzuko
nis dirba Ontario liberalų par
tijos centrinėje būstinėje. Da
lyvavo iš Niujorko aktorius Vi
talis Žukauskas, bet negavo
progos parodyti savo humoro.
Jis priklauso buvusių insbrukiečių grupei, kurios dauguma
dalyvavo šioje iškilmėje, da
lindamiesi Marijono Valaičio
džiaugsmu. Nuoširdų padėkos
žodį visiems tarė abu jauna
vedžiai. F.

kai, dar mažai žinomi lietuvių
visuomenei. Jų parodų aplan
kė gana daug tautiečių ne tik
šeštadienį, bet ir sekmadienį.
Lankytojų tarpe buvo gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, dail.
A. Tamošaitis, rašytojas J.
Kralikauskas ir kiti.

KLK Centro pirm. V. Bireta,
įsijungdamas į spaudos vakaro
programų, perskaitė specia
lios vertintojų komisijos aktų,
kuriuo skiriama $500 premija
kun. Pr. Gaidai už krikščioniš
kos kultūros skleidimų lietu
vių visuomenėje. Premijos me
cenatas — kun. dr. J. Prunskis.
Šios premijos gavėjas, dėkoda
mas už pripažinimų, pareiškė,
kad tai esanti laiminga klai
da. Gauta suma būsianti pa
naudota finansavimui mono
grafijos “Nemarus mirtinga
sis” (apie arkiv. Teofilių Ma
tulionį).
Buvo net dvi loterijos — di
džioji ir mažojL , Didžiojoje
galėjo dalyvauti visi “TŽ” skai
tytojai. įsigiję atitinkamus
bilietus, o mažojoje — tik spau
dos baliaus dalyviai, turį įėji
mo bilietus. Abiejose loterijo
se buvo daug ir vertingų laimi
kių. (Laimingieji numeriai bus
paskelbti kitame “TŽ” nr.).
Vieni juos atsiėmė ten pat,
kitiems teks siųsti paštu ar
kitais būdais.
Dalyvių buvo apie 520. Matė
si veidų ne tik iš Toronto-Mississaugos, bet ir kitų vietovių,
kaip Hamiltonas, St. Cathari
nes, Ošava ir kt. Išnikusieji
stiprinosi Rūtos Laurinavičie
nės paruoštais lietuviškais val
giais, vaišinosi įvairiais gėri
mais. Mėgstantys šokius galėjo
smagiai pasišokti, grojant ge
ram orkestrui, susitikti su sa
vo pažįstamais.

Visai programai vadovavo
KLK Kultūros Dr-jos “Žibu
riai” pirm. dr. S. Čepas. Jis
rengėjų vardu pasveikino gau
sius spaudos vakaro dalyvius,
meninės programos atlikėjus
ir taip pat jiems išreiškė pa
dėkų už nuolatinę paramų “T.
Žiburiams”, kurie be jos ne
galėtų išsiversti. Bv.

Nuotr. B. Tarvydo

Winnipeg, Man.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMAS įvyko vasario
21 d. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Po 11 v. pamaldų, per kurias
savanoriai ir jaunimas pasikeis
dami budėjo prie lietuviškos vė
liavos, visi susirinko į salę. Minė
jimų pradėjo Juozas Grabys, KLB
Winnipego apylinkės pirminin
kas. Po vėliavų įnešimo kun. J.
Bertašius sukalbėjo maldų. Buvo
prisiminta visi žuvusieji lietuvių
laisvės kovotojai. J. Grabys prista
tė savanorius — W. Steponavičių,
M. Januškų, A. Samulaitį ir pa
kvietė prie garbės stalo. Progra
mos pranešėja pakvietė Vidų Bal
čiūnaitę. Pagrindine kalbėtoja
buvo Zita Bersėnaitė, Kanados
Lietuvių Jaunimo Sųjungos pir
mininkė. Ji kalbėjo apie išeivijos
lietuvių jaunimo tautybės pasirin
kimų ir kokių įtakų turi kalba ir
gyvenimo aplinka.
Meninę programų atliko Winni
pego jaunesnioji ir vyresnioji
karta. Jaunimo šokių grupė, vado
vaujama J. Valaičio, pašoko ke
turis šokius — Kalvelį, Šustų, Au
dėjėlę ir Ožiukų, kuriame pasiba
dė ir patys jauniausi šokių gru
pės jaunuoliai. Poezijas paskai
tė p. Šarauskienė ir p. Jankaus
kienė. Programos pabaigoje trum
pų žodį tarė savanoris W. Stepo
navičius.
Vida Balčiūnaitė visiem pro
gramos dalyviam nuoširdžiai pa
dėkojo.
Po programos Juozas Grabys
pristatė naujas valdybos narius —
vicepirm. Renių Balčiūnų, iždi
ninkę Vickie Daubaraitė, sekre
torę Laimų Rutkauskaitę, narę
šalpos reikalams Vidų Balčiūnai
tę, narę Joanų Razmaitę.
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Po to buvo vaišės, skaniai pa
ruoštos parapijos šeimininkių.
Malonu matyti, kad Winnipege
dalyvių skaičius šiuose parengi
muose didėja kiekvienais metais.

Jurgis Valaitis ir
Vida Balčiūnaitė

GRAŽIAI
BEI
SĖKMINGAI
praėjo Gavėnios rekolekcijos,
kurias vedė kun. Pr. Gaida. Šioje
Niagaros padangėje retam lietu
viui tikėjimas nesudaro didelės
dalies tautinio išsilaikymo veik
los. Jau per 30 metų čia aktyviai
veikia Tėvų pranciškonų misija,
įsteigta pačių vietos lietuvių ne
mažomis pastangomis ir nuošir
džiai palaikoma. Ši misija-tautinė parapija yra šio krašto lietu
vybės tvirtovė, lyg ir dalelė savos
tėvynės. Kor.

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI
26
16
8
22

AfA
AGNUTEI ARŠTIKAITIENEI,
skausmo valandose reiškiame nuoširdžią užuo
jautą vyrui JONUI, dukrai MARYTEI, sūnui JONUI
su šeimomis, giminėms ir artimiesiems bei kartu
liūdime —

Marytė, Antanas, Begina Aulinskai
Virginija, Dovidas, Rebeka Street
Jadvyga Barzdaitienė

TORONTO MIESTAS

Dienos šviesos
taupymo laikas nuo 1982 m. balandžio 25 iki spalio 31.
Burmistras paskelbė, kad Toronto mieste dienos
šviesos taupymo laikas prasideda 1982 metų bandžio 25, sekmadienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 31,
sekmadienį, 2 v.r.
Viši gyventojai prašomi pasukti laikrodžių rodykles
VIENĄ VALANDĄ PIRMYN.

Roy V. Henderson,
CITY CLERK

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

St. Catharines, Ont.

1982 METAIS NUMATYTOS

Gegužės
Birželio
Liepos
Liepos

Staigiai atsiskyrus iš mūsų tarpo

Rugpjūčio 11
Rugsėjo
1
Rugsėjo
29

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.
perkėlė Įstaigą nuo 1982 m. kovo 1 d. Naujas adresas:

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

Telefonai:

įstaigos (416)
namų

762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A.M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
įstaigos
Toronto, Ontario

M8X1C5

DRESHER
233-3334

-

Telefonai’

(416) 231-4138
namų 249-2637

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

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

IMI SI AS
All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Visais kelionių
reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS

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

Narys "Better Business" Biuro

mt
533-1121

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

822-8480
•

Ontario

10 psi. . Tėviškės Žiburiai .
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NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIA
VISUOMENĘ I

TO R O N T ©N?
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Lietuvos Kankinių šventė —
— Atvelykyje per 11.30 v. Mišias
atlaidai bus gegužės 2, sekmadie giedojo sol. J. Sriubiškienė.
nį. Po 11 v.r. Mišių bus procesija į
— Marija ir Alfonsas Gačioniai
lietuvių kapines, po to — kavutė
savo artimųjų ir draugų tarpe at
parapijos salėje.
šventė savo 65 m. vedybinę su
— Parapijos choras balandžio
kaktį.
25, sekmadienį, giedos per pamal
— Pirmosios Komunijos iškil
das Londone, Ont.
mės — gegužės 2, sekmadienį, 10
— Pakrikštyta Kristina-Irena v. r. Mišių metu.
Petrauskaitė per D. Šeštadienio
— “Share Life” vyskupijos rink
pamaldas.
liava — gegužės 2 d. per visas Mi
— KLK Moterų Dr-jos Anapilio šias.
skyriaus narių susirinkimas —
— Mišios mišriom šeimom ir ne
balandžio 25, sekmadienį, po 11
kalbantiems lietuviškai muzikos
v.r. pamaldų Parodų salėje.
salėje — 10 v. r. laikomos kiekvie
— Pirmoji vaikų Komunija — ge ną sekmadienį.
gužės 9, sekmadienį, 11 v.r.
— Susituokė: Algis Juzukonis
— Jaunų šeimų sekcijos rengia su Rasa Valaityte, balandžio 17 d.
mas Motinos Dienos minėjimas
— Pakrikštytas: Matthew-Paul,
— pietūs gegužės 9, sekmadienį, dr. Vyto ir Helenos Žulių sūnus.
12.30 v.r., Anapilio salėje.
— Kun. Alfonsas Grauslys pra
— Parapijos skoloms mokėti
leis visą gegužės mėnesį mūsų pa
paaukojo $100 J. Jankaičiai.
rapijoje ir sakys pamokslus kiek
— Mišios balandžio 25, sekma vieną dieną gegužinių pamaldų
dienį, 10 v.r. — už a.a. Dovydų metu ir kaikuriais sekmadieniais.
Gują, 11 v.r. — už a.a. Uršulę ir
— Labdaros sekcija planuoja
Vincų Vorininkaičius.
vartotų drabužių ir daiktų išpar
davimą birželio 8 ir 10 d.d. Tuo
PADĖKA
tikslu kreipiasi į visus, kad atvež
Nuoširdžiai dėkoju daktarui
tų į kleboniją savo vartotus dra
Peter Welsh už sėkmingai pada
bužius bei daiktus.
rytų operacijų, daktarui Swan
— Parapijai aukojo: L. G. Matu
son. visiems, kurie mane lankė
kai $250, Č. B. Joniai $200; po $100:
ligoninėje ir namuose, linkėjo
T. V. Gražuliai, T. V. Sičiūnai, R.
greitai pasveikti, atsiuntė gėles
I. Paškauskai, R. J. Vaitkevičiai,
bei dovanas. Dėkoju gerb. Brother
H. Sakalauskas; po $50: J. B. Mazi
Jim Daly, Lietuvos Kankinių pa
liauskai, J. H. Raškauskai, L. Pau
rapijos chorui, KLK Moterų Drau
lauskienė, E. Miniota, E. J. Sičiū
gijos Anapilio parapijos skyriui,
nai; skoloms mokėti: B. Staliorai“Tėviškės Žiburių” tarnautojams.
tienė $100, V. F. Skrinskai $50; re
Taip pat nuoširdžiai dėkoju: F.
B. Ankudavičiams (Hamiltone), liginei Lietuvos šalpai — B. Stalioraitienė $100.
J. O. Ažubaliams, S. L. Baltrušai— Mišios balandžio 25, sekma
čiams, A. J. Bacevičiams, L. V.
Balaišiams, J. E. Bacevičiams, J. dienį, 8 v. r., už Danielių šeimos
mirusius, 9 v. už Edvardą Sudiką,
D. Didžbaliams, M. Daukšienei, O.
Dementavičienei, J. B. Danai- 10 v. už Kazį ir Jonę Ožalus, 11.30
čiafns, P. J. Gurkliams ir jų dukre v. už gyvus ir mirusius parapijie
čius, 7 v.v. už Joną Žėką.
lėms, A. L. Krakauskams, S. O.
Kiršinams, G. Kaknevičienei, O.
Dienos šviesos taupymo lai
Krakauskienei, K. J. Liutkams, J.
V. Leveriams, V. O. Marcinkevi kas prasideda balandžio 25,
čiams, J. E. Šturmams, V. J. Šimai- sekmadienį, 2 v. ryto, ir bai
čiams (Čikagoje), A. G. Slabo- giasi spalio 31 d. Taigi šio šeš
ševičiams, V. Siminkevičienei, tadienio vakarų, prieš einant
B. A. Rickevičiams, S. B. Praka- gulti, reikia pasukti laikrodžio
pams, K. A. Pajaujams, V. I. Pečiu rodyklę viena valanda pirmyn.
liams, J. Žakevičiui, H. J. Matušaičiams.
Bernardo Brazdžionio poezi
Visiems dėkinga —
jos ir kanklių popietė rengia
O. Derliūnienė ma balandžio 25, sekmadienį,

Lietuviškos Parapijos Metų 4 v.p.p., Prisikėlimo par. sa
suvažiavimas įvyks gegužės 8, lėje. Pelnas skiriamas politi
šeštadienį, 10 v.r., Hamiltono niams Lietuvos kaliniams šelp
lietuvių parapijos salėje. Re- ti. Poetas B. Brazdžionis at
gistracja prasidės 9 v.r. Kvie vyks į Torontą balandžio 22 d.,
čiami dalyvauti Kanados Lie aplankys lituanistinę mokyklą
tuvių Bendruomenės krašto ir kitas lietuvių institucijas.
valdybos atstovai, apylinkių
Medžių Sodinimo Diena (Ar
pirmininkai bei atstovai, para
bor Day) — balandžio 30, penk
pijų tarybų bei komitetų na
tadienį. Ją rengia Toronto
riai, kunigai, organizacijų at
miesto savivaldybė ir kviečia
stovai. Bus svarstoma tema
visuomenę susidomėti medžių
“Lietuviškoji parapija dabar
sodinimu bei jų apsauga. Tą
ir ateityje”. Svarstybose daly
dieną tūkstančiai mokinių da
vaus 6 kalbėtojai,
lyvaus High Parke ir Withrow
Maironio mokyklos ir Augš- Parke medžių sodinime. Visuo
tesniųjų Lituanistinių Kursų menė kviečiama tose iškilmė
abiturientų išleistuvės — gegu se dalyvauti ir taip pat apie
žės 14, penktadienį, 7.30 v.v., savo namus pasodinti atitin
Prisikėlimo parapijos Parodų kamų medžių. Norintieji infor
salėje. Bus baigimo pažymėji macijų tesikreipia į miesto
mų įteikimas, vakarienė ir kul parkų skyrių tel. 367-7281.
tūrinė programa, kurios metu
Simfoninis Toronto orkest
bus trumpas Maironio sukak
ties prisiminimas, atliekamas ras gegužės 1, šeštadienį, 9 v.r.
pačių abiturientų. įėjimas su — 6 v.v., rengia didelį įvairių
augusiems — $10, jaunimui — daiktų — naujų ir vartotų iš
$6, abiturientams — nemoka pardavimą Parodų aikštėje
mas. Tėvų komitetas prašo no esančiame Queen Elizabeth
rinčius dalyvauti įsigyti bilie pastate. Bus galima laimėti
$1000 su įėjimo bilietu, kurio
tus mokykloje iki gegužės 1 d.
kaina — $2.
Toronto Lietuvių Pensinin
Pavergtų tautų komitetas ge
kų Klubo visuotinis susirinki
mas įvyko balandžio 13 d. Lie gužės 1, šeštadienį, Otavoje
tuvių Namuose. Buvo daug rengia demonstraciją, protes
svarstytinų klausimų, susiju tuojančią prieš sovietinę tau
sių su numatoma namų staty tų okupaciją. Dalyviai kviečia
ba , todėl susirinkimas, pradė mi susirinkti Otavoje prie par
tas po 1 v.p.p. užtruko iki 8 v.v. lamento rūmų. Iš čia bus žy
Susirinkimui pirmininkavo H. giuojama iki Sov. Sąjungos
Stepaitis. Iškilus nuomonių ambasados rūmų. Specialūs
skirtumui, buvęs pirm. J. Kar autobusai išvažiuoja iš Toron
pis pasitraukė iš valdybos. Iš to nuo Lietuvių Namų gegužės
klausyta įvairių pranešimų, jų 1 d., 8 v.r. Kaina — $25, studen
tarpe ir architekto Vyt. Pet tams — $15. Registruotis Lietu
rulio, kuriam pavesta paruoš vių Namuose tel. 532-3311.
ti būsimų namų projektus. Po
Kanados Lietuvių Fondo na
ilgų diskusijų įvairiais klausi
mais išrinkta nauja valdyba, rių metinis susirinkimas — ge
kuri pasiskirstė pareigomis: gužės 2, sekmadienį, 1 v.p.p.,
pirmininkas ir koordinatorius Toronto Lietuvių Namuose.
pensininkų namų statybos rei Darbotvarkėje — pareigūnų
kalams Henrikas Adomonis, pranešimai, diskusijos, eina
vicepirm. Paulius Barbatavi- mieji reikalai.
čius, sekr. Viktoras Petraitis,
Įvairių daiktų išpardavimą
ižd. Donatas Renkauskas, sta ruošia presbiterininkų para
tybos reikalams Benediktas pija Clarksone, Ont. (1338
Jackus, ūkio reikalams Stasys Clarkson Rd. North) balandžio
Paciūnas, informacijos bei ry 24, šeštadienį 10 v.r. — 12 v.
šių reikalams Jonas Poška, kul
tūriniams reikalams — Kazi
mieras Daunys, Antanas Basa JAUNAVEDŽIAI (lietuviai) jieško
lykas, Juozas Žiurinskas. Sta buto su atskiru įėjimu. Prašoma
skambinti Vidai 236-1048 dienos
tybos reikalų komisija sudary
metu.
ta iš P. Barbatavičiaus, B. Jac
kaus, J. Poškos, O. Delkaus. MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
Naujai išrinktoji valdyba ir staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
statybos komisija jau pradėjo letų ir prausyklų įrenginio darbus už
rūpintis pensininkų namų sta prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.
tyba.

AT
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 25, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje
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PROGRAMOJE

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

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

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

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

M MONTREAL
buvo paruošti užkandžiai, kava,
velykiniai tortai. Visiem buvo
proga Velykų rytą maloniai pasi
sveikinti. — Parapijai aukojo —
Šv. Elzbietos Dr-ja $100, J. Asipavičius $50. Savo mirusios motinos
ir uošvės Salomėjos Mozūraitienės prisiminimui velykines gėles
altoriui paąukojo J. D. Mozūraičiai. Sk.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Kle
bonui išvykus į Lietuvos Kanki
nių parapiją vesti rekolekcijų,
sekmadienio Mišias atnašavo ang
lų kalba kun. Leopold De Reyes,
mūsų chorvedžio Pere M. Milox
kolega. Kun. L. De R. darbuojasi
katalikų tikėjimo skleidimo mi
sijoje Montrealyje. — Kristina
Šimonėlienė mėnesiui išskrido
į Albertą, Lac La Biche, 140 my
lių į šiaurę nuo Edmontono pas
sūnaus Keneth šeimą, kuris, bai
gęs McDonald žemės ūkio kole
giją, specializuojasi galvijų farmoje. — Pas sūnaus Jono ir Karolės šeimą išvyko Leonas ir Ane
lė Grigeliai. J. Grigelis labai sėk
mingai vadovauja moteliui
“Ronnryde”, Florida, Miami
Beach. Augina tris sūnus — Ričar
dą, Mykolą ir Petrą. P. Grigeliai
dažnai aplanko savo vaikaičius,
prižiūrėdami, kad jie nepamirštų
lietuvių kalbos. Sk.

Montrcalio lietuvių ansamblio
“Gintaras” koncertas ir naujai iš
leistos muzikinės plokštelės su
tiktuvės — koncertas bus gegužės
8, šeštadienį, 5.30 v.p.p., Andre
Larendeau salėje, o vakarienė —
AV parapijos salėje po koncerto.
Klebono pareiškimas. Š.m. ba
landžio 18 d. 11 v. Mišių metu kun.
dr. F. Jucevičius, Šv. Kazimiero
parapijos klebonas, padarė šį pra
nešimą parapijiečiams: “Š. m.
sausio 7 d. pareiškiau arkivysku
pijai, kad atsistatydinu iš klebo
no pareigų, sutikdamas dar jas
eiti iki rugpjūčio mėnesio pabai
gos. Su negausiais, bet geros šir
dies ir duosniais parapijiečiais
mėginau išlaikyti gyvą šią pačių
lietuvių apgriautą parapiją dvi
dešimt dvejus metus. Nuo dabar
šios seniausios lietuvių parapi
jos likimu turės pradėti rūpintis
ne tik kiti montrealiečiai, bet ir
visos Kanados lietuviai.”

Velykų sekmadienio pamaldos
prasidėjo procesija, chorui gie
dant “Linksma diena”. Po to — Mi
šios, gražus klebono velykinis pa
mokslas, sveikinimai par. komi
tetui, choro dirigentui ir visiems
parapijiečiams. Mišių lekcijas
skaitė Jonas Valiulis ir Marytė
Adamonytė. Pasibaigus Mišioms,
visi buvo pakviesti į svetainę, kur

Maloniai kviečiame visus į

solistės GINOS ČAPKAUSKIENĖS

plokštelei išleisti

GINTARAS

visus maloniai
kviečia
atsilankyti i

Aušros Vartų parapijos salėje

METINI

PROGRAMOJE: solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

š.m. gegužės 2, sekmadienį, 3 v.p.p
ANAPILIO SALEJE
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.
Kaina: suaugizsiems — $6.00,
studentams ir pensininkams — $4.00

Po KONCERTO - vynas, sūris, kava, loterija, baras,
Rimeikio orkestras. įėjimas - $7.50
Rengia plokštelei išleisti rėmėjų komisija Montrealyje

Greitos ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Gintaro tėvų komitetas

M

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

Res.: 256-5355

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

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

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

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

su menine programa ir pietumis (šilti valgiai su vynu).
Meninę programą atliks jaunimas, pietus paruoš J. Bubulienė.

V

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

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

VOLUNG ĖS ”

gegužės 16, sekmadienį,
6 valandą vakaro
Toronto Lietuvių Namų
PROGRAMĄ atliks:
dainos vienetas "Volungė"irsol.
Irena Černienė, mezosopranas.
Po koncerto — kavutė ir pyragai
įėjimas: $5.00 suaugusiems,
$3.00 studentams ir pensininkams

Laukiame atsilankant ir paremiant dainuojantį jaunimą!

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

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

TORONTO SIMFONINIO ORKEST
RO paramai įvairių daiktų išpar
davimas (rummage sale) — gegu
žės 1, šeštadienį 9 v.r. — 6 v.v. Ka
ralienės Elzbietos pastate (Exhibi
tion Place). Fantastiškai pigios
kainos. Įėjimo laimikis (loterijo
je) $1.000.

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ vienaaugštis Etobicoke, arti požeminio sto
ties, Geras kiemas. Daug priedų.
Mortgičius tik 11 1/4%, iki 1984 me
tų. Prašoma $139,000. Skambinti
Antanui Geniui, į namus: 231-2839 Daromi nauji minkšti baldai ir
arba raštinėn: 233-3323 Prano Ba aptraukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Tel. 638-3171,663-9096
rausko Realty.

Lietuviška baldų
dirbtuvė Toronte

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Karaliaus Mindaugo menėje.

MO^GE.<E

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.............. 14-15%
Terminuotus vienerių
metų indėlius ......................
15.0%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius................ 15.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ...................................... 13.0%
Taupomąsias sąskaitas ..........
11.0%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas.............................. 6.0%

“Volungė’’

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

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

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

1465 DeSeve
Pirm., Antr., Treč.

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12—6

12 — 6

Sekmadieniais

10.30 —12.30

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

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.

NEPAPRASTAI GRAŽUS, geras ir
pigus pirkinys; naujos statybos (12
m. senumo), gražių plytų, 5 butų
su balkonais (five-plex). Trys bu
tai po 2 miegamuosius, vienas 3-jų
miegamųjų ir vienas — 1 miegamo
jo. Atskiras kiekvieno buto elek
trinis šildymas. Garažai, sklypas
82 x 120 pėdų. Graži vieta, maždaug
55 mylios j vakarus nuo Toronto.
Prašo tik $115,000 su $40-50,000
(mokėjimui. Vienas mortgičius.
Retai pasitaikantis — geras pir
kinys. Teirautis: S. Jokūbaitis,
tel. 534-8855, namų 537-2869.
S. Dworak R. E.

