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Tėvai skriaudžia vaikus? Negirdėtas dalykas. Kad
vaikai skriaudžia tėvus, yra atvejų, ypač tada, kai jie
pasensta, pasidaro nepajėgūs, bet kad tėvai skriaustų. . .
O visdėlto yra atvejų, kai tėvai skriaudžia vaikus. Ir tai
gana dažni atvejai išeivinėje lietuvių visuomenėje. Štai
vienas toks daugeliui būdingas atvejis. Jauni tėvai lietu
vių būrelyje kalbasi lietuviškai su savo bičiuliais bei
pažįstamais. Šalia jų stovi du gražiai atrodantys vaikai.
Vienas iš pokalbio dalyvių užkalbina tuos du vaikučius
< » r '
lietuviškai. Deja, jiedu nė žodžio nemoka lietuviškai,
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negali atsakyti nė į paprasčiausius klausimus. Jų vietoje
atsiliepia tėvai, gražiai kalbantys lietuviškai. Jiedu ir
lietuviškame gyvenime dalyvauja, ir į lietuvių pamaldas
atvyksta, ir gerai kalba lietuviškai, bet savo vaikų ne
išmokė. Ne tik neišmokė, bet ir lietuviškon mokyklon ne
siuntė, mokyklon, kuri yra vos už keliolikos mylių. Ar
tie tėvai nenuskriaudė savo vaikų? Aišku, nuskriaudėatėmė kalbą, kurią galėjo nesunkiai įdiegti iš pat ma
žens. Jiems atrodė, kad svarbiau yra išmokyti vaikus mu
zikos, sporto ir panašių dalykų, kurie yra populiarūs
amerikiniame gyvenime, o tėvų kalba jiems nebus rei
kalinga ...
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IA suminėtų atvejų išeivijoje yra šimtai ir tūkstantančiai. Jie galbūt rečiau pastebimi, nes tokie tėvai
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nedažnai pasirodo lietuviškuose renginiuose, kur
dalyvauja paprastai aktyvioji lietuviškos visuomenės da
lis. Tačiau yra viešai žinomas faktas, kad yra daug jaunų
šeimų, kur lietuviškai nebekalbama. Jose auga vaikai,
IWI‘.
-Sts
negirdėdami lietuviško žodžio, nes tėvai juos sąmonin
gai skriaudžia. Kodėl? Priežasčių yra neviena. Visų pir
’ it M t-į,
ma pastebėtina, kad išeivijoje gyveną jauni tėvai žiūri
į gyvenimą vien praktinėmis akimis: moko vaikus tokių
g
dalykų, kurie jiems bus reikalingi ateityje. Jie aiškiai
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mato, kad augantys vaikai iš lietuvių kalbos duonos ne
valgys. Kam tad varginti juos nereikalingais dalykais?
Tokioje galvosenoje ir glūdi skriaudos šaknys. Jeigu tė
vai matytų lietuvių kalbos naudą praktiniame gyvenime,
elgtųsi visai kitaip. Antra, tokiais atvejais jauni tėvai
parodo stoką dvasinės kultūros — jie vertiną gyvenimą
bei vaikų ateitį vien tiktai naudos, t.y. dolerio
Pa
Toronto gintarietės smagaus šokio metu Anapilio scenoj)
tys neturėdami augštesnės kultūros, jos negali duoti ir
savo vaikams. Jie gyvena techninės-komercinės civili
zacijos tamsoje ir visai nejaučia, kad vaikams daro
skriaudą, neįdiegdami jiems gimtosios tėvų kalbos, ku
rioje atsispindi dvasinė kultūra, puoselėta ištisus šimt
mečius.
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Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvių rūpesčiai Amerikos spaudoje

Sovietinė priespauda Lietuvoje, kalinamo profesoriaus Skuodžio byla, Čikagos Lietuvių Opera

Ą SKRIAUDĄ vaikai pajunta vėliau, kai susidu
ria su lietuviškai kalbančiais draugais. Jie tada
JAV angliškoje spaudoje
pastebi, kad yra skirtingi, kad nemoka tos kalbos,
gana dažnai minimas lietuvių
kurią turėtų mokėti, ir klausia savo tėvus: “Kodėl manęs
vardas įvairiomis progomis,
neišmokėt?’’ Tai ženklas, kad nuskriausti vaikai prade
ypač Vasario 16 proga, kai Lie
da jausti gėdą: draugai moka lietuviškai, o jie, nuskriaus
tuvos byla prisimenama kon
tieji, nemoka. Juo toliau, juo aiškiau nuskriaustieji pra
grese. Bet netrūksta ir kitų
deda jausti, kad tai padarė jų tėvai. Pasitvirtina sena
progų, pvz. “LKB Kronika”,
tiesa: didi gėda savosios kalbos nemokėti. Toji gėda di
prof. V. Skuodžio byla, Lietu
dėja su amžiumi. Užaugę vaikai pamato, kad lietuvių kal
vių opera Čikagoje ir t.t.
bos nemokėjimas izoliavo juos nuo lietuvių kultūros ir
Tikinčioji Lietuva
tuo būdu nuo tautos, atkirto nuo dvasinio pasaulio, kuris
Iš
“
TŽ
” redakcijoje gautų
būtų praturtinęs jų dvasinį gyvenimą, praplėtęs jo aki
JAV
spaudos
iškarpų matyti,
račius. Dalis žvalesnių jaunuolių, pamatę ir supratę esa
kad “Catholic Twin Circle”
mą būklę, bando savo iniciatyva atitaisyti tėvų padarytą
susidomėjo Lietuvos tinkinskriaudą, t.y. išmokti lietuvių kalbą ir atrasti kelius į
čiųjų
būkle. Š. m. kovo 21 d. lai
prarastąjį pasaulį, lietuviškąją kultūrą. Tai, žinoma, reti
doje
Diek Goldkamp išspaus
atvejai —jie negali atsverti viso to nuostolio, kurį pada
dino ilgą straipsnį “Plight of
ro tėvai, nemokydami savo vaikų lietuvių kalbos, nejung
Lithuanian Catholics”. Auto
dami jų į lietuviškąjį gyvenimą iš mažens. Tad raktas į
rius,
remdamasis “LKB Kro
lietuviškąjį pasaulį yra tėvų rankose. Jis duotas tam, kad
nikos” duomenimis, dėsto ame
būtų perteiktas ir vaikams. Be jo nutrūksta lietuviškasis
rikiečiams apie religijos prie
tęstinumas, nešąs skriaudą visai tautai. Pr. G.
spaudą.
Visų pirma jis primena, kad
1982 m. kovo 19 d. sueina 10
KANADOS ĮVYKIAI
metų nuo pogrindžio laikraš
čio “LKB Kronika” pasirody
mo. Modernioje žurnalistiko
je tai esąs pažymėtinas įvy
kis, kuris primena amerikie
Kanados statistika paskel si Saskatčevanas, kur nedar čiams mažai žinomą kraštą —
bė, kad kovo mėnesį nedarbas bas nuo 4,5% pakilo tik iki Lietuvą. Daugumai amerikie
pakilo iki 9%, oficialus bedar 4,8%. Liūdniausia, kad žymiau čių ji galbūt žinoma tiktai kaip
bių skaičius pasiekė 1.228.000. sio darbų pagausėjimo gali Simo Kudirkos tėvynė. O iš
Vasario mėnesį bedarbių bu būti nesusilaukta ir sekan tikrųjų apie ją esą reikėtų
vo 1.116.000. Prie rekordinio čiais šių metų mėnesiais. Ne- daug daugiau žinoti.
1.228.000 skaičiaus reikia pri geresni reikalai ir kovoje su
Apibūdinęs “LKB Kronikos”
dėti dar apie 400.000 asmenų, infliacija, kuri tebesilaiko išvaizdą, autorius taria: “Tai,
kurie jau negauna nedarbo pa 11,6% lygyje. Kanados vyriau kas daro ją nuostabiu žmogaus
šalpos. Tikslus jų skaičius nė sybės įvestas dolerio suvar dvasios testamentu, yra ne
ra žinomas. Jie pragyvena sa žymas paskolų pabranginimu pakartojamas žmogaus teisių
vo šeimų paramos dėka arba neatnešė infliacijos sumaži dokumentas.”
socialinės gerovės pašalpo nimo. Šiuo atžvilgiu geresni
Diek Goldkamp, papasako
mis, oficialiai neįtraukti į be rezultatai yra JAV, kur mėne
darbių sąrašą. Tokios bedar sinė infliacija jau nukrito iki jęs apie Lietuvos tinkinčiųbių armijos Kanada neturėjo 4%, o metinė greičiausiai bus jų kovą už savo tikėjimą, pri
net ekonominės krizės laiko 9%. Matyt, įtakos turėjo prez. mena, kad ištisą ketvirtį šimt
tarpyje, nes tada buvo gero R. Reagano įvestas daugelio mečio Lietuva buvo palikta
kai mažesnis gyventojų ir dir valdžios išlaidų sumažinimas, viena kovoti su totalistiniu
bančiųjų skaičius. Oficialiai išskyrus ginklavimuisi skir režimu. JAV niekad oficialiai
betgi sutinkama, kad dabarti tų sumų padidinimą. Dabarti nepripažino rusiškosios oku
nis nedarbas yra blogiausias nio Kanados biudžeto išlai pacijos, tačiau “New York Ti
pastarajame keturiasdešimt dos buvo padidintos didesniu mes Index” gana anksti nusi
metyje. Atskirose provinci nuošimčiu už infliacijos nuo lenkė marksistinei utopijai
jose nedarbas matuojamas: šimtį. Tai, žinoma, liudija per- ir savo sąraše vietoje “Lithua
biudžetinių
išlaidų nia” įrašė “USSR Baltic Re
Princo Edvardo saloje — didelį
12,6%, Kvebeke — 12,2%, Britų augimą be diržo suveržimo, publics” 1945 ir 1946 m. laido
Kolumbijoje — 9,7%, Onta nors chroniškas metinis biu- se. Ir aplamai Lietuva pradė
jo netekti savo tapatybės va
tNukelta į 8-tą psl.)
rio — 7,7%. Geriausiai laiko
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kariečių spaudoje, o žiniomis
iš to krašto mažai tesidomėjo.

Prie šio išsamaus straips
nio pridėta nuotrauka iš a. a.
kun. Virgilijaus Jaugelio lai
dotuvių, taip pat kovotojų at
vaizdai — Anastazo Janulio,
kun. Broniaus Laurinavičiaus,
Nijolės Sadūnaitės, kun. Juozo
Zdebskio. Be to, pridėti Lie
tuvių Informacijos Centro nu
rodymai, kaip amerikiečiai
gali padėti persekiojamai Lie
tuvai.
Skuodžio byla
Floridos laikraštis “The
Post” kovo 21 d. išspausdino
AP agentūros informaciją iš
Vilniaus. Joje sakoma, kad
AP atstovas lankėsi pas kali
namo profesoriaus Vytauto
Skuodžio žmoną Ireną (pridė
ta jos nuotrauka) ir pas vieti
nės valdžios pareigūnus.
Pasak AP korespondento,
I. Skuodienė, gyvenanti aparta
mente Vilniuje, pareiškė esą
V. Skuodis nepadarė jokio
politinio nusikaltimo, kaip
geologas dirbo valdžiai. Vie
nintelis jo nusikaltimas — kal
bėjo žmogaus teisių klausimu.
JAV ambasada Maskvoje ži
no V. Skuodžio bylą, žino, kad
jis kalinamas Mordovijos la
geriuose, 180 mylių nuo Mask
vos, tačiau jo pamatyti nega
li, nes sovietai nesilaiko tarp
tautinės 1968 m. sutarties, su
darytos tarp Vašingtono ir
Maskvos. Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas Vilniu
je Mykolas Jackevičius (rašo
Mikolas Yatskyavichyus) pa
reiškęs, jog sovietinė vyriau
sybė nepripažįsta dvigubos pi
lietybės ir dėlto atmeta JAV
tvirtinimą esą Skuodis turi
Amerikos pilietybę. Minėto
pareigūno manymu, sovieti
nė vyriausybė savo pozicijos
nekeis.
Amerikoje yra žinoma, kad
Vytautas Skuodis yra gimęs Či
kagoje 1929 m. kovo 29 d. Jo
tėvai — Peter Scott, anuomet
turėjęs 46 m. amžiaus siuvėjas,

ateivis iš Lietuvos, o motina
— 26 m. amžiaus Elzbieta, gi
musi Lietuvoje. Tėvai su sū
numi, tuomet Benediktu, grį
žo Lietuvon ir buvo užklupti
1940 metų sovietinės okupa
cijos.
V. Skuodį Mordovijos lage
ryje aplankė jo žmona š. m.
vasario mėnesį. Ten jis kurį
laiką dirbo kaip dailidė, vė
liau buvo perkeltas į lagerio
skalbyklą.
Pasak AP korespondento,
panašių atvejų esama apie
20: sovietai nepripižįsta jiems
Amerikos pilietybės. Pvz. toks
atvejis esąs Abrahamo Stolaro. Jo tėvai imigravo Ame
rikon iš Rusijos prieš 1917 m.
revoliuciją, bet grįžo Rusijon
1931 m. būdamas 19 metų. So
vietinė vyriausybė atsisakė
pripažinti jam Amerikos pi
lietybę ir neišleidžia išvykti.
Esą būna ir tokių atvejų, kad
Sov. Sąjunga laiko savo pilie
čiais, net tuos, kurie atvyksta
iš Amerikos, kaip lankytojai
ir nebegali sugrįžti.
V. Skuodis JAV paso neturįs,
nors bandė jį gauti. Tuo rei
kalu rūpinasi jo žmona, palai
kanti ryšius su JAV ambasada.
Ją aplankiusiam AP korespon
dentui ji pareiškė: “Mes my
lime Lietuvą. Dėlto mes ir da
lyvavome žmogaus teisių są
jūdyje. Bet pats matote, koks
čia mūsų gyvenimas. Mes ne
begalime čia gyventi.”
Ateinantį ir išeinantį kores
pondentą iš Skuodžių buto fo
tografavo saugumietis ir jį se
kė. Ryšium su tuo korespon
dentas prisiminė Skuodienės
žodžius: “Toks mūsų gyveni
mas. Šis sekimas yra griežtes
nis nei įprasta. Paprastai sau
gumiečiai ateina čia pasvei
kinti lankytojų.”
Baigdamas savo informaci
ją, AP korespondentas prime
na, kad V. Skuodis buvo nu
teistas 1980 m. drauge su ki
tais veikėjais — Gintautu Ieš
mantu ir Povilu Pečeliūnu.
(Nukelta į 3-čią psl.)

BRITANIJA ATSIĖMĖ PIETINĖS GEORGUOS SALĄ, kuri yra
apie 800 mylių į rytus nuo Argentinos okupuotų Falklando
salų. Išsikėlimui buvo panaudoti malūnsparniai be jokio rim
tesnio pasipriešinimo, nes toje saloje tebuvo nedidelė argenti
niečių įgula. Teritoriniuose šios salos vandenyse gilumos sprog
menimis buvo apšaudytas ten užtiktas povandeninis Argentinos
laivas. Pietinės Georgijos užėmimas iš tikrųjų nėra ypatingas
laimėjimas. Ji betgi galės būti panaudota karine baze kautynėse
dėl Falklando salų, kurias lengvai gali pasiekti Argentinos
aviacija, skaičiumi gerokai pranašesnė už Britanijos lėktuvne
šių naikintuvus. Atrodo, Britanija Pietinėje Georgijoje bandys
įsirengti pakilimo bei nusileidimo takus savo aviacijai. JAV
valstybės sekr. A. Haigui lig šiol nepavyko pasiekti abiem pusėm
priimtino kompromiso. Su *----- ---------------------------------------Vašingtone viešėjusiu Brita vargu pasiektas karinių veiks
nijos užsienio reikalų ministe- mų paliaubas. Palestiniečių
riu F. Pymu norėjo susitikti PLO organizacijos vadas Y.
Argentinos užsienio reikalų Arafatas šį kartą atsisakė at
ministeris C. Mendez, atskri silyginimo smūgių, vengdamas
dęs į Amerikos Valstybių Orga galimo Izraelio įsiveržimo Linizacijos posėdžius, bet F. banan, kurio pasienyje jau yra
Pymas, vengdamas susitikimo, sutelkta 40.000 Izraelio karių.
grįžo Londonan. Amerikos
Pasirodė Brežnevas
Valstybių Organizacijos posė
Spėliojimų bangą buvo su
džiuose bus paliestas karinės
kėlęs L. Brežnevo pasitrauki
pagalbos klausimas Argenti
mas iš viešo gyvenimo po kelio
nai. Remiantis 1947 m. Rio
nės Taškentan ir ten pasiūlyto
mieste, Brazilijoje, pasirašy
draugystės atnaujinimo su ko
ta sutartimi, betkurios Ame
munistine Kinija. Buvo spė
rikos valstybės užpuolimas
jama, kad jis serga ir guli li
yra laikomas agresija prieš
goninėje. Spėliojimus užbaigė
visas organizacijos nares. Pro
L. Brežnevo pasirodymas V.
blemą šiuo atveju betgi suda
Lenino gimtadieniui skirtame
ro faktas, kad agresiją šį kar
minėjime, kur JAV politiką
tą pradėjo pati Argentina Falk
kritikavo KGB vadas J. Andro
lando salų užėmimu. Taikos
povas, siūlydamas prez. R.
atstatymą komplikuoja dviejų
Reagano ir L. Brežnevo susi
politikų prestižas — Britani
tikimą. L. Brežnevas betgi at
jos premjerės M. Thatcher ir
rodė silpnesnis nei anksčiau.
Argentinos prez. gen. L. GalNėra jokios abejonės, kad šis
tierio. Ir vieno, ir kito pada
75 metų amžiaus sovietų dikta
rytos nuolaidos reikštų poli
torius jau baigia savo dienas.
tinės karjeros užbaigą. Falk
Jo mirtis gali atnešti naujų
lando salų susigrąžinimo rei
problemų Sovietų Sąjungai.
kalauja britų tauta, o jų ati
Ajatolų auka
duoti Britanijai negali karinės
diktatūros vadas gen. L. GalTeherane buvo suimtas bu
tieris.
vęs užsienio reikalų ministe
ris S. Ghotbzadehas, apkaltin
Grąžino Sinajų
tas atentato planavimu prieš
Balandžio 25 d. Izraelis grąži
ajatolą R. Chomeinį. Televi
no Egiptui paskutinę dalį Si
zijos transliuotame pranešime
najaus pusiasalio, kuris buvo
jis prisipažino planavęs aten
okupuotas 1967 m. kare. Šiau
tatą, kuriam buvo gautas ajatorinėje Sinajaus dalyje buvo
visiškai sunaikintas apie 2.000 los Šariato Madario pritari
mas. Pastarasis yra įtakingas
gyventojų turėjęs J a m i t o
asmuo Irane, turintis jau 82
miestelis, iš kurio teko jėga
metus
amžiaus. Atrodo, S.
iškraustyti 300 pasitraukti ne
Ghotbzadehas yra tapęs dvie
norėjusių izraelitų. Sinajaus
jų nesutariančių ajatolų auka.
grąžinimu buvo beveik pilnai
Jo dabar laukia teismas ir mir
įgyvendinta Izraelio premjero
ties bausmė.
M. Begino ir anuometinio Egip
Partijos kongresas
to prez. A. Sadato Camp David
sutartis. Neišspręsta liko tik
Bonnoje posėdžiavo V. Vo
savivalda arabams Izraelio kietiją valdanti kanclerio
okupuotojoje vakarinėje Jor H. Schmidto socialdemokratų
dano upės pakrantėje. Izraelio partija, patvirtinusi dabarti
pasitraukimo iš šios teritori nę koaliciją su liberalais, ko
jos netenka tikėtis, nes tada vą su nedarbu, kuris yra palie
Izraelis būtų beveik padalin tęs beveik du milijonus vokie
tas į dvi dalis. Vidinę įtampą čių. Tai kovai vesti buvo nu
M. Beginąs bandė pridengti tarta padidinti pajamų mokes
savo aviacijos lėktuvų pasiun tį daugiau uždirbantiems vo
timu į Libaną. Prieš palesti kiečiams. Tokiam sprendimui
niečių b a z es nukreiptuose nelabai nori pritarti libera
puolimuose žuvo 23 arabai, lų vadas H. D. Genscheris, už
buvo sužeista apie 80. Ši akci sienio reikalų ministeris ko
ja sudrumstė JAV prez. R. Rea alicinėje kanclerio H. Schmid
gano vyriausybės su dideliu to vyriausybėje.
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Q RELIGINIAME GYWME
Anglikonų-katalikų
teologi
nės komisijos paskutiniųjų pasi
tarimų dokumentų jau peržiū
rėjo Vatikano doktrinų ir tikė
jimo kongregacija. Jos prefek
tas kard. Josef Ratzinger pa
siuntė atsakymą katalikiško
sios dalies vadovui vysk. Alan
Clark, pagirdamas komisiją už
padarytą nepaprastai didelę
pažangą ir nurodydamas, kad
esančios kelios esminės nenu
galėtos kliūtys, dėl kurių dar
negalima praktiškai susijungi
mo pradėti, reikia pasitarimus
tęsti toliau.
Komunistinėje Kinijoje Tau
tinė Patriotų Katalikų Sąjun
ga, tarnaujanti komunistams,
sušaukė savo susirinkimą Šan
chajuje ir pasmerkė Šv. Tėvo
Jono-Pauliaus II pasisakymus
kiniečiams katalikams laikyto
se Mišiose Šv. Petro baziliko
je kovo 21 d. Tos Mišios buvo
specialiai transliuojamos per
Vatikano radiją Kinijon. Po
piežius savo pamoksle tada gy
rė Kinijos tikinčiuosius už jų
didvyrišką laikyseną vienybė
je su Apaštališkuoju Sostu, ne
žiūrint visokių persekiojimų.
Didžiojo Ketvirtadienio krei
pimesi į kunigus Jonas-Paulius
II griežtai pasisakė už kunigiš
kąjį celibatą ir nurodė, kad
niekada negalima žmogiškosios
silpnybės statyti augščiau Die
vo meilės. Celibato panaikini
mas neišspręstų dabartinės
kunigų trūkumo problemos,
nes šios problemos slypi giles
nėje stokos tikėjimo ir Dievu
pasitikėjimo apraiškoje.
“Miracle Program, Ine.” pasi
skelbė greitu laiku pradėsian
ti savo veiklą Baltimorės apy
linkėje, t.y. “nuomosianti” bevaikėm šeimom jaunų moterų
įsčias, kuriose apvaisintas kiau
šinėlis plėtosis ir augs iki gimi
mo. Baltimorės arkivyskupija
pasmerkė šios bendrovės už
mojį kaip nusikalsiantį pagrin
diniams krikščioniškos mora
lės dėsniams.
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II
yra numatęs eilę kelionių po
Europą šią vasarą. Be kelionės
Anglijon, jis dar yra numatęs
vykti Portugalijon ir Ispanijon.
Portugalijon jis yra kviečiamas
Portugalijos prezidento Anto
nio Ramalho Eanes ir Lisabo
nos arkivyskupo kard. Antonio
Ribeiro. Ten popiežius vyks
gegužės mėnesį ir aplankys Fatimos Marijos šventovę, dėko
damas už’savo gyvybės apsaugo
jimą atentato metu 1981 m. va
sarą. Ispanijoje jis lankysis
spalio mėnesį ir dalyvaus Šv.
Teresės Avilietės 400 metų mir
ties sukakties iškilmėse.

komas įžvelgti materializmo
bei konsumerizmo spąstus, apri
bojančius žmogaus akiratį
greitalaikiu savęs patenkini
mu. Pasak popiežiaus, tikinčių
jų dvasinio sveikatingumo sto
vį galima gerai nustatyti pagal
tai, kiek žmogus yra jautrus
nuodėmės jausmui ir kiek jis
jaučia reikalą naudotis Atgai
los sakramentu. Esą rūpestį vi
siems ganytojams turėtų kelti
reiškinys, kai didžiausi tikin
čiųjų skaičiai eina Komunijos,
o tik vienas kitas — išpažinties.
Britų ambasadorius prie Šv.
Sosto balandžio 1 d. įteikė sa
vo kredencialus Jonui-Pauliui
II. Tuo buvo galutinai atstaty
ti valstybiniai D. Britanijos san
tykiai su Vatikanu po beveik
450 m. Naujasis ambasadorius
Sir Mark Heath ta proga savo
kalboje iškėlė dabartinio po
piežiaus veiklą žmogaus orumo
ir jo teisių srityje. Sir Mark
Heath ambasadoriumi prieš Šv.
Sosto buvo pakeltas jau sausio
mėnesį, o atstovu prie Šv. Sos
to jis buvo nuo 1980 m.
Torino drobulė rodo, kad drobulėn suvyniotasis asmuo jau
apie porą dienų prieš savo mir
tį ant kryžiaus turėjęs širdies
priepuolį. Šią mokslininkų iš
vadą paskelbė dvisavaitinis
jėzuitų žurnalas “Civilta Cattolica”. Pasirodo, du Romos gydy
tojai — dr. Luigi Malantrucco
ir dr. Gaetano Delle Site šią
išvadą padarė ištyrę 1981 m.
surinktus drobulės duomenis.
Dr. Malantrucco buvo vienas iš
25 mokslininkų, tyrinėjusių tą
drobulę 1981 m. Remdamasis
rastomis drobulėje apie miru
siojo krūtinės nuospaudą krau
jo serumo dėmėmis ir savo
bendradarbio dr. Delle Site la
vonų tyrinėjimais, jis priėjo iš
vadą, kad nukryžiuotojo mir
tis ant kryžiaus buvusi ne uždu
simo, bet tolimesnio širdies
priepuolio pasekmė. Pasirodo,
po širdies priepuolio kraujas
ir tam tikras serumas susiren
ka maišelyje, supančiame šir
dį, ir trunka apie 46-48 valan
dos, kol tas kraujas su serumu
tiek susimaišo, kad iš perver
to paširdžio ištekėjęs galėtų
turėti tokio tankumo dalelių
mišinį, koks rastas drobulėje.
Pasak “Civilta Cattolica”, pats
pirmasis spėliojimas, kad drobulėn įsuptas nukryžiuotasis
galėjęs mirti nuo širdies prie
puolio, buvo padarytas 1847 m.
Taip tada spėliojęs Karališko
sios Edinburgho Medikų Drau
gijos pirm. dr. William Stroud.
JAV katalikiškuose laikraš
čiuose NC žinių agentūra pa
skelbė žinią apie kun. Broniaus
Laurinavičiaus žuvimą įtarti
nomis aplinkybėmis Vilniuje.
Nurodoma, kad žinia paimta iš
“LKB Kronikos” 50 nr. Prime
nama, kad šis pogrindinis lei
dinys Lietuvoje jau eina 10
metų.
Kampaios arkivyskupas kard.
Emmanuel K. Nsubuga savo vie
šoje kalboje pasisakė prieš ne
žmonišką Ugandos valstybės ka
reivių elgesį. Pasirodo, kad Pe
lenų Dieną kareiviai įsibrovė
Kampaios katedron ir, grasinda
mi ginklais, laukan išsivarė apie
1,500 tikinčiųjų (daugiausia vai
kų). Dabartiniu metu visi užsie
niečiai žurnalistai iš Ugandos
yra išvaryti, ir ši žinia slapta
pasiekė užsienio spaudą per
kaimyninę Kenijos valstybę.

Komunistinėje Kinijoje lei
džiamas dienraštis anglų kalba
“China Daily” išgyrė 17 š. jėzui
tus misijonierius už jų įnašą
Kinijos mokslo lobynui. Tie jė
zuitai: italas matematikas kun.
Matteo Ricci, vokietis astrono
mas kun. Johann Adam Schall
ir belgas astronomas kun. Fer
dinandus Verbiest. Maotsetungo kultūrinės revoliucijos me
tu tie patys jėzuitai buvo ap
šaukti imperialistinės kultūros
nešėjais.
Palaimintasis
Maksimilijo
nas Kolbė, lenkas pranciško
nas kunigas, kuris koncentraci
jos stovykloje paaukojo savo gy
vybę vietoj gausios šeimos tė
vo, spalio 10 d. bus paskelbtas
šventuoju.
Nuodėmės jausmo nykimas
Kard. Pericle Felici, žymus K.
ir ėjimo išpažinties sumažėjimas Bendrijos teisyno žinovas ir pui
yra moralinių vertybių nuo kus lotynistas, mirė Italijoje
smukio ženklai. Šią mintį Jonas- sulaukęs 70 m. amžiaus. Pasku
Paulius II iškėlė atvykusioms tiniuoju metu velionis vadova
savo ganytojavimo penkmetinį vo augščiausiam K. Bendrijos
pranešimą
padaryti rytinės tribunolui — Apaštališkajai
Prancūzijos vyskupams. Pini Signatūrai, ir Popiežiškajai K.
gų, jėgos ir lytinių malonumų Bendrijos Teisyno Pertvarkymo
stabmeldystė esanti užgožusi Komisijai. Jo priežiūroje pa
dabartinį žmogų ir veikianti ruoštasis naujasis K. Bendri
prieš asmens orumą, tiesą ir jos Teisynas turėtų būti paskelb
tarpasmeninius santykius. To tas šiais metais.
dėl jaunimas turėtų būti mo
Kun. J. Stš.

Lenkų leidinys apie Lietuvą

Mylimam broliui

Krokuvoje 1981 metais pasirodė “Lithuania” lenku kalba
1981 m. rudenį Krokuvoje
buvo išleistas Lietuvai skirtas
leidinys “Lithuania”. Tų metų
rudenį Lenkijoje, palyginus
su kitais Maskvos satelitais,
buvo didelė laisvė: “Solidaru
mo” unija buvo pasiekusi 10
milijonų narių skaičių. Pri
vačios leidyklos spausdino
anksčiau Lenkijoje draudžia
mas knygas, iš kalėjimų buvo
paleidžiami
politkaliniai,
cenzūra praktiškai nustojo
egzistuoti, — atrodė, kad Lie
tuvos pietvakarių kaimynams
pavyks, bent iš dalies, išsiva
duoti iš Maskvos jungo.
Lietuvos ryšiai su Lenkija
tuo metu buvo varžomi: “Drau
gystės” traukiniai nustojo va
žinėti, lenkiški laikraščiai
dingo iš kioskų, privatūs laiš
kai pasiekdavo adresatus pa
vėlavę, o vykdomasis Kauno
miesto komitetas ėmė gėdytis,
kad Kaunas oficialiai drau
gauja su lenkišku Baltstogės
(Bialystok) miestu. (Vilnius
draugauja su Rytų Vokietijos
Erfurtu, Torontas — su Amster
damu).
Tokios padėties fone “Li
thuania” leidinyje buvo iš
spausdintas šio turinio veda
masis straipsnis:
Nors lietuviai yra artimiau
si mūsų šiaurės rytų kaimynai,
nors su jais mes turime istori
nius ryšius ir bendrą, karštai
išpažįstamą tikėjimą, tačiau
apie dabartinę Lietuvą mes
mažiau žinome, negu apie ko
kį nors egzotinį, už tūkstan
čių kilometrų esantį kraštą.
Šitokia padėtis, aišku, nėra
atsitiktinė. Tai pasekmė nuo
latinio veikimo, kurio tikslas
— atskirti ir skleisti nepasiti
kėjimą tarp dviejų, kadaise ar
timų tautų, kad kiekvieną iš jų
galima būtų lengviau pavergti
ir paversti į anoniminę, kurian
čią žemėje būsimą rojų masę.
Tai daro tos pačios jėgos, ku
rios prieš pusantro šimto metų
... Lietuvą, lyg mūru atitverę,
bando apgint nuo jiems baises
nio, negu maras, gando...(A.

Mickevičius).
Čia pateikti tekstai ir doku
mentai, imant Lietuvą pavyz
džiu, kalba apie Baltijos kraš
tų, jau keturiasdešimt metų ne
turinčių
nepriklausomybės,
tragediją. Kartu su nepriklau
somybės netekimu lietuviams
buvo uždraustas Tautos him
nas, valstybės herbas — Vytis,
vėliava ir kiti patriotiniai sim
boliai, kurių prisiminimas
šiandien jų krašte yra didžiau
sias nusikaltimas. Nepaisyda
mi nuolatinių okupanto pa
stangų jie, kaip ir mes nelais
vės metu, neprarado savo ti
kėjimo, kuris jiems padeda
išlaikyti tautiškumą.
Lietuviai jau nuo ankstyvos
jaunystės turi “liudyti tiesą”.
Jie tai daro didvyriškai, ryž
tingai priešindamiesi tartum
biblinis Dovydas galingam Ga
lijotui, rodos, beviltiškoje ko
voje. Tų kovų sukrečiantieji
dokumentai sukelia giliausią
pagarbą ir pasigėrėjimą prie
Nemuno gyvenantiems mūsų
broliams.
Kaip rašo Nobelio premijos
laureatas, iš Lietuvos kilęs
lenkų poetas: “Dvi tautos yra
pergyvenusios baisių patyri
mų, tapo pavergtos, pažemin
tos, sumindžiotos”. Tačiau jų
karštas tikėjimas, o ypač pa
sitikėjimas “...šventąja Moti
na, Čenstakavos gynėja, kuria
ir Aušros Vartai Vilniuje gar
sėja” (A. Mickevičius), teikia
mums viltį, kad ir prie Nemu
no, kaip praėjusiame rugpjū
tyje prie Vyslos, prašvis lais
vės rytojus.
Be šio vedamojo straipsnio,
“Lithuania” leidinyje daugiau
originalių rašinių nėra. Yra
Česlovo Milašiaus (Milosz)
straipsnis “Baltai” ir Andre
Martin knygos “Lietuva — tikė
jimo ir kryžių kraštas” ištrau
ka.
Milašiaus rašinys apie baltiečius yra jo knygos “Paverg
tas protas” paskutinis skyrius.
Ši knyga buvo parašyta 1951 m.
dar Stalinui gyvam esant ir

AfA
kun. VINCAS RUDZINŠKAS
mirė 1972 metų ge
gužės 1 dieną; palai
dotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje.
Dešimtųjų mirties
metinių proga prašo
me draugus bei pa
žįstamus
prisiminti
Velionį savo mal
dose.

Jo liūdintys broliai bei seserys
Kanadoje ir Lietuvoje

Atnaujintas ateitininkų kryžius Dainavos stovyklavietėje netoli Detroito.
Šioje stovyklavietėje ir šią vasarą bus visa eilė jaunimo ir kitokių stovyklų

AfA
KUN. VYTAUTUI JURCEVIČIUI

1953 m. išleista Paryžiuje. Ka
dangi šioje knygoje autorius
nagrinėja daugiau ar mažiau
priverstinį Lenkijos rašytojų
ir intelektualų pataikavimą
Stalino diktatūrai, ji buvo
Lenkijos lenkams nežinoma
ligi 1981 metų.
Savo straipsnyje apie baltiečius Milašius, be gerai žinomų
faktų, kaip Molotovo-Ribbentropo sutartis, Baltijos kraštų
okupavimas ir jų rusinimas,
trėmimai ir pan., mini savo
patirtį. Straipsnį jis pradeda
taip:
“Jeigu nuolatos galvosi apie
tuos savo baltiečius ir stovyk
las, tai žinai kas atsitiks?” —
paklausė mane Varšuvoje ma
no bičiulis neseniai ėmęs gar
binti dialektinę centro išmin
tį. “Išgyvensi savo amžių ir at
sistosi prieš Zeuso veidą, o
šis išties į tave savo pirštą”
— čia mano bičiulis padarė
grasinantį savo rodomuoju
pirštu mostą — “ir sušuks:
Idiotas! Niekais praleidai sa
vo gyvenimą, rūpindamasis
kvailystėmis!”

mirus Lietuvoje,
mielam “Aro” choristui INOCENTUI JURCEVIČIUI
ir jo šeimai, broliui RIMUI, seseriai KLARAI
Lietuvoje bei visiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime —
Toronto Lietuvių Vyrų
Choras "Aras"

Neužmirštamai jaunų dienų draugei

LIUKAI VILKUTAITIENEI
mirus,
vyrą VYTAUTĄ, dukrą RAMUNĘ, seserį ZOSĘ
PACEVIČIENĘ, brolį STASį BARĄ ir jų šeimas
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge dalinamės Jūsų
skausmu —

Milašius nemano, kad jis rū
pinasi kvailystėmis. Jo nuomo
ne, negalima tylėti, kai vyksta
masinės skerdynės ir revoliu
cinis teroras. Jeigu visi tuos
faktus tyliai priimtų, tai padė
tis būtų dar blogesnė. Jis be
jokios rizikos galėtų parašyti
odę generalisimo (Stalino) gar
bei, ir tai būtų nesunku pada
ryti.
Salomėja Nėris taip ir pada
rė. Jos 1940 m. menkavertė
“Daina apie Staliną” tuoj buvo
išversta į visas Sov. Sąjungos
kalbas. Sovietinių mokyklų mo
kiniai ją tyliai savo širdyse
keikė, nes turėjo atmintinai
mokytis:
“Plieninis vardas Stalino
Sugriaudėjo perkūnais.
Ir tie, šunim kur skalino,
Per vienas kitą griūna.”
Milašius baiminasi, kad bal
tiečius gali ištikti aztekų,
inkų arba karibų likimas. Ši
baimė 1951 m. buvo reali. Bal
tijos kraštuose dar vyko masi
niai trėmimai, o tada visagalis
Lietuvoje, neseniai miręs Sus
lovas buvo pareiškęs: “Bus
Lietuva, bet be lietuvių”.
Milašiaus žinios apie Balti
jos kraštus nebuvo vien tik iš
knygų imtos. Jis rašo: “Pirma
šviesa, kurią pamačiau savo
gyvenime, pirmas žemės kva
pas, pirmas medis — buvo švie
sa, kvapas ir medis tų vieto
vių, kur gimiau...” Jis matė rin
kimų į “liaudies” seimą kome
diją ir yra gavęs Sibiro trem
tinių laiškus.
Baigdamas savo straipsnį,
Milašius apgailestauja, kad
pasauliui baltiečių likimas ne
rūpi.
Daugiausia “Lithuania” lei
dinyje vietos užima Andre Mar
tin knygos “Lietuva — tikėjimo
ir kryžių kraštas” ištrauka.
Medžiaga šiai knygai paimta
iš “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos”. Todėl vakarų
pasaulio lietuviams, skaitan
tiems savo spaudą, joje apra
šomi įvykiai yra žinomi. Gal
būt todėl ši knyga nėra išvers
ta į lietuvių kalbą, tačiau Len
kijos lenkams jos turinys buvo
visai naujas dalykas.
Savo knygoje Andre Martin
trumpai aprašo paskutiniųjų
laikų Lietuvos istoriją, daug
vietos skiria Romui Kalantai,
“LKB
Kronikai”,
Lietuvos
šventovių naikinimui, kunigų
ir seminarijų problemoms
Sov. Sąjungoje.
Nerimas, kad Lietuvai bus
paskirti vyskupai, kurie tar
nautų sovietiniam režimui
(“TŽ” 13 nr.), reiškiasi jau se
niai. Lietuvoje buvo baimin
tasi, kad popiežius Paulius
VI gali pasiduoti komunistų
užmačioms. Vienas studentas
Vilniuje A. Martinui yra pa
sakęs: “Mes ateistų nebijome,
mes bijome Vatikano”.
Leidinyje “Lithuania” dar
yra įdėtas A. Mickevičiaus
pagal Horacijų parašytas eilė
raštis “Exegi munimentum
aere perennius”, jo vertimas į
lietuvių kalbą, Maironio “Tau
tiška daina” irgi lietuvių ir
lenkų kalbomis.
Nežinia, ar po 1981 m. gruo
džio 13 d. įvykių Lenkijoje šis
žurnalas pasirodys—jame per
daug yra dalykų, kurie nėra
malonūs “vyresniam broliui”,
tačiau ir šis vienas numeris
yra pozityvus įnašas į lietuviųlenkų santykius. V.B.

Aldona ir Vacys Lukai

PADĖKA
Mylimai mūsų
REGINUTEI
RAMANAUSKAITEI-MIŠKINIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiausiai dėkojame visiems,
skaudžioje valandoje mums pareiškusiems užuojautą
asmeniškai, raštu, per spaudą, per lietuviškas radijo valan
dėles Toronte ir Hamiltone.
Dėkojame už paslaugas kunigams: prel. dr. J. Tadarauskui, St. Catharines klebonui kun. J. Liaubai, kun. St.
Šileikai (už gražius bei raminančius pamokslus šventovė
je ir laidotuvių namuose), Toronto klebonui kun. Aug. Sima
navičiui, kun. P. Baltakiui, visiems penkiems kunigams,
atnašavusiems iškilmingas Mišias.
Dėkojame sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą Mišių
metu ir kapinėse.
Dėkojame prel. dr. J. Tadarauskui, kun. J. Liaubai ir
kun. Aug. Simanavičiui už palydėjimą į kapines bei jose at
liktas apeigas.
Dėkojame karsto nešėjams, taip pat asmenims, atsiuntusierfis*gFažias gėles, aukojusiems šv. Mišias už velionę,
teikusiems visokeriopą pagalbą, gausiai dalyvavusiems
per du vakarus maldose prie karsto — seselėms iš Toronto,
giminėms, draugams, pažįstamiems iš Kalifornijos, Montrealio, Niagaros, St. Catharines, Čikagos, Hamiltono ir kitų
vietovių.
Tariame ačiū p. Gataveckienei už paruoštus pusryčius
laidotuvių dalyviams.
Jūsų visų užuojauta lengvino mūsų skausmą.
Visiems nuoširdžiai dėkingi —
nuliūdę: tėvai Eug. J. Ramanauskai,
vyras J. Miškinis, brolis Sigitas, sesuo Genė,
velionės krikšto vaikai— Vidutis Kažemėkas,
Lijana Ramanauskaitė-Zic, Herina Blekaitytė,
teta K. Blekaitienė

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

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529
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furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

0

ii

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Ave.
Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Tėviškės Žiburiai

Grįžo iš lagerių atlikę bausmę
kad tikėjimas laisvas; net per
daug laisvas, juk reikėtų kuni
gus sodinti į kalėjimą, o tikin
tieji lygiateisiai piliečiai.
Grįžusią į Kauną Oną VIT
KAUSKAITĘ sutiko nemažas
būrys tikinčiųjų ir jaunimo.
Šv. Mišiose visi dėkojo Vieš
pačiui už Onutės sudėtą auką
ir meldė Dievą ištvermės bei
palaimos kalinamiems už tikė
jimą.
♦ ♦ ♦
Atbuvęs 8 metų bausmės lai
ką 1981 m. lapkričio 20 d. iš Vil
niaus KGB izoliatoriaus buvo
paleistas Petras PLUIRASPLUMPA. Jis buvo suimtas
1973 m. ir kaltinamas religi
nės spaudos ir “LKB Kroni
kos” dauginimu.
Už dalyvavimą politinių ka
linių streike, reikalaujant, kad
KGB žinioje esanti lagerių ad
ministracija liautųsi grubiai
pažeidinėjusi TSRS įstatymus
politinių kalinių ir jų artimų
jų giminių atžvilgiu, Petras
PLUIRAS-PLUMPA 1980 m.
rugsėjo 17 d. buvo pervestas iš
lagerinio į kalėjimo režimą ir
tą patį mėnesį išvežtas iš Per
mės srities lagerio nr. 35 į Čistopolio kalėjimą Totorijoje.
Čia už streiko tęsimą 4 mėne
sius buvo laikomas sugriežtin
to režimo kalėjime (sumažin
tas maisto kiekis, pasivaikščio
jimo laikas, laiškų rašymas ir
kt), be to, dešimt mėnesių ne
buvo leidžiama pirkti jokių
maisto produktų.
Per paskutinius ketverius
metus nė karto jam nebuvo
leista pasimatyti su šeima.
1981 m. spalio 9 d. Petras
PLUIRAS-PLUMPA išČistopolio kalėjimo buvo išvežtas į
Vilnių. Prieš išvežant kratos
metu iš jo buvo atimtas Kris
taus paveikslas.
Kelionė į Vilnių truko iki
lapkričio 13 dienos. Visą kelią
sargyba elgėsi žmoniškai ir tik
Vilniuje prasidėjo stumdymai
ir kumščiavimai. Lukiškių ka
lėjime
Petras
PLUIRASPLUMPA, parodęs sargybos ir
Lukiškių kalėjimo budintiems
karininkams sutinusį žandą,
paklausė, kieno ntiTodymu ir
kokiu tikslu buvo pavartotas
smurtas. Budintis viršila ru
siškai atsakė, kad, girdi, dar
permažai mušė, reikėtų ir už
mušti. Vėliau jis dar pridėjo:
“Tokį lietuvišką svoločių se
niai reikėjo pastatyti prie sie
nos ir sušaudyti”. Tą pačią die
ną kalinys buvo pervežtas iš
Lukiškių kalėjmo į KGB izolia
torių. Čia civiliai apsirengęs
KGB atstovas labai mandagiai
įspėjo, kad po dviejų teistu
mų jis būsiąs labai atidžiai
stebimas, todėl bandymas vėl
užsiimti literatūros gaminimu
būsiąs tuoj pat išaiškintas.
(Iš “LKB Kronikos” 50 nr.).
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $ 12 .

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).
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Kuo galime padėti Amerikai ?

Ona Vitkauskaitė buvo kalinama pusantrų metų,
Petras Pluiras-Plumpa — aštuonerius metus

1981 m. spalio 17 d. Onai VIT
KAUSKAITEI baigėsi kalini
mo laikas Panevėžio motery
lageryje. Prieš pusantrų mėty
ji buvo suimta už “LKB Kroni
kos” dauginimų.
1981 m. liepos 1 d. atestaci
jos metu komisija, susidedanti
iš lagerio administracijos dar
buotojų ir kelių kalinių, išsi
kvietusi Oną VITKAUSKAITĘ
dar kartą, įprastiniu būdu pa
sitelkiant pagalbon melą ir
šmeižtą (viena iš administraci
jos darbuotojų kaltino Onutę
priklausymu kažkokiai sektai,
tvirkinančiai vaikus), — prave
dė “auklėjamąjį” darbą, siekant išgauti iš suimtosios pri
sipažinimą, jog buvo “suklydu
si” ir pasižadėjimą “taisytis”.
Neišgirdę jokių gailesčio žo
džių, o tik tvirtą nusistatymą:
“Norint taisytis iš jūsų vadi
namos ‘klaidos’, reikia atsisa
kyti tikėjimo, o to aš niekada
nepadarysiu”, — operatyvinės
dalies viršininkė pareiškė,
jog charakteristikon įrašys
kaip “nestovinčią pasitaisymo
kelyje”, ir pagrasino, kad su to
kiomis nuotaikomis ji greitai
grįšianti atgal.
Baigiantis bausmės laikui,
administracija, motyvuodama,
kad “kalinių daug, o dienų ma
ža”, atėmė VITKAUSKAITEI
priklausantį asmeninį pasima
tymą ir sutrumpino bendrą pa
simatymą iki tiek, kad su atė
jusiu broliu suimtoji vos spė
jo pasisveikinti ir pasikeisti
keliais žodžiais, nors iki pa
grindinės rikiuotės dar buvo li
kusios kelios valandos.
Paskutinio pasimatymo metu
rugsėjo 25 d. operatyvinės da
lies viršininkė pasakė Onai
VITKAUSKAITEI, girdint arti
miesiems, jog į laisvę išleis
spalio 17 d. ne anksčiau 9-9.30
vai. Kalinė susitarė su namiš
kiais, kad šie nurodytu laiku
atvežtų jai drabužius.
1981 m. spalio 16 d. suimto
sios sesuo Bronė VITKAUS
KAITĖ pasitikslino pas atsa
kingus lagerio darbuotojus ka
linės išleidimo laiką. Jai buvo
pranešta, kad atvyktų spalio 17
d. apie 9 vai ryto.
Nurodytu laiku prie Panevė
žio motery lagerio Onutės lau
kė sesuo ir dar keletas jai pa
žįstamų asmenų. Pralaukus ge
rą pusvalandį, siuvimo fabriko
direktorius pakvietė Bronę
VITKAUSKAITĘ ir, grąžinda
mas prieš valandą perduotus
drabužius, pareiškė, jog Onos
VITKAUSKAITĖS nelauktų, o
jos jieškotų Kaune, nes jis pats
rytą 7 vai. įsodinęs ją į auto
busą, nupirkęs bilietą ir išlei
dęs į namus.
Pasirodo, spalio 17 d., 5.30
v. r. budinti ŽUKAUSKIENĖ
prižadino Onutę VITKAUS
KAITĘ ir pranešė, jog pasi
skubintų, nes už valandos lai
ko ji turi būti už vaktos durų,
žodžiu, — gatvėje, o iš ten ją
pristatysią į stotį ir išleisiu į
namus. Į kalinės nustebimą,
kodėl ji taip anksti turinti bū
ti gatvėje, ar negali, kaip su
tarta, palaukti artimųjų, kurie
neužilgo prisistatys, niekas
nekreipė nė mažiausio dėme
sio.
z
Pusantrų metų Onutė buvo
laikoma fanatike, atsilikusia,
šmeižiančia tarybinį gyveni
mą nusikaltėle. Panevėžyje
ketvirto būrio viršininkė RAD
VILIENĖ net bandė įrodinėti,

.

Metiniame “Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje balandžio 17 d. Anapilio salėje meninę programą atliko jaunimo
ansamblis “Vaiva” iš Čikagos. Nuotraukoje — vaizdas iš vokalinio vaidinimo “Žemaitija”
Nuotr. St. Dabkaus

Laiškas iš V. Vokietijos

Prisikėlimo šventė ir Lietuva televizijoje
K. BARONAS

Kristaus Prisikėlimo šventė
Vokietijoje yra kartu mokyklų,
daugelio įstaigų bei įmonių
atostogų laikotarpis. Tad vieni
lėktuvais keliauja į šiltuosius
kraštus, kiti automašinomis
stengiasi pasiekti Italiją ar
Austriją ir ten kalnuose dar
pasidžiaugti slidžių sportu.
Autostrados iš šiaurinės Vo
kietijos būna perpildytos auto
mašinoms. Tad tokia kelionė
nepriklauso prie didelių ma
lonumų. Tačiau jau žiemos
metu buvo padarytas “spren
dimas” ir šiemet Prisikėlimo
šventę praleisti Bavarijoje.
Bijodami garsaus Vokieti
joje “štau” — autovežimių su
sigrūdimo, nutarėme į Bavari
jos sostinę išvykti ankstyvą
D. Ketvirtadienio rytą, nes
ir Vokietijos automobilių klu
bas “pranašavo” didelį judė
jimą į pietus. Turiu prisipa
žinti, kad kartais ir moteriš
kas balsas yra teisingas, nes
Bavariją pasiekėme be jokių
nuotykių, įveikę 400 km per
4 1/2 vai.
Pamaldose
Vakarinėse televizijos šiniose Frankfurto-Muencheno
autostrada spindėjo nuo tūks
tančių automašinų šviesų, o
Švabijos Alpėse netikėtai iš
kritęs sniegas dar labiau ap
sunkino vairavimą ant slidaus
kelio. Džiaugiausi, nes po
trumpo poilsio galėjau 5 v.p.p.
dalyvauti Mišiose ir trumpai
pakalbėti salėje su naujai pa
statytos šventovės angliška
pavarde klebonu Martinu Tur
ner bei padėkoti jam už gilų
pamokslą, arfos, citros bei gi
taros muzikinę pamaldų paly
dą. Reikia pripažinti klebo
no energiją ir sumanumą, mo
kėjimą sugyventi su parapi
jiečiais, vadovauti miestelio
katalikų bendruomenei. Labai
daug pasikeitimų įvyko aplink
Karalienės Marijos šventovę:
išdygo nauji pastatai, vaikų
darželis, moderni salė, nuo
mojami apartamentai. Negana
to: tyliai, kaip iš toliau atvy
kusiam (klebonas vis dar ma
ne laiko Kanados gyventoju)
jis man pareiškė, kad jau pa

Edmontono lietuvaitės, attikusios meninę programą Vasario 16 minėjime. Iš kairės: LINA GASIŪNAITĖ, H.
PEVCEVIČIENĖ, I). GUDJURGYTĖ, M. ARELYTĖ, N. KAROSA1TĖ (skaito), T. TRISKA
Nuotr. A. Karoso

pelnas” Vokietijos televizi
jos Varšuvos korespondento
Dirk Sager bei pas jį atskubė
jusių Vilniaus lenkų?), nes jau
pradžioje buvo pažymėta, kad,
kaip ir Lenkijoje, Lietuvoje
tikyba stipriai jungiama su
tautybe. Nenuostabu, nes len
kai buvo pirmi misijonieriai
Lietuvoje, tad ir lenkų kalba
pirmiausia atėjo per Bažnyčią
(taip sakė jaunas kunigas, blo
gai kalbėjęs vokiškai). Šven
tovėje (atrodo, kad tai buvo
Šv. Teresės prie Aušros Var
tų) kunigas į tikinčiuosius
kalbėjo lenkiškai, lenkiškai
buvo giedamos giesmės proce
sijoje. Ir Aušros Vartai pava
dinti “Ostra Brama”.
Buvo matyti stebuklingasis
paveikslas, gatvėje besimel
džiantys vilniečiai. Parodęs
Galvės ežerą ir Trakų pilį,
bendrą Vilniaus vaizdą su vie
na senamiesčio gatvele, ko
mentatorius pareiškė, kad iš
33-jų
šventovių
atidarytos
tik septynios, kur pamaldos
Lietuva televizijoje
Rašiau “TŽ” apie Vokieti laikomos lietuvių ir lenkų kal
jos televiziją bei puikias už ba, nors lenkai sudaro 20%
sienio žinių politines progra Vilniaus gyventojų. Blogai
mas. Kiek galėdamas stengiuo vokiškai kalbėjęs jaunas len
si neapleisti jų, kadangi pa kiško kaimo kunigas televizi
rodytais vaizdais ekrane jos atstovui pasakė, kad gyve
“karšti” dienos įvykiai suda nimas kaime yra gan sunkus.
ro žymiai stipresnį įspūdį už Rašoma vyriausybei daug laiš
sausą radijo pranešimą ar kų, prašymų, tačiau reikia ir
laikraštyje perskaitytą poli kantrybės.
tinę žinią. Labai ir labai lai
Kaunas — tikybinio Lietuvos
mingas jaučiausi D. Penktadie gyvenimo centras. Čia suside
nį, kai beveik 15 min, šios ginęs vienas jaunuolis, išreikš
“Auslandjournal” programos damas Lietuvos jaunimo pa
buvo paskirta Lietuvai, paro triotizmą ir laisvės siekimą.
dytos trijų Baltijos valstybių Kaunas matąs lenkiškas tele
atskirtos nuo Sov. Sąjungos ri vizijos programas. Čia veikian
bos. Buvo matyti taisyklingai ti kunigų seminarija. Taisyk
parašyti miestų vardai (ne lingai vokiškai kalbėjęs kuni
Kowno ar Wilna), okupuotos gas (iš matytų spaudoje nuo
Lietuvos vėliava. Komenta traukų atrodo, kad kun. But
torius pažymėjo, kad Lietu kus) pasiguodė, esą anksčiau
vos siena su Lenkija yra už buvo kunigų ir kalėjimuose.
daryta (greičiausiai ryšium Šiandieną kalėjime nesą nė
su karo stoviu), paskirda vieno kunigo! Vieną teisingą
mas beveik visą programą vien išvadą padarė komentatorius,
tik mūsų tėvynei.
pažymėdamas, kad Baltijos
Beje, reportažas turėjo kiek valstybės yra Sov. Sąjungos
lenkišką atspalvį (gal tai “nuo langas į vakarus.

daryti statybos planai čia pat
prie šventovės pradžios mo
kyklai ir gimnazijai. Jo dar
bus stipriai remia šio mieste
lio katalikų bendruomenė.
Pvz. D. Penktadienį pamaldo
se dalyvavo pilna šventovė
tikinčiųjų. Trumpame pamoks
le kun. M. Turner taip pat iš
anksto pakvietė visus parapi
jiečius gausiai dalyvauti 5 v.
ryto Prisikėlimo Mišiose ir
po jų susirinkti į parapijos
salę bendriems pusryčiams.
Deja, negalėjau pasidžiaug
ti šios parapijos svetingumu,
nes D. Šeštadienį, aplankęs
motinos kapą Augsburge, iš
vykau pas svainį prie Alpių
kalnų. Čia, senoje kai
mo koplytėlėje, žilagalvis ku
nigas bavariška tarme po šv.
Mišių sveikino automašinom
suvažiavusius aplinkinius ūki
ninkus, linkėdamas jiems ne
tik linksmų švenčių, bet ir svei
katos bei našių metų.

Lietuvių rūpesčiai Amerikos spaudoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Be to, jis buvo vienas tų, ku
rie pasirašė 1979 m. baltiečių
memorandumą,
smerkiantį
Ribbentropo-Molotovo
su
tartį.
Lietuvių opera
Čikagos dienraštis “Chica
go Tribune” š. m. kovo 11d. iš
spausdino ilgą reportažą apie
Čikagos Lietuvių Operą, kuri
šiais metais pastatė Weberio
operą “Taiklusis šaulys”. Re
porteris Peter Gorner aplan
kė operos spektaklį, kalbėjo
si su operos vadovais ir apra
šė savo įspūdžius, kuriuos
iliustravo net kelių nuotraukų
montažu.
Savo įspūdžiuose reporteris
pabrėžė, kad tarptautinė ope
ra, dainuojama lietuviškai,
nepraranda savo didingumo.
Aplamai, opera Amerikoje
populiarėjanti. Pernai
net
11 milijonų amerikiečių lan
kė operas, t.y. dvigubai dau
giau nei prieš 10 metų.
Čikagos Lietuvių Opera, gy
vuojanti jau 26 metus, esanti
vienintelė tautinė grupė, pa-

jėgianti kasmet pastatyti po
operą. Ji atlyginanti tiktai
kaikuriuos profesijonalus, o
visa kita atliekama iš meilės
lietuvių operai. Pvz. opera “I
Lituani” pareikalavusi $150,
000 išlaidų, bet operos vado
vybė pajėgusi tą sumą sutelk
ti daugiausia iš lietuvių visuo
menės, nes iš valdžios gauna
ma tik kelių tūkstančių pa
rama.

Tenoras Nicolas Di Virgilio, Ilinojaus un-to profeso
rius, šiemet talkinęs “Taiklio
jo šaulio” pastatymui, pareiš
kė reporteriui apie lietuvius:
“Tai viena gyvastingiausių gru
pių, su kuriomis man teko dirb
ti. Jos nariai aukoja visa, ką
turi. Joje nėra nieko nuvalkio
to. Turi stiprų chorą. Ir dar
vienas pabrėžtinas dalykas —
jie išlaiko grupę vieningą ir
apima jaunimą.
Reportaže trumpai atpa
sakoti pagrindiniai Lietuvos
istorijos bruožai, jos laisvės
kovos, kurių dvasia esanti arti
ma operai “Taiklusis šaulys.”
M.

S. ŠETKUS
Dabar retas kuris laikraštis
nespausdina straipsnių, kar
čiai ir aštriai kritikuojančių
Ameriką. Atrodo, palinkusią
šaką nori nulaužti. Daugiausia
Amerikai tenka už Teherano,
Jaltos ir Potsdamo sutartis. Ne
tik lietuvių, bet ir kitų tauty
bių yra tvirtinama, kad Ameri
ka pardavė Rytų Europą sovie
tiniams rusams. Tačiau per
žvelgus tas sutartis iš arčiau,
lyg ir nesimato to pardavimo.
Ten pažymėta, kad kraštams
perėjus į sovietų įtakos sfe
rą, jiems bus suteikta laisvė
pasirinkti tokią valdymosi for
mą, kokios jie norės, garantuo
jant laisvus, niekieno nevaržo
mus, rinkimus.
Taigi sutartys, kaip sutartys,
tik visa nelaimė ta, kad jų so
vietai nesilaikė. Vėliau prakti
ka parodė, kad sovietai nesilai
ko jokių sutarčių, nežiūrint
kaip aiškiai jos bebūtų sufor
muluotos. Ne be reikalo tad
prezidentas H. Trumanas kar
tą viešai pareiškė, kad sutar
tys, pasirašytos su sovietais,
yra mažiau vertos už joms pa
naudotą popierių.
Amerikietis žurnalistas Jim
Bishop nekartą pastebėjo, kad
sovietai lengvai “apstato” ame
rikiečius prie kiekvieno kon
ferencijos stalo. Kanadietis
žurnalistas-redaktorius Peter
Worthington nekartą nurodė,
kad sovietai yra didžiausi vi
same pasaulyje diplomatiniai
sukčiai. “The Standard” dien
raščio 1982 m. sausio 8 d. lai
doje jis rašė: “Kremlin will lie,
cheat,
deceive,
threaten,
wheedle, cajole, blackmail or
double deal to get whatever it
thinks is in its interest”.
Jei taip yra, tai aišku, jokios
sutarties sovietai nesilaikys.
Net toks garsus 35 valstybių
pasirašytas Helsinkio susita
rimas atrodė visiems priimti
nas, bet sovietai jo nė nema
nė laikytis.
Dar keisčiau įvyko su SALT I
sutartimi, pasirašyta abiejų
pusių su didžiausia pompa.

Amerikai ir ta sutartis, kaip
ir kiekviena garbinga sutartis,
buvo vykdytina. Ji tuoj pat su
siaurino ginklavimą, paleido
beveik pusę kariuomenės. So
vietai gi padarė priešingai: jie
pradėjo slapta ginkluotis ir
apsiginklavo iki dantų. Be to,
jie paprašė sudaryti su prezi
dento Carterio vyriausybe
SALTI! sutartį!
Ir beveik jau buvo sudarę.
Laimei, šį kartą Amerika pabu
do. Atėjęs naujas prezidentas
R. Reaganas ne tik pasmerkė
tas abi sutartis, bet dar pareiš
kė, kad taip lengvai nebebus
pasirašomos sutartys su sovie
tais, kad bus vengiama apgau
lės, reikalaujama patikrinti
sutarties vykdymą praktiškai.
R. Reaganas ne tik savo pa
reiškimo laikėsi, bet ir atme
tė Brežnevo pasiūlymą “sku
biai susitikti” bei išsiaiškinti
asmeniškai. Jis pavadino Sov.
Sąjungą tarptautinio teroriz
mo centru, kuris paglemžė ir
Baltijos kraštus.
Žinoma, kad žodžiai nėra vis
kas. Prezidentas užsimojo skir
ti apsiginklavimui tokias su
mas, kokių Amerikos istorija
dar nežinojo. Einama prie to,
kad ateityje apgaulingų sutar
čių nebebus. Galingas ginklas
pasitiks betkokius laužymus
tarptautinių
įsipareigojimų.
Gal tada ir Jaltos bei kitos su
tartys turės būti įgyvendintos
arba visai panaikintos.
Prezidentas R. Reaganas sie
kia savo planų, pavergtom tau
tom žadančių geresnių vilčių,
bet tai neina lengvai. Jis yra
trukdomas įnirtusių sovietų
agentų, prilindusių į visus vi
suomeninius plyšius. Dar yra
amerikiečių, kuriem ir dabar
nieko nėra šventesnio šioje
žemėje, kaip gera sauja dole
rių. Visdėlto dalykai, atrodo,
pradeda eiti reikiama krypti
mi. Reikia tik turėti daugiau
kantrybės.

Galime ir privalome padėti
Amerikai tik ne jos plakimu,
bet pozityvia veikla bei supra
timu.

Lėšos Lietuvos laisvinimui
Tautos Fondo narių suvažiavimui artėjant

Kai tik vokiečių okupacijos
metu Lietuvos pogrindyje atsi
rado politinė veikla prieš oku
pantą, tuojau be raginimų at
sirado ir Tautos Fondas. Gyve
nimo tikrovė buvo tokia — Lie
tuvos laisvinimui reikalingas
darbas ir pinigai. Darbo pada
la taip pat aiški — Vyriausias
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas atlieka laisvinimo darbą,
o Tautos Fondas veikia, kad ko
mitetas turėtų ir darbo priemo
nes. Tinkamos priemonės stip
rina veiklą ir teikia abipusį
pasitikėjimą.
Abi institucijos, šiek tiek
persitvarkydamos ir prisitai
kydamos prie aplinkybių (Lie
tuva, Vokietija, Amerika), nuo
1943 m. ne tik nepailso, bet
kaikuriais atvejais gerokai su
stiprėjo, nes Tėvynės pagalbos
šauksmas kartojasi be palio
vos. Visiškas atsidavimas Lie
tuvos laisvinimui kaip augščiausiam tikslui reiškia tikė
jimą į Lietuvos prisikėlimą iš
priespaudos.
Taip suprasdami savo užda
vinius, 1982 m. gegužės 1 d. sa
vo rūpimų reikalų aptarti susi
rinks Tautos Fondo nariai ir
pagrindiniai VLIKo veikėjai.
Šia proga primintina “TŽ”
skaitytojams, kad Tautos Fon
das yra žymiai praplėstas — da
bar jis kaupia lėšas ne tik VLI
Ko darbams finansuoti, kurių
čia nekartosime, nes jie visuo
menei labai gerai žinomi —
bet ir tam tikram “kraičiui”
telkti,kuris padėtų išlaisvintai
Lietuvai atsistatyti.
Yra daug pagyvenusių lietu
vių, sunkiu darbu susitaupiu
sių daugiau arba mažiau savo
senatvei. Jie, sulaukę vyresnio
amžiaus, dar labiau supranta
ir atjaučia savo mielosios Lie
tuvėlės kančias komunistų rep
lėse. Jie rūpinasi ja, tik kar
tais nebespėja jai padėti. Pvz.
toks įvykis: St. Petersburge
viengungis, vyresnio amžiaus
lietuvis, dar neseniai Tautos
Fondui paaukojęs $200, rastas
gatvėje negyvas. Jo kišenėje
buvo vokas su užrašu: “Tautos
Fondui testamentas”. Vokas
tuščias. Patikrinus paaiškėjo,
kad banke jo vardu yra padėta
$50,000. Mirusįjį palaidojo St.

Petersburgo Tautos Fondo at
stovybė. Įpėdiniai nežinomi,
todėl šis palikimas atiteks šio
krašto iždui.
Bet gali būti ir kitaip. Sovie
tiniai Lietuvos pareigūnai gali
ten surasti ir “įpėdinių”, nors
jie su velioniu ir neturėjo jo
kių giminystės ryšių. Ko gero,
teismas gali tokiam tariamam
įpėdiniui palikimą priteisti.
Tuomet jis atitektų Kremliaus
iždui. Todėl rašą testamentus
ir neturį įpėdinių šiame kraš
te turėtų savo palikimą užrašy
ti Tautos Fondui. Laukiama ir
tokių, kad testatoriai savo pa
likimo dalį skirtų Tautos Fon
do Lietuvos Laisvės Iždui. Lie
tuvos Laisvės Iždui taip pat
labai tinka ir piniginės aukos.
Visi prašomi tai atsiminti.
Juozas Audėnas

Aukojo
Kanados Lietuvių
Bendruomenei
Papildomas sąrašas aukų,
gautų Vasario 16 proga
KLB veiklai Oakvilės lietu
vių kolonija Vasario 16 proga
suaukojo $435.00. Aukojo šie
asmenys: $100 kun. J. Staškevi
čius; $50 Arūnas Anthony
Vale; $40 J. žiūraitis; $25 — Z.
Linkevičius, A. Moorley, A.
Vaičeliūnas, H. Vaičeliūnas;
$15 — B. Liškauskas, A. Ramo
nas, A. Saunoris; $10 — P. Ali
šauskas, V. Aušrotas, R. Dei
mantavičius, M. Jonušaitis, J.
McKenna, V. Pulkauninkas, L.
Radzevičius, A. Sergautis, J.
Vėgelis; $5 — B. Bagdonas, E.
Smith.

Dar gauta KLB veiklai iš To
ronto: $150 dr. J. Sungaila, $20
K. Batūra; iš Londono, Ont. —
E. F. Daniliūnas $25 ir iš Ha
miltono $20 V. Agurkis.

Toronto Lietuvių Kredito Ko
operatyvas “Parama” KLB
veiklai remti paaukojo $500.
KLB valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, aukojusiems jos
veiklai remti.
J. Krištolaitis,
KLB iždininkas

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai
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KUNIGŲ SEMINARIJA

Kauno kunigų seminarija va
sario 17 d. turėjo dvigubą iškil
mę. Vysk. L. Povilonis pašven
tino atnaujintą Švč. Trejybės
šventovę, konsekravo jos naują
altorių, kuris yra atgręžtas į
žmones. Minėtoji šventovė, tu
rinti šildymo įrenginius, ir to
liau bus gražinama. Tą pačią
dieną seminarijos kieme buvo
pašventinta šv. Kazimiero skulp
tūra, išdrožta ąžuolo kamiene.
Seminarija yra atgavusi buvu
sio savo rektoriato patalpas,
kuriomis galės naudotis tik po
remonto. Remiantis senais pa
veikslais, atnaujinamas ir Vy
tauto šventovės bokštas, parū
pinant jam smailą viršūnę. Ti
kimasi, kad bokštui dar šį pa
vasarį bus gražinta senoji jo
išvaizda.
PAGALBA NELAIMĖJE

“Tiesos” korespondentė Van
da Bogušienė vasario 20 d. lai
doje skaitytojus supažindina
su pernai vasarą Molėtų rajo
ne įvykusia eismo nelaime. Vil
nietis Sigitas Gervinskas, sa
vaitgaliui atvykęs pas tėvus į
Anykščių rajono Karališkių kai
mą, nutarė užsukti į šokius Mo
lėtų rajono Dapkūniškių kultū
ros namuose. Nuvažiavo ten iš
tėvo Algirdo pasiskolintu mo
tociklu, nors neturėjo vairuo
tojo teisių. V. Bogušienė pasa
koja: “Žinia, kaime jaunimas į
šokius renkasi vėlai, iš jų vėlai
ir skirstosi. Buvo gerokai po
vidurnakčio, kai Sigitas Gervins
kas kartu su pažįstamu Vytau
tu Kulieša sėdo ant motociklo
ir nušvilpė. Ties posūkiu S. Ger
vinskas motociklo nesuvaldė,
ir jie griuvo. Vytautas Kulieša
šiaip taip atsikėlė, o jo drau
gas gulėjo griovyje ... Šaukia
mas
neatsiliepė, judinamas
nereagavo ...” Prie nelaimės
vietos sustojo iš šokių grįžtan
tis Rimantas Jankauskas, žino
jęs kur gyvena felčerė Elvyra
Babelienė. Abu jaunuoliai pas
ją nuskubėjo motociklu. Felče
rė atsisakė suteikti pagalbą,
nes neturinti vaistų namuose
ir šiuo metu atostogaujanti.
Patarė važiuoti į kolchozo raš
tinę, bet ten jų prie telefono
neprileido kolchozo sargas Jo
nas Platkevičius.
t
PALIKO SUŽEISTĄ

Apie tolimesnes jaunuolių
pastangas V. Bogušienė rašo:
“V. Kulieša ir R. Jankauskas
nebeieškojo kitur telefono, o
sugrįžo prie nukentėjusio. Gal
tikėjosi, kad ras jį atsigavusį,
kad viskas baigsis laimingai?”
Tačiau S. Gervinskas gulėjo
kaip gulėjęs. Ieškoti dar kokios
pagalbos, kad ir turint susisieki
mo priemonę, draugams nebesi
norėjo. Jie pastatė motociklą
šalia, pakėlė nukritusį šalmą,
tvarkingai padėjo ir... nuėjo į
namus miegoti. Sunku patikėti,
bet taip buvo! Maždaug apie 6
valandą Sigitą Gervinską ap
tiko pro šalį važiavęs veteri
narijos gydytojas Algimantas
Gezevičius.
Apžiūrėjęs
jau
nuolį, nuskubėjo pas felčerę
Babelienę. Tada buvo iškvies
ta greitoji pagalba. Aštuntą va
landą keturiasdešimt minučių
Molėtų rajono centrinėje ligo

ninėje gydytojai konstatavo,
kad Sigito Gervinsko būklė sun
ki, ir kreipėsi į sostinės specia
listus. Devintą valandą trisde
šimt penkios minutės iš Vil
niaus išvyko konsultantas neurochirurgas. Nukentėjęs buvo
atvežtas į Vilnių, operuotas,
deja ... Po kelių dienų jaunuo
lis mirė . ..” Įvykį tyrusi Molė
tų prokuratūra tik pasiuntė raš
tus V. Kuliešos darbovietėn ir
R. Jankausko lankomon Veprių
kaimo profesinėn technikos
mokyklon, patardama apsvars
tyti abu jaunuolius už parody
tą nesąžiningumą. Jokio papei
kimo nesusilaukė felčerė E.
Babelienė ir kolchozo sargas
J. Platkevičius. Prokuratūra,
remdamasi specialistų gydy
tojų tyrimais, padarė išvadą,
kad dėl S. Gervinsko mirties
niekas nėra kaltas. Net ir lai
ku atvežus ligoninėn, jo išgel
bėti nebūtų pavykę.
PREMIJOS PROPAGANDISTAM

Žurnalistų Sąjungos valdy
bos sekretoriatas 1982 m. V.
Mickevičiaus-Kapsuko
premi
jas paskyrė Alvydui Dargiui,
Eduardui Girčiui ir Vytautui
Žeimantui. Ši trijulė yra pasi
žymėjusi propagandiniais savo
rašiniais. “Nemuno” žurnalo
skyriaus vedėjas A. Dargis pa
grindinį dėmesį skiria komu
nistiniam jaunimo auklėjimui,
sovietinio gyvenimo garsini
mui. Jo apybraižos bei repor
tažai apie darbščius komunis
tus ir komjaunuolius jau anks
čiau yra susilaukę įmonių pa
rūpintų premijų. “Komjaunimo
Tiesos” korespondentas E. Girčys žinomas ne tik kaip kelioni
nių reportažų, bet ir knygų au
torius, garbinantis sovietinių
tautų draugystę, skatinantis jų
bendradarbiavimą. Šiemet bus
išleistos kelios E. Girčio kny
gos, skirtos Sovietų Sąjungos
šešiasdešimtmečiui.
“Tiesos”
dienraščio skyriaus vedėjas
V. Žeimantas yra aršiausias so
vietinės propagandos skleidė
jas. Apie jo nuopelnus premi
jos paskyrimo proga rašoma:
“Jis demaskuoja buržuazinius
nacionalistus, jų talkininkus,
kapitalistinį gyvenimo būdą
bei buržuazinę ideologiją . ..”
Jo rašiniai dažnai paliečia mū
siškę išeiviją, okupuotos Lie
tuvos kunigus, ten vykstančias
bylas. Nuotraukose panaudota
medžiaga liudija, kad V. Žei
mantui yra prieinami ir KGB
archyvai.
SUKAKTUVINIS DIPLOMAS

Panevėžio
politechnikume
5000-tasis techniko diplomas
buvo įteiktas techninio pasta
tų panaudojimo specialistei
Rimai Povilaitytei. Kartu su ja
diplomus gavo 255 jaunieji spe
cialistai, kurių septyniolika
studijas buvo baigę su pagyri
mu. Jaunieji technikai dabar
dirbs Vilniaus, Klaipėdos, Šiau
lių, Mažeikių, Panevėžio gamyk
lose, atominėje Ignalinos jė
gainėje. Politechnikumas vei
kia jau 21-rius metus. Jame bu
vo ruošiami šešių specialybių
technikai, o šiemet yra įjung
ta ir septintoji metalo liejimo
specialybė.
V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

4 IR *' 10 DIENŲ LIETUVOJE
gegužės 10-gegužės 24
13 DIENŲ 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

Hamiltono Lietuvių
Pensininkų Klubas
š.m.gegužės 1,šeštadienį,
Jaunimo Centre rengia

vakarą-baliu i
ir maloniai kviečia dalyvauti visus — senimą ir jaunimą
Bus Įdomi meninė programa, kurią atliks keturios sesutės — dainininkės ir muzikės
iš Sudburio, o mūsų klubo choras pasirodys su naujomis dainomis. Veiks bufetas,
baras, gros švelni muzika šokiams. Įėjimas — $4.00, jaunimui — $2.00. Pradžia — 6.30 v.v.
Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

Hamilton, Ont.
SUVAŽIAVIMAS
Lietuviškos
Parapijos Metų klausimams gvil
denti įvyks š. m. gegužės 8, šešta
dienį, AV parapijos patalpose.
Registracija — 9 v.r., posėdžiai
— nuo 10 v.r. Suvažiavimą rengia
Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ras, susitaręs su KLB krašto val
dyba. Dalyvauti kviečiamos pa
rapijų tarybos bei komitetai, ku
nigai, organizacijų atstovai, KLB
atstovai ir visi, kuriem rūpi pa
rapijų lietuviškumas bei jų atei
tis.
“TŽ” š. m. 14 nr. pažymėta, kad
Hamiltono AV par. choras tos
dienos vakarą rengia koncertą.
Paaiškėjo, kad choro koncertas
įvyks š. m. spalio 30 d. Be to, mi
nėtame “TŽ” nr. vietoje skaitmens
1984 turėjo būti 1982. Inf.

London, Ontario
KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠ
KILMĖJE Velykų rytą pilnutėlė

je šventovėje žmonių gražiai gie
dojo “Pašvaistės” choras, vadovau
jamas muz. R. Vilienės. Tas pats
choras dalyvavo visose Didžio
sios Savaitės apeigose. Labai dė
kingas chorui šios parapijos kle
bonas kun. I. Mikalauskas, OFM.
ŠIAIS METAIS numatyta nau
jai išdažyti Šiluvos Marijos šven
tovę, nes jau perdaug tamsi. Tai
daroma architekto A. Kulpavičiaus priežiūroje, kuris buvo čia
atvykęs ir davė daug patarimų bei
nurodymų.
PAKRIKŠTYTA Kristina Ma
rija, Vyto ir Jūratės Repšių duk
relė.
MIRAS IR DANA CIIAINAUSKAI, tautinių šokių vadovai, arti

mųjų giminių ir draugų būrelyje
paminėjo savo 35 metų vedybinio
gyvenimo sukaktį. Kor.
LONDONO JAUNIMAS, vado
vaujamas Bernardo Kero ir Ritos
Miškinytės, balandžio 17 d. pa
rapijos salėje surengė tikrai šau
nų pavasario balių. Jis buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingas — salė
pilna gražaus lietuviško jauni
mo, gero orkestro muzika, pavyz
dinga tvarka, puiki įvairių šiltų
valgių vakarienė ir t. t. Dalyva
vo ir keletas vyresniosios kartos
šeimų, kurios irgi buvo labai pa
tenkintos. Dalis jaunimo ir tre
jetas vyresniosios kartos porų bu
vo ir iš gerosios kaimynės Rodnės.
Jau esame įpratę manyti, kad ren
giniai, organizuojami jaunimo,
turi visą eilę trūkumų: yra neuž
tenkamai gerai paruošti ir juose
šlubuoja tvarka, trūksta jauni
mo, ramios atmosferos etc., bet
šį kartą buvo visai kitaip: vaka
ras buvo labai gerai organizuo
tas ir praėjo labai sklandžiai, tvar
kingai, jaukioje nuotaikoje.
Reikia tikėtis, kad jaunosios
kartos (studentų, baigusiųjų ir
kito lietuviško jaunimo) veikla
nesibaigs su šia sėkminga ir gra
žia pradžia, kad jie pajudins ir
kitas, dar svarbesnes veiklos sri
tis — surengs diskusijas lietuvy
bės išlaikymo, lietuvių kultūros
ir Lietuvos istorijos pažinimo
temomis, o taip pat pagvildens,
kaip jaunoji karta gali prisidėti
prie Lietuvos laisvinimo pastan
gų ir būsimos mūsų veiklos pla
navimo. Vyresnioji karta jau
niesiems entuziastams nuošir
džiai linki gero vėjo! D. E.

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)

Rodney, Ontario
KLB Rodney apylinkės valdyba
Lietuvių Namuose š.m. gegužės 2,
sekmadienį, 5 v.p.p., rengia

MOTINOS DIENOS

MINĖJIMĄ
Paskaitą skaitys — kun. I. Mikalauskas,
meninę dalį atliks Toronto lietuvių teatras “Aitvaras”
— vaidins komediją “Generacijos medis”.
Kviečiame dalyvauti visus — iš arti ir toli —

Rengėjai

Sault Ste. Marle, Ont.
MOTINOS DIENA. Š.m. gegu

žės 15 d. apylinkės valdyba ren
gia Motinos Dienos minėjimą su
menine programa, kurią atliks
Sudburio kvartetas (seserys Stan
kutės). Minėjimas įvyks ukrainie
čių salėje, 121 Pittsburgh St. Gros
gera kapela, veiks baras su stip
riais ir silpnais gėrimais. Šeimi
ninkės ruošia skanią vakarienę.
Be to, turėsime progą išbandy
ti savo laimę loterijoje. Valdy
ba kviečia savus bei kaimyninių
kolonijų tautiečius dalyvauti.
MŪSŲ LIGONIAI. Nepailstan
tis apylinkės valdybos bei Me
džiotojų ir Meškeriotojų Klubo
“Briedis” narys Vladas Mockus
turėjo sunkią operaciją. Jau grį
žo į namus ir pamažu sveiksta.
Po antros operacijos ligoninė
je sveiksta Julius Okmanas.
Linkime mūsų ligoniams kuo
greičiausiai pasveikti.
ŠEŠTADIENINĖ

MOKYKLA.

“TŽ” 15 nr. rašoma, kad naujai
suorganizuotos
šeštadieninės
mokyklos lėšomis neremia apy
linkės valdyba. Teko patirti, kad
steigiant tą mokyklą į apylinkės
valdybą nebuvo kreiptasi. Po
mokyklos įsteigimo buvo sušauk
ti jau du LB apylinkės susirinki
mai, į kuriuos buvo kviestas ir
mokyklos vedėjas. Deja, nei jis
pats, nei jo atstovas nepasirodė
ir jokių pageidavimų nepareiškė.
Dėlto susirinkimas mokyklos klau
simo nesvarstė ir lėšų nepaskyrė.
V.S.

Stayner, Ontario
DIENA. StaynerioWasagos ir apylinkių lietuviai
Motinos Dienos minėjimą ruošia
š. m. gegužės 8 d., 6 v.v., “Golden
Apple” restorane, Stayneryje.
Po minėjimo norintieji daly
vauti vakarienėje prašomi skam
binti iš anksto p. Lapavičiui tel.
428-2105.
MOTINOS

Valdyba

Cambridge, Ontario
PROFESINIAI

LAIMĖJIMAI.

Pas Romą ir Aldoną Zubrickus
šiais metais buvo reikšmingesnė
Velykų šventė. Jų sūnus Eimutis
buvo arti savo gimtadienio, be to,
prieš Velykų šventes gavo antrą
diplomą kaip pramonės braižyto
jas. Ta proga R. ir A. Zubrickai
pakvietė ir iš toliau savo giminių
bei draugų.
Eimutis buvo drausmingas mo
kinys ir kas metai su gerais pažy
miais pereidavo į augštesnę klasę.
Baigė gimnazija su geriausiais
pažymiais, gaudamas piniginę
premiją ir specialų įvertinimo
pažymėjimą. Dėlto jam buvo leng
vai įstoti į Mohawk College Hamil
tone. Ten jis pasirinko pramonės
braižybos kursą, kurį baigė per
dvejus metus taip pat gerais pa
žymiais.

Gavęs diplomą, E. Zubrickas ga
vo darbą Atomic Energy of Cana
da, Ltd, Mississaugoje, Ont., su
$12,000 metinio atlyginimo. Jis
tuo nepasitenkino ir planavo siek
ti augštesnio mokslo savo specia
lybėje. Bet Eimutis, padirbėjęs
šešis mėnesius, bendrovės vir
šininkų buvo įvertintas kaip ga
bus braižytojas ir gavo pasiūly
mą su pilnu atlyginimu tęsti to
liau mokslą. E. Zubrickas su
džiaugsmu priėmė pasiūlymą ir
buvo išsiųstas į Sheridan College
Bramptone. Ten dvi dienas dirbo
kaip braižytojas, o tris dienas
lankė mokyklą. Augštesnį brai
žybos kursą jis baigė per aštuo
nis mėnesius, gavo antrą diplo
mą ir dabar metinė alga su prie
dais siekia $20,000.
Ir dabar E. Zubrickas gavo pa
siūlymą iš bendrovės tom pačiom
sąlygom, su pilnu atlyginimu,
tęsti mokslą braižyboje. E. Zubric
kas pasiūlymą priėmė ir žada,
šalia braižybos, paimti inžine
rijos kursą ir siekti inžinieriaus
diplomo.
J. Šarapnickas

Ottawa, Ontario
AŠTUNTŲJŲ
DR.
ANTANO
PAPLAUSKO-RAMŪNO
mirties

metinių proga šv. Mišios už jo vė
lę bus atnašautos Otavoje Šv. Jac
kaus ir Švenčiausio Sakramento
šventovėse, Toronte — Lietuvos
Kankinių ir Prisikėlimo švento
vėse. Draugai ir pažįstami pra
šomi prisiminti jį savo maldose.
Marija Ramūnienė,
dukros ir sūnūs

St. Catharines, Ont
DAUGELIO MERGINŲ BEI MO
TERŲ BUVO PAGERBTA Daiva

Šetikaitė jos būsimų vestuvių pro
ga. Jos pačios tėvų namuose su
sirinko iš artimų ir tolimų vieto
vių tikrai daug svečių, nes Daiva
neabejotinai yra labai uoli lietu
vybės veikėja visame šiame Nia
garos krašte nuo pat mažens. Su
tuoktuvės įvyks St. Catharines
katedroje gegužės mėnesio pra
džioje.

• Namai be lietuviškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos

JA Valstybės
Tautos Fondo narių suvažia
vimas įvyks gegužės 1 d. Niujor
ke, Brooklyno Kultūros Židiny
je. Jame bus padaryti VLIKo
atstovo, Tautos Fondo tarybos,
valdybos, kontrolės komisijos
ir atstovybių pranešimai, ap
tarta naujoji veikla. Suvažia
vime taipgi įvyks naujos TF ta
rybos ir kontrolės komisijos
rinkimai.
JAV Lietuvių Bendruomenė
gegužės 8-17 d.d. turės X-tosios
tarybos ir VI-jo PLB seimo atsto
vų rinkimus. Tarybon bus renka
ma 60 narių, Seiman — 45 atsto
vai. Vyriausią rinkimų komi
siją sudaro: pirm. Kazys Jan
kūnas, nariai — Emilija Jure
vičienė, Vladas Augėnas, Ri
mas Bitėnas ir Viktoras Šešto
kas. Yra sudarytos ir rinkimi
nės apygardų komisjos.
Nekaltai Pr. Marijos seselių
rėmėjų centro valdyba posė
džiavo kovo 14 d. Putname, šios
vienuolijos centrinio pastato
bibliotekoje. Buvo aptarti įvai
rūs reikalai, tačiau pagrindi
nis dėmesys teko finansinėms
“Eglutės” problemoms. Šis vie
nintelis vaikams išeivijoje skir
tas mėnesinis žurnaliukas yra
atsidūręs
sunkioje
būklėje.
Nors prenumerata nuo $5 yra
padidinta iki $7, “Eglutės” iš
leidimui kasmet pritrūksta
$2.000. Šiam tikslui dabar kas
met reikia $12.000. Skaitytojų
skaičius kasmet sumažėja maž
daug šimtu. Dėlto krinta ir pa
jamos. Visdėlto žurnaliukas yra
siuntinėjamas į kitas valstybes,
kur yra sunkesnės ekonominės
lietuvių sąlygos. Kylant pašto
kainoms, išlaidos visą laiką
auga. Jieškota įvairių būdų
“Eglutei” gelbėti.
Tūkstantį
dolerių pavyko gauti iš JAV Lie
tuvių Fondo. Buvo diskutuotas
prenumeratos
pabranginimas
arba “Eglutės” sumažinimas
iki šešių numerių per metus.
Abi šios mintys atmestos. Pir
miausia nutarta prašyti para
mos iš JAV LB švietimo tarybos,
jieškoti naujų skaitytojų, ragin
ti lietuvius, kad jie “Eglutę”,
kaip kalėdinę dovaną, užsakytų
savo vaikaičiams. Tikimasi, kad
talkon ateis ir lietuvių organi
zacijos specialiais renginiais,
kurių pajamos bus skirtos “Eg
lutei” gelbėti.
'
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Brazilija
Daug Sao Paulo lietuvių kovo
28 d. autobusais ir privačiais
automobiliais atvyko į Lituani
kos stovyklavietę, kur buvo nu
matytos dvi iškilmės — koply
čios statybos pašventinimas
ir jau įrengto maudymosi basei
no atidarymas. Mišias būsimo
je koplyčioje, tarp maždaug met
ro augštį pasiekusių sienų, at
našavo kun. J. Šeškevičius ir
kun. P. Rukšys, SDB. Giedoto
jams vadovavo A. Petraitis. At
likus pradėtos statybos pašven
tinimą, kun. J. Šeškevičius pra
nešė, kad statybos darbams
kun. dr. Antanas Milius yra pa
aukojęs 700.000 kruzeirų. Ši su
ma betgi bus nepakankama. Jis
ragino visus šios iškilmės da
lyvius statybą paremti loteri
jos bilietų įsigijimu. Pagrindi
niu laimikiu buvo numatytas
jautis. Po pamaldų vartelius
į baseiną atrakino kun. J. Šeš
kevičius ir šio įrenginio planuo
tojas J. Silickas. Oficialų ati
darymą atliko visas baseinui
reikalingas plokšteles paauko
jęs Jonas Rimša. Jis nuėmė
kaspiną nuo varinės lentelės,
kurioje įrašyta jo pavardė. Ba
seino atidaryme dalyvavo Bra
zilijos Lietuvių Bendruome
nės pirm. Jonas Tatarūnas ir
Brazilijos Lietuvių Sąjungos
pirm. Aleksandras Bumblis. Ti
kimasi, kad naujasis maudymo
si baseinas Lituanikon sutrauks
daug jaunimo.

Australija

Naujoji Sudburio lietuvių medžiotojų ir žveju klubo valdyba. Iš kairės:
L. BALTUTIS, ST. KRIVICKAS, J. STANKUS
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r.
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v.
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v.,
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Lieposrugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
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Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

E

TALKA

MOKAME UŽ:
6%
depozitus (P.C.A.)
santaupas
12%
term, depoz. 1 m. 14%%
term, depoz. 3 m.
13%
14%
reg. pensijų fondo
90 dienų depozitus 14%%,
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.
18%
asmeninės paskolas 20%

Naujuoju
Lietuviu
Skautų
Sąjungos Australijos rajono va
du trejų metų laikotarpiui korespondenciniu būdu yra iš
rinktas s. Albinas Pocius, skau
tu tapęs 1930 m. Klaipėdoje,
dar būdamas pirmos klasės gim
nazistu. Skautybės darbą jis
tęsė pokarinėje Vokietijoje,
skautininkų ramovei Austra
lijoje vadovavo 15 metų. A. Po
cius taipgi yra ir dabartinis
ALB krašto valdybos pirminin
kas, anksčiau kelis kartus va
dovavęs ALB Melburno apy
linkės valdybai. Skautybės va
dovybę iš v. s. Broniaus Žalio
A. Pocius perėmė kovo 28 d.
Jis apgailestauja, kad spren
dimas buvo padarytas truputį
peranksti, nes naujasis ALB
krašto valdybos pirmininkas
bus išrinktas tik šių metų pa
baigoj Melburne įvykstančio
se Lietuvių Dienose. Joms pasi

baigus, Melburno “Džiugo” tun
tas rajoninę lietuvių skautų
stovyklą surengs 1983 m. sau
sio 2-10 d.d. Gilwell parke.
Pirmoji Australijos lietuvai
tė Rima Kaladytė sausio pra
džioje išvyko mokytis į Vasario
16 gimanziją V. Vokietijoje.
Ji yra Geelongo sporto klubui
priklausančių Antano ir Gied
rės Kaladžių dukra, taip pat da
lyvavusi sportinėje veikloje.
Ši šeima gyvena, Yea mieste
lyje, kur nėra daugiau lietuvių.
Atrodo, Rimai neteko lankyti
lietuviškos mokyklos; šokti tau
tinius šokius. Tėvų dėka ji bet
gi gražiai kalba lietuviškai.
Prieš porą metų Vasario 16 gimnazijon įsijungė adelaidiškis
Andrius Binkevičius. Dabar le
dus kitoms lietuvaitėms pra
laužė R. Kaladytė.

Britanija
Waringtono policijos mokyk
la išleido naują policininkų
laidą. Jos parade dalyvavo ir J.
Eidukas, Boltono DBL Sąjun
gos skyriaus narių Juozo ir Onos
Eidukų sūnus. Metiniame šio
skyriaus susirinkime kovo 12
d. buvo pasidžiaugta palyginti
nebloga šios nedidelės lietu
vių kolonijos veikla. Pernai
valdyba surengė Velykų ir Ka
lėdų šventes, suorganizavo eks
kursijas į Lietuvių Sodybą ir
Bradfordą, lietuvių įsijungi
mą į Baltijos tautų karnavalą,
jų dalyvavimą tautiniuose mi
nėjimuose Mančesterio lietu
vių klube. Naują valdybą dabar
sudaro: pirm. H. A. Vaines, sekr.
P. Gabrilavičius, ižd. H. Silius,
narė S. Keturakienė.

Šveicarija
Mėnesiniam šveicarų žurna
le “Schweizerische Monatschefte” vasario mėnesį ilgą savo
straipsnį “Atsiminimai iš Pa
baltijo” paskelbė Berne gyve
nantis baltiečių bičiulis Hans
Rychneris, dažnai ginantis Bal
tijos tautų reikalus. Savo
straipsnyje jis rašo apie apsi
lankymą Baltijos respublikose
jų nepriklausomybės metais.
Šveicarai skaitytojai supažin
dinami su pirmąja sovietine
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacija 1940 m., kuri buvusi Sta
lino ir Hitlerio suokalbio išda
va. Antrą kartą Sovietų Sąjun
ga tas respublikos “išvadavo”
1944 m., atnešdama masinius
gyventojų trėmimus į Sibirą,
tautinę bei religinę priespau
dą. Straipsnis baigiamas duome
nimis apie tose respublikose
šiuo metu vykstančias tylias ko
vas už tautinį išsilaikymą ir iš
silaisvinimą.

Vokietija
Pagrindinį Vasario 16 minė
jimą Huettenfelde plačiai apra
šė du laikraščiai — “Odenwaelder Zeitung” kovo 1 d. laidoje
ir “Mannheimer Morgen” kovo
3 d. Iš jų pranešimų paaiškėja,
kad minėjimas vasario 27 d. bu
vo pradėtas ekumeninėmis pa
maldomis Huettenfeldo kata
likų šventovėje, kuri joms bu
vo aiškiai permaža. Oficialio
ji minėjimo dalis įvyko Huetten
feldo rotušėje. Laikraščių pra
nešimu, minėjime dalyvavo ne
mažas būrys buvusių Vasario
16 gimnazijos moksleivių, VL
Bendruomenės veikėjų iš vi
sos V. Vokietijos, parlamentarų,
valdžios atstovų. Juos visus pa
sveikino VLB krašto valdybos
pirm. J. K. Valiūnas. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo pakviestas
prof. dr. J. Eretas, atvykęs iš
Šveicarijos Bazelio, jau turin
tis 85 metus amžiaus. Primena
ma, kad jis ilgus metus nepri
klausomoje Lietuvoje gyveno
ir veikė, netgi vedė lietuvaitę.
Atrodo, remiantis jo paskaita,
skaitytojai supažindinami su
Lietuvos garbinga istorija, jos
kančiomis carinės Rusijos ver
gijoje, 1831, 1863, 1906 m. suki
limais, nepriklausomybės at
gavimu 1918 m. Minima moksli
ninkams labai svarbi lietuvių
kalba, nepriklausomybės me
tais pasiekti laimėjimai, kurie
nustebino net JAV prez. H.
Hooverį. Jie taip pat lietė ir ki
tas dvi Baltijos šalis — Latvi
ją ir Estiją. Trumpai paliesta
1940 m. prasidėjusi sovietinė
okupacija, pokarinės partiza
nų kovos Lietuvoje. Koncerti
nę programą atliko J. Vaičiulaitytės vadovaujama Vasario
16 gimnazijos šokėjų grupė ir
Krefeldo operos baritonas Ri
čardas Daunoras su pianistu
T. Gribowu. Parodą buvo suren
gęs dail. A. Krivickas.
Jadvyga Matulaitienė, ilgame
tė Niujorko lietuvių tautinių
šokių grupės vadovė, atvyko Va
sario 16 gimnazijom Ji čia va
dovaus specialiems tautinių
šokių bei jų choreografijos kur
sams.

“Neverk dėl manęs, Argentina!”
AL. GIMANTAS

Sidabrinės Klevelando lituanistinės mokyklos sukakties iškilmėje dalyvavo ir svečiai iš Čikagos. Iš kairės:
p. PLAČIENĖ, augštesniosios lituanistinės mokyklos direktorius J. MASILIONIS, LB švietimo tarybos pirm. J.
PLAČAS, p. MALSKIENĖ ir J. MALSKIS — abu iš Klevelando
Nuotr. V. Bacevičiaus

Duoti jaunimui balsą mokykloje
Įspūdžiai ir pastabos aplankius lituanistinę mokyklą
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Ištisai per visas lietuviškas
kolonijas aidi gyvas rūpestis
dėl mūsų lituanistinių mokyk
lų mokinių skaičiaus mažėji
mo. Tuo klausimu daug rašo
ma, kalbama, diskutuojama, o
rezultatų nėra. Todėl kyla min
tis, ar nereikėtų į tą reikalą
pažvelgti iš kito taško, nesiribojant vien tėvų skatinimu,
kvietimu, raginimu... Ir ne
paslaptis, kad ateinančiais
mokslo metais nevisi sugrįš
perkelti į augštesniuosius sky
rius. Tai mums aiškiai rodo ma
žėjantis abiturientų skaičius.
Šiuo metu pvz. Klevelando Šv.
Kazimiero mokykla turi 110
mokinių, bet kasmet ją baigian
čių abiturientų skaičius tesie
kia 3-5. Kodėl?
Jaunimas šiandieną auga di
delės laisvės ir savarankišku
mo epochoje, kurioje apsi
sprendimo teisė yra duodama
jau labai jauname amžiuje.
Nevisada jaunuoliui virš pen
kiolikos metų galima primesti
savo valią, jeigu jaunas žmo
gus tai valiai paklusti nenori.
Tiek tėvas, tiek motina turi
savo kantrybės ir autoriteto
ribas, kurių peržengti negali
nei su geriausiomis valios pa
stangomis.
,
Šeima vaikia jauno žmogaus
nusistatymą neabejotinai stip
riai, tačiau augančiam jaunuo
liui didelę įtaką daro jo drau
gai už namų ribų, televizija ir
lankomoji mokykla. Todėl pa
čios šeimos moralinis ir tauti
nis nusistatymas bei nusiteiki
mas turi būti nepaprastai daug
augščiau iškilęs už masės vi
durkį, kad pajėgtų konkuruoti
ne vien su menkos moralės,
bet ir su nelietuviškom nuotai
kom.
Pačių tėvų nesidomėjimas
tuo, kas vyksta šeštadieniais
mokykloje, yra viena iš prie
žasčių, kurios neprisideda
prie jaunimo entuziazmo. Kai
mokyklos rengia savo jėgomis
pamokų metu minėjimus betkokia proga (Motinos Dienos,
Vasario 16-osios), publikos
būna taip graudžiai maža. O
jaunieji, padėję daug pastan
gų, išėję į sčeną, temato sėdin
čius savo mokytojus ir mokslo
draugus. Nors jų pasirodymai
yra mėgėjiški ir nelabai augšto lygio, jau tas pats faktas,
kad jiem ruošiamasi ne su teat
rine, bet su tautine idėja, pri
valėtų sutraukti didelį būrį tų
asmenų, kurie mokyklų egzis
tencija ir jaunimo lietuvišku
mu rūpinasi ar bent apie tai
kalba.
Iš kitos pusės, mūsų mokyk
los yra reikalingos reformų,
kad jose mokinys nebūtų izo
liuotas nuo kasdieninio gyve
nimo ir kad jam būtų suteiktas
minimalinis balsas mokyklos
reikaluose, kaip tai yra prakti
kuojama Šiaurinės Amerikos
mokyklose.
Aplankiau Klevelando Šv.
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą pamokų metu, pasinau
dodama maloniu mokyklos di
rektorės Vidos Bučmienės
kvietimu ryšium su artėjan
čia sidabrine mokyklos sukak
timi. Pokalbiuose su, moki
niais patyriau įdomių nuomo
nių ir patarimų, su kuriais bū
tų verta susipažinti visiems.
Savaime suprantama, kad li
tuanistinėse mokyklose ran
dame jaunimą, kuris yra vi
so mūsų jaunimo elitas, bū
simas vadovaujantis visuome
nininkų ir kultūrininkų sluogs-

nis. Turime sutikti su tuo, kad
tai kritiški, inteligentiški jau
ni žmonės, kurie turi savo nuo
mones, idėjas, talentus ir kar
tais tikslų kritikos žodį.
Pokalbiui su moksleiviais
buvo sudarytos palankios są
lygos, kad jie galėtų laisvai
pasakyti, ką galvoja, nevarto
jant trafaretinių, mokslo metų
laikotarpyje įkaltų pamokų.
Išsamiai ir neskubant pasi
kalbėjus su vidurinių klasių
mokiniais (9-10 skyriais) pa
tyriau, kad jų dauguma tik iš
dalies tėvų verčiami lanko
mokyklą. Tik labai nežymus
nuošimtis visai jos nelankytų,
jei būtų jų valia. Buvo aiškiai
matomos pastangos ne tik kaL
bėti gera lietuvių kalba, bet
ir savo mintis reikšti taisyk
lingai, sudarant sakinius ir
parenkant žodžius, kurių var
tojimas mane stebino. Daugu
ma moksleivių pareiškė stip
rų reikalavimą, kad būtų suda
romos mokinių tarybos, kaip
tai praktikuojama jų lankomo
se mokyklose. “Mes norime tu
rėti didesnį balsą mokyklos
reikaluose. Mokyklos minėji
mų atvejais norime turėti są
lygas didesnei iniciatyvai, o
ne tik daryti tai, ką liepia
mokytojai. Mes turime idėjų”
— beveik vienbalsiai tvirtino
mokiniai.
Visi prisipažino turį lietu
vių draugų, savo bendraam
žių, kurie nelanko lituanisti
nės mokyklos. Paklausti, ar jie
pasistengtų juos kviesti į mo
kyklą, beveik visi tai minčiai
pritarė, tačiau pabrėžė, kad
tam turėtų būti sudarytos tin
kamos sąlygos. “Jeigu jie ir
kalba lietuviškai, yra atsili
kę, nemoka istorijos, nepažįs
ta literatūros. Jie negalėtų
būti su mumis vienoje klasė
je. Jiems reikia atskiro kur
so”, — siūlė vienas. Mokyto
jai įsiterpus, kad esama dai
navimo ir ^autinių šokių bei
lietuviškų instrumentų pamo
kų, kuriose jie galėtų daly
vauti, jaunimas labai logiškai
pasisakė prieš. Tai esą ne pa
mokų lankymas, o tik meninių
polinkių išreiškimas. Tai jie
gali rasti ir esamuose choruo
se ar tautinių šokių grupėse.
Dauguma mokinių stengtųsi
savo draugus pritraukti. Į tą
galimybę reikėtų mūsų mo
kyklų vadovybėms atkreipti
rimtą dėmesį. Gal jaunimas
pajėgs tai padaryti, ko mūsų
vyresnieji, rašydami, kalbė
dami ir reikalaudami, nepajė
gia pasiekti.
“Mūsų klasės yra nuobo
džios”, pareiškė guvus devin
to skyriaus mokinys. “Aš norė
čiau daugiau diskusijų kultū
riniais klausimais”, toliau tę
sė jis. Čia buvo užgauta jautri
styga, nes nepaslaptis, kad
mūsų mokyklose retai tejieškoma naujų metodų ne vien
mokiniams mokyti, bet ir jiem
sudominti. Švietimo vadyba
iki šiol dar nepasirūpino,
kad būtų paruošta skaitymo
tekstų 9-13 metų vaikams, ku
riems Vaižgantas ir Krėvė
yra per sunkūs, o Mark Twaino jaunatviški nuotykiai iš
leisti anglų kalba . . . Retai
tenka nugirsti, kad būtų ren
giamos mokyklos iškylos į ko
kią istorinę vietą, kad ir ne
lietuvišką. Vėliau diskusijos
ir įspūdžiai, raštu ar žodžiu,
pravesti lietuvių kalba, jiems
teiktų kalbos vartojimo lanks
tumą ir pajėgumą į juos supan
čią aplinką reaguoti lietuviš
kai. Tuo būdu jie galėtų lie-

Teko
matyti
amerikinio
Broadway distrikto gastrolinį
“Evita” spektaklį. Bendras
įspūdis visiškai neblogas. Išra
dingos scenos, efektai, visa
rampos butaforija. Vietomis
ganėtinai pakili ir ausiai ma
loni muzika. Turtingas sceno
vaizdis, kur reikia — puošni
apranga, uniformos. Dažnai
vartojamas ekranas spalvo
toms ar juodai baltoms skaid
rėms. Visa kartu sudėjus, iš
eina patrauklus dalykas. Bet...
Nuo to “bet” ir tenka pradė
ti. Turinys, kaip daugumai ži
noma, tai Jievos Peronienės
gyvenimo ištraukos. Netenka
abejoti, kad šio veikalo staty
tojai žinojo, stengėsi visą pa
statymą vesti pernelyg kraštu
tinėje, radikalioje šviesoje.
Atrodo, kad ne tik ameriki
nė spauda, radijas, televizija,
bet ir Broadway sceninė pra
monė yra gerokai permirkusi
radikaliomis idėjomis ir iš to
išsiliejančiu tvaiku. Nori ne
nori darai išvadą, kad žiūrovas
bandomas
įtaigoti,
tiesiog
“smegenis perplauti”. Tas vei
kalas taip sustatytas, kad yra
ne tik teatrinė, bet ir gyveni
miška tiesa. Tame ir glūdi “Evitos” tragedija, o kartu ir sąmo
ninga žiūrovo apgavystė.
Žiūrovas ateina į spektaklį,
jieškodamas lengvos pramo
gos, geros nuotaikos, bet ne
spręsti socialinių problemų.
Jis jieško ne kovos nusiteiki
mų, pigaus sarkazmo ar perdė
to charakterių šaržavimo. Ir
kai visa tai režisoriai bando
tau grūsti tiesiai gerklėn, da
rosi koktu. Niekas negiria ir
negina pietinės Amerikos pul
kininkų ar generolų diktatūrų.
Niekas negali likti abejingu
masių skurdui, milijonų varg
dienių nedaliai. Tai tiesa, bet
pramoginiame veikale pavir
šutiniškai maišyti nevisai fak
tais grįstą atskirų asmenų gy
venimo detalizaciją mažiau
siai yra nesąžininga ar net ir
užgaulu, istorinės dokumenta
cijos dulkėms dar nespėjus nu
sėsti.

tuvių kalbą paversti natūra
lia savo gyvenimo kalba, jei
bus suteikta galimybė anali
zuoti gyvenamą aplinką lie
tuviškais žodžiais b e i saki
niais.
Nepaslaptis, kad mūsų spor
tininkai žaidimo metu nekal
ba lietuviškai, nes niekas ne
pasirūpino jų nuvesti į futbo
lą, beisbolą ar ledo rutulį ir
apie juos kalbėti lietuviškai.
Net ir iškyla į vietinį muzėjų, kuriame yra vien tarptau
tinio meno rodiniai, pasitar
nautų žodyno plėtimui. Nepa
kanka lietuvių kalbą vartoti,
pasakojant apie knygnešius
ar nepriklausomybės kovas.
Kalba lieka negyva, kaip lo
tynų kalba. Stebimės, kodėl
jaunimas tarpusavy dažnai kal
ba angliškai, bet napagalvojame, kad mes jų gyvenamą
aplinką ignoruojme, jei ne
teikdami lietuviško atspalvio.
Artėjant mokslo metų pabai
gai, susirūpinikime lituanis
Argentiniečiai, kaip ir kiti
tinės mokyklos renensansu, P. Amerikos tautų žmonės, yra
atkreipdami dėmesį į būtiną temperamentingi ir turbūt ne
reikalą išgirsti jaunųjų balsą, sunkiai sujaudinami, bet ne
kad, jam apkurtę, nepraras tai rūpėjo spektaklio kūrė
tume jo ateities.
jams.

ArPeronienėyra nusipelniu
si šventosios aureolės, ar dar
bo masių prakeikimo, galės
spręsti istorikas arba arti
mas anų įvykių stebėtojas. Ten
ka abejoti, kad visi nežinomie
ji apie Evitą staigiai ir aiškiai
išsispręstų amerikinėje sceno
je. Paviršutiniškai perbėgti is
torinę, beveik revoliucinę kai
tą vienos tautos gyvenimo iš
karpoje gal ir pravartu “bač
kos” oratoriams, bet tempti tą
pseudotiesą per savąją priz
mę nėra jokia ištikimybė me
ninės tiesos jieškojime. Ka
žin ar geru skoniu gali būti
laikomas mirusios Evitos pa
laikų karste nešiojimas po sce
ną, tegu ir lotyniškai giedamos
giesmės priedangoje. Arba ki
toje scenoje arkivyskupo įvedi
mas (spėkite, kieno pusėje?),
popiežiaus veidas skaidrėje.
Tai sudaro pigų, visai neįtiki
namą ir nereikalingą efektą.
Tačiau pagrindinė Evitos ari
ja “Neverk dėl manęs, Argenti
na” tikrai elektrifikuojančiai
ir giliai paveikia žiūrovą. Ši
įspūdinga muzikinė iškarpa
neturi nieko bendro su nevisai
tiesiomis viso veikalo idėjo
mis.
Veikėjų sąraše, be Evos, yra
dar pats Peronas, kiti pulkinin
kai, jo meilužė. Ar tik ne patį
svariausią vaidemnį turi Che.
Jis yra lyg ir revoliucijos bal
sas, sąžinė, lyg ir viso spektak
lio ašis. Aprengtas žalsva, pu
siau karine uniforma, su tam
sia berete, ilgokais plaukais.
Tai vaizdas tipiško revoliuci
nes idėjas (tikras ar sujauktas)
skelbiančio kubiečio. Taip
bent “Evitoje” tas Che rodo
mas — kaip neabejotinas hero
jus. Ką gi, iš plojimų spren
džiant, jis laimi žiūrovų sim
patijas — daugiau už pačią
Evitą.
Lyrinio teksto autorius —
Tim Rice, muzikinė kompozi
cija — Andrew Lloyd Webber.
Abu autoriai žinomi iš jų bend
radarbiavimo, kuriant “Jesus
Christ Superstar”.
“Evita” laikoma viena geres
niųjų amerikinių muzikinių
pastatymų — laimėjo net 7 “To
ny” pripažinimus, kaip geriau
sias muzikinės scenos veikalas
1980 metais. Taip pat 1980 m.
susilaukė ir augščiausio “New
York Drama Critics’ Circle”
įvertinimo.
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Gausėjant lietuvių kilmės ka. Tautinių juostų audimo pa
jaunimui, nemokančiam lietu mokys Elv. Idzelienė, šiaudi
viškai kalbėti, kilo reikalas nių ornamentų gaminimo — U.
organizuoti specialias vasaros Astrienė. Stovyklą aplankys
stovyklas, kuriose januoliai- Simas Kudirka rugpjūčio 13,
lės galėtų arčiau susipažinti kuri bus Lietuvos laisvės ko
votojų diena.
su lietuviškąja kultūra.
Stovyklos organizatoriai pra
Tokia stovykla, pavadinta
“Lithuanian Heritage Camp”, šo “TŽ” skaitytojus paskleisti
įvyks Dainavoje prie Detroito šią informaciją, kad ja susido
(Camp Dainava, 15100 Austin mėtų lietuvių kilmės ir mišrių
Rd., Manchester, MI 48158, šeimų vaikai.
Šios stovyklos organizatorė
USA) š. M. rugpjūčio 8-15 die
nomis. Priimami vaikai ir jau J. Damušienė savo laiške re
nuoliai nuo 7 iki 17 metų am dakcijai rašo: “Ir ‘mišrios’
žiaus. Mokestis — $75 į savaitę. mūsų tautos vaikais reikia rū
Registruotis iki š. m. gegužės pintis, neatstumti, nes yra iš
15 d. Registracijos blankai gau jų tarpo tokių, kurie ‘užsidega’
nami šiuo adresu: Lithuanian ir ateina į lietuviškojo gyveni
Heritage Camp, c/o Mrs. J. Da- mo reikalų darbą. Tai matome
mušis, 25830 Forestview Dr., daugelio Lietuvos vyčių orga
Southfield, MI 48034. Tel. (313) nizacijos narių tarpe. Siekda
mi ir trokšdami, kad jaunimas
354-0746..
Visa stovyklinė programa dar ilgiau išsilaikytų švieses
vyks anglų kalba (išskyrus dai nei mūsų tautos ateičiai, dir
nas), kreipiant pagrindinį dė bame, aukojamės, jieškome
įvairiausių kelių ir būdų,
mesį į lietuviškąją kultūrą.
Stovyklos programai vado kaip tą jaunimą išsaugoti nuo
vaus M. Astraitė-Currier iš ištirpimo. Vienas tų kelių yra
Grand Rapids, MI, turinti ne vasaros stovyklos su gerai pa
mažai patyrimo toje srityje. ruošta programa”. Tad ir pasi
Muzikinei . daliai vadovaus naudokime šia galimybe. Inf.
Faustas Strolia. Su tautiniais
šokiais stovyklautojus supažin
dins (filmais) L. Sagys ir p. Sagienė, o su drožyba — V. Vesel
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Vis daugiau lietuvių dirba JAV kongreso narių asistentais. Nuotraukoje —
ASTA BANIONYTĖ kalbasi su savo viršininku kongreso nariu DENNIS
HERTEL (D-Michigan) LB Vašingtono apylinkės surengtame Vasario
16 minėjime. Viduryje — LINAS KOJELIS, buvęs LB Vašingtono apylin
kės pirmininkas
Nuotr. D. Bieliauskaitės

Just as we can look back with pride on our past,
we can now look with pride to our future.
Canada now has its own Constitution
with the traditional rights and freedoms
we once took for granted.
Today we can truly say, the future belongs to us.
If you would like to receive more information
check off the boxes below and complete the
address form.
See for yourself exactly what the Constitution
and the Charter of Rights and Freedoms means
to you and to the future of Canada.
□ The Canadian Constitution
□ The Canadian Constitution Highlights
□ The Constitution and You
□ The Canadian Charter of Rights and Freedoms
□ The Canadian Charter of Rights and Freedoms
A Guide for Canadians
□ Please add my name to your mailing list.
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Ryšiai su
Toronto policija

Š. m. balandžio 14 d. “Wes
tin” viešbutyje buvo bendras
etninės spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovų susitikimas su
metropolinio Toronto polici
jos vadovais. Čia buvo plačiau
supažindinta su nauju greito
sios pagalbos telefono nume
riu 911. Į šią greitąją pagalbą
įskaitoma ugnies, susirgimo,
nelaimingo atvejo ir nusikals
tamieji įvykiai. Čentrinėje po
licijos būstinėje yra specia
lūs elektroniniai aparatai SL-1
su 243 telefono linijomis. 25
tarnautojai budi visą laiką ir
tuojau gali perduoti praneši
mą gaisrininkams, policijai ar
greitajai sveikatos pagalbai
(ambulance), tik paspaudę
mygtuką.
Išsukus tel. 911 numerį, cent
rinė automatiškai gauna šau
kiančio telefono numerį ir ad
resą. Budėtojas gali tą numerį
iššaukti pakartotinai, nors
šaukėjas būtų padėjęs telefo
no ragelį, nieko daugiau ne
pasakęs (apalpęs ar pan.). Šį
numerį galima iššaukti ir iš
betkurio viešo telefono be jo
kio pinigo.
Nuo š. m. balandžio 7 d. įsiga
liojo naujas automobilių pasta
tymo baudų potvarkis. Dabar
reikia sumokėti baudą per 5
dienas betkuriame viešame
banke. Po penkių dienų bauda
padidinama pagal specialų
savivaldybės raštą, ir ją rei
kia sumokėti per 30 dienų arba
eiti teisman. Policininkui ne
reikės liudyti teisme.
Nuo 1983 ar 1984 m., kai bus
duodami automobilių registrą
cijos leidimai pagal savininkų
gimtadienį, tai visos baudos
automatiškai skaitytuvų pa
galba bus užskaitomos automo
bilio savininkui. Jei baudos
nebus sumokėtos, tai savinin
kas negalės pratęsti autovežimio leidimo.
Gegužės 10-15 d.d. skelbia
ma metropolinio Toronto poli
cijos savaitė. Yorkdale preky
vietėje bus policijos paroda.
Iš policijos susitikime daly
vavo Eric Wright, staff super
intendent, F. Dean Audley,
staff sergeant, iš etninių ry
šių vieneto ir kiti policijos pa
reigūnai. Taip pat dalyvavo
apie 50 etninės spaudos atsto
vų. Iš “TŽ” dalyvavo V. Matu
laitis.

Lietuviai Tasmanijos saloje
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Adelaidės choras “Lituania'’ pas vaišinguosius tautiečius tolimoje saloje

Torontiškio ‘‘Gintaro" šokėja Ahrūsėlio šokyje Anapilio scenoje
Nuotr. O. Burzdžiaus

Dainos ir arijos
Tenoro Leono Baltraus muzikinė plokštelė
Kaimyniniame Ročesteryje
gyvenantis solistas L. Baltrus
išleisdino savo dainų bei arijų
plokštelę, kurioje jis, palydi
mas instrumentalistų, atsklei
džia vokalinį savo meną. No
rint su juo susipažinti, geriau
sia įsigyti jo plokštelę.
Čia pateiksime keletą biogra
finių duomenų, iš kurių matyti
solisto nueitas kelias ir pajė
gumas.
Leonas Baltrus gimė 1933 m.
Klaipėdoje. Pradžios mokyklą
pradėjo Vilniuje. Vokietijoje
mokėsi lietuvių gimnazijoje
Ingolstadte. Į JAV atvažiavo
1949 m. 1951-54 m. dalyvavo
Korėjos kare. Po to pradėjo
studijas Eastman School of Mu
sic Ročesteryje, vėliau Syra
cuse universitete.
1956 m. gavo pirmąją stipen
diją iš “Italian Cultural Con
sul” studijuoti Italijoje — St.
Pietro Majella Conservatoria
Di Musica Neapolyje. Po to ga
vo antrą stipendiją iš JAV val
džios studijuoti Vienoje Akademie fuer Musik und darstellende Kunst. Vienoje stu
dijavo muzikos mokslus ir dai
navimą su garsiuoju tenoru Ti
no Pattiera. 1960 m. baigė aka
demiją ir koncertavo Europos
lietuvių kolonijose. Sukūręs
šeimą, sugrįžo į Ameriką.
1964 m. debiutavo Binghamtone “Madame Butterfly” ope

roje — Lt. Pinkertono vaidme
nyje.
1965 m. grįžo į Europą ir ap
sigyveno Anglijos Worthinge,
Sussex. 1966 m. koncertavo su
žymia Covent Garden operos
soliste Olwen Davis lietuvių
kolonijose Hamburge, Mudnchene ir Romoje italų publi
kai, tuo laiku gilindamas dai
navimo studijas Romoje.
1967 m. mirus motinai, atvy
ko atgal į Ameriką ir apsigyve
no Ročesteryje. Nuo 1968 m.
aktyviai reiškėsi Ročesterio
muzikiniame gyvenime su ita
lų “Verdi Opera Society”, kon
certuodamas amerikiečių pub
likai. 1969 m. debiutavo su Ro
česterio Philharmonic Or
chestra ir Rochesterio Opera
Theatre “Merry Widow” — Danillo vaidmenyje. Po sėkmingo
debiuto tais pačiaiš metais vėl
pasirodė su Ročesterio Opera
Theatre “H Tabbaro” operoje
— dramatinėje Luigi rolėje.
Šis pasirodymas taip pat buvo
sėkmingas.
1973 ir 1974 m. dalyvavo kom
pozitoriaus Dariaus Lapinsko
operos spektakliuose Čikago
je. 1975 m. širdies ligai stip
riau pasireiškus, muzikinį gy
venimą sulėtino. 1978 m. po šir
dies operacijos vėl atnaujino
savo muzikinę veiklą ir 1982 m.
pavasarį išleido savo dainų
bei arijų plokštelę. Inf.

Nauja plokštelė
Leonas Baltrus - tenoras
Lietuviškos dainos ir arijos su
Ročesterio Filharmonijos instrumentalistais.

Australijos miestus, jieškodaReikalingi kultūrinės paramos
B. STRAUKAS
mi platesnių galimybių ir tur
Būdami negausūs, Hobarto
Mūsų mažos tautos vaikai, būt į Tasmaniją nebegrįš.
istorinių pasikeitimų poveiky Senstančios vyresniosios kar lietuviai neįstengia išvystyti
je, tartum sprogusios granatos tos lietuviškajame darbe nėra kultūrinės veiklos, todėl yra
skeveldros išsisklaidė į visas kam pakeisti. Dėl tos priežas reikalingi didesnių lietuvių
puses. Niekuomet savo ilgoje ties lietuvybė čia ima blėsti kolonijų paramos. Jie mielai
istorijoje lietuvių tauta nebu galbūt greičiau negu kur kitur. dalyvauja Australijos Lietu
vo taip išblaškyta, kaip šio Kaip vietiniai veikėjai sako, vių Dienose — atvyksta kaip
šimtmečio eigoje. Ne tik pavie šiuo metu visa atspara ir viltis žiūrovai, atsiveža savo spor
nių asmenų, bet ir grupinių lie yra mišrios šeimos, kurios no tininkus ir šokėjus, bet netu
tuvių salelių dabar rasime vi riai lankosi bendruomenės su ri kitų sričių menininkų ir ne
suose kontinentuose ir net nuo sirinkimuose ir parengimuose. pajėgia sudaryti choro. Todėl
šaliausiuose pasaulio užkam Turi tasmaniečiai savo sporto kviečia aplankyti juos savo
piuose. Nuo Aliaskos iki Ug klubą ir tautinių šokių grupę. kaimynines apylinkes. Prieš
nies žemės, nuo Lenos žiočių Didelė jaunuolių dalis jau ne porą metų Hobarte lankėsi
Melburno lietuvių choras. Šių
Sibire iki tolimiausių Australi lietuviškomis
pavardėmis,
jos pietinių salų. Net Saudi nors jie šiuose junginiuose metų kovo mėnesio pradžioje
Arabijoj yra susiorganizavusi noriai, net su entuziazmu da buvo pakviestas Adelaidės
“Lituania” choras. Kvietimas
Lietuvių Bendruomenės apy lyvauja.
mielai buvo priimtas, nors Holinkė. Tad susitikti su broliu
Tačiau Tasmanijos lietuviai
lietuviu betkur pasaulyje šian nemano taip lengvai kapitu bartą ir Adelaidę skiria be
veik 1500 km ir gana stambios
dien nebe naujiena.
liuoti ir peranksti pasitraukti
Didžioji dalis mūsų išeivijos iš tautinio gyvenimo. Nors ne kelionės išlaidos.
yra girdėjusi apie Australijoj gausūs, bet turėdami energin
įsikūrusius lietuvius. Atvežę gų vadų, ne tik nekapituliuoja,
Traukiniu ir lėktuvu
mus iš Vokietijos DP stovyklų, o ir kaikuriais atžvilgiais
Melburną pasiekėme trauki
australai mus išblaškė dvejų pralenkia stipresnes koloni
niu, kuriame praleidome ketu
metų sutarčiai atlikti po visą jas ir gali būti pavyzdžiu ki riolika valandų. Iš Melburno
šį didžiulį kontinentą (apie tiems.
teko skristi lėktuvu virš jūros
8 milijonai kvadratinių kilo
į kitą galą salos, į sostinę Hometrų). Todėl daugelis pateko
Ryšiai su kitataučiais
bartą. Bass sąsiauryje yra vadi
ne kur norėjo, bet ten, kur bu
namasis paslaptingas trikam
Jau daugelį metų Hobarto
vo nusiųsti. Keli šimtai lietu lietuviams vadovauja tokie ne pis kur netikėtai, nepalikę
vių buvo nugabenti ir į tolimą prarandantys energijos vyrai, jokių pėdsakų, dingsta lėktu
ją Tasmanijos salą.
kaip A. Taškūnas, N. Kantvi- vai ir laivai. Dar prieš metus
las, J. Paškevičius, A. Tarvy vienas jaunas lakūnas, skris
Pirmieji ateiviai
das
ir kt. Jie, kitų baltiečių tal damas per šį sąsiaurį, per ra
Ši sala yra į pietus nuo ry
kinami,
prieš septynerius me diją pranešė, kad prieš save
tinio Australijos žemyno. Nuo
tus
įsteigė
trimėnesinį laikraš mato kažkokį šviesų objektą,
žemyno ją skiria apie 300 km
Bass sąsiauris. Su pietiniu tį “Baltic News”, kuriame (8 kuris nesąs lėktuvas, bet laiko
Tasmanijos galu baigiasi žemy psl.) duodama apsčiai žinių si ore gana augštai. Staiga pra
nas ir prasideda antarktikos apie dabartinį gyvenimą Esti nešimas nutrūko. Buvo pradė
tas jieškojimas, bet nebuvo
vandenynas, skalaujantis pie joje, Latvijoje ir Lietuvoje.
rašte nei lakūno, nei lėktuvo
Laikraštis
spausdinamas
tų ašigalio krantus.
likučių.
anglų
kalba
ir
nemokamai
Tasmanijos salą atrado jū
siuntinėjamas
Australijos
gy

rininkas Abel Tasman 1642 m.,
Tokių ir panašių atsitikimų
bet pirmieji ateiviai čia pra ventojams. Skaitytojai atsiun užregistruota gana nemažai.
dėjo kurtis tik 1803 m. Nors čia tiek piniginių aukų, kad Tad kelionė lėktuvu per šiuos
laikraštis be didelių sunkumų paslaptingus vandenis buvo
skiriantis sąsiauris platokas,
šios salos ir Australijos žemy padengia spausdinimo išlai gana nejauki. Iš tiesų per šią
no augalija, gyvūnija ir žmo das ir be sutrikimų savo misi sąsmauką kasdieną perskren
nės — aboregenai buvo tokie ją tęsia toliau.
da dešimtimis lėktuvų, per
Tų pačių veikėjų iniciatyva plaukia laivų ir niekas neat
pat.
buvo prikalbintas vienas li sitinka. Nieko neatsitiko nė
Bet gana greitu laiku čia
beralų federacinio parlamen mums. Laimingai pasiekėme
daug kas pasikeitė, kai saloje
buvo įsteigtos britų nusikaltė to narys ir ministeris, kad su Hobartą, kur mūsų laukė vieti
lių kolonijos, veikusios dau tiktų būti Lietuvos garbės kon nės lietuvių bendruomenės
giau kaip pusę praėjusio šimt sulu Australijoje. Toks sutiki pirm. J. Paškevičius.
mečio. Gyvenimo sąlygos salo mas buvo gautas ir buvo priža
Iš aerodromo miestą pasie
dėta, kad jis pats pasirūpins
je buvo žiaurios. Panaikinus
kėme autobusu. Čia mus suti
išgauti
iš
savo
užsienio
reika

šias kolonijas, žiaurūs pirmų
lų ministerio pripažinimą. Šis ko svetingi Hobarto lietuviai
jų gyventojų papročiai dar il
parlamentaras
buvo nuvykęs į ir visus atvykusius išsivežiojo
gai išsilaikė. Tasmanijoje pir
Romą
ir
susitiko
su Lietuvos į savo namus. Per visas čia iš
miausia buvo išžudyti visi čia
diplomatijos
šefu.
Bet čia vi būtas beveik keturias dienas
buviai. Paskutinis aboregenas
sas
reikalas
ir
sustojo.
Ai' tai buvome globojami ir lepinami
mirė XIX šimtmetyje. Taigi
buvo
kaltė
apsileidimo,
ar pa tartum mieliausi giminaičiai.
Tasmanija yra vienintelė “bal
prasta trumparegystė, šian Tradicinis lietuviškas vaišin
ta” valstija visoje Australijos
dien sunku benustatyti. Taip gumas čia tebėra išlikęs gra
federacijoje.
vienas geras užmojis nuėjo vė žiausiose savo formose. Šeimi
Salos turtai '
ninkai savo svečius apvežiojo
jais.
po visas miesto žymesnes vie
Tasmanijos sala savo dydžiu
A. Taškūnas yra Hobarto uni tas, suruošė ekskursijas į to
(68.000 knu) ir forma labai pri
versiteto lektorius ir eina uni limesnes salos apylinkes, po
mena Lietuvos teritoriją. Že
versitete svarbias administra būvius, jiešminę ir kitokius pa
mėlapyje atrodo tartum sky
cines pareigas. Turėdamas bendravimus, iš savo svečių ne
das. Kraštas kalnuotas, išrai
glaudžius ryšius su valdžios, reikalaudami jokių piniginių
žytas slėnių ir upių. Daugybė
administracijos ir religinių išlaidų. Už visa tai mes galė
pakrančių įlankų sudarė geras
bendruomenių institucijomis, jome atsilyginti tik savo atsi
sąlygas įrengti gerus uostus,
jis
sugeba skleisti lietuvių in vežtom dainom.
kurie žymiai prisidėjo prie
formacijas
ir rasti ten pritari(Bus daugiau)
sparčios šios salos ekonomi
mo.
nės gerovės sukūrimo. Saloje
apstu žemės turtų — įvairių
metalų rūdos ir anglies. Pa
kankamai drėgmės, palankios
sąlygos gyvulininkystei. Geri
keliai, patogus oro ir jūrų susi
siekimas, išsivysčiusi pramo
nė, augšto lygio švietimo sis
tema gyventojams teikia iški
lų gyvenimo lygį. Mažas gyven
tojų skaičius (6 gyv. kv.
kilometre) nepajėgia pilnai iš
naudoti visų gamtos išteklių.
Žmonės gyvena pasiturinčiai.
Seniai dingo kalinių paliktos
žiaurumo nuotaikos. Gyven
tojai malonūs, išsimokslinę,
draugiški.
Klimatas
labai
palankus. Vasarą termometras
retai peršoka 30 laipsnių C, o
žiemą taip pat retai nukrinta Tasmanijos salos Port Arthur kalėjimo griuvėsiai. Kairėje matyti mirusiu
sala, kurioje buvo badu numarinti keli šimtai senovės tremtinių vaikų.
žemiau 0.
Nuotraukos dešinėje — B. STB AUKAS, kairėje — J. STEPAN AS
Įsikūrė ir lietuviai
Dėl čia suminėtų ekonomi
nių, klimatinių ir kitokių sąly
gų sutartis atlikę lietuviai ne
siryžo iš šios salos kraustytis į
žemyną, nes čia jau buvo spė
ję vienur kitur įsikabinti.
Taip čia įsikūrę, visi gerai eko
nomiškai susitvarkę, vaikus į
mokslus išleidę, negausios lie
tuvių šeimos ramiai leidžia
saulėlydžio dienas. Vieni jau
išėję į pensiją, kiti dar dirba.
Nėra čia jokio tarpusavio
skirstymosi į kastas pagal tur
tą ar išeitą mokslą, kaip tai
yra praktikuojama Amerikoje.
Visi jaučiasi vieni kitiem arti
mi ir reikalingi. Pagaliau se
natvė ir prasidėję įvairūs ne
galavimai visus suvienodina ir
Australijos Adelaidės choro “Lituania” nariai Tasmanijos saloje prie Port
sulygina.
Arthuro kalėjimo griuvėsių. Iš kairės: J. STEPANAS, ALB Adelaidės apy
Dauguma jaunimo, baigę linkės pirm. Č. ZAMOISKIS, O. ZAMOISKIENĖ, P. URNEVIČIENĖ, L.
mokslus, išsikėlė į didžiuosius RADZEVIČIENĖ, O. DEČKIENĖ

Lietuviai teologijos studentai Romoje, gavę mažuosius šventinimus Šv.
Kazimiero kolegijoje, su vyskupu A. DEKSNIU, rektoriumi prel. L. TULABA (kairėje) ir kun. ST. KULBIU, SJ. Stovi iš kairės: K. KAKNEVIČIUS
STANIŠKIS, E. PUTRIMAS (kraštinis)

Nesenstantis šventasis
Šv. Pranciškus Asyžietis, gimęs prieš 800 metų, tebėra aktualus
ir mūsų laikais
T.

VIKTORAS

GIDŽIŪNAS,

“Pranciškau,
Pranciškau,
mano namai griūva, atnaujink
juos!” Tai žodžiai, kuriuos iš
girdo Pranciškus Asyžietis,
besimelsdamas Šv. Damijono
bažnytėlėje, prašydamas Die
vą nurodyti jo pašaukimą. Nuo
kryžiaus prabilęs Kristus jam
pavedė atnaujinti Bažnyčią,
ne pastatą, bet tikinčiųjų
Bendriją. Vėliau iš Evange
lijos jam paaiškėjo, kad jis
yra siunčiamas sakyti pamoks
lų ir tuo būdu atnaujinti krikš
čionių Bendrijos bei atstatyti
jos žmonių širdyse.
Šv. Pranciškus matė visas sa
vo laikų blogybes ir dvasiškių
ydas, bet, prieš jas kovodamas,
nesmerkė žmonių, kaip tai da
rė jo laikų klaidatikiai, kovo
dami prieš krikščionių Bendri
ją. Savo gerumu jis laimėjo ne
tik paklydusius, bet ir klaida
tikius ir tuo būdu galėjo atnau
jinti savo laikų Bendriją. Man
atrodo, kad ir šiandien pran
ciškoniškas kuklumas, nuošir
di Kristaus meilė ir ištikimy
bė Katalikų Bendrijai daugiau
patarnauja sielų išganymui
kaip išdidūs teologai, iškrei
piantys Kristaus Evangeliją.
Kristaus Bendrijos negali
atnaujinti tie, kurie jos neklau
so ir neapkenčia, kurie joje
jieško tik ydų ir silpnybių.
Čia mums reikia sekti šv. Pran
ciškaus pavyzdžiu, kuris kuni
gus gerbė ir jų klausė, Kris
taus įsteigtą Bendriją mylėjo
ir savo sekėjams įsakė klausy
ti, ją gerbti ir mylėti.
Visų laikų žmonėms sunku
kitų klausyti, žemiškų verty
bių atsižadėti ir savo geidu
lius suvaldyti. Iš patyrimo ži
nome, kad tvarka tiek valsty
bės, tiek bendruomenės gyve
nime be paklusnumo, be au
kos neįmanoma. Šv. Pranciš
kui ir jo dvasios vaikams pa
klusnumas, jei neprieštarauja
Dievui ir sąžinei, yra besąly
ginis, tačiau nepažeidžiantis
asmens laisvės. Pranciškonų
paklusnumas autoritetui, mei
lė bei atsidavimas savo tau
tai ir visų žmonių tarnybai yra
istorinis faktas.
Neturtas yra žmonių siau
bas. Socialinis skurdas buvo
ir yra visokių blogybių vers
mė, asmeninių nesantaikų, re
voliucijų ir karų priežastis.
Šv. Pranciškui ir jo dvasios
vaikams priešingai — neturtas
yra augščiausia dorybė, išplau
kianti iš beturčio Jėzaus mei
lės, o kartu ir didžiausia Die
vo bei artimo meilės priemo
nė. Beturtis yra laisvas žmo
gus. Jo niekas netrukdo Dievą
garbinti ir artimui tarnauti.
Savanoriškas neturtas, iš Die
vo meilės pasirinktas, nekelia
neapykantos
turtingiesiems,
neruošia revoliucijų ir karų.
Jis neša ramybę, meilę, taiką
ir gėrį. Pranciškonai, eidami
elgetauti šv. Pranciškaus įsaky
mu, įžengę į betkuriuos na
mus, sako: “Ramybė šiems na
mams!” Daug kur jie ir sveiki
nasi: “Dievas mano viskas!”
“Taika ir gėris!”
Skaistybės nesilaikymas ir
geidulių tenkinimas šiandien
žmones pastatė sukultūrintų

gyvulių klasėn, kurie nesilai
ko nei prigimtų šeimos ryšių,
nei lyčių skirtumo. Jie neturi
ir tėviškos kūdikių meilės, dėl
to nevertina net jų gyvybės. Šv.
Pranciškus laikėsi angeliškos
skaistybės, bet nesmerkė šei
mos gyvenimo, kaip darė jo lai
ko klaidatikiai. Jis savo vie
nuolines bendruomenes sutel
kė šeimos gyvenimo pavyzdžiu.
Su moterimis palaikė draugiš
kus ryšius, kad vestų jas
krikščioniškon tobulybėn ir
jų energiją kreiptų apaštala
vimo kryptimi.
Nuo pirmųjų tėvų nuopuolio
žmonės visomis išgalėmis sten
giasi apvaldyti gamtą ir jai
viešpatauti. Iki šių dienų jie
daug yra pasiekę, bet atšiau
rios gamtos jėgos dažnai atne
ša skaudžių nelaimių, dėlto
žmonės dažnai jos bijosi ir ne
apkenčia? O visdėlto gamta, šv.
Pranciškaus sampratoje, gaivi
na žmogų, skatina meilę Kūrė
jui ir yra mūsų kūniškojo gyve
nimo šaltinis, sudarantis sąly
gas pasiekti antgamtinį tikslą,
kaip tai atskleidžia šv. Pran
ciškus savo pamoksluose ir
“Kūrinių giesmėje Kūrėjui”.
Prieš šv. Pranciškų visur
vyravo kryžius. Jis kilo ant
šventovių ir vienuolynų bokš
tų, stovėjo virš pavergėjų, kad
būtų žmoniškesni, virš paverg
tųjų, kad teiktų paguodos, spin
dėjo ant laivų stiebų, kad lai
mintų audringąją jūrą. Kry
žius buvo visur, bet nebuvo
ant jo nukryžiuoto žmogaus.
Atėjo Pranciškus ir Alvernos
kalne paprašė kryžiaus kan
čios. Ten jis taip vieną naktį
meldėsi: “Viešpatie Jėzau,
Tave prašau, kad man prieš
mirtį suteiktum, kiek tai ga
lima, sieloje ir kūne jaučia
mą skausmą, kurį tu kentėjai
ant kryžiaus didžiausioje savo
kančioje”. Ir jam buvo suteik
ta kančia — liko pažymėtas
Kristaus žaizdomis, tapo gyvu
nukryžiuotojo atvaizdu.
Kančios ir kryžiaus šiandien
bodimasi, net palaiminimuose
vengiama kryžiaus ženklo. Da
bar pasaulyje yra ir kančia,
ir kryžius, bet nėra savanoriš
kai kenčiančio žmogaus, ma
tančio atperkamąją kančios
prasmę. Ir juo labiau žmogus
vengia kančios, juo labiau kan
kinasi. Kančią reikia priimti
su meile. Šv. Pranciškaus se
kėjai ir šiandien ragina mylė
ti kančią ir kryžių, nes be kry
žiaus kančios nėra išganymo.
Tuo būdu šv. Pranciškus yra
aktualus ir mūsų laikais. Jis
per savo dvasios skleidėjus tu
ri daug ką pasakyti ir lietu
viams, tik prašo neužsklęsti
jiems durų. Tie skleidėjai nori
jiems kalbėti ne tik šventovė
se, bet ir ten, kur jau nebesi
girdi lietuvių kalbos. Jie nori'
kalbėti per savo spaudą, per
trečiąjį šv. Pranciškaus ordi
ną. Jie labai laukia iš lietuvių
prieauglio tęsti išganingiems
Dievo ir Tėvynės meile pagrįs
tiems darbams. '

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

Maceinos “Asmuo ir istorija”
Pastabos svarstant profesoriaus dėstomas dabarties mintis

Lituanistinės Klevelandu mokyklos vyresniųjų mokinių orkestrėlis koncertuoja

Nuotr. V. Bacevičiaus

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

ALFONSAS TYRUOLIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

linimo. Bet jie darbštūs, su
manūs ir turi vilčių, kad bent
jų vaikai pasieks augštesnį iš
silavinimą. Indrė Balčiuvienė
svajoja, kad jos sūnus Vilius
taps evangelikų kunigu, o Erd
mė Batrušatienė ypač rūpina
si, kad jos dukterys “augštai
iškiltų”, nepaisydama, kad to
bus pasiekta lietuvybės pra
radimo kaina.
Šiaip jau visi H. Suderman
no apysakų veikėjai kalba lie
tuviškai, net ir tie, kurie yra
vokiečių kilmės, dažniausiai
moka lietuviškai, o patys lie
tuviai irgi moka vokiškai. Teis
mo bylose jiems duodama pro
ga kalbėti lietuviškai, kad ga
lėtų geriau išreikšti savo
mintis.

Ansas Balčius
Apysakų siužetai imti iš žve
jų, ūkininkų, ūkio darbininkų
ir tarnų gyvenimo. Ansas Bal
čius (Balczus) “Kelionėje į Til
žę” yra gerai prasikūręs ir
šaunus žvejys, “beveik ponas,
kuris su vokiečiais kalba vo
kiškai, savo grogo stiklę sal
do kaip vokietis ir kuris savo
bylose moka taip puikiai gin
tis, jog gali apsieiti be išlai
dų advokatams”.
Šauni ir jo žmona, iš Minijos
kilusi turtingo Jakštačio duk
tė Indrė, trijų vaikų motina,
vienas iš išimtinai teigiamų
moteriškų charakterių Suder
manno apysakose.
Žodžiai ir papročiai
Bet “velnias” atsiranda šei
Dėlto
ir į savo vokiškai pa
moje, kai ten ima dirbti tarnai
rašytas
apysakas H. Sudertė Buše, kuri sukursto Balčių
atsikratyti Indre, kad pati ga mannas yra įdėjęs nemažai
lėtų ten įsikurti. Neva susitai lietuviškų žodžių, kaip “klė
kinimo kelionėje laiveliu į Til tis”, “talka”, “antrininkas”,
žę jis ją turėjo paskandinti, kuriems gal sunku buvo rasti
bei išėjo priešingai — Indrės vokišką atitikmenį. Įdėtą ir
romumas, pasitikėjimas Augš- lietuviškų kreipinių, kaip “O
čiausiojo valia jį paskatino, Jėzau”, “Pons Wackmistras”,
kilus audrai, ją išgelbėti, “Ponuszi” ir kt., taipgi nema
nors jis pats paskęsta, lyg ir žai mažybinių bei malonybiišpirkdamas aną nelemtą su nių daiktavardžių.
Ypač daug scenų “Lietuviš
manymą.
kose apysakose”, II. SudermanMiks Bumbulis
nas yra atskleidęs iš lietu
Panašią atomazgą randame vių etnologinio, religinio ir
gerokai kriminalinėje apysa socialinio gyvenimo. Visa tai
koje “Miks Bumbulis”, kur jau nuskendę į praeities gel
brakonierius, nužudęs giri mes. Ypač lietuviškos vestu
ninką dėl neleistino veiksmo, vės išsamiau pavaizduotos apy
draudimo, bando savo kaltę iš sakose “Jons ir Erdmė” ir
pirkti, tapdamas jo dukraitės “Samdinė”16. Iš jų matyti, kad
nuoširdžiu globėju. Jai žuvus Sudermannas nepritarė lietu
dėl nelemtos žmonos kėslų, vių su vokiečiais vedyboms,
belankydamas globotinės ka idant patys lietuviai geriau
pą pakliūva į sargybinių ran išlaikytų savo etniškumą. Jis
kas (buvo pabėgęs į Lietuvą) pasinešęs stoti ir prieš kitas
ir savo gyvybe kaip ir išper socialines blogybes, pvz. be
ka savo nusikaltimus. Jį auto saikį gėrimą vestuvėse ir net
rius vadina “šauniu samdiniu laidotuvėse17. Jam rūpi ir lie
šviesiais veido bruožais”, ku tuvės moters socialinė padė
ris įsitikinęs, kad ir blogą dar tis, kad ji nebūtų perdaug iš
bą atlikdamas gerai daro ir naudojama vokiškojo dvaro.
net “Tėve mūsų” sukalba.
Gerbdamas tautinius lietu
vių papročius, H. Suderman
Mariukė Tainošiūtė
nas savo apysakose mėgo pa
Netokia šiurpia nuotaika, vaizduoti tautinius lietuvai
bet irgi po daugelio permai čių drabužius. Nekartą jis mi
ningų nuotykių baigiasi apy ni “marginę” — margą, įvairių
saka “Samdinė”, kur nupasa raštų sijoną, kuriuo “Kelio
kota Mariukės Tamošiūtės (Ta- nės į Tilžę” Indrė galėjo ste
moszus) istorija. Iš vokiečio binti vokietes Tilžėje. Deja,
Westphalio dvaro parėjusi tar apysakoj “Jons ir Erdmė” Ule
nauti pas Enskius, ji pamils lė ir Urtė jau nebesirūpina
ta jų sūnų Jurį. Jam žuvus, tuo išskirtiniu lietuvišku ap
pretenzijų į ją reiškia Jozupas daru, nes jau gerokai paveik
Vilkatis, kuris ją ir veda, bet tos vokiškos kultūros bei pa
tik po nelaimingų nuotykių ji pročių. Jos, aišku, jau nebedėįplaukia į ramybės uostą, iš vės to rūtų vainikėlio, kurį te
tekėdama dar už kito.
kėdama dar dėvėdavo lietu
vaitė, tebesilaikanti simboJons ir Erdmė
Didelio darbštumo ir dar lingų savo tautos papročių.
atkaklesnės kovos su likimo Jos gal ir nebesimels prieš
galiomis vaizdų randame pla vedybas, kaip meldėsi “Sam
čių apmatų apysakoje “Jons dinės” Marinkė.
Pastarojoje apysakoje ran
ir Erdmė”14. Šių jaunų žmonių
dame
anais laikais Mažojoje
įsikūrimo pastangos sunkiai
Lietuvoje
praktikuojamą “iš
įveikiamame raiste ir kliūčių
bandymo
”
(Auf
Prob) paprotį,
nugalėjimas (pvz. po viską nai
kinančio potvynio) bemaž ne kai pasamdyta tarnaitė, jei
turi sau lygaus pavyzdžio. bus tinkama, turi progą ište
Pats autorius giria Joną, va kėti už jaunojo ūkio įpėdinio.
dindamas jį “tokiu šauniu ir Bet, kaip apysaka rodo, nevisumaniu”. “Ir kažkas esą būtų sad tai baigiasi laimingai. Šiuo
netvarkoje, jei tokie žmonės atveju kaltas buvo tėvas Ensneprasiveržtų pirmyn”15. Bet kys, kuris sūnaus Jurio mei
šeimoj kyla nesantaika dėl lę Marinkei tramdė perdaug
dukterų auklėjimo, dėl jų pa rigoristišku religiniu nusista
sidavimo svetimai kultūrai, tymu. Tam papročiui buvo
kas šią šeimą gerokai apardo, priešinga vokiečių valdžia,
kone sugriauna, ir tik lietu bet Enskys tvirtino, kad “lie
viškas atkaklumas nepasiduo tuviai turi kitą išmintį nuo
ti blogiui padėtį išgelbsti, nors Dievo”.
Talka buvo žinoma tiek Di
reikia viską pradėti iš naujo.
džiojoje, tiek ir Mažojoje Lie
Bemoksliai
tuvoje. Jos vaizdą H. Suder
Būdami ūkininkai, žvejai ar mannas pateikia apysakoj
šiaip darbininkai bei samdi “Jons ir Erdmė”. Talka prak
niai, H. Sudermanno lietuviai tikuojama daugiau mažesniuo
apskritai tėra mažo išsimoks se ūkiuose, kur mažiau savo

pačių darbo rankų. Šis papro
tys ugdė glaudesnius kaimyni
nius ryšius, padėdavo kelti
ekonominę gerovę, ypač kad
kaimai vienas nuo kito buvo
atokiai, tik žvejų sodybos bu
vo arčiau viena kitos.
Religiniai bruožai
H. Sudermanno vaizduo
jami lietuviai yra išimtinai
protestantiško tikėjimo, nors
Šilutėje ir apylinkėse buvo ir
katalikų. Šilutėje jie turėjo
šventovę, statytą XIX š. pabai
goj. Apskritai, H. Sudermanno
lietuviai yra pamaldūs, darbus
pradeda malda ir yra įsitikinę,
kad be pagalbos iš augščiau
nieko nelaimėsią. Apysakoje
“Jons ir Erdmė” susitinkame
su evangelikų maldininkais,
vadinamais “apšviestaisiais”
(Erlaeuchtete). Jie meldžiasi
ne šventovėje, bet namie, pvz.
pas Tarutį. Jie savo griežto
mis religinėmis pažiūromis
panašūs į puritonus.
Religiniame H. Sudermanno
lietuvių gyvenime kartais ran
dame senojo lietuvių tikėjimo
ir mitologinių užuominų. Lai
mė (Laima) nekartą rūpinasi
ūkio gerove, savo rūstį kartais
parodo Magila, ir niekas ne
gali išvengti Giltinės dalgio.
Ypač dažnai minima meilės
deivė Milda. Nors visi apysa
kų veikėjai yra krikščioniško
tikėjimo, bet vienas kitas dar
praktikuoja ir senojo lietuvių
tikėjimo papročius, pvz. Miks
Bumbulis mirusios pagerbimą
kapuose atlieka pagal anuos
senoviškus papročius, prisi
mindamas tiesioginį gyvųjų ir
mirusiųjų ryšį.18
Apskritai, H. Sudermanno
lietuviai tikėjimo atžvilgiu nė
ra vienalytiški: vieni jų laiko
si oficialaus tikėjimo, kiti nu
krypę į individualinę prakti
ką, treti tebėra veikiami se
nojo tikėjimo prisiminimų.
Apie netikinčiuosius nieko
negirdėti.
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Sudermann, Hermann, Bilderbuch meiner Jugend. Stuttgart,
1922, p. 191.
Skrupskelis, Ig., “Hermannas
Sudermannas”, Židinys, 1929,
nr. 1, p. 79.
“Rūpestį” (Frau Sorge) į lie
tuvių kalbą , vertė J. Vaznelis
1938 m.
K. Puidos vertimai į lietuvių
k.: “Joninės”, 1912, “Garbė”,
1922.
Nadler, Josef, Geschichte der
deutschen Literatur. Wien,
1951, p. 703.
Naujok, Rudolf, Das Memelland in seiner Dichtung, Mė
mei, 1935, p. 125.
Fechter, Paul, Geschichte der
deutschen Literatur. Berlin,
1941, p. 663.
Sudermann, Hermann, Frau
Sorge. Berlyn, 1930, p. 105.
Sudermann, Hermann, Johannisfeuer. Stuttgart, 1900, p.
146.
T. p., p. 159.
Naujok, Rudolf, op. cit. p. 82.
Vertimai į lietuvių k.: “Kelio
nė į Tilžę”; novelės. Vertė A.
A. Druktenis. Vilnius, 1960.
“Lietuviškos apysakos”. Išver
tė V. Volertas. Chicago, 1970.
(Išversta tik “Kelionė į Tilžę”
ir “Samdinė”).
“Turinio atžvilgiu meistriškas
kūrinys” (G. v. Wilpert, Lexikon der Weltliteratur, II. Stutt
gart, 1980, p. 700).
Sudermann, Hermann, Litauische Geschichten. Berlin, 1922,
p. 125.
Būdinga, kad Sudermanno ap
rašytose vestuvėse negirdėti
dainų. Gal jų nedėjo dėlto,

FELIKSAS JUCEVIČIUS
Kaip ir kitos Antano Macei
nos knygos, taip ir pastaroji
yra sklandžiai parašyta. Taip
lengva ir malonu ją skaityti,
jog atrodo, kad turi rankose
kokį romaną. Ir visdėlto jis
paliečia čia labai sunkius ir
komplikuotus klausimus. Net
ir pačios sąvokos, apie kurias
sukasi nuolatos jo mintys, yra
perkrautos metafiziniu svoriu.
“Asmuo”, “istorija”, “laikas”,
“erdvė”, “kalba”, “tradicija” ir
1.1, yra tos žmogaus proto sukur
tos kategorijos, apie kurias yra
prirašyta ne šimtai, o tūkstan
čiai knygų.
Ką tai reiškia? Kad jos pažy
mi dalykus, kuriuos žmogaus
protas sunkiai įkanda. Kitos
iš jų yra taip miglotos, jog pro
jas sunkiai prasiveržia žmogiš
kosios minties spindulys. Imki
me kaip pavyzdį “istoriją”. Ši
sąvoka yra abstrakcija, kurią
žmogaus protas atsieja nuo
tiek daug dalykų, jog ji leng
vai kalbančio filosofo burnoje
tampa žodžiu be jokio turinio.
Iš viso, kai žmogus vienu žo
džiu nori daug pasakyti, tai
dažnai jis nieko nepasako. Kaikada istorija reiškia įvykių
tėkmę, o kaikada pasakojimą
apie jų tėkmę. Atrodo, kad A.
Maceina turi mintyje ir vieną,
ir kitą. Jis sako: “Istorija, bū
dama vyksmas, kinta nuola
tos...” (p. 2). Kitur: “...istorija
yra praeities sudabartinimas”
(p. 28). Tai labai gerai. Bet kai
kada sunku suprasti kaikuriuos jo teigimus. Jis sako: “Is
torija nėra metafizinė praei
tis, vadinasi, nebūtis” (p. 37).
Tačiau kartu ji yra “kova su lai
ku” (p. 28). O laikas yra “slink
tis nebūtin” (p. 27). Ar tai ne
reiškia, kad istorija kovoja su
nebūtimi? Kadangi kaip istori
ja, taip ir nebūtis (imant ir lai
ką) yra abstrakcijos, tai išeina,
kad viena abstrakcija kovoja
prieš kitą abstrakciją. Štai ko
dėl taip dažnai filosofija apkal
tinama, kad ji nėra kas kita,
kaip šneka apie šneką. Iš tik
rųjų, ji yra dažnai žaidimas są
vokomis, kurios stokoja dalyki
nio turinio. Reikia nepamiršti,
kad yra tik žmogus ir jo veiks
mai. Bet yra milijonų milijo
nai žmonių ir kiti milijonų mi
lijonai veiksmų.
Kokių žmonių ir kokius jų
veiksmus pažymi istorija? Tik
tuos žmones ir tuos jų veiks
mus, apie kuriuos kalba istori
kai ir filosofai? Jei tai prilei
džiame, tai istorija ir istorijos
filosofija yra ne mokslas, o fik
cija. Štai kodėl šiandien vis
dažniau ir dažniau pasigirsta
balsų, laikančių istoriją ir is
torijos filosofiją tam tikru lite
ratūros žanru. Kiekvienu atve
ju istorijos sąvoka taip subend
rina žmones ir įvykius, jog ji
panėši į tą baslį, kuriuo malkininkas pažymi milijonus skir
tingiausių medžių.
Kalbėdamas bei apibūdinda
mas asmenį, A. Maceina sako,
kad pagrindinė ir esminė jo sa
vybė yra “vienkartybė”, o jo
būdingiausia savybė — “tapa
tybė” (p. 12 ir p. 14). Bet ar tai
negalioja kiekvienam šios že
mės padarui? Imkime pakelė
je augančią smilgą, apie ku
rią dainuoja kartais mūsų poe
tai. Kas gali paneigti jos vienkartiškumą ir tapatiškumą?
Mūsų filosofas daro skirtumą
tarp asmens ir individo. Šį skir
tumą daro ir kaikurie kiti filo

sofai. Jei šiomis sąvokomis pa
žymime tam tikrus žmogaus as
pektus, kurie skiriasi vienas
nuo kito, tai šis skirtumas turi
dalykinį pagrindą, bet jei jos
pažymi žmogų apskritai, jo vi
są būtybę, tai šis skirtumas
neišlaiko loginės kritikos
Nesuprantamas ir sekantis
teigimas: “Todėl įrodymų, kad
asmuo yra nemirtingas savai
me, nėra ir negali būti” (p. 21).
Jei čia autorius turi mintyje
kitę savo teiginį, kad “žmogiš
kosios prigimties sande as
mens rasti negalima” (p. 14),
tai šis jo drąsus tvirtinimas
taip nestebintų. Tačiau visdėl
to kyla klausimas, ar A. Macei
na žino, kad asmens sąvoka iš
sivystė krikščionybės įtakoje
ir kad ji buvo kaip tik vartoja
ma pažymėti nemirtingajai pri
gimčiai? Kadangi ši knygutė
yra skiriama krikščioniškam
lietuvių jaunimui, tai šis jo
tvirtinimas yra sunkiai priim
tinas. Kuo skiriasi žmogus nuo
kitų žemės padarų? Ne “vienkartybe” ar “tapatybe”, kaip fi
losofas sako, o savo dvasia bei
savo dvasinėmis galiomis, ku
rių dėka jis yra ne šiaip sau
padaras, o asmuo. Dvasia yra
kaip tik tas dalykas, kuriuo
remdamiesi
krikščioniškieji
mąstytojai įrodinėja žmogaus
nemirtingumą. Kas atmeta
žmogaus nemirtingumą, tas at
meta paprastai ir jo dvasinę
prigimtį. O žmogus be dvasinės
prigimties yra ne asmuo, bet
tik padaras.

Kai A. Maceina kalba apie
laiką ir erdvę, tai jauti, kad
jis turi daug vargo tai anali
zuoti. Visi filosofai su tomis
sąvokomis vargo. Jis skiria aiš
kiai laiką nuo erdvės, kaip tai
darė ir kiti. Bet modernioji fi
zika sako, kad mes to daryti ne
turime teisės. Jiegu jie to pai
sytų ir jei dar jie erdvės ir lai
ko neatsietų nuo medžiagos, ar
nebūtų jiems lengviau filoso
fuoti ir apie laiką, ir apie erd
vę, ir apie žmogų (juk jis turi ir
medžiaginę prigimtį), ir net
apie pačią “istoriją”? Yra fi
losofų ir Heideggeris yra vie
nas iš jų, kurie mano, kad filo
sofams nereikia paisyti moks
lų. Štai kodėl jie daug prišne
ka apie laiką ir erdvę ir iš tik
ro nieko nepasako. Heideggerio “Sein und Zeit” yra pavyz
dys. Aristotelis ir Tomas Akvinietis buvo išmintingesni.
Jie suprato, kad metafizika be
fizikos yra tik šnekalai.
Antanas Maceina, ASMUO IR
ISTORIJA. Serijos “Mūsų idė
jos dabarties šviesoje” 1 nr.
Išleido “Ateitis” (17689 Goldwin Dr., Southfield, MI 48075,
USA). Redagavo Algis Norvi
las, apipavidalino Jonas Kup
rys. 1981 m., 92 psl. Kaina —
$4.00.

Atsiųsta paminėti
VARPAS, žurnalas tautos bei
žmogaus laisvės, tautinei kultū
rai ir lietuvybei, 1980-1981 m. 17
nr. Redaktorius — Antanas Kučys
(1448 Star Lane, Lemont, IL 60439,
USA). Administratorius — Titas
Briškaitis (1214 N. 16 Ave, Mel
rose Park, IL 60160, USA). Leidė
jas — Varpininkų Filisterių Drau
gija. Numerio kaina — $3.
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Klevelando “Grandinėlė”, vado
vaujama Liudo Sagio, gegužės 2
d. atliks lietuviškų liaudies šokių
raidą atspindinčią naują prog
ramą “Nuo Sudaužtinio iki
Kupolinio”. Ji yra paruošta L.
Sagio ir įtraukta į Ohio valstijos
etninės kultūros projektą. Kon
certe dalyvaus ir sol. Aldona
Švedienė. Jis įvyks Klevelande,
“Cuyahoga Community Metro
Campus” teatre, 2900 Community
College Ave. Ta pati programa
bus
pakartota
Čikagos
lietuviams gegužės 8 d. Marijos
gimnazijos auditorijoje.
Dail. Antanas Mončys, Pary
žiuje gyvenantis skulptorius,
ir šiemet yra pakviestas dėsty
ti medžio bei akmens skluptūrą
Europos Meno Akademijos Triere rengiamuose vasaros kursuo
se liepos 19 — rugpjūčio 28 d.
d. Informaciniame leidinyje
tarp kitų dėstytojų įrašytas ir
A. Mončys, gimęs 1921 m., dailę
studijavęs Lietuvoje ir Prancū
zijoje, nuo 1973 m. vadovaująs
skulptūros programoms Cite
Universitaire Paryžiuje, suren
gęs keliolika parodų įvairiuose
kraštuose.
Dvyliktąją dailės parodą Niu
jorko bei apylinkių lietuviams
vasario 13-14 d.d. Kultūros Ži
dinyje surengė LB Niujorko
apygardos valdyba su savo pirm.
A. Vakseliu. Ši tradicinė paro
da, susieta su Vasario 16 šven
te, susilaukė 39 dailininkų su
122 kūriniais. Joje buvo pagerb
ti trys pernai šimtąjį gimtadie
nį turėję dailininkai — meno
istorikas Ignas Šlapelis, skulp
toriai Petras Rimša ir Juozas
Zikaras. Tų trijų velionių kū
riniai buvo išstatyti ant laužy
ta linija išdėstytų skydų prie
scenos. Parodą atidarė genera
linis Lietuvos konsulas A. Si
mutis. Premijas paskyrė vertin
tojų komisija, kurią sudarė —
A. Vakselis, V. Dobužinskis, Č.
Janušas, P. Jurkus ir P. Vaškys.
LB Niujorko apygardos $300
premiją, parūpintą JAV LB kul
tūros tarybos, laimėjo kanadie
čiai dailininkai Anastazija ir
Antanas Tamošaičiai. M. K. Čiur
lionio vardo $300 premija teko
Vytautui Ignui. Jos mecenatas
— lietuvių bankelis “Kasa”. Velionies J. Zikaro vardo vienkar
tine $300 premija pasirūpino
jo sūnaus Vainučio Zikaro šei
ma. Ji buvo paskirta, bet ne
įteikta parodos atidaryme neda
lyvavusiam skulptoriui Vytau
tui Kašubai. Dvyliktosios pa
rodos $100 premiją laimėjo Vi
da Krištolaitytė. Šios premijos
mecenatas — Simo Kudirkos
šaulių kuopa. Trys garbės žyme
nys teko Albinui Elskui, Alek
sandrai Merker ir Danguolei
Kuolienei. Apie pernai šimtą
jį gimtadienį turėjusius daili
ninkus — I. Šlapelį, P. Rimšą
ir J. Zikarą kalbėjo Paulius Jur
kus, apibūdindamas jų gyveni
mą, lietuvių tautai skirtus dar
bus.

Parodą gražiai papildė vasa
rio 14 d. vakaras, skirtas litera
tūrai ir muzikai. Pagrindinis
dėmesys teko pavergtos Lietu
vos poezijai, su kuria dalyvius
supažindino Tomas Venclova.
Jis padarė plačią tos poezijos
apžvalgą, vengdamas poetų pa
vardžių. Kaikurie sugebėjo grei
tai nusilenkti kompartijos rei
LIETUVIŲ DIENOS, mėnraš
kalavimams, o kiti liko ištiki
tis, 1982 m. 2 nr. Leidėjas — Anta
nas F. Skirius (4364 Sunset Blvd., mi poezijai. Paminėjo tik du
Los Angeles, C A 90029, USA). Me poetus labiausiai paklususius
tinė prenumerata — $20, Kanado kompartijos režimui. Lietuvos
poetų eilėraščius skaitė buvęs
je— $25.
Kauno dramos teatro aktorius
Vytautas Valiukas ir Irena Veblaitienė. Su savo poezija b e i
atliktais kitų poetų eilėraščių
vertimais programon įsijungė
Tomas Venclova. Koncertinį
M. K. Čiurlionio, VI. Jakubėno
ir K. V. Banaičio kūrinių intar
pą atliko pianistė Aldona Kepalaitė. Antroji popietės dalis
teko dviem Maironio sukaktim
— gimimo 120 metų ir mirties
50 metų. Jo “Lietuvos istorijos”
įvadą bei kelis populiarius ei
lėraščius skaitė aktorius Juo
zas Bole y-Bulevičius. Progra
mai pasibaigus, buvo įteiktos
premijos meninių nuotraukų
parodos laimėtojams. Pastarą
ją suorganizavo žymusis foto
Po sėkmingo solistės G. Čapkauskicnės koncerto Floridos St. Petersburge.
grafas Vytautas Maželis. Ver
Iš kairės: LB apylinkės pirm. BUTKUS, kun. J. GASIŪNAS, G. BUTtintojų komisija — pirm. Jur
KUTĖ-ČAPKAUSKIENĖ, kun. K. BUTKUS
Nuotr. M. Borusienės
gis Okunis, nariai — Geriman
tas Penikas ir Liudas Tamošai
tis
$100 premiją paskyrė Kaziui
kad ir Donelaitis piktinos jų
emphasis of drinking lies in
Daugėlai, $75 — Vytautui Maže
nevykusiu dainavimu perdaug
his not entirely hidden desire
liui, $50 — Juozui Rygeliui. Šiom
įsigėrus!
to bring about a reform which
premijom po $100 paskyrė sa
17 Sudermann, Hermann, Litauiwould abolish all the customs
sche Geschichten. Berlin, 1922,
which involve the imbibing of vaitraštis “Darbininkas”, žur
nalas “Aidai” ir $25 pridėjo vie
alcoholic beverages”.
p. 239. Plg. A.C. Matulis, Lithua
nian Culture in Modern Ger 18 Pig. Botyrius, J., Lietuviai nas minėtos komisijos narys.
Sudermanno “Lietuviškose apy Dailės ir nuotraukų parodas
man Prose Literature. Purdue
University, 1966, p. 102: “The
sakose”. Athenaeum, t. 5, 1934,
uždarė LB Niujorko apygardos
reason for Sudermann’s over
p. 95.
pirm. A. Vakselis.

Vilniaus “Lazdynų” kino teat
ras savo lankytojams surengė
vilniečio liaudies menininko
Vlado Vyto meninės kalvystės
darbų parodą. Jis yra šaltkal
vis, turintis savo kalvę Lazdy
nų pušyno pakraštyje, prie se
no Bukčių kaimelio. Ją pasta
tė liaudies menininkas Jonas
Praninskas, pastatą papuošdamas medinėmis kolonėlėmis su
išdrožinėtais
ornamentais,
gandralizdžiu ant stogo. Žaiz
dras įsiliepsnoja paspaudus
elektrinį mygtuką. Nesumoder
nintas tik priekalas ir plūkto
molio asla. V. Vytas, Lietuvos
Meno Draugijon įsijungęs 1979
m., dabar daug laiko skiria liau
dies dailės kūrybai. Parodoje
buvo išstatyti jo meninės kal
vystės darbai: kėdė “Keturios
seserys”, stalas “Svečiui”, kė
dės “Dvynės”, šviestuvas “Šven
tinis”, suolas “Avinas”, žvaki
dė “Laimės žiburys”, laikrodis
“Rašytojui” su dvylika P. Cvir
kos raštų tomų, veidrodis “Sva
jonė”, stovas gėlėms, žarstek
lių rinkinys prie židinio. V. Vyto
sukurtos geležinės įvairaus dy
džio saulutės puošia M. K. Čiur
lionio kelio liaudies meistrų
stogastulpių viršūnes.
Pianistė įneša Leonavičiūtė,
prieš keletą metų baigusi prof.
J. Karnavičiaus vadovaujamą
specialaus fortepijono klasę
Vilniaus konservatorijoje, stu
dijas dabar gilina Leningrado
N. Rimskio-Korsakovo konser
vatorijoje pas prof. A. Icharevą. Ataskaitinį savo koncertą
I. Leonavičiūtė surengė Vil
niaus konservatorijos salėje.
Programon ji buvo įtraukusi
J. S. Bacho tokatą, J. Haydno
sonatą, C. Debussy “Mergaitę
linų spalvos plaukais”, “Mig
las”, F. Liszto “Obermano slė
nį”.
Pirmo
lietuviško
filmo
“Žydrasis horizontas” dvidešimtpenkmetis buvo paminėtas
Vilniuje, “Lietuvos” kino teat
ro salėje. Šis vaikams skirtas
filmas yra pirmasis Lietuvos
kino studijos bandymas, atlik
tas 1957 m. vien tik savo jėgo
mis. Scenarijų apie jūrininkais
norėjusius tapti vaikus para
šė R. Lankauskas, režisavo ką
tik studijas baigęs V. Mikalaus
kas, muzikę sukūrė E. Balsys,
o dabartiniam filmų rež. A.
Žebriūnui teko dailininko pa
reigos. Daugiau patirties turė
jo tik filmuotojas A. Mockus.
Perėjūną Tiburcijų vaidino
dabartinis kino kritikas ir “Do
kumentikos” redaktorius E.
Aukštikalnis. Mažojo smuike
liu grojusio Sauliuko vaidme
nį atliko V. Lopas, kuris dabar
yra chorvedybos dėstytojas
augštesniojoje J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. Muzi
kinio Kauno teatro sol. Z. Masiulevičiūtei, dabartinei sce
nos veteranei, tada teko Sau
liuko mamos vaidmuo. Kitus
vaidmenis buvo sukūrę vaikai
iš Klaipėdos ir Vilniaus. “Žydro
jo horizonto” rež. V. Mikalaus
kui talkinęs H. Šablevičius da
bar jau pats yra plataus pripa
žinimo susilaukęs filmų režisorius.
Lietuvos Mokslų Akademijos
lietuvių kalbos ir literatūros
institutas šimtąjį Antano Vienuolio-Žukausko
gimtadienį
paminėjo kovo 25 d. moksline
konferencija. Instituto vado
vas K. Korsakas kalbėjo apie
didelę rašytojo reikšmę lietu
vių literatūrai, mokslininkų at
liekamus jo kūrybos tyrinėji
mus. Pranešimus skaitė: J. Žė
kaitė — “A. Vienuolio huma
nizmas”, P. Kniūkšta — “Liau
dies kalbos dvasia A. Vienuo
lio kūriniuose”, J. Stonys — “A.
Vienuolio psiehologizmas”, A.
Zalatorius — “Veiksmo vietos
tipologija A. Vienuolio novelistikoje”, S. Žukas — “A. Vie
nuolio personažų tipologijos
klausimai”, A. Pužas — “A. Vie
nuolio memuariniai apsakymai
ir lietuvių dokumentinė pro
za”, J. Mališauskas — “Kaikurių A. Vienuolio dramų rankraš
čiai”, A. Samulionis — “A. Vie
nuolis ir teatras”, J. Skliutauskas — “A. Vienuolis Kaukaze”.
Kauniečiai velionį rašytoją gi
mimo sukakties proga prisimi
nė kovo 29 d. literatūros vaka
ru viešojoje J. Paleckio vardo
bibliotekoje. Įvadinį žodį tarė
jos kraštotyros skyriaus vedė
jas V. Spitrys. Atsiminimais da
lijosi Kaune gyvenantis rašyto
jo sūnus Stasys Žukauskas, ver
tėjas E. Viskanta. Muzikinio
teatro solistai S. Repečkaitė
ir G. Šmitas atliko “Veronikos
raudą” ir Anicoko dainą iš V.
Baumilo operos “Paskenduolė”.
Ištraukas iš A. Vienuolio kūri
nių skaitė aktoriai A. Macke
vičiūtė ir A. Vrubliauskas. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!

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

• Parduodantiems per mus nuolaida

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

• Nemokamas nejudomo turto
1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

įkainojimas

Tei.
Namų

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

Kanados Įvykiai
(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
Antradieniais

10-3
10-3

Trečiadieniais uždaryta

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

90 dienų termin. indėlius 131/2%
180-185 d. term, ind........ 14 %
term, indėlius 1 metų
14į/i%
term, indėlius 3 metų
13 %
pensijų s-tą
14 %
spec. taup. s-tą.................. 13 %
taupomąją s-tą
11 %
depozitų-čekių s-tą
6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
19 %
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

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

2239 Bloor Street West.

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
---1------------------ 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

I GARBENS

Įdomūs velykiniai lietuvių papročiai. Vienas jų — margučių ridinėjimas. Nuotraukoje — Hamiltono Vyskupo
Valančiaus mokyklos mokiniai ridinėjimo varžybose
Nuotr. J. Miltenio

m^kbt

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 (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog į garažg.

• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

•

džeto deficitas tebėra apie
$12-13 bilijonų.
Gallupo institutas kovo mė
nesį atliko viešosios nuomo
nės tyrimus, liečiančius da
bartinių Kanados partijų po
puliarumą. Pasak gautų rezul
tatų, apsisprendę kanadiečiai
rinkimuose į parlamentą tada
būtų balsavę: 42% — už konser
vatorius, 31% — už liberalus,
24% — už socialistus. Vasa
rio mėnesį konservatorius rė
mė tik 36%, liberalus — 35%,
socialistus — 26%. Liberalus
sukrėtė net 11% juos pralen
kęs konservatorių populiaru
mas. Komentatoriai, remda
miesi šiais duomenimis, tei
gia, kad dabartiniuose parla
mento rinkimuose Toronte ne
būtų išrinktas nė vienas libe
ralas, o visos Kanados mas
tu rinkimus laimėtų konser
vatoriai su atstovų dauguma.
Daroma išvada, kad libera
lams labiausiai pakenkė ka
nadiečių daugumai nepriimti
nas finansų ministerio A.
MacEacheno biudžetas, inflia
cijos nesumažinęs paskolų
pabranginimas,
rekordinis
nedarbas.
Ministeris pirm. P. E. Tru
deau, anksčiau kalbėjęs apie
pasitraukimą iš politikos ir
nedalyvavimą
sekančiuose
parlamento rinkimuose, da
bar, matyt, vėl pakeitė savo
nuomonę. Daug kam atrodė,
kad jo pagrindiniu tikslu bu
vo Kanados konstitucijos re
forma bei jos parsivežimas
Kanadon. Tas tikslas jau yra
pasiektas. Vankuveryje įvy
kusiame pasikalbėjime su te
levizijos atstovu P. E. Trudeau
pareiškė, kad šiuo metu jis
dar negalvoja apie pasitrau
kimą. Esą reikia pirma sulauk
ti infliacijos ir nedarbo suma
žėjimo.
Praėjusią savaitę Kanados
parlamentarai prisiminė, kad
jau sukako lygiai 14 metų, kai
vyriausybės vadžias 1968 m.
perėmė L. B. Perasoną pakei
tęs P. E. Trudeau. Tos sukak
ties proga jį karštu plojimu
sutiko liberalai, bet kitokios
nuomonės buvo konservato
riai ir socialistai, apsiginkla
vę statistikos duomenimis.
1968 m. infliacija tebuvo 4%, o
dabar yra 11,6%. Nedarbas ta
da buvo matuojamas 4,5%,
dabar — 9%. Biudžetinės val
džios išlaidos per 14 metų pa
didėjo net 600%. 1968 m. turė
tas $500.000.000 biudžeto de
ficitas jau seniai yra peržen
gęs metinę $10 bilijonų sumą.
Už namų morgičių paskolas
1968 m. reikėjo mokėti 9,1%
palūkanų, o dabar — 18,5%.
Praėjusią vasarą jos buvo per
žengusios net 20% ribą. Esą
visa tai, ką 1968 m. galėjai įsi
gyti už vieną dolerį, dabar jau
kainuoja 2 dolerius ir 83 cen
tus. Kanada tada, matuojant
ją gyventojų pasiekta gerove,
buvo antroje vietoje pasau
lyje po JAV. Dabargi ji nukri
tusi j 13-tą ar 14-tą vietą. P. E.
Trudeau, atsakydamas į opo
zicijos parlamentarų mestus
kaltinimus, teigė, kad Kana
dos turtingumas jo valdymo
metais padidėjo daugiau negu
trigubai. Esą Kanadoje buvo
parūpinta daugiau darbų nei
kitose didžiosiose valstybė
se. Didesnius nedarbo nuo
šimčius už Kanados dabar tu
ri tokios šalys, kaip Prancū
zija, JAV ir Britanija. Jo at
kirtis susilaukė entuziastiš

ko liberalų plojimo, bet bu
vo sutiktas konservatorių ir
socialistų neslepiamu sarkaz
mu. Konservatoriai netgi pa
reikalavo P. E. Trudeau pasi
traukimo iš ministerio pirmi
ninko pareigų su visu ministerių kabinetu.
Karališkoji Kanados mone
tų kalykla ruošia planus, pa
gal kuriuos popierinis Kana
dos doleris galės būti pakeis
tas monetiniu. Kalyklos viceprez. D. Cudahy pranešimu,
tie planai bus pateikti vyriau
sybės patvirtinimui 6 ar 8 mė
nesių laikotarpyje. Esą mo
netinių dolerių dabar labai
reikia viešo susisiekimo bend
rovėms, visokioms automati
nėms pardavimo bei žaidimų
mašinoms. Tokiu atveju po
pieriniai doleriai greičiau
siai bus visiškai išimti iš apy
vartos, gal net ir dviejų dole
rių banknotai, jeigu toliau
siautės dideliu mastu inflia
cija, mažinanti dolerio vertę.
Monetinis doleris būtų maž
daug dabartinio pusdolerio
dydžio, jo svoris — kaip dviejų
25 centų monetų. Popieriniai
doleriai greit susidėvi, daug
kainuoja jų išlyginimas bei
suskaičiavimas. Kanados ban
kas kasmet išleidžia 600 milijo
nų banknotų, kurių 250 milijo
nų yra vieno dolerio.

EKSPORTAS
Iškilieji sportininkai
Vitas Gerulaitis vėl nelauktai
pralaimėjo beveik užtikrintas
rungtynes WCT teniso turnyre,
kuris buvo žaidžiamas Šveicari
joje. Jisai sėkmingai ir užtikrin
tai žaidė iki pasiekė baigminį
žaidimą. Baig. žaidime pirmąsias
rungtis apylygėje kovoje laimė
jo amerikietis Bill Scanlon 7-5,
7-6. Sekančias dvi rungtis su di
džiule persvara 1-6 ir 0-6 laimė
jo V. G. ir atrodė, kad tuo beveik
užsitikrino turnyro laimėjimą.
Deja, lemiamą rungtį nelauktai
laimėjo B. Scanlon 6-4.
Po 19-kos rungtynių Grand Prix
varžybose V. Gerulaitis randasi
7-toje vietoje su 420 tšk. J. Connors
yra pirmoje vietoje su 1030 tšk.
Arčiausiai V. Gerulaičio yra du
tenisininkai, kuriuos jis galėtų
lengvai aplenkti: J. Kriek (P. Af
rika) 425 tšk. ir I. Noah (Prane.)
424 tšk. Piniginiais laimėjimais
V. Gerulaitis randasi 5-oje vie
toje su $136.675. Čekas I. Lendi
eina pirmuoju su $468.250.
“Sports Illiustrated” yra išlei
dęs didžiulius spalvotus V. Ge
rulaičio plakatus, kuriuos galima
užsisakyti šiuo adresu: Sports
Illustrated c/o Marketcom Loek
Box 2257, Hampton Bank, 4301
Hampton Ave, St. Louis, MO. 63109,
USA. Plakato nr. 4110 ir kainuoja
JAV $3.95 vienas, užsisakant 3 —
$10.00. Dar reikia pridėti $1.00
pašto išlaidoms.
Robertas Pickell-Pikelis nese
niai buvo pagerbtas, kaip vienas
iškiliausių krepšinio žaidėjų Ka
nadoje. R. Pikelis, plačiai žino
mas Vankuverio lietuviams, atsto
vavo Kanadai 1952 ir 1956 m. olim
piadose ir 1959 m. Britų Bendruo
menės žaidynėse. Jis taip pat po
rą metų žaidė futbolą Edmontono
Eskimų komandoje ir šiuo metu
yra Kanados “racquetball” meiste
ris (virš 50 m.). Jo sūnus Steve da
lyvavo Montrealio olimpiadoje ir
laimėjo sidabro medalį plaukime.
Jonas Karpis sėkmingai žaidė
Toronto miesto ir priemiesčių
krepšinio rungtynėse. Nors dėl ne
tikėtų pražangų težaidė trumpai,
vienok Jonas pasižymėjo kaip iš
skirtinas žaidėjas priemiesčių
komandoje įmetęs 12 taškų. Šio
sezono pabaigos rungtynės yra
labai populiarios, surenkami ge
riausi žaidėjai. Rungtynes stebė-

Ateitininkų žinios
Metinė
Toronto
ateitininkų
šventė — gegužės 15-16 d.d. Šeš
tadienį — atskiros programos
jauniam
moksleiviam
ir
studentam. Šeštadienio vakarą 7
v. Lietuvių Vaikų Namuose (pas
seseles) — dr. K. Skrupskelio pa
skaita. 8 v.v. — jaunimui
šo
kiai Prisikėlimo Parodų salėje.
Sekmadienį, 9.45 v. ryto — įžodis,
10 v.r. — šv. Mišios Prisikėlimo
parapijos šventovėje. Po Mišių —
agapė.
Koordinacinio komiteto posė
dis — gegužės 2 d. po 10 v. Mi
šių Prisikėlimo posėdžių kam
baryje aptarti šventės pasiruoši
mo darbams.
Padėka seselei Ignei ir kun. A.
Saulaičiui už moksleiviams vestas
rekolekcijas, o p.p. Andruliams —
už patalpas. Padėka “Paramos”
bankui už paskyrimą $300 atei
tininkų veiklai.
Jaunių stovykla Dainavoje —
liepos, 4-18 d.d. Registracija bai
giasi birželio 1 d. Stovyklos tema:
“Tautinė laiko raketa”. L. U.

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1 L5
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ALFONSAS GARBENIS jums sgžiningai 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:
13’/2 % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius
14JĄ % už 1 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-tas (dep.)

Skautų veikla
• XX-tosios Romuvos stovyklos
rengėjų k-tas posėdžiavo Londone
balandžio 18 d. Dalyvavo 10 vadovų-vių iš Detroito, Londono ir To
ronto.
Diskutuoti
vadovybės
sudarymo, programos ir ūkio
reikalai. Vadovybėn pakviesti ir
sutiko priimti pareigas : stov. virš,
ps. A. Senkus ir ps. L. Saplys, pav. v.
s. Č. Senkevičius, adj. s. D. Ker
šienė, skaučių pastovyklės virš. v.
s. L. Gvildienė, komendantas s. V.
Turūta, ūkio virš. ps. M. Rusinas ir
ps. R. Sriubiškis, programos dalis
v. s. M. Vasiliauskienė ir ps. Asta
Saplienė, kapelionas v.s. St. Kulbis, SJ. Šalia seserijos ir brolijos
pastovyklių bus ir bendra pastovyklė, kurioje pagal suau
gusiems pritaikytą programą galės
stovyklauti
skautininkai-kės,
akademikai-kės, židiniečiai bei vi
si kiti, buvę vadovai-vės ar dabar
pareigų neturį S-gos nariai-rės.
Bendrajai stovyklai vadovauti su
tiko v.s. Kaz. Batūra ir s. P. Sap
lienė. Į stov. rengėjų komitetą
įsijungė skautininkai — J. Orentas
ir J. Asminas iš Detroito, L. Eiman
tas ir A. Dragūnevičius iš Londono.
Dar pakviesti R. Kasputienė ir A.
Baltakienė iš Hamiltono, D. Garbaliauskienė iš Toronto. Sekantis
didysis pasitarimas — birželio 13
d. 1 v.p.p. vėl Londone.
• Stovyklos rengėjų k-to posėdis
— gegužės 5 d. skautų būkle.
• Mindaugo dr-vės sueiga —
gegužės 5 d.
• LSS suvažiavimo biuletenis, 4
nr. oficialiai skelbia š.m. kovo 24 d.
rinkimų rezultatus. Nuo tos datos
naujai
išrinkti
vadovai-vės
pradėjo eiti savo pareigas. Ka
nados rajono vadu yra išrinktas v.s.
Č. Senkevičius (40 Burrows Ave.,
Islington, Ont. M9B 4W7, tel. 416233-7321). Broliškas ačiū v.s. V.
Skrinskiri, buvusiam rajono vadui,
už įdėtą darbą, besirūpinant
rajono veikla. Č. S.

jo 2.500 žiūrovų ir dar keli šim
tai žiūrovų neturėjo laimės pa
tekti vidun. Tai buvo 12-tosios to
kio masto rungtynės.
Thomas Kalweit laimėjo ketvir
tą vietą profesijonalų šokių ant
ledo varžybose Jaca, Ispanijoje.
T. Kalweit atstovavo Kanadai.
Pranas Berneckas, buvęs ŠALFASS pirmininkas, rūpinasi Ka
nados sportininkų išvyka Austra
lijon ir yra gavęs oficialų pakvie
timą į metinę Australijos lietu
vių sporto šventę. Kanados lie
tuviai sportininkai yra labai su
sidomėję šia išvyka ir džiaugia
si vėl galėdami aplankyti užjū
rio draugus. Iš privačiai gauna
mų laiškų matyti, kad ir Austra
lijos lietuviai mūsų mielai laukia:
“Jaunimas jau dabar plačiai kal
ba apie kanadiečių gastroles, o
mergaitės jau dabar ruošia ap
gyvendinimo bei globojimo są
rašus ir negali jais pasidalinti”.
A.S.

REALTOR
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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 apdrausto 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

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

Gifts Jntornational Jnc
2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

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

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

482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S- ir F- Janavičiai

European
Ca tering
Europietiškas patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.
*
*

Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.
Namuose kepti pyragai ir t. t.

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO
ANTROJI MEDALIO PUSĖ
Malonu, kad jaunosios kartos
lietuvaitė turėjo drąsos žvilgte
rėti į antrąją medalio pusę. Pa
prastai mes linkę žvelgti tik į vie
ną mums palankią medalio pusę.
Žinome, tai ne tik nepasitarnauja
tiesai, bet ir mus pačius nukreipia
nuo tikrovės. Politikuojam jaus
mais, gyvename svajonėmis.
Kas padovanojo sovietams Balti
jos valstybes tema nėra nauja. Jūs
paminėjote ir kaltininkus, kuriuos
daugumas mūsą jau seniai žinojo,
nes visų įvykių raidą patys turė
jome pergyventi. Kuris čia žodis
geriausiai tiktų, sunku pasakyti —
“padovanojo” “atidavė” “padalino
Europą”...
Karo laimėtojai visados dali
nasi karo grobiu. Kas nusprendė
Europos likimą? Didžiausi kal
tininkai yra tuometinė Amerikos
vyriausybė su prezidentu ir pata
rėjais priešakyje ir tuometinė
Anglijos vyriausybė.
Jei Rusijai buvo kas “dovanota”,
ji mandagiai dovaną priėmė. Žino
ma, Stalinas tokios “dovanos” ir
norėjo.
Koks buvo Amerikos ir Angli
jos naivumas to laiko politiniuo
se sprendimuose! Amerikiečių už
sienio politika yra didelė miste
rija. Šiandien amerikiečiai jau
prisipažįsta žinoję, kad japonų
laivynas artinasi, bet dar buvo už
300 mylių. Kodėl leido sunaikinti
Pearl Harbour? Jie iš anksto ži
nojo, kad Vietname karo nelaimės,
bet kodėl vedė jį 10.000 dienų?
Kai žiūrim į pirmąją medalio
pusę, matom, kad Amerika yra pa
dariusi daug humaniškų darbų —
pvz. priėmė kaimynus kubiečius
ir mus tolimus pabėgėlius. Bet
antroji medalio pusė rodo ką ki
tą. Amerika del “Coca Cola” in
teresų gali ir tavo “skūrą” par
duoti.
Birute, dabar jieškokim mūsų
priešų. Didžiausias mūsų prie
šas yra ne komunizmas, bet Rusi
jos imperializmas. Komunizmas
dar nebuvo gimęs, bet caro Rusi

ja okupavo Baltijos kraštus, drau
dė spaudą, rusino, trėmė į kator
gą. Dabar viso to tik tęsinys.
Kinijos, Jugoslavijos, Kubos,
Prancūzijos, Italijos komunistai
mums nieko blogo nepadarė. Pran
cūzijos komunistai užtarė Čekos
lovakiją, Kinijos komunistai ir
mums siūlėsi padėti, bet ar mes
rimtai jų pasiūlymą svarstėm?
Mes džiaugiamės, kad šiemet
švęsime 60 metų sukaktį, kai Ame
rika pripažino Lietuvą “de jure”.
Bet taip pat atsiminkime, kad ji
viena ranka pasirašė “de jure”,
kiek vėliau kita ranka įkišo Lie
tuvą meškai tiesiai į nasrus!
Viena iš mūsų nelaimių yra geo
grafinė krašto padėtis — atsidū
rėm dviejų banditų karo lauke.
Meška visą laiką varvino seiles,
jieškodama, kaip prieiti prie Bal
tijos jūros.
Jeigu Lietuva kelsis, tai dėlto,
kad Lietuvoje bus pakankamai lie
tuvių. Būtų labai gerai, jei lietu
viai neišsisklaidytų po plačią Ru
siją. Lietuvai brangus kiekvienas
lietuvis.
Vyrai, laikykitės, Amerika jus
išgelbės! Amerika “išgelbėjo”
Vengriją, Čekoslovakiją, Afganis
taną, Lenkiją . . .
Mūsų landžiojimai, varstymas
senatorių, kongresmanų durų nė
per centimetrą nepriartina Lie
tuvos nepriklausomybės. Jie man
dagūs, jiems reikia rinkimuose
mūsų balsų, jie mėgsta lietuvišką
krupniką ir gerą konjaką.

Jus gerbiąs —
Jonas Ladyga, Montrealis
PRALEISTOS PAVARDĖS
“TŽ” 13 nr. kultūrinės veiklos
skyriuje, rašant apie kalbininko
Petro Būtėno literatūrinį pali
kimą, praleistos dvi pavardės,
būtent, Jackaus Sondos ir Jono
Vizbaro. Šie asmenys lygiai dar
bavosi prie kruopštaus kalbinin
ko P. B. rankraščių ir knygų tvar
kymo.
J. Vizbaras

“Lietuviškos vestuvės”
Metinis “Atžalyno” vakaras Toronto Lietuvių Namuose
Balandžio 24 d. torontiškis
“Atžalynas” gausiems žiūro
vams parodė ištisų metų savo
darbo vaisius. Nors tai tauti
nių šokių grupė, tačiau meti
niuose savo vakaruose pasiro
do įvairiais pavidalais. Šiais
metais ji inscenizavo lietu
viškas vestuves, kuriose daug
šokama, grojama ir vaidinama.
Pirmoje programos dalyje
pasirodė atitinkamai apsiren
gęs kvieslys su krivūle (Vyt.
Štuikys) ir visus ėmė kviesti
į būsimas vestuves. Scenoje
susirūpinusius tėvus vaidino
L. Nakrošienė ir P. Šturmas.
Prie jų prisidėjo piršlys (E.
Pamataitis) ir kiti. Paruošia
mojoje dalyje, šalia vaidybos,
vyko ir šokiai.
Antroje dalyje scenoje pasi
rodė vyrų būrys su alaus sta
tine ir jaunavedžiu. Po vyrų
šokio prisijungė merginos,
ir visi atliko vestuvinius šo
kius, kuriuose dalyvavo visos
keturios “Atžalyno” grupės —
apie 100 šokėjų. Tai sudarė
vientisą vestuvinį vaizdą, ku
riame trūko tiktai dainininkų.
Muzikantų orkestre grojo —
Regina ir Atis Bankai, Doug
Sanford, Aldona Bliskytė ir
p. Krikščiūnienė.

Greitai prabėgo valandą už
trukusi originaliai sudaryta
meninė programa. Po jos “At
žalyno” tėvų komiteto pirm.

V. Dauginis iškvietė scenon
mokytojas-vadoves bei kitus
talkininkus ir jiems išreiškė
nuoširdžią padėką. Šiuo metu
“Atžalynui” vadovauja Silvi
ja Martinkutė, talkinama Ire
nos Poškutės, Vidos Javaitės,
Vidos Dovidaitytės, Aldonos
Zanderienės. Teko patirti, kad
vadovybėje bus pasikeitimų,
nes vyriausia vadovė Silvija
Martinkutė netrukus ketina
persikelti Čikagon.
Buvo pagerbti ir buvę šokė
jai — specialias metalines
plokšteles su įrašais gavo 7
šokėjai veteranai (neatvyko
12). '
Baigdamas sceninę progra
mą, tėvų komiteto pirm. V.
Dauginis išreiškė padėką vi
siems svečiams bei vakaro da
lyviams, kurie, skaniai pava
karieniavę, liksmai šoko ir da
lyvavo loterijoje.
Atlikęs metinio vakaro pro
gramą, “Atžalynas” rengiasi
išvykai į tautinių šokių festi
valį Portugalijoje. Iš Toron
to išskris birželio 18 ir grįš —
viena grupė birželio 27 d., ki
ta — liepos 4 d. Festivalis bus
Lisabonoje. Dalyvaus 8 tauty
bių šokėjų grupės. “Atžalynas”
atstovaus Kanadai, bet kelio
nę turės finansuoti savo lėšo
mis. Jis buvo parinktas iš 30
suinteresuotų grupių. Didžiau
sias atžalyniečių rūpestis šiuo
metu — lėšos kelionei. B.

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR

Spaudos
baliaus
laimingieji
“TŽ” spaudos baliuje balan
džio 17 d. įvyko didžiosios lo
terijos bilietų traukimas. Štai
jos laimingieji.
I. P. Eidukaičio medžio dro
žinį laimėjo 14163 nr. J. Saba
liauskas, Toronto, Ont. 2. A.
Bliūdžiaus gintarinį paveiks
lą — 09042 dr. A. Valiulis, Mis
sissauga, Ont. 3. K. Manglico
paveikslą — 15503 G. Baliūnienė, Mississauga, Ont. 4. V. Krištolaitytės paveikslą — 12973
J. Steiblys, Hamilton, Ont. 5.
B. Batraks keramiką — 04382
Jokubaitienė, Toronto, Ont.
6. P. Baltuonio medžio droži
nį — 06239 kun. J. Nevers, She
nandoah, JAV. 7. R. Paulionio
paveikslą — 17147 L. Skripkutė, Hamilton, Ont. 8. G. Balsie
nės keramikos lėkštę — 01652
Sakas, Buffalo. JAV. 9. Mohawk
Furniture lempą — 10543 P.
Ščepavičius, Toronto, Ont. 10.
E. Jankutės magztas skaras —
09257 A. Sprainaitis, Missis
sauga, Ont. 11. S. Šileikienės
paveikslą — 11931 A. Laugalys, Cambridge, Ont. 12. Z. Pacevičienės keramikos vazą
— 12716 S. Augaitis, Islington,
Ont. 13. A. Tamošaitienės pa
veikslą — 19840 G. Balčiūnie
nė, Toronto, Ont. 14. A. Valiū
no paveikslą — 16232 J. Gegu
žis, Toronto, Ont. 15. S. Jaškaus
paveikslą — 16471 kun. V. Stan
kūnas, Montreal, P. Q. 16. A.
Katelienės skulptūrą — 02105
P. Dauginas, St. Catharines,
Ont. 17. A. Tamošaičio paveiks
lą — 05889 kun. F. Kireilis,
Chicago, JAV. 18. H. Žinuidzinienės paveikslą — 19779
A. Narbutaitė, Toronto, Ont.
19. K. Bačėnienės megztą užklodą — 10532 H. Sakalauskas,
Toronto, Ont. 20. P. Bigausko
paveikslą — 13757 B. Norkus,
Toronto, Ont. 21. V. Balsien
ės keramikos vazą — 07849 J.
Drąsutis, Toronto, Ont. 22. R.
Žiūraitienės paveikslą —18410
M. Magas Petruškevičienė,
Edmonton, Alta. 23. $500 —
13793 L. Ališauskienė, Missis
sauga, Ont.
Skelbdami loterijos laimė' tojus, reiškiame nuoširdžią
padėką Čikagos “Vaivai” ir vi
siems, talkinusiems šiam sėk
mingam vakarui. Dėkojame
J. Arštikaičiui už gėles, “TŽ”
rėmėjoms už pyragus, Anapi
lio Moterų Būreliui ir P. Šče
pavičiui už nuoširdų darbą,
R. Laurinavičienei už skanaus
maisto paruošimą, KLK Mote
rų Draugijos Anapilio skyriui
už meno parodos surengimą.
Taip pat dėkojame gausiems
abiejų loterijų laimikių au
kotojams, visų tarnybų talki
ninkams ir visiems, kuo nors
prisidėjusiems prie šio ren
ginio, skirto mūsų spaudai pa
remti. Rengėjai

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

Moksleivių

ateitininkų

STOVYKLA
“NERINGOJE”
šiais metais bus nuo
rugpjūčio 15 - 22 d. d.
Programa bus labai (vairi ir
turininga. Stovyklos glo
bėja sutiko būti Gitą Kup

činskienė.

NAMAI

•ŪKIAI

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

•

ŽEMĖ

231-2839
274-4313
232-1990

Įstaigos (416) 233-3323

Prašome iš anksto regist
ruotis pas sės. Margaritą:

I. C. C. P u t n a m,
Conn. 06260, USA.
Telefonas (203)928-5828.

DRAUDA
r—w

r

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6
DRAUDA

•

Winnipeg, Man.
GAVĖNIOS
REKOLEKCIJOS.
Balandžio 3 d. mūsų kolonijoje
pasibaigė rekolekcijos, kurias
vedė kun. Placidas Barius, OFM.
Nors tomis dienomis buvo šaltas
oras ir siautė sniego pūgos, bet
žmonių per visus tris vakarus su
sirinkdavo namažai. Atrodo., visi
dalyvavusieji šiame susikaupime
buvo sužavėti šio kunigo-vienuolio naujomis mintimis jo pasaky
tuose pamoksluose. Jis kalbėjo
kas vakarą skirtingomis ir šiais
laikais aktualiomis temomis: arti
mo meilė, lietuviškos parapijos
metai, meilė šeimoje ir kt.
Rekolekcijų vedėjas gvildeno
šias temas visiškai naujai ir pa
sakojo pamokančius pavyzdžius.
Susirinkusiems kun. Placidas
jautėsi dar artimesnis, nes jis pats
dar 1950 m. gyveno ir dirbo pasto
racinį darbą Winnipego lietuvių
kolonijoje.
Šios rekolekcijos buvo užbaig
tos Verbų sekmadienį, balandžio
4. Po pamaldų visi dalyvavusieji
susirinko į šventovės salę agapeipietums bei pokalbiams.
VELYKINIAI
MARGUČIAI.
Praėjusią žiemą mūsų klebonas
kun. J. Bertašius buvo paprašy
tas ponios H. Snikers (Museum
Man & Nature tautinės kultūros
skyriaus vedėjos) paruošti aprašy
mą ir lietuvių velykinių margu
čių dažymo programą. Š. m. kovo
10 d. Šv. Kazimiero šventovės kle
bonijoje tai buvo padaryta talki
nant dipl. seselei Vidai Balčiū
naitei ir inž. Jurgiui Valaičiui.
Jiedu,.paėmę čia pat išvirtus bal
tus kiaušinius, juos dažė svogūnų
žievių skiedinyje, vaške ir kitais
būdais. Po to nulaužto stiklo kam
pu šiuose nudažytuose kiaušiniuo
se braižė lietuviškus ornamentus
— tulpes, juostas, koplytėles ir
pan.
Visas marginimo vyksmas buvo
fotografuojamas muzėjaus atsto
vo į skaidrių filmą. Tos skaidrės
su inž. J. Valaičio paruoštu teks
tu apie margučių dažymą, trumpą
Lietuvos istoriją ir velykinius
papročius mūsų krašte bus išsiun
tinėtos visiems Kanados muzėjams didesniuose centruose. Ev. f.

BOOKBINDING STUDIO

"SAMOGITIA"
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

ta \\< )\ I IiI \l’’"
(Atkelta iš 10-to psl.)
togų į parapiją. Daug atostogauti
jam neteko, nes lankė lietuvių šei
mas ir vedė rekolekcijas savo tau
tiečiams, be to, nusiskundė lietin
gu oru.
Kun. L. Zaremba lankėsi Montrealyje ir čia viešėjo ištisą savaitę
laiko.
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
selių vienuolyną lankė vyresnioji
vienuolyno vadovė sės. Aloyza iš
Putnamo ir čia praleido kelias die
nas.
Pirmoji vaikučių Komunija bus
AV šventovėje gegužės 2 d. Vaiku
čius šiai jų iškilmingai šventei pa
ruošė seselė Teresė.
Montrealio AV parapijos choras
ir vyrų oktetas dalyvavo CBC radi
jo rengtose etninių grupių varžy
bose Kvebeke ir laimėjo pirmą vie
tą. Jiems buvo paskirta $1000 pre
mija. Tai nuopelnas visų mūsų atli
kėjų ir jų uolaus dirigento muz. A.
Stankevičiaus, kuris dirbdamas su
keliais mūsų muzikiniais viene
tais, randa laiko dar ir kurti dai
nas, leisti plokšteles. Šiuo metu
jau turi išleidęs dvi savo kūrinių
plokšteles.
Jurgis Žukauskas, Julijos ir
Petro Žukauskų sūnus, atlieka ka
rinę tarnybą Petawawa, Ontario,
netoli Otavos. Dažnai aplanko
Montrealyje gyvenančius tėvus
bei draugus.
Montrealio “Gintaro” ansamb
lis gegužės 8 d. rengia iškilmingas
savo naujos plokštelės sutiktuves.
Ta proga atvyksta Toronto “Ginta
ro” ansamblis šių iškilmių pratur
tinimui. Nekantriai laukiame šios
plokštelės, nes mūsų “Gintaras”
yra vienintelis ansamblis laisvuo
se Vakaruose, turintis liaudies
instrumentų orkestrą. Džiaugia
mės, kad šios plokštelės išleidi
mas jau yra įgyvendintas. N.B.

Lietuviškoji
parapija
1982-ji yra Lietuviškos Pa
rapijos Metai. Atsiliepdamas
į šių metų manifestą, KLK
Centras, susitaręs su KLB
krašto valdyba, rengia specia
lų suvažiavimą š. m. gegužės
8, šeštadienį, Hamiltono lietu
vių parapijos patalpose. Regis
tracija — nuo 9 v.r., posėdžiai
— nuo 10 v.r.
Įvadą padarys KLB krašto
valdybos vicepirm. inž. J. V.
Danys. Svarstybų forma bus
gvildenama tema: “Lietuviš
koji parapija dabar ir ateity
je”. Taip pat numatytos pamal
dos ir užkandžiai. Dalyvauti
kviečiami visi kunigai, para
pijų tarybų bei komitetų na
riai, organizacijų atstovai,
KLB apylinkių pirmininkai
bei jų atstovai ir visi, kuriems
rūpi mūsų parapijų lietuviš
kumas. Inf.

20 A4ET(J PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1982. IV. 29 — Nr. 18 (1681)

Kanados Lietuvių Katalikų
Kunigų suvažiavimas įvyko ba
landžio 21 d. Prisikėlimo par.
patalpose. Dalyvavo 12 kunigų
iš įvairių vietovių. Pirminin
kavo kun. Aug. Sabas, sekreto
riavo kun. I. Mikalauskas, OFM.
Veiklos pranešimą valdybos
vardu padarė sekr. kun. J. Staškus. Išsamų pranešimą apie
pasiruošimus kazimieriniams
metams 1984-siais padarė Ka
nadoje numatomų iškilmių ko
miteto pirm. dr. J. Sungaila.
Apie Lietuviškosios Parapijos
Metus ir ta tema rengiamą su
važiavimą Hamiltone gegužės
8 d. kalbėjo kun. Pr. Gaida.
Ilgėliau buvo sustota ties Va
karų Kanados lietuvių katali
kų aptarnavimo klausimu. Nu
tarta ir toliau siųsti kunigą
kartą arba dukart į metus ap
lankyti ten gyvenančių tautie
čių. Valdybon išrinkti — kun.
J. Staškus, kun. Aug. Simanavi
čius, OFM ir kun. Pr. Gaida.

.
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EKSKURSIJOS

būtų pilnai tikras, kad pavel
dėtojas gaus pilną turto vertę
tiesiogiai ar kaip numatyta mi
rusiojo testamente, kad pavel
dėtojas tikrai yra artimas gimi
nė mirusiam ir įrašytas miru
siojo palikime.
Apie 18 milijonų dolerių ver
tės paveldėjimų per metus iš
Ontario patenka sovietų val
džiai, bet tie paveldėjimai nė
ra pilnai išmokami paveldėto 
jams. Dabar rusai skaičiuoja
dolerį tik apie 50 kapeikų, o To
ronte galima pirkti tris rub
lius už vieną dolerį. Tokiu bū
du doleris rusų nuvertinamas
šešis kartus. Šiame spaudos
pranešime iš lietuvių dalyva
vo advokatė J. Kuraitė ir V.
Matulaitis.
PADĖKA
Dėkoju mieloms ponioms ir pa
nelėms, suruošusioms man tokį
puikų mergvakarį. Ypač dėkoju po
nioms, kurios įdėjo tiek daug dar
bo ir laiko šiai popietei suruošti.
Nuoširdus ačiū mano pamer
gėms už gražią dovaną ir visoms
viešnioms kurios teikėsi šią sek
madienio popietę praleisti su ma
nimi.
Lieku jums vasada dėkinga —
Rūta Petronytė

Etninės spaudos darbuotojų
bei rašytojų sąjunga Toronte
surengė metinę vakarienę, ku
rios metu buvo įteikti pažymė
jimai keliems ilgesnį laiką pa
sidarbavusiems
asmenims
spaudos bei radijo srityje. Pa
gerbtųjų tarpe buvo ir J. R. Si
manavičius, ilgametis lietuviš
kos radijo programos “Tėvy
nės prisiminimai” vedėjas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren
gėjoms ir viešnions už suruoštą
man puikų priešvestuvinį pobūvį
ir už gausias, brangias dovanas.
Ypatinga padėka p. Aldonai Lu
košienei, kuri daug rūpinosi reng
dama man tą malonią staigmeną.
Taip pat nuoširdus ačiū mano pa
lydovėms ir tetoms Montrealyje.
Jūsų visų nuoširdumas liks il
gai mano atmintyje.
Vida Adomonytė

“The Toronto Sun” balandžio
13 d. laidoje paskelbė žinią
apie savo kambaryje rastą ne
gyvą lietuvį Kalju Thomp, 58
m. amžiaus. Gyvenęs Madison
Ave. Policija mano, kad jis bu
vo nužudytas, nes rastas skili
mas kaukolėje. Velionis buvęs
ateivis, gyvenęs iš pašalpos
jau septyneri metai. Spren
džiant iš pavardės, neatrodo,
kad jis būtų lietuvis. Matyt,
kas nors pateikė netikslią in
formaciją.

PADĖKA
Mano nuoširdžiausia padėka už su
ruošimą man tokio gražaus merg
vakario vyriausiom rengėjom —
poniai Galinai Morkūnienei, po
niai Valei Rasiulienei ir mano te
tai Hertai Povilaitienei. Dėkoju
poniai Vaitkienei už šeiminin
kavimą, poniai Gudelienei už pui
kias gėles ir poniai Baltaduonie
nei už išaustą parašų knygą, vi
soms rengėjoms ir viešnioms už
gražias dovanas, vaišes ir staig
menas.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju
Silvijai Martinkutei už vadovavi
mą programai, gražius linkėjimus,
“Atžalyno” komitetui už gražią
dovaną, o savo mokiniams-šokėjams už gražius šokius bei dovaną.
Nuoširdus ačiū visiems už nuo
širdumą, kurio niekad neužmir
šiu—
VidaJavaitė

Paveldėjimų įstatymo papil
dymas. Liberalas James Breithaupt, Ontario parlamento na
rys, balandžio 21 d. padarė
spaudos atstovams pranešimą
apie jo paruoštą paveldėjimo
įstatymo pakeitimą — papildy
mą, kurį jis perdavė balandžio
22 d. parlamentui svarstyti.
Šis pakeitimas liestų mirusių
Ontario gyventojų palikimus,
kurių paveldėtojai gyvena už
Geležinės Uždangos. Įstatymas
duotų teisę sulaikyti paveldė
jimo išmokėjimus, kol teisėjas

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

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

įstaigos
namų

(416) 762-7393
233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLISZ
B.A.M.L.S. LL.B

1982 METAIS NUMATYTOS

3031 Bloor St. W„ Suite 200
prie Royal York
Toronto, Ontario

M8X1C5

Telefonai'

jstaigos (416) 231-4138
°
namų 249-2637

VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI
Birželio
Liepos
Liepos

16
8
22

Rugpjūčio 11
Rugsėjo
1
Rugsėjo
29

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

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

V/S(J

Montrealio “Gintaro” ansamblio plokštelės įrašymą baigus, gali atsipūsti
jo vadovai — RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ IR ZIGMAS LAPINAS studijoje.
Plokštelės sutiktuvės — gegužės 8 d.
Nuotr. J. Piečaičio

Stovyklos mokestis savaitei

$65.00, registracijos - $10.00.

.

TORONTO'

412 Roncesvalles Ave.

3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
•

Tėviškės Žiburiai

DRESHER
233-3334

-

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226
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TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

TORONTO
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Lietuvos Kankinių šventė —
gegužės 2, sekmadienį. Iškilmės
11 v.r. — iškilmingos Mišios, pa
mokslas, procesija į kapines ir pa
laiminimas. Po to — kavutė para
pijos salėje.
— Balandžio 25, sekmadienį, per
11 v. Mišias giedojo “Volungės”
choras, vad. D. Viskontienės. Pa
rapijos choras buvo išvykęs į Lon
doną, Ont., kur giedojo per pamal
das.
— KLK Moterų Dr-jos Lietuvos
Kankinių par. skyriaus susirinki
mas įvyko balandžio 25 d. Paskai
tą skaitė dr. Gailius Skrinskas
apie širdies ligas, pasinaudoda
mas skaidrėmis.
— Jaunų šeimų sekcija rengia
Motinos Dienos minėjimą — pie
tus gegužės 9, sekmadienį, 12.30 v.
Anapilio salėje. Bilietų reikalu
kreiptis į V. Narušį 277-1128.
— Balandžio 18, sekmadienį,
kun. J. Staškus atlaikė pamaldas
Staynerio lietuviams.
— Mišios gegužės 2, sekmadie
nį 10 v.r. — už a.a. Florentiną
Prechtienę, 11 v.r. — už Manglicų giminės mirusius.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 2 d. per 10 v. Mišias.
Giedos “Volungės” choras ir Mai
ronio mokyklos choras, vadovauja
mi muz. D. Viskontienės. Vaiku
čius pirmajai Komunijai paruošė
sės. Loreta.
— 800 metų nuo šv. Pranciškaus
Asyžiečio gimimo sukaktis bus pa
minėta Toronte gegužės 9, sekma
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo salė
je. Programoje — T.V. Gidžiūno pa
skaita ir parapijos choro koncer
tas.
— Per visą gegužės mėnesį mū
sų šventovėje laikomos Mišios už
gyvas ir mirusias motinas 8 v.r.
šiokiadieniais, o sekmadieniais ir
šeštadieniais — 9 v.r.
— Gegužinės pamaldos bus lai
komos kiekvieną vakarą 7 v. Pa
mokslus sakys kun. Alfonsas
Grauslys iš Čikagos. Šeštadieniais
Marijos litanija bus skaitoma po
9 v. Mišių, o sekmadieniais litani
ją giedos choras po 11.30 v. Mišių.
— Ruošiasi tuoktis: Linda Trinkūnaitė su Frank Wiederer.
— Balandžio 24 d. lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Stasys Tamulaitis, 73 m. amžiaus; balandžio 28
d. palaidota a.a. Irma Urbonienė,
49 m. amžiaus.
— “Share Life” antroji rinkliava
— šį sekmadienį.
— Parapijai aukojo: A. E. Prialgauskai — $900, J. Arštikaitis —
$100, B. Narbutas — $100, A. Kel
melis— $50, J. B. Sriubiškiai — $50.
— Parapijos tarybos posėdyje
pasiskirstyta pareigomis. Pirmi
ninku vėl išrinktas V. Taseckas,
vicepirm. A. Ulba, sekr. K. Poškie
nė, religinės sekcijos pirm. R. Grigonienė, jaunimo sekcijos pirm. I.
Poškutė, visuomeninės sekc. pirm.
J. Vingelienė, labdaros sekc. pirm,
dr. J. Čuplinskienė, jaunų šeimų
sekc. pirm. A. Bušinskas, finansų
sekc. pirm. St. Prakapas, rinklia
vų sekc. pirm. V. Sinkevičius ir
stovyklavietės priežiūros sekc.
pirm. K. Šapočkinas.
— Mišios gegužės 2, sekmadienį,
8 v.r., už Antaną Šimkevičių, 9 v.
už Motinos Dienos novenai paves
tas motinas, 10 v. tretininkų in
tencija ir už Vladą Stanulį, 11.30
už gyvus ir mirusius parapijiečius.
7 v.v. už Dariją ir Klemensą Karo
sus.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Moterų draugijos susirinki
mas — gegužės 2, sekmadienį, po
pamaldų pas I. Drešerienę, 214
Lloyd Manor Road, Islington.
— Gegužės 8, šeštadienį, 7 v.r. —
12.00 v., bazaras (Yard Sale) prie
šais šventovę. Turintieji laimikių
prašoįrii skambinti E. Šturmienei
769-6431 arba M. Dambarienei 5361433.
— Pavasarinis nuosavybės tvar
kymas, remontai ir gėlių sodini
mas— gegužės 15, šeštadienį. Kvie
čiami visi galintieji parapijiečiai
dalyvauti ir atsinešti savo įran
kius.
— Svečio kun. Povilo Dilio adre
sas: 18 Lynd Avė., Toronto, M6R
1T7, tel. 588-1130. Pageidaujantieji
pastoracinių patarnavimų prašo
mi skambinti jam.

Lietuvių Namų žinios
— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas balandžio 6 ir 20 d. posė
džiuose apsvarstė motinų pagerbi
mą Motinos Dienos proga. Joms
rengiami iškilmingi pietūs gegu
žės 9, sekmadienį, nuo 12 iki 4 v.p.
p. Mindaugo menėje. LN 30-čio su
kakties minėjimas įvyks lapkričio
6. d.
— LN valdyba balandžio 22 d. po
sėdyje patvirtino paruoštus Vytau
to D. menės remonto planus ir
įpareigojo remonto komisiją pra
dėti salės pagražinimo darbus.
Svetainės “Lokys” kaikurių gėri
mų kainos nežymiai pakeltos nuo
gegužės 1 d.
— Šiais metais valdyba patvirti
no įstojusius naujus narius, kurie
įmokėjo po $100 nario įnašą: A. Ul
ba, T. Gražulienė, V. Vaičiūnas,
A. Pacevičius, H. Adomonis, A.
Krikščiūnas, L. Siminkevičiūtė, A.
Šimkus, V. Turčinskas, V, Kakne
vičius, R. Skudra.
— Metinis LN Moterų Būrelio na
rių susirinkimas — gegužės 2, sek
madienį, 2 v.p.p., Mortos salėje.
Bus renkama nauja valdyba ir
svarstomi veiklos reikalai.
— Biuletenį “LN Žinios” sutiko
redaguoti L. Girinis, neseniai per
sikėlęs iš Montrealio į Torontą. Jo
redaguotas pirmas numeris išleis
tas balandžio 17 d.
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). Fantas'tiškai pigios
kainos. Įėjimo laimikis (loterijo
je) $1.000.

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 į vakarus nuo Toronto.
Prašo tik $115,000 su $40-50,000
įmokėjimui. Vienas mortgičius.
Retai pasitaikantis — geras pir
kinys. Teirautis: S. Jokūbaitis,
tel. 534-8855, namų 537-2869.
S. Dworak R. E.

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

Sovietų pavergtų tautų komi
tetas gegužės 1 d. rengia de
monstraciją Otavoje, prie Sov.
Sąjungos ambasados. Visi de
monstracijos dalyviai rinksis
prie Kanados parlamento rū
mų. Specialūs autobusai iš To
ronto išvažiuos gegužės 1 d.,
8 v.r., nuo Lietuvių Namų. De
monstracijoje dalyvaus įvai- ,
rios tautybės. Labai kviečiami
dalyvauti ir lietuviai. Regis
truotis Lietuvių Namuose tel.
532-3311. Kelionės kaina auto
busu — $25 asmeniui, studen
tui—$15.
Lietuvių ledo ritulio turnyras
rengiamas š. m. gegužės 1, šeš
tadienį, nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p.
Dalyvaus Toronto, Detroito ir
Bostono žaidėjų komandos. In
formacijų teirautis pas Algį
Rimkų 769-8619 arba Rimą Kuliavą 766-2996.
Maironio mokyklos choras
(nuo IV iki VII skyriaus) gie
dos Prisikėlimo šventovėje ge
gužės 2, sekmadienį, 10 v.r. pa
maldose. Tas pats choras gie
dos Anapilyje gegužės 9, sek
madienį, 11 v.r. pamaldose ir
12.30 v.p.p. Anapilio salėje
Motinos Dienos minėjime.
Toronto “Gintaro” ansamblis
savo metiniam koncertui gegu
žės 2, sekmadienį, yra paruo
šęs naują programą. Pirmoje
dalyje pasirodys visos šokėjų
grupės ir dainininkės su R.
Paulioniu. Antroje koncerto
dalyje bus parodytas naujas
veikalas “Piemenuko sapnas”.
Šiame pastatyme dalyvauja šo
kėjai, dainininkai ir muzikan
tai. Šį veikalą režisavo L. Nakrošienė, dekoracijas paruošė
dail. R. Paulionis.
Vidurinioji “Gintaro” šokė
jų grupė ir dainininkės atliko
programą “Delta Kappa Gam
ma” korporacijos — moterų
akademikių suvažiavime iš vi
sos Kanados ir JAV.
Gegužės 7-8 d.d. “Gintaro”
ansamblis vyks į Montrealį,
kur atliks programą Montrea
lio “Gintaro” plokštelės sutik
tuvėse, o sekmadienį duos kon
certą Aušros Vartų parapijos
salėje, kur bus Motinos Dienos
minėjimas.
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, j namus: 231-2839
arba raštinėn: 233-3323 Prano Ba
rausko Realty.

"GINTARAS“

visus maloniai
kviečia
atsilankyti į

MITINI
š.m. gegužės 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

ANAPILIO SALĖJE
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: suaugusiems — $6.00,
studentams ir pensininkams — $4.00
“Gintaro" tėvų komitetas

3

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

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

Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas
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MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijoje. Pa
krikštytas Juozo ir Dianos Rašyti
nių sūnus Kristiano-Kazimiero
vardais. — Balandžio 17 d. buvo
Augustino Einikio metinės su Mišiom ir vaišėmis svetainėje. — Va
lerija Valiulytė su College des Eudistes mokinių grupe dvi savaites
praleido lankydama įvairias Ang
lijos ir Škotijos vietoves. — Dvie
jų savaičių kelionei laivu po West
Indies salas išvyko J. ir E. McNa
mara, paminėdami savo 30 metų
vedybinio gyvenimo sukaktį. Abu
darbuojasi parapijoje, Elena yra
parapijos choro pirmininkė, Jerry
par. komiteto narys. Sk.
Naujos “Gintaro” plokštelės su
tiktuvės — koncertas rengiamas
gražioje Andre Larendeau CEGEP
auditorijoje gegužės 8, šeštadienį,
5.30 v.p.p. Automobiliais salė pa
siekiama iš De la Varendrye Blvd.
Požeminiu važiuoti iki Angrignon
stoties ir 113 autobusu. I.M.
Labai iškilmingą ir jaukų vaka
rą montrealiečiams surengė AV
parapijos vyrų oktetas, surengęs
sutiktuves savo naujai išleistos
plokštelės “Lauksiu Tavęs atei
nant”. Į šį neeilinį vakarą atsilan
kė beveik pilna salė žmonių iš
abiejų Montrealio parapijų. Mūsų
oktetas, kurį sudaro R. Bulota, H.
Celtorius, A. Gudas, P. Mališka, A.
Mickus, V. Murauskas, A. Rusinas
ir A. Urbonas, padainavo keletą
dainų, įrašytų šioje plokštelėje.
Labai įdomiai buvo pravesta pir
moji koncerto dalis. Jo metu po
vieną dainą su oktetu pasikeisda
mi atliko buvę okteto dainininkai
A. Jankus, V. Kačergis ir P. Žu
kauskas. Trumpą laiką dainavo D.
Baltrukonis. Akompanavo muz. M.
Roch ir muz. A. Stankevičius.
Po koncerto oktetą sveikino kun.
J. Kubilius, sol. A. Keblys, kuris
yra daug pasidarbavęs oktetui,
“Pavasario” mergaičių choro var
du D. Jaugelytė. Visiems padėkos
žodį tarė okteto seniūnas H. Cel
torius.

Koncerto programą pranešinėj<
sesutės A. ir L. Celtoriūtės — vie
na supažindino svečius su oktet(
istorija, jo dalyviais bei atlieka
ma programa, kita — pagerbė dai
nininkus, prisegdama jiems po gė
lytę.
Po koncerto dalyviai galėjo įsi
gyti naują plokštelę, pasišokti ai
dint bavarų muzikos garsams. Bu
vo ir stambesnių mecenatų plokš
telės išlaidoms padengti. P.p.
Paunksniai paaukojo $100. Taip
pat savo auka atsiliepė ir buvęs
montrealietis veiklus AV choro
dainininkas A. Ptašinskas, šiuo
metu gyvenantis Hamiltone, ir ki
ti.
Plokštelėje yra įrašyta 17 dainų
— beveik visos — lietuvių kompozi
torių. Dvi jų harmonizuotos Zig
mo Lapino. Plokštelės viršelis yra
jaunos Anglijos dailininkės, šiuo
metu gyvenančios Montrealyje,
Inos Varkalaitės.

Kristinai ir Daniui Makauskams
gimė dukrelė Stefanija. Nauja vai
kaite džiaugiasi A. ir B. Bendžiai,
B. ir M. Makauskai.
Kun. A. Saulaitis, vedęs reko
lekcijas Montrealio lietuviams,
grįžo į Čikagą. Kaip niekada šiose
Didžiosios Savaitės susikaupimo
dienose atsilankė labai daug žmo
nių. Kun. A. Saulaičio prasmingi
žodžiai padėjo geriau suprasti re
ligijos svarbą žmogaus gyvenime,
pasišventimą savo artimui. Žmo
nės galėjo naudotis gausiai pa
ruošta literatūra religinių tiesų
klausimais.
Auksinio amžiaus pensininkų
klube kun. A. Saulaitis taip pat
vadovavo susikaupimo popietei.
Prisikėlimo iškilmėse dalyvavo
labai daug žmonių abiejose šven
tovėse. Po pamaldų buvo pakviesti
į salę palinkėti vieni kitiems links
mų švenčių ir atsisveikinti su re
kolekcijų vedėju kun. A. Saulaičių.
Kun. J. Kubilius sugrįžo iš atos(Nukelta į 9-tą psl.)

Toronto Lietuvių Namai rengia tradicinius

H MOTINOS DIENOSI

Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis
“GINTARAS”
visus kviečia atsilankyti (savo

pirmosios plokštelės
gegužės 9, sekmadienį, nuo 12 iki 4 valandos po pietų
Motinos bus specialiai pagerbtos ir pavaišintos. Pakankamai bus vietų prie stalų
visiems svečiams. Mandagus ir greitas patarnavimas. Veiks gėrimų bufetas.
Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę atsilankyti. TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Naujai susiorganizavęs “Madrasha Chamber Players” an
samblis ruošia koncertų eilę
keliuose Ontario miestuose.
Šiame ansamblyje dalyvauja
smuikininkai Atis ir Regina
Bankai, latvė violončeliste
Jill Vitols, Lorel Howard (vio
la), Susan Round (obojus) ir
Doug Sanford (klarnetas). Kon
certai įvyks sekančiuose mies
tuose: Toronte — gegužės 3 d.
Royal Conservatory of Music
Recital Hall; Londone — gegu
žės 5 d. University of Western
Ontario, Faculty of Music, Re
cital Hall; Kingstone — gegu
žės 13 d. Public Library ir Ota
voje —- gegužės 16 d. National
Archives Building (Wellington
St.). Visų koncertų pradžia 8
v.v. Ansamblio dalyviai laukia
gausaus lietuvių publikos atsi
lankymo.
Kanados skulptorių sąjun
ga rengia savo narių darbų —
skulptūrų parodą Central
Hospital patalpose (trečiame
augšte), 333 Sherbourne g-je
nuo gegužės 19 iki 29 d. Lanky
mas nuo 11 v.r. iki 8 v.v. visas
septynias savaitės dienas. Joje
dalyvauja ir dail Dagys su ke
liomis nestambiomis medžio
statulomis.
Mirus solisto Rimo Strimai
čio ir Kastyčio Strimaičio tėve
liui a.a. Stasiui Strimaičiui, pa
gerbdami jo atminimą, paauko
jo “Tėviškės Žiburiams” $100:
Aldona ir Bruno Beinoriai, Ire
na ir Juozas Rasiai, Praurimė
ir Leonidas Ragai. Jiems pri
klauso nuoširdi “TŽ” leidėjų
padėka.

A.a. Marijos Žilvitienės at
minimui V. M. Butrimai ir V.
B. Butrimai paaukojo Tautos
Fondui $30. Už auką nuošir
džiai dėkojame.
Tautos Fondo
Toronto atstovybė
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.

A.a. rašytojas Stasys Tamulaitis, torontiečio rašytojo Vytau
to Tamulaičio brolis, mirė ba
landžio 16 d. St. Petersburge,
Floridoje. Lėktuvu buvo atga
bentas į Torontą ir palaidotas
balandžio 24 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse, vykdant mirusio
jo testamentą. Pamaldas Prisi
kėlimo šventovėje laikė kun.
Aug. Simanavičius, OFM, kun.
J. Staškus ir kun. P. SharpŠarpnickas, OFM. Apeigas ka
pinėse atliko kun. Eug. Jurgu
tis, OFM. Laidotuvėse dalyva
vo gausus būrys tautiečių, velionies sesuo su dviem sūnu
mis iš Čikagos ir Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas
Bernardas Brazdžionis. Pasta
rasis pasakė atsisveikinimo
kalbą, o velionies sesuo su
broliu Vytautu užbarstė saują
žemės, atvežtos nuo tėvų kapų
Lietuvoje, ant naujo šeimos
nario kapo Kanadoje.

A. a. Agnietės Arštikaitienės
atminimui “T. Žiburiams” pa
aukojo $50 dr. S. ir dr. A. Kaz
lauskai; $22: J. V. Narušiai, Z.
J. Rickai, H. Rickienė, A. K.
Žilvičiai; po $15: Marius ir Ka
rolina Sakai, Vincas ir Erika
Sakai; $10: Marija Skučienė su
šeima.
A.a. rašytojui Stasiui Tamulaičiui pagerbti laidotuvių
proga Toronte aukojo “Tėviš
kės Žiburiams”: J. P. Sičiūnas
— $25, E. A. Bočkai — $20, Ta
das Gurevičius — $10, Balys ir
Ada Arūnai —$10, E. K. Šlekys
— $10, E. V. Dailydžiai — $10,
V. Sonda — $10, A. Norkus —
$5, V. J. Jasinevičiai — $5. J. B.
Tamulionis — $5, P. L. Jurėnas
— $5. Kanados Lietuvių Fon
dui aukojo: A. Ciplijauskas —
$10, A. Žukauskas — $5.

Nerimą Narutė, Ročesteryje
gyvenanti poetė, atsiuntė “T.
Žiburiams” du savo poezijos
rinkinius — “Relikvijos” ir
“Valandų upės”. Pirmasis rin
kinys išleistas 1964 m., antra
sis —- 1981 m. Jei kas norėtų
gauti šiuos rinkinius, tesikrei
pia į “TŽ” redakciją.

Žymusis poetas Bernardas
Brazdžionis, viešėdamas To
ronte, aplankė Maironio mo
kyklą, “T. Žiburius” ir kitas
institucijas, be to, dalyvavo
rašytojo a.a. Stasio Tamulaičio
laidotuvėse. Šeštadienio vaka
rą KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo skyrius jam surengė priė
FOTOGRAFAS.
mimą p.p. Čuplinskų namuose. Darau nuotraukas įvairiom progom.
Dalyvavo apie 70 asmenų. Sek Skambinkite — JAUNIUS BAKEmadienį poeto B. Brazdžionio VICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
poezijos klausėsi pilna Prisi Toronte.
kėlimo salė tautiečių. Balan
džio 27 d. svečias grįžo į JAV.
MOTERIS JIEŠKO DARBO — ga

K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

JAUNAVEDŽIAI (lietuviai) jieško
buto su atskiru įėjimu. Prašoma
skambinti Vidai 236-1048 dienos
metu.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.

li prižiūrėti senelį arba ligonį du
rytus arba vieną dieną į savaitę.
Skambinti Ramutei 742-7235 Toron
te.
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 į “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas j ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

š. m. gegužės 8, šeštadienį, 5.30 v.p.p.

KONCERTAS

BALIUS

AUŠROS VARTŲ
parapijos salėje
tuoj po
koncerto
(vakarienė,
orkestras,
baras)

cegep
ANDRE LAURENDEAU
auditorium
1111 lapierre st. lasalle
programą atlieka
TORONTO "GINTARAS

(ĖJIMAS: suaugusiems $7.00-$5.00
moksleiviams $4.00

Rengėjai —
tėvų komitetas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
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 SĘVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5821: :

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%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
1465 DeSeve

Pirm., Antr., Tree.

Ketvirtadieniais

3907 A Rosemont

9—3

12 — 8

6—8

Penktadieniais
12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

12 — 6

