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Turime žmonių, įaugusių tautos širdin. Tai Valan
čius, Daukantas, Basanavičius, Kudirka ir visa eilė kitų.
Jų tarpe matome ir Maironį. Jie yra taip suaugę su lietu
vių tautos atgimimu, kad niekas nebegali atskirti jų nuo
pačios tautos. Net ir sovietai, kuriems rūpi Lietuvos pra
eities nustūmimas užmarštin, negali išvengti nei Mairo
nio, nei Donelaičio, nei kitų panašių vardų. Jie gali iš
kraipyti istoriją, skelbti marksistinę interpretaciją, iš
imti iš vadovėlių, bet negali jų sunaikinti, nes tai žmo
nės, kurie yra neatplėšiami nuo savo tautos. Jie gali būti
sunaikinami tiktai drauge su tauta. Pavyzdžiui, kad ir
Maironis. Kaip jį gali išplėšti iš tautos nepažeidęs pačios
tautos gelmių? Jisai savo kūryba įaugo tautos širdin ir
iš ten dainuoja, nors yra miręs prieš 50 metų. Iš tos šir
dies sklinda dainos, išreiškiančios kiekvieno lietuvio
jausmus. Pvz. tokia daina, kaip “Lietuva brangi, mano tė
vyne”. Taip, tai Maironio sukurta daina, kurioje kalba
ne tik autorius, bet ir kiekvienas lietuvis. Dėlto ji yra ta
pusi beveik antruoju Lietuvos himnu. Tai tautos lobis,
kuriuo gyvena visi lietuviai. Jei prie to lobio pridėsime
visą Maironio kūrybą, matysime, kad jis yra įsigavęs į
tautos sielos gelmes ir tapęs neišplėšiamu, neatskiriamu.
AD MAIRONIS tapo tokiu dainiumi, nėra vien
talentingumo ženklas. Po Maironio buvo daug
talentingų poetų, dainių, bet nė vienas neįaugo
taip giliai lietuvio širdin. Jie sukūrė geresnių bei stip
resnių dalykų, bet maironiškos sferos nepasiekė. Ir tai
dėlto, kad Maironis buvo pirmas toks dainius, kentėjęs
drauge su pavergta tauta, dalinęsis jos sielvartais, gyve
nęs jos rūpesčiais ir skelbęs artėjantį pavasarį. Jis kūrė
poeziją, siekdamas ne vien estetinio pasigėrėjimo, bet
ir augštesnių dalykų, būtent, tautos pavasario. Maironiui
rūpėjo pažadinti prislėgtas, užguitas tautiečių širdis,
paruošti jas ateinančiam pavasariui, kuris jau artėjo
Karpatų kalnais. Tuo būdu Maironis palietė pačią jaut
riausią tautos stygą, kuri vėliau skambėjo poeto eilė
Toronto “Atžalyno” šokėjai atlieka vestuvinį šokį metiniame savo koncerte. Kairėje — AIDA DOVIDAITYTĖ,
raščiais bei dainomis. Tuo būdu Maironis davė tinkamą
dešinėje — VYTAUTAS GREIČIŪNAS
Nuotr. O. Burzdžiaus
žodį tautai, kuri jo buvo reikalinga. Jo žodžiu anuomet
prabilo lietuvis. O kai prisidėjo ir kompozitoriai Mai
ronio tekstais pragydo chorai, jaunimo sambūriai, kai
mai, mokyklos ir net visa Lietuva. Taip Maironis tiesė
kelius į tautos pavasarį, jos atgimimą, Lietuvos nepri
Argentinos ir Britanijos laivynų sudėtis bei pajėgumas
klausomybę ir laisvę. Tuo būdu jis įaugo tauton — ne tik
jos istorijon, bet ir jos širdin, kurioje maironiška styga
kreiseriai, 8 naikintojai, 3 fre Anglijos laivynas turi patyru
B. STUNDŽIA
tebeskamba ir šiandieną, praėjus 50 metų nuo jo mirties.
sią vadovybę, gerai paruoštas
gatos, 7 sargybiniai laivai, du
Po II D. karo didesnių veiks
įgulas ir modernius ginklus.
torpėdlaiviai,
6
minagaudžiai,
UVO LAIKAS, kai pasigirdo balsai, esą Maironis
mų jūroje kaip ir nebuvo. Ma
Karo laivyne yra apie 70.000
4
povandeniniai,
29
didesni
ar
paseno, nebeaktualus. Tai buvo nepriklausomoje
žesni laivyno junginiai rėmė
asmenų (1974 m. buvo 77.000) ir
mažesni išsikėlimo laivai bei
Lietuvoje, kai laisvėje užaugę poetai, rašytojai
pėstininkų išsikėlimą, suda
atsargoje — 28.800 jūreivių.
jautėsi pralenkę Maironį. Pastarojo kūryba jiems atrorant prietilčius Korėjoje, Viet keliasdešimt pagalbinių laivų.
Prekybos laivynas yra 27 mili
Povandeniniai
“
Salta
”
klasės
dė atsilikusi, nemoderni, nebetinkama laiko dvasiai. Ga
name ir olandams bandant iš
jonų tonų; anksčiau buvo di
laivai statyti Vokietijoje, kiti
limas dalykas, estetiniu-kūrybiniu požiūriu Maironis
silaikyti Indonezijoje.
JAV-se. Pažymėtina, kad lėk desnis. Svarbiausias karo lai
buvo pralenktas, rasti nauji keliai poezijoje. Tai natūra
Dabar buvusi jūrinė galybė
tuvnešis “25 del Mayo” yra ang vyno pajėgas sudaro du lėktuv
lus pažangos vyksmas, bet niekas iki šiol nepasiekė Mai
Anglija, kuri šimtmečiais pri
lų pastatytas 1943 m., 20.000 to nešiai, vienas kreiseris — lėk
ronio poaugščio, netapo tautos balsu. Yra daug patrioti
žiūrėjo tvarką ir saugumą jū
tuvnešis povandeniniams me
nų talpos. Jį buvo nupirkę
nių eilėraščių, sukurtų įvairių poetų, bet Maironio eilė
rose, nors ir nuvarginta ali
džioti,
28 povandeniniai lai
olandai
(1953
m.),
bet
po
gaisro
raščių pakeisti negali. Net ir naujausiais laikais, kai yra
nančio II D. karo, netekusi
vai,
6
lengvieji
kreiseriai, 11
kūryklose
jis
buvo
parduotas
tiek daug naujos ir tai estetiniu požiūriu geresnės poezi
didžiųjų kolonijų ir dar neišnaikintojų, 45 fregatos ir per
Argentinai. Ankstyvesnis laivo
jos, tauta beveik visuotinai ėmė dainuoti Maironio “Lie
brendanti iš ekonominių sun
100 pagalbinių visokios paskir
vardas, jam esant anglų laivyno
tuva brangi. ..” Reiškia Maironis ir dabar yra aktualus.
kumų, turėjo paruošti dides
ties
laivų.
sudėtyje,
buvo
“
Colossus
”
.
Abu
Kodėl? Todėl, kad Maironio kūryba ateina iš vergijos
nį laivyno junginį ir, kaip kad
kreiseriai
statyti
JAV
ir
yra
Anglų
admiralitetas, remda
laikotarpio, kai rusiškoji priespauda slėgė tautiečių šir
senais laikais, išsiųsti į toli
“Brooklyn” klasės: “Gen. Bel masis II D. karo patyrimu, išau
dis. Maironio kūryba yra gimusi kančioje, kurią mūsų
mą P. Atlantą. Mat karinė Ar
grano’’ — 10.800 tonų, “Nueve gus naujai technologijai ir atsi
tauta pergyvena ir dabar. Kai paimi į rankas '‘Pavasario
gentinos valdžia netikėtai už
de Julio” — 10.500 tonų. Abu radus naujiems ginklams bei
balsus”, pajunti, kad tai ne tik praeities, bet ir dabarties
ėmė anglų valdomas Falklanginkluoti
raketomis, 153 mm ir satelitams sekti vandens ir že
balsai. Tauta juk ir vėl gyvena rusiškoje priespaudoje,
do salas arba, kaip ispanai
127 mm kalibro pabūklais. Jų mės paviršiui, — nutarė atsisa
apgaubtoje sovietiniu šydu. Tokioje nuotaikoje Mairo
jas vadina, Las Malvinas.
greitis, kai buvo nauji, 32.5 kyti didžiulių kautynių laivų,
nio poezija suskamba pakartotiniu naujumu ir lietuvio
Užimti salas, kurias gynė vos
mazgo (mazgas — 1852 metrai
sunkiųjų kreiserių ir iš dalies
širdžiai artimais tonais, kalbančiais apie tautos pava
keliasdešimt anglų jūrų šaulių,
per valandą), veikimo spindu lėktuvnešių, nes tie laivai yra
sarį, kuris ir vėl turi ateiti. Pr. G.
nebuvo sunku, nes salos yra tik
lys — 7600 mylių, bet darant brangūs pastatyti bei išlaikyti
už 500 mylių nuo Argentinos
tik 15 mazgų. Kiekvienas krei ir yra geri taikiniai raketi
krantų, bet išlaikyti jas — ki
seris turi du malūnsparnius.
niams ginklams. Ir modernios
tas dalykas.
KANADOS ĮVYKIAI
Laivyno aviacija turi per 100 ginklavimo įrangos greitai
Argentinos generolų įvykdy
lėktuvų.
sensta, o jų kainos nepapras
tą agresiją pasmerkė Jungtinės
Apie laivyno vadovybės ko tai greitai kyla. Jieškoma pi
Tautos. Salų gyventojai' yra
kybę sunku spręsti, nes daug gesnių būdų ir medžiagų laivų
anglai, kurie nenori Argenti
generolų ir admirolų sudaro statyboje, naujų pigių degalų,
nos globos. Salas kadaise val
valdžią ir patys save pakelia į
naujų variklių ir stengiamasi
Niekais pavirto visi didieji koje, perdaug augštos pasko dė prancūzai, ispanai ir apie augštesnius
vyresniškumo sumažinti laivų įgulas. Taip
150
metų
—
anglai.
Meksika
Kanados naftos projektai, jos lų palūkanos kapitalui sutelk
pat
jieškoma
atitinkamų
prarado trečdalį savo terito laipsnius.
tiekimą turėję padidinti iš der ti. Jeigu darbas būtų buvęs
Tiksliai nežinoma, kiek ang sprendimų strategijoje ir tak
rijos, kurią pasisavino JAV,
vingo smėlio ištraukta nafta pradėtas prieš porą metų, jį
lai pasiuntė laivų į P. Atlantą.
tikoje.
Albertoje. Dar pernai buvo at dabar tektų užbaigti bend bet atiduoti jos nereikalauja.
Matyt,
Argentinos
genero

romis
pastangomis,
įskaitant
sisakyta Cold Lake projekto,
lų junta manė, kad anglai nu
kurio įrengimas naftos bend valdines. Jo pradžia dabarti
rys neskanų kąsnį ir taip vis
rovėms būtų kainavęs $13 bili nėse sąlygose esanti perrizikas pasibaigs. Bet užmynus liū
•
jonų. Praėjusią savaitę tas kinga.
pats likimas ištiko ir Alsands
Prie Alsands žlugimo prisi tui uodegą, tas pradėjo riau
moti ir jau atsiėmė Pietinės
projektą. Jo įgyvendinimui rei dėjo politiniai Kanados įvy
Georgijos salą, kuri tarnaus
kėjo $15 bilijonų. Šiam tikslui kiai: netikėtas ministerio pirm.
kaip atramos taškas.
buvo sudaryta aštuonių bend J. Clarko vyriausybės nuverti
Anglų laivynui, kurio įgu
rovių grupė, kurion buvo įsi mas parlamente dėl paskelb
las sudaro profesijonalai jū
jungusi ir valdinė “Petro-Ca- to biudžeto, kai ji jau beveik
nada” bendrovė. Š. m. vasario buvo sutarusi naftos kainų di reiviai ir jūrų šauliai, Argen
tinos laivynas nėra baisus prie
mėnesį iš projekto pasitraukė dinimą su Albertos vyriausybe.
šas; gal tik oro pajėgos suda
penkios bendrovės. Liko tik Liberalų grįžimas valdžion
rys sunkumų.
trys: “Shell Canada”, įsiparei baigėsi ilga Otavos ir Alber
gojusi parūpinti 25% reikiamo tos kova dėl naftos kainų priar
Pagal Jane’s metraštį “Karo
kapitalo, “Gulf Canada” — 8% tinimo prie pasaulinių. Susi laivai”, Argentinos laivyne yra
ir “Petro-Canada” — 17%. Da tarimas, gerokai pavėluotas,
apie 31.000 jūreivių. Laivyno
bar projekto atsisakė pasku pagaliau buvo pasiektas, bet
bazės yra Buenos Aires, Rio
tinės dvi privačios “Shell” ir netrukus atsirado naftos per
Santiago, Mar del Plata, Puerto
“Gulf’ bendrovės. Jos teisina teklius pasaulinėje rinkoje,
Belgrano ir Ushaia. Prekybos
si, kad projekto įgyvendinimą atnešęs jos kainų kritimą. To
laivynas yra apie 2.5 milijono
padarė neįmanomu naftos kai kiose aplinkybėse privačios
tonų apimties. Karo laivyną su Prof. dr. J. ERETAS (dešinėje) kalbasi su V. Vokietijos parlamento atsto
nų kritimas pasaulinėje rin
daro vienas lėktuvnešis, du vais Lietuvos nepriklausomybės minėjime Huettenfelde, V. Vokietijoje
f Nukelta j 8-tą psl.)
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KARO VEIKSMUS PRIE FALKLANDO SALŲ LAIKINAI NU
TRAUKĖ abiejų pusių patirti dideli nuostoliai. Povandeninis
atominis Britanijos laivas “Conqueror” dviem torpedom nuskan
dino Argentinos kreiserį “Gen. Belgrano”, priartėjusį, bet dar
neįplaukusį į 200 mylių karo zoną prie Falklando salų. Laivas
turėjo 1.042 jūrininkų įgulą, kurios 362 narių nepavyko išgelbė
ti. Tą 13.645 tonų talpos kreiserį Argentina buvo nusipirkusi
iš JAV. II D. karo metais jis vadinosi “Phoenix”, dalyvavo kau
tynėse ir netgi išvengė japonų aviacijos bombų bei torpedų ka
rą su Japonija atnešusiame Pearl Harboro užpuolime. Argen
tinos karo laivyne šiam kreiseriui teko antroji vieta. Už jį di
desnis tėra lėktuvnešis “25 de Mayo”. Britų duomenimis, “Gen.
Belgrano” artėjo prie karo zonos, kurioje jis būtų sudaręs dide
lį pavojų mažesniems Britą- •---------------------------------------------nijos karo laivams. Argenti- gentina nesutinka atsiimti sa
niečiai betgi teigia, kad “Gen. vo karių iš Falklando salų, o
Belgrano” nuo karo zonos Britanija atitraukti laivyno,
plaukė į Argentinos pakran kol salose tebėra jas užėmę
tes. Panašaus likimo susilau argentiniečiai.
kė ir britų 4.100 tonų talpos
Nerimas Lenkijoje
naikintojas “Sheffield”, tarp
Gegužės 1-sios proga įvyku
karo zonos ir Argentinos pa
siųstas radaro tarnybai. Jį sios nelegalios demonstraci
paskandino Argentinos “Eten- jos “Solidarumo” uhijai rem
dard” naikintuvo iššauta “Exo- ti Varšuvoje ir Gdanske, ne
cet” raketa, pataikiusi į laivo sulaukusios milicijos pasi
kontrolės skyrių. Šiuos gink priešinimo, vėl išjudino visą
lus Argentina yra įsigijusi iš lenkų tautą. Naujai demonst
Prancūzijos. Minėtoji raketa racijų bangai buvo panaudo
savo taikinius pasiekia iš 20 ta gegužės 3-ji, kai Lenkija pri
mylių nuotolio, dideliu grei simena 1791 m. priimtą savo
čiu skriedama virš vandens pa konstituciją. Šį kartą nelegaviršiaus. Ją tegalėjo sustabdy lion demonstracijon įsijungė
ti britų “Sea wolf’ raketa, su astuoni didieji miestai ir daug
laikanti net patrankų sviedi miestelių. Demonstrantus van
nius, bet naikintojas “Shef dens čiurkšlėmis ir lazdomis
field” tokiomis raketomis ne bandė išsklaidyti milicinin
buvo aprūpintas. Šiame laive kai. Aršiausias net porą die
žuvo 20 britų jūrininkų, ne nų trukęs susikirtimas įvyko
mažas skaičius buvo sužeis Ščecine, kur demonstrantai
tas. Britų aukas padidino virš bandė įsiveržti į kompartijos
Falklando salų numuštas būstinę. Karinis gen. W. Ja“Harrier” naikintuvas, du to ruzelskio režimas turėjo grą
paties tipo žvalgybos skrydy žinti kaikuriuos atšauktus ka
ro stovio suvaržymus. Miestų
je dingę naikintuvai.
gyventojams vėl neleidžiama
Praplėtė zoną
nakties metu pasirodyti gatvė
Britanija 200 mylių karo zo se, vėl nutraukti telefoniniai
ną, supančią Falklando salas, pokalbiai. Buvo suimti 1.372
praplėtė iki pat Argentinos demonstrantai, kurie dabar
pakrančių. Argentinos karo susilauks kalėjimų arba in
laivai ir lėktuvai dabar bus ne ternavimo. Atrodo, pranašiški
liečiami tik 12 mylių pakran buvo šūkiai ant pastatų sie
čių juostoje. Ši taktika suteiks nų: “Žiema priklauso jums,
šiek tiek didesnę apsaugą bri pavasaris priklausys mums!”
tų laivams prie Falklando sa Iš tikrųjų žiemą viešpatavo
lų. Ascension salon atskrido karinis gen. W. Jaruzelskio
20 “Harrier” naikintuvų, kuro režimas, o dabar vėl pakyla
papildymą gavusių ore. Ascen
lenkų tauta, remianti “Soli
sion salą nuo Falklando salų
darumo” uniją.
skiria 3.000 mylių. Atrodo,
Jaunimo gretos
tie
naikintuvai
lėktuvne
šiams bus pristatyti transportPagrindinį vaidmenį de
laiviais. Prie Falklando salų
monstracijose atlieka Lenki
taipgi yra pasiųsti keturi pa jos jaunimas, kurį pastaruoju
pildomi Britanijos karo lai metu pradėjo pulti komparti
vai, pirmieji radaru aprūpin jos spauda. Lenkijos vysku
ti žvalgybos lėktuvai. Brita pai pasmerkė nelegalias de
nijos laivai vėl pradeda kaimonstracijas, vėl pasisakyda
kurių vietovių salose apšau mi už valdžios atstovų ir “Soli
dymą. Susidaro įspūdis, kad
darumo” unijos vadų derybas.
ruošiamasi išsikėlimui, kai
Lenkijos primas arkiv. J. Glembus sutelkta pakankamai ka pas Varšuvos jėzuitų šventovė
rių. Delsti neleidžia sparčiai je pasakytame pamoksle pata
artėjanti žiema. Taikos dery rė jaunimui vengti t a r vybų ėmėsi Jungtinių Tautų gen.
rensniųjų lenkų iškilusių ne
sekr. J. Perezas, bet ir jis su sutarimų. Esą jų eilėse yra
siduria su ta pačia problema,
asmenų, turinčių akmenines
kurios neįstengė išspręsti JAV
širdis. Jaunimą jie panaudoja
valstybės sekr. A. Haigas. Ar tik kaip įrankį savo tikslams.
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<*> RELIGINIAME GYVENIME
Ryšium su Išganytojo Motinos
Marijos apsireiškimu Fatimoje
1913 m., lietuvių būrelis JAV-se
kviečia visus tikinčiuosius kas
met gegužės 13 arba artimiau
sią sekmadienį melstis už Lie
tuvą, prisimenant Lietuvos vys
kupų atliktą Lietuvos paaukoji
mą Svč. Marijos širdžiai. Ta pro
ga gautas Bostono arkivyskupo
kardinolo H. Medeiros raštas,
kuriame jis primena lietuvių
tautos meilę Marijai, Vilniaus
Aušros Vartus ir popiežių Lie
tuvai skirtą pavadinimą “Ma
rijos žemė”. Ten kardinolas sa
ko: “Marija yra įkvėpėja dau
gelio drąsių žmonių, kenčian
čių Lietuvoje už savo tikėjimą.
Viena jų yra Nijolė Sadūnaitė,
drąsi moteris, kuri buvo suimta
ir nubausta sibiriniu kalėjimu
už skelbimą tiesos ‘Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroniko
je’. Teisme ji pareiškė stovin
ti Amžinosios Tiesos — Jėzaus
Kristaus pusėje. ‘Mano bausmė
bus mano triumfas! Mielai pri
imsiu laisvės netekimą už kitų
laisvę. Esu pasiruošusi mirti,
kad kiti gyventų.” Kardinolas
skatina lietuvius palaikyti gra
žų paprotį — melstis už Lietuvą
ir pasaulio taiką Marijos apsi
reiškimo Fatimoje dieną — ge
gužės 13 arba artimiausią sek
madienį. Tai daryti esą dera
juo labiau, kad tai bus jungtis
ir sjj Lietuvoje gyvenančiais
žmonėmis, kur vyskupai šiuos
1982 metus esą paskelbę Mari
jos metais kaip pasiruošimą šv.
Kazimiero mirties 500 metų su
kakčiai.
Lenkijoje išleistas pirmasis
numeris “Lithuania”. Tai 36
puslapių Nova Hutą Kryžiaus
katalikiškos leidyklos Kroku
voje leidinys. Šis žurnalas iš
leistas lenkiškai apie dabarti
nę Lietuvą. Du eilėraščiai yra
išspausdinti lietuviškai ir pri
dėti lenkiški jų vertimai. Dau
guma leidinio informacijos apie
Lietuvą remiasi “LKB Kroni
kos” pirmųjų 15 numerių ži
niomis. Pradedama su 1972 m.
parašytu ir 17,000 lietuvių ti
kinčiųjų pasirašytu laišku Jung
tinėms Tautoms, reikalaujan
čiu religinės laisvės pavergtai
Lietuvai. Žurnale taipgi rašo
ma apie Romo Kalantos suside
ginimą protesto ženklan. Ži
nią apie šį leidinį JAV kata
likiškoje spaudoje paskelbė
CCN žinių agentūra.

Čikagos arkivyskupas karti.
John Cotly, 74 m. amžiaus, mirė
nuo širdies priepuolio. Jis bu
vo gimęs St. Louis mieste. įsto
jo vietinėn kunigų seminarijon,
o vėliau buvo išsiųstas mokslo
tęsti amerikiečių kolegijoj Ro
moje. Ten 1931 m. buvo įšven
tintas kunigu ir kurį laiką dar
bavosi Vatikane, o paskui — sa
voje St. Louis vyskupijoje. 1947
m. jis buvo paskirtas St. Louis
vyskupu-pagalbininku,
vėliau
— Kansas City vyskupu-pagalbi 
ninku, o 1956 m. — Kansas City
vyskupu. Tuo jo kilnojimas dar
nepasibaigė: 1961 m. jis buvo
paskirtas New Orleans arkivys
kupo padėjėju, nuo 1962 m. ad
ministravo visą arkivyskupiją,
o 1964 m. tapo New Orleans arki
vyskupu. Čikagos arkivyskupu
jis buvo paskirtas 1965 m., o 1967
m. pakeltas kardinolu.
Arkiv. llelder Camara iš Bra
zilijos, kartu su Lenkijos Soli
darumo Sąjungos vadu Lech Walensa laimėjęs Taikos Darbi
ninko premiją, savo gautąją
premijos dalį ($38,500.00) pasky
rė tikinčiųjų šalpai Lenkijoje.
Jis pareiškė nutaręs tuos pini
gus skirti verčiau Lenkijos šal
pai, o ne Brazilijos, nes norįs
parodyti, kad Dievo noras esąs,
jog ir vieno krašto vargšai pri
simintų savo brolius ir seses
kenčiančius kitame krašte.
Apie 100 1‘. Amerikos vysku
pų, susirinkusių Eucharistinia
me Kongrese Panamos mieste,
dar prieš paskutiniuosius karą
iššaukusius įvykius pasirašė

bendrą pareiškimą, nurodyda
mi karo grėsmę Falklando sa
lų ir Vidurio Amerikos sritims.
Jie skatino visus atsakingus as
menis tas problemas spręsti tai
kiu būdu.
JAV katalikų spauda paskelbė
žinią, kad Izraelyje buvo pa
gerbtas salezietis kun. Bronius
Paukštys, miręs 1966 m. Kaune.
Jam buvo sutektas pomirtinis
Teisingojo medalis. Šią žinią
spaudoje paskelbė katalikiško
ji NC žinių agentūra.
Argentinos vyskupai kreipėsi
į savo krašto valdžią, dar prieš
įvykstant kariniams veiksmams,
prašydami vengti karinio su
sirėmimo su Didžiąja Britani
ja. Jie tačiau aiškiai tame pa
čiame rašte parėmė savo valsty
bės nuomonę, kad jų vadinamos
Malvinų salos priklausančios
Argentinai.
Nauja knyga apie Raoul Wallenbergą, švedą diplomatą, kuris
išgelbėjo apie 100,000 Vengri
jos žydų gyvybių II D. karo me
tu, labai aiškiai parodo stiprią
Vatikano veiklą toje srityje.
Harvey Rosenfeld, naujosios
knygos “Raoul Wallenberg: Swe
dish Angel of Rescue”autorius,
cituoja eilę dokumentų apie
Vatikano nuncijaus Vengrijai
arkiv. Angelo R o 11 a veiklą
gelbstint žydus iš nacių rankų.
Su Pijaus XII pritarimu nunci
jus išdavinėjęs žydams fikty
vius pasus bei krikšto liudiji
mus, įvairiose katalikų įstaigo
se daugelį žydų priglaudęs bei
slapstęs, nereikalaudamas jų
krikšto.
Torino drobėje rastų pinigų
nuospaudos mirusiojo akių vie
toje jau antro mokslininko yra
patvirtintos kaip esančios nuo
spaudos pinigų iš Poncijaus Pi
loto valdymo meto Palestinoje.
Dr. Alan D. Whanger, Duke uni
versiteto profesorius, atskiruo
se savo tyrinėjimuose, remda
masis naujausia foto technika,
priėjo tas pačias išvadas kaip
ir kun. Francis L. Filas, SJ. Jo
nuomone, tie pinigai esą kal
dinti 29 m. po Kristaus cieso
riaus Tiberijaus ir jo motinos
Julijos vardais. Abu šie moksli
ninkai, remdamiesi savo tyrinė
jimais, tvirtina, kad nukryžiuo
tasis turėjęs mirti tarp 29 m. ir
70 m. po Kristaus gimimo. Vė
lesnė mirtis esanti neįmanoma,
nes 70 m. po Kristaus romėnai
griuvėsiais pavertę Jeruzalę bei
visą žydų kultūrą ir todėl žydai,
vėliau laidodami savo artimuo
sius, nebenaudoję romėniškų
pinigų mirusiojo akims užspaus
ti. Abudu mokslininkai, kun. Fi
las ir dr. Whanger, yra įsitikinę,
kad Torino drobulė vien dėl šios
priežasties negalinti būti vė
lesnio laikotarpio klastotės pa
darinys.
JAV Katalikų Bendrijos įsi
vėlimas į visokias politines sri
tis bei sroves silpnina K. Bend
rijos įtaką viešojoje opinijoje.
Tai pareiškė dr. James Hitch
cock, Katalikų Sąjūdžio už Re
ligines ir Pilietines Teises pir
mininkas, kalbėdamas Fordhamo universitete. Jo nuomone,
pastaruoju metu JAV katalikai
ima panašėti JAV Bendrijų Ta
rybai, kuri yra praradusi įtaką
žmonėse, nes įsivėlė į visokią
politinę veiklą ir nebeišlaiko
vientisumo bei žmogaus dėmesį
patraukiančio orumo.
Naujuoju Amerikos Katalikų
Universiteto Vašingtone prezi
dentu paskirtas kun. William
J. Byron, SJ, 54 m. amžiaus. Jis
perims rudenį pareigas iš pasi
traukiančio dr. Edmund D. Pel
legrino, pasauliečio gydytojo.
Kun. Byron nuo 1975 m. iki šiol
buvo Scrantono universiteto
prezidentu ir ekonomijos pro
fesoriumi. Anksčiau jis yra dės
tęs Lojolos universitete ir Woodstock jėzuitų kolegijoje. Kuni
gu įšventintas 1961 m. Tai pir
masis jėzuitas, tapęs šio kata
likų universiteto prezidentu.
Kun. J.Stš.

Liepsnojantis jaunuolis Kaune
Šiais metais sueina dešimtmetis nuo Komo Kalantos jaudinančios mirties
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1982 m. vasario mėn. 16 d. staiga mirė Stargarde, Lenkijoje,
kite mums laisvę! Mes norime Teataja (Švedijoje), Chicago
ALGIRDAS GUSTAITIS
mūsų mamytė, sesutė, svainė ir tetutė
Tribune, Osservatore Romano,
Prieš dešimt metų (1972. V. būti laisvi!”
Pagaliau sovietai atgabeno ABN Corespondence (Vokieti
14) Kaune susidegino Romas
AfA
Kalanta, šaukdamas “Laisvės specialius kariuomenės dali joje), New York Times, The
BRONĖ BALČIŪNIENĖ-KOVALSKYTĖ
Lietuvai!” Vežamas į ligoninę nius riaušėms tramdyti. Su Washington Post, The Balti
kartojo: “Aš mielai žūstu už žeista daug lietuvių, dar dau more Sun, Los Angeles Times,
Dėkojame abiejų Toronto parapijų kunigams už atlai
Lietuvos laisvę! Girdite, aš giau suimta. Buvo ir užmuštų, The Miami Herald, Detroit
kytas
pamaldas, visiems mieliems draugams ir pažįsta
News,
Economist
(Anglijoje),
žūstu už Lietuvos laisvę ir ne nušautų. Tikslių duomenų ne
miems už užprašytas šv. Mišias, už dalyvavimą šv. Mišiose
Frankfurter
Rundschau,
Die
turima.
Suprantama,
nebuvo
priklausomybę!”
ir už pareikštas užuojautas per spaudą, per lietuvišką radi
Rašytojas Vytautas Alantas įmanoma gauti. Riaušės vyko Zeit (Hamburge), Tagesanzeijo
valandėlę, žodžiu bei raštu.
ger
Regensburg,
Il
Messagero
savo knygoje “Gyvieji deglai dvi dienas. Dar kelias dienas
Ypatinga padėka mieliems J. R. Simanavičiui už prisi
(Romoje),
Il
Tempo
(Romoje),
kauniečiai
buvo
“
įkaitę
”
,
lau

Nemuno slėnyje” (1976 m.) su
minimą radijo bangomis ir M. Matusevičienei už poezijos
Il
Giornale
dTtalia,
Il
Secolo
kė
naujų
įvykių,
bet
sovietai
rinko nemažai medžiagos apie
žodžius.
d’Italia, Carriere della Sera
Romą Kalantą. Ją verta prisi stengėsi neprovokuoti.
(Milane),
Il
Matino
(Neapoly

Po
to
susidegino
dar
keli
lie

minti dešimtmečio proga.
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems!
Ten yra įdėtos ir reproduk tuviai, gal net vienuolika (35 je), Il Ręsto del Carlino (Bocijos: paveikslų, sukurtų dail. psl.). Maskvos radijas apie Ka lognia), Il Ticcino (Pavia), La
Sūnus Jurekas su šeima Lenkijoje
J. Juodžio, A. Rūkštelės, me lantos įvykį pranešė tiktai po Vita Cattolica, Il Cavour.
Skaitoma:
“
Romos
komunis

•
Brolis
Edmundas su šeima Lenkijoje
vienuolikos
dienų.
džio drožinio — P. Laurinavi
tuojančių
žydų
dienraštis
Sesuo
Elė Matulevičienė Lenkijoje
čiaus, skulptūros — Prano GasUžsienio spauda
“Paese Seragan” plačiai infor
Seserys — Danutė Bajorinienė, Aldona Kėžinaitienė,
paronio. Surinkti ir eilėraš
R. Kalanta susideginimui pa mavo apie Kauno maištą, pami
'
Irena Zalagėnienė
čiai Kalantos tema — V. Kava
sirinko dieną, kai JAV-ių prez. nėdamas, kad policija tram
Svainiai
—
Adolfas,
Vincas, Anicetas
liūno, Nerimos Narutės, Balio
R. Niksonas buvo Maskvoje ir džiusi demonstrantus, ‘lietu
Seserėnai — Alvydas Matulevičius su šeima Lenkijoj
Augino, Kazio Bradūno, Vytau
' tarėsi su Sovietų Sąjungos val vius nacionalistus’. Kalanta
Eugenijus ir Arūnas Bajorinai
to Alanto.
dovais. Romas norėjo priminti apibūdintas kaip vienas ‘ka
Norėjo būti laisvu
amerikiečių prezidentui, kad talikų aktyvistų’ ” (92 psl.).
Kartą mokykloje reikėję lietuviai nebūtų vėl iš naujo
Taip pat pateikiami spaudos
raštu pasisakyti, kuo nori būti. parduoti ar dovanoti rusiš pasisakymai Prancūzijoje —
Romas K. parašė norįs būti kiems komunistams. Taip, jo France-Soir, L’Express, Švei
laisvu lietuviu: Kiti sako, esą žygis buvo kilnus, bet JAV-ių carijos Basei Nachrichter,
PADĖKA
jis norėjęs būti kunigu. Kadan vyriausybės nepaveikė, ir ji Zuerichsee-Zeitung, Švedijos
gi sovietinėje okupacijoje reli dėjosi nieko apie tai nežinanti. Aftonbladet, Kanados The
1982 m. balandžio 2 d. mirė mūsų mylima Motina
ginė apraiška yra neleistina
Įvairi užsienio spauda didvy Globe and Mail ir kt. Taip pat
“atgyvena”, tai augštesnis sie rišką Romo Kalantos žuvimą išvardinami laikraščiai Meksi
AfA
kis — būti laisvu lietuviu tebū aprašė. Vyt Alantas pateikia koje, Kolumbijoje, Venecuelotų aukštesnioji pakopa. Abu kaikuriuos tokių laikraščių pa je, Brazilijoje.
ANTANINA KYMANTIENĖ
tie siekiai labai artimi vienas sisakymų vertimus (sutrumpin
Vytautas Alantas atliko nau
Palaidota balandžio 5 dieną Šv. Jono kapinėse
kitam.
tai). Gaila, nėra originalių dingą, reikšmingą rašytinį dar
Mississaugoje, Ontario.
Klasės auklėtojai esą kalbė straipsnių atspaudų.
bą, visą tą periodiką surankio
ję su R.K. tėvais, priekaištavę,
Minimi šie dienraščiai ar jęs, sudėstęs, aptaręs. Gal dėl
Nuoširdžiai dėkojam kunigui klebonui J. Staškui
kad Romas tebetikįs “religi žurnalai: Times, New York vietos stokos negalėjo paskelb
už
atliktas
apeigas.
niams prietarams”, “atsilikęs”. Times Magazine, estų Eastu ti fotografiniu būdu citatų.
Esame
labai dėkingi giminėms, draugams ir pa
Knygos 19 psl. rašoma, kad
žįstamiems už dalyvavimą laidotuvių koplyčioje ir pa
“Romas buvo augštos moralės
lydėjimą į amžiną poilsio vietą.
jaunuolis, didelis patriotas,
neapkentė okupantų rusų ir
Jūsų užuojąutos, užprašytos šv. Mišios ir gėlės,
jų santvarkos”. Todėl gal ir
palengvino mūsų liūdesį.
buvo “atsilikęs”. Romas buvo
Dėkojame J. Karpiui už tartą žodį TLVAŽ Organi
gabus, pavyzdingas mokinys,
zacijos vardu.
geras sportininkas, nevartojo
Ačiū dar kartą visiems.
svaigalų, nerūkė, buvo manda
gus, uždaras.
Sūnūs — Raimundas ir" Otonas,
R. Kalanta buvo augšto ūgio,
marčios — Irena ir Rita
gražių ir taisyklingų veido
bruožų, nešiojo ilgus tamsius
plaukus, dėvėjo paprastai, kar
tais net apskurusiai.
Knygoje rašoma, kartais
vaikščiojęs basas, priklausęs
“hipių” sąjūdžiui. Auginęs il
AfA
gesnius plaukus, niekam blogo
nedaręs, laikęsis šv. Pranciš
mylimai-Mamai
kaus Asyžiečio nuostatų ar pa
sakojimų.
MARIJONAI GAIDELIENEI
Lyginant su Amerikos, Kana
Lietuvoje mirus,
dos “hipiais”, būtų galima abe
joti R.K. kilnumu. Bet Lietuva
jos sūnų STAŠį GAIDELĮ su šeima nuoširdžiai
nėra Amerika ir tenai “hipiai”
bandė išsireikšti prieš vietinę
užjaučiame liūdesio valandoje —
sovietinę santvarką, parodyti
troškimą savo kraštui laisvės, Prieš dešimtį metų Kaune susidegino ROMAS KALANTA, šaukdamas
nepriklausomybės.
H. J. Arcimavičiai
M. J. Radzevičiai
“Laisvę Lietuvai!” Nuotraukoje — paminklas kapinėse prie Kauno
Amerikos “hipiai” turi di
O. V. Marcinkevičiai
' I. V. Biskiai
džiausią laisvę, siekia savo ne
Z.
K.
Žebrauskai
A. V. Karauskai
gražiu elgesiu tai laisvei pa
kenkti. Todėl Romo Kalantos
E. A. Underįai
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui Jo Ekscelencijai
negalima lyginti su amerikie
vyskupui Liudvikui Poviloniui
čių “hipiais”. O basomis kojo
mis vaikščiojimas nebūtinai
Pareiškimas
nigų seminariją kandidatus.
yra “hipiškumas”. Lietuvoje
Esame susirūpinę ir sujau Jie yra gražiausi šeimų žiedai.
daugelis jaunuolių vaikšto ba
somis kojomis kaime, paupiuo dinti vienintelės Kauno kuni Mes negalime abejingai žiū
gų seminarijos sunkia padė rėti, kai yra varžoma norma
se, pajūryje.
R. Kalanta turėjęs literatūri timi. Mums žinoma, kad perei li kunigų seminarijos veikla.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
nių ir meninių polinkių, rašęs tų metų rudenį į Kauno kuni Be to, vis daugėja parapijų be
eilėraščius, bet visus jo raštus gų seminariją nebuvo priimta kunigų. Pasirodo, kad kunigų
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius •
sovietų milicija konfiskavusi 17 kandidatų. Juos atmetė ne stokojama ne dėl pašaukimų
Bank of Canada, Bank of Montreal,
kunigų seminarijos vadovybė, trūkumo.
(21 psl.).
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
Todėl prašome ir drįstame
King George VI Niagara Falls
Pirmiausia R. Kalantos nuo bet religinių reikalų tarybos
trauką paskelbusi italų spau įgaliotinis. Buvo pašalintas reikalauti, kad Jūs, mūsų Ga
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
da, kur jisai atrodo gražiai, IV kurso Telšių vyskupijos nytojai, padarytumėte* viską,
mens ir skulptūros darbus — greitai
klierikas Aloyzas VOLSKIS. kad norintieji bei tinkami kan
elegantiškai.
ir
meniškai. Užsakymus atliekame pa
Jis pašalintas tam pačiam įga didatai galėtų mokytis kuni
Slėpė laidotuvių vietą
gal
projektus ir taip pat turime didelį
liotiniui liepus, o ne kunigų gų seminarijoje.
pasirinkimq pagamintų paminklų lie
Žaibo greičiu Kaune paskli seminarijos vadovybei nuta
Mes, tikintieji, Jus ir kuni
v"
tuvių kapinėms
do žinia apie Romo Kalantos rus. Taip civilinė vyriausybė gų seminariją visokepriopai
IfNTAVlC
susideginimą, jo priešmirti elgiasi su kunigų seminarijos remsime.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
nius šūkius. Buvo manyta, kad kandidatais ir auklėtiniais
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
Pasirašė:
laidos Kleboniškio kapinėse, per visą pokario laikotarpį.
pagal pageidavimus.
Batakių
— 117 tikintieji, Sar
RINKEVICIAI
netoli Neries upės. Tenai susi
Darbovietės telefonas 278-2757 JONAS UINKtVlClUJ
Mes skaitome tarybinėje tininkų — 167, Pagramančio
į
ONA RINKI
------- IMHi A © I (.iMt
|t»J
rinko. daug žmonių. Bet sovie spaudoje, girdime per radi
TU Mill
v
Namų telefonas 278-4529
—
133,
.Varduvos
(Žem.
Kalva

JltMt IŪHA it
D*
tai nutarė palaidoti slaptai ją ir televiziją, o kartais mums
ir kitose kapinėse — Romai aiškina lektoriai, kad tarybi rijos) — 221, Šateikių — 140,
niuose, tolokai už Kauno. At nė valdžia nesikiša į Bažny Platelių — 640, Tverų ir Me
vykusieji į Romainių kapines čios vidaus reikalus. Jei taip, dingėnų — 360, Tirkšlių — 353,
terado vieną Kalantienę, be tai kodėl tarybinė valdžia nu Skuodo — 423, Ylakių — 287,
Tauragės — 2097. Žygaičių —
verkiančią prie duobės.
stato, ką į kunigų seminariją 187, Plungės — 1490, Alsėdžių
Spaudai sovietai neleido priimti, ką atmesti, ką iš semi
— 254, Rietavo — 501, Kulių —
nieko rašyti apie susidegini narijos pašalinti?
155, Kontaučių — 83. Žemalės
mą, laidotuves.
Mes, tikintieji, savo auko
Gegužės 18 d. žmonės laukė mis išlaikome kunigų semina — 158, Mosėdžio — 310.
Romo Kalantos laidotuvių. Su riją. Mūsų šeimos duoda į ku
(Iš “LKB Kronikos" 50 nr.) ■0
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
žinojusi minia, kad jis kitur
palaidotas, sujudo, ėmė keikti
Šaldytuvai
Elektros reikmenys
sovietinius pareigūnus. Tūks
Valgomųjų kambarių
Televizijos aparatai
tančiai žmonių rinkosi gatvė
Kovojusiam dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės
★ Skalbiamosios mašinos
apstatymas ir kt.
se, prie teatro. Žygiuodami ei
Siuvamos mašinos
Vaikų
baldai
AfA
lėmis, dainavo patriotines dai
★ Rašomos mašinėlės
įvairūs
kilimai
nas, šaukė “Laisvės Lietuvai!"
SILVESTRUI JOKUBILIUI
Vietos milicijai neįstengiant
Nemokamas pristatymas į namus.
suvaldyti minių, buvo iškvies
staiga mirus Delhi, Ontario, jo žmonai ELENAI
tos pagalbinės jėgos iš kitų
STAČYTEI-JOKUBILIENEI, giminėms bei bičiuliams
KRAUTUVĖS:
miestų.
pavergtoje Lietuvoje ir išeivijoje reiškiame gilią
Rytuose —
Maištininkai degino Sovietų
Vakaruose —
užuojautą —
Sąjungos vėliavas, mušė sovie
2448 DANFORTH Ave.
137 RONCESVALLES Avė.
tinius milicininkus, iškėlė Lie
Stepas Varanka,
Tel. 699-4444
Tel. 537-1442
tuvos vėliavas, net geležinke
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga Kanadoje
lio stotyje. Prie enkavedistų
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
įstaigos lietuviai šaukė: “Duo

Prašo vyskupus ginti seminariją
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Baudžia motiną
už sunaus žygį
Lietuvos pogrindžio spauda apie mokytojos
Jadvygos Kaušienės persekiojimą mokykloje

Maldos Diena už pavergtą Lietuvą Brazilijoje, Sao Paulo katedroje. Kardinolas DOM PAULO EVARISTO priima
aukojimo dovanas Mišią metu
Nuotr. P. Rukšio

KGB ir kolaborantams “su
Šiauliai. Jadvyga KAUŠIENĖ (gyv. Komunarų 7-9) veikus”, pareiškimas nepa
25-rius metus dirbo pedagogi tenkinamas. Dėl nuolatinio
nį darbą. Kaip gera specialis- KGB ir jų parankinių puoli
tė-logopedė buvo visų vertina mų, pjudymo, nervinės įtam
ma ir mylima. Nedaug Lietu pos J. KAUŠIENĖ birželio
voje logopedų, mokyklų vado mėn. suserga ir paguldoma į
vų, kurie, aplankę Šiaulius, Romainių TBC ligoninę, kur
nebūtų pabuvoję jos pastan išguli apie pusę metų. Kiek
gomis įrengtame logopedinia sustiprėjusi, 1981 m. sausio
me kabinete (Il-je pagalbinė mėn. sugrįžta į darbą. Direk
je mokykloje). Jis buvo skaito torius BALTRAITIS vėl tuojau
mas geriausiu savo įrengimu pereina į ataką. Jis liepia J.
ir priemonėmis. Jadvyga KAU- KAUŠIENEI rašyti pareiški
ŠIENĖ — žinoma respubliko mą išeiti iš darbo. Paklausus,
je specialistė, nuoširdi vi kuo ji nusikaltusi, atsakoma,
siems norėjusiems su ja pasi kad dėl sūnaus. KAUŠIENĖ
dalinti darbo patirtimi ir ži pareiškimo nerašo.
Ateina eilinių atostogų me
niomis. Jos sūnus Rolandas
KAUŠAS mokėsi Šiaulių V-je tas. Tada prasideda telefoni
vid. mokykloje. Mokslas sekė nės “atakos”. Į namus skambi
si, mokykloje ir šeimoje kon na direktorius BALTRAITIS:
— Atneškite pareiškimą.
fliktų nebuvo. Atrodė, kad vis
kas klojasi gerai. Bet štai 1978 Jūs neturite moralinės teisės
m. gruodžio mėn. mokyklos di dirbti tarybinėje mokykloje!
Perspėja, kad po atostogų
rektorė JAKIMČIENĖ išsi
kviečia Rolandą į kabinetą ir nedrįstų vėl sugrįžti į darbą.
pradeda “auklėjamąjį” darbą. Tačiau atostogoms pasibai
Esą girdėjusi, jog Rolandas gus J. KAUŠIENĖ vėl ateina
lankąs bažnyčią, kad žadąs į savo mokyklą. Tą pačią die
stoti į kunigų seminariją. Pasi ną direktorius BALTRAITIS
piktinusi direktorė jį išbara vėl išbara mokytoją, šaukia,
ir perspėja, kad nemėgintų kad visa tai priklauso ne nuo
taip pasielgti, nes būsią blo jo, kad jam esą įsakyta su ja
gai. Tų pat metų gruodžio 22 elgtis taip, kad ji pati paliktų
d. Rolandą jau išsikviečia mo darbą.
kyklos komjaunimo sekretorė
Slenkia dienos J. KAUŠIE
pokalbiui ta pačia tema. Sek NĖ tebedirba, bet debesys
retorė ypač pasipiktinusi, telkiasi vis tamsesni. Vasario
kam mokinys bendrauja su 19 d. J. KAUŠIENĖ vėl kvie
kun. Feliksu BALIŪNU.
čiama aiškintis pas direktoGruodžio 30 d. į “auklėjamą rių. BALTRAITIS mušasi į
jį” darbą pagaliau įsijungia krūtinę: jam nebeduoda ra
ir “sunkioji artilerija” — KGB. mybės, vis kviečia ir kviečia
Atvykę į namus ir radę Rolan ir, jei KAUŠIENĖ “savo noru”
dą vieną, čekistai mašina par nepaliks mokyklos, jam būsią
sigabena jį į savo įstaigą. Ten visai riesta.
pravedamas
“profilaktinis”
Ir taip vyksta nuolatiniai
kursas: tardo, ar skaitąs po įkalbinėjimai. Kovo 2 d. BAL
grindžio literatūrą, su kokiais TRAITIS, išsikvietęs moky
kunigais bendraująs, ar tikrai toją KAUŠIENĘ į s a v o kabi
žadąs stoti į kunigų semina netą, smarkiai įsiaudrinęs
riją ir verčia parašyti pasiaiš šaukia:
kinimą.
— Jei neišeisi, aš imsiuos
1979 m. vasario mėn. mokyk griežtesnių priemonių. Esu
loje svarstomos baigiančiųjų direktorius ir turiu tą reika
XI-tą klasę charakteristikos. lą sutvarkyti.
Rolandui KAUŠUI direktorė
Nebeturėdama
kantrybės,
JAKIMČIENĖ liepia atsisto mokytoja Jadvyga KAUŠIENĖ
ti prieš mokytojus ir mokinius parašo pareiškimą, kad išei
ir pasiaiškinti, kodėl susiti nanti iš darbo valdžios įsaky
kinėja su kunigais, kodėl norįs mu, bet BALTRAITIS nesutin
stoti į kunigų seminariją. Ro ka su tokia formuluote:
landas tylėjo.
— Mane kvailu pavadins,
Kovo 1 d. Rolando motiną jei aš jiems tokį pareiškimą
mokyt. Jadvygą KAUŠIENĘ iš nunešiu...
sikviečia
II-os
pagalbinės
Tuo metu sunkiai suserga
m-klos, kurioje ji dirbo logo J. KAUŠIENĖS sūnus Rolan
pede, direktorius BALTRAI das. Jis paguldomas į ligoni
TIS. Kartu su juo dalyvauja nę operacijai. Prislėgta viso
ir mokyklos partinės organi kių bėdų, mokytoja, dar tikė
zacijos sekretorė BUČKUTĖ. dama savo kolegų sąžinės li
Prasidėjo tardymas. Jie esą kučiais, rašo, pareiškimą Šiau
girdėję, kad mokyt. KAUŠIE lių m. švietimo skyriaus vedė
NĖS sūnus žadąs stoti į kuni jui KLEIŠMANUI, kad leistų
gų seminariją. Išbaręs moky jai pasilikti dirbti i k i pasi
toją, direktorius pagrasino: baigs mokslo metai, kol pa
“Žinai, kas tavęs laukia? Jei sveiks sūnus, kol surasianti
sūnus stos į seminariją, bus kitą darbą. Tačiau veltui! Švie
blogai visai mokyklai. Kodėl timo skyriaus vedėjas KLEIŠ
taip blogai išauklėjai sūnų?”
MANAS sako direktoriui
Kovo 13 d. J. KAUŠIENĖ iš BALTRAIČIUI: '
kviečiama pas Šiaulių m. švie
— Elkis su ja taip, kad ji kuo
timo skyriaus vedėją KLEIŠ- greičiau paliktų mokyklą ir
MANĄ. Atvyksta ir direkto nebeturėtų noro rašyti pra
rius BALTRAITIS. KAUŠIE šymus ...
NĖ vėl kamantinėjama, bara
Tuo metu KAUŠIENĖ slau
ma dėl “blogo” sūnaus auklė gė sunkiai sergantį sūnų.
jimo. KLEIŠMANAS aiškina:
Kovo 14 d. telefonu paskam
“Jei sūnus stosiąs į kunigų se bino mokytoja STAKVILEVIminariją, būsią blogai ne tik ČIENĖ ir liepė KAUŠIENEI
mokyklai, bet ir visam Šiau būtinai atvykti į mokyklą, atlių miestui. Jis liepia apsigal sinešant pareiškimą — atsisa
voti ir paveikti sūnų.
kymą iš darbo.
Pagaliau KAUŠIENĖ kvie
Tuo tarpu KAUŠIENĖ dar ti
čiama birželio 19 d. į Šiaulių kėjosi, jog švietimo skyriaus
KGB skyrių. Ją tardo du čekis vedėjas KLEIŠMANAS atsi
tai. Jie kaltina, kam mokyto žvelgs į jos sunkią padėtį ir
ja bendraujanti su blogais laikinai paliks ją ramybėje.
žmonėmis — su kun. F. BALIŪ Veltui! Kovo 16 d. ją priverčia
NU, Jadvyga PETKEVIČIE palikti sergantį sūnų ir atvyk
NE, kodėl rašanti laiškus į ti mokyklon.
Mordovijos konclagerį ten ka
Mokykloje jau randa susirin
linamam jau virš 20 metų po kusius inkvizitorius — direkto
litkaliniui Algirdui ŽIPREI, rių BALTRAITĮ, pavaduotoją
kodėl sūnus sukąs “ne tuo ke RUŠKŲ, mokytoją STAKVILEliu” ir 1.1.
VIČIENĘ ir mokyklos sekre
Slenka dienos. Pagaliau Ro torę. Paklausus, ko iš jos no
landas KAUŠAS užbaigia vid. rima, sekretorė pradeda skai
mokyklą. Toliau mokytis sto tyti raštą apie atleidimą iš
ja į Kauno politechnikos insti darbo. KAUŠIENĖ, nebaigus
tutą. Lyg tai viskas ir aprimo. skaityti “nuosprendžio”, no
Tačiau “budri akis ir jautri rėjo išeiti pro duris, bet pa
ausis” KAUŠŲ šeimos nepa šokęs BALTRAITIS užstojo iš
lieka ramybėje. 1980 m. vasa ėjimą ir kišo pasirašyti kaž
rio 6 d. mokyt. J. KAUŠIENĘ kokį popierių. J. KAUŠIENĖ
vėl išsikviečia mokyklos di nepasirašė ir išėjo. Šitaip bu
rektorius BALTRAITIS aiškin vo apiformintas “savo noru”
tis dėl tarybinei pedagogei išėjimas iš darbo. Taip buvo
netinkamos pozicijos, d ė 1 atsilyginta pedagogei-logope“blogo” sūnaus auklėjimo. Tų dei Jadvygai KAUŠIENEI už
pat metų birželio mėn. sūnus ilgametį pasiaukojantį jos dar
Rolandas galutinai apsispren bą ir meilę vaikams.
dęs paduoda pareiškimą į
Kauno kunigų seminariją.
(Iš “LKB Kronikos” 50 nr.)

Kunigas profesorius STASYS YLA, daugelio knygų ir kitų darbų autorius,
kuriam 1982 m. gegužės 21 dienų sueina 50 metų kunigystės sukaktis

Pagrindinė jo žvaigždė - kunigystė
Kunigui Stasiui Ylai penkiasdešimt kunigystės metŲ
Tarp gausių vyresniosios kar
tos žmonių sukakčių — sidabri
nių, auksinių ir deimantinių
iškyla kunigo ir profesoriaus
Stasio Ylos veidas, paženklin
tas auksu, nes jame spindi 50
metų kunigystė. Ir tai anaiptol
neperdėtas pasakymas. Dauge
lio akyse Stasys Yla figūruo
ja kaip rašytojas, teologas,
istorikas, visuomenės veikėjas,
įžvalgus veidų stebėtojas, mal
dų tekstų kūrėjas. Tiesa, jis
toks ir yra, bet virš visko švie
čia jo kunigystė kaip pagrindi
nė žvaigždė, apie kurią kaip
branduolį telkiasi visi kiti
dalykai.
Mūsų tautos istorijoje ma
tyti žymių kunigų, apie kuriuos
kalba moksliniai raštai, enci
klopedijos, veikalai. Juose aiš
kiai matyti, kad kunigystė lie
ka lyg ir šešėlyje, o į pirmą ei
lę iškyla kitokie darbai, moks
liniai, literatūriniai, meniniai,
visuomeniniai. Kas kita matyti
kun. St. Ylos gyvenime: jis yra
daug knygų parašęs, daug įvai
rių darbų nuveikęs, bet niekur
savo kunigystės nepridengęs.
Ji yra įaugusi jo sieloje nuo pat
jaunystės, subrendusi įvairio
se gyvenimo kovose, neatski
riama nuo jo asmenybės.
Ta kunigo^ Stasio Ylos kuni
gystė yra gilus rūpestis kiek
vienu žmogumi, rūpestis, sklin
dąs iš krikščioniškos širdies.
Ji primena garsiojo kunigo
Bosko posakį: “Da mihi ani
mas, cetera talle” (duoki man
sielas, visa kita atimki). Ši
boskiška laikysena betgi reiš
kėsi kitokiais būdais nei kun.
J. Bosko gyvenime. Kun. St.
Ylai nereikėjo eiti į gatves
jieškoti našlaičių — jo žodžio
laukė mokyklos mokiniai, or
ganizacijose dalyvaujantis jau
nimas.
Tokios sukaktuvininko kuni
gystės laukė ir Kauno kunigų
seminarijos klierikai, ir teo
logijos fakulteto studentai,
kuriems jis dėstė sielovados
mokslą ir moralinę teologiją.
Jo studentai jautė, kad atėjo
naujo tipo kunigas, kuriam ku
nigystė yra rūpestis žmogumi,
pasiaukojimas idealui, o visa
kita — pagalbiniai dalykai,
nors ir labai svarbūs.
Kun. St. Ylos kunigiška dva
sia buvo ryški ir pirmuosiuose
jo raštuose bei straipsniuose,
kaip “Pasiryžėliai ir laimėto
jai”, “Dvasinė kaimo krizė ir
kunigas”, “Dabarties žmogus”,
“Ateina naujas kunigas” ir ki
tuose. Ta pati dvasia net dar
ryškiau suspindėjo naujuose
maldų tekstuose, jo sukurtuo
se ir plačiai vartojamuose ti
kinčiųjų, taipgi jo sukurtose
Mišių giesmėse. O ir jo moksli
niuose veikaluose, ypač istori
niuose, matyti tas pats rūpes
tis žmogumi, ypač savo tautie
čių, kovojančių už savitą egzis
tenciją.
Kai Lietuvą užliejo raudono

ji banga iš rytų, kun. St. Yla
su daugeliu savo tautiečių atsi
rado Vokietijoje 1940 metais.
Berlyne susitelkę tautiečiai
kun. prof. St. Ylą pasirinko
savo kapelionu, kuris ten jiems
tarnavo dvejus metus. Ir čia jo
kunigystė spindėjo išskirtinu
nuoširdumu, paslaugumu, nors
sveikata nebuvo stipri.
Kai minėta raudonoji banga
buvo nuritinta nuo Lietuvos
žemės, kun. St. Yla vėl pasiekė
Kauną, kur jo laukė ir kunigų
seminarija, ir visuomenė. Jo
žodis bei patirtis dąug reiškė
ypač jaunajai kartai, bet ma
žiau tesvėrė kaikurių hierarchų akyse. Šioje srityje jam
teko ir kentėti.
Neilgai tada teko kun. St.
Ylai darbuotis Kaune, nes
ėmė siausti rudasis siaubas,
kuris nubloškė jį drauge su
visu būriu tautiečių į koncen
tracijos stovyklą Stutthofe,
Vokietijoje. Čia jis pamatė
žmonių sukurtą pragarą, ku
rį vėliau aprašė savo atsimi
nimuose “Žmonės ir žvėrys”.
Net ir tokiame siaubingame
gyvenime, kur reikėjo kasdien
kovoti užš savo egzistenciją
bei gyvybę, kun. St. Yla pajė
gė reikštis kaip kunigas. Jis
kūrė maldas, skaitė jas mirti
nai išvargusiems tautiečiams,
guodė juos, drąsino pačia savo
laikysena. Ir čia jo kunigystė
buvo nesunaikinama, nors fizi
nis sunaikinimas buvo kasdie
ninė grėsmė.
Kai atėjo laisvės dienos po
kario Vokietijoje, kun. St. Yla,
dar ligonis, vos išėjęs iš kone,
stovyklos, ėmė planuoti darbą
lietuvių sielovadoje. Sustiprė
jęs dirbo Vatikano įsteigtoje
apaštališkoje lietuvių delegatūroje, kuriai buvo pavesta rū
pintis lietuvių sielovada. Visi
matė ir jautė, kad iš to žmogaus
spinduliuoja pagalbus rūpes
tis saviems žmonėms. Kai daug
kas rūpinosi vien asmeniniais
savo reikalais, kun. St. Yla dir
bo kitų gerovei.
Ta pati kunigiška dvasia
spindėjo iš Stasio Ylos, atvy
kusio Amerikon. Jis ir čia savo
jėgas nukreipė į savo tautos
žmones. Apsigyveno Putnamo
vienuolyne kaip kapelionas,
bet iš čia veikė ir tebeveikia
visos Š. Amerikos mastu, rū
pindamasis ir vienuolėmis, ir
kunigais, ir pasauliečiais, ir
jaunimu, ir spauda. Čia gimė
jau neviena knyga, bet iš visų
jų puslapių dvelkia ta pati ku
nigiškoji dvasia, kuri nesusilp
nėjo ir po 50 kunigystės metų
(įšventintas 1932. V. 21). Prie
jos šliejasi ir kita, būtent,dei
mantinė amžiaus sukaktis (gi
męs 1908. I. 5). Ta proga dera
lietuviškajai visuomenei žvilg
terėti į Putnamą ir pasveikinti
žmogų, apdovanotą ir auksu, ir
deimantu (beveik).
Spindėki savo dovanomis ir
toliau! Pr. G.

4 psi.
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PARTIZANŲ AUKA

Žemės ūkio darbuotojas A.
Dikčius balandžio 1 d. “Valstie
čių Laikraštyje” prisimena po
karines partizanų kovas, jų au
ka tapusį žemės ūkio ministerio pavaduotojų ir žemėtvarkos
valdybos viršininką Povilą Tryčių. Jis buvo nušautas 1950 m.
Raseinių rajono Balčių kaime.
Velionis į komjaunuolius įsi
jungė 1924 m., buvo ištremtas
į V a r n i ų darbo stovyklą. Bai
gė matininkų kursus 1931 m.
Pokaryje buvo priimtas kompartijon, dirbo.žemės ūkio komisa
riate. Žemės ūkio ministerio
pavaduotoju ir žemėtvarkos
valdybos viršininku P. Tryčius
buvo paskirtas 1947 m. Jam te
ko vadovauti organizuojamų
kolchozų planams, kurių įgy
vendinimui priešinosi partiza
nai, gindami ūkininkų reikalus.
Žuvimo aplinkybių A. Dikčius
neatskleidžia.
ŽIUGŽDOS PREMIJA

Lietuvos Mokslų Akademija
įsteigė akademiku tituluojamo
Juozo Žiugždos premiją, kuria
bus skatinamas jaunųjų istori
kų įsijungimas į mokslinę veik
lą. J. Žiugžda pokario metais pa
garsėjo Lietuvos istorijos per
tvarkymu pagal Maskvos parū
pintą kurpalį. Pirmoji.premija
paskirta Mokslų Akademijos
istorijos instituto socialistinės
visuomenės istorijos skyriaus
moksliniam bendradarbiui Bro
niui Puzinavičiui už jo darbą
“Socializmas ir smulkieji ga
mintojai Lietuvoje”. Tamara
Tarašilova balandžio 9 d. “Tie
soje” aiškina, kad B. Puzinavičius šiame savo darbe aptarė
smulkiųjų miesto gamintojų
įsijungimą į komunistinę sis
temą, kapitalistinių elementų
likvidavimą pramonėje ir pre
kyboje. Eidamas J. Žiugždos
pėdomis, ir jis vadovaujasi
Maskvos kurpaliu.
SPORTO IR DAILĖS ŽMOGUS

Buzelytei, Dailininkų Sąjun
gos — D. Koškutei, Dailės Fon
do — K. Makauskui. Kiti šių var
žybų laimėtojai — A. Gerulytė,
R. Šupilaitė, A. Piragytė, G.
Cvetkovas, O. Fedosiukas, G.
Bartkus ir V. Žilinskas. S. Kra
sausko vardo plaukimo varžybos
dabar bus rengiamos kasmet.
ARKLIAI BE VEŽIMŲ

A. Krikščiūno skundą tokia
antrašte paskelbė “Valstiečių
Laikraštis” 33 nr.: “Nors dabar
technikos amžius, bet ir arkliai
žemės ūkyje reikalingi. Reikia
ir pakinktų, rogių, vienkinkių
bei porinių vežimų. Bėda, ve
žimų labai mažai gauname, ir
tie patys labai prasti. Važiuo
ji tekinius viela susiraišiojęs
ir drebi, kad nesubyrėtum vi
dury lauko. Gali kas pasakyti,
kad kiekvieną inventorių rei
kia laiku remontuoti. Su tuo su
tiktume, bęt kur remontuoti —
nebėra žmonių, išmanančių,
kaip tekinius taisyti. Ir arklį
pakaustyti prašyk kokio senio
ko ...” Pasak A. Krikščiūno,
kolchozuose dar atsiranda žmo
nių, kurie, nusižiūrėję į kaimy
nus latvius, bando jieškoti iš
eities: “... padaro vežimus, pri
taikydami nurašytų žemės ūkio
mašinų ratus su padangomis ir
paprastų vežimų ašis. Tokie ve
žimai stipresni, arkliams leng
viau tempti. Tai kodėl vietinė
pramonė negalėtų gaminti to
kių vežimų, kuriems nebent pra
kiurusią padangą reikėtų laikas
nuo laiko suvulkanizuoti.” Lig
šiol A. Krikščiūnas atsakymo ne
susilaukė. Matyt, pramonės pla
nuotojai važinėja tik automobi
liais. Jiems nereikia nei arklių,
nei vežimų.
FAKULTETŲ DRAUGYSTĖ

Pirmąjį balandžio šeštadie
nį humoru nuskaidrintus ryšius
atnaujina Vilniaus universite
to fizikos ir filologijos fakulte
tai. Tą dieną fizikos fakulteto
studentai su dėstytojais iš Sau
lėtekio alėjos organizuoja eity
nes į filologų fakultetą centri
niuose Vilniaus universiteto rū
muose. Humoristiškai teigiama,
kad fizikai nori pagrobti gra
žiausią filologų studentę. Eisenon įjungiamas fizikų pasiga
mintas slibinas, įvairūs automo
biliai bei vežimai. Fizikų susi
tikime su filologais sakomos
linksmos kalbos. Po to vėl grįžta
ma į fizikos fakultetą su filolo
gais. Ten skamba diskotekos,
kieme šurmuliuoja mugė, vyks
ta įvairios varžybos

Išeivijoje talentingais savo
grafikos darbais yra žinomas
dail. Stasys Krasauskas, kurį,
sulaukusį vos 47 metų amžiaus,
pakirto vėžys 1977 m. vasario
10 d. Retas iš mūsų težinojo, kad
Kaune gimęs S. Krasauskas jau
nystės metais buvo pasižymėju
siu plaukiku, pirmajame poka
rio dešimtmetyje net 28 kartus
pagerinusiu Lietuvos plaukimo
rekordus. Penktųjų mirties me
tinių proga balandžio 3-4 d.d.
jis buvo pagerbtas Lazdynų
vandens sporto rūmuose “Vil
nius” surengtomis plaukimo
SENIAUSIA KLAIPĖDIETĖ
varžybomis, kuriose dalyvavo
Klaipėdoje 105-tąjį savo gim
64 stipriausi Lietuvos plauki
kai iš Vilniaus, Kauno, Klaipė tadienį atšventė Magdalena Jo
dos, Šiaulių ir Panevėžio. Var nutienė, užauginusi devynis
žybas stebėjo ne tik šio sporto vaikus, turinti 18 vaikaičių ir
veteranai, buvusieji S. Krasaus devynis provaikaičius. Iki 90
ko varžovai, bet ir nemažas bū metų amžiaus ji gyveno Kretin
rys menininkų, velionies bičiu gos rajono Tūzų kaime. Kolcholių, buvusių jo mokinių. Žiūro zan įsijungė jau būdama 74 me
vų eilėse taipgi buvo ir velio tų amžiaus ir susilaukė pensi
nies našlė Nijolė Krasauskienė. jos. Dabar 15 metų ji gyvena pas
S. Krasausko vardo varžybų lai savo dukrą Klaipėdoje. M. Jonu
mėtojams buvo numatyti specia tienė dar nenešioja akinių, pa
lūs prizai. Kultūros ministeri ti įsiveria siūlą adaton. Pirmą
jos prizas įteiktas olimpiniam kartą susipažino su gydytoju,
ir Europos čempijonui R. Žul- kai vaikaičiai ją nuvežė polipai, Vilniaus dailės, instituto — klinikon ištraukti danties.
V. Kst.
Europos taurės laimėtojai A.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

13 DIENŲ SU GIMINĖM !!!
liepos 8-22
liepos 15-29

JA Valstybės

rugpjūčio 12-26
rugsėjo 2-16

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas” po sėkmingo koncerto su savo dirigentu muziku JONU GOVĖDU (nusi
lenkęs publikai)
Nuotr. J. Miltenio

g HAMILTON^
KLK MOTERŲ DR-JOS HAMIL
TONO SKYRIUS šaukia visuoti
nį narių susirinkimą gegužės 16,
sekmadienį, po antrųjų Mišių. Vi
sos narės bei prijaučiančios la
bai maloniai kviečiamos dalyvau
ti. Prieš pradėdamos vasaros atos
togas, aptarsime ateities veiklą.
Valdyba
DAUGIAKULTŪRĘ
KONFE
RENCIJĄ birželio 3-5 d.d. “Royal
Connaught” viešbutyje rengia
“Cross Cultural Heritage Langua
ges Committee.” Rengėjų komite
te dalyvauja ir Vida Stanevičie
nė. Bus svarstomi etninių kalbų
mokymo klausimai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupės “Gyvataras” vadovė Genovaitė ir Pet
ras Breichmanai gegužės 1 d. sa
vo namuose giminių ir artimųjų
tarpe atšventė 40 metų vedybinę
sukaktį. Dalyvavo 45 asmenys.
K.
DR. O. VALAITIENEI padary
ta sudėtinga operacija; pavyko
gan gerai. Šiuo metu ligonė sveiks
ta namuose savo vyro globoje. Dak
tarė ketina priiminėti pacientus
nuo birželio pradžios. A.P.

tobos Lietuvių Klubo salėje įvyko
susirinkimas, kur pradėta dairy
tis ir jieškoti sklypo, kuris 1952
m. liepos 31 d. 432 Elgin g-vėje bu
vo surastas ir nupirktas už $1530.
Jau 1953 m. gegužės 24 d. jis buvo
pašventintas kartu su kertiniu
akmeniu naujos lietuvių švento
vės statybai. 1959 m. birželio 14
d. arkivyskupas Philip Pocock pa
šventino naują šventovę, pavadin
ta šv. Kazimiero vardu. Tada arki
vyskupas P. Pocock lietuviams bu
vo labai palankus, ypač religiniuo
se reikaluose, statant naują šven
tovę. Jį iškėlus į Torontą, čia at
keltas vysk. George Bernard Flahiff, vėliau pakeltas į kardinolus
ir dabar pasitraukęs iš pareigų.

K. Strikaitis

Sault Ste. Marie, Ont
DABARTINĖ ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA yeikia nuo 1980 m.
rudens. Praeityje ji veikė nuo 1959
iki 1965 m. Mokyklos vedėjas ne
dalyvauja KLB vietinės apylinkės
susirinkimuose, nes ten kartais
susidaro nejauki nuotaika. Dėl
paramos mokyklai viena iš moky
tojų — Dana Poderienė yra krei
pusi į tuometinį valdybos pirmi-

Mylimai Kri

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS vi
suotinis susirinkimas įvyko š. m.
gegužės 2, sekmadienį, po 11 v.
Mišių, parapijos salėje. Susirin
kimą pradėjo pirm. M. Chainauskas, pakviesdamas pirmininkau
ti Stasį Kerą, sekretoriauti L. Ei
mantą.
Susirinkimas ėjo labai sklan
džiai, visi pranešimai priimti be
pataisų. Kai buvo prieita prie nau
jos valdybos rinkimo, nė vienas
nesutiko įeiti, nors daug buvo su
rašyta kandidatų lentoje. Paga
liau nubalsuota pavesti Leonar
dui Eimantui surasti kandidatus
ir po mėnesio šaukti susirinki
mą, o tuo tarpu dar senoji valdy
ba eina pareigas. ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA
numato baigti mokslo metus ge
gužės mėn. gale ir surengti išvy
ką į gražias Londono apylinkes.
RODNEY IR WEST LORNE apy
linkių lietuviams pamaldos bus
gegužės 16, sekmadienį, 2 v.p.p.,
St. Mary’s šventovėje. Kor.

Winnipeg, Manitoba
PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ
Winnipego arkivyskupas kardi
nolas G. B. Flahiff, sulaukęs 77rių metų amžiaus. Jo vieton pa
skirtas 55 metų amžiaus vysk.
Adam Exner iš Kamloops, B. C.
Jis yra profesoriavęs Saskatčevano ir Albertos universitetuo
se. Vyskupu įšventintas 1974 m.
Su naujuoju arkivyskupu lietu
viai dar .nėra užmezgę ryšių. Bu
vęs arkiv. G. B. Flahiff lietuviams
buvo palankus ir Kanados Lietu
vių Dienoje yra pasakęs pa
mokslą.
Bene daugiausia reikalų lie
tuviai turėjo su buvusiu arkivysku
pu Ph. Pocock, vėliau tapusiu To
ronto arkivyskupu (dabar — pen
sininkas, talkinantis vienoje pa
rapijoje.)
1947 m., kai pirmieji išvietintieji lietuviai pradėjo rodytis Winnipege bei Manitobos apylinkių miš
kuose, jieškodami prieglobsčio
bei galimybių čia įsikurti, kilo
reikalas įsigyti ir savo maldos
namus. 1952 m. gegužės 2 d. Mani-

A
BRONEI JZ
Winnipe
jos vyrui VYTAUTUI bei gh
nuoširdžią užuojautą —
Hamilton,'Ont.
Jon.

Vienintelis lietuviL
įsikūręs nuosavi

Hamiltono Lietuvių Kredito /

830 Moin Street E., tel. 544-7
‘ • ■‘f f ■ J <
DARBO VALANDOS: pirmadieni
radieniais ir ketvirtadieniais nuc
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. ii
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.
rugpjūčio mėn. šeštadieniais užd
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų
Nemokamas pilnas čekių patarnavim

1

Hamiltono Lietw
Medžiotojų Kl>

naujo past
mecenatai
(Tęsir.
$408.00: Mykolas Trumpickas
$300.00: Jonas Povilauskas
$200.00: Antanas Verbickas, V
ir Zita Sakalai, Antan
$100.00: Vincas ir Valė Vęrbk
SLA (per Igną Varne
Cathberston, Juozas Bt
$ 60.00: Juozas Kudžma,
$ 50.00: Petras Navickas, Marij.
$ 25.00: Povilas ir Edna Vaitka!
Iš viso 1982 m. balan
Klubo valdyba nuoširdžia:
aukotojams už taip gausią param

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16

rugsėjo 30-spalio 7

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

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Čikaga —(312) 496-8406 —V. Ramonis
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis
— (213) 664-0791 namų

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Kalgario lietuvių jaunimas, Edmontone atlikęs keletą tautinių šokių Vasai

ninką, bet teigiamo atsakymo ne
sulaukė. Mokykla šiuo metu iš
silaiko iš Kanados Lietuvių Fon
do gauta parama, bet tai nereiš
kia, kad ateityje nebus prašoma
paramos iš apylinkės valdybos.
O gal valdyba ir pati susipras, nes
pakvietė mokyklą prisidėti prie

Lietuvos
Šaulių
Sąjungos
Tremtyje suvažiavimas įvyko
Čikagoje kovo 27-28 d. d. Jame
182 asmenys atstovavo 27-niem
šaulių vienetam Kanadoje, JAV
ir Australijoje. Pirmoji sveiki
no generalinė Lietuvos konsu
le J. Daužvardienė, pareikšda
ma susirūpinimą dėl šaulių eilė
se vykstančių nesutarimų. Svei
kintojų eilėse taipgi buvo
VLIKo vicepirm. V. Jokūbaitis,
ALTos pirm. dr. K. Šidlauskas,
BALFo pirm. M. Rudienė, šau
lių garbės pirm. V. Mantautas
ir kt. Išklausius visus praneši
mus, buvo nutarta statuto pa
keitimo bei papildymo klausi
mus atidėti sekančiam kuopų
atstovų suvažiavimui. Sąjungos
pirmininku 1982-85 m. veiklos
laikotarpiui vėl buvo išrinktas
K. Milkovaitis. Suvažiavusie
ji plojimu patvirtino jo pateik
tą valdybos sąrašą: I viceprim.
V. Išganaitį, II vicepirm. ir jū
ros šaulių vadovą E. Vengians-

kun. Bronius Paukštys, SDB, už
žydų gelbėjimą Lietuvoje vo
kiečių okupacijos metais. Ka
dangi jis jau yra miręs, iškilmėn
buvo pakviestas kitas salezie
tis — kun. A. Sabaliauskas. Pa
starojo pranešimu, balandžio 4
d. Tel Avive, Lietuvos žydų sa
lėje, susirinko kun. B. Paukš
čio išgelbėti asmenys bei kiti
Lietuvos žydai, atvykę net iš Je
ruzalės: Velionies kunigo atmi
nimui skirtas minėjimas, vado
vaujamas advokato A. Tory, tru
ko apie dvi valandas. Daugiau
sia buvo kalbama lietuviškai,
bet taip pat nevengta hebrajų
ir jidiš kalbų. Pasak kun. A. Sa
baliausko, susidarė įspūdis,
kad kun. B. Paukščio išgelbė
tieji asmenys jį yra paskelbę
Lietuvos šventuoju. Oficialio
ji dalis įvyko balandžio 5 d. Je
ruzalėje, Izraelio geradarių par
ke, kur dega jiems skirta amži
noji ugnis. Kun. A. Sabaliaus
kas buvo pakviestas specialia
rankenėle sustiprinti tos ugnies
liepsnas, į jas įjungiant ir kun.

Dabarties rūpesčiai ir busimi renginiai

Tėviškės Žiburiai

.
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Antrojo JAV LB visuotinio suvažiavimo rezoliucijos

Vasario 16 iškilmėje Paryžiuje. Ketvirtas iš dešinės — Prancūzijos amba
sadorius BERTRAND DE LA SABLIERE, kalbėjęs minėjime, penktoji
— EGLĖ KLIMAITĖ-FOURRIER DE RUEUE

Prancūzijos lietuvių jaunimas vaidina “Dvylika brolių, juodvarniais laks
čiusių” Paryžiuje Vasario 16 minėjime

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

Lietuviai Prancūzijos sostinėje
Nedaug čia mūsų yra, bet
gyvuojame ir lietuviškoje veik
loje
dalyvaujame.
Turime
bendriesiems reikalams Pran
cūzijos Lietuvių Bendruome
nę, o tikybiniams reikalams
— Lietuvių Katalikų Misiją,
kuriai jau daug metų vadovau
ja kun. J. Petrošius.
Prancūzijos PLB taryba po
sėdžiavo Paryžiuje š. m. ba
landžio 15 d. Buvo apžvelgta
šių metų veikla ir pasidžiaug
ta Vasario 16 minėjimu, su
rengtu Paryžiuje, kuriame da
lyvavo apie 150 tautiečių. Nu
tarta, kad PLB seime Čikagoje
1983 m. birželio 27-30 d.d. iš
Prancūzijos dalyvaus kaip at
stovai — Ričardas Bačkis ir
Jolanta VaicaTtytė-Goult, jauf nimo vadovė.
Patyrėtu iš Lietuvių Katali
kų Misijos, kad netrukus tu
rėsime savaitinį lietuvišką
radijo pusvalandį iš Radio
Notre-Dame stoties. Jis bus
girdimas Paryžiaus srityje.
Prancūzijos LB išleido kny
gelę prancūzų kalba “La Lithuanie, pays entre deux mon
des" (Lietuva — šalis tarp dvie
jų pasaulių). Jos autorius yra
Jean-Pierre Menthanon. Kny
gelėje rašoma apie lietuvių
kilmę, kalbą, geografiją, is
toriją ir t.t. Knygelė gau
nama lietuvių būstinėje už 10
frankų.
Iš seniau Prancūzijoje gy
vena gana daug lietuvaičių vie
nuolių, priklausančių įvairiom
prancūzų vienuolijom. Jos gy
vena įvairiuose miestuose ir
neturi progų susitikti. Kun. J.

Petrošius kasmet rengia joms
poilsio ir rekolekcijų dienas
Yvetot vietovėje. Šiemet tokios
dienos įvyks birželio 23 — lie
pos 7 d.d.
Teatro mene sėkmingai reiš
kiasi Karolina Masiulytė (Ca
roline Masiulis). Šiuo metu ji
duoda spektaklį “Puorquoi
c’est comme ca” (Kodėl gi
taip?). Jos spektakliai vyksta
trečiadieniais,
ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeš
tadieniais Librairie Theatre,
3 rue Ste Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris. Karolina
buvo pakviesta ir į televizijos
programą “Passez done me
voir” balandžio 15 a. Teri ji pa
demonstravo savo spektaklio
ištrauką ir atsakinėjo į progra
mos vedėjo Philippe Bouvard
klausimus.
Paryžiuje jieškoma Vitkutė
ar Vitkienė, ten gyvenusi apie
1950 metus. Žinantieji ką apie
ją prašomi pranešti lietuvių
centrui (7, rue dės Lions-Saint
Paul, 75004 Paris, France).

Rengiamės minėti sibirinių
trėmimų sukaktį š.m. birželio
6 d. Ecole Massillon, 2 bis, quai
des Celestins, 75004, Paris.
Kasmet minime Motinos Die
ną. Šiemet toji iškilmė buvo
surengta gegužės 9 d. Progra
moje — 12 v. Mišios, 13 v. pie
tūs, 15 v. eilėraščiai, dainos,
loterija. Be to, buvo skelbiama,
kad iškilmėje dalyvaus jaunų
olandų grupė “Daina” iš Olan
dijos. Jie savo repertuare turi
visą eilę lietuviškų dainų. Tai
maloni staigmena lietuviams.

Studijų savaitė Europoje
29-ji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė šiemet rengiama
Anglijoje, gražiame Londono prie
miestyje. Adresas: St. Mary's
College, Strawberry Hill,Twicken
ham TWI 4SX, England.
Data: nuo sekmadienio, rugpjū
čio 15, iki šeštadienio, rugpjūčio
21 d. Dalyviai gali atvykti ir nak
voti šeštadienį (rugp. 14 d.) ir iš
vykti sekmadienį (rugp. 22 d.) be
jokio atskiro mokesčio.

Kaina: 125 angliški svarai. Nei
registracijos, nei jokių kitų mokes
čių nebus, išskyrus ekskursijas,
kas norės. Nepajėgiantiems, o
ypač mokslus einančiam jauni
mui, bus daroma nuolaida.
Užsisakant prašome prisiųsti
10% įmoką, kuri atsiskaitant bus
pridėta prie bendros sumos.
Studijų savaitei rengti ir jai
tvarkyti Londone sudarytas komi
tetas: Zigmas Juras — pirm., Me
čys Bajorinas, Petras Mašalaitis,
Klemensas Tamošiūnas, Povilas
Tričys ir Aleksas Vilčinskas — na
riai.
Vietovė, kur vyks studijų savai
tė, vadinasi “Strawberry Hill"
(“Žemuogių kalnas”). Tai nėra joks
kalnas, ir ten neauga žemuogės.
Tas pavadinimas neturi jokio pa
teisinimo, kaip ir daugelis kitų
pavadinimų Anglijoje. Yra labai
graži ir istoriškai turtinga, dvie
jų šimtmečių senumo vietovė, tu

rinti 38 akrus (16 ha.) žemės, leng
vai pasiekiama iš Heathrow (Lon
dono) aerodromo (taksiu 20 minu
čių) ir iš Waterloo geležinkelio
stoties traukiniu (32 min.).
Bendrabutis didelis (450 lovų),
bet mes užimsime tik dalį. Daugu
ma kambarių yra viengubi su šil
tu ir šaltu vandeniu. Vedusioms
bus ir dvigubų kambarių. Veiks
du barai. Sode yra žaidimo aikš
tės, penkios teniso aikštės, spor
to salė ir koplyčia. Temzė teka
visai pro šalį.
Kas nortėtų ilgiau pabuvoti
Anglijoje (atvykti anksčiau ar pasi
likti po studijų savaitės), gali atos
togauti Lietuvių Sodyboje, kuri
yra 60 km nuo Žemuogių kalno.
Kaina Sodyboje: nakvynė ir pus
ryčiai — 8 svarai, viena diena
(nakvynė, pusryčiai, pietūs ir va
karienė) — 13 svarų, viena savaitė
su pilnu išlaikymu — 78 svarai.
Sodyba turi 56 akrus žemės, yra
ežeras, upelis, miškelis, žaidi
mo aikštė, maudymosi baseinas.
Kambariai — su šiltu ir šaltu van
deniu. Yra valgykla, šokių salė,
du barai. Užsisakyti atostogas ga
lima per mūsų komitetą. Visais
reikalais rašyti:

Studijų Savaitės Komitetas,
Lithuanian House,
2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT, ENGLAND
Telefonas: 01-727-2470

JAV Lietuvių Bendruomenės
antrasis visuotinis suvažiavimas,
įvykęs 1982 m. balandžio mėn. 17
ir 18 dienomis, Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos Kultūros Cent
re, Detroito priemiestyje South
field, Michigan, išklausęs pra
nešimus ir diskusijas priėjo prie
šių išvadų:
I. Pavergtos lietuvių tautos vieši
pareiškimai, pogrindžio leidiniai,
kovotojų heroizmas, tikinčiųjų
visuomenės ir dvasiškijos atsisa
kymas pasiduoti okupanto užma
čioms liudija nepalaužiamą tau
tos ryžtą.
JAV Lietuvių Bendruomenei šie
reiškiniai yra nuolatinė paskata
intensyvinti savo pastangas pa
dėti pavergtai Lietuvai, informuo
jant Vakarų pasaulį apie jai da
romas skriaudas ir formuojant
viešąją pasaulio nuomonę už lie
tuviu tautos laisvės kovą.
/ 2. Lietuvos atstovybė Vašing/ tone yra laisvos nepriklausomos
Lietuvos valstybės simbolis lais
vajame pasaulyje ir kaip toks yra
mums brangus.
Suvažiavimas ragina visą lietu
viškąją visuomenę savo materia
line parama padėti pasiuntiny
bės rūmų restauravimą įvykdyti.
3. Lietuvos nepriklausomybės
minėjimai yra kiekvieno lietuvio
šventė. JAV LB apylinkės priva
lo siekti, kad minėjimų turinys
ir apimtis būtų uždegantys ir at
naujinantys kiekvieno ryžtą dar
labiau kovoti už lietuvių tautos
laisvę ir valstybinę nepriklauso
mybę, kad būtų sudarytos sąlygos
kiekvienam ta proga aukoti pagal
savo apsisprendimą.
4. Švietimas yra pagrindas lie
tuvybei svetur išlaikyti. Kad lietu
viškose mokyklose mokinių skai
čius padidėtų, reikia kreiptis į
šeimas, turinčias mokyklinio am
žiaus vaikus, skatinant tėvus siųs
ti vaikus į lietuviškąsias šešta
dienines mokyklas. Visa visuo
menė yra prašoma šias pastangas
remti.
5. JAV Lietuvių Bendruomenės
socialinių reikalų tarybos at
liekamo vyresnio amžiaus lietuvių
surašymo duomenys rodo, kad
daugelis to amžiaus lietuvių
pageidautų gyventi tarp savųjų,
nes gilesnėje senatvėje jiems bus
reikalinga visokia priežiūra ir
parama. Suvažiavimas pritaria
lietuviškų sodybų organizavimui.
6. Lietuviškosios parapijos yra
lietuviškosios veiklos židiniai.
Lietuviškoji visuomenė yra
kviečiama į jas jungtis, aktyviai
dalyvauti jų veikloje bei jas stip
rinti.
7. Lietuvių išeivijos spauda —
knygos, žurnalai, laikraščiai — yra
mūsų tautinės gyvybės liudininkas
ir maitintojas. Suvažiavimas
skatina ir toliau skelbti spaudos
platinimo mėnesį ir kiekvienoje
vietoje organizuoti knygų, žurnalų
bei laikraščių platintojus.
8. Suvažiavimas pritaria
lituanistikos katedros įsteigimui
Illinois universitete Čikagoje ir
prašo visų lietuvių talkos bei
paramos PLB valdybai sėkmingai
šį projektą įgyvendinti.
9. Dabartinės “Lietuvių Encik
lopedijos” papildomo tomo pre
numeratorių
skaičius
yra
nepakankamas. Lietuviškoji vi
suomenė yra kviečiama gausiai
papildomąjį tomą prenumeruoti,
kad jo išleidimas būtų įmanomas.
10. Suvažiavimas pritaria
siūlymui įvesti fizinį auklėjimą į
lituanistines mokyklas, kadangi
jaunosios kartos fizinis lavinimas
yra neatskiriama visuotinio auk
lėjimo dalis.
Šio plano įgyvendinimui
prašoma, kad JAV LB švietimo ta
ryba tartųsi su ŠALFASS va
dovybe.
II. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių Fondo vadovybei už
sėkmingą kapitalo telkimą ir
skatina JAV Lietuvių Bend
ruomenės apylinkes ir toliau tal
kinti bei remti Lietuvių Fondo pa
stangas.
12. Suvažiavimas pritaria JAV
Lietuvių Bendruomenės krašto
valdybos pastangoms siekti bend
radarbiavimo su laisvinimo veiks
niais ir su kitomis lietuviškomis
patriotinėmis organizacijomis.
13. JAV senato narys Jesse
Helms (R-N.C.) JAV senatui pa
teikė rezoliuciją S.J. 172, pagal
kurią JAV prezidentas kasmet bir
želio 14 d. skelbtų Baltų Laisvės
Diena. Tokio pat turinio re
zoliuciją, H.J. Res. 386, JAV
atstovų rūmams pateikė kongreso
narys Henry J. Hyde (R-IL).
Jungtinė rezoliucija turėtų įstaty
minę galią. Patvirtinta senate ir
atstovų rūmuose ji taptų šalies įs
tatymu. Norint ją patvirtinti, reikia
35 rėmėjų JAV senate ir 218 JAV
atstovų rūmuose. Iki šiol 17
senatorių ir 60 kongresmanų
sutiko šią rezoliuciją remti.

sis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, penktasis Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresas,
antrosios pasaulio lietuvių spor
to žaidynės, šeštoji JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventė, Amilcare Ponchielli opera “I Lituani”
ir kiti kultūrinio bei visuomeni
nio pobūdžio renginiai.
Pirmą kartą pokario lietuvių
išeivijos istorijoje vienu metu
ir tame pačiame mieste ruošiama
tiek daug masinių renginių. Į šią
didingą lietuviškosios išeivijos
gyvavimo manifestaciją suvažiuos
tūkstančiai lietuvių iš visos Šiau
rės Amerikos, Europos, Australi
jos ir Pietų Amerikos. PLB sei
mas rinksis spręsti lietuviškosios
išeivijos ateities uždavinių ir
nustatys ateities gaires. PLJ Kon
gresas pradės savo keturias sa
vaites apimančią programą, bu
riančią busimąsias lietuviškojo
gyvenimo vadovų gretas. Sporto
žaidynės skatins tarpusavio bend
radarbiavimą per sveiką konku-

Vyrų “Aras”

renciją lietuviškoje aplinkoje.
Dainų šventė skiepys meilę lietu
viškajai dainai, drauge skatinda
ma jos puoselėjimą išeivijoje. Su
operą “I Lituani” (lietuvių kalba)
Čikagos lietuvių operos kolekty
vas dar kartą išves pasaulinio
garso kompozitoriaus kūrybą į
JAV kultūrinį gyvenimą.
Į Pasaulio Lietuvių Dienų rengi
mą jungiasi įvairių amžių ir pa
tirties darbuotojai. JAV Lietuvių
Bendruomenė jiems linki sėkmės,
užtikrina visokeriopą savo para
mą ir kviečia visus JAV ir kituo
se kraštuose gyvenančius lietu
vius ateiti į talką gausiomis auko
mis ir ruoštis vykti į šį pasaulinio
masto lietuvių festivalį.
Rezoliucijų komisija:

Šiuose Vilniaus miesto namuose (Literatų gt. 11 nr.) lenkų okupacijos
metais veikė lietuvių pradžios mokykla “Rytas", Nuotrauka daryta 1981 m.

pirm. Milda Lenkauskienė,
nariai — Stasys Baras,
dr. Adolfas Damušis,
Antanas Juodvalkis,
dr. Juozas Kriaučiūnas,
Kazys Laukaitis

dainos keliais

Toronto lietuvių vyrų choro kelionė autobusu į Brooklyną

A. PAULIUS
Balandžio 16 keturi hamiltoniečiai, “Aro” choristai, atva
žiavo “Binbrooko Wills” bend
rovės autobusu prie Toronto
Lietuvių Namų paimti kitų
choristų. Keistos unijų taisyk
lės: autobusas negali vežti iš
kito miesto keleivių — turi pa
siimti ir savojo. Taip hamiltoniečiai apėjo įstatymus. Be to,
ir autobusas buvo pigesnis, ne
gu kitų.
Kadangi buvo laiko, kaikas
užėjo į “Lokį” pakelti taurelės
už laimingą kelionę. Tuo metu
LN buvo pats bingo įkarštis —
net langai rasojo. 21 v. auto
busas pajudėjo HamiltonoNiagaros link. Nors lynojo, ta
čiau visų nuotaika buvo puiki.
Kelionės tikslas — Brooklynas
už 818 km. Pervažiuojant Kana
dos — JAV sieną nebuvo sun
kumų su Amerikos pasienio
valdininku, kuris patikrino
mūsų 40 asmenų autobusą per
5 minutes. Parodei Kanados
pasą iš tolo, ir jau gerai.
Įvažiavus į Niujorko greit
kelį nr. 90, mūsų vairuotojas,
savininko sūnus Davies Wills,
važiavo pilnu greičiu, kiek
leido važiavimo taisyklės. Bu
vo sustota porą kartų išgerti
kavos ar užkąsti bei kojas pa
miklinti. Motoras ūžė monoto
niškai, choristai, prigesinę
šviesas, sudribę minkštose
kėdėse, vis klegėjo, šnekučia
vo. Niekas nemiegojo.
Po 12-kos kelionės valandų
pasiekėm Brooklyną. Buvo šeš
tadienio rytas. Lengva suras
ti miestą bendrame kelių že
mėlapyje, bet kai privažiuo
jamas pats miestas, pasimeta
ma. Mūsų išvykos vadovas ir
kelrodis T. Stanulis užgulė
studijuoti miesto plano. Įva
žiavus į negryną, nebijojo jis
išlipti ir paklausti vieną kitą
juodį, kur mes esame ir kur
važiuoti. O juodžių rajonai,
dievaži, apleisti, pilni šiukš
lių, daug išdaužytų langų. Net
nejauku.
Galų gale suradom lietuvių
Kultūros Židinį, kuris yra
miesto pakraštyje. Kol auto
busas manevravo, kad atbulas
įvažiuotų į kiemą, stebėjom
pro langą, kaip juodukai “tvar
kė” beveik naują “Cadillacą”,
nuimdami jo ratus ir išimdami
visa, kas buvo automobilio vi
duje. Paliko automobilį, tu
pintį ant stebulių. Viską su
sikrovę į savo sunkvežimį, juo
dukai dingo, nors daug kas ma
tė. Juk ten buvo daug prava
žiuojančių.
Kieme radom savo dirigen
tą V. Verikaitį, kuris buvo at
skridęs lėktuvu anksčiau. Po
trumpos repeticijos, skanių už
kandžių ir kavutės vėl sėdom į
autobusą ir leidomės jieškoti
mums užsakyto viešbučio. Gai
la, neturėjom kas mus globotų.
Teko “Howard Johnson’s” vieš
butį susirasti savo išmone.
Pasirodo, viešbučio esama ne
toli J. F. Kennedy aerodromo.
Užėmę kambarius grupėmis,
pasijutom saugiau. O kas norė
jo nusipirkti stipriųjų gėrimų,
važiavo grupėmis taksiu, nors
tik 5 minutės kelio.
Pasipuošę juodom eilutėm, o
Suvažiavimas ragina visus Ame uniformą pasiėmę su savimi,
rikos lietuvius laiškais, telegra vėl važiavom į Židinį, kurį su
momis ir kitais būdais įtaigoti
rasti antrą kartą nebuvo sunku.
savo gyvenamosios apylinkės kon
“
Apnuoginto” “Cadillaco” jau
greso narius tapti šios rezoliuci
nebuvo.
jos rėmėjais.
Nervai įtempti, nes pilna sa
14. 1983 m. birželio 25 — liepos
4 dienomis Čikagoje rengiamos lė žmonių, o mums teks lipti į
Antrosios Pasaulio Lietuvių Die- sceną. Buvome “Darbininko”
nos, kurių apimtyje įvyks šešta- 1982. IV. 16 išgarsinti: “Balan-

džio 17 išgirsime ir pamatysi
me pirmą kartą New Yorke To
ronto vyrų chorą, turbūt patį
didžiausią ir geriausią tokį
dainos vienetą laisvajame pa
saulyje”. Kad neapviltų niu
jorkiečių, mūsų choristai pasi
stengė, kad ir be miego, duoti
dainų pynę, įterpdami ir sa
vus solistus. Padainavom 23
dainas, o sol. V. Verikaitis —
penkias. Tik vieną valandą re
petavusi, mums gražiai talkino
vietinė akompaniatorė D. Sa
kaitė.
Koncertui pasibaigus, cho
ristai pajuto palengvėjimą.
Nuovargio kaip ir nebūta. Cho
ristai nuėjo į pagrindinę sa
lę, buvo skaniai pavaišinti.
Dar prieš vidurnaktį grįžome
į viešbutį, nes rytoj teks va
žiuoti į namus. Mūsų nustebi
mui, šoferis snūduriavo auto
buse, bijodamas jį palikti, kad
nenumautų ratų. Sekmadienį,
apie 10 v.r., atsisveikinom Ži
dinio darbuotojus: keletą bu
vusių Toronto Prisikėlimo pa
rapijos vienuolių, S. Kudirką
ir kitus.
Diena buvo saulėta, bet gam
ta niūri, nes dar niekas neža
liuoja. Matėsi viena kita stir
na, besigananti tolumoj. Kelios
jų buvo užmuštos pakelėje.
Grįžimas atgal buvo daug ma
lonesnis, nes žygis atliktas,
visi sunkumai bei rūpesčiai
praėjo. Dabar choristai daina
vo tik sau, ragaudami ameri
kietiškų gėrimų. Miegoti ne
buvo kada. Kai privažiavom
Kanados sieną, dar papildėm
to amerikietiško stipresnio
gėrimo, kuris yra ten pigesnis.
Įvažiavus į Kanados pusę,
įlipo į mūsų autobusą dailio
sios lyties Kanados pasienio
valdininkė klausdama, ar ne
turime ko nors apmuitinamo.
Vėl rodėm pasus iš tolo. Val
dininkė, atlikdama tokią rim
tą tarnybą, turėjo cigaretę
dantyse ir vis pūtė dūmą. Tai
truko tik keletą minučių, ir
mes spaudėm savo keliu. Ket
vertukas, išlipęs prie Burlingtono tilto, atsisveikino torontiečius. Pastarieji nuvažiavo į
savo miestą. Taip pasibaigė
dar viena “Aro” kelionė.
• Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Turgus Vilniuje 1981 metais. Jis buvo toks pat ir prieš 40 metų; net ir par
davėjos tos pačios Vilniaus miesto senutės

Vilnių prisimenant
K. BARONAS
Po parodytų Vokietijos tele
vizijoje Lietuvos vaizdų dar il
gai mintimis klaidžiojau po
gimtąjį Vilnių, prisimindamas
D. Šeštadienį su tėvu Vilniaus
šventovėse lankytą Kristaus
kapą (esant gražiam orui, pasiekdavom ir Kalvariją!) ar
Prisikėlimo rytą Šv. Mikalo
jaus lietuvių parapijos šven
tovėje procesiją, gaudžiant
varpams ir giesmei “Linksma
diena mums nušvito”. Mes, pra
džios mokyklos mokiniai, ne
kantriai laukdavom Mišių pa
baigos, kadangi po septynių
“sausų” savaičių namuose jau
būdavo paruoštas stalas. Lauk
davau dėdės šeimos ir kt. gimi
nių (didžiosiose šventėse visi
susirinkdavo mano tėvų na
muose) su lauktuvėmis ar “užfundytu” bilietu į kokį nors
perpildytą kino teatrą. Ridendavom kiaušinius ar tuoj po
pusryčių keliaudavom į neto
limą Belmonto mišką.
Grįžęs iš Velykų švenčių
atostogų Bavarijoje, radau
mielo vaikystės ir gimnazijos
laikų draugo Jono laišką su
dviem Vilniaus nuotraukom.
Be abejonės, brangiausias
buvo Literatų g-vės 11 nr. na
mo vaizdas, lietuviškos mo
kyklos namas, kuriame buvo
rašytos ant sąsiuvinio lapų
pirmos ABC raidės. Daug kas
liko užmiršta, sunkiai beatsimenamos gimnazijos nuotrau
kose draugų pavardės, tačiau
niekad ir niekas negalės iš
braukti iš atminties mokyt. J.
Navicko vaizdo, išmokiusio
abėcėlės ir pirmų Lietuvos
himno garsų. Mokytojui pasi
rodydavo akyse džiaugsmo aša
ros. Nesuprasdavom kodėl su
augusiam vyrui, giedant vai
kams Lietuvos himną.riedėdavo ašaros? O paišybos pamo
kos mėgstamiausia tema buvo
Gedimino pilis ir virš jos dar
didesnė Lietuvos vėliava!
Ak, ta miela “Ryto” mokykla
ir ant jos balkono iškaba su
lenkišku ir lietuvišku įrašu:
“Litewska szkola powszechna
“Rytas” — Vilniaus lietuvių
pradžios mokykla Rytas”. Ji
buvo krislu akyse priešais

esančiai keturių augštų Vil
niaus vaivadijos švietimo val
dybai, nekartą reikalavusiai
tik lenkiško įrašo.
Taip, mielas Jonai, nors sa
koma, kad “tempora mutantur
et nos in illis”, tačiau iš Tavo
laiško sprendžiu, kad senelis
Vilnius (pats senamiestis) nė
ra daug pasikeitęs. Juk rašai:
“Visos bažnyčios stovi, Šv. Mi
kalojaus tokia pati (mes ją va
dindavom “mikalaška”), laikro
dis ant sienos tas pats. Klebo
nija bombų sugriauta. Šv. Mi
kalojaus salės vietoje yra ku
rija ir klebonija. Vienas iš
dviejų vikarų yra mūsų vyres
nis draugas kun. Valiukevičius-Valiukėnas. Tai vienas iš
nedaugelio tikrųjų vilniečių.
Iš pusės milijono gyventojų
tikrų miesto autochtonų, lie
tuvių ir lenkų, gal bus keli
tūkstančiai. Lietuviai nėra
valdantysis luomas, tačiau eli
tas: operose, koncertuose, pa
rodose lietuvių kalba domi
nuoja.
Miestas tas pats, tačiau žmo
nės kiti. Galima pacituoti 1920
m. eilėraštį iš tada Vilniuje
leidžiamo “Komunisto”:

“Atvykau sostinėn Vilniun
Ilgus metus jos nematęs.
Vaikščiojau po visą miestą,
Net akis aukštai pastatęs.
Pas visus Ivanus ginklai.
Jų kepurėse žvaigždės,
Nei lietuvių tautos ženklo
Nėra Jurgio ant kumelės.”
Dar kartą, mielas Jonai, ačiū
už nuotraukas. Gaila, kad ne
pažymėjai kuri tai turgavietė
— Pylimo, Kalvarijos ar Už
upio g-vių. Tačiau tikiu Tavo
žodžiams, kad “turgaus bobu
tės ne tik tokios pačios kaip
prieš 40 m., bet jos yra dar tos
pačios”. Jonai, suprask, kad
tuo ir skiriasi Vilnius nuo
blizgančių dangoraižinių mies
tų, turėdamas gražiausias pa
saulio palmes-verbas, skaniau
sius Kaziuko mugėse riestai
nius, gražiausias šventoves,
kurių šedevras yra katedra,
parodyta su vargonais ii' pa
veikslais ant sienų koncerto
metu Vokietijos televizijos
programoje.
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Scena iš “Lietuviškų vestuvių”, kurias vaidino Toronto “Atžalynas" metiniame savo koncerte. Iš kairės VIDA
DOVIDAITYTĖ, AIDA DOVIDAITYTĖ, LEOKADIJA NAKROŠIENĖ, PETRAS ŠTURMAS Nuotr. B. Tarvydo
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Tėviškės Žiburiai
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Kablelis
Gubernatorius pasiuntė te
legramą: “Paleisti negalima
nužudyti”. Priimantysis agen
tas buvo skrupulingas žmogus.
Norėdamas pasitarnauti, nuta
rė, kad sakinys reikalingas
skyrybos ženklo. Bet kur?
Daug negalvodamas, padėjo
kablelį po “negalima”. Dar
tą pačią dieną kalinys iške
liavo į “žalesnes ganyklas”, o
gubernatorius rovė sau plau
kus, negalėdamas suprasti,
kodėl niekas nesiskaitė su jo
pasiųsta telegrama, reikalau
jančia kalinį paleisti.
Pasakėlė sena, beveik vi
siems žinoma. Bet ji tarnauja
geriau kaip užuomina apie
orą, norint užmegzti pokalbį.
O kalbėti reikia, nes padėtis
juokingai graudi.
Jau senų senovėje mūsų pro
tėviai gaminosi įrankius pa
lengvinti darbui. Sugalvojus
raštą, buvo nukalti taip pat
įrankiai — rašybos taisyklės.
Bet kaip gaila, kad tie įrankiai
nepalengvina žmogui, bet ap
sunkina jį. Mokslą įgiję žmo
nės kaip išmanydami stengiasi
dėti skyrybos ženklus pagal iš
moktas taisykles, bet kažko
dėl vis nesiseka. Ateina į
spaustuvę Barzduko straips
nis, manytum, pusiau “lietu
viškai šventas”. Bet žiūrėk:
buvęs gimnazijos mokytojas,
dabar orus žurnalo redakto
rius, ėmė ir išakėjo beveik “ne
liečiamą” straipsnį. Kur buvo
kablelis — nubraukė, kur ne
buvo — įdėjo. Sakau jums, tai
ne išimtis, bet kasdieniška tik
rovė.
Kadaise, prieš daugelį metų,
dirbau mėgėjų teatre. Sunku
įsigilinti į vaidmenį, kai sakinįai sukapoti pagal rašybos
'taisykles. Tada atėjo į pagal
bą vienas senas scenos vilkas.
Jis patarė susidėti savo into
nacinius skyrybos ženklus ir
panaikinti tuos, kurie kliudo
lengvam kalbos tekėimui. Pa
dėjo! Visai kitaip liejosi žo
džiai, atsikratę dirbtinių varž
tų. (Čia kalbu apie eilinį išei
vijos scenos veikalą, ne apie
mūsų klasikus — Krėvę, Sruo
gą ir kt.).
Pažiūrėkime tik į paskuti
niųjų metų išeivijos spaudą
ir parinkime “deimančiukų”.
Antraštė: Kaip šiandien nuva
rytas į kolūkį vargsta lietuvis.
Skaitai ir nežinai: tas mūsų
lietuvis “šiandien nuvarytas”
ar “šiandien vargsta”. O skir
tumas didelis! Bet štai kitas
sakinys, kur kablelių pertek
lius: Kai buvau vaikas, elgiau
si, kaip vaikas, galvojau, kaip
vaikas... Aš rašyčiau: “Kai bu
vau vaikas, elgiausi kaip vai
kas, galvojau kaip vaikas...”
Aiškiau ir sklandžiau, ir taisyklingiau.
Tai du kraštutinumai. Tarp
tų dviejų kraštutinumų yra
daugybė kitokių sakinio “išrai
tymų”. Paimkime į rankas kas
mėnesį leidžiamas “Mišias”.
Skaitome: Bevakarieniaujant
Jėzus paėmė duonos, sukalbė
jo laiminimo maldą, laužė ją
ir davė mokiniams, tardamas:
‘‘Imkite, tai..."Čia mane užpuo
la šventvagiška mintis, kad
“Jėzus laužė maldą”. Tačiau
nieko nepadarysi: sakinys “su
kalbėjo laiminimo maldą” turi
būti būtinai išskirtas kable
liais! Padėtį išgelbėtų tik vi
siškas sakinio pergrupavimas.
O pažiūrėkite, kaip skamba
panašus sakinys kitoje vieto
je: Jis tą naktį, kurią buvo iš
duotas, paėmė duoną, tau dė
kodamas, ją laimino, laužė ir
davė savo mokiniams, sakyda

1982. V. 13 — Nr. 20 (1683)

Universitetas Ramūno nepamiršta
A.a. profesoriaus Antano Ramūno-Paplausko mirties metines prisimenant

. Vytautas Abromaitis
mas... Šeši kableliai gan trum
pokame sakinyje! Jei būtų ma
no valia, tas sakinys skambėtų
šitaip: “Jis tą naktį kurią buvo
išduotas paėmė duoną, tau dė
kodamas ją laimino, laužė ir
davė savo mokiniams sakyda
mas..." Du kableliai atskirti
trim skirtingiem veiksmam.
Minėto sakinio painumas nu
blunka prieš šitokį: Tos pir
mosios savaitės dienos vakare,
durims, kur buvo susirinkę
mokiniai, dėl žydų baimės
esant užrakintoms, atėjo Jė
zus, atsistojo viduryje ir tarė:
"Ramybė jums!" Baigęs skaity
ti paskutinį sakinio žodį be
veik negali prisiminti apie ką
buvo kalbėta ...
Pažiūrėkime į vietinę anglo
saksų spaudą. Štai sakinys,
perleistas per kolegijos profesoriaus-redaktoriaus rankas:
Accordingly we face a period
of intense activity in which
effort will be made to find an
idea which will better portray
the role of the Holy Spirit in
the Incarnation, and which at
the same time will be consis
tent with the Immaculate Con
ception and with the coopera
tion of the Holy Spirit and Ma
ry in the bestowal of all gra
ces. Sieksniniame sakinyje
vienų vienas kablelis ir dar
tokioje vietoje, kur lietuvis
nedėtų! Įdomu, kiek mes kable
lių sudėtume išvertę tą sakinį
į savąją šnektą?!
Populiarus mėnesinis religi
nės ir tautinės kultūros žur
nalas kiekviename numeryje
turį “Kalbos” skyrių; > nese
niai buvo rašyta ir apie skyry
bos ženklus. Tačiau ten pat at
sivertę pirmąjį puslapį ir pa
skaitę vedamojo pirmąsias dvi
eilutes, nustebsime radę šito
kį “deimančiuką”: Jeigu pa
klaustume vaiką: kuri dides
nė šventė — Velykos, ar Kalė
dos? Jis tikriausiai balsuotų
už Kalėdas, nes jos pilnos džiu
gaus laukimo... Esu tikras, kad
dauguma mūsų dėtume kable
lį po “Kalėdos” ir tęstume sa
kinį “jis” iš mažosios raidės.
Taip bent daryčiau aš, mokslo
ragavęs, bet nevalgęs...
Savo laiku spaudoje mečiau
mintį (ne aš pirmas!), kad lie
tuviški periodiniai leidiniai
įsivestų
kalbos
skyrelius.
Ačiū Dievui, beveik niekas ne
atkreipė dėmesio. Ir gerai! Įsi
vaizduokite, kas būtų jei patys
redaktoriai, o ne kalbininkai
vestų tokius skyrelius — kiek
vienas pagal savo kurpalį...
Tačiau yra kita geresnė išei
tis. Spaudos žmonės (kalbinin
kai, redaktoriai, rašytojaiprozininkai, poetai, žurnalis
tai) suruoštų kasmet kokio il
gojo savaitgalio “rekolekci
jas” aptarti išeivijos lietuvių
kalbai ryšium su tėvynėje var
tojama kalba. Kai mūsų išeivi
jos spauda bus, palyginus, šva
ri, tai ir skaitančioji visuome
nė persiims nejučiomis ta kal
bos dvasia ir tobulės.
BOOKBINDING STUDIO

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

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

bendradarbių.
Gal Jis kviečia tave?
Jei nori sužinoti, kaip gyventi
pilnai prasmingu gyvenimu,
rašyk:
Sesuo M. Margarita,
Immaculate Conception Convent,
Putnam, Ct 06260, USA.

Gal nežinojai, kad yra
lietuvaičių vienuolija, kuri
veikia Amerikoje ir Kanadoje?

Šiemet gegužės 11d. suėjo 8
metai kai nuo mūsų atsiskyrė
dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas. Otavos universitete, ku
riame jis profesoriavo 25 me
tus, jo mirties metinės mini
mos kasmet anksti pavasarį ar
rudenį, kol studentai dar neišsiskirstę iš auditorijų.
Taip šiemet pedagogikos fa
kultete jo minėjimas buvo su
rengtas vasario 10 d. Dr. Pierre
Turgeon 200 klausytojų audito
rijai pristatė kalbėtoją, žino
mą pedagogą ir paskaitininką
kun. Lucien Laree ir dr. Mari
ją Ramūnienę kaip šio minėji
mo garbės viešnią.

Prof. ANTANAS RAMŪNAS-PAPLAUSKAS, miręs prieš aštuonerius
metus ir palaidotas Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, Ontario. Kasmet
jis prisimenamas memorialinėmis paskaitomis Otavos universitete

Lietuviai 1981 metų sporte
A. SUPRONAS
Praėjusių kelerių metų laiko
tarpyje lietuvių kilmės sporti
ninkai stipriai reiškėsi pasaulio
geriausiųjų tarpe. Lietuviai lai
mėjo aukso medalius olimpinė
se žaidynėse, sėkmingai dalyva
vo pasaulio ir vietinio pobūdžio
varžybose. Daugelyje šalių —
JAV-bėse, Kanadoje, Australi
joje, Sov. Sąjungoje, Lenkijoje
lietuviai iškilo į pirmaujančių
sportininkų eiles.
Sėkmingi buvo ir 1981-ji me
tai. Tais metais lietuvaitėms te
ko net du pasaulio rekordai: tai
vilnietės Vilmos Bardauskienės
šuolis į tolį 7.09 m. ir Vilniaus
studentės Linos Kačiušytės 200
m. plaukimas krūtine 2:28,36.
Vitas Gerulaitis, nežiūrint ke
lių nesėkmių, buvo iškiliausias
išeivijos sportininkas 1981 me
tais. Buvęs 4-tas žaidėjas pasau
lyje sezoną pradėjo gana sėkmin
gai vasario pradžioje laimėda
mas Molsono kviestinį turnyrą
Toronte. Turnyre dalyvavo ge
riausi pasaulio tenisininkai B.
Borg, J. McEnroe, J. Connors.
Pakeliui į laimėjimą V. Geru
laitis pasiekė reikšmingas per
gales, įveikdamas J. Connors ir
J. McEnroe. Vėliau su B. Borgu
Azijoje žaidė eilę parodomųjų
rungtynių. Po kelių pralaimėji
mų pagaliau Hong Konge jis įvei
kė B. Borgą 6-4, 3-6, 6-4, 7-6. To
liau V. Gerulaitį lydėjo nesėk
mės, ir tik JAV pirmenybėse
įveikęs greitai kylantį čeką I.
Lendi metus užbaigė pirmame
pasaulio dešimtuke.
Robertas Žulpa, olimpinių žai
dynių aukso medalio laimėtojas,
Europos pirmenybių 200 m.
plaukime krūtine laimėjo pir
mą vietą ir tapo Europos čempijonu. Beveik 2 m. ūgio Vilniaus
pedagoginio instituto studentui
priklauso antra geriausia šio
nuotolio pasekmė pasaulyje —
2:15,36.
Leonas Rautinšas, Toronto
krepšininkas, kuris 1981 m. žai
dė Sirakūzų universiteto koman
doje, yra laikomas vienu iš ge
riausių krepšininkų Kanadoje.
1980-81 m. sezoną pradėjo kuk
liai, tačiau jo talentas subliz
gėjo sezono užbaigimo turnyruo
se. Jo dėka Sirakūzai pasiekė
reikšmingų laimėjimų, buvo iš
rinktas vertingiausiu žaidėju ir
beveik visose rungtynėse įmes
davo daugiausia krepšių. 1981-

82 m. sezone buvo pagrindiniu
šios komandos žaidėju.
Lina Kačiušytė, Vilniaus peda
goginio instituto studentė, pa
saulio studentų universiadoje
laimėjo aukso medalį 200 m.
plaukime. Deja, pasaulio rekor
dininkė ir olimpiados aukso me
dalio laimėtoja žada pasitraukti
iš varžyjnnio sporto, kol užbaigs
studijas.

puodelio studentai ne tik aka
demines, bet ir savo asmeniš
kas — šeimos, meilės, vilčių,
nusivylimų problemas jam
dėstydavo. Pats tryško vitališ
kumu, žiūrėjo virš žemės skrie
jančiu žvilgsniu, bet mylėjo
mus, kaip tėvas mokė pažinti
ir naudoti mūsų pačių gyvybi
nes bei dvasines jėgas. Sakė,
jog problemos duotos ne gniuž
dyti mums, bet grūdinti asme
nybei.
Vėlai vakare ištuštėja audi
torijos ir koridoriai pritemsta, tik vicedekano ir Lygina
mosios Pedagogikos Centro di
rektoriaus kabinete šviesa te
bedega.”
“Nepaisant populiarumo ir
tarptautinio pripažinimo, dr.
Ramūnas buvo labai kuklus
žmogus. Santykiuose su kitais
jis superlatyvais papuošdavo
visus jų pasiektus laimėjimus,
suteiktus titulus. Šis jo “pom
pastiškas stilius” — tai pagar
ba ne tik žymiam akademikui,
bet ir paprastam žmogui —
broliui, skatinimas siekti to
kio iškilumo. Optimisto profe
soriaus lūpose tai skambėjo vi
sai natūraliai. Gal labiausiai
mus veikė jo gaivalinga asme
nybė. Jis lyg titanas apglėbė
gyvenimą ir entuziastiškai kė
lė visus su savimi augštyn. Jo
užkrečiantis entuziazmas pil
nutinio žmogaus ugdymui, to
bulėjimui ne tik liko gyvas jo
mokinių širdyse — jis sklinda
jau iš šių ir buvusių auklėti
nių auditorijų, banguoja ir ple
čiasi, keičiasi ir individua
liais kiekvieno mokytojo as
menybės atspindžiais”.
“Aš savo pedagoginį kelią
nukreipiau ten, kur nėra to en
tuziazmo kilti, kur sužalotos
jaunos širdys atšąla, gyvenimo
viltis ir noras išblėsta. Kadan
gi mano pasirinktas kelias vis
platėja, tad ir noriu pasida
linti su jumis patirtimi ir ži
niom, kodėl mokiniai bėga iš
namų, iš mokyklų, kodėl auga
jaunųjų nusikaltimai, kodėl
jaunimo, net vaikų savižudy
bė didėja.”

Buvusio mokinio paskaita
Kun. Laree Reginoj, Šaskatčevane, įsteigė Bosko Namus,
nepataisomiems, gyvenimo vil
tį praradusiems paaugliams.
Savo paskaitos pirmoje daly
je jis kalbėjo apie savo buvu
sį mokytoją dr. A. Ramūną,
antroje — apie nemylimų, at
stumtų ir vienišų vaikų neda
lią, jų desperatišką pagalbos
šauksmą nusikaltimais, savęs
naikinimą narkotikais ir dažnėjančias paauglių bei vaikų
savižudybes. Kalbėjo apie auk
lėjimo krizę — stoką meilės
šaltuose išsiskyrusių tėvų na
muose ir mokykloje, kur į gal
vą kraunamos žinios net su ma
šinų pagalba, bet niekas ne
klausia ko verkia vaikiška šir
dis. Apie šią krizę kun. Laree
kalba televizijos programose ir
paskaitose, važinėdamas po vi
są Kanadą.
Pirmoje paskaitos dalyje
kun. Laree pasakojo, kokios di
delės įtakos dr. A. Ramūnas tu
rėjo jo asmenybės plėtotei,
ypač jo pasirinktos pedagogi
nės veiklos kely. Studentus
stebino gilus jų mokytojo žino
jimas ne tik savo specialybės,
bet ir kitų humanistinių daly
kų, neišskiriant teologijos bei
filosofijos. Visuotinė kultūros
istorija jam buvo taip gerai ži
noma kaip ir jo gausi bibliote
ka, kur knygų lapai rašalu subraukinėti, gausiom pastabom
išmarginti. Stebino ir jo fenomenalinė atmintis.
Pedagogikos krizė
“Mums, studentams, tereikė
Antroje paskaitos dalyje kun.
jo pateikti jam klausimą. Pro Laree kalbėjo apie krizę pe
fesorius mielai jį išnagrinėda dagogikoje. Jei mokykloje psi
vo, suvesdavo į aiškų vienetą, chologinės pagalbos reikalin
nustatydavo jo santykius su gų vaikų didžioji dauguma yra
gretimais dalykais, surišdavo į iš vienos motinos ar vieno tė
dailų ryšulėlį ir įduodavo do vo — išsiskyrusių bei nevedu
vanėlę. Jis buvo duosnus, bet sių tėvų namų, tai kita dalis
studentai kartais išnaudodavo vaikų bėga iš “normalių”, daž
jo silpnybę kalbėti: paskaitos niausiai pasiturinčių šeimų.
pradžioje pateikdavo kontro Žaislų gausumas, dovanos, net
versinį klausimą, kurį jis aiš sportinis automobilis neužpil
kindavo per visą paskaitą. Taip
do tėvų meilės stokos. “Mūsų
būdavo geriau ir greičiau ne namai išsivystė į patogias,
gu jieškoti keliose knygose — puošnias buveines, bet vaikui
džiaugėsi gudruoliai. Jis ne neleidžiama juose žaisti, ‘da
mėgo studentų “varnų”, kurie ryti netvarkos svečių kambary’,
nedrįsta skrajoti ereliais.”
liesti, ‘purvinti knygas’, suau
Dr. Ramūnas žavėjo savo gusių daiktus”. Namai be tėvų
klausytojus gausiomis idėjo meilės lieka vaikui šalti.
mis ir entuziastišku jų pertei
Mokykla nedraugiška, nesi
kimu puikia anglų bei prancū
zų kalba, perpinta poetinėm rūpina pačiu vaiku, jo intere
sais, jo auklėjimu, nekultyvuopuošmenom.
“Stipriausiai veikė pati pro ja grožio ir gėrio jausmų, ne
fesoriaus asmenybė. Stambus, rodo meilės. Už sienų, gatvėje,
tvirtu žingsniu rytą pirmas iš vieniša minia. Bet visų labiau
profesorių žengia koridoriais, siai vienišas yra silpnas vai
linksmu ir sodriu balsu sveiki kas, nemylimas, apleistas, at
na sargą, studentą — kiekvie stumtas. Jis griebiasi jam pri
ną sutiktąjį, vis pajuokauda einamų priemonių prisišaukti
mas, pagirdamas. Liūdno bei tėvų ir artimųjų dėmesį: mažy
susirūpinusio veido studijozą tis verkia, didesnis šaukia,
kviečia į savo kabinetą. Prie nevalgo, meluoja, vagia. Vieto
tradicinio kavos su medum je trokštos tėvų meilės, moky

tojų dėmesio jis įsigyja “blo
go vaiko” vardą ir yra stumia
mas tolyn nuo mylinčios šir
dies, nuo mokytojų dėmesio.
“Blogas” vaikas nori būti blo
gu, savo blogais darbais pa
traukti dėmesį. Ir toliau jaus
damasis atstumtas, jis darosi
piktas, niršta, laužo, gadina,
naikina mokyklos, kitų turtą,
kenkia kitiems.
Po piktumo laikotarpio toks
vaikas nebejieško meilės, dė
mesio — jis atsisako nuo bend
ravimo su kitais, užsfdaro sa
vyje, ir viskas jam darosi ne
svarbu. Galiausiai jis pradeda
naikinti save, savo buitį, savo
sveikatą įvairiais narkotikais.
Paskutinėje stadijoje jis pats
pasitraukia iš šio šalto, sveti
mo, jį atstūmusio ir paniekinu
sio pasaulio — nusižudo.
Bosko Namai, kol kas vienin
teliai Kanadoje, tvarkomi tra
dicinės šeimos pavyzdžiu. Čia
paskiruose namuose gyvena ir
tvarkosi “tėvas ir motina”, profesijonalai-pedagogai, psicho
logai, sociologai ir 4-7 “vaikai”,
įvairios rūšies ir skirtingo in
tensyvumo problemų turį pa
augliai. Nežiūrint Bosko Na
mų įsteigėjo bei direktoriaus
kun. Laree ir visų jo padėjėjų
profesinio lygio, pasišventimo
ir meilės nelaimingiesiems, 25
nuošimčiams jų auklėtinių pa
galba būna pavėluota — jie iš
bėga iš Bosko Namų (jų durys
dieną naktį atviros kiekvie
nam) ir dažniausiai nusižudo
viena ar kita forma. Tai nepa
tirtos meilės aukos.
Po paskaitos prof. dr. Pacūla surengė savo rezidencijoje
priėmimą, kuriame apie 100
buvusių dr. Ramūno kolegų ir
studentų dalinosi atsimini
mais iš jo profesoriavimo die
nų.

Aiškutė Buzelytė, Vilniaus vi
Ramūno seminarai
durinės mokyklos mokinė, sėk
Dr. Pierre Turgeon yra vie
mingai dalyvavo tarptautinėse
nas tų jaunesniųjų kolegų, ku
varžybose ir Sov. Sąjungos pir
menybėse 200 m. plaukime krū
riems dr. Ramūno atminimas
tine laimėjo pirmą vietą. Ji
yra brangus.
laikoma L. Kačiušytės įpėdine.
Paskutinė dr. Ramūno kalba,
Jos 1981 m. pasekmės 100 m. ir
trukusi 2 valandas, buvo pasa
200 m. nuotoliuose buvo geres
kyta 1974 m. gegužės 8 d. dr.
nės negu Linos (1:12,36 — 1:14,54
Turgeono kursą baigiantiems
ir 2:34,6 — 2:35,85).
ir doktorantams surengtame
Australijoje visus džiugino
seminare. Ji buvo įrekorduota
jaunos 12-14 m. plaukikės —
(joje Ramūnas labai giedriai
Tabita Audriunaitė ir seserys
minėjo mirtį net 5 kartus). Mi
D. ir R. Užubalytės. Jos sėkmin
rusiam kolegai pagerbti dabar
gai dalyvavo varžybose, gerino
kursą baigiantiesiems jis su
rekordus ir yra pakviestos ruoš
rengia “Ramūno seminarus” ir
tis Britų Bendruomenės ir
juose kalbėti kviečia dr. Ma
olimpinėms žaidynėms. Geriau
riją Ramūnienę. Šiemet kovo 9
sia dvylikos metų T. Andriūnaid. tokiame seminare buvo gvil
tės pasekmė — 100 m. l.s. 59,0
denama
ramūniškoji asmeny
sek.
bės sąvoka, iškeliant sąžinę
Iškilių lietuvių- krepšininkų
kaip atbaigiamą asmenybės
1981 m. galima buvo rasti daug
pakopą.
kur plačiajame pasaulyje. Be
Ilgametis A. Ramūno drau
L. Rautinšo, JAV universi
gas, dr. William Brickman, pe
tetuose sėkmingai žaidė: Niu
jorko Atletų Ričardas Šimkus
dagogikos istorijos ir lygina
Princetono un-te, Čikagos Li
mos pedagogikos profesorius
tuanikos Česlovas Aleksiūnas
Pensilvanijos
universitete,
Connecticut un-te. Čikagos Ne
dedikavo jam savo paskutinę
ries Stepas Puidokas žaidė Ita
knygą. Buvęs jo mokinys, pa
lijoje ir Lituanikos Aleksas Ma
auglių auklėjimo specialistas
žeika žaidė, z treniravo ir kartu
dr. Jean Marie Beniskos dedi
mokė Grenoblio un-te Prancūzi
kavo jam savo pirmąją knygą:
joj. Toronte ir JAV visų dėme
“Person Education. Thoughts
sį patraukė jaunas 6-8 pėdų
of a Christian Educator”. Tai
augščio Vyčio krepšininkas Jo
mylinčios širdies giesmė, ku
nas Karpis, sėkmingai žaidęs
rios garsais žmogiškos būty
vidurinių mokyklų varžybose.
bės pumpuras apglobiamas ir
Toronto mokyklose geru žaidi
nukreipiamas į Saulę. Prof.
mu taip pat pasižymėjo Vida
Beniskos
knyga parašyta leng
Vitkūnaitė.
vu, visiems suprantamu sti
Lietuvos krepšinis susilau
lium, patraukli; galėtų būti
kė augštaūgių krepšininkų, ku
artimiausia tėvų ir mokytojų
rie jau dabar yra kviečiami arba
draugė.
Dalyvis
jau žaidžia Sov. Sąjungos rinkti
nėje. Kauno Žalgirio Sergėjus
Jovaiša žaidė Sov. Sąjungos
rinktinėje, kuri laimėjo Euro
pos pirmenybes. Arvydas Sa
bonis, daug žadantis 17 metų ir
7 pėdų Kauno Žalgirio krepši
ninkas, žaidė Sov. Sąjungos jau
nių rinktinėje, kuri laimėjo
Europos jaunių pirmenybes.
1981 m. Niujorko maratono bė
gime tarp kelių tūkstančių ma
tėsi net 7 bėgikai, ant kurių krū
tinių blizgėjo užrašai Lietuva
arba Lithuanian. Tai Rimas
Prižgintas iš Kalifornijos, Vai
dila Darnusis iš Klevelando ir
niujorkiečiai — Petras Vainius,
Antanas Valys ir Rimas Gedeika. Džiugu, kad šį maratoną įvei
kė net dvi lietuvaitės — taip pat
niujorkietės Monika Vainiūtė
ir Jūratė Kazickaitė. Geriau
siai šį daug jėgų reikalaujantį
bėgimą atliko buvęs Niujorko
Atletų
futbolininkas
Petras
Vainius (2 vai. 52:19 min.). Iš
16,000 bėgusiųjų M. Vainiūtė
atbėgo 9154-ta ir J. Kazickaitė
10,785-ta. Jaunas Toronto bėgi
kas Gintautas Stirbys Toronto
“Labatts” maratoną įveikė per
3 vai. 24:33,3 min. Iš 3000 bėgi
kų jis buvo 737-tas. Arūnas Gataveckas, taip pat ilgųjų nuoto- Jaunosios kartos lietuvių vokalinis vienetas “Volungė” Toronte su savo vadove muzike DALIA VISKONTIENE
(Nukelta į 9 tą psl.)

(stovi dešiniame krašte) rengiasi metiniam koncertui š. m. gegužės 16 d. Toronto Lietuvių Namuose

O. Burzdžius

Didysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas
Dr. Algirdo Uudreckio knyga, plačiai apžvelgianti anuoS laikus ir apibūdinanti patį valdovų

Čikagiškės “Vaivos" aktoriai muzikiniame scenovaizdyje “Kilnioji mano
dama" Toronte. Kairėje — Elzė Mažadarė (Regina Turnevičiūtė-Ruesch),
dešinėje — prof. Vainys (Viktoras Kelmelis)
Nuotr. St. Dabkaus

MITTEILUNGEN AUS DEM BALTISCHEN LEBEN. Dezember 1981,
Nr. 4 (116). Herausgebet—Baltische
Gesellschaft in Deutschland. Dr.
Olgred Aule, Titurelstr. 9/6, 8000
Muenchen 81, W. Germany.

Tautos lemties laikai
Krikšto pretekstu kryžiuo
čiai, imperatorių ir popiežių
raginami, Vakarų riterių bū
rių remiami, ypač vokiečių or
dino magistro V. von Kniprode
(135^-1382) laikais, sistemin
gai naikino etninį Lietuvos
branduolį (p. 72-128). Kęstučio
vadovaujami lietuviai atsaki
nėjo kirtis už kirtį kardu ir
ugnimi. Tai buvo mirtina kova
dėl išlikimo. Nuostoliai šiai
mažai tautai buvo dideli. Tau
tai grėsė prūsų likimas. Bet ji
nepalūžo ir nepasidavė. Lietu
vių tauta jau nebuvo kaip ka
daise Prūsija — ji jau buvo
prityrusi ir pasimokiusi, ka
ringa ir gerai organizuota, už
nugaryje su plačiais slaviškais
rytais, iš kur su rusų pulkais
atsiskubindavo Did. Lietuvos
kunigaikštis Algirdas ir kiti
kunigaikščiai lietuviai ir ru
sai. Taip buvo 1345 m. karo
veiksmuose, taip buvo prie
Strėvos 1348 m., prie Kauno
1362 m., prie Rūdavos 1370 m.
ir kitais atvejais. Tas 1345 m.
Kęstučio ir Algirdo pervers
mas ir susitarimas bendradar
biauti pasiteisino ir vakaruo
se ginantis, ir rytuose plečian
tis.
Plėtė Lietuvos teritoriją
“Did. Lietuvos kunigaikš
tis Algirdas per 25 metus Lietu
vos teritoriją padvigubino” (p.
288). K. Pakšto apskaičiavimu,
tėvas jam paliko 350.000 knu
Lietuvą su 700.000 gyventojų
lietuvių ir rusų, o jis pats padi
dino iki 700.000 kmasu 1.400.000 gyventojų. “Algirdo milži
niška ekspansija Rytų Euro
pos erdvėje rodo jo karvedžio
bei diplomato gabumus. Tikrai
yra nuostabus faktas, kad Al
girdas sugebėjo išplėsti Liet.
Didž. Kunigaikštijos ribas rim
tų varžovų akivaizdoje. Juk jo
amžininkai kaimynai buvo
tarp pat gabūs valstybininkai
ir karžygiai”. Tai buvo V. von
Kniprode Prūsijoje, žymusis
Lenkijos karalius Kazimieras
III Didysis, Vengrijos kara
lius Liudvikas D’Anjou, did.
Maskvos kunigaikštis Dimitras, Aukso ordos chanai.
Lietuvai rytų erdvė buvo
patogi plėstis, nes kadaise (IXXII š.) klestėjusi didelė Kijevo

DIENOMS NUŽYDINT. Skaitymai senesniesiems. Redaktorius —
Pranas Enskaitis, leidėjas — Hamil
tono Lietuvių Pensininkų Klubas,
P. O. Box 1046, Hamilton, Ontario
L6N 3R4. Canada. Tiražas — 400 egz.
(rašyta mašinėle ir padauginta).
1982 m., 277 psl. Kaina —$6.00.

Česlovas Butkys, TEISĖJO ATSI
MINIMAI. Aplankas ir viršelis —
Jonės
Karužaitės.
Spausdino
“Draugo” spaustuvė, išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Čikaga,
1982 m., 318 psl. Kaina — $10.00.

Poetas ir mūzos
AL. GIMANTAS
JAV Lietuvių Bendruomenė
mini 30-ties metų sukaktį. To
kia oria proga bus rengiama vi
sa eilė minėjimų įvairiose vie
tovėse. Pagrindinis, lyg ir di
dysis minėjimas, su trijų die
nų programa balandžio vidu
ryje įvyko Detroite. Beveik
viskas uolių korespondentų
jau taikliai aprašyta, karto
jimai niekam neįdomūs. Ir šie
žodžiai tėra atspindys meni
nės pokylio dalies, kurios cent
re švytėjo montrealietė solis
tė Gina Čapkauskienė ir kalifornietis poetas Bernardas
Brazdžionis. Apie Giną teko
rašyti kitame laikraštyje, tad
sekantieji sakiniai tenką "mū
sų poetui.
Galima abejoti, a,r pokyliu,,
metu yra dėkinga dirva sėti
išjieškotam lyriniam žodžiui.
Turėtas abejones greit išsklai
dė poeto atėjimas scenon. Sa
lėje prigesinamos šviesos. Ne,
poetas prašo kaip tik palikti
visas šviesas, jis norįs maty
ti, stebėti ir jausti klausyto
jus. Uždegamos visos stiprio
sios palubės lempos.
Paprastai, bet ir labai sko
ningai jis “sušildo” savąją au
ditoriją vienu kitu linksmu nu
tikimu iš savojo gyvenimo, pa
tyrimų iš poetinių išvykų va
žinėjant po lietuviškąsias kolo
nijas. Pereina prie savosios ly
rikos. Dabartinės, ankstesnio
sios ar net ir pirmųjų, dar gim
nazistinių, bandymų. Ir vėl
įtarpuose viena kita linksmes
nė mintis, glaudžiai įterpta,
lyg ir atsikvošėjimui ar atski
rų skaitymų pertrūkiui.
B. Brazdžionis juk ne akto
rius, ne teatro žmogus, tačiau
savaime turi tą sceninę magiką, kuri tuoj pat suriša sceną
su auditorija. Kai jau yra už
megztas ryšys, lengviau įtikti
klausovui, o pastarajam su
prasti, įvertinti ir jausti sce
nos vyksmą, šiuo atveju, poezi
ją
Turime.eilę žmonių, kuriems
poezija yra “nei šis, nei tas”.
Yra sakančių “nesuprantu poe
zijos”, “persunku, neįkandu,
perdaug komplikuota...” Ta
čiau buvo malonu stebėti tuos
“nesuprantančius”, kurie buvo
pagauti B. Brazdžionio lyrikos
įtaigumo ir pasijuto supratę,
įsijautę bei patyrę meninį pa
sitenkinimą.
Niekam, o niekam neprailgo
tie trys ketvirčiai valandos,
nors puošniai įsitaisiusi pub
lika (o buvo jau vėlus vakaras)
laukė “duonas ir žaidimų” (va
karienės ir šokių). Negirdėjai
salėje nei indų, nei peilių ar
šakučių bei stiklų žvangėjimo.
Vadinasi, poetas turėjo dėkin
gą, jį vispusiškai priimančią
ir suprantančią auditoriją.
Tai tikriausiai buvo pats pras
mingiausias iš taip toli atvy
kusiam poetui atlyginimas.
Ir vėl džiaugiesi matydamas
literatūros klasiką tokį žvalų,
energingą ir sveiką. Kiek gi
tokių mūsų didžiųjų šiandieną
dar turime? Labai nedaug, ir
tų gretos kasmet mažėja. Gal
todėl ir yra tokie mieli, pras

P, ŠTUOPIS
Mūsų atmintyje ir knygose
šalia Kęstučio Algirdas būda
vo neryškus, tolimas, lyg suru
sėjęs. Dabar susilaukėme apie
jį dr. A. Budreckio 360 pusla
pių kruopštaus mokslo veika
lo, kur yra 55 psl. vien išnašų ir
šaltinių citatų, 17 psl. biblio
grafijos sąrašo, 10 psl. vardy
no, 10 psl. vietovardžių, daug
kunigaikščių atvaizdų ir kitų
iliustracijų.
Autorius pasisako: “Surin
kau didžiausią bibliografiją.
Be abejo, bus monografijų,
veikalų ir mokslinių straips
nių, prie kurių negalėjau pri
eiti”. Tai istoriko specialis
to darbas ne vien apie Algirdą
kaip valstybininką, bet ir apie
jo “veiklą ir laikus” taip smul
kiai, kad eilinis skaitytojas ga
li pasimesti smulkiuose dinas
tinių ir kintančių santykių,
karų, vardų aprašymuose.
Veikalas yra perplatus, kad
būtų galima atpasakoti ar ap
tarti, juo labiau, kad autorius
pasitelkė tiek senovės ir dabar
ties istorikų su jų nuomonėmis
ir išvadomis. Belieka šio laik
raščio skaitytojams tik šį tą
pateikti iš knygos turinio.

mingi ir laukiami tie neeili
niai vardai ir veidai, tos vaka
ronės, literatūriniai vakarai
ar susitikimai, įnešą daug
skaidrios nuotaikos, kasdie
nybės paįvairinimo. Lauki su
nekantrumu daugiau tokių
bendravimų, tų nepasikarto
jančių akimirkų.
Užsklandai, lyg ir paaiškini
mas antraštės “Poetas ir mū
zos”. Bern. Brazdžionis pasa
kojo linksmą1 nutikimą. Esą,
vieno literatūrinio vakaro me
tu per pertrauką patraukli po
nia klausinėjo jį apie kūrybi
nį procesą, mūzas ir pasisiūlė
pati būti jam įkvėpimo mūza...
Jos ir vardas buvęs toks egzo
tiškas ir įkvepiantis — ne ko
kia ten Morta, bet — Mercedes.
Poetas po to pridūręs, kad ir jo
vardas esąs ne Bernardas, bet
Benz...

Atsiųsta paminėti
AIDAI, mėnesinis kultūros žur
nalas, 1982 m. 1 nr., sausis-vasa
ris. Jame rašo: Bernardas Braz
džionis “Atlanto atolas” (poezija),
Vacys Kavaliūnas “Dramatinis
žmogaus kelias Brazdžionio poe
zijoje”, Prof. St. Šalkauskio 1935
metų laiškas prezidentui Antanui
Smetonai, Juozas Girnius “Pasta
bos dėl prof. Šalkauskio laiško
prez. Smetonai, Vincas Maciūnas
"Vaižgantas ir Naujoji Romuva”,
Kaip buvo rengiamas Naujojo Tes
tamento ir Psalmyno vertimas
(interviu su kun. Vaclovu Aliuliu),
Vytautas Vaitiekūnas “Politika
1981 metais”. Apžvalginiai sky
riai “Iš minties ir gyvenimo”, “Kny
gos”. Numeris iliustruotas oku
puotos Lietuvos skulptorių kū
rybos nuotraukomis. Vyr. red. —
dr. Leonardas Andriekus, OFM.,
361 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207, USA.
LAIŠKAI LIETUVIAMS, reli
ginės ir tautinės kultūros žurna
las, 1982 m. 3 nr. Redaktorius —
Juozas Vaišnys, SJ, 2345 W. 56th
St., Chicago. IL 60636, USA.

Televizinės lietuviškos programos pranešėja Toronte E. PODERYTĖ prie
legendinio paveikslo “Lietuva”
Nuotr. K. Raudžio

Rusija Riurikaičių rankose bu
vo beviltiškai susiskaldžiusi
ir dar totorių pavergta, o ir šie
skaldėsi į atskirus chanatus.
Lietuva ir toli šiaurės rytuose
Maskva lenktyniuodamos ėmė
tas žemes rinkti sau ir dėl jų
kariauti ir su totoriais, ir savo
tarpe. Lietuva nesvyruodama
manė, kad visa Rusija priklau
so jai. Totorių išnaudojami ir
visaip skriaudžiami rusai lin
ko į tolerantišką, stiprią Lie
tuvą, kuri nekeitė jų tvarkos ir
kurios vietininkai ar kuni
gaikščiai patys priimdavo or
todoksinį jų tikėjimą, papro
čius, o ilgainiui ir surusėdavo.
Lietuvai esą buvo lengviau, pa
sak istoriko H. Lowmianskio,
užkariauti visą rusų kunigaikš
tiją, negu atsiimti iš kryžiuo
čių vieną pilį.
Algirdui naujų žemių reikė
jo ne tik dėlto, kad padaugėtų
žmonių skaičius ir ištekliai
karui su kryžiuočiais, bet ir
kad patriarchalinėje, dinasti
nėje monarchijoje aprūpintų
savo gausius giminaičius val
domis, įgalintų ateiti pagal
bon su savo kariais, išlaiky
tų taiką, gintų kraštą bei įsi
gytų naujų žemių. Algirdas di
dino valstybę ne tiek karu,
kiek diplomatija, giminystė
mis ir sūnų bei dukterų vedy
bomis. Jis buvo ne valstybės, o
dinastijos kūrėjas.
Vaikų Gediminaičiai daug
turėjo: Gediminas turėjo 14
vaikų (2 žmonos rusės, viena
lietuvė); Algirdas — 19 vaikų
(abi žmonos ortodoksės rusės,
Julijonos 7 sūnūs, augę Vilniu
je, buvo pagonys, jų tarpe Jo
gaila, Skirgaila, Švitrigaila);
Kęstutis turėjo 13 vaikų (2 žmo
nas). Algirdui ypač padėjo bro
liai Kęstutis ir Liubartas, 12
Algirdaičių, 11 Karijotaičių, 6
Kęstutaičiai. “O kur dar gau
sus rusų, didžiarusių ir mozū
rų svainių bei žentų būrys!”
(190 p.).
“Algirdas nesidrovėjo pa
vartoti kardą. Jis buvo vienas
iš genialiausių karvedžių Lie
tuvos istorijoje” (206 p.). Po
1363 m. Mėlynųjų Vandenų
mūšio su totoriais jis užėmė
Kijevą, netrukus ir Podolę su
plačiomis teritorijomis iki Juo
dųjų jūrų. Kiek ankstėliau lai
mėjo Brianską, Černigovą, Severską, Naugardą. Nekartą var
žėsi su svyruojančia tolima
Tvėrė. Tris kartus pasiekė
Maskvą. “Rytuose Algirdo eks
pansija susidūrė su augančia
Maskvos galybe. Jo trys žygiai
prieš Maskvą nepakeitė jėgų
pusiausvyros rytų rusinuose”
(p. 309). Brolis Liubartas ypač
ilgai ir daug kartų kariavo su
lenkais ir įsitvirtino Voluinėje.
“Lietuvos viešpatavimas rusi
nu, gudų ir rusų žemėse nebu
vo giliai įleidęs šaknų. Lietu
vos ekspansija į rytus ir pietus
tarnavo dinastijos interesams.
Lietuviai niekuomet gausiai
nekolonizavo slavų teritorijos”
(p. 296). Tai dar nebuvo stiprus
žemių junginys.
Pagonis ar krikščionis?
Apsupta krikščioniškų kraš
tų, lietuvių tauta dar vis tebe
buvo pagoniška. Lenkijos kuni
gaikštis Mieškas vedė čekų ku
nigaikštytę ir priėmė iš jų
krikščionybę 966 m. Šitaip pa
darė ir Kijevo Rusijos Vladimi
ras Šventasis — vedė Bizanti
jos imperatoriaus seserį, ap
sikrikštijo ir 988 m. paliepė
krikštytis savo valdiniams.
Prūsija, latvių bei estų žmonės
buvo pakrikštyti kryžiuočių už
kariavimu.
Lietuvių pagonybė buvo tai
kinga, humaniška ir tolerantiš
ka, rodos, kaip tik tinkama tau
rioms misijoms. Pagonis Gedi
minas šitaip išreiškė savo pa
žiūras per pasiuntinius popie
žiui: “Aš pareiškiu, kad iš tik
ro krikščionims leidžiu savo
Dievą garbinti pagal savo pa
pročius, rusams pagal savo
apeigas, lenkam pagal savo pa
pročius, o mes garbiname Die
vą pagal savo apeigas, visi tu
rime vieną Dievą” (p. 177).
Taip ir buvo: nė vienas pago
nis kunigaikštis nepersekiojo
Lietuvoj kitatikių — katalikų
ar ortodoksų, jų kunigų, šven
tikų ar vienuolių, nesibaidė
pačiame Vilniuje jų šventovių,
vienuolynų nei savo kunigaikš
čių ortodoksių žmonų. Paga
liau daugiau kaip pusė Lietu
vos valstybės gyventojų buvo
krikščionys ortodoksai. Pago
niškame lietuvių tikėjime ne
pastebime tokių dalykų, kurie
“prasilenktų su žmogaus pri
gimtimi ir žmogiškumo reikala

vimais” (p. 177). Buvo nevienas
kvietimas bei raginimas Algir
dui ir Kęstučiui iš Vakarų
krikštytis. Bet Lietuvos krikš
tas su teise užkariauti jos kraš
tą buvo vokiečių ordino mono
polis. Lietuvos kunigaikščių
sąlyga buvo — grąžinti Lietu
vai Prūsus, Kuršius ir Žemgaliją, vokiečių ordiną iškeldinti
į pietų stepes prieš totorius,
kad jis nesikištų į Rusijos rei
kalus, nes ji visa turi priklau
syti Lietuvai. Algirdui buvo
aišku, kad joks krikštas neiš
gelbės Lietuvos nuo kryžiuo
čių, kol jie čia pasiliks Vaka
rų remiami. Algirdas konstantavo: “Aiškiai matau, kad kry
žiuočiams nerūpi mano tikėji
mas, kaip jie melagingai skel
bia, bettikrūpijiemsmanoturtas. Todėl aš laikysiuosi savo
pagonybės” (p. 161).
Istorikai, ypač rusai, labiau
siai diskutuoja, ar Algirdas mi
rė kaip pagonis ar kaip orto
doksas. Šiam klausimui ir mū
sų autorius skiria daug vietos
(p. 177-186) ir savo išvadą susu
muoja šitaip: “Bet po mirties
jis buvo sudegintas ant laužo,
kaip derėjo pagoniui Lietuvos
valdovui. Užtat galima prileis
ti, kad pats Algirdas iki mir
ties buvo pagonis Perkūno die
vaičio ir Gabijos garbintojas”.
Taip sprendžia ir. kiti lietu
viai istorikai. Jis mirė 1377 m.
gegužės 24 d. Tomis dienomis
“nekviesti svečiai” kryžiuo
čiai įsiveržė iki pat Vilniaus
ir Trakų, o rytuose aiškėjo
Maskvos persvara. Tai buvo
liūdnas Algirdo saulėlydis.

Tėviškės Žiburiai
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Dr. A. Budreckis, DIDYSIS
LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS
ALGIRDAS. Senovės Lietu
vos valstybininkas, jo veikla
ir laikai. Spaudė Pranciško
nų spaustuvė, Brooklyne 1981
m. 364 psl. Leidėjas LŠST Si
mo Kudirkos šaulių kuopa
Niujorke.

psl. 7

a l. ll I llihll II veikloje 5
Muencheno lietuviai balan
džio 1 d. susitiko su rašytoju
Icchochu Meru, kuris su savo
žmona iš Izraelio buvo atvykęs
V. Vokietijon. Literatūros mė
gėjus su svečiu supažindino poe
tė Eglė Juodvalkytė. I. Meras
skaitė Vilniuje pradėtą ir tik
dabar užbaigtą novelę “Nakti
piečiai savaitės gale”, ištrauką
iš premijos susilaukusio savo
romano “Striptizas”. Netrukus
bus išleistas jo romanas “Sara”.
Pokalbis su svečiais daugiausia
lietė dabartinę žydų būklę Iz
raelyje ir Lietuvoje.
Niujorkiečio dail. Kazimiero
Žoromskio naujausių tapybos
darbų paroda, trukusi iki ge
gužės 8 d., buvo atidaryta ba
landžio 13 d. Manhattane, Pace
universiteto galerijoje. Šiai pa
rodai jis sutelkė 17 didesnio
formato paveikslų, kuriem yra
būdingos linijos, tolimus pasau
lius primenančios spalvos. Dėl
to ši naujausių K. Žoromskio
kūrinių paroda yra pavadinta
“Vibrations in Color” (“Spalvų
virpesiai”).
Prof. dr. Vytautas Klemas ge
gužės mėnesį vadovaus pakran
čių gamtos ir jūros srovių tyri
nėjimui Šri Lankoje (buvusiame
Ceilone) kaip Jungtinių Tautų
patarėjas. Šiam darbui bus pa
naudoti erdvių satelitai, lėktu
vai ir laivai. Prof. dr. V. Klemo
vadovaujams centras Delaware
universitete 1982-85 m. laiko
tarpyje atliks pajūrio augmeni
jos, srovių ir žuvies ištekliaus
keitimosi tyrimus Kostarikoje,
Ekvadore, Argentinoje, Egipte.

Miami lietuvių klubas kovo
Valdovas ir žmogus
21 d. šios Floridos vietovės bei
Algirdo asmenį autorius apylinkių lietuvius pakvietė į
netvirtai apibūdina jau knygos čikagietės sol, Audronės Simopradžioje (p. 61-65): didis naitytės-Gaižiūnienės koncer
valstybininkas,
diplomatas, tą. Sopranas iš Čikagos šiam
karvedys, mokąs kalbų, blaivi koncertui pasirinko vien tik
ninkas, nerusofilas ir t.t. Štai lietuvių kompozitorių harmoni
jo baigiamieji žodžiai: “Jis zuotas ar originalias jų dainas
buvo aukštas ir sveiko sudėji — S. Šimkaus, A. Kačanausko,
mo. Nei kūno, nei proto nevar A. Vanagaičio, J. Tallat-Kelpšos,
gino svaigalais ar pasilinksmi A. Olekos, B. Dvariono, K. Kanimais. Buvo fiziškai patvarus, vecko, G. Gudauskienės. Ope
užtat ilgai gyveno. Taip pat roms atstovavo tik “Veronikos
šeimos gausumas įrodo jo vy- rauda” iš Vitolio Baumilo “Pa
riškumą-pajėgumą. Tačiau jis skenduolės”. Akompanavo pia
pirmiausia vadovavosi protu, nistė Danutė Vasiliauskaitėgiliai ir šaltai įžvelgdamas Liaugminienė.
politinę raidą. Makiaveliškai
Prof. Dr. Ernestas Paršelis, Šv.
sugebėjo išnaudoti aplinky Tomo Akviniečio universiteto
bes. Mokėjo daug kalbų ir ge filosofijos fakulteto dekanas
rai orientavosi kaimynų poli Buenos Aires mieste, Argen
tikoje. Buvo didelis tolerantas tinoje, gavo kvietimą iš V. Vokie
tikybos atžvilgiu; sugebėjo su tijos Koelno universiteto skai
derinti pagoniškus ir provosla- tyti paskaitų ciklą apie argen
viškus elementus savo daugia tiniečių filosofijos raidą. Šią
lypėje imperijoje. Puikiai iš . proga jis apsilankys ir kitose
naudojo savo valdovo galias iš Europos valstybėse.
laikyti karališkam orumui val
Žurnalas “Stone in America”
diniuose ir sukelti baimei ir
1981 m. lapkričio numeryje daug
pagarbai priešuose. Algirdas
vietos paskyrė čikagiečiui Ra
buvo XIV amžiaus Lietuvos ga mojui Mozoliauskui. Viršelyje
biausias karvedys ir valstybi
įdėta jo nuotrauka su įrašu
“creative genius”, o šešiuose
ninkas” (p. 65). “Jis išvadavo
vidiniuose puslapiuose išspaus
pietų ir rytų rusinus iš totorių
jungo, tačiau nesistengė išlais dintas straipsnis apie R. Mozoliausko kūrybą, iliustruotas še
vinti lietuvių giminių — latvių
šiomis nuotraukomis.
ir prūsų — iš vokiečių ordino”.
Antras priekaištas Algirdui —
Prof. dr. Marija Gimbutienė
Lietuvą paliko ne vyriausiam
Kalifornijos universitete Los
savo sūnui Andriui, o silpnam
Angeles mieste šio pavasario
pagoniui Jogailai ir padarė
semestre antradienio vakarais
“Jaunučio klaidą”. Andrius,
skaito paskaitas apie baltiečių
Polocko kunigaikštis, buvo
kultūrą ir kalbas, ketvirtadie
pravoslavas. Ar tinkamas į
nio popietėmis — apie baltie
Vilniaus sostą?
čių ir slavų mitologiją.

Nieko naujo
Tenka stebėtis, kad dr. A.
Budreckis surado tiek istori
jos šaltinių ir veikalų Niujor
ko, Filadelfijos, Bostono mies
tų ir universitetų bibliotekose,
kur vargu galima tikėtis viską
šiam darbui rasti. Tokie seni
veikalai, kaip J. Šliūpo, J.
Dlugošo, W. Kojalavičiaus, T.
Narbuto, M. Stryjkauskio var
gu ar tinka remtis bei cituoti.
Net ir patys pirminiai šaltiniai
yra reikalingi atsargios istori
jos kritikos. Šio mokslinio is
torijos metodo teorikas klasi
kas XIX-XX š. sąvartoje buvo
vokietis E. Bernheimas su savo
“Lehrbuch der historischen
Methode” (1889 m.), o Ameriko
je šį metodą aprašo A. Garragham “Guide to historical Me
thod” (1946 m.). Mūsų autorius
viską surinko, ką kur galėjo,
ir skaitytojui pateikė smulkme
niškai, planingai, bet be nau
jų asmeninių išvadų. Jis mums
stipriai priminė mūsų Algirdą.
Knygos kalba turėjo būti geres
nė, o pasakojimas sklandesnis.

.

Lietuvių Istorijos Draugijos
susirinkime Čikagoje kovo 30
d. buvo paskelbtas dviejų nau
jų narių priėmimas — prof. dr.
Marijos Gimbutienės ir Mykolo
Drungos. Tylos minute buvo
prisimintas miręs narys dr. Ba
lys Paliokas. Jonas Dainauskas
skaitė gerai paruoštą paskai
tą “Žemaičių privilegijos”. Jis
pabrėžė, kad Žemaitija dažnai
būdavo atidavinėjama kryžiuo
čiams. Pastariesiems įkaitais
žemaičius pirmą kartą užrašė
Jogaila, Vytautas tai padarė ke
turis kartus, o jo pavyzdžiu pa
sekė ir Švitrigaila 1432 m. Že
maičiai betgi mokėdavo sukilti
ir išvyti kryžiuočius. Jie taip
pat atkakliai gynė savo savaran
kiškumą ir nuo Lietuvos valdo
vų, išsikovodami savivaldą duo
dančių privilegijų. Seniausią
privilegiją žemaičiai gavo iš
Vytauto 1413 m. Kazimiero 1441
m. suteikta privilegija Žemaiti
ją pripažino atskira kunigaikšti
ja, kuri Lietuvon įsijungia lais
vu savo noru. Žemaičiams buvo
leista medžioti bei žvejoti, pasi
laikant laimikius, nieko neduo
dant valdovui. Tokia privilegi
ja beveik pažodžiui buvo pakar
tota ir Aleksandro 1492 m. Savo
priesaika tas žemaičių privi
legijas patvirtindavo ir vėles
nieji Lietuvos valdovai — Žy
gimantas Senasis, Žygimantas
Augustas, net ir Henrikas
Valua.

Prof. Jurgis Karnavičius, Vil
niaus konservatorijos rektorius,
amžiaus septyniasdešimtmečio
proga buvo pagerbtas balan
džio 6 d. gausaus sveikintojų
bei dalyvių būrio šios institu
cijos koncertų salėje. Sukaktu
vininkas, kompoz. J. Karnavičiaus sūnus, yra pianistas, bai-.
gęs Kauno konservatoriją 1933
m. Studijas jis gilino 1933-34 m.
Berlyne, 1934-38 m. — Paryžiu
je. Vilniaus konservatorijai va
dovauja nuo 1949 m. Šiame lai
kotarpyje konservatorija pa
ruošė ir gyveniman išleido be
veik tris tūkstančius savo auklė
tinių, kurių eilėse netrūko ir
pianistų, patie^ prof. J. Karnavičiaus mokinių. Sukakties pro
ga F. Chopino, F. Liszto, R. Schumanno, G. Debussy, M. K. Čiur
lionio kūrinius atliko keturi
tarprespublikinių bei tarptau
tinių konkursų laureatai — J.
Ūdraitė, P. Geniušas, J. Karna
vičius ir M. Rubackytė, buvu-i
šieji sukaktuvininko mokiniai.
“Muzikinio pavasario” festiva
lyje Leningrade, M. Glinkos kon
servatorijos salėje, buvo at
liktas vilniečio kompoz. V. Bar
kausko “Koncertas altui ir ka
meriniam orkestrui”. Šį kūrinį
atliko vietinis kamerinis or
kestras, vadovaujamas E. Serovo, ir maskvietis altistas I. Boguslavskis.
Vilniaus jaunimo teatras, savo
repertuarą papildė britų akto
riaus ir dramaturgo P. Ustinovo pjese “Fotofinišas”, kurio
je originalia forma apmąstomas
aštuoniasdešimtmečio rašytojo
gyvenimo kelias. Spektaklį pa
ruošė rež. J. Pakulis, scenovaiz
džius — dail. A. Jacovskis. Pa
grindinį vaidmenį atlieka A. Šur
na, talkinamas aktorių — E.
Pleškytės, N. Geležinytės, A.
Storpirščio, E. Žebertavičiūtės.

Dūdų orkestras “Ąžuolynas”,
vadovaujamas Juozo Kučiausko, jau daugiau kaip 20 metų
džiugina kauniečius. Orkestras
paruošė naują programą, kuri
buvo atlikta Vilniaus filharmo
nijos Kauno skyriaus salėje.
Jon buvo įjungtos C. M. von Weberio, G. Rossinio, G. Verdi kom
pozicijos, M. Tamošiūno ir V.
Juozapaičio kūriniai. Orkestrui
talkino muzikinio teatro sol.
V. Christauskas, instrumenta
listai A. Krukonis, R. Azgurdis
ir E. Krikštanas.
Septynioliktoji
respublikinė
jaunųjų literatų kūrybos apžval
ga įvyko Molėtuose. Šiame tra
diciniame renginyje dalyvauja
bendrojo lavinimo vidurinių
mokyklų atstovai. Šiemetinėje
apžiūroje ypač buvo gausus
poetų būrys. Pirmą vietą laimė
jo kretingiškė Elena Karnauskaitė, antrąsias vietas — klaipė
dietis Rolandas Mosėnas ir Vitoldas Masalskis iš Grikiškių,
trečiąsias — kaunietė Irma Guodaitytė, vilnietė Jolanta Vitku
tė ir A. Poškutė iš Rietavo. Silp
nesni, vertintojų nuomone, bu
vo prozininkai, tačiau ir jų gru
pėje buvo pripažinti du I vietos
laimėtojai — Arvydas Praninskas iš Vilniaus ir Daiva Žališkevičiūtė iš Kapsuko (Marijam
polės). Laureačių vardus taip
pat išsikovojo: vilnietė Aušra
Vaitkevičiūtė — už mokyklinius
rašinius bei kritiką, varėniškė
Loreta Bagvilaitė — už kalbos
ir tautosakos darbus, Violeta
Jakučionytė iš Molėtų rajono —
už literatūros vertimus. Teigia
ma, kad šiomis metinėmis apžiū
romis yra atskleidžiami naujie
ji talentai, atsikratoma silpnes
niųjų balasto. Esą kasmet, kai
Vilniaus universitete paskel
biamas pirmasis literatų būre
lio susirinkimas, auditorija vos
sutalpina norinčius jame daly
vauti. Po pirmo kūrybinio svars
tymo betgi lieka tik maža pasi
šventėlių saujelė. Kiti pasitrau- "
kia, matydami savo nepajėgumą.
Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius bei jų svečius ’
pakvietė į tradicinį trumpos
novelės vakarą, kuriame daly
vavo dešimt rašytojų. Jį pradė
jo E. Liegutė savo novelėmis iš
“Teatrinių miniatiūrų” ciklo
ir V. Brazauskas taip pat ciklui
“Nežinomė artisto gyvenimas” /
priklausančia novele. Į Lietu
vos kaimą klausytojus nukėlė
B. Vilimaitė, į tolimą praeitį -j
— A. Sprindis savo novele apie
rašytoją Žemaitę. Poetiškų žo
džių netrūko E. Ignatavičiaus
novelėje “Ir namų amžintoji
šviesa”. I. Gansiniauskaitė programon įsijungė savo literatū
ros mokytojui Rapolui Šalte
niui skirta novele “kas pamokys
alpstančią?” Savo kūrinius taip- į
gi skaitė — P. Dirgėla, V. Girdzi
jauskas, V. Misevičius, D. Mušinskas.
V. Kst.

8 psi.
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Tėviškės Žiburiai

CHOLKUR

•

Ateitininkų žinios

1982. V. 13 — Nr. 20 (1683)

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas
• Sąžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

Kanados Įvykiai

metų patirtis

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

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA
90 dienų termin. indėlius 13’/2%
180-185 d. term, ind......... 14 %
term, indėlius 1 metų
14!Ą%
term, indėlius 3 metų
13 %
pensijų s-tq ........................ 14
%
spec. taup. s-tq
13 %
taupomąją s-tą .................. 11
%
depozitų-čekių s-tą
6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
19 %
mortgičius nuo
181/4%

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

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

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —.1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir morfgičius 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

CTEDIIAN’C FIIDQ
0 9 trrlrtn O rUKO
2239 Bloor Street West.

•

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536 5936 ir
Telefonas 162-1115

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

A. Kliudžius
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
★
★
★
★

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

.

Telefonas 535-1258

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
$23 įmoka pavieniams asme
bendrovės nėra linkusios bi nims pakils $5 iki $28, o šei
lijoninėmis dolerių sumomis moms — $10 nuo dabartinės
įsivelti į rizikingą žingsnį. Al- $46 įmokos iki $56.
sands projektas Kanadai kas
Karingasis Kvebeko prem
dien būtų parūpinęs 137.000 jeras R. Levesque pradėjo vie
statinių naftos. Jeigu būtų bu šą Kanados naujosios konsti
vęs įgyvendintas ir Cold Lake tucijos boikatą provinciniais
vietovės projektas, tada Ka savo įstatymais, liečiančiais
nada kasdien būtų gavusi daugiausia konstitucijos už
300.000 statinių naftos, pasi tikrintas žmogaus teises. Par
darydama visiškai nepriklau lamentui jis pateikė įstatymo
soma nuo pasaulinės rinkos. nr. 62 projektą, kuriuo teigia
Dabar liko tik viltis, kad pa ma, kad tokiais atvejais Kve
kankamai naftos bus surasta beko gyventojai turi laikytis
Hibernijos šaltiniuose, Atlan ne Kanados konstitucijos, bet
to pakrančių vandenyse prie savo provincinių įstatymų.
Niufaundlandijos. Tačiau ne Šią pastabą turės naujai pri
išspręstas tebėra tos naftos imami įstatymai, o senesnie
tiekimo klausimas. Gręžimo ji susilauks tokio papildo.
platformos nuskendimas su Taip bus padaryta ir su įtam
visa įgula atskleidė tų pajieš- pą sukėlusiu prancūzų kalbos
kų pavojingumą. Atlantas ten įstatymu, kuris suvaržo vaikų
dažnai audringas, jame ne siuntimą į angliškas mokyk
trūksta ledkalnių ar bent jų las, nors didesnę laisvę šiuo
plaukiojančių dalių. Dėlto be atveju kvebekiečiams duoda
veik neįmanoma būtų nuties Kanados konstitucija. Tas pro
ti riaftotiekį, o tanklaivaims vincinis prancūzų kalbos įsta
būtų pavojingi ledo gabalai tymas iš viso yra gerokai su
audrose.
varžęs anglų kalbos vartojimą
viešajame gyvenime. Jis netgi
1977 m. rudenį Kanada ir JAV neleidžia angliškų iškabų pri
pasirašė sutartį, pagal kurią vačioms krautuvėms bei įmo
būtų buvęs nutiestas dujotie nėms. Jos turi būti tik pran
kis iš Aliaskos per Kanados cūziškos. Otavoje pasigirdo
teritoriją į JAV. Juo amerikie balsų, kad Kanados vyriausy
čiai būtų gavę natūralias du bė dabar teiks finansinę pa
jas iš Aliaskos. Pietinę dalį ramą kvebekiečiams, kovojan
būtų buvę galima panaudoti tiems teismuose už savo teises,
ir Kanados dujoms. Abi vyriau kurias jiems užtikrina naujo
sybės nutarė, kad projektą tu ji konstitucija. Naujojo įsta
ri įgyvendinti privačios bend tymo projektą, pateiktą Kve
rovės. Tada buvo apskaičiuo beko parlamentui, tiria teisi
ta, kad dujotiekiui reikės $10 niai Kanados vyriausybės spe
bilijonų. Dabar tos išlaidos cialistai.
pakilo iki $30 bilijonų. Praėju
sią savaitę dujotiekio įgyven
dinimą planavusios bendrovės pranešė planų atidėjimą
Balandžio 24-25 d.d. Toronte
dvejiem metam dėl finansi įvyko 29-tosios Kanados lietuvių
nių problemų. Tai buvo dar krepšinio pirmenybės. Dalyvavo
vienas smūgis Kanados minis- tik Toronto Aušros, Vyčio ir Ha
terio pirm. P. E. Trudeau vy miltono Kovo sporto klubai. Bu
riausybei, dujotiekio tiesimą vo numatyta pravesti (klubai tam
įtraukusiai į savo ekonomi pritarė) jaunių C — 14 m., jaunių A
nius planus. Daug darbų kana — 19 m. ir vienos klasės vyrų varžy
bas, tačiau varžyboms prasidė
diečiams būtų parūpinusi jus atsirado kaikurių pasikeiti
vamzdžių dujotiekiui gamyba mų. Jaunių C klasės pirmenybė
bei pats jo tiesimas kanadiš- se dalyvauti buvo pareiškę norą
koje dalyje. Dabar ši viltis stai Toronto Aušros ir Hamiltono Ko
ga atidedama dvejiem metam, vo krepšininkai. Toronto Aušrai
o tada, ko gero, galės būti ir neturint pilnos komandos, varžy
visiškai palaidota. Opozicinės bos šioje klasėje neįvyko.
Jaunių A klasės pirmenybėse
partijos Kanados parlamente
kaltę dėl visų šių projektų dalyvavo 3 komandos — Toronto
griuvimo pradėjo versti vy Aušra, Vytis ir Hamiltono Kovas.
riausybei aštriais ir ilgai trun Šios klasės pirmenybėse pirmą
vietą laimėjo Aušra, įveikusi Ko
kančiais debatais. Ypač akty vą 66-55 ir Vytį 71-66. Toronto Vy
viai reiškiasi konservatoriai čiui atiteko II vieta. Nesunkiai
su savo vadu J. Clarku, reika įveikę Kovą 69-54 pasekme ir žaizlaujantys energijos išteklių dami be Jono Karpio, pralaimėjo
ministerio M. Lalonde’o atsis Aušrai tik 5 krepšių skirtumu.
Žymių pakeitimų buvo padaryta
tatydinimo.
vyrų klasės varžybose. Vietoje nu
Ontario Gydytojų Draugijos matytų vienos klasės pirmenybių,
numatytą trijų dienų streiką Toronto Aušrai pageidaujant,
įvyko oficialios tik B klasės pir
praėjusią savaitę atšaukė jbs menybės ir sužaistos draugiškos
atstovų ir sveikatos ministe rungtynės. B klasės pirmenybėse
rio L. Grossmano pasiektas tokiu būdu tesivaržė Vyčio ir Ko
susitarimas, liečiantis atly vo I ir II komandos.
ginimus gydytojams už jų pa
Pirmą vietą šios klasės pirme
slaugas iš provincinės OHIP nybėse laimėjo Kovo I-moji, įveisveikatos draudos. Per trejus kusi Vytį 93-80 ir Kovo H-ąją 72-65.
metus atlyginimai bus padi Antroje vietoje liko Kovo Il-oji,
dinti 41%. Atrodo, šią sutartį laimėjusi prieš Vytį 87-69. Drau
patvirtins Ontario gydytojai, giškose žaidynėse Aušra lengvai
įveikė Vytį 82-52 ir Kovo II 94-56,
bet ji taps nemaža finansine tačiau
nepavyko įveikti Kovo I-monašta provincijos vyriausybei sios. Vadovaujami buvusio Kana
ir draudos plano nariams. Su dos rinktinės žaidėjo J. Zoet (10)
tarčiai įgyvendinti šiemet pa ir R. Kaknevičiaus (14), aušriepildomai reikės $218 milijonų, čiai parodė daug jėgos ir nesun
1983 m. — $257 milijonų, 1984 kiai laimėjo pirmą puslaikį 47-26
m. — $267 milijonų. Tai tikrai pasekme. Antrame puslaikyje
didelė net $742 milijonų su žaidimas pakrypo kiton pusėn,
ma. Jos dėka vidutinis meti ir Kovas taikliais R. Antanaičio
nis gydytojo uždarbis 1984 m. (16), V. Kazragio (12) ir E. Tirilio
pakils iki $122.000. Savo biu (8) metimais laimėjo antrą puslai
kį 49-28. Rungtynės baigėsi lygio
džetą finansų ministeris F. mis 75-75. Kadangi tai buvo drau
Milleris žada paskelbti gegu giškos žaidynės^ rungtynės nebu
žės 13 d. Daug kam atrodo, kad vo pratęstos, ir Kovas I su Aušra
jin bus įjungtas OHIP draudos dalijosi pirma vieta.
įmokų padidinimas, nors jos
Pirmenybių pakeitimai sukė
jau ir dabar yra augščiausios lė nemažai nesklandumą. Tokiais
visoje Kanadoje. Pranašauja pakeitimais ypač buvo nepatenma, kad dabartinė mėnesinė kiti Kovo krepšininkai. Tačiau

Daiva T. Dalinda, B. A.

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

Nemokamas namo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tei.

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namų

537-3431
494-0605

REALTOR

Skautų veikla
• Gegužės 2 d. Romuvos valdy
bos posėdyje dalyvavo 19 narių
iš Toronto ir Hamiltono. Pagal
sekretorės G. Kuzmienės pateik
tą darbotvarkę posėdį pradėjo
buvęs valdybos pirm. v. s. V.
Skrinskas, apžvelgęs atliktus dar
bus ir padėkojęs valdybos na
riams, komitetui ir ypač vajaus
talkininkams. Toliau posėdžiui
pirmininkavo naujasis rajono
vadas v. s. Č. Senkevičius, pakvie
tė mandatų komisiją, kuri prave
dė valdybos pirmininko rinkimus.
Pirmininku išrinktas ps. M. Rusi
nas. Tuo buvo atskirtos rajono
vado pareigos nuo Romuvos pirmi
ninko pareigų. Valdybos sekreto
rė perskaitė praėjusio posėdžio
protokolą, ižd. ps. A. Senkus pranešĖ apie iždo padėtį. Ps. L. Saplys pateikė numatytų darbų sąma
tą, kuri po trumpų diskusijų buvo
priimta. Pareikšta padėka s. J.
Dambarui už vadovavimą vajui,
kurio metu sutelkta per $7,000.
Numatyta pagerinti stovyklavie
tės kelius, įsigyti naują laivą, per
tvarkyti virtuvę ir maisto sandė
lius, padaryti naujų dugnų palapi
nėms, pastatyti pastovyklėse pa
stoges ir lauko virtuves. Darbų
k-to pirmininku išrinktas ps. R.
Sriubiškis.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai dėkoja “Paramos” kredito ko
operatyvui, kuris tuntus parėmė,
kiekvienam paskirdamas po $300.
• Kanadiečių skautų 75 metų su
kakties paradas įvyks gegužės 29,
šeštadienį. Dalyvaus per 10.000
skautų nuo 5 iki 23 metų amžiaus.
Tikimasi daugiau kaip pusės mi
lijono žiūrovų, kurie galės stebė
ti margaspalvę e i s e n ą su 30 or
kestrų. Paradas prasidės Varsity
stadijone 12 v. Bus žygiuojama
Bloor gatve į rytus, paskui į pie
tus iki Wellington gatvės. Daly
vauti kviečiami ir lietuviai. Č. S.

Krepšinio pirmenybės

MARGIS DRUG STORE

Perkant

Jaunos klausytojos BERNARDO BRAZDŽIONIO poezijos vakare Toronto
Prisikėlimo parapijos salėje
Nuotr. St. Dabkaus

Visi Toronto ateitininkai pra
šomi dalyvauti išvykoje-gegužinėje birželio 20, sekmadienį. Tą
savaitgali atvyks keletas sen
draugių šeimų iš Klevelando su
sitikti ir pabendrauti su Toron
to ateitininkais. Vieta bus pa
skelbta vėliau.
Metinės Toronto ateitininkų
šventės gegužės 15-16 d.d. pro
grama: jauniai ir jaunučiai su
savo globėjais tuoj po šeštadie
ninės mokyklos (11 v.r.) turės su
sirinkimus ir iškylas. 1 v.p.p. —
generalinė repeticija Prisikėlimo
parapijos patalpose. Po repetici
jos — moksleivių simpoziumas ir
atskiras studentų pašnekesys. 7
v.v. — sendraugiams dr. K Skrupskelio paskaita Lietuvių Vaikų Na
muose. Parodų salėje — šokiai jau
nimui. Gegužės 16, sekmadienį,
9.45 v.r., iškilmingas įžodis Prisi
kėlimo parapijos šventovėje, 10
v.r., šv. Mišios, po jų — agapė
Parodų salėje. L. U.

lygiosios su pajėgia komanda, at
rodo, išlygino kitur patirtas
skriaudas.
Pirmenybes pravedė naujasis
apygardos vadovas Rimas Sonda,
kuriam pirmieji susitikimai spor
to aikštėse sudarė nemažai
rūpesčio.
Atskirose komandose žaidė ir
iškovojo taškus:
Aušra — I. Kongats 10, R. Kakne
vičius 52, R. Underys 10, V. Gataveckas 18, A. Baziliauskas 2, E.
Norkus 15, P. Žulys 53, C. Bartu
sevičius 5, V. Dementavičius 6,
J. Zoet 39, S. Arlauskas 39, C. Zubas 12.
Kovas II — J. Riekus 39, B. Zubas 32, V. Stukas 23, R. Butkevi
čius 51, R. Urbantas 22, R. Kalvai
tis 15, A. Šeštokas 25, A. Liškauskas 3.
Kovas I — E. Zubas 29, R. Saka
las 12, R. Antanaitis 65, L. Meš
kauskas 17, A. Juodelė 15, E. Tirilis 36, V. Kazragis 36, B. Butke
vičius 26, B. Tatti 6.
Vytis — E. Stravinskas 16, A.
Saplys 14, K. Simonaitis 18, L. Kak
nevičius 10, E. Nacevičius 10, R.
Duliūnas 40, T. Karpis 14, J. Zen
kevičius 26, A. Slapšys 2, R. Put
rimas 44, A. Kaknevičius 6.
Jauniai A: Aušra — J. Balaišis
37, R. Galikowski 35, R. Sysak 35,
B. Sysak 5, J. Molloy, C. Sturm,
K. Beleišis 11, V. Belešis 12, A.
Nausėdas 2; Vytis — A. Saplys 43,
P. Tutlys 18, A. Slapšys 17, A. Bal
sys 12, L. Ažubalis 2, T. Karpis 30,
J. Ažubalis 4; Kovas — Siūlys 25,
R. Bartininkas 34, E. Bartininkas
14, R. Otto 15, S. Kronas 13, L. Sta
naitis, T. Stanaitis 8, J. Liškauskas.
Per vienerias rungtynes dau
giausia įmetė krepšių: R. Anta
naitis (K) 33, J. Baleišis (A) 29, P.
Žulys (A) 28, R. Butkevičius (K)
26, A. Saplys (V) 25, R. Sysak (A)
25. A. S.

IŠVYKOS KLAUSIMU
Pasiruošimai išvykai į Austra
lijos lietuvių sporto šventę pasi
suko nenumatyta ir nedaug ža
dančia kryptimi: dėl susidariu
sių aplinkybių išvykos pradinin
kas Pranas Berneckas pasitraukė
iš išvykos organizatoriaus parei
gų ir išvyką liečiančius reikalus
perdavė Kanados sporto apygar
dai. A. S.

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

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
13 Vz % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius
14’/2% 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.)

PARAMA
IMA:

už asm. paskolas
nuo 19
už mortgičius

%

nuo 18 V4%

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir
532-1149
M6P 1A6

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 j 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
’r
J°n<|vičiai

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

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

Toronto, Ont., M6R 1V5

FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

European
Catering
Europietiškas patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.
L*
* 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

Lietuviai 1981 metų sporte
(Atkelta iš 6-to psl.)

nautojai laiko laiškus, kad nebū
tų tuščios pašto patalpos. V. M.

MOTORIZUOTAS PAŠTAS
Buvo laikas, kai Kanados paš
tas žadėjo visus laiškus prista
tyti į didesnius Kanados miestus
sekančią dieną. Buvo taip pat lai
kas, kai paštą vežė arkliais. Tada pašto pristatymas netrukda
vo nė savaitės tarp Toronto ir
Montrealio. Dabar trunka ilgiau.
Dabar “Tėviškės Žiburių” pristaty
mas iš Mississaugos į Westoną
(gretimas paštas) trunka 4-8-10
dienų.
Balandžio 22 d. gavau mažą
siuntinėlį iš Los Angeles su paš
to antspaudu kovo 1 d. Pristaty
mas truko 53 dienas. Tą pačią die
ną gavau laišką iš Bostono, kuris
atėjo (matyt, pėsčias!) per 14 die
nų, o iš Niujorko — per 12 dienų.
Aš siūlau naujai Kanados pašto
bendrovei išmesti visus brangius
automatinius įrengimus ir įsitai
syti arklių vežimus, su kuriais
tikrai bus galima greičiau pašto
siuntas pristatyti. Teko girdėti,
kad dėl augštų pašto kainų žymiai
sumažėjo laiškų bei siuntinių
pašto siuntimas, todėl pašto tar

Šypsenos
Dailininkai Amerikoje
Dali. Vyt. Ignas sovietinia
me laikraštyje “Literatūra ir
Menas” paskelbė:
“Tokių dalykų Amerikoje
dailininkai neturi ir tikėtis jų
negali. Kaip Lietuvoje rūpina
masi dailininkais! Sugrįžęs į
JAV, turėsiu ką papasakoti,
juo labiau, kad daug ką pama
čiau savo akimis. Kiek pas jus
naujo ir gero, kaip čia gerbia
mi dailininkai, kokios puikios
jiems sudarytos sąlygos kūry
bai. Mes gi palikti patys sau...
Po poros metų tikiuosi vėl ap
silankyti”.
Daugelį mūsų tautiečių ima
baimė, kad per tuos porą metų
dailininkas badu nenumirtų
Amerikoj, kuri taip nesirūpi
na dailininkais.
AI-

lių bėgikas, sėkmingai dalyva
vo 20-ties km bėgime Toronto
zoologijos parke. Jo laikas — 1
yal. 34:47 nūn.
Klevelando slidininkai, vado
vaujami
Vytenio
Čiurlionio,
dažnai suruošia mažojo bajatlono varžybas, į kurias taip pat
kviečia ir amerikiečius slidinin
kus iš kaimyninių valstijų. Šias
varžybas dažniausiai praveda
Algis Garlauskas. Iš lietuvių jo
se geriausiai yra pasirodę Algis
Mainelis, Jonas Navickas, Ričar
das Kižys ir Vikintas Garlaus
kas. Lina Žiedonytė šiose var
žybose išsiskiria kaip taikli šau
dytoja.
Litūanikos moterų futbolo
komanda sėkmingai dalyvavo
Čikagos pirmenybėse. Didžiau
sias nuopelnas komandos lai
mėjimuose priklauso vartinin
kei Marytei '1 au raitei.
Pagaliau ir mūsų tinklininkai pasiekė iškilesnių įvertini
mų. Rytas Žiupsnys, Čikagos
Neries tinklininkas, sėkmingai
žaidė tinklinį George Williams

kolegijoje ir buvo atžymėtas
kaip pažangus tinklininkas. Lo
jolos universiteto .mergaičių
tinklinio vadovė sezono pabai
goje pasakė, kad jų komanda bu
vo stipri ir svarbiausia — turėjo
Aldoną Pleirytę ir Mariją Oškeliūnaitę. Joms buvo įteikti spe
cialūs žymenys, o A. Pleirytė bu
vo išrinkta geriausia komandos
tinklininke.
Okupuotoje Lietuvoje lietu
viai geriausiai reiškiasi krepšinyje, plaukime, irklavime, šau
dyme ir lengv. atletikoje. Arvy
das Sabonis studentų universia
doje telaimėjo 4-tą vietą, ta
čiau pasekmė buvo puiki — 8.04
m ir tik 19 cm teskyrė nuo pir
mos vietos. Jadvyga Putinienė
sėkmingai svaidė jietį ir jos
1980 m. pasekmė buvo 9-ta ge
riausia pasaulyje.' Margarita
Butkienė šuolyje į tolį yra pasie
kusi pasaulinio masto pasek
mių. Sovietų Sąjungos meisterės geriausia 1981 m. pasekmė
buvo 6.77 m. 1982 m. pradžioje
pasiekė geriausią pasaulio už
darų patalpų pasekmę 6.83 m.

Mokestiniai Ontario priedai
vyresniesiems piliečiams
1982 metų išmokėjimai iki $310
jau išsiųsti
Mokestiniai Ontario priedai vyresniems piliečiams yra programa, specialiai skirta palengvinti savivaldybių ir
švietimo mokesčius Ontario gyventojams, turintiems 65-rius ar daugiau metų. Ontario pajamų ministerija ką tik
baigė išsiųsti čekius, apimančius pirmąjį išmokėjimą 1982 metų nuosavybės mokesčio iki $250 ir naujo priedo
namų šildymui iki $60. Tie čekiai išsiųsti gegužės 10 dieną.

Kas juos gavo?
■ Jei turite 65-rius ar daugiau metų ir esate namų savininkas arba nuomininkas, turite teisę į mokestinį
nuosavybės priedą.
■ 1982 metų išmokėjimo čekiai buvo išsiųsti visiems Ontario vyresniems piliečiams, kurie gavo 1981 metų
mokestinį nuosavybės priedą.
■ Tuo būdu siekiama padėti jums sumokėti nuosavybės mokestį arba nuomą už pirmą 1982 metų dalį. Rudenį
automatiškai gausite prašymo blanką likusiai priedo daliai.
------------- _........................... ...... — --------------------- J-------- Lu——MUK

--------------------------------------------------------------------------------- :-------------- ---- -v——

Kas jų negavo?
Jei negavote 1981 metų mokestinio nuosavybės priedo, tai negavote ir gegužės mėnesio išmokėjimo. Ypač
vyresnieji piliečiai turėtų štai ką įsidėmėti:
■ Jei gyvenate slaugomoje prieglaudoje, senelių prieglaudoje arba betkokioje institucijoje, nemokančioje
mokesčių, neturite teisės į mokestinį nuosavybės priedą.
■ Jei sulaukėte 65-rių metų po 1981 metų gruodžio 31 dienos (ir dėlto negalėjote gauti priedo pernai), tai jūs
taip pat negavote gegužės mėnesio išmokėjimo. Tačiau jūs gausite prašymo blanką priedui rudenį už visus
1982 metus.
’ -

Laikinas namų šildymo priedas
$480 = $240 4-$60).
Norintieji daugiau informacijų kreipkitės į daugiakalbį ministerijos informacijos centrą

■ Srityje 807 — prašykite
operatorę Zenith-8-2000

Metropoliniame
Toronte 965-8470

■ Visose kitose srityse:
1-800-268-7121

arba rašykite:
Ministry of Revenue, Guaranteed Income and Tax Credit Branch, Queen’s Park,
Toronto, Ontario. M7A 2B3

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S4W3

Telefonai:

įstaigos (416)
namų

762-7393
233-0303

Bloor ir Jane gaivią kampas
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2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

A.a. SILVESTRO JOKUBILIAUS
laidotuvią proga aukojo “Tėviš
kės Žiburiams” po $10: B. M. Povi
laitis, P. Z. Augaitis, P. Lapienis,
Alf. Kairys, VI. Vytas, E. P. Vindašiai, J. Jauneika, VI. Miceika;
po $5: V. Galeckas, P. Pekarskienė, E. Gudžiauskienė, Pr. Pargauskas. Kor.
Red. pastaba. “TŽ” reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukotojams
už paramą lietuviškajai spaudai.

•
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Mylimam

sūnui LIUDUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą ALDONAI ir SIMUI
KARNAMS bei kartu liūdime —
Leonas Bučinskas
J. R. Vass

Mylimai Mamytei

AfA
GABRIELEI TOMKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus,
dukrai ONUTEI KRASAUSKIENEI ir jos šeimai’
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

B. P. Sapliai
V. P. Stabačinskai

•

AfA
VLADUI IVAŠKEVIČIUI
mirus Australijoje,
liūdesio valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą
jo ž m o n a i, sesutėm — KRISTINAI ŽUTAUTIENEI,
SOFIJAI VINSKIENEI, jų šeimoms ir kartu liūdime —

Edvardas ir Olga Sabaliauskai
Arūnas ir Domininką Sabaliauskai

MYLIMAM BROLIUI

AfA

VLADUI IVAŠKEVIČIUI
Australijoje mirus,

’

seseriai KRISTINAI ŽUTAUTIENEI, jos vyrui BRONIUI,
giminėms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą liūdesio valandose —

P. A. Augaičiai
M. A. EIijočiai
O. Skėrienė

J. O. Ražauskai
v. V. Kecoriai
p. n. Balčiūnai

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Jnc.
Čia gausite lietuviškų knygų,
plokštelių, odos, medžio dirbinių. ■
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

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

•

NAMAI

ŪKIAI

ŽEMĖ '

•

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

231-2839
274-4313
232-1990

Įstaigos (4 16) 233-332 3

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
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

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖUS,
B.A.M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
įstaigos (416)
Toronto, Ontario
M8X1C5
namų

Telefonai:

231-4138
249-2637

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

DRESHER
233-3334

-

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

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

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

PADĖKA'
“Atžalynas”
reiškia
nuošir
džią padėką visiems svečiams
bei rėmėjams už gausą dalyva
vimą koncerte balandžio 24 d.
ir už nuolatinę paramą per išti
sus metus. Ypač dėkojame auko
tojams už finansinę paramą, nes
siunčiant šokėjus į Europą rei
kia sutelkti daug lėšą. Šokėjai
patys stengiasi sutelkti dalį lė
šą šiai kelionei. Prašome lietu
višką visuomenę paremti ją
pastangas.
Nuoširdi padėka priklauso šiem
asmenim: L Nakrošienei už pa
galbą rašant, ruošiant ir vaidi
nant “Lietuviškas vestuves”, V.
Štuikiui — už puiką Kvieslio vaid
menį, mūsą pačią pirmininkui
Petrui Šturmui už jo iniciatyvą
ir darbą ruošiant dekoracijas ir
vaidinant, mūsą nuolatinei mu
zikantei Aldonai Biskytei už
pasiaukojimą repeticiją ir kon
certo metu, mūsą svečiams talen
tingiems smuikininkams — A. ir R.
Bankams, akordeonistei J. Olekaįtei-Krikščiūnienei, K. Poškie
nei, kuri ne tik išaudė visas “Rezginėlės” šokio juostas, bet ir pasi
rūpino visais sceniniais priedais.
Dėkojame visom mamytėm už py
ragus ir gausiem loterijos laimikią aukotojams. Dėkojame vi
siems ir tikimės, kad jūsą tolimes
nio darbo bei paramos dėka “At
žalynas” galės toliau klestėti bej
žaliuoti.
“Atžalynė" mokytojos
ir tėvu komitetas

OPTIKAS R. SCHMID

Ontario

B.Sc., LL.B.

Tėviškės Žiburiai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems ma
ne prisiminusiems ir lankiusiems
Šv. Juozapo ligoninėje ligos metu.
Dėkoju Tėvams pranciškonams
už lankymą, dr. A. Pacevičiui už
priežiūrą, visoms ponioms už
nuolatinį lankymą bei atsiųstas
puikias gėles ir Anapilio Mote
rą Būreliui už gražius linkėji
mus bei gėles man sugrįžus į
namus.
Visada jums dėkinga —
Gražina Kocienė

Optical Studio

Ministry ^°XAshe
of
Revenue Deputy Minister

Advokates
ALGIS S. PACEVldUS,

Toronto miesto taryba gegu
žės 6 d. posėdyje 20:1 balsų
dauguma galutinai
nutarė
rengti referendumą atominio
nusiginklavimo klausimu š.m.
rudenį. Buvo tikėtasi, kad kaikurie tarybos nariai pakeis sa
vo nusistatymą ir šį sykį bal
suos prieš (ankstyvesnis balsų
santykis buvo 11:10). įvyko bet
gi atvirkščiai. Rytų Europos
ateiviai ir kiti ypač nusivylė
T. O’Donohue laikysena. Iki
šiol jis balsuodavo su dešiniai
siais, palaikydamas ateivių
interesus, bet šiuo atveju jis
balsavo su kairiaisiais, kurių
politika yra palanki Sov. Są
jungai. Vadinamasis taikos są
jūdis Vakaruose skleidžia pro
pagandą už atominį nusigink
lavimą, kurio nepaiso Sov. Są
junga. Pastaroji ginkluojasi,
o vakariečiai patys nori nusi
ginkluoti ir tuo būdu pralai
mėti savo pozicijas sovietų
naudai.

Delhi, Ontario

Šiais metais prie mokestinių priedų buvo pridėtas laikinas $60 priedas pagelbėti vyresniesiems piliečiams
išlyginti staigų šildymo kainų pakilimą. Tas $60 yra įjungtas į jūsų 1982 metų išmokėjimo čekį. Pavyzdžiui, jeigu
už 1981 metus gavote mokestinį nuosavybės priedą $480, tai jūsų 1982 metų išmokėjimas bus $300 (1/2 sumos
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Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

V. BAČĖNAS

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

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Iškilmingai atšvęsta Motinos
ir pirmosios Komunijos diena,
labai gausiai dalyvaujant parapi
jiečiams ir svečiams bei vieš
nioms. Per Mišias giedojo Mai
ronio mokyklos choras, vadovauja
mas D. Viskontienės. Pirmąją Ko
muniją priėmė: Laimutė Kuncaitytė, Deivis Paltanavičius, Kristi
na Sakutė, Renata Staškevičiūtė,
Saulius Valadka, Katrytė Yanni.
— Pakrikštyti: Aras-Stepas Ig
natavičius ir Elena-Marija Ignatavičiūtė.
— Pamaldos ilgojo savaitgalio
sekmadienį, gegužės 23, bus laiko
mos ir Wasagoje 10 v.r. Regulia
rios sekmadienių pamaldos Wasa
goje 10 ir 11 v.r. prasidės birže
lio 6 d.
— Lietuvių kapinėms aukojo:
$200 — dr. M. Ramonienė, $100 —
Bronė ir Ignas Jonynai, $50 — Jo
nas Ignatavičius, Elzbieta Girdauskienė.
— Mišios gegužės 16, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Kleopą ir Pet
rę Daulenskius, 11 v.r. — už Marce
lę Černiauskienę.
— Algimanto Zubricko paveiks
lų ir Gražinos Balsienės kerami
kos paroda įvyks gegužės 29-30
d.d. Parodų salėje kapinių lan
kymo proga. Parodą globos Ana
pilio Moterų Būrelis.

— Praėjusį sekmadienį paminė
ta 800 metų sukaktis nuo šv. Pran
ciškaus Asyžiečio gimimo. 4 v.p.p.
buvo iškilmingos Mišios su šv.
Pranciškaus mirties paminėjimu
po Mišių. Salėje įvykusioje iškil
mėje kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM,
skaitė paskaitą tema: “Pranciško
nai Lietuvos valstybės kūrimosi
laikotarpyje”. Parapijos choras,
solistai — J. Sriubiškienė ir A.
Simanavičius atliko giesmių ir
dainų programą. Visuomeninė pa
rapijos tarybos sekcija visus pa
vaišino kavute.
— Gegužinės pamaldos — šiokia
dieniais 7 v.v.; šeštadieniais lita
nija skaitoma po 9 v. Mišių, o sek
madieniais litaniją gieda choras
po 11.30 v. Mišių.
— Mišios už gyvas ir mirusias mo
tinas laikomos kasdien 8 v.r., o
sekmadieniais ir šeštadieniais —
9 v.r.
— Labdaros sekcija pasiuntė į
Lenkiją lietuviams 41 siuntinį.
Siuntinių paruošimui vadovauja
sekcijos narė A. Matulionienė.
Sekcija planuoja vartotų drabu
žių bei daiktų išpardavimą bir
želio gale, todėl prašo atvežti įvai
rių drabužių, daiktų, papuošalų
ir žaislų.
— “Aušros” stovykla Wasagoje
prasidės liepos 4, sekmadienį, ir
baigsis liepos 17, šeštadienį.
— Ateitininkų stovykla Wasa
goje — nuo liepos 18 iki liepos
24 d.
— Parapijai aukojo: I. Urbonas
savo žmonos a.a. Irmos atminimui
$200, L. G. Matukai $512. A. R. Kar
kos $50; a.a. Sofijos Simonaitienės
atminimui šeima metinių proga
aukojo $100.
— Mišios gegužės 16, sekmadie
nį, 8 v.r., už Joną Savicką, 9 v. už novenai pavestas gyvas ir mirusias
motinas, 10 v. už Stasį Vaitiekūną
ir ateitininkų intencija, 11.30 v.
už parapjią, 7 v.v. už Baltakių ir
Vadauskų šeimų mirusius.

Maironio mokykla baigia
1981-82 mokslo metus gegužės
15 d. Ta proga vaikai bus palei
džiami namo 11.30 v.r. Mairo
nio mokyklą baigusiems pažy
mėjimai bus įteikiami per iš
kilmingą aktą — vakarienę ge
gužės 14, penktadienį, 7 v.v.,
Prisikėlimo parapijos patalpo
se.

“Volungės” choro koncer
tas — gegužės 16, sekmadienį,
6 v.v., Lietuvių Namuose. Tai
jaunosios kartos choras, pasi
žymėjęs brandžiais koncertais
Kanadoje ir JAV-se. Jam vado
vauja muzikė D. Viskontienė.
Toronto švietimo vadyba sa
vo posėdyje š.m. gegužės 7 d.
13:8 balsų dauguma nuspren
dė įvesti į viešąsias pradines
mokyklas etninių kalbų pamo
kas reguliariu laiku arba pri
dedant kasdien 30 minučių
prie įprastinių pamokų. Prieš
posėdį buvo išklausyti pareiš
kimai 200 delegacijų. Tai už
ėmė net keturis vakarus. Švie
timo vadybos posėdis buvo ga
na karštas ir truko septynias
valandas. Tokių pamokų prie
šininkai įrodinėjo, kad tai pa
didins rasinę įtampą, ardys
vienybę, sugyvenimą ir t.t. Pa
gal nutarimą etninių kalbų
dėstymas reguliariu laiku tu
rėtų būti įvestas jau nuo šio
rudens 5-10 mokyklose. Vėliau
jis bus įvestas ir kitose viešo
siose mokyklose, jeigu to no
rės tėvai. Tokiam pakeitimui
reikia švietimo ministerės dr.
Stephenson sutikimo. Kol kas
ji betgi .nerodo palankumo to
kiam nutarimui. Iki šiol To
ronte buvo mokoma 31 etninė
kalba įvairiose mokyklose,
bet nereguliarių pamokų metu.

KLK Centro rengtas suva
žiavimas aptarti lietuviškos
parapijos klausimams įvyko
Hamiltone gegužės 8 d. Iš abie
jų Toronto lietuvių katalikų
parapijų dalyvavo gausios de
legacijos. Iš kitų vietovių bu
vo atvykusio^ mažesnės dele
gacijos, bet bendras skaičius
buvo apie 100 dalyvių (vien
registruotų dalyvių buvo per
80). Suvažiavimas buvo visais
atžvilgiais sėkmingas. Apra
šymas ir išvados bus kituose
“TŽ” numeriuose.

“Atžalynas” surengė savo
metinį pavasario koncertą ba
landžio 24 d. — atliko “Lietu
viškas vestuves”. Jame atvaiz
davo dalį tradicinių vestuvi
nių apeigų nuo piršlybų iki pat
vestuvių. Programoje dalyvavo
visos keturios šokių grupės
kartu su talkininkais — L. Nakrošiene, V. Štuikiu ir specia
liai sudarytu orkestru šiai pro
gai. Balandžio 26 d. “Atžalyno”
vyresnieji pasirodė Runnymede United Church, gegužės
2 d. vidurinė grupė šoko High
Parke “Spring Celebration”
festivalyje. Tradicinė “Atža
lyno” išvyka į gamtą yra numa
tyta birželio 13 d. Joje dalyvau
Motinos Dienos minėjimas ja šokėjai, tėveliai ir svečiai.
— pietūs gegužės 9 d. didžio Per Karavaną “Vilniaus” pavil
joje Anapilio slėje pasižymėjo jone šoks trys “Atžalyno” gru
labai gausiais dalyviais (apie pės, nes vyresnieji tuo metu
400). Meninę programą atliko vyks į Portugaliją atstovauti
Maironio mokyklos choras, va Kanadai “Festinatel ’82” festi
dovaujamas D. Viskontienės, valyje Lisabonoje. Rudenį nu
gražiai padainavęs keletą lie matyta ekskursija į vakarų
tuviškų dainų. Deivis Paltana Ameriką.
vičius padeklamavo eilėraštį,
o dvi sesutės Gurklytės ir akor
KLK Moterų Dr-jos Anapi
deonistė Pargauskaitė padai lio skyriaus ir Anapilio Mote
navo lietuviškų dainų. Trum rų Būrelio rengta popietė reli
pą kalbą apie Išganytojo Mo ginei Lietuvos šalpai davė per
tiną Mariją pasakė sesuo Igne $1,500 pelno. Taip pat gauta as
Marijošiūtė. Po šios trumpos meninių aukų. $50 aukojo O. A.
programos gausūs dalyviai vai Kanapkos, $6 — dr. Vingilis, po
šinosi J. Bubulienės nepapras $5 (L. Vilkutaitienės atmini
tai puikiai pagamintais patie mui) — V.V. Balsiai, A.S. Gri
kalais ir vynu. Buvo girdėti galiūnai, P A. Klimai, G.S. Krabalsų, kad tai buvo karališki šauskai, G.E. Kuchalskiai, A.
pietūs, specialiai paruošti Mo A. Valadkos. Rengėjos nuošir
tinos Dienai. Šią popietę or džiai dėkoja programos daly
ganizavo Anapilio parapijos viams ir visiems atsilankiu
tarybos jaunų šeimų sekcija, siems.
kuriai pirmininkauja V. Naru
DĖMESIO!
šis. Programos pranešėjos pa
reigas sklandžiai atliko šių
Užsakytame autobuse j “Auš
metų “Vilniaus” paviljono ka ros” gimnazijos suvažiavimą Či
ralaitė Rasa Rimkutė, kuri kagoje š. m. gegužės 28-31 d.d.
pradžioje paskaitė poeto B. dar yra laisvų vietų.
Brazdžionio eilėraštį.
Kviečiame visus tuo laiku no
rinčius
aplankyti Čikagą pasi
Susižiedavo Gytis Andrulis
naudoti
nebrangia
kelionės kai
su Nijole Ivaškaite, gyvenan
na.
Skubiai
paskambinkite
E.
čia Bostone, Liudas Bražukas
Senkuvienei
tel.
535-2625
arba
— su Terese Paznėkaite, gy
“All Seasons Travel” V. Bačėvenančia Toronte.
nui tel. 533-3531. Autobusas
A.a. Agnietės Arštikaitienės išvyks nuo Toronto Lietuvių
atminimui “T. Žiburiams” pa Namų gegužės 28, penktadienį,
aukojo po $20 Pola Sadauskai 8 v.v., o gegužės 31, pirmadie
tė ir Natalija Šadauskaitė- nį, 9 v. ryto išvažiuos iš Čika
gos. (sklb).
Navickienė,

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

Laukiame atsilankant ir paremiant dainuojantį jaunimą!

Volungė

Gegužės 29-30 dienomis Anapilio parodų salėje

Algimanto Zubricko DAILĖS ir
Gražinos Balsienės KERAMIKOS

Atidarymas — gegužės 29, šeštadienį, 3 vai. po pietų.
Maloniai kviečiame atsilankyti —

Anapilio Moterų Būrelis

Liudą ir Kazį Šileikas

|

vedybinio gyvenimo sukakties proga į
vaikai, giminės ir draugai.

AfA
AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI
iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą JONĄ, dukrą MARYTĘ, sūnų JONĄ ir jų
šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Pola Sadauskaitė
Natalija Šadauskaitė-Navickienė

. AtA
rašytojui

STASIUI TAMULAIČIUI
mirus,
brolį rašytoją VYTAUTĄ, jo šeimą ir artimuosius
nuoširdžiai užaujačia —
Salomėja ir Balys Sakalai

Mielam broliui

AfA
STASIUI TAMULAIČIUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame VYTĄ TAMULAITį su šeima
ir visus gimines bei artimuosius —
M. V. Miceika
O. D. Šiurna

AfA
pusbroliui

VLADUI IVAŠKEVIČIUI
mirus Australijoje,
jo sūnums — ARVYDUI ir ARŪNUI, sesutėm
— KRISTINAI ŽUTAUTIENEI ir SOFIJAI
VINSKIENEI bei jų šeimoms reiškiame gilią
užuojautą.
Ilsėkis ramybėje, Vladai!

Toronto, Ont.

A. Slaboševičius ir šeima

RETAI PASITAIKANTIS PIRKINYS
Gražių plytų namas (penkbutis — five-plex), 5 butai su
balkonais — 23 kambariai. Naujos statybos, atskiras kiek
vieno buto elektros šildymas, didelis sklypas. Prašo tik
$115.000, vienas mortgičius.
Teirautis:

S. JOKŪBAITIS
Telefonas 537-2869 arba 534-8855

S. Dworak Real Estate

A.a. Stasio Strimaičio atmini
mui “T. Žiburiams” paaukojo
$25 Br. E. Gudinskai iš Simcoe,
Ont.
Prisimindama mirusį savo
vyrą a.a. Joną Čegį, jo mirties
metinių proga (mirė 1981 m.
birželio 8 d.) žmona Julija Čegienė iš Arva, Ont., atsiuntė
“T. Žiburiams” paremti $50 au
ką.
Kun. P. Dilys iš Čikagos lai
kinai apsigyveno Toronte ir ap
tarnauja lietuvių evengelikų
parapiją. Gegužės 4 d. lankėsi
“TŽ” redakcijoje ir susipažino
su šio savaitraščio spaudos
darbu. Jis yra “TŽ” skaityto
jas ir rėmėjas.

Š. Amerikos sporto žaidynė
se Klevelande gegužės 8-9 d.d.
torontiškės “Aušros” sporto
klubo krepšinio komanda lai
mėjo vyrų krepšinio varžybas
ir parsivežė pereinamąją tau
rę.
J. Penčylienė, lydima bro
lio Vytauto Tamulaičio ir p. Tamulaitienės,aplankė “TŽ”, Lie
tuvos Kankinių šventovę ir ka
pines. Viešnia gyvena Čikagoje
ir buvo atvykusi į brolio Sta
sio Tamulaičio laidotuves.
Ontario švietimo ministerija
išsiuntinėjo vadyboms raštą,
kuriame pateiks specialistų nu
matytus duomenis. Esą viduri
nių mokyklų mokinių skaičius
1990 m. sumažės 23%. Dabar
jose mokosi 530,000 mokinių, o
1990 m. bus tik 450,000. Per
pastaruosius dvejus metus vi
durinių mokyklų mokinių skai
čius sumažėjo 44,000. Pradinė
se mokyklose mokinių skaičius
mažės iki 1986 m. Jis šiek tiek
padidės tarp 1987-1990 m. Tas
mažėjimas būsiąs jaučiamas tik
tai valdinėse mokyklose. Atski
rųjų mokyklų mokinių skaičius
visą laiką didės ir 1990 m. pa
sieks 447,000, t. y. per 10 metų
padidės 5,6% (skaitant nuo
1980 m.).
DLK VYTENIO ŠAULIU KUOPA
Melburne, Australijoje, skelbia vajų:
“KURKIME TIK LIETUVIŠKAS
ŠEIMAS!” Piršlys Vytenis padės
Jums surasti pageidaujamą lietuvių
kilmės asmenį net ir kituose
žemynuose. Todėl kas jieškogyvenimo
draugės ar draugo, terašo Vyteniui,
pridėdami trumpą savo biografiją,
pageidavimus, slapyvardį ir adresą.
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita
kalba. Išlaidoms padengti pridėkite
pusę vienos dienos uždarbio auką
vieneriems metams laiko. Adresas:
Vytenis, P. O. Box 4861. Melbourne
3001, Victoria, Australia.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas Įvairiom progom.
Skambinkite — JAUNIUS BAKEVICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
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.

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ vienaaugštis Etobicoke, arti požeminio sto
ties. Geras kiemas. Daug priedų.
Mortgičius tik 11 1/4%, iki 1984 me
tų. Prašoma $139,000. Skambinti
Antanui Geniui, į namus: 231-2839
arba raštinėm 233-3323 Prano Ba
rausko Realty.

MONTREAL^
mūsų kompozitorių dainas — J. Govėdo, J. Gaidelio, A. Stankevičiaus,
B. Budriūno ir B. Jonūšo. Ypač vi
siem patiko pirmą kartą Montrealyje atlikta A. Stankevičiaus dai
na (H. Nagio žodžiai) “Vandens
malūnėliai”. Nors šios dainos au
toriai bei atlikėjai yra visi montrealičiai, ji buvo išgirsta jau anks
čiau keliose S. Amerikos lietuvių
kolonijose ir tik dabar suskambėjo
ir Montrealyje.
Vakaro programą pradėjo J.
Piečaitis. Po programos padėkos
žodį tarė J. Šiaučiulis.
Po koncerto buvo skelbiamos pa
vardės plokštelei leisti aukotojų,
kurių tarpe buvo ir mūsų parapi
jos choras su $100 auka. Džiugu,
kad jie taip gražiai atsiliepė, nes
ir pati solistė yra daug kartų dai
navusi su šiuo choru bei vyrų okte
tu. Aukotojų sąrašai bus skelbia
mi vėliau spaudoje. Kas norėtų
prisidėti prašomi kreiptis į ko
miteto iždininką K. Toliušį arba
įnešti į “Lito” sąskaitą nr. ST2909.
Pirmąją Komuniją AV šventovė
je gegužės 2 d.priėmė tik du vaiku
čiai — Kristina Baršauskaitė ir Da
na Dauderytė. Jas šiom iškilmėm
paruošė seselė Teresė.
Mergaičių choras “Pavasaris”
kiekvieną sekmadienį daro repe
ticijas Seselių Namuose. Šis cho
ras kartu su AV parapijos choru
dalyvauja etninių grupių konkur
se, kurį rengia CBC radijo studi
ja. Mūsiškiai jau laimėjo Montrea
lio konkursą. Linkime jiems sėk
mės laimėti ir Kanados konkursą.
Mūsų “Pavasaris” rudenį dalyvaus
Kanados Lietuvių Dienose, o ki
tais metais Čikagoje rengiamoje
dainų šventėje.
Jonas Remeikis pakviestas ir
sutiko būti vargonininku AV šven
tovėje. Jis taip pat su Dana Krasowski groja gitaromis “Pavasario”
choro dainininkėms, kurios gieda
AV šventovėje kiekvieną sekma
dienį per 10 v. Mišias.
Sol. Vacys Daunoras, garsusis
okupuotos Lietuvos dainininkas,
koncertuoja šiuo .metu JAV-se.
Skrisdamas į Ameriką, buvo labai
trumpam sustojęs Montrealyje.
N.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Da
nutė Inkaitė — Dana Adams, bu
vusi montrealietė, baigusi Marianapolio kolegiją, vėliau moks
lą tęsė JAV, parašė naujo išradi
mo ir patobulintų metodų knygą,
atliekant įvairias širdies opera
cijas. Knyga parašyta iš patir
ties, einant širdies operacijų la
boratorijos vedėjos pareigas St.
Francis ligoninėje Niujorke. Jos
darbui talkino dr. N. B. Thomson.
Knygos pavadinimas — “IntraAortic
Balloon Counterpulsa
tion”. — Balandžio 27 d. iš Šv. Ka
zimiero šventovės palaidota Ona
Umbrasienė-Izokaitytė, 59 m. amžiaus. Mirė staiga nuo širdies su
trikimo. Jos artimieji lankė ve
lionę per šermenis, laidotuvių
dieną dalyvavo Mišiose, palydė
jo į Cote de Neiges kapines ir da
lyvavo šeimos surengtuose pusry
čiuose. Liūdesyje liko vyras Sta
sys, sūnus Gediminas ir duktė Ri
ta. — Pas Vidą ir Algį Jaugelius,
šeimos prieauglio belaukiančius,
išvyksta Jonė Žitkienė į Kalgarį,
Altą., kur jaunoji šeima įsikūrė.
Augina dukrelę Kristiną.
Patikslinimas. CBC radijo reng
tose dainavimo varžybose daly
vavo jungtinis Montrealio lietu
vių choras, sudarytas iš mergai
čių “Pavasario” ir Aušros Vartų
parapijos chorų. Jungtinis cho
ras laimėjo $250 ir pirmą vietą
Kvebeko provincijoje. Dabar šis
choras rengiasi dalyvauti varžy
bose su kitų provincijų chorais
dėl $1000 premijos. Montrealio
lietuvių vyrų oktetas nedalyva
vo varžybose kaip vienetas.
Su pasisekimu praėjo Ginos Čapkauskienės plokštelei leisti komi
teto rengtas koncertas. Ši plokš
telė bus išleista Čikagoje. Jos iš
laidoms padengti didesnėse lie
tuvių kolonijose JAV-se ir Kana
doje rengiami koncertai, dalyvau
jant pačiai solistei. Montreališkiai, atsilankę į šį koncertą, ne
tik gausiai parėmė plokštelės iš
leidimą, bet ir turėjo malonią
progą vėl išgirsti mūsų solistę,
kuri koncerto metu atliko G. Sibellos, W. A. Mozarto ir G. Rossinio
klasikinius kūrinius, taip pat ir

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt

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

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

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

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.............. 14-15%
Terminuotus vienerlų
metų indėlius ...... ’......................... 15.0%
Uždarus terminuotus
vienerlų 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

3907 A Rosemont

1465 DeSeve
Pirm., Antr., Treč.

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12—6

12 — 6
1

Sekmadieniais

10.30 — 12.30

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus
už prieinamą kainą. Skambinti 7695024, Toronte.

JONAS BANYLIS atlieka visus
namų remonto darbus: staliaus,
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v.p.p.
tel. 690-4473 Toronte.
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. 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 j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

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

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

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 turinius
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

