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Mūsų vėžiai ir ožiai
Kadaise mūšy tautos rašytojas kun. J. Tumas-Vaiž

gantas rašė apie šeimos vėžius, primindamas, kad tauti
niu ar religiniu požiūriu mišrios šeimos silpnina tautos 
pajėgumą. Tai buvo prieš penketą dešimtmečių, kurių 
mes nebepasiekiame. Tie laikai praėjo, bet vėžiai pasi
liko. Jie graužia mūsų tautą ir Lietuvoje, ir išeivijoje. 
Ne tik graužia, bet dargi išsiplėtė ir ėmė reikštis įvai
riais simptomais. Jei Tumas-Vaižgantas sielojosi dėl re
liginio bei tautinio mišrumo, tai išeivijoje tenka sielo
tis ne tik dėl to mišrumo, bet ir dėl kitos rūšies vėžių, bū
tent, nesutarimų, nesantaikų, tuščių ginčų, vieni kitų 
niekinimų. Po 40 metų išeivinio gyvenimo pradedame 
vis ryškiau jausti, kad artėjame prie Babelio bokšto sta
tybos. Daug buvo kalbėta, rašyta, svarstyta apie visų pa
triotinių išeivijos jėgų telkimą, konsolidavimą, vienybę, 
bet išėjo atvirkščiai. Tai primena gyvenimą ispanų pabė
gėlių, pasitraukusių nuo generolo Franko režimo. Jie, 
apsigyvenę Meksikoje ir kituose P. Amerikos kraštuose, 
pradžioje jautėsi narsūs, dirbo įvairų visuomeninį-po- 
litinį ir kultūrinį darbą, bet po 25-rių metų pastebėjo, 
kad viskas pradeda irti, nesiklijuoti. Ilgainiui juos vie
nijusi antifrankinė jungtis dingo, o su ja ir vieninga veik
la. Mes išgyvenome išeivijoje žymiai ilgiau, tačiau ne
galime sakyti, kad toks pavojus mums negresia.

NESUTARIMŲ vėžys politinėje srityje buvo paste
bimas beveik visą laiką. Jo apraiškos kartais bū
davo ryškesnės, kartais švelnesnės. Bet pastara
jame dešimtmetyje tas vėžys pradėjo reikštis ir kitose 

mūsų gyvenimo srityse. Ilgus metus Lietuvių Bendruo
menė buvo neginčijama išeivijos jungtis. Atrodė, kad pa
galiau rastas bendras kelias, kuriuo gali žygiuoti įvairių 
pažiūrų tautiečiai. Deja, atsirado grupės, suinteresuotos 
Bendruomenės silpninimu, jos nustūmimu į nereikšmin
gas pakopas ir iškėlimu į pirmąjį planą politinių-parti- 
nių vienetų bei jų junginių. Ta pačia linkme einant, buvo 
sudaryta konkurencinė Bendruomenė. Tiesa, tasai są
jūdis liko siauroje vagoje, neišsiplėtė, tačiauvieningos 
Bendruomenės idėjai pakenkė. Atsirado antibendruo- 
meniškų nuotaikų ir kitose organizacijose, pasigirdo 
priekaištų, kad Bendruomenė nepajėgia apimti jūsų lie
tuvių, kad nuslydo nuo visuotinio pagrindo. Tokie balsai 
girdėti jau eilė metų ir nebėra normalios opozicijos reiš
kiniai. Opozicija Bendruomenėje gali būti sveikas da
lykas, tačiau ji turi dalyvauti demokratiniuose rinkimuo
se ir savo pozicijas skelbti Bendruomenės rėmuose, o 
ne už jų, rūpintis bendrąja lietuvių gerove. Išlaikyti Lie
tuvių Bendruomenę vieningą, ypač JAV, turėtų būti visų 
bendras užmojis. Kaikurių veikėjų bandymas skaldyti 
bei silpninti Bendruomenę ne tik JAV-se, bet ir kitur 
yra nelemto vėžio reiškinys.

MINĖTASIS vėžys jau palietė ir kitus kraštus. Ga
na kartūs nesutarimai vyksta D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungoje. Kurį laiką jie buvo įsisiūbavę 
Venecueloje. Aštrūs nesutarimai vyksta Australijos lie

tuvių sportininkų eilėse. Jie neaplenkė nė šaulių są
jungos, kuri savo karine drausme turėtų būti vieningu
mo pavyzdžiu. Kultūriniame gyvenime taip pat netrūks
ta vėžio reiškinių. Pvz. kai skirstomos premijos, atsiran
da nepatenkintų, kurie kaltina vertintojų komisijas ne
išmanymu, tendencingumu ir pan. Negana to — praside
da nepatinkamų autorių niekinimas, rūšiavimas, pra
vardžiavimas, menkinimas... Visa tai matant, ir kyla 
klausimas kodėl? Vargu ar paprasta diagnozė įmanoma 
nustatyti, nes gyvename sudėtingą gyvenimą, apsuptą 
svetimos jūros, gresiančios ilgainiui nušluoti visą mū
sų veiklą. Bet viena iš mūsų plintančio vėžio priežasčių 
yra ožio sindromas, t. y. kietas užsispyrimas, nepasiduo
dantis išminties balsui. Tai akla jėga, kuri gali naikinti 
net vertingiausius dalykus ir sakyti — po manęs kad ir 
tvanas . .. Jei tokia laikysena vyraus ir toliau mūsų vei
kėjuose, rytojus bus liūdnas: matysime dideles kovas, 
bet tuščias, beprasmes, nuvedusias į visų pralaimėjimą. 
Sakoma, žuvis pradeda gesti nuo galvos. Galimas daly
kas, kad taip gali atsitikti ir mūsų išeivijos viršūnėse. 
Nuo jų daugiausia priklauso veiklos tonas. Jos yra la
biausiai atsakingos už pozityvų ar negatyvų kelią. Jei 
reikalinga vėžio operacija, tai pirmiausia mūsų išeivi
jos viršūnėse.

KANADOS (VYKIAI

Karo nusikaltėliai

Pasaulio įvykiai
BRITŲ KARIUOMENĖS DALINIAI SAVO IŠSIKĖLIMUI PA
SIRINKO rytinės Falklando salos vakarinę dalį San Carlos įlan
koje, kuri pasiekiama abi salas skiriančiu sąsiauriu. Išsikėli- 
mas buvo atliktas specialiais laivais nakties metu. Rimtesnio ar
gentiniečių pasipriešinimo nebuvo susilaukta, nes toje vietovė
je jie turėjo tik apie 150 karių. Pagrindinės jų jėgos — apie 9.000 
vyrų yra sutelktos rytinėje tos salos dalyje, kur yra Falklando 
salų sostinė Port Stanley. Argentiniečių dėmesį nuo išsikėlimo 
vietovės nukreipė karo laivų vykdomas kitų vietų apšaudymas 
ir net keli laikinio pobūdžio išsikėlimai. San Carlos kalvose įsi
tvirtino 5.000 britų parašiutininkų ir marinų, turinčių lengvuo
sius tankus, priešlėktuvines raketas bei kitus modernius gink

Kanados žydų organizaci
jos pradėjo reikalauti teismų 
naciams tarnavusių nusikaltė
lių, kai RCMP policijos ir fede
racinių kalėjimų ministeriu 
buvo paskirtas žydų kilmės 
R. Kaplanas. Tada buvo pra
dėta teigti, kad Kanadoje yra 
šimtai tokių nusikaltėlių, 
ypač iš R. Europos šalių. R. 
Kaplanas pažadėjo imtis akci
jos beveik prieš dvejus metus, 
tačiau ir tada jis pareiškė, 
kad geriausia būtų tokius nu
sikaltėlius grąžinti į jų reika
laujančius kraštus. Grąžini
mas betgi taip pat sudaro nau
jų diplomatinių problentų. 
Kanada nėra pasirašiusi su
tarties keistis nusikaltėliais 
su Sovietų Sąjunga, kurios 

kontrolėje dabar yra Lietuva, 
Latvija ir Estija. Tų šalių pri
verstinio įjungimo Sovietų Są- 
jungon Kanada niekada nėra 
pripažinusi. Pasak R. Kapla- 
no, jeigu būtų rasta baltiečių 
karo nusikaltėlių, kurių rei
kalauja Sovietų Sąjunga, jie 
negalėtų būti atiduoti sovie
tiniams teismams. Kitas būtų 
reikalas, jeigu tokių nusikal
tėlių pareikalautų V. Vokieti
jos teismai.

Kaplanas savo pareiški
mais Toronte prarado žydų 
pasitikėjimą ir susilaukė net
gi priekaištų, kad jis savęs ne
turi teisės laikyti žydu. Lanky
damasis rinkiminėje savo apy
linkėje, jis pranešė žydams, 
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Toronto atžalyniečiai atlieka "Lietuviškas vestuves”. Viduryje — piršlys E. PAMATAITIS Nuotr. O. Burzdžiaus

Skriaudžiami Seinų lietuviai
Atsiliepiant į Lomžos vyskupo M. Sasinowskio laišką Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Š. m. “TŽ” 20 nr. buvo iš
spausdintas Lomžos vyskupo 
M. Sasinowskio laiškas PLB 
pirmininkui V. Kamantui, ra
šiusiam Seinų lietuvių reika
lu. Aš, kaip liudininkas, gerai 
žinąs tą bylą, negaliu tylėti. 
Perskaitęs vyskupo laišką, 
skubu atsiliepti.

Laiško pradžioje sakoma, 
kad Seinų bazilikoje lietuviai 
nėra diskriminuojami, kad 
lietuviai ir lenkai “yra vieno
dai palankiai aptarnaujami”. 
Jeigu nėra diskriminacijos, 
tai kodėl lietuviams neleidžia
ma turėti sekmadienio Mišias 
lietuvių kalba? Kodėl bazili
koje lietuviams neleidžiama 
turėti visas kitas apeigas sa
vo kalba? Tas uždraudimas tai
komas net ten atsilankantiems 
lietuviams kunigams. Kai pvz. 
Seinuose lankėsi kun. V. Kaz
lauskas iš Romos, kun. Pr. Ga
vėnas iš Brazilijos, klebonas 
kun. Rogowskis neleido jiems 
atnašauti Mišių lietuvių kal
ba (išimtis buvo padaryta tik 
vieną kartą prel. L. Tulabai). 
Ar reikia tad didesnės diskri
minacijos?

Tiesa, šalia bazilikos Sei
nuose yra mažytė liuteronų 
šventovė, kurioje sekmadie
niais bei šventadieniais lai
komos Mišios lietuvių kalba. 
Bet šis faktas tiktai pabrėžia 
diskriminaciją: lietuviai iš
tremiami iš bazilikos į mažytę 
liuteronams priklausančią 
šventovę, kurioje tėra 30 vie
tų. Matyt, vyskupas yra blogai 
informuotas, nes 500 žmonių 
ten jokiu būdu tilpti negali.

Vyspukas savo laiške mini, 
kad Seinų parapijoje yra 9500 
tikinčiųjų, kurių 8500 yra len
kai, o 1300 — lietuviai. Šie skai
čiai yra labai nepatikimi. Kiek 
ten šiuo metu yra lietuvių, nė 
valdžia nežino. Per buvusius 
gyventojų surašinėjimus daug 
kas iš lietuvių buvo užrašyti 
lenkais saugumo sumetimais. 
Mat tautinės mažumos Lenki
joje yra varžomos, o lietuviai 

pirmininkui V. Kamantui

ypatingai. Lietuviai ūkinin
kai bijojo, kad valdžia neatim
tų ūkių, nepasodintų į kalėji
mą, neišvežtų į okupuotą Lie
tuvą ar Sibirą. Seinų parapi
jos kunigai, sudarydami para
pijiečių sąrašus, stengiasi 
mažinti lietuvių skaičių, kad 
parodytų, jog tai nežymi ma
žuma, neverta dėmesio. Be to, 
parapijos klebonas ir jo gru
pės žmonės lietuvius, kovo
jančius prieš diskriminaciją 
bazilikoje, vadina triukšma
dariais, girtuokliais, bedie
viais ir net komunistais. Bet 
tai netiesa. Šeinių lietuviai 
yra tokie pat katalikai, kaip 
ir lenkai, jie kovoja už savo 
teises, kurios jiems yra panei
giamos. Ir jeigu tos teisės bū
tų respektuojamos, jokios ko
vos nebūtų.

Vyskupas mini Žagariu šven
tovę, kurioje laikomos pamal
dos ir lietuvių kalba. Taip, 
bet ji yra 10 km už Seinų ir 
talpina tik 80 žmonių. Tai me
dinė kaimo koplyčia, kuri se
niau kurį laiką buvo paversta 
arklide. Žiemą ji labai sun
kiai pasiekiama, nes ten ke
liai nevalomi.

Savo laiške Lomžos vyskupas 
kalba apie projektą pastaty
dinti šventovę Vidugiriuose, 
bet jam esą priešinasi lietu
vių veikėjai. O priešinasi štai 
kodėl. Tuose vyskupo planuo
se jie mato pastangas išsklai
dyti lietuvius, ypač jaunimą, 
kad nesirodytų pačiuose Sei
nuose — visos apylinkės cent
re. Bet to, kas gali užtikrinti, 
kad Vidugiriuose pastatyta 
šventovė tarnaus lietuviams? 
Atsiųs vyskupas lenką klebo
ną, kuris elgsis su lietuviais 
panašiai, kaip dabartinis Sei
nų klebonas kun. Rogowskis. 
Juk ir Seinų bazilika didele 
dalimi statyta lietuvių lėšo
mis. O kas atsitiko — patys sta
tytojai liko ištremti iš jos ir 
negali turėti pamaldų lietu
vių kalba. Ir dabar, kai lietu
vių grupė bando giedoti lietu

viškas giesmes Seinų bazili
koje po lenkiškų pamaldų, pa
leidžiami kartais žiaurūs gar
siakalbiai, kurių triukšmas 
užslopina giedojimą.

Vyskupo laiške sakoma: “In
formacijos, kurias gaunate, 
Jums yra teikiamos žmonių, 
turinčių užsispyrusio ir pikto 
vaiko mentalitetą”. O kokį 
mentalitetą turi dvasinė Sei
nų parapijos vadovybė? Jų 
mentalitetas yra absurdiškai 
užsispyrusio žmogaus — va
ryti lauk iš bazilikos grupę 
parapijos žmonių, norinčių 
melstis savo gimtąja kalba. 
Kur rasime pasaulyje kitą to
kį mentalitetą? Kai visame 
pasaulyje dvasininkai kvie
čia žmones į šventoves, Seinų 
parapijos klebonas daro at
virkščiai — veja žmones lauk. 
Ir juo skaudžiau, kad tai daro 
su savo vyskupo pritarimu.

Užsimena vyskupas savo 
laiške ir apie Seinų vikarus, 
kurie negali ten išlaikyti ner
viškai. Esu patyręs, kad dėl 
to kalti yra ne lietuviai, o kai- 
ringasis klebonas, su kuriuo 
neįmanoma sugyventi. Kol ne
bus pakeitimo parapijos vado
vybėje, padėtis Seinuose ne
pasikeis. Tai duoda blogą pa
vyzdį ypač jaunimui. Kas gali 
važiuoti į lenkišką Lomžos ku
nigų seminariją ir ruoštis 
darbui lenkiškose parapijose? 
Juk pvz. iš Punsko kilę lietu
viai kunigai ir dabar dirba len
kiškose Lenkijos parapijose. 
Sakoma, kad Lenkijoje yra ne
mažai lietuviškai kalbančių 
kunigų, be jiems nėra vietos 
Lomžos vyskupijoje. Mūsų lai
kais perkėlimas kunigo iš vie
nos vyskupijos kiton nėra ne
įmanomas.

Lomžos vyskupas M. Sasi- 
nowskis, baigdamas laišką, 
rašo: “Aš užtikrinu Jus, kad 
savo sielovados darbe vieno
dai traktuoju lietuvius ir len
kus, nes vieni ir kiti yra vie
nos Katalikų Bendrijos na- 
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lus. Argentina tik dienos me- • 
tu pasiuntė savo karo aviaci
ją prieš išsikėlimą remiančius 
britų laivus. Tada ir buvo su
silaukta didžiausių nuostolių. 
Lėktuvų raketos ir bombos 
padarė didesnės žalos dviem 
britų karo laivam, mažesnės 
— trim. Jos taipgi nuskandi
no britų fregatą “Ardent”, tu
rėjusią 170 jūrininkų įgulą, 
kurios 20 narių žuvo, 30 buvo 
sužeista. Argentina šiose ko
vose neteko devynių prancū
ziškų “Mirage” naikintuvų, 
penkių amerikietiškų “Sky
hawk” ir dviejų propelerinių 
itališkų "Pucara” lėktuvų. De
vynis numušė britų “Harrier” 
naikintuvai, kitus — priešlėk
tuvinės raketos. Antrasis lai
vų puolimas buvo nesėkmin
gas Argentinai, netekusiai 
penkių “Mirage" ir vieno “Sky
hawk” naikintuvų, pažeidu
siai vieną britų fregatą. Toli
mesnes kovas laikinai sustab
dė aviacijai nepalankios oro 
sąlygos. Karinio Argentinos re
žimo kontroliuojama “Telam” 
agentūra kalba tik apie 800 bri
tų išsikėlimą. Jie esą apsupti 
ir netrukus turės pasiduoti dėl 
maisto bei municijos stokos.

Žygis į rytus?
Spėjama, kad San Carlos 

vietovėje išsikėlę britų kariai 
pradės žygį į rytus Port Stan
ley kryptimi. Juos dabar galės 
ginti į San Carlos permesti ka
ro laivyno “Harrier” naikin
tuvai, pritaikyti vertikaliam 
pakilimui bei nusileidimui. 
Jie taipgi sumažins Argenti
nos karo aviacijos pavojų ir 
turbūt sustabdys tiekimą 
transportiniais lėktuvais Port 
Stanley įsitvirtinusiems ar- 
gentiniečiams. Britanijos 
premjerė M. Thatcher viešai 
pareiškė, kad ji tikisi susilauk
ti besąlyginės argentiniečių 
kapituliacijos rytinėje Falk
lando saloje, kur yra sutelk
tos pagrindinės jėgos. Žalos 
Britanijos laivams vis dar gali 
padaryti Argentinos “Mirage” 
naikintuvai, nors jų skaičius 
jau gerokai sumažėjo, ir trys 
lig šiol nesusekti povandeni
niai laivai. Nors jie nėra ato
miniai, bet du, pastatyti V. Vo
kietijoje, yra laikomi gerais. 
Karinę paramą Britanijai 
suteikė JAV prez. R. Reaga- 
nas, pasiųsdamas Europon ke
lis “KC-135” lėktuvus, kurie

kitų lėktuvų kurą papildo skry
džio metu ore. Britanija da
bar savo "KC-135” lėktuvus, 
įjungtus Atlanto Sąjungos tar
nybon, galės panaudoti Falk
lando salų karo veiksmams. 
Argentinos prez. gen. L. Gal- 
tieris pareiškė, kad jo rankos 
yra švarios, kad kruvinas ran
kas turi Britanijos premjerė 
M. Thatcher. Faktas betgi lie
ka faktu, kad Falklando salas 
Argentina jėga okupavo gen. 
L. Galtierio sprendimu. Atsi
sakymas iš jų pasitraukti nie
ku pavertė A. Haigo ir J. Pe- 
rezo pastangas taikiam tų sa
lų klausimo sprendimui. Lig 
šiol generolų valdoma Argen
tina paramos susilaukė tik 
iš Venecuelos. Pastaroji už
draudė škotiškos degtinės gė
rimą. Jos kasmet iš Britani
jos buvo įsivežama už $350 mi
lijonų.

Popiežiaus dilema
Karo veiksmai Falklando 

salose tapo didele dilema Jo- 
nui-Pauliui II', šį savaitgalį 
turėjusiam pradėti istorinę 
vienos savaitės viešnagę Bri
tanijoje. Ja buvo siekiama ka
talikų suartėjimo su angliko
nais, kurių eilėse vis dar yra 
daug Vatikano priešų. Viešna
gės atidėjimą jie teisintų po
piežiaus Jono-Pauliaus II nu
krypimu į katalikišką Argen
tiną dabartiniame konflikte. 
Dėlto jis pasirinko diploma
tinį sprendimą — Vatikanan 
pasikvietė Britanijos kardino
lus B. Hume ir G. Gray, Argen
tinos kardinolus R. F. Prima- 
testa ir J. C. Aramburu. Su 
jais koncelebravo taikai skir
tas Mišias Šv. Petro baziliko
je. Gen. L. Galtieriui ir prem
jerei M. Thatcher popiežius 
Jonas-Paulius II pasiuntė to 
paties turinio telegramas, ra
ginančias paskelbti karo pa
liaubas, sprendimo siekti tal
kon vedančiu keliu. Pasak Jo
no-Pauliaus II, taikos atsta
tymas vis dar yra galimas. Jis 
netgi sutiktų būti derybų tarpi
ninku, jeigu abi kariaujančios 
pusės pageidautų. Viešnagės 
atšaukimas padarytų nemažų 
finansinių nuostolių Britani
jos katalikams, kurie jau iš
leido dideles svarų sumas, 
susietas su popiežiaus sutiki- . 
mu, aikščių pritaikymu masi
nėms pamaldoms.

Šiame numeryje:
Mūsų vėžiai ir ožiai

Ilgametės nesantaikos, griaunančios mūsų išeivijos atsparumą 
Skriaudžiami Seinų lietuviai

Atsiliepmas į Lomžos vyskupo M. Sasinowskio laišką 
Kaip sugrius Sovietija?

Dr. Aleksandro Štromo knyga ir joje gvildenami klausimai 
Mokytojai persekioja mokinius Lietuvoje 

Kaikurie uolūs sovietiniai mokytojai marksizmo tarnyboje 
Milijonas dolerių lietuviškai veiklai 

JAV Lietuvių Fondo narių suvažiavimas Čikagoje 
Lietuviška parapija dabar ir ateityje 

Svarstybos Lietuviškos Parapijos Metų tema Hamiltone 
Nusiskandino ties Kauno pilimi

Dr. K. Ėringio atsakymas į spaudoje iškeltas abejones
Parapija kasdienybėje

Netiesa, kad nelietuvių parapijos pranašesnės ir geresnės 
“Banuta” - lietuviška opera?

Latvis aiškina operą, kuri bus statomas Niujorke 
Priekaištai ar priekabės?

Prof. A. Maceina atsako į Anatolijaus Kairio pastabas



2 psi. • Tėviškės Žiburiai . 1982. V. 27 — Nr. 22 (1685)

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOHELAHD

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $17, pusmetinė — $9. Rėmėjo prenumerata $25 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinj redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $17.00 per year, $9.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements —Thursday. Second class mail registration number 0509.

9 RELIGINIAME GWEMME

Kaip sugrius Sovietija ?

“Osservatore Politico”, Romo
je leidžiamas italų savaitinis 
žurnalas, plačiai aprašė dabar
tinę pavergtos Lietuvos padėtį 
ir komunistų pastangas gauti 
Vatikano sutikimų paskirti Lie
tuvai naujus vyskupus, kurie 
būtų ištikimi komunistinei val
džiai. Straipsnis užbaigiamas 
nurodant, kad du tokie bandy
mai buvo nesėkmingi, ir klausia
ma, kaip ilgai lietuviai katali
kai dar galės taip laikytis.

Šveicarų dienraštis “Gazzetta 
Ticinese”, leidžiamas Lugano 
mieste, pirmajame puslapyje 
įsidėjo straipsnį apie Lietuvą, 
kuriame aprašo neparastą lie
tuvių tikinčiųjų atkaklumą. 
Straipsnyje pabrėžiama, kad 
“LKB Kronika” esąs pats žy
miausias ir ilgiausiai išsilai
kęs slaptas leidinys, kurio ko
munistams iki šiol nepavyko 
likviduoti, nors eilė asmenų ir 
nukentėjo. Aprašoma, kaip buvo 
likviduotas paskutinysis Helsin-^ 
kio grupės pajėgus narys Lie
tuvoje kun. Bronius Laurinavi
čius. Taipgi aprašomos komu
nistų pastangos paskirti Lietu
vos tikintiesiems vyskupus, pa
lankius komunistinei valdžiai, 
ir nurodomas spėjamo slaptojo 
kardinolo vysk. J. Steponavi
čiaus ypatingas tvirtumas, ku
ris žavi ne tik katalikus, bet ir 
Rusijos ortodoksus.

Arkiv. Joseph L. Bernardin 
laikraštyje “Catholic Tele
graph” JAV-se parašė ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Jis pra
deda paminėdamas neseniai 
Connecticut vyskupų parašytą 
pareiškimą, smerkiantį mark
sizmo-leninizmo doktriną ir 
kaip pavyzdį jis pristato tos dok
trinos auką — Lietuvą. Rašyda
mas apie dabartinę Lietuvos 
tikinčiųjų padėtį, jis užsimena 
apie slaptą kunigų seminariją 
ir apie jos auklėtinio kun. Vir
gilijaus daugelio persekiojimų 
kelią bei mirtį vėžio liga. Arki
vyskupas straipsnį baigia nuro
dydamas, kad tokius persekioji
mus kenčią žmonės yra mūsų lai
kų išpažinėjai ir kankiniai, ku
rių ištvermė gaivina bei stipri
na visą dabartinę K. Bendriją.

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II ini
ciatyva jau ruošiama Vatika
ne išleisti antroji enciklika lie
tuvių kalba — “Dives in miseri- 
cordia” (Apstus gailestingumo). 
1981 m. buvo išleista Vatikane 
pirmoji enciklika lietuvių kalba 
— “Redemptor hominis”. Tai vis 
pastangos dabartinio popie
žiaus padėti lietuviams tikin
tiesiems priespaudoje ir išei
vijoje.

Arkiv. Marcel Lefebvre, 1976 
m. Šv. Tėvo suspenduotas už ne
paklusnumą, pastaruoju metu 
lankėsi Toronte ir Ontario Švie
timo Studijų Instituto patalpo
se senomis ir panaikintomis 
apeigomis laikė Mišias bei ke
liems vaikams suteikė Sutvirti
nimo sakramentą. Savo žodyje 
susirinkusiems jis pareiškė, 
kad ir toliau kovosiąs prieš Va

furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
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Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai
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tikano posūkį naujovių link. 
Vėliau duotame pasikalbėjime 
spaudai jis pareiškė turįs ma
ža vilties betkokiam susitaiky
mui su popiežiumi savo gyve
nimo laikotarpyje. Savo kalbo
je jis pašiepė vienuoles, kurios 
frizuojančios plaukus, pusę die
nos praleidžiančios prie televi
zijos ir vis dar laikomos kažko
dėl geromis vienuolėmis.

Santo Domingo arkivyskupas 
Nicolas Lopez Rodriquez griež
tai pasisakė prieš Domininkonų' 
respublikos komunistų parti
jos agitavimą katalikų, kvie
čiant juos įsijungti į jų klasės 
kovą prieš socialinę neteisybę. 
Anot arkivyskupo, klasių kova 
esanti taktika, kuri remiasi ne
apykanta ir todėl prieštarauja 
krikščionybei. Krikščionys ne
gali tokioje kovoje dalyvauti 
ar su taip kovojančiais bendra
darbiauti. Jis taipgi perspėjo 
visus savo kunigus ir vienuolius 
neįsivelti į srovinę politinę 
veiklą.

Vidurio Amerikos jėzuitams 
paskirtas naujas provincijo
las — meksikietis kun. Valentin 
Menendez, SJ. Jį paskyrė kun. 
Paolo Dezza, SJ, kurte pats bu
vo Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
paskirtas laikinai vadovauti 
jėzuitų vienuolijai.

“The Catholic Review”, Bal- 
timorės arkivyskupijos leidžia
mas savaitraštis, įdėjo straipsnį 
apie persekiojimus pavergtoje 
Lietuvoje. Ten aprašomi kun. 
Kazimiero Pugevičiaus pareiš
kimai ir nurodoma, kad jis pas
kutiniuoju metu liudijo specia
liam JAV valdžios sudarytam 
komitetui, tirinčiam Baltijos 
kraštų ir Ukrainos padėtį. Jis 
nurodo, kad liudijęs, jog pasku
tiniųjų 18 mėnesių laikotarpyje 
persekiojimai Lietuvoje ypatin
gai pagausėjo. Per tą laiką nu
žudyti net trys kunigai ir viena 
klebonijos šeimininkė. Jis taip
gi liudijimuose priminė, kad 
JAV pilietis — Čikagoje gimęs 
Vytautas Skuodis dabar už veik
lą dėl žmogaus teisių atlieka 
12 metų kalėjimo bausmę.

Kun. Giuseppe Pittau, SJ, po
piežiaus paskirtasis jėzuitų vie
nuolijos laikinojo vadovo pagal
bininku, išvyko į P. Ameriką. Jis 
ten praleis apie 4 savaites ir su
sitiks su visais P. Amerikos jė
zuitų provincijolais.

Dievo Tarno arkiv. Jurgio 
Matulaičio dorybių heroišku- 
mas oficialiai pripažintas š. 
m. gegužės 11 d. Šis dekretas 
buvo šventaisiais pripažini
mo kongregacijos paskelbtas 
paties Jono-Pauliaus II aki
vaizdoje, nurodant Dievo Tar
ną Jurgį kaip marijonų vienuo
lijos reformatorių ir Nekal
tai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos bei Eucharistinio 
Jėzaus Tarnaičių vienuolijos 
steigėją, gimusį 1871 m. balan
džio 13 d. Luginėje (Lietuvo
je) ir mirusį 1927 m. sausio 27 
d. Kaune. . Kun. J. Stš.
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Valgomųjų kambarių 
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3. ISTORINĖ APŽVALGA
Disidentiškumas, A.Š. ap

rašytas, atrodo kaip kontro
versinis herojus, apie kurį 
trokšti daugiau sužinoti. Su
domina. Kaip dažno romano 
protagonistas. Autorius tad 
grįžta į jo šaknis ir antrajame 
skyriuje jį atskleidžia istoriš
kai.

Kruopščiai parinkdamas ži
nomus praeities faktus, A.Š. vi
są Sovietijos istoriją suskirs
to į šešis laikotarpius.

Pirmasis laikotarpis (1917 m. 
lapkritis — 1920) apima bolše
vikų užgrobimą valdžios ir įsi
vėlimą į civilinį karą. A.Š. pri
pažįsta, kad rusų tauta norėjo 
atsikratyti caro valdžios, tad 
buvo atvira radikaliems san
tvarkos pakitimams. (Rusija 
yra vienintelis kraštas, kur 
plačios gyventojų masės troš
ko revoliucijos, kai visi kiti 
kraštai buvo klasta bei kari
nėm jėgom įjungti į “Sąjungą”).

Tada bolševikų partija buvo 
populiari; per pusmetį ji pa
augo iš 23.000 narių ligi virš 
400.000 (1917 m.). Bet pirmieji 
laisvi rinkimai į steigiamąjį 
seimą bolševikams davė tik 
24,9% balsų, kai tuo tarpu kita 
revoliucinė srovė, vad. eserai, 
laimėjo 56%balsuotojų. Pirmo
joje seimo sesijoje 1918 m. sau
sio vidury bolševikai ginklu iš
vaikė savo varžovus, pagrobė 
valdžią ir sugebėjo joje išsi
laikyti ligi šių dienų.

Bolševikų stiprybė — politi
nė. Dar prieš civilinį karą bol
ševikai jau kontroliavo beveik 
visą Rusiją. Kai kitos politi
nės srovės varžėsi tarpusavyje, 
bolševikų partija pajungė tra
dicinį centralizuotą valdžios 
aparatą savai organizacijai, 
tapatindama bolševikus su val
džia. Senieji valdininkai, ban
dę sabotuoti, nespėjo apgailėti 
savo atsparos: keli tūkstančiai 
petrogradiečių buvo sugrūsti į 
baržas ir paslaptingai nusken
do Nevoje. Ir. t.t.

Rusų kariuomenę bolševikai 
pradžioje “demokratino”: ka
reiviai bei žemesnieji karinin
kai,remią sovietų režimą, buvo 
pakelti į augščiausias pareiga- 
vietes, o buvę generolai — pa
šalinti. Buvo įsteigti nauji ka
riniai vienetai — raudonieji 
sargai, įsitvirtinę ne fronto 
linijose, o visuose didesniuo
se miestuose. Trockis grąžino 
karininkus į demoralizuotą ka
riuomenę, už nepaklusnumą 
grasindamas jų šeimoms, įve
dė geležinę drausmę ir politru- 
kus. Civilinio karo baruose 
specialūs kulkosvaidininkų 
daliniai kulkų kruša saugojo 
savus fronto gynėjus, kad tie 
nesitrauktų iš kovos. O prieš
taraujančios bolševikams pa
jėgos nebuvo vieningos, pe
šėsi tarpusavyje, vykdė per
versmus savųjų tarpe.

Masės žmonių antibolševiki- 
nes pajėgas aplamai tapatino 
su nemėgstamu caro režimu, o 
bolševikai buvo naujovė — ne
žinoma kokybė, lyg idealistai, 
žadą Rusijai šviesesnius hori
zontus; abejojančios masės 
rinkosi jų manymu mažesnį 
blogį.

Mažumos tikėjosi daugiau 
laimėti iš bolševikų, ne iš caro 
palikuonių.

Bolševikai laimėjo civilinį 
karą, bet pralaimėjo gyvento
jų palankumą.

Antrasis laikotarpis (1921-29 
m.) būdingas naująja ekonomi
ne politika (NEP), didžiuoju 
Lenino žingsniu atgal.

Masiški žemdirbių maištai, 
pramonės darbininkų streikai 
ir raudonojo laivyno (Kron- 
štadte) sukilimas parodė, kad 
komunistų priespauda iššau
dė kone visuotinį pasiprieši
nimą. Kad apramintų žmonių 
mases, partija buvo privers
ta laikinai atsisakyti marksis
tinių dogmų ir grąžinti priva
tinį kapitalizmą bent iš dalies. 
Buvo panaikintos drastiškos 
maisto rekvizicijos, atšaukti 
smulkiosios pramonės nacio
nalizavimo dekretai, leistos 
privačios dirbtuvėlės (15-20 
asmenų) ir kt. Ir tai padarė 
ūkinį stebuklą. Žmonių pragy
venimo lygis bematant rodė 
ženklų pakilti iš skurdo. (Ir 
dabar dažnas rusas “senus ge
rus laikus” tapatina su 
NEPu).

Šie ūkiniai pakitimai buvo 
lydimi politinių: sumažintas 
teroras, pripažintos ekonomi

nės bei pilietinės teisės. Po 
baisių revoliucinių bei karo 
sąmyšių tai buvo žymi atvanga.

Tačiau partija esmėje nepa
sikeitė: “socialistinės staty
bos" privalėjo būti tęsiamos 
be atodairos. Centrinė parti
jos galia buvo sustiprinta: če- 
kos (vėliau GPU ir kt.) kišima
sis į bolševikų partijos vidi
nį gyvenimą tapo “pakankamai 
rimtu”, kai anksčiau jis buvo 
“išimtinis”. Tuo buvo padėtas 
kertinis totalizmo akmuo, ku
ris neprarado savo galios ligi 
šių dienų. Pirmajame politi
niame “saviškių” teisme iš 34 
partijos vadovų 14 buvo pa
smerkti mirti. N.I. Būchari- 
nas išreiškė amžinąją bolševi
kų demokratijos tiesą: “Mes 
galėtume turėti dviejų partijų 
sistemą, bet viena iš jų priva
lėtų būti valdžios įstaigoje, 
kita — kalėjime.”

Kai badas 1921 m. nuniokiojo 
visą Volgos baseiną, valdžia 
įsakė, kad šventovės jai ati
duotų ne tik savo turtą, bet ir 
sakralinius kulto reikmenis. 
Dėl pastarųjų dvasininkai pa
sipriešino, ir valdžia turėjo 
gerą pretekstą sutriuškinti 
tikinčiųjų Bendriją. Vien 1922 
m. buvo nužudyta, 8100 dvasi
ninkų, daug daugiau žuvo kalė
jimuose, o tikinčiųjų Bendrija 
prarado juridinio asmens tei
ses. Koministiniai pareigūnai 
ėmė tvarkyti tikinčiųjų reika
lus.

A.Š. įdomiai palygina NEPo 
laikotarpį rusuose su dabarti
niu vakariečiuose. Taika ir 
šioks toks ūkinis suklestėji
mas anuo metu vedė rusus į 
nuolatinybės iliuziją, nors 
didžiai grėsmingi pavojai buvo 
akivaizdūs. Panaši yra dabar
tinė tarptautinė padėtis: va
kariečiai save užliūliuoja ūki
niu saugumu, nenorėdami pa
stebėti tos pačios grėsmės.

Trečiasis laikotarpis (1929- 
41 m.) yra būdingas kolektyvi
zacija ir valymais. Tai aštriau
si teroro metai, kruviniausi vi
soje Rusijos istorijoje. (Bolše
vikai juos vadina “vispusiška 
socializmo pergale”). Prievar
tinės kolektyvizacijos metais 
ištremta 15 mil. kaimiečių (Sol- 
ženicino duomenimis), ir jų 
milijonai žuvo. Privati lais
vos rinkos iniciatyva buvo vi
siškai užgniaužta, o žemės ūky
je pristeigta sovchozų ir kol
chozų; pastarieji skiriasi nuo 
pirmųjų tik tuo, kad valstybė 
neturi pareigos kolchozininkui 
mokėti nė minimalios algos.

Teoriškai pagal Leniną val
džia privalėjo priklausyti so
vietams (darbininkų, žemdir
bių, karių ir kt. taryboms), bet 
praktiškai partija su jais nie
kad nesiskaitė, o 1936 m. Sta
lino konstitucijoje iš sovietų 
paliko tik vardas: valdžia ir 
partija tapo sinonimais.

Kad nesuklaidintų skaity
tojų, A.Š. sovietinį socializ
mą paaiškina skliausteliuose: 
“socializmas (totalizmas)”.

Autorius išsiskiria iš dauge
lio sovietologų, kai aiškina 
didžiuosius valymus (1935-39 
m.). Tuo laiku suimtų buvo nuo 
šešių ligi aštuonių milijonų, 
jų didelė dalis — partiečiai, 
mažiausiai bent vienas milijo
nas išžudyta. Jo nuomone, va
lymai nerodė Stalino beproty
bės žymių. Jų paskirtis — par
tijos atsinaujinimas. Senieji 
revoliucininkai, turėję savo 
reputacijas bei pažiūras, esą 
nebuvo tikę totalistinės sis
temos uždaviniams vykdyti. 
Bet ar negalėjo abu aiškini
mai sutapti?

Ketvirtasis laikotarpis (1941- 
45 m.) apima karo prieš nacių 
Vokietiją metus. Sovietija ne
išlaikė pirmojo bandymo. Skai
čiumi daug didesnė raudonoji 
armija viso pasaulio akyse “ko
jomis balsavo” už sovietinę 
sistemą — atsitraukdama visu 
2.000 kilometrų frontu. Moto
rizuoti vokiečių daliniai vos 
spėjo pasivyti pėsčiuosius rau
donarmiečius... Per keletą 
kovų mėnesių trys milijonai 
kareivių bei karininkų tapo 
vokiečių belaisviais. Buvo aiš
ku, kad sovietiniai piliečiai 
nekentė savojo totalizmo ir 
vokiečius palankiai sutiko.

Stalinas, karo pradžioje iš
tiktas nervų priepuolio, pasi
naudojo Lenino (NEP) taktika. 
Kad išgelbėtų savo kailį bei 
imperiją, jis panaudojo rusų 
šventųjų ir carinės Rusijos kar
žygių vardus; iš jų kariai pri
valėjo semtis įkvėpimo, dargi 
pavartojo šventosios Rusijos 
vardą, bet nė vieno žodžio apie 

Marksą ir Leniną ar kitus ci
vilinio karo bolševikų herojus.

Daugeliui rusų tie žodžiai 
kėlė viltį, kad kieta karo realy
bė privers sovietinę valdžią 
pasikeisti į tautinę rusų’insti
tuciją bei atnešti reformas, 
juo labiau, kad ir sąjunga su 
demokratinėmis Vakarų vals
tybėmis prieš fašizmą stipri
no antitotalistinius lūkesčius.

Bet tuo metu didžiausias Sta
lino sąjungininkas, kaip netru
kus pasirodė, buvo Hitleris. 
Vokiečių užimtuose teritori
jose buvę sovietiniai piliečiai 
spontaniškai šokosi naikinti 
kolchozus ir visą “senąją” tvar
ką, tikėdamiesi, kad svetimieji 
išvaduosią juos iš savųjų jun- 
go.Bet naujasis okupantas žmo
nes vėl suvarė į kolchozus, ru
sus belaisvius žudė,mases žmo
nių deportavo priverstiniems 
darbams, tik dabar atvirkščiai 
— iš rytų į vakarus.’“Augšto- 
ji rasė” parodė savo užmačias. 
Prispirti pasirinkti tarp dvie
jų blogių — Stalino ir Hitlerio, 
gyventojai pasirinko tą, kuris 
vartojo jų kalbą. Ir Rusija iš
liko gyva, netgi nugalėtoja.

Penktasis laikotarpis (1945- 
56 m.) yra panašus į trečiąjį. 
Naujos teroro bangos tvindė 
kraštą 1945 m., 1947-48 m., ypač 
1952-53 m., tebeliaupsinant 
bolševikų sistemą. Ši labai na
šiai veikė: nacių aukos iš na
cių koncentracijos stovyklų 
buvo perkeltos tiesiog į sovie
tinius kalėjimus. Kiekvienas, 
gyvenęs “po vokiečiais”, pri
valėjo įrodyti, kad jiems prie
šinęsis, kodėl išlikęs gyvas. 
Dideliais priešais tapo “kos
mopolitai”, kurių tarpan įkliu
vo žydai ir vakariečiai, buvę 
sąjungininkai. Matyt, partija 
šiomis šovinistinėmis nuotai
komis tikėjosi rusų mases pa
traukti į save. Antra vertus, 
A.Š. teigia, rusiškasis tautiš
kumas tebebuvo pavojingiau
sias ir nenumaldomas režimo 
priešas. Kad valdžia neglostė 
to tautiškumo, autorius atpa
sakoja vad. “Leningrado bylą”, 
kai 1949 m. buvo apkaltinti ir 
nubausti augštieji partijos pa
reigūnai Leningrado srityje. 
Jie mat norėję iškelti rusiš
kosios respublikos autonomi
ją virš visų kitų ir Sovietijos 
sostine laikyti Leningradą.

Tos bylos priežastys nėra 
aiškios, bet A.Š. prisimena 
tuo metu skaitęs slaptą laišką, 
paskleistą suokalbininkų tar
pe, juos inkriminuojantį “iš
davyste”. Šis duomuO niekam 
iš sovietologų Vakaruose ne
buvo žinomas.

A.Š. nenutyli fakto, kad ir 
rusai nacionalistai (nekomu- 
nistai) norėtų komunistinį re
žimą pajungti rusiškajam tau
tiškumui bei Rusijos siekiams. 
Mano nuomone, autorius, iš
ryškindamas tautiškumo kom- 
plikuotumą, visdėlto neteikia 
jam pilnos reikšmės. Nerusiš- 
kosios tautybės tą reikšmę nu
sako šitkaip: nerusiškosios 
tautybės yra rusiškojo komu
nizmo atominė bomba. Jos vel
ka dvigubą jungę: koministi- 
nį ir “vyresniojo brolio” tau
tinį. O rusų laikysena gali bū
ti atmiešta ambivalentiškumo. 
Rusų kalbos išskirtinumas ru
sų masėms negali neteikti pa
sitenkinimo, nors jis ateina 
pro užpakalines duris (prie
kinės skirtos internacionaliz
mui). Netgi ir komunistų tar
pe, kai ideologija šuniu atsi
duoda, pradrėskęs pareigūno 
odą, rasi ne kokį pirmapradžio 
marksisto prototipą, o grei
čiau rusę, ukrainietį, lietuvį, 
gruzinę, žydą ir 1.1.

Šeštasis laikotarpis (1956 m.), 
prasidėjęs“slaptęja” Chruščio
vo kalba, tebesitęsia. Trumpais 
bruožais jis buvo išryškintas 
pirmajame skyriuje, o giliau 
jis yra gvildenamas dviejuo
se tolesniuose skyriuose.

(Bus daugiau)

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

PADĖKA
Noriu visiems draugams ir pažįstamiems lietuviams 

padėkoti už suteiktą man visokeriopą pagalbą mano vyrui
Silvestrui Jokubiliui mirus.

Neišvardinsiu geradarių, nes jų buvo tiek daug.
Dėkoju visiems dalyvavusiems maldose laidotuvių 

namuose ir šventovėje užprašiusiems Mišias už mirusį, 
aukojusiems fondams ir spaudai, nešusiems karstą, 
giedojusiems šventovėje, papuošusiems karstą gėlėmis. 
Dėkoju šauliams, organizuotai budėjusiems prie karsto ir 
palydėjusiems velionį.

, Nuoširdi padėka visoms ponioms už paruošimą pietų 
parapijos salėje laidotuvių dalyviams.

Didelė padėka parapijos klebonui kun. L. Kemėšiui už 
gražias pamaldas.

Dar kartą visiems ačiū —
Elena Jakubilienė

AfA 
KRISTINAI MIČIŪNAITEI

mirus Detroite, 
kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos tėveliams, 
broliui, seneliui, visiems giminėms bei artimiesiems —

J. E. Gudai

MIELAI MAMYTEI

AfA 
STEFANIJAI MAJAUSKIENEI

mirus, 
dukterį LIGIJĄ KYBARTIENĘ ir šeimą nuoširdžiai
užjaučiame —

“Anapilio" Moterų Būrelis

A.a. EMAI KAUNIENEI 
mirus,

dukrą AGNĘ, sūnus — ALFREDĄ, ALGį bei vaikaičius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

• G. Adomaitienė ir sūnūs
Nina, Valis Kuprevičiai ir vaikai

MIELAM MŪSŲ KAIMYNUI

AfA 
VLADUI IVAŠKEVIČIUI

mirus Australijoje, 

sesutę KRISTINĄ ŽUTAUTIENĘ ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

. A. E. J. Mockaičiai

AfA
STEFANIJAI MAJAUSKIENEI

mirus,
dukrom — LIDIJAI KYBARTIENEI, ALDONAI 
DULAITIENEI, FILOMENAI MAŠALIENEI ir jų šeimom 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Vera Kalendrienė
Pajauta ir Algis Kaziliai
Irena ir Raimundas Paškauskai 
Julija ir Ričardas Rimai 
Onutė ir Martynas Yčai

Canadian Sh’t fHcniorials Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski I

412 Roncesvalles Avė. !
Toronto, Ontario

■ (prie Howard Park Ave.) 1
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

■ Namų telefonas 278-4529



Toronto Maironio mokyklos choras, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS, pasirodantis scenoje iškilmių progomis Nuotr. B. Tarvydo

Mokytojai persekioja mokinius Lietuvoje
Faktus pateikia okupuotos Lietuvos pogrindžio leidinys “LKB Kronika" 50-me numeryje

Milijonas dolerių lietuviškai veiklai
Sukaktuvinis JAV Lietuvių Fondo suvažiavimas

Lietuvos KP pirmajam sekreto
riui GRIŠKEVIČIUI
Kun. Vinco VĖLAVIČIAUS, 
gyv. Skaudvilėj, Tauragės gt. 17 

Protestas
Šių metų vasario mėnesio vi

duryje ir kovo 2 d. Skaudvilės 
vidurinėje mokykloje buvo su
rengti du ateistiniai renginiai, 
kuriuose prievarta buvo ver
čiami dalyvauti augštesniųjų 
klasių tikintys vaikai. Tuose 
vaizdiniuose, dainose, eilė
raščiuose vulgariai buvo iš
juokiamas tikėjimas.

Pavyzdžiui: IXb klasės moky
toja surežisavo spektaklį, iš
juokiantį šv. Mišių Auką. Ta
me spektaklyje mokinukė, ap
sigaubusi ploščiumi, su kry
žiais ant pečių ir ant krūtinės, 
išjuokė šv. Mišias, pradedant 
giesme “Pulkim ant kelių”, 
švęstu vandeniu pašlakstymą, 
šv. Mišių aukojimą, pakylėji
mą (konsekraciją), šv. Komu
niją. Tame spektaklyje buvo 
naudojamas indas, panašus į 
taurę, pridėtas saldainių, ir 
imituotas šv. Komunijos dali
nimas.

Šių metų kovo mėn. 12 d. 
“Tiesoje” korespondentas Ber
nardas ŠAKNYS kelia protesto 
balsą prieš Lyduvėnų viduri
nės mokyklos fizikos mokyto
ją, kuris mokinį už neišmoki
ntą pamokos savotiškai nubau
dė. Leido kitiems mokiniams 
apsileidėliui užmauti maišą 
ant galvos, po to mušė pats mo
kytojas ir kiti mokiniai.

Tas korespondentas pastebi: 
“Mokykla — tai mokslo ir švie
sių idealų pasaulis. Čia vai
kas, paauglys, jaunuolis mo
kosi pagarbos kitiems. Jokios 
kalbos, jokios minties mokyk
los rūmuose negali būti apie 
piktumą, auklėtinio skriaudi
mą,beminimą".

Kaip Skaudvilės katalikų 
bažnyčios klebonas savo ir sa
vo parapijiečių, kurių vaikai 
mokosi Skaudvilės vidurinėje 
mokykloje, vardu reiškiu pro
testą, kad kaikurie bedieviai 
mokytojai taip barbariškai 
išjuokia tikinčių vaikų ir jų tė
vų tikėjimą. Toks moralinis 
vaikų luošinimas yra daug blo
gesnis dalykas už fizinės baus
mės vartojimą. Mes, tikintieji, 
esame apstulbę, kad bedieviai 
yra praradę betkokį saiką, o 
tuo pačiu iškyla mums naujoje 
šviesoje bažnyčių plėšimas, 
Švč. Sakramento išniekinimas, 
kunigų užpuolimai ir net žudy
mo faktai. Tokie primityvūs ir 
grubūs ateistiniai renginiai 
papildo anų nusikaltimų kad
rus.

Prašau sudrausti įsisiautėju
sius Skaudvilės vidurinės mo
kyklos bedievius ir imtis visų 
priemonių, kad panašūs rengi
niai nebepasikartotų, nes jie 
nedaro garbės nei ateistams, 
nei Tarybų valdžiai. 
Skaudvilė, 1981.IV.5

Skaudvilės klebonas 
kun. V. VĖLAVIČIUS

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.). 
1981 m. vasarą Pilviškių bažny
čioje pradėjo giedoti vaikų 
choras, sukeldamas rūpesčių 
Pilviškių vidurinės mokyklos 
mokytojams. Prasidėjus nau
jiems mokslo metams, jie ėmė
si priemonių choreliui išvai
kyti. Šiame darbe ypatingai 
pasižymėjo mokyklos pijonie- 
rių vadovė mokyt. BAKAITIE- 
NE. Jolantos VALINSKAITĖS 
(Vila kl.), Irmos BAUKUTĖS 
(Va kl.) ir Astos KVIREVIČIŪ- 
TĖS “perauklėjimui” mokyt. 
BAKAITIENĖ panaudodavo 
šokių ratelio repeticiją ar net 
eilinį susitikimą gatvėje. Mo
kytoja V. MEKŠRIENĖ auklė
tinei Kristinai STAUGAITY- 
TEI (VIa kl.) draudė giedoti 

bažnyčioje, o mergaitės moti
ną įkalbinėjo, kad ši neleistų 
dukros į bažnytinį chorą.

Pagiriai (Kėdainių raj.). 1981 
m. spalio 5-6 dienomis į Kėdai
nių prokuratūrą buvo kviečia
mi Pagirių vidurinės mokyklos 
mokiniai: ketvirtokė RasaGRI- 
GAITYTĖ ir penktokai — Lina 
K1LIJONAITĖ, Vida VYŠ
NIAUSKAITĖ, Darius VIL
ČINSKAS. Į prokuratūrą nuvy
ko tik L. KILIJONAITĖ ir V. 
VYŠNIAUSKAITĖ. Mergaites 
klausinėjo, kas mokė katekiz
mo, poterių, liepė visa tai pa
rašyti raštu ir pasirašyti.

Parapijiečiai, pasipiktinę 
tokiu valdiškų bedievių elge
siu, išsiuntė pareiškimą Lie
tuvos komunistų partijos CK 
pirmąjam sekretoriui P. GRIŠ
KEVIČIUI, kuriame protestuo
ja prieš tokį tikinčių vaikų per
sekiojimą ir reikalauja garan
tuoti tėvų teisę vaikus auklėti 
pagal savo įsitikinimus

Po pareiškimu pasirašė 33 
Pagirių tikintieji.

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 
1981 m. lapkričio 16 d. Kybartų 
vid. m-klos X kl. mokinė Vida 
MERKEVIČIŪTĖ buvo iškvies
ta į mokyklos direktoriaus Jono 
DIRVONSKIO kabinetą. Pake
liui pas direktorių auklėtoja 
Aldona STRAKAUSKAITĖ 
gąsdino mergaitę, jog už tai, 
kad lapkričio 14 d. buvo Vilka
viškyje pas draugę D. KELME- 
LYTĘ ir šventė gimtadienį, ga
li būti išvežta ten, “kur baltos 
meškos".

Mokyklos direktorius J. DIR- 
VONSKIS teiravosi, kaip moki
nė lapkričio 14 d. pakliuvo į 
miliciją. V. MERKEVIČIŪTĖ 
paaiškino, jog pradėjus švęsti 
gimtadienį, įsibrovė milicinin
kai, keletas saugumiečių ir, 
pasakę, kad “išsiaiškinę asme
nybes” paleis, visus nusivežė 
į skyrių.

Įsikarščiavęs m-los direkto
rius klausinėjo mokinę, kaip 
vadinasi jų būrelis, kas vado
vauja. MERKEVIČIŪTEI atsa
kius, kad jaunimas šventė gim
tadienį ir ji jokio būrelio neži
no, DIRVONSKIS išvadino mo
kinę valkata ir pagrasino 10 
metų laisvės atėmimu.

Lapkričio 18 d. raštinėje Vi
dą MERKEVIČIŪTĖ pakartoti
nai tardė atvykęs čekistas ir 
mokyklos direktorius J. DIR
VONSKIS.

Čekistas domėjosi, kas moki
nę pakvietė į gimtadienį, ar 
buvo ten kunigas, ar mergaitė 
buvo Vytauto Didžiojo minėji
me Trakuose, Šiluvoje... J klau
simus, liečiančius draugus, 
Vida pasakė neatsakinėsianti. 
Mokytoja Aldona STRAKAUS
KAITĖ ir direktorius J. DIR
VONSKIS labiausiai piktino
si, kad KELMELIŲ bute ant 
sienų kabojusi Vytis ir Lietu
vos kunigaikščių paveikslai. 
Auklėtoja STRAKAUSKAITĖ 
įsakė, kad tokios gimimo die
nos, į kurias įsikiša Saugumas, 
būtų paskutinės ir pažadėjo, 
jog už padarytą “nusikaltimą” 
mokinei Vidai MERKEVIČIU- 
TEI bus sumažintas elgesio 
pažymys iki nepatenkinamo.

Vilkaviškis. 1981 m. spalio 
28 d. Vilkaviškio Villa kl. mo
kiniui Arvydui JUŠKAI direk
torius LISAUSKAS prieš visą 
klasę pasakė: “Tu apdergei mo
kyklą, o man reikės nulaižyti!”

Direktorius, nusivedęs į ka
binetą, tardė mokinį, kodėl jis 
ėjęs į Šiluvą ir kartu džiaugėsi, 
kad maldininkai buvo sulaiky
ti, o kaltinamajam liepė rašy
ti pasiaiškinimą, bet jis atsisa
kė. Tą pačią dieną Vila kl. auk
lėtoja DURNEIKIENĖ kom
jaunimo susirinkime aiškino, 

jog Arvydas Šiluvoje norėjęs 
nuversti tarybų valdžią.

Spalio 30 d. direktorius LI
SAUSKAS tardė Arvydo tėvą, 
bet tėvas į klausimus beveik 
neatsakinėjo. Tą pačią dieną 
Arvydą iškvietė į vaikų kam
barį. Nuėjo su tėvu. Jų laukė 
vaikų kambario inspektorė ir 
keletas čekistų. Vėl pasipylė 
klausimai ir liepė rašyti pa
siaiškinimą, bet Arvydas ir šį 
kartą drąsiai atsisakė tai da
ryti. Tada Arvydą ėmė iškvieti- 
nėti iš pamokų, norėdami pa
laužti berniuko valią, bet jį 
padaryti išdaviku nepavyko.

Medingėnai (Plungės raj.). 
1981 m. rugsėjo 20 d. grupė 
moksleivių-talkininkų, atvyku
sių iš Klaipėdos, sustoję ant 
šventoriaus, rūkydami pūtė 
dūmus į kun. PALIUKĄ, einan
tį su Švč. Sakramentu atlaidų 
procesijoje aplink bažnyčią. 
Be to, jie grubiausiai keikėsi, 
spjaudė, juokėsi ir tyčiojosi iš 
tikinčiųjų, einančių procesijo
je. Kartu su jais buvo ir vado
vas, kuris, matyt, skatino jau
nimą reikšti savo neapykantą 
religijai ir tikintiesiems.

Šilutė. Šilutės IlI-čios vid. 
m-los pradinių klasių mokyt. 
BARDAUSKIENĖ prievarta 
rašo vaikus į spaliukus. 1981 
m.m. pradžioje Albina DUDO- 
NIENĖ perspėjo mokyt. BAR- 
DAUSKIENĘ, kad jos sūnaus, 
I-mos kl. mokinio Alvydo DU- 
DONIO, neįrašytų į spaliukus. 
Mokyt. BARDAUSKIENĖ at
sakė:

— Aš vistiek įrašysiu, kad ir 
nesutinki. Jis turi būti spaliu
kas.

Lapkričio 14 d. buvo paskelb
ta mokyklos spaliukų šventė, ir 
visus vaikus turėjo surašyti į 
spaliukus. Tą dieną DUDO- 
NIENĖ sūnaus neleido į mo
kyklą, kad neįrašytų į spaliu
kus. Į namus atėjo mokyt. 
STANKUVIENĖ, direktoriaus 
pav. mokyt. GRICIŪNIENĖ ir 
mokyt. BARDAUSKIENĖ. Jos 
pradėjo agituoti motiną leisti 
vaiką į “taip brangią vaikų 
šventę”. Motina užprotesta
vo; jos sūnus ne spaliukas ir 
jis į tą “šventę” neis. Mokyto
jos mėgino auklėti motiną, 
bet ši jokiu būdu nesidavė 
ateistų prievartai.

Veisiejai (Lazdijų raj.). 1981 
m. spalio 21 d. 'Veisiejų vid. 
m-klos XI kl. mokinys Mindau
gas JUDEIKIS buvo iškviestas 
į direktoriaus kabinetą, kur jį 
pasitiko čekistas Įeit. Algis 
GYLYS. Pasiteiravęs apie svei
katą, aiškino, kad nori ne už
verbuoti, kaip kad daugelis 
galvoja, o tik draugiškai pa
sikalbėti. GYLYS teiravosi 
kur Mindaugas galvoja moky
tis, stebėjosi, kodėl nesiruo
šia siekti augštojo mokslo, o 
ketina rinktis profesinę mo
kyklą. Mokiniui paaiškinus, 
kad dėl sunkių materialinių 
sąlygų apie augštąjį mokslą 
negali svajoti, čekistas kalbė
jo:

— Suprantama, sąlygos sun
kios... Turi tikinčią mamą... 
Tavo mama tokia pat fanatikė, 
kaip ir mano... Bet aš nebijau 
nei kad "Aušroje” ar “Kroni
koje” parašys, nei kad Vati
kanas praneš. Antai pranešė, 
kad aš Gudeliuose kryžių nu
grioviau, o tuo tarpu manęs 
ten nė kvapo nebuvo... (Šis 
akiplėšiškas išsigynimas, esant 
įvykio liudininkams, labai ati
tinka sovietinę melo ir tiesos 
sampratą: tiesa yra tai, kas 
naudinga kompartijai).

Pasiteisinęs čekistas ėmėsi 
kitos temos:

— Tu protingas vyras. Tu ne
galvok, kad viskas ir toliau taip 
bus. Eisenos į Šiluvą iš pra
džių buvo kitokios, o dabar 

pasidarė grynai politinės, anti
tarybinės. Taip toliau nebus, 
prireiks visus kunigus į kalė
jimus sodinti, grąžinti Stali
no laikus... Mes viską žinom! 
Žinom, kad ir susirinkimas Lei
palingyje buvo. Tiesa, neži
nau, ar tu ten buvai, bet dar 
sužinosiu. Tu galvoji stoti į ku
nigų seminariją. Neįstosi, ne
leisim! Būtum reakcingu kuni
gu.

Mindaugas paaiškino, kad be 
legalios kunigų seminarijos 
yra dar pogrindinė. Čekistas 
pabandė suniekinti:

— Na, žinoma, yra. Bet tu 
supranti, kokie ten kunigai — 
savo parapijos neturi, nieko 
neuždirba, pastumdėliai... Ir 

k dėl mokslo pagalvok! Galėtume 
padėti įstoti į augštąją, jei at
sisakytum veiklos. O dabar tu 
aiškiai prieš tarybų valdžią. 
Galvoji, nežinom, kad skaitai 
ir platini pogrindžio spaudą? 
Viską žinom, bet vis dar ne- 
liečiam. Kitas mano vietoj ta
ve jau seniai būtų sutvarkęs...

Baigdamas čekistas priminė, 
kad pokalbis turi pasilikti tik 
tarp jų dviejų. Iškviestasis nu
sijuokė:

—Jau pradėdamas kalbėti ži
nojote, kad jis neliks tarp mū
sų.

Prienai. 1981 m. balandžio 
19 d. — per šv* Velykas Prienų 
parapijos jaunimas, pagal se
ną tradiciją, aplankė senelių 
namuose gyvenančius senukus, 
iš kurių 70 procentų tikintys. 
Senelių veidai nušvito džiaugs
mu, kai jaunimas jiems pagie
dojo keletą Velykinių giesmių 
ir visiems įteikė kuklias do
vanėles: margučius, pyragai
čius ir pan.

Tas nepatiko senelių namų 
direktoriui PROŠKUI ir kaž
kurioms darbuotojoms. Jie 
ėmė jaunuolius gaudyti, kad 
susodintų į mašiną. Pagavo 
tik J. KAZLAUSKAITĘ, o iš jos 
sesutės Marytės atėmė dviratį.

II vid. m-klos direktoriaus 
pav. KURAS miestelyje sulai
kė mokines M. GUDAITYTĘ, L. 
BANYTĘ ir Vidą KAMINS
KAITĘ. Mergaites nuvedė į 
milicijos skyrių, kur pareigū
nai jas gąsdino, uždarę net 
vienutėse, o po to tardė, kas 
daugiau iš jaunimo buvo sene
lių namuose?

Į miliciją atėję mergaičių 
tėvai: KAMINSKAS. KAZ
LAUSKIENĖ ir BANIENĖ drą
siai reikalavo nurodyti vaikų 
sulaikymo priežastį ir vaikus 
paleisti. Milicijos pareigūnai, 
nieko nepaaiškinę, mergaites 
paleido, tik prieš tai nepilna
mečių inspekcijos darbuotoja 
ZOVECKIENĖ surašė mergai
čių ir jų auklėtojų pavardes.

Mokykloje IXa kl. auklėtoja 
D. NETKEVIČIENĖ per pamo
kas tyčiojosi iš L. BANYTĖS 
ir kitų mergaičių, kam jos ap
lankė senelius.

Šilutė. Šilutės gyventoja Ka
zė MAKSVYTIENĖ, išaugusi 
katalikiškoje šeimoje, toje 
pat dvasioje, auklėja ir savo 
tris sūnus, besimokančius Ši
lutės I vid. m-loje. Matydama, 
kad bedieviškų organizacijų 
nariai švarko atlape nešioja 
ženkliukus, motina savo sū
nums įsegė po kryželį.

1981 m. spalio 12 d. pertrau
kos metu iš vyriausio MAKS- 
VYTIENĖS sūnaus Lino 
MAKSVYČIO (IV kl.) mokyt. 
STAŠKUVIENĖ bandė jėga 
atimti kryželį. Mokyklos di
rektorė ne tik nepasmerkė 
tokio mokyt. STAŠKUVIENĖS 
elgesio, bet ir pati ėmė šmeiž
ti, įžeidinėti mokinį Liną 
MAKSVYTĮ, jo broliukus ir 
motiną.

(Nukelta i 5 tą psl.)

JUOZAS ŠLAJUS

JAV Lietuvių Fondas (LF)yra 
gerojo Dievo dovana visai lie
tuvių išeivijai, jos gyvastingu
mui stiprinti bei išlaikyti. Stei
giant LF, užsimota, neliečiant 
pagrindinio kapitalo, palūka
nomis remti lietuvių švietimą, 
kultūrą ir kt. JAV-bių apimty
je, tačiau įvairių knygų leidi
mas, mokslinė spauda ir jauni
mo literatūros leidimas, jau
nimo veiklos skatinimas ir ki
tos pozicijos, kurių yra dau
giau kaip 28, paliečia ir visų 
kraštų lietuvių išeivijos gyve
nimą. Ir tai juo labiau, kai LF 
išaugo ir pradėjo susilaukti 
testamentinių palikimų iš Ka
nados ir kitų kraštų.

LF pagreitėjusiu tempu tel
kia trečią milijoną dolerių pa
grindinio kapitalo, kuris vis 
dar auga. Per savo veiklos dvi
dešimtmetį, LF įvairiai veiklai 
paremti iš viso jau yra paskirs- 
tęs arti vieno milijono dolerių 
paramos, be kurios šiandieną 
daug ko neturėtume. Iš 1981 m. 
pelno paskirta $135,000. Saugo
damas pagrindinį kapitalą,LF 
jo dalį yra investavęs į žemės 
ūkį su trobesiais (nuomoja) ir 
sklypus.

1981 m. pradėjo veikti LF 
įsteigtas federacinis kredito 
kooperatyvas, kuriame taupy
tojų kapitalas su pasitikėjimu 
auga ir jau siekia virš pusant
ro milijono dolerių. Koopera
tyvas taupytojams moka augš- 
tesnes palūkanas ir skolina 
už mažesnį nuošimtį, nes ne
moka nuomos už patalpas ir 
yra dirbančių iš pasiaukojimo. 
Taupytojų pinigai, kaip ir ki
tuose bankeliuose, yra ap
drausti iki $100.000 feder. val
džios agentūroje. Federacinio 
kredito kooperatyvo sumanyto
jas yra adv. P. Žumbakis.

Lietuvių Fondas kartą į me
tus šaukia savo narių suvažia
vimus. Dvidešimtmečio sukak
ties proga 19-sis suvažiavimas 
įvyko 1982 m. gegužės 1 d. Jau
nimo Centre, Čikagoje. Ant pa
puošto staliuko, prie įamžintų
jų narių vardyno stovėjo rau
donų rožių indas ir žvakė, ku
rią LF tarybos pirm. Stasys 
Baras paprašė LF pradininką 
dr. Antaną Razmą uždegti. Am
žinybėn iškeliavusius suvažia
vimas pagerbė susikaupimo 
minute, d ilgą mirusių sąra
šą perskaitė LF tarybos naiys 
Jonas Vaznelis.

Suvažiavimą pradėjęs Stasys 
Baras į darbo prezidiumą pa
kvietė Mildą Lenkauskienę, dr. 
Joną Valaitį ir dr. Joną Rač
kauską, į sekretoriatą — Dai
ną Kojelytę ir Mykolą Drungą. 
Taipgi buvo sudarytos šešios 
įvairios komisijos.

LF pradininkai ir jo kūrėjai 
buvo pagerbti specialiais žy
menimis. Pirm. Stasys Baras 
scenon pakvietė Fondui daug 
nusipelniusius — dr. Antaną 
Razmą, dr. Gediminą Baluką, 
dr. Joną Valaitį ir dr. Kazį Am
brazaitį (pastarasis dėl kitų 
įsipareigojimų negalėjo daly
vauti). Žymenis įteikė gene
ralinė Lietuvos konsule Juzė 
Daužvardienė.

Darbų prezidiumui perėmus 
suvažiavimo vadovavimą, Mil
da Lenkauskienė paprašė vysk. 
V. Brizgį sukalbėti invokaciją. 
Dvidešimties metų sukakties 
proga konsule J. Daužvardie
nė savo sveikinimo žodyje ver
tino didelę fondo reikšmę bei 

Pagerbiant mirusius JAV Lietuvių Fondo narius, uždega žvakę dr. A. RAZMA Čikagoje įvykusiame LF narių 
suvažiavime. Kairėje spaudos atstovai: S. Juškėnas, p. Vilutis. kun. dr. J. Prunskis, A. Juodvalkis Nuotr. P.Maletos

paramą lietuviškos gyvybės iš
laikymui. Tai esanti užtvanka, 
sulaikanti lietuvybės išnyki
mo grėsmę. Moraline prasme ji 
stiprina ir pavergtą tautą kovo
je prieš sovietizaciją ir rusifi
kaciją. Žodžiu taip pat sveiki
no PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas, Pasaulio Lietu
vių Gydytojų S-gos pirm. dr. 
Jonas Valaitis, Balfo pirm. M. 
Rudienė, ALTos — kun. dr. J. 
Prunskis. Raštu sveikino Lie
tuvos atstovas Vašingtone dr. 
Stasys Bačkis, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kut- 
kus, Tautos Fondo pirm. J. 
Giedraitis ir kt.

Sekretorė D. Kojelytė per
skaitė praėjusio suvažiavimo 
gerai parašytą protokolą. Pa
sikeisdami suvažiavimui pir
mininkavo dr. J. Račkauskas 
ir dr. J. Valaitis.

LF tarybos pranešimą pada
rė buvęs pirm. dr. A. Razma, 
kuris dabar yra Pasaulio Lie
tuvių Dienų, įvyksiančių 1983 
m., vyr. komiteto pirmininkas. 
Dėlto iš LF tarybos pirmininko 
pareigų turėjo pasitraukti. 
LF taryboj su pasiaukojimu 
dirba 18 narių. Jis reiškė vil
tį, kad iki 1986 m. pavyks su
telkti bent tris milijonus do
lerių ir kiekvienais metais 
skirti lietuviškos veiklos rei
kalam paramos po $250,000. 
Reiškė pasitenkinimą, kad 
finansininkas St. Baras sutiko 
būti LF tarybos pirmininku.

Valdybos pirm. dr. Gedimi
nas Balukas apžvelgė 1981 m. 
veiklą bei finansinę pusę. Pa
minėjo, kad 1981 m. gautas re
kordinis pelnas — $215,000. 
Lietuviškiem darbam remti jau 
paskirstyta $135,000. Fondas 
jungia visų pažiūrų žmones.

Investavimo komisijos pirm. 
P. Kilius pranešė, kad inves
tuoti pinigai 1981 m. davė augš- 
čiausius nuošimčius palūkanų. 
Pagrindinis-neliečiamasis LF 
kapitalas esąs tvarkomas rū
pestingai ir saugiai. Išnuomo
tas ūkis duoda $18,000 pajamų 
į metus.

Nauja plokštelė
Leonas Baltrus - tenoras

Lietuviškos dainos ir arijos su 
Ročesterio Filharmonijos instrumentalistais.

Dr. J. Valaitis pranešė apie 
pelno paskirstymą lietuviškos 
veiklos darbams. Lituanisti
niam švietimui iš $135,000 pa
skirta 30%, kultūriniams reika
lams — 30%, specialiems pro
jektams — 25% ir studentų sti
pendijoms — 15%. 1983 m. nu
matyta paskirti lituanistinei 
katedrai $50,000. ■

Apie federacinį LF kredito 
kooperatyvą dr. A. Razma sa
kė, jog šiam kooperatyvui iš
augus, numatyta įsigyti nuo
savas patalpas, kompiuterius 
ir kt., kurie bus reikalingi ir 
tarnaus lietuvių veiklos gero
vei.

M. Lenkauskienė pranešė, 
kad Ohio valstijoj yra 284 fon
do nariai, įnešę $110,000. Agr. 
A. Šantaras perskaitė revizi
jos komisijos protokolą, sa
kantį. kad LF finansai tvarko
mi pavyzdingai gerai. LF kny
gos-albumo red. Bagdonas pra
nešė, kad leidinys gali būti 
atspausdintas š.m. rudenį. Ka
zys Barzdukas pranešė, kad 
mandatų komisijoj į suvažia
vimą užregistruoti 134 nariai 
su 4697 balsais.

Po pranešimų įvyko ramios ir 
negausios diskusijos. Plojimu 
buvo priimti nutarimai. Nu
tarta iš buvusių LF tarybos 
pirmininkų sudaryti garbės ko
mitetą su balsavimo teise.

Kasmet į LF tarybą renkamas 
vienas trečdalis narių. Suva
žiavime buvo išrinkti į tarybą 
6 nariai: dr. J. Valaitis, dr. G. 
Balukas, dr. A. Razma, Vyt. 
Kutkus, dr. J. Račkauskas ir D. 
Kojelytė. Revizijos komisijon 
— K. Dočkus, A. Šantaras ir V. 
Kleiza.

Suvažiavimas baigėsi 1.30 
v.p.p. Paskutinis trumpiau
sias ir geras pranešimas buvo 
organizacinės komisijos pir
mininkės M. Remienės. Ji pa
kvietė kavinėn paruoštų pietų 
ir gegužės 21 d. į vakaronę Jau
nimo Centre.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.



4 psi. ‘ . Tėviškės Žiburiai . 1982. V. 27 — Nr. 22 (1685)

© PAVERGTOJE EE/HE JE © LIETUVIAI PASAULYJE
DAR VIENAS PAMINKLAS

V. Lenino paminklą centrinei 
Jonavos miesto aikštei kuria 
skulptorius K. Bogdanas su ar
chitektu H. Šmila. Jį sudarys 
kalbančio V. Lenino biustas, 
atsirėmęs į tribūną. Pusės figū
ros biustas bus 3 m augščio, su 
pjedestalu — 3,5 m. K. Bogda
nas, Vilniaus dailės instituto 
dėstytojas, pasižymėjęs kitais 
V. Leninui skirtais kūriniais, 
nusiskundžia, kad yra sunku 
surasti naujų vidinio charak
terio akcentų. Konstantinas 
Bogdanas, pats gimęs Žeimiuo
se, Jonavos rajone, Jonavą lai
ko “proletarinių bei revoliuci
nių tradicijų” miestu, kuriame 
būdavo šaukiami komunistinių 
organizacijų susirinkimai, ren
giami streikai. Dėl jų Jonava da
bar ir susilauks V. Leninui skir
to paminklo.

PERMAŽAINKSTO APARATŲ
Vilniuje yra įsteigtas inkstų 

persodinimo centras, kuriam 
vadovauja gydytojas docentas 
Vytautas Kleiza. Platensių duo
menų apie atliktus darbus jis 
pateikia “Tiesos” 84 nr. Centre 
lig šiol jau buvo atlikta daugiau 
kaip 300 inksto persodinimo 
operacijų. Esama pacientų, ku
rie su persodintu inkstu gyvena 
jau septynerius metus. Perso
dinimo operacijas komplikuo
ja nepakankamos mirusių asme
nų paliktų inkstų atsargos, siau
rinančios tinkamą jų parinkimą 
paciento organizmui. Docen
tas V. Kleiza nusiskundžia: 
“...dirbtinio inksto aparatai 
kol kas yra tik Vilniuje ir nedi
delio pajėgumo — Kaune bei Pa
nevėžyje. Praktika rodo, kad 
šitiek medicinos technikos, atsi
žvelgiant į respublikos gyven
tojų ir nefrologinių ligonių skai
čių, jau per maža. Vilniuje rei
kėtų dviejų, o Kaune, Klaipėdo
je ir Panevėžyje po vieną dirb
tinio inksto laboratoriją, kurio
se vienu metu būtų galima pa
laikyti gyvybę 40-50 ligonių.” 
Šia proga jis primena, kad pir
muosius inksto gabalėlių bei 
paties inksto persodinimus gy
vulėliams jau 1930 m. Kaune 
pradėjo prof. Vladas Kuzma. 
Tada tai buvo tik drąsus ban
dymas, kuris dabar jau yra 
įgyvendinamas.

SENIEJI ĄŽUOLAI
Gamtos paminklais yra pa

skelbti penki šimtamečiai Šven
tybrasčio ąžuolai. Tas Šventy
brastis yra aštuonioliktame ki
lometre, važiuojant Kėdainių- 
Krekenavos keliu pro Vilainius 
dešiniuoju Nevėžio krantu. Pro 
Šventybrastį teka Brastos upe
lis, kurio šlaituose stovi tie pen
ki apkerpėję ąžuolai. Jų lieme
nis 4-5 žmonės vos rankomis ap
kabina. Į vieną ąžuolą prieš 50 
metų trenkė perkūnas, nudegin
damas šakas ir liemenį. Tačiau 
tas ąžuolas tebėra gyvas — vie
na šaka vėl sužaliuoja pavasa
riui atėjus. Netoli ąžuolų yra 
palaidoti 1863 m. sukilimo da
lyviai. Ten jiems pastatytas pa
minklas. Žmonės tą vietą vadi
na Sukilėlių slėniu. Jame vie
tiniai gyventojai rengia įvairias 
iškilmes ir koncertus.

13 DIENŲ SU
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liepos 15-29 , rugsėjo 2-16
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ŽUDANTYS PLĖŠIKAI
“Valstiečių Laikraščio” ba

landžio 27 d. laidoje pranešama 
skaitytojams, kad buvo sušau
dytas anksčiau mirti nuteistas 
Rokiškio rajono Štaronių kai
mo gyventojas V. Grigonis. Jis 
1981 m. sausio mėnesį Rokiš
kio rajono Dvirėžių kaime api
plėšė ir nužudė dvi moteris. Sa
vaitei praėjus, taip pat apiplė
šė ir nužudė senukus Č. ir F. Fe- 
dorovičius Trakų rajono Gure- 
lių kaime. Šią skaudžią temą ba
landžio 14 d. “Tiesoje” paliečia 
ir augščiausiojo teismo pirm. 
Jonas Misiūnas, skaitytojus su
pažindindamas su plėšikų gau
jomis: “Nusikaltėliai kartais 
pavartoja smurtą prieš senus 
žmones, nuošaliau gyvenančius, 
kardais net juos nužudo. Šių me
tų sausio mėnesį respublikos 
Aukščiausiojo teismo teisminė 
baudžiamųjų bylų kolegija iš
nagrinėjo P. Žukausko ir kitų 
nusikaltusių baudžiamąją bylą. 
Teisminio proceso metu buvo 
nustatyta, kad P. Žukauskas 
kartu su kitais sėbrais 1981 
m. sausio-gegužės mėnesiais 
Širvintų ir Jonavos rajonuose 
bei Vilniaus mieste įvykdė ke
letą nusikaltimų. Vienas jų — 
ypač sunkus: įsibrovęs į Jona
vos rajono Gaižiūnų kaimo 69 
metų gyventojos namus, ją api
plėšė, itin žiauriu būdu nužudė, 
o namą sudegino. Nusikaltėliai 
greitai buvo sulaikyti ir atsidū
rė teisiamųjų suole. Pažymė
tina, kad iš septynių teisiamų
jų šeši niekur nedirbo. Teismi
nė kolegija, išnagrinėjusi visas 
bylos aplinkybes ir įvertinusi 
kiekvieno teisiamojo vaidmenį 
nusikaltimų padaryme, nutei
sė P. Žukauską mirties bausme. 
Kitiems nuteistiesiems paskir
tos ilgalaikės laisvės atėmimo 
bausmės, o dviem dar paskirtas 
ir priverstinis gydymas nuo al
koholizmo.”

SPEKTAKLIAI ABITURIENTAM
Vilniaus operos ir baleto teat

ras š. m. birželio 18-22 d.d. savo 
spektaklius paskirs vidurines 
mokyklas baigusiems abiturien
tams. Esą tada Vilniun atvažiuo
ja daug abiturientų iš visų Lie
tuvos kampų. Susipažinę su Lie
tuvos sostine, jie nevisada ga
lėdavo patekti teatran, nes trūk
davo bilietų. Dabar tuos bilie
tus abiturientų ekskursijų va
dovai galės iš anksto užsisaky
ti. Pirmenybė bus duodama sve
čiams iš tolimesnių vietovių. 
Į spektaklius kviečiami ne tik 
abiturientai, bet ir jų tėvai bei 
mokytojai. Teatro direktoriaus 
pavaduotojo Liudo Aškinio pra
nešimu, abiturientams bus skir
ti baletai “Baltaragio malūnas”, 
“Gulbių ežeras”, operos “Euge
nijus Oneginas”, “Traviata”, 
operetė “Šikšnosparnis”. Tuose 
spektakliuose dalyvaus geriau
si teatro solistai. L. Aškinis bet
gi prideda 1 i g šiol neįprastą 
pastabą, kad P. Čaikovskio “Eu
genijus Oneginas” bus atlieka
mas rusų kalba. Kyla klausimas, 
ar tuo rusišku spektakliu nori
ma patenkinti Maskvos, ar gal
būt kaikurių abiturientų reika
lavimus? ,

V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
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GIMINĖM!!!

Inž. V. KUTKUS, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, trisdešimtmečio iškilmėje Detroite tariasi su re
zoliucijų komisijos pirmininke M. Lenkauskienė. Šalia jos — K. Dubauskas iš Kalgario Nuotr. J. Garlos

® HAMILTON*
VYSK. VALANČIAUS MOKYK

LA gegužės 15 d. su didele iškil
me užbaigė savo jau 33-sius moks
lo metus. Ižkilmėje dalyvavo mo
kyklos mokiniai, augštesniųjų 
lit. kursų studentai, mokinių tė
veliai ir šiaip nemažai lituanis
tiniu švietimu besidominčios vi
suomenės. Iškilmė prasidėjo AV 
šventovėje pamaldomis, kur šv. 
Mišias koncelebravo prel. J. Ta- 
darauskas ir kun. St. Šileika. 
Šiais metais mokyklą baigusieji 
abiturientai atnešė Mišioms duo
nos ir vyno auką, skaitė lekcijas 
ir, Mišioms baigiantis bei visiems 
giedant “Marija, Marija", padė
kos ženklan padėjo prie Marijos 
altoriaus baltų gvazdikų puokš
tę. Trumpą iškilmei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. St. Šilei
ka. Jaunam muzikui Arūnui Juode
lei pritariant vargonais, švento
vėje jauni ir seni kartu pagiedp- 
jo tradicinių lietuvių giesmių.

' Po pamaldų visi rinkosi į Jau
nimo Centro salę, kurioje įvyko 
mokslo metų užbaigimo aktas ir 
diplomų įteikimas baigusiems 
X-tąjį mokyklos skyrių. Ši buvo 
19-toji mokyklą baigusiųjų lai
da. Šiemet mokyklą baigė: Sta
sys Kareckas, Loreta Mačytė, Rū
ta Sadauskaitė, Daina Skverec- 
kaitė ir Silvija Stonkutė. Iš viso 
Vysk. Valančiaus mokyklos X-tą 
skyrių jau yra baigę 192 Hamil
tono lietuviai. Devintokės prise
gė garbės prezidiumui, abiturien
tams ir mokytojams po raudoną 
rožę ir perėmė iš dešįjntokų sim
bolinį X klasės durų raktą. Diplo
mus įteikė mokyklos globėjas 
prel. J. Tadarauskas, pasakyda
mas sveikinimo žodį ir įteikda
mas mokyklai $300 čekį. Abitu
rientus apdovanojo lietuvių-ang
lų ir anglų-lietuvių žodynais “Tal
kos” bankelio pirm. J. Stankus. 
Pasveikinęs abiturientus, mokyk
lai paremti čekį įteikei r KLB Ha
miltono apyl. pirm. K. Deksnys. 
Mokyklą baigusiųjų vardu gražų 
žodelį pasakė Rūta Sadauskaitė, 
padėkodama visiems savo buvu
siems mokytojams, mokyklos va
dovybei ir tėveliams, kurie pa
dėjo jiems to visko pasiekti. Iš 
abiturientų dar kalbėjo Stasys 
Kareckas, kuris taip pat dėkojo 
visiems už sudarymą sąlygų čia 
mokytis lietuviškoje mokykloje.

Buvo iškviesti į sceną ir publi
ka supažindinta su visų skyrių 
mokiniais. Visiems jiems buvo 
įteikti savo mokytojų paruošti 
pažymėjimo lapai — kuo jie pasi
žymėję per šiuos mokslo metus. 
O kiekvienas jų buvo kuo nors 
ypatingas. Daugelį metų dirbęs 
mokytojo darbą ir paskutinius 
penkerius metus ėjęs ir mokyk
los vedėjo pareigas K. Mileris 
pranešė, kad jis su šiuo mokslo 
metų užbaigimu iš mokyklos pasi
traukia. Esą jau atėjęs laikas iš 
Lietuvos mokytojui mūsų litua- 

-nistinių mokyklų vadovavimą ir 
mokymą perleisti jau jaunesnės 
kartos, šiame krašte pedagogi
nius mokslus baigusiam lietuviui 
mokytojui. Tokių jau visur turime. 
Turime jų ir Hamiltone. Užbai
giant dar kalbėjo ir mokyklos tė
vų komiteto pirm. B. Mačys, kuris 
apgailestavo K. Milerio pasitrau
kimą ir publikai pristatė naują
ją mokyklos vedėją V. Stanevi
čienę. Iškilmės buvo užbaigtos 
pasivaišinimu, kurį buvo paruo- 
šusios darbščiosios tėvų komi
teto narės. K. M.

“TALKOS” KREDITO KOOPE
RATYVAS baigė balandžio mė
nesį su $14.381.321 balansu. Ki
tos balanso pozicijos: narių Še
rai $10.175, einamosios sąskai
tos (čekių) $602.720, taupomosios 
sąskaitos $5.009.041, terminuoti 
1 m. indėliai $3.131.000, trumpo 
termino 90 d. indėliai $1.982.000, 
registruotas pensijų taupymo pla
nas $2.848.993. Nariams išskolin- 
ta asmeninių paskolų $703.789 ir 
nekilnojamo turto paskolų $9.910. 
386. Šiemet kiek mažiau nariams 
išskolinta, nes esant nepastoviai 

ekonominei situacijai valdyba 
stengėsi pristabdyti nekilnoja
mo turto paskolų išdavimą. Per
nykščiais metais išduotos nariams 
paskolos sudarė 85,6% turimo ka
pitalo, o šiemet sudaro 73,8%. Tuo 
būdu dalis laisvų pinigų yra in
vestuota į trumpo termino indė
lius, kurie duoda irgi neblogas 
palūkanas. Per šių metų keturis 
mėnesius gauta gryno pelno 
$41.607. Naujų paskolų leista iš
duoti per kovo mėn. $357.850 ir 
per balandžio mėn. $40.400. “Tal
ka” šiuo metu turi 2035 narius ir 
510 skolininkų. Šiais metais mi
rė 4 nariai: Vladė Juodelė sausio 
1 d., Stasys Burdinavičius sausio 
13 d.. Mykolas Chrolavičius sausio 
20 d., Liudas Karnas kovo 10 d.

“Talkos” valdyba turėjo mėnesi
nį posėdį gegužės 14 d., kuriame 
peržiūrėjo mokamas nariams už 
indėlius palūkanas ir padarė kai- 
kuriuos pakeitimus. Dabar yra 
mokama už čekių sąskaitas su 
nemokamu čekių rašymu 6%, tau
pomąsias (savings) 12% su nemo
kamu gyvybės draudimu iki 
$2.000, terminuoti 1 m. indėliai 
15%, trumpo termino 90 d. indė
liai 14,25%, registruotų pensijų 
taupymo planas 13,5%. Už asme
nines paskolas imama 20%, nekil
nojamo turto — 18% palūkanų. 
Taipgi aptartas' naujo kompiute
rio darbas raštinėje, kuris pagrei
tino ir suprastino atliekamas 
operacijas. Ta proga nutarta dar 
įsygyti vieną papildomą televi
zinį kompiuterio aparatą prie 
kasos langelių pagerinimui na
rių aptarnavimo, nes dabar kar
tais susidaro laukiančiųjų eilu
tė. Senoji “Philips” buhalterinė 
mašina nutarta parduoti tam, kas 
pasiūlys geriausią kainą Valdy
ba nutarė paskirti Hamiltono lie
tuvių šeštadienio mokyklai moks
lo metų užbaigimo proga $500 
auką. Stasys Dalius

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 
planuoja sudaryti ledo ritulio 
(hockey) komandą. Jaunuoliai 
(virš 17 metų), norintieji prisidė
ti, prašomi skambinti Algiui Cho- 
romanskiui 632-2715 Burlingto- 
ne. Kviečiami prisidėti sporti
ninkai ne tik iš Hamiltono, bet ir 
apylinkių. A.C.

Windsor, Ontario
EDVARDAS IR LEE LINKE

VIČIAI neseniai įdukrino antrą 
mergaitę. Krikštynos įvyks š. m. 
birželio 19 d. Windsore. Krikšto 
apeigas atliks Edvardo dėdė kun. 
Fabijonas Kireilis, gyvenantis 
Čikagoje. Edvardo motina Koste 
Linkevičienė džiaugiasi gražiai 
augančiomis anūkėmis. Kor.

Sault St. Marie, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJI

MAS. Š. m. gegužės 15 d. apyl. val
dyba ukrainiečių salėje suren
gė sėkmingą Motinos Dienos mi
nėjimą. Svarbiausia programos 
dalis buvo keturios muzikantės 
sesutės Stankutės iš Sudburio, 
kurias stebėjo per 120 susirin
kusių žiūrovų, daugiausia sve
timtaučių. Programoje dalyvavo 
ir vietinė šeštadienio mokykla. 
Susirinkusieji buvo pavaišinti 
skania šilta vakariene, o ištroš
kusius aprūpino turtingas baras.

Korespondentas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

1982 m. gegužės mėn. 1 d. popie
tėje buvome maloniai nustebin
ti gausiu giminių, draugų ir pa
žystamų atsilankymu į mūsų na
mus. Visi atėjo nešini skaniau
siais valgiais bei įvairiausiais 
gėrimais, o priedo mus apdovano
jo didžiai vertinga dovana mūsų 
įsikūrimo mieste proga.

Mūsų nuoširdžiausia padėka 
visiems atsilankiusiems ir visiems 
kitiems, kurie, dėl jiems žinomų 
priežasčių, nedalyvavo, bet prisi
dėjo prie bendros dovanos pir
kimo.

Ypatingą padėką reiškiame Z. 
M. Obelienių ir S. A. Olekų, šei
moms, kurios buvo viso to suma
nytojos bei organizatorės dau
giausia prisidėjo darbu ir rūpes
čiu. Jų dėka renginys taip gražiai 
praėjo.

Nuoširdus ačiū draugams — Al
fai. Zigmui ir Stasiui už gražias 
rožes, kurios taip puikiai puošė 
stalus, o man davė naudingą pa
tarimą.

Ačiū S. Augustine Real Estate 
už gražias gėles, prisiųstas ta pro
ga. Nuoširdus ačiū P. V. Lapie- 
niams už asmeninę dovaną.

Ačiū P. Z. Augaičiams, S. J. Au
gustine, St. R. Beržiniams, V. A. 
Čiuprinskams, J. K. Jauneikoms, 
J. Jurėnams, P. V. Gurneliams, P. 
E. Gužams, Alf. Kairiui, T. Lapė- 
nams, P. T. Kareckams, J. B. Lu
kšiams, E. I. Lukošiams, P. V. Lu- 
košiams, D. M. Leightfield, M. Mic
kevičienei, V. M. Miceikoms, J. Ma
čiuliams, St. B. Obelieniams, Z. M. 
Obelieniams, St. A. Olekoms, B. M. 
Povilaičiams, Ks. A. Ratavičiams, 
P. M. Rasokams, E. Rasokienei, E. 
H. Rimkams, V. J. Repšiams, G. E. 
Rugieniams, K. H. Ruliams, L. Br. 
Rutkauskams, A. B. Rudokams, D. 
E. Stemmier, A. St. Steigvilams, 
J. Svilui, V. j. Svilams, D. O. Šiur- 
noms, Alf. Vaitkevičiui, J. M. Vie- 
raičiams, J. L. Vitams, V. B. Vy
tams, V. E. Vindašiams, V. S. Za- 
durskiams, D. J. Žiogams.

Dar kartą ačiū visiems —
Karolis ir Birutė Lukošiui

St. Catharines, Ont.
TAUTYBIŲ FESTIVALIS pra 

‘dėtas vaišingu priėmimu spau
dos, radijo bei televizijos atsto
vams. “Tėviškės Žiburiams” atsto
vavo vietinis korespondentas.

Festivalis pasibaigs birželio 
6 d. Programoje — apie 60 tauti
nių pasirodymų, jų tarpe ir lie
tuvi ų-estų bendras “Open house”, 
įvykstantis birželio 4 d., 5 v.p.p.. 
Multicultural Centre salėje, 185 
Bunting Rd. Lietuviams atstovaus 
“Miss Lithuanian Community” 
Rasa Zubrickaitė.

Oficialus festivalio atidarymas 
įvyko gegužės 23 d. prie miesto 
rotušės. Didysis paradas ir pro
grama arenoje įvyks gegužės 29 d., 
11 v.r. Turėtų kuo daugiau daly
vauti lietuvių ir pasveikinti pra
važiuojančią iškiliąją mūsų bend
ruomenės lietuvaitę. Kor.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

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

JA Valstybės
Susitikimą su etninių laikraš

čių redaktoriais gegužės 5 d. 
Čikagos lietuvių “Ramunės” res
torane surengė ALTos centro 
valdyba, vadovaujama pirm. dr. 
K. Šidlausko. Pasitarimui vado
vavo kun. dr. J. Prunskis. Jame 
kalbėjo svečiai redaktoriai^, 
lenkas Jan Krawiec, čekai dr. 
V. Stranecky ir J. Kučera. ukrai
niečiai — kun. J. Swyschunk ir
l. Gorchynsky. Jie visi pritarė 
pasiūlytam etninių laikraščių 
redaktorių bendradarbiavimui, 
džiaugėsi lietuvių surengtu po
būviu. Esą jiems dabar bus įdo
mu spausdinti žinias apie Lie
tuva ir lietuvius. Svečiams pa
dėkojo ALTos pirm. dr. K. Šid
lauskas, primindamas bendrą 
kovą už sovietų pavergtų tau
tų išlaisvinimą. Artimus ryšius 
su minėtais redaktoriais užmez
gė ALTos sekr. inž. G. Lazaus
kas.

Viktorija Kašubaitė-Matranga, 
sėkmingai garsinusi V. Skuo
džio bylą bei jo siekimą išlais
vinimą amerikiečių spaudoje, 
sutiko talkinti II-jų Pasaulio 
Lietuvių Dienų renginiams 1983
m. birželio 26 — liepos 4 d.d. 
Čikagoje. Ji pasirūpins tų ren
ginių garsinimu amerikiečių 
tarpe.

Sudentę Daivą Barškėtytę 
ALTos valdyba priėmė vasaros 
darbams į Amerikos baltiečių 
komitetą Vašingtone. Darbą, 
finansuojamą ALTos, ji pradės 
birželio 7 d. Šešias savaites 
dirbs Vašingtone, dvi — ALTos 
centre Čikagoje. Jai sudaryta 
proga Lietuvos ir aplamai bal
tiečių reikalais lankytis Vašing
tono įstaigose, susipažinti su 
estais ir latviais. D. Barškėtytė, 
baigusi De Paul universitetą, 
yra lituanistinės mokyklos mo
kytoja, pasižymėjusi visuomeni
ne savo veikla skautų ir ateiti
ninkų organizacijose.

Šv. Pranciškaus 800 metų gi
mimo sukakties minėjimas buvo 
surengtas lapkričio 21 d. Čika
gos Jaunimo Centre. Paskaitą 
apie šv. Pranciškų skaitys kun. 
P. Baltakis, OFM, svečias iš Niu
jorko. Minėjimo ruoša rūpinasi 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Čikagoje židinys, atei
tininkai sendraugiai ir Lietu
vių Moterų Federacijos Čika
gos skyrius.

Baltiečių jaunimo kongresas 
š. m. rugpjūčio 19-22 d.d. įvyks 
estų skautų stovyklavietėje 
Long Island, N. Y. Pasitarimai 
kongreso reikalu buvo pradė
ti 1981 m. lapkričio mėnesį. Da
bar j a u atlikti pagrindiniai 
pasiruošimai, jam kviečiami pa
skaitininkai, veikėjai, JAV val
džios pareigūnai. Kongresu no
rima sustiprinti lietuvių, lat
vių ir estų jaunimo ryšius. Kon- 
gresinėn stovyklon bus priima
mi jaunuoliai nuo 18 metų am
žiaus. Jos programa daugiau 
bus pritaikyta studentams. Pa
grindinis dėmesys teks kalbos 
ir vedybų problemoms. Informa
cijos bei registracijos reikalais 
prašoma kreiptis į Vidmantą 
Rukšį, kuris yra JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos skyrių ryši- 
minkas, šiuo adresu: 305 Arch 
St., Delran, NJ 08075. Tel. 609- 
461-3482.

Venecuela
Didelį karakiškių būrį sutrau

kė Verbų sekmadienio Mišios, 
kurias buvo užprašęs jaunimas 
pagerbti VLB veikėjui a. a. Sta
siui Jankauskui. Jas atnašavo 
lietuvių kapelionas kun. Anta
nas Perkumas, SDB, giedant vi
siems • dalyviams. Evangelijos 
metu buvo išklausyta religinė 
juostelė apie Kristaus kančią 
su J. S. Bacho kantata, kadaise 
radijo bangomis transliuota 
Lietuvai. Gimtadienio vaišes 
kun. A. Perkumui, SDB, surengė 
Bronius ir Nina Deveikiai. Da
lyviai jam sugiedojo “Ilgiausių 
metų”, linkėjo geros sveikatos, 
daugelio metų Kristaus tarny
boje.

Brazilija
Kun. dr. Antanas Milius dei

mantinę savo amžiaus sukaktį 
atšventė balandžio 14 d. kartu 
su kitais lietuviais kunigais Sao 
Paulo mieste. Jis yra dzūkas, 
baigęs Vilkaviškio kunigų semi
nariją, kunigu įšventintas 1933 
m. birželio 11 d. Tad sekančiais 
metais jo laukia auksinė ku
nigystės sukaktis. Sukaktuvinin
kas, gilindamas studijas Šveica
rijos Friburge, apgynė teologi
jos doktoratą "Didysis Meilės , 
įstatymas pagal pirmąjį šv. Jo
no laišką”. Grįžęs Lietuvon, pro
fesoriavo Vilkaviškio kunigų se
minarijoje iki pirmosios sovie
tinės okupacijos. Vokiečių oku
pacijos metais buvo Alytaus gim
nazijos ir mokytojų seminarijos 

kapelionu. Pokaryje iš V. Vokie
tijos atvyko Argentinon, bet 
greit persikėlė į Braziliją. Čia 
darbavosi Camilopolio, Zelinos 
parapijose, prieš1 išeidamas pen
sijon — Šv. Ritos parapijoje Alto 
do Pari. Dabar gyvena Praia 
Grande, dažnai lankosi pas lietu
vius Sao Paulo priemiestyje 
Vila Zelinoje. Sao Paulo lietu
vių Lituanikos stovyklavietės 
įrengimui yra paaukojęs 700.000 
kruzeirų. Likusias savo santau
pas testamentu taip pat yra už
rašęs Lituanikai.

Urugvajus
Velykinius pietus Montevi

deo lietuviams Atvelykio sekma
dienį surengė Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Draugijos ne
seniai įsteigtas jaunimo skyrius. 
Tai buvo pirmasis to skyriaus 
renginys. Dainų ir tautinių šo
kių programą atliko mažieji 
“Rintukai”, paruošti V. Štende- 
lytės, J. Dobilevičienės ir V. Do
relio. Pirmą kartą pasirodė ir 
vaikų kvartetas, kurį sudaro — 
Marisa Blayeska, Karina Platu- 
kis, Karina Iglesias ir Andre 
Baliukonis. Premijas už gražiau
sius margučius laimėjo: I — G. 
Dobilevičius, II — Karina Pla- 
tukis, III — M. Kazlauskaitė, 
IV — A. Baliukonis, V — Marisa 
Blayeska. Laimėtojai gavo di
desnes dovanėles, o v i s i kiti, 
konkurso dalyviai buvo apdova
noti saldainiais. Šventės daly
vius pasveikino jaunimo sekci
jos pirm. A. Grigorio-Šleivys 
ir Gvidas Mačanskas.

Australija
Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo Sąjungos valdyba 
“Tėviškės Aidų” gegužės 8 d. 
laidoje atskleidžia liūdną spor
tininkų susikaldymą, liečiantį 
jų išvyką į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes Čikagoje 1983 
m. vasarą. Nesutarimus sukėlė 
Australijos sportininkų išvy
kos komiteto pasirinktas “Pa
langos” kelionių biuras, kalti
namas ryšiais su sovietiniu 
“Aeroflotu”. Tą pasirinkimą iš
vykos komitetas padarė be 
pasitarimo su ALFA Sąjungos 
valdyba. Esą tas komitetas ofi
cialiai nutraukė ryšius su Ade
laidės sporto klubu “Vytis”. 
Valdybos nuomone, tokiose ap
linkybėse išvykos komitetas ne
gali atstovauti visiems Austra
lijos lietuvių sporto vienetams 
Čikagoje. Susidariusi būklė ga
li padaryti daug žalos sportinei 
lietuvių veiklai Australijoje, 
netgi sugriauti sportininkų klu
bus, metines sporto šventes. 
ALFA Sąjungos valdyba, norė
dama pašalinti nesutarimus, 
nutarė nesiųsti reprezentaci
nės Australijos lietuvių spor
tininkų rinktinės į Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynes Čikagoje. 
Šiuo nutarimu sustabdomas 
aukų rinkimas reprezentacinės 
rinktinės išvykai. Jos komite
tas, prieš užbaigdamas šavo dar
bą, turi grąžinti aukas ir iš 
ALFA Sąjungos gautą $500 pa
skolą. ALFA Sąjungos valdyba 
leidžia atskiriems sporto klu
bams siųsti savo komandas Či
kagon, jeigu jos ten norėtų vyk
ti, bet tokios išvykos valdyba 
nerems. Pranešimas užbaigia
mas pastaba: “ALFAS valdyba 
apgailestauja, kad turėjo pa
daryti šį nutarimą, bet dėl su
sidariusių aplinkybių kitos iš
eities nerado”.

Britanija
DB Lietuvių Sąjungos suva

žiavime buvo pabrėžti ir svar
besnieji šių metų renginiai. Tra
dicinis lietuvių sąskrydis Sek
minių proga įvyks gegužės 29-31 
d.d. Lietuvių Sodyboje. Brita
nijos baltiečių taryba skaudžių- 
jų birželio įvykių minėjimą ren
gia birželio 13 d. Londone, S. 
Martin-in-the-Field šventovėje. 
Britanijos Lietuvių Diena yra 
numatyta Bradforde rugsėjo 11 
d. Joje jau sutiko dalyvauti trys 
chorai ir trys tautinių šokių gru
pės. Šia proga bus paminėta 
Tautos šventė ir DB Lietuvių 
Sąjungos 35 metų veiklos sukak
tis. Finansinė atsakomybė yra 
patikėta centro valdybai, pati 
ruoša — Bradford© skyriui.

Motinos Dienos minėjimą 
Mančesterio bei apylinkių tau
tiečiams gegužės 2 d. savo patal
pose surengė Mančesterio lie
tuvių klubas. Minėjimą pradėjo 
ir jam vadovavo V. Bernatavi
čius. Motinos pareigas šeimai, 
tautai ir žmonijai nušvietė pa
skaitininke O. Ramonienė. Eilė
raščius deklamavo M. Malįaus- 
kienė. Gėlių puokštes minėjime 
dalyvavusiom motinom įteikė 
skautės — I. Gerdžiūnienė ir 
K. Kupstytė. Salėje buvo moti
nai Tėvynei skirta kėdė, pa
puošta berželiais ir tautine 
juosta.



Lietuviška parapija dabar ir ateityje
Kanados LK Centro surengtų svarstybų pranešimai, diskusijos, išvados

Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ro pirm. VYTAUTAS BIRETA kal
ba Lietuviškos Parapijos Metų su
važiavime Hamiltone J. Miltenis

J. VARČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pamaldos
Pirmoji svarstybų dalis pasi

baigė 12 vai. ir visi suvažiavimo 
dalyviai nuėjo į Aušros Vartų 
šventovę dalyvauti Mišiose, ku
rias koncelebravo prel. dr. J. 
Tadarauskas, kun. Aug. Sima
navičius, OFM, kun. J. Staškus, 
kun. J. Liauba, OFM, kun. dr. P. 
Gaida, kun. D. Lengvinas, kun.
S. Šileika, kun. E. Jurgutis, 
OFM, ir kun. I. Mikalauskas, 
OFM. Turiningų pamokslų apie 
mūsų jaunimų pasakė kun. S. 
Šileika. Tai buvo labai įspū
dingos pamaldos, kuriose kar
tu meldėsi toks didelis skai
čius lietuvių kunigų. Prie jų 
prisidėjo ir kun. L. Kemėšis, 
Delhi klebonas, kuris meldėsi 
kartu su suvažiavimo atstovais.

Kaip pagyvinti parapijos 
gyvenimų?

Pasistiprinę hamiltoniečių 
moterų paruoštais skaniais 
pietumis, suvažiavimo dalyviai 
2 v.p.p. vėl buvo pakviesti į ant- 
rųjį svarstybų posėdį, kuriam 
vadovavo J. Andrulis. Šios da
lies pagrindiniai kalbėtojai 
buvo kun. Jonas Staškus, sese
lė Igne Marijošiūtė ir Gabija 
Petrauskienė.

Kun. J. Staškus gvildeno 
klausimų, kaip sustiprinti bei 
pagyvinti lietuviškos parapi
jos gyvenimų bei veiklų. Pasak 
jo, parapijos priešakyje turi 
stovėti lietuvis klebonas, tei
giamai nusiteikęs savo tautai ir 
pasiruošęs išeivinės parapijos 
darbui. Dabartinė Šv. Kazimie
ro kolegija Romoje tokiam dar
bui klierikų neparuošia. Para
pijų klebonai neturėtų būti 
amžini — reikalingas dažnes
nis keitimas.

Parapijų veiklai stiprinti 
reikia jaunų kunigų. Šeimos tu
rėtų rūpintis naujų pašauki
mų ugdymu, puoselėti savo 
namuose krikščioniškų gyve
nimų. Trūkstant kunigų, at
kreiptinas dėmesys į vedusių 
dijakonų paruošimų.

Parapijos gyvenimų žymiai 
pagyvina tarybos, renkamos 
parapijiečių, bendradarbiau
jant su klebonu. Tarybos sudė
tyje, tarp kitų sekcijų, turėtų 
būti ir jaunų šeimų sekcija. 
Jos buvimas daug prisideda 
prie parapijos veiklos pagy
vinimo. Taip pat reikėtų or
ganizuoti religinio švietimo 
sekcijų, kuri rūpintųsi paskai
tomis. diskusijomis, filmais ir 
t.t.

Lietuviškos parapijos tęsti
numui labai svarbus dalykas — 
vaikų paruošimas pirmajai Ko
munijai ir Sutvirtinimui lie
tuvių kalba. Įvestinas sutuok
tinių paruošimas santuokai, 
surengiant atitinkamus kursus 
(kur įmanoma).

Visuomenės dėmesys atkrei
piamas į parapijų metinės 
šventės — atlaidų proga. Rei
kėtų, kad kiekviena parapija 
tokias šventes rengtų. Tai pa
dėtų grųžinti į parapijų ir nu
tolusius tautiečius. Be to, para
pijos taryboje turėtų būti spe
cialus asmuo, jieškantis nuto
lusių tautiečių. Jam turėtų tal
kinti kiti parapijiečiai.

Jaunimas parapijoje
Seselė Igne kalbėjo apie 

jaunimo dalyvavimų parapijos 
gyvenime.

Jaunimų pagal amžių sudaro 

trys grupės: paaugliai, studen
tai ir jaunos šeimos. Jo įtrau
kimas į parapijos veiklų yra 
viena iš sunkiausių problemų. 
Jei yra kas svarbaus, įdomaus, 
jaunimas tuo susidomi ir daly
vauja. Jis dalyvauja tautinių 
šokių grupėse, nes jam tai įdo
mu. Daugeliui mūsų sunku su
prasti jaunimų, nes viskas grei
tai keičiasi. Jo supratimas ir 
ryšys su Lietuva labai skirtin
gas, nesiderinantis su senosios 
kartos supratimu. Krašto kul
tūra, aplinka, ekonomija labai 
veikia jaunimo psichologijų. 
Jaunimas, ypač jaunos šeimos, 
labai dažnai keičia savo gyve
nimo padėtį, gyvenvietes. Jie 
keičia darbovietes, nes darbas 
nuobodus, jieško geresnio ir 
įdomesnio. Nuolatinis keiti
mas vietovių paliečia jaunuo
lio dvasių, jo nusiteikimus ir 
pažiūras. Jaunų šeimų veidas 
keičiasi, praranda lietuviškas 
tradicijas. Jaunos šeimos yra 
praradę tradicinių šeimų tęsti
numo pagrindų, jų daug yra iš
siskyrusių.

Jaunimo brendimų lemia šio 
krašto aplinka: ekonomija, ur
banizacija. geografinis vieto
vių pakeitimas, darbo sųlygos, 
technologija, izoliacija nuo 
bendruomenės. Jis nesupranta 
senosios kartos, nes jo galvoji
mas yra daugiau globalinis, 
platesnis,netelpa senosios kar
tos siauruose lietuviškuose rė
muose.

Dėl parapijos siekių ir jos 
uždavinių mes dažnai nesuta
riame, nes yra skirtingas ver
tinimas. Ar parapija yra Dievo 
malonių šaltinis ar tik kultūri
nis centras? Parapija nėra vien 
lietuvybės ugdymo židinys, nes 
to nepripažintų ir pats Kristus, 
sakydamas, kad parapijos pa
skirtis yra Jį pažinti. Kai pažin
sime Kristų, tai suprasime ir 
savo tikrų tikinčio pašaukimų 
būti gerais lietuviais ir Jo pa
sekėjais.

Jaunimas, jeigu sųlygos yra 
tinkamos, labai aktyviai domisi 
tikėjimo klausimais, siekia gi
lesnio dvasinio pažinimo. Jam 
reikia gyvo pavyzdžio. Dalis 
jaunimo yra įsijungusi į cho
rus, tautinių šokių grupes, or
ganizacijas. įvairius kursus ir 
pratybas. Mokslo ir šeimos įsi
pareigojimai atima jaunuo
liams daug laiko.

Klausiant kaip įjungti jauni
mų parapijos gyveniman, kyla 
klausimas į kų įjungti? Atsa
kant į šį klausimų, tenka kons
tatuoti, kad jis gali dalyvauti 
parapijos pamaldose. Jauniau
sieji dalyvauja su savo tėvais, 
studentai ir jaunos šeimos pa
čios apsisprendžia. Kitose pa
maldose, kaip gegužinės pa
maldos. vargiai kas iš jaunimo 
dalyvauja. Reikia išsamių se
minarų ar paskaitų. Parapijų 
tarybų jaunimo sekcijos čia 
daug gali padėti, jeigu jos iš
vystytų šia linkme savo veiklų. 
Tinkamos parapijos patalpos, 
aktyvios jaunimo organizacijos 
įtraukia į parapijos veiklų.

Reikia išbalansuoti kultūros’ 
įtaka, nes ne šeima turi lemia
mų įtakų į jaunimo auklėjimų, 
bet aplinka. Reikia išbalan
suoti taip pat šeimos patirtį, 
nes didėja šeimų išsiskyrimai, 
kurie neigiamai veikia jauni
mų. Rengiamose stovyklose da
lyvaujantis jaunimas, ypač iš
siskyrusių tėvų, išgyvena šei
mos atmosferų. Parapijos irgi 
galėtų ir turėtų tapti kaip ant
ra šeima, kurioje jaunuolis 
atėjęs į susirinkimų ar paren
gimų pajustų šeimos nuotaikų, 
priklausomumų. Reikia for
muoti tikinčiųjų bendruome
nę, kad žmogus joje rastų gru
pę, kurioje galėtų auklėtis, 
rastų paramos sau ir kitiems 
padėti.

Jaunos ir mišrios šeimos
Apie jaunų ir tautiškai miš

rių šeimų įjungimų į parapijos 
gyvenimų kalbėjo Gabija Pet
rauskienė. Ji konstatavo, kad 
dabartinėms lietuviškoms pa
rapijoms gresia didelis išny
kimo pavojus. Tikinčiųjų skai
čius mažėja. Parapijoms gresia 
religinio ir tautinio išlikimo 
pavojus. Jaunojoje kartoje 
silpnėja tikėjimas ir lietuviš
kumas. Lankant Pietų ir Šiau
rės Amerikos lietuvių koloni
jas, matyti šventovių su užsili
kusiais lietuviškais ženklais. 
Jos priklausė lietuviams, o da
bar ten įsikūrę svetimtaučiai. 
Priežastis šio liūdno mūsų 
šventovių likimo yra lietuviš
kos jaunosios kartos praradi
mas.

Aplamai, šiais laikais žmo
nių religingumas menkėja ir 
silpnėja. Ryškiau yra iškelia
mos materialinės vertybės. 
Siekiant išlaikyti tautines pa
rapijas, turime įvertinti religi
nius ir tautinius dvasinius lo
bius. Šiuos lobius mes privalo
me perduoti savo vaikams. 
Šiuo atveju jaunoms lietuviš
koms ir mišrioms šeimoms mū
sų parapijos pasidaro nepakei
čiamos. Jei mes turime bent 
dalelę religijos ir tautiškumo 
vertybių, tai dėl savo vaikų 
privalome remti savas parapi
jas ir užtikrinti jų ateitį.

Daugelis jaunų šeimų lietu
viškų parapijų nelanko, jomis 
nesidomi, nes gyvena išsisklai
džiusios. Jos naudojasi anglų 
parapijų patarnavimais, nes 
nesupranta lietuviškos para
pijos naudos bei reikšmės. 
Mūsų kunigų pamokslai nelie
čia šių dienų įvykių. Parapi
jos veikla priklauso nuo mūsų 
kunigų vadovavimo. Tik jų ini
ciatyvos paraginti parapijie
čiai susiorganizuoja ir veikia. 
Kunigų santykiai su tikinčiai
siais yra svarbiausias veiks
nys parapijos gyvenime. Per- 
mažas dėmesys kreipiamas į 
ryšių palaikymą. Juos kunigai 
privalo puoselėti kalėdojimo 
ir kitomis progomis.

Jaunos lietuviškos šeimos, 
dalyvaudamos lietuviškose pa
maldose, turi tikslą susitikti 
ir pabendrauti su bendruome
nės nariais, skatinti savo vai
kų bendravimą bei draugystę, 
išgirsti lietuvių kalbą, daly
vauti tradicinėse šventėse ir 
apeigose. Mišrios šeimos nori 
susipažinti su mūsų kalba, li
turgija ir papročiais, su lietu
viškų šeimų nariais ir pajusti 
lietuvišką dvasią.

Įjungimui jaunų lietuviškų 
ir mišrių šeimų į parapijos gy
venimą kalbėtoja pasiūlė: 1. 
organizuoti renginius, kurie 
skatintų šeimų draugystę, 2. 
skatinti vaikų bendravimą, 3. 
skatinti dalyvauti aktyviai pa
maldose. giedojime, sudaryti 
sąlygas dalyvauti lietuviško
se apeigose, 4. paruošti miš
rias šeimas apeigoms lietuviš
kai, kad jas galėtų suprasti,
5. ruošti mišrių šeimų vaikams 
atitinkamas pamokas ir supa
žindinti juos su lietuviškų pa
maldų tvarka bei tradicijomis,
6. suorganizuoti jaunų ir miš
rių šeimų sekcijas, kurios 
ruoštų paskaitas ir atitinka
mus pobūvius.

Dalyvių pasisakymai
Diskusijoms vadovavo K. 

Manglicas. Jas pradėjo jauno
sios kartos atstovas M. Gudins- 
kas, pareiškęs, kad buvo iš
klausyta labai gerų paskaitų 
su racionaliomis mintimis ir 
sugestijomis, kurios nedel
siant turėtų būti vykdomos. 
Hamiltonietis evangelikas 
Enskaitis, pareiškė, kad skai
tytos paskaitos buvo jam “prie 
širdies”, nes tokias pat pro
blemas turi ir lietuvių evange
likų liuteronų parapijos.

Išsivystė gyvos diskusijos dėl 
jaunimo dalyvavimo parapijos 
gyvenime, kurios buvo palies
tos šio posėdžio paskaitose.

Inž. J. V. DANYS, KLB krašto val
dybos vicepirmininkas, kalba KLK 
Centro rengtame suvažiavime Ha
miltone apie lietuviškas parapi
jas Nuotr. J. Miltenio

Konstatuota, kad Toronte vei
kia dvi tautinių šokių grupės, 
turinčios 250 šokėjų, šeštadie
ninė mokykla turi apie 200 mo
kinių, jaunimo šokiuose daly
vauja šimtai jaunuolių, bet ne
daug jų dalyvauja pamaldose. 
Seselė Igne aiškino, esą pa
traukti jaunimą, reikia jam 
duoti tai. ką jo amžiaus porei
kiai reikalauja. Svarbus jauni
mo religinis ir tautinis auk
lėjimas pagal paruoštas pro
gramas, kurias galėtų vykdyti 
parapijų jaunimo sekcijos, 
ruošdamos rekolekcijas, įvai
rius kursus ir pobūvius.

Buvo iškeltas klausimas dėl 
lietuviškų parapijų turto per
vedimo kitoms lietuvių parapi
joms. Paaiškinta, kad parapijų 
nuosavybė yra tvarkoma Kana
dos įstatymais, pagal kuriuos 
nuosavybė priklauso vyskupi
jų korporacijoms ir likvidaci
jos atvejais turtą perima vys
kupijų administracija. Išimtį 
sudaro Kvebeko provincija. 
Anapilio sodybos turtas, kurį 
sudaro kapinės ir salės pasta
tai, priklauso lietuviškai kor
poracijai ir yra lietuvių nuosa
vybė.

Į klausimą, kokia tvarka yra 
organizuojamos parapijų tary
bos ir kokia jų kompetencija, 
atsakyta, kad jas sudaro klebo
nas ir parapijos susirinkimas. 
Taryba yra patariamasis kle
bono organas.

Kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
pasidžiaugęs išsamiomis pa
skaitomis, kurios lietė dau
giausia jaunimo problemas, 
priminė ir mūsų senimą, kurio 
nemaža dalis yra nutolusi nuo 
parapijų. Jo nuomone, reikia 
daugiau rūpintis dabartim, ką 
galime padaryti šiuo metu, nes 
rytojus priklausys nuo šio meto 
atliktų darbų. Kun. dr. Pr. Gai
da, pritardamas iškeltam seni
mo dalyvavimo klausimui, pa
reiškė, kad ši problema yra su
rišta su jaunimo reikalais, nes 
šios dvi kartos sudaro parapi
jas.

Diskusijas užbaigė modera
torius K. Manglicas, pažymė
jęs, kad lietuviškos parapijos 
yra priėjusios kryžkelę, ku
rioje kelio pasirinkimas nu
lems jų likimą.

Svarstybų išvados
Dr. J. Sungaila, apžvelgęs 

skaitytas paskaitas bei diskusi
jas, pripažino, kad svarstybo- 
se buvo labai gerai pateikta 
mūsų parapijų ligos istorija. 
Jis konstatavo, kad: t

1. tautinės parapijos paskir
ties pagrindiniai elementai yra 
religinė sielovada, tautinis 
ugdymas, bendruomeninė bei 
socialinė ir kultūrinė paskir
tis, tarpusavio materialinė ir 
moralinė parama. Visi šie ele
mentai turi būti atitinkamai 
koordinuojami.

2. Išeivijoje, ypač mažesnėse 
kolonijose, tie lietuviai, ku
rie priklauso aktyviai parapi
jai, išlieka lietuviais.

3. Lietuviškumas yra parapi
jos egzistencinis pagrindas. 
Parapijos uždavinys — ugdyti 
ir lietuviškumą. Jei to nėra, 
tai lietuviška parapija nustoja 
savo reikšmės.

4. Parapijos trūkumai — tai 
mūsų tautiškumo ir religingu
mo stoka mumyse.

5. Stoka organizuoto religi
nio auklėjimo išryškino para
pijų tarybų būtinumą, jų veik
lą ir efektingumą. Jos yra pa
rapijinės veiklos nugarkaulis.

6. Jaunoji karta permažai įsi
jungia į parapijos veiklą. Pa
maldų skaitymuose turėtų būti 
įjungta daugiau naujų jaunųjų 
skaitytojų.

7. Kunigai turėtų rūpestingai 
paruošti pamokslus.

8. Pasauliečiai perdaug dar
bo užkrauna ant kunigų pečių. 
Jie privalo padėti kunigams. 
Būtina pradėti ruošti pasau
liečius dijakonais.

9. Lietuviai kunigai, ypač 
vienuoliai, nebuvo paruošti 
lietuviškos parapijos darbui 
išeivijoje. Šv. Kazimiero ko
legija Romoje, atrinkdama 
kandidatus, turi būti atsarges
nė, rūpestingesnė ir juos pa
ruošti išeivijos lietuviškų pa
rapijų darbui.

10. Pasitraukusius nuo para
pijų grąžinti per asmeninius 
santykius. Tai kiekvieno tikin
čio lietuvio pareiga.

Darbingas suvažiavimas bu
vo baigtas 4.30 v.p.p. V. Bire- 
tos padėka globėjams, rengė
jams, paskaitininkams ir vi
siems dalyviams.

KLK Centro rengtame suvažiavime gegužes 8 d. Hamiltone, kur buvo gvildenami lietuviškų parapijų klausimai 
ryšium su Lietuviškos Parapijos Metais Nuotr. J. Miltenio

Mokytojai persekioja mokinius Lietuvoje
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Spalio 21 d. mokyklos direk
torės DOBRANSKIENĖS pave
dimu mokyt. VILKIS tris 
MAKSVYČIŲ vaikus: Liną 
(IV kl.), Stasiuką (IIc kl.) ir Si
mą (la kl.) už kryželių nešio
jimą nuvedė į Šilutės raj. VR 
skyriaus vaikų kambarį.

Keturios uniformuotos dar
buotojos prirūkytame kamba
ryje apklausinėjo Liną:

— Kuo žadi būti užaugęs?
— Nežinau. Dar mažas esu, 

— atsakė berniukas.
— Tikriausisi būsi kunigu?
— O gal būsiu ir kunigu.
— Ne! Tu kunigu nebūsi! 

Baigsi 8 klases, direktorė iš
brauks tave iš mokyklos ir nu
kreips į žemės ūkio techniku
mą.

— Tada baigsiu technikumą.
— Ar patarnauji Mišioms 

bažnyčioje?
— Patarnauju.
— Parašysime klebonui raš

tą, kad tu esi melagis ir tave 
iš patarnautojų atleis. Kaip 
klebono pavardė?

— Aš nežinau.
— Tu esi grynas durnelis, 

kvaišelis, kad nežinai. Pasa
kyk. kuomet nusikabinsi kry
žių?

— Tada, kada direktorė ma
mytės nebešmeiš.

— Matai koks kerštininkas! 
Prižadėk, kad nusikabinsi. 
Jei ne, įtrauksime į įskaitą ir 
išvešime į koloniją.

Linui MAKSVYČIUI pradė
jus verkti, iškvietė jaunesniuo
sius broliukas Stasiuką ir Si
muką.

Jus priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso

— Tai jums mamytė liepė mo
kytojų neklausyti?

— Mamytė liepė mokytojų 
klausyti. Tik kai lieps nusiim
ti kryželį, neklausyti, — atsa
kė abu berniukai.

Ir mažuosius vaikų kambario 
darbuotojos gąsdino kolonija. 
Po to darbuotojos surašė aktą 
ir liepė Linui pasirašyti. Jau
nesnieji broliukai pasirašyti 
nemokėjo, jiems liepė vietoj 
parašo padėti kryželius.

Adakavas (Tauragės raj.).
Lietuvos KP pirmajam sekre
toriui P. GRIŠKEVIČIUI 
Pil. Jadvygos GRIGAITIENĖS, 
Marijonos LAURAITIENĖS ir 
JonoGRIŠKAUS

Skundas.
Š. m. spalio mėn. viename 

"Valstiečių laikraščio" nume
ryje buvo straipsnis "Anoni
mas meluoja”. Tarp kita ko 
straipsnio autorė S. MICKU
VIENĖ rašė:

— Dar vienas panevėžietis, 
pasivadinęs “Sakalu", išsijuo
sęs juodina mokytojus, kurie 
neva užgaulioja tikinčiųjų tė
vų vaikus. Kur? Kokioje mo
kykloje? Koks mokytojas? Apie 
tai — nė žodžio. Žino, puikiai 
žino, kad jeigu parašysi kon
krečiai, jei nurodysi savo pa
vardę, tai redakcija būtinai 
aiškinsis. O tada bus labai ne
smagu, negražu, nes šie “fak
tai” išlaužti iš piršto.

Mes norime Jums papasakoti 
keletą tikinčiųjų vaikų ir jau
nimo diskriminavimo faktų.

Tauragės raj. Adakavo aš
tuonmetės mokyklos direktorė 
Aldona ŽĄSYTIENĖ, pažeis

jums
Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 

provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 
miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 

valstybinės sostinės sritis, didingieji 
Rockie kalnai vakaruose ir už jų.

Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 
didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 

plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 
neturi jokia kita šalis.

Ryžkitės šiais metais pažinti 
naują Kanados dalj!

Kanada
tiek daug įdomybių 

Canadian Government Office de tourisme 
Office of Tourism du Canada

dama TSRS konstituciją, kuri 
visiems TSRS piliečiams ga
rantuoja tikėjimo ir sąžinės 
laisvę, pamokų metu pašiepia 
mūsų vaikus už bažnyčios lan
kymą. Pvz. Algimantą LAU
RAITĮ — VII kl. mokinį išjuo
kė:

— Ko tu eini j bažnyčią? Tau 
Dievas nepadeda.

Antaną GRIGAITĮ, IV kl. 
mokinį, pamokų metu pašiepė:

— Ar jau kunigo skvernus pa
bučiavai?

Arvydą GRIŠKŲ, IV kl. moki
nį, pravardžiuoja “bažnyčios 
šluotražiu".

Mes, tikintieji tėvai, esame 
labai pasipiktinę tokiu direk
torės Aldonos ZĄSYTIENĖS 
elgesiu su mūsų vaikais.

1981 m. spalio 31 d.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus), 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Kapinėse
Berniukas su tėvu vaikšto 

kapinėse. Berniukas skaito pa
minklų įrašus ir stebisi:

— Tėveli, ar blogi žmonės ne
miršta, kad nė vieno jų čia nė
ra?
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Premijomis apdovanoti kūrėjai
Antroji kultūros tarybos surengta premijų šventė Detroite

Nusiskandino ties Kauno pilimi
Apie Lietuvos nusausinimą pagal P. Lėlio pastabas

BRONIUS JUODELIS
Per paskutinius dvejus me

tus JAV LB kultūros taryba, 
vadovaujama Ingridos Bublie
nės, stengėsi labiau iškelti lie
tuvį kūrėją, stipriau pabrėž
ti mūsų kultūrininkų, meni
ninkų ir visuomenininkų įna
šą savo bendruomenei ir jieš- 
koti naujų talentų. Į talką JAV 
LB kultūros tarybai atėjo Lie
tuvių Fondas ir JAV LB valdy
ba, jau dvejus metus iš eilės 
skirdami didesnes sumas lėšų 
kūrėjų premijoms. Jau dve
jus metus iš eilės gausesnių 
premijų skaičiumi buvo pa
gerbti įvairių kūrybos sričių 
laureatai, tuo būdu pagerbiant 
ir visus lietuvius kūrėjus.

Antroji JAV LB kultūros ta
rybos premijų šventė įvyko š. 
m. balandžio 18 d. Detroite, 
greta JAV LB 30-ties metų su
kakties minėjimo. Premijų iš
kilmę pravedė JAV LB kultū
ros tarybos narys Juozas Stem- 
pužis. Dalyvaujant JAV LB 
vadovybei, Kanados LB vado
vybės atstovams J. Kuraitei,
J. R. Simanavičiui, J. Daniui 
bei kitiems, laureatams ir ke
liems šimtams mūsų lietuviš
kos kultūros gerbėjų, antrąją 
premijų šventę pradėjo JAV 
LB kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė, sveikinda
ma laureatus, kūrėjus ir šven
tės dalyvius. Septyni įvairių 
meno sričių laureatai ar jų 
atstovai buvo pakviesti į sce
ną ir atžymėti kultūros tary
bos žymenimis su prasmingais 
įrašais. Šeši buvo apdovano
ti Lietuvių Fondo tūkstantinė
mis, o septintas — JAV LB 
krašto valdybos $3000 premi
ja už literatūrinį kūrinį.

Literatūros premija buvo 
įteikta rašytojui Jurgiui Jan
kui už pasakojimų knygą “Pa
parčio žiedas”, kuri šventėje 
buvo platinama. Savo žodyje 
Jurgis Jankus dėkojo už įver
tinimą, pabrėždamas, kad kul
tūrinių premijų paskirstymo 
ir jų įteikimo iškilmė yra mū
sų įnašas į pavergtos, kovojan
čios mūsų tautos kultūrinių 
vertybių kraičio skrynią. Jam 
premiją įteikė JAV LB pirm. 
Vytautas Kutkus, linkėdamas 
gausaus naujų knygų derliaus.

Dailės premija buvo įteikta 
dail Adolfui Valeškai. Jis, dė
kodamas už įvertinimą, pasi
džiaugė šventės iškilmingu
mu ir sėkmingomis JAV LB 
kultūros tarybos pastangomis.

Kultūros darbuotojo premi
ja (tūkstantinė ir plaketė) 
laureatui prof. dr. Vytautui 
Kavoliui neatvykus į šventę, 
buvo įteikta jo kolegai prof. dr. 
L. Sabaliūnui, kad perduotų.

Lituanistinės publicistikos 
anglų kalba premija buvo 
įteikta prof. dr. Rimvydui Šil- 
bajoriui, kurio nuopelnus dr.
K. Keblio žodžiais apibūdino 
J. Stempužis. “Naujos katego
rijos premiją gavęs, jaučiuosi 
kaip tas Donelaičio žvirblis, 
kuris savo kaimynui sakė: “Be
rods mūsų giminė taipgi gar
bina Dievą”. Dėkojo laurea
tas, reikšdamas viltį, kad to
kie kaip jo darbai bus daug 
plačiau skelbiami pasauliui, 
įsisteigus litanistikos katedrai.

Muzikos premijos laureatui 
prof. Juozui Žilevičiui į šven
tę negalint atvykti, buvo per
skaitytas nuoširdus jo laiškas. 
Jame, dėkodamas už įverti
nimą, laureatas kultūros ta
rybą palygino su Lietuvos švie
timo ministerija, kuri rūpino
si kūrėjų premijavimu.

Radijo pramija buvo paskir
ta “Margučio” programai ir 
įteikta jos vedėjui Petrui Pet- 
ručiui. Savo žodyje laureatas 
P. Petrutis prisiminė pagrindi
nius “Margučio” darbuotojus 
per 50 metų veiklą, visiems dė
kojo ir džiaugėsi, kad premi
jų šventė ir jo s i e 1 a i atne
šė šventę.

Teatro premijat skirta 
“Antram kaimui” buvo įteikta 
jo aktoriams — Eugenijui Bu
tėnui ir Romui Stakauskui. 
Pastarasis dėkodamas už pre
miją, kuri bus panaudota “hu
moro gyslelės tobulėjimui”, 
vaizdavo nieko nepasakantį 
narsų kalbėtoją.

Šventės pradžioje JAV LB 
kultūros tarybos veiklos dir
vą apibūdino vicepirm. Vikto
ras Mariūnas. Jis pabrėžė, kad 
ši dirva labai plati ir joje yra 
visko po truputį. Reikšmin
giausias premijų poveikis iš
eivijai, gaL ir tautai yra dėme
sio atkreipimas į kūrybines 

sritis, į kūrinį ir į kūrėją. Lie
tuvių Fondą jis pavadino kul
tūros tarybos gyvybės pagrin
du, kurio lėšos įgalina skirti 
premijas. Šias premijas šven
tėje įteikė ir nuoširdų svei
kinimo žodį tarė Lietuvių Fon
do tarybos pirm. Stasys Baras 
ir buvęs pirm. dr. Antanas 
Razma.

Laureatus žodžiu sveikino 
PLB vicepirm. kultųros rei
kalams Vaclovas Kleiza, Ka
nados LB kultūros komisijos 
prim. J. R. Simanavičius ir Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos pirm. 
Bernardas Brazdžionis. Tarp 
keliolikos raštu gautų sveiki
nimų buvo perskaitytas Lietu
vos atstovo Vašingtone dr. St. 
Bačkio laiškas.

Meninėje dalyje su visus 
linksmai nuteikusiais škicais 
pasirodė “Antro kaimo” akto
riai Eugenijus Butėnas, Jūra
tė Jakštytė, Juozas Kapačins- 
kas, Dana Mikužienė ir Romas 
Stakauskas. Šventę užbaigė 
JAV LB kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė, dėkodama 
visiems prisidėjusiems prie 
laureatų pagerbimo ir .kvies
dama kūrėjus dar labiau pra
turtinti kultūrinį mūsų gyve
nimą, o visus šventės dalyvius 
— į trečią premijų šventę se
kančiais metais kuriame nors 
JAV mieste.

Antroji premijų šventė už
baigta pietumis su lauretais. 
1981 m. literatūros premijai 
skirti buvo gauti 27 kūriniai. 
Reikia tikėtis, kad 1982 m. jų 
bus dar daugiau, nes taisyklės 
leidžia dalyvauti ir būti premi
juotiems visiems lietuviams 
rašytojams laisvame pasau
lyje.

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

Propanas (natūralinės du
jos) yra labai tinkamas 
kuras vasarnamiams, sto-
vykioms, mėsos kepimui kieme. Jis yra švarus, 
greitai veikiantis, tinkamas virimui, šaldymui ir 
apšvietimui. Bet, kaip ir visos degamos medžia
gos, propanas turi būti vartojamas atsargiai. Ar 
žinote, pavyzdžiui, kad:

propanas, kepant mėsą (barbeque), niekad 
negali būti vartojamas uždaroje patalpoje; 
propano cilinderiai turi būti laikomi lauke ir 
tikrinami kas 10 metų;
propano cilinderis visuomet turi būti nešamas 
ir laikomas vertikalinėje pozicijoje;
propano cilinderiai ant pramoginių autoveži- 
mių turi būti įtaisyti iš lauko pusės arba san
dariai uždarytame skyriuje, kad dujos neįei
tų vidun ir turėtų vėdinimą iš lauko pusės.

Labai patartina propanu 
varomus šaldytuvus kasmet 
valyti ir tikrinti.

Apie tuos ir kitus saugumo faktus daugiau 
žinių rasite mūsų išleistoje nemokamoje knyge
lėje. Išsiųskite atkarpą šiandieną ir gausite ją. 
Tai puikus vadovas, kuris užtikrins saugumą, ir 
propanas visuomet bus jūsų talkininkas, o ne 
pavojus jums ir jūsų šeimai.

Ontario vyriausybė visuomet padeda 
žmonėms.

Ministry of Consumer and 
Commercial Relations 

® Ontario
Robert Elgie m.d., Minister

William Davis, Premier

Sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ, neseniai išleidusi savo muzikinę plokštelę, 
šią vasarą aplankys Australijos lietuvius su koncertais R. C. Ragsdale

Skubiai reikalinga

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos rengiamoje 
vasaros stovykloje Dainavoje 
nuo birželio 20 iki liepos 4 dienos.

Kreiptis į Vilių Dundzilą 
telefonu 312-986-9068 Čikagoje

* IŠKIRPKITE ŠIĄ ATKARPĄ IR TUOJAU IŠSIŲSKITE

To:PROPANE SAFETY, 
555 Yongc Street,Toronto, Ontario 
M7A 2H6.
Please send me your free 
20-page handbook, 
LIVING SAFELY WITH PROPANE

N AMI

ADDRESS:

K NEPALEISKITE
SAVO

SAVAITGALIŲ
DUMAIS!

DR. KAZYS ĖRINGIS

Statistika yra atkaklus da
lykas, bet kartu statistika yra 
ir tam, kad ja abejotum. Todėl 
natūralu, kad kyla klausimai 
ir kartu paaiškinimai.

Būdinga, kad okupacinis 
Lietuvos režimas visaip sten
giasi sumenkinti nepriklauso
mos Lietuvos laimėjimus, ne
išskiriant nė žemių sausinimo 
srities. Taigi režimui parankus 
iki 1939 m. pabaigos 480.000 
hektarų nusausintas plotas gal 
sąlyginai ir tikslus (šis plotas 
po ištyrimo buvo patikslintas 
ir dėl vietinių ūkinių meliora
cinių pastangų jis padidėjo), 
bet nepilnas. Sausinimo dar
bai pilnu tempu ėjo ir 1940 ir 
iš dalies 1941 m., net pirmai; 
siais vokiečių okupacijos me
tais. Tai objektų užbaigimas, 
pasiruošimas grobti miškus, 
durpynus ir pan. Be to, prie 
480.000 ha neprisumuotos buv. 
Vilniaus krašte nusausintos 
žemės. Šiuos visus nuopelnus 
sovietai prisiskiria sau, o pa
gal mano apibendrinimus jie 
priskirtini nepriklausomos 
Lietuvos, aplamai prieška
riniam liaudies ūkiui, kuris, 
griaunamas okupantų, dar 
mėšlungiškai veikė dėl pastan
gų sutelktumo, kol galutinai 
sugriuvo. Todėl nepriklauso
mos Lietuvos nusausintas 630.- 
000 ha plotas, įskaitant ir nu
sausintus valstybinius miškus, 
laikytinas teisingu. Tai sutam
pa su tarnybiniais 1960-63 m. 
nusausintų žemių ištyrimo do
kumentais pagal svarbiausias 
grupavimo grafas: kapitalinė 
statyba, kapitalinis remontas, 
einamasis remontas, griovaka- 
siį plūgų benuotakinis brokas.

Tai labai neparankūs oku
pantui duomenys, kurie paro
dė, kad Sovietų Lietuvoje be
veik 20 metų vyravo prieš ka
rą nusausintuose plotuose ei
namasis arba kapitalinis grio
vių remontas ir krašto darky
mas “benuotakiniais” grio
viais, panaudojant traktori- 
nius grioviams kasti plūgus. Vi
siems buvo aišku, kad tų plotų 

nė iš tolo negalima vadinti nu
sausintais. “MLT Enciklopedi
jos” II tomo 552 psl. nurodoma, 
kad remiantis netransformuo
tais pagal minėtą ištyrirną duo
menimis okupacijos metu iki 
1953 m. pabaigos nusausinta 
86.000 ha (t. sk. 3,3 tūkst. ha dre
nažu). 1954-1958 m. —93,3 tūkst. 
ha, t. sk. 41,3 tūkst. ha drenažu 
ir 1959-1966 m. — 127,6 tūkst. 
ha, t. sk. 104,9 tūkst. ha drenažu.

Taigi, kaip tuoj matysime, 
nurodyti šie skaičiai yra ope
ratyviniai, netikslūs, rėksmin
gi, nes žymiai .išpūsti, ypač 
bendras nusausintas plotas. 
Tik sąlyginai teisinga, kad pa
gal naujo ištyrimo duomenis 
iki 1966 m. pabaigos Lietuvoje, 
įskaitant ir nepriklausomybės 
laikotarpį, iš viso nusausinta 
871.000 ha. O kad iki 1966 m. pa
baigos nusausinta drenažu 
618.000 ha, tai jau tyčinis poli
tinis melas arba “neapdairi” 
specialistus niekinanti redak
cinė klaida. Čia — ne drenažu, 
o nepriklausomoje Lietuvoje 
nusausintas bendras 618.000 ha 
plotas, įskaitant, beje, kiek pa
remontuotas ir dar veikusias 
kaikurių nusisekusias carizmo 
laikų ir Prūsijos (Klaipėdos 
kr.) sausinimo sistemas. (Pa
gal mūsų skaičiavimo principą, 
kaip augščiau minėjome, šis 
plotas — 630.000 ha).

Štai kur “netyčia” paknupo 
okupantas! Negi sakys, kad ne
priklausomoje Lietuvoje per 
20 metų nusausinta daug dau
giau kaip per 20 okupacijos me
tų! Galai su galais aiškiai nesu
eina. Pagal patikslintus duo
menis iki 1966 m. pabaigos oku
puotoje Lietuvoje nusausinta 
ne 306,9 tūkst. ha (t.y. 86,0 plius 
93,3, plius 127,6 tūkst.), o tik 
253.000 ha (871-618.000). Šis 
253.000 ha plotas yra arčiausiai 
tiesos ir nieko bendro neturi su 
871.000 ha. Diktatorius Chruš
čiovas buvo daug kur laikinai 
paleidęs tokius ir panašius į 
juos melo burbulus, kurie, de
ja, sąmoningai pasiliko “MLT 
Enciklopedijos” tritomyje. 
Okupantui tai buvo reikalinga 
emigrantų akivaizdoje niekinti 
nepriklausomą Lietuvą. Tuo 
tarpu tarnybinio nusausintų 
žemių ploto ištyrimo duomenys 
yra mano paskelbti ir laimin
gai pasiekė JAV Kongreso Bib
lioteką. Kai turėsiu progos 
jais pasinaudoti, galėsiu tiks
liau nušviesti šį klausimą.

Parapija kasdienybėje
A

AL. GIMANTAS

Kas gi šiomis dienomis nesi
sieloja lietuviškų parapijų iš- 
silaikymo-tęstinumo galimybė
mis? Visai laiku ir vietoje pa
skelbti parapijos metai, nors 
tai būtų tik deklaracija, ku
ria problemos neišsprendžia
mos. Visdėlto net ir toks dė
mesio atkreipimas laikytinas 
geru žingsniu tinkama linkme. 
Tikriausiai tai prisidėjo ir prie 
eilės straipsnių ta svarbia te
ma pasirodymo mūsų periodi
koje.

Tokios svarstybos turėtų būti 
sveikintinos, nes atskiros nuo
monės, pasiūlymai, ateiną iš 
įvairių vietovių, yra įdomūs, 
aktualūs, naudingi, bandant 
jieškoti atsakymų į keliamus 
klausimus.

Atrodo, kad ir netaip gau
siems mūsiškiams agnostikams 
ši visa problema yra gana ar
tima ir jautri, nes ir jie sielo
jasi parapijų išlaikymu, jas 
laikydami lietuviškomis tvir
tovėmis išeivijoje. Nelengva 
tai paneigti, nebent pasigavus 
vieną kitą neigiamą faktą ir 
pernelyg plačiai išgarsintą.

Kaip ten bebūtų, parapijų 
nuopelnai lietuvybės išsilai
kyme vis dar yra dideli. Be to, 
turėtume suprasti, kad kalbant 
apie mūsų parapijas, nebūtina 
kalbėti, lyginti su religiniais 
išeivijos nusiteikimais. Oficia
lių statistikų turbūt nėra, bet, 
iš atskirų pokalbių spren
džiant, nuolat padėtį stebint, 
norėtųsi daryti išvadą, kad 
lietuviškos šventovės sekma
dienį lankymas, net ir paten
kinamai gausus, nebūtinai turi 
reikšti didesnį religinį atgi
mimą. Gerokai pasidairius ap
link, atrodo, kad tam tikrą dalį 
lankytojų vilioja čia sociali
nis motyvas — pabendrauti, 
susitikti, pasikalbėti, kartu 
kavos puoduką po pamaldų iš
gerti. Be to, čia pat tuoj po Mi

Kad melioracinių darbų 
ginkluotėje 1966 m. pagal in
ventorių sąrašus buvo daugiau 
kaip 6,5 tūkst. mašinų ir mecha
nizmų, galima patikėti. Tik 
niekur nieko nesakoma kiek jų 
tada veikė. O tinkamų darbui 
tada kažin ar buvo pusė me
chanizmų. Tai ypač galioja 
ankstesniems metams.

Todėl dėl nusausintų iki 1966 
m. 253.000 ha dar reikia pasa
kyti, kad sausinimo darbų 
apimtys smarkiai pradėjo aug
ti tik po triukšmingos okupuo
tos Lietuvos 20-mečio sukak
ties. Iki jos per metus nusau
sinti plotai buvo nežymūs. Tai 
liudija ir mažas Melioracinės 
Statybos Valdybų skaičius (t.y. 
MSV arba statybinės organiza
cijos vienetų), kurių 1951 m. 
buvo 5, 1955 m. — 10. 1963 m. 
— 41 ir 1967 m. — 44. Tokiu bū
du iki 1960 m. išaugo tik melio
ratorių kadrai, buvo ištobulin
ta žemių melioravimo techno
logija, buvo sukurta mašinų 
remonto bazė ir kasmet vis 
daugiau buvo gaunama moder
nių mašinų. Todėl tik po 1960 
m. sparčiau pradėjo augti že
mių sausinimo darbų apimtys.

Kaikuriuos P. Lėlio mokslo 
draugus gerai pažinojau. So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos narys,, vicekomisaras ir 
prorektorius P. Šklėrius nevi- 
suomet gražiai apsieidavo su 
nepriklausoma Lietuva. Tik 
senatvėje jo galva praskaidrė
jo. Tuo tarpu nepartinis švie
saus atminimo velionis inž. 
prof. dr. I. Čeičys, buvęs ilga 
metis Lietuvos Hidrotechnikos 
ir Melioracijos Mokslinių Ty
rimų Instituto direktorius, ne
žiūrint augšto posto, negalėjo 
apginti nuo niekinimo nepri
klausomos Lietuvos. Tai mato
si ir iš okupanto elgesio su 
augščiau nurodytais jo vado
vaujamo instituto skaičiais. 
Dėl to jis ir žuvo. Aš profesorių 
pusėtinai gerai pažinau. Pas
kutinė jo gyvenimo tezė buvo 
geliančiai skausminga, liūdna: 
"Dirbti negaliu (trukdymai, 
pažeminimai, nužeminimai), 
nedirbti — negaliu!” Prof. I. 
Čeičys nusiskandino 1970 m. 
vasarą Neryje ties Kauno pi
limi (ne Vilniuje, kaip teigia P. 
Lelis). Jis paskendo toje vieto
je, kur XI amžiuje Nemuno- 
Neries santakoje pirmųjų me
lioracijų dėka aliuvinėse pel
kėse iškilo Kauno pilis ginti 
Lietuvos vardo ir garbės.

šių būna koks nors minėjimas, 
paroda, paskaita ar pan.

Taip, tiesa, kaimynystėje 
visada yra bent dvi katalikiš
kos šventovės. Tikintiesiems 
tai labai paranku ir patogu, 
bet netiesa, kad nelietuviško
se parapijose sakomi pamoks
lai yra gilūs, prasmingi, gerai 
paruošti, o lietuviškose — prie
šingai. Tenka lankyti penkias 
kaimynines amerikines para
pijas, kur dirba skirtingi ku
nigai ar vienuoliai. Jų pamoks
lai nėra geresni už tuos, ku
riuos girdime lietuviškose 
šventovėse. O giedojimas tai 
be jokios abejonės pas lietu
vius visada ir išradingesnis, 
ir geresnis.

Liūdna gaida skamba prane
šimai apie lietuviškų parapijų 
uždarymus. Kažkaip nenorime 
ar neįstengiame į tai žvelgti 

'kaip į pusiau natūralų reiš
kinį didmiesčių gyventojų kai
tos mozaikoje. Jei nebelieka 
aplink arti parapijiečių (išsi- 
kėlimas, mirtys), kaip tos šven
tovės gali likti ir toliau lietu
viškomis?

Ar ne panaši padėtis su lie
tuviškąja periodika, kai skai
tytojų skaičiai mažėja? Šį sa
kinį reikėtų papildyti ta pras
me, kad vienas kitas laikraštis 
tuo pat metu savąjį tiražą bent 
kiek padidina. Vadinasi, kol 
kas bendroji padėtis nėra jau 
tokia beviltiška.

Likusios lietuviškos parapi
jos dar yra stiprios ir tokiomis 
liks dar tam tikrą laiką iki na
tūralios gyvenimo raidos. Lie
tuviai ir toliau jas lankys bei 
rems ir bent sekmadieniais 
šventovių aplinka bus judri 
ir gausi.

Kalbėti apie religinę pusę, 
atgimimą, tai jau visai kita te
ma, kurios nederėtų lengvai 
užmiršti. Tačiau, kol mūsų 
šventovės, salės, veiklos pa-

(Nukelta j 10-tą psl.)



“Banuta” — lietuviška opera?
Ji statoma latvių choro Niujorke š.m. birželio 5 d.

1981 m. lietuviai entuzias
tingai veržėsi į tris operos "I 
Lituani” pastatymus, kuriuos 
lietuviškai atliko Čikagos Lie
tuvių Opera. Ar tai lietuviška 
opera? Šio kūrinio nėra jokia
me standartiniame operos re
pertuare. Nors apie 1870 me
tus opera “1 Lituani" buvo po
puliari Italijoje, šiandien re
tai kur yra statoma, o čikagiė- 
čių šios operos atgaivinimas 
Amerikoje buvo premjera. Ši 
opera niekad nebuvo pastatyta 
Lietuvoje. Operos “I Lituani” 
kompozitorius Ponchielli ir 
libretistas Ghislanzoni buvo 
italai, o operos muzika tikrai 
nieko bendro su lietuviškumu 
neturi. •

Kodėl ši opera yra lietuviams 
taip patraukli? Lietuvius aiš
kiai traukė šios operos libre
tas, paremtas XIV š. Lietuvos 
istorijos įvykiais, ir faktas, 
kad ji buvo pastatyta Čikagos 
lietuvių su lietuviais solis
tais.

Tačiau yra dar viena, netaip 
gerai plačiajai visuomenei ži
noma opera, kurios istorija yra 
panaši į operos “I Lituani” isto
riją. 1920 m. žinomas latvių mu
zikas Alfreds Kalninš parašė 
operą “Banuta” pagal 1903 m. 
Arturs Kruminš sukurtą libre
tą. Tais pačiais (1920) metais 
šis veikalas buvo pastatytas 
Rygoje ir pasiliko repertuare 
kaip sėkmingiausia ir populia
riausia latviška opera. Latviš
ka opera? Kadangi “Banuta” 
buvo parašyta latviškai, o kom
pozitorius ir teksto autorius 
buvo latviai, tai taip ir atro
do, tačiau libretas kitaip sako.

Šios operos veiksmas yra nu
keltas į senovinę Lietuvos- 
Latvijos praeitį. Matyt, 1903 m. 
Kruminšui atskiros Lietuvos ir 
atskiros Latvijos sąvoka per
daug nerūpėjo. Veikėjų vardai, 
kaip Valgudis, Zvantevaitis, 
Krivis, Daumantas, Kunigas, o 
taip pat III ir IV veiksmo vie
ta romuva ir dažni Lietuvos 
paminėjimai rodo, kad veiks
mas vyksta Lietuvoje. Nors 
libretas nėra paremtas isto
rija, tačiau kaikurie įvykiai 
rodo, kad viskas vyksta XIII 
š., valdant Mindaugui, kai gy
veno į rizikingus veiksmus lin
kęs kunigas (kunigaikštis) Dau
mantas.

Kruminš, kaip ir daugelis 
kitų XIX š. poetų, buvo sužavė
tas iš dalies miglotomis vidur
amžių legendomis, mitais ir, 
perdaug nekreipdamas dėme
sio į istorinius faktus, žaidė 
įvykiais, kad sukurtų jaudinan
čią, romantišką istoriją, pil
ną mistikos, patriotizmo, sen
timento ir keršto garbei ginti. 
Visa tai jam netrukdė įvesti į 
libretą latviams būdingus vi
durvasario papročius ir “Li
go” dainas į Lietuvos romuvą, 
kur tos dainos nėra žinomos. 
Jo mistinio paparčio minėji
mas, kuris pražysta vasaros 
vidurnaktį, galėtų priminti 
Latviją arba Lietuvą, nes šis 
mitas abįem tautom yra bend
ras.

Operos “Banuta” partitūra 
nebuvo išleista iki 1968 m. 
(apie 48 metus po pirmojo pa
statymo). Kai Latvijoje vyk
davo valdžių pasikeitimai, 
buvo keičiamas cenzoriams 
patenkinti ir libretas. 1937 
m. pastatyme, kai Latviją val
dė Ulmanis, nebūtų buvę tin
kama, kad latviškas tautinės 
operos veiksmas vyktų kaimy
niniame krašte. Todėl visi Lie
tuvos paminėjimai buvo pa
keisti į “ tėviją” — tėviškę. Vei
kėjų vardai nebuvo pakeisti. 

arba The Honorable William F. Bolger. Postmaster General of the 
United States. Washington, D.C. 20260. USA

Dear Sir
Stephen Darius and Stanley Girėnas, two American pilots of Lithuanian des 
cent, undertook a transatlantic flight in 1933. Their flight aboard the "Litua- 
nica " began in New York and ended tragically a few hundred miles short of 
their destination. Their goal to conquer the skies for the bettennent of mankind 
lives on even today in the spirit of the spaceship "Columbia ". In commemora
tion of the 50th Anniversary of the historic flight of Messrs Darius and Girėnas, 
I kindly request that in 1983 the U.S. Postal Service issue a commemorative 
postage stamp in their honor.
Respectfully yours,

tačiau žodis “kunigas” buvo 
pakeistas labiau latviškai 
skambančiu žodžiu “kunigs”. 
Kadangi pastarajame žodyje 
yra vienu skiemeniu mažiau 
tai jis neatitiko muzikos ir rei
kėjo pridėti dar vieną skieme
nį pvz. "kunigs jis”, kad būtų 
prisitaikyta prie muzikos.

Dar daugiau pakeitimų bu
vo padaryta 1940 m. sovieti
nės okupacijos pradžioje. Pri
sitaikant prie cenzūros, bu
vo išmesti lietuviško ar latviš
ko patriotizmo paminėjimai ir 
žodžiai, turintieji ryšį su ti
kėjimu, kaip Dievas, malda, 
altorius ir pan. Autoriai taip- 
pat turėjo prisitaikyti prie so
vietinės “ideologijos” ir para
šyti kitokią operos pabaigą. 
Čia “liaudis” sutrukdė Banu- 
tai ir Vižučiui nusižudyti ir 
atleido Banutą nuo keršto prie
saikos, kad ji ir Vižutis galėtų 
sulaukti šviesios ateities. Ne
reikia nė sakyti, kad kompozi
toriaus stilius per 20 metų pa
sikeitė ir naujai parašyta pa
baiga pridurta prie ankstyves
nės kūrybos atrodo išgalvotai 
ir dirbtinai. 1970 m. dabarti
nio Latvijos operos muzikos 
direktoriaus Aleksandro Vilu- 
manio dėka originali pabaiga 
vėl buvo panaudota ir dabar 
statomos “Banutos” versija 
labiausiai primena originalą.

Tarp 1930 ir 1940 m. Lietu
va ir Latvija buvo užsiėmusios 
savo tautiškumo atstatymu ir 
jų tarpe nebuvo kultūrinio 
bendrdarbiavimo, išskyrus at
sitiktines solistų gastroles. 
Gaila, kad Jurgio Karnavičiaus 
“Gražina” niekad nebuvo gir
dėta Latvijoje, o Kalninšo “Ba
nuta” — Lietuvoje. Tai būtų 
buvę naudinga abiem tautom.

Š. m. birželio 5 d. Niujorko 
latvių choras ir orkestras ^at
liks koncertinį ištisos “Banu
ta” operos pastatymą, kuris 
įvyks Niujorko Carnegie salė
je. Pagrindinį Daumanto ir 
Valgodžio vaidmenį atliks Či
kagos Lietuvių Operos solis
tas Algis Grigas. Čia lietuviai 
turės progos pastebėti, kad 
Kalininšo muzika turi savyje 
daug lietuviško stiliaus, o mu
zikos mėgėjai, kurie prisimena 
“Gražinos” pastatymus Kaune, 
Čikagoje ar Niujorke, išgirs, 
kad “Banutos” muzikinis sko
nis yra panašus.

(Adresas informacijai: New 
York Latvian Concert Choir, 
Inc., c/o Juris Padegs, 22 Min
turn St., Hastings on Hudson, 
N.Y. 10706, USA).

Iš anglų kalbos vertė J.B.

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

Kražių 

monografija
jau ‘‘Draugo" spaustuvėje.

Kas dar nespėjote atsiųsti 
aukos, esate prašomi ją 
siųsti iki birželio mėnesio 
pradžios, kad patektumėte 
į aukotojų sąrašą knygoje.

Aukas siųsti:
Jonas Žadeikls
6522 So. Rockwell
Chicago, III. 60629, USA

Rašykime laiškus JA V 
pašto valdybai ir prašy
kime. kad S. Dariaus ir S. 
Girėno 50 metų drąsaus 
žygio per Atlantu sukakties 
proga išleistų sukaktuvinį 
pašto ženklų. Prašymų pra
šome pasiųsti patys arba 
pasinaudoti čia spausdi
namu. Laiškus siųsti šiais 
adresais:
The Citizens’ Stamp 
Advisory Committee 
c/o The U.S. Postal Service 
Washington.D.C.20260, USA

Toronto gintariečiai savo metinėje šventėje vaidina "Piemenuko sapną" Nuotr. O. Burzdžiaus

Priekaištai ar priekabės?
Ryšium su A. Kairio straipsniu “Žmogui apginti

A n tanus
Maceina

Anatolijus Kairys yra didžios 
energijos vyras, mėgstąs rašyti, 
nepaprastai našus, turįs savą 
estetiką, savą patriotiką, nepa
laužiamą savimaną, trumpai 
tariant savą kelią, kuriuo žen
gia be poilsio ir be apdairos. 
Tai jo stiprybė. Antra vertus, 
jau kuris metas jis vaikšto tarsi 
žmogus palaidais apivarais, vis 
žvilgčiodamas, ar kas nors ant 
jų neužmins. O pasitaiko, kad 
tas ar kitas, tyčiomis ar nety
čiomis, ima ir užmina.

Prieš keletą metų į tas jo vir
veles įsipainiojo mūsoji trem
ties poezija: A. Kairys apkalti
no ją “idėjine impotencija” ir 
paskelbė, esą “kūrybinis mūsų 
gyvenimas, daugelį metų ėjęs 
šunkeliais, dabar pateko į akli- 
gatvį ir čia visai sustojo” ("Tėv. 
Žib.” 1979, nr. 21, p. 7). Šio kal
tinimo pagrindas pagal A. Kai
rį: “Sėdėjimas po akacijos ša
komis ir dainavimas nėra nei 
kūrybinė vertybė, nei juo la
biau tautinė dorybė” (t.p.). Ma
tyt, H. Radauskas savo eilėraš
čiu “Dainos gimimas” bus pa
taikęs ant nusidriekusių api
varų.

Nūn, pastarajame pasikalbė
jime su "Tėviškės Žiburių" re
daktoriumi A. Kairys prasita
rė, “prieš porą mėnesių” atida
vęs “rinkti naują eilėraščių 
rinkinį ‘Lotofagų šaly’ ”, kuris 
“turėtų pasirodyti prieš Nau
jus Metus" (“TŽ” 1982, nr. 12, p. 
7). Tad bus labai ir labai įdomu 
patirti, ar tie homeriškieji lo- 
tofagai išves mūsų kūrybinį gy
venimą iš minėto akligatvio, ar 
aną akligatvį tik papildys; ar 
mestas kaltinimas pasirodys 
buvęs tikras priekaištas, ar tik 
bejėgė priekabė.

Neseniausiai į A. Kairio api
varus pakliuvo ir Tomas Venc
lova. “Tėviškės Žiburių" redak
toriaus paklaustas, ar “geras 
kūrinys jau yra patriotika”, A. 
Kairys nedvejodamas atsakė: 
“Ne. Geras kūrinys dar nėra 
patriotika. Girdėjau tokių kal
bų... Tomas Venclova, prisime
nu, atsakė, kad jis specialiai 
patriotinių eilėraščių nerašąs 
ir manąs, kad gera kūryba kar
tu yra ir patriotinė kūryba” 
(“TŽ”, t.p.). T. Venclovos teigi
nys yra pati akivaizdybė: gera 
kūryba praturtina tautos kultū
rą ir todėl savaime yra patrioti
nė. Ko gi tauta galėtų iš litera
tų daugiau reikalauti, negu ge
ros kūrybos? Ryšium su šia 
mintimi man ateina į galvą J. 
Maritaino žodžiai, rasti jo su
sirašinėjime su J. Cocteau 
(1920 m.): "Dievas nereikalau
ja jokio ‘religinio meno’ ar ‘ka
talikiškojo meno’. Menas, kuris 
jam patinka, yra menas — su vi
sais savo iškyšuliais” (Jacques 
Maritain, Der Kuenstler und 
der Weise, Augsburg, be datos, 
p. 74). Ar ne tas pat yra ir su 
tauta? Tauta nereikalauja jo
kios ‘patriotinės kūrybos’; ji 
reikalauja tik kūrybos — su vi
sais šiosios iškyšuliais, nes tik 
tuo būdu tauta esti turtinama ir 
savaime džiuginama bei guo
džiama nelaimės atveju. Kas 
tai vykdo, kuria patriotiškai.

Visai neseniai ant A. Kai
rio apivarų užmynėme ir mudu 
su V. Natkevičium savais 
straipsniais dr. Jono Griniaus 
mirties metinių proga (plg. 
“Aidai” 1981, nr. 6, p. 365-392). 
Ir tuoj pat A. Kairys paskelbė 
pastabų “Žmogui apginti” 
(“TŽ" 1982, nr. 14 ir 15). Tačiau 
ir vėl: jau pats straipsnio pa

vadinimas yra priekabus, ka
dangi nei V. Natkevičius, nei 
ašen apie Grinių-žmogų iš viso 
nerašėme. Aš net įsakmiai pa
žymėjau, kad Grinių dėl jo as
mens uždarumo reikia apibū
dinti kitaip, nei anksčiau mi
rusius bičiulius (Z. Ivinskį ir J. 
Brazaitį), būtent: “Ne kaip 
žmogų kasdienoje, o kaip kū
rėją veikale” (“A”, 365). Todėl 
A. Kairio šoksnis “žmogui ap
ginti” tegūli būti suprastas tik 
kaip priekabė, kadangi niekas 
nieko nepuola. Jei betgi į aną 
priekabę čia atliepiu, tai tik 
todėl, kad skaitytojai nesu
prastų jos kaip etinio užmojo 
‘nuskriaustajam’ užstoti.

1
“Aidų" 1981 m. 6-sis numeris, 

skirtas Jonui Griniui, yra pats 
pirmasis bandymas aprašyti, 
redakcijos žodžiais tariant, tai 
vagai, kurią “kultūriniame mū
sų lauke” yra išvaręs Grinius 
kaip “meno kritikas ir dramų 
kūrėjas” (p. 364). Apsirėžta 
tik dviem atžvilgiais, nors Gri
niaus vaga ir yra buvusi žymiai 
platesnė. Vis dėlto atrodo, kad 
šie du atžvilgiai — kritika ir 
drama — yra buvę jam būdin
giausi bei vaisingiausi. Kriti
kai ir dramai tad ir yra skirti 
V. Natkevičiaus ir mano 
straipsniai. Jie anaiptol nėra 
kokie “nekrologiniai prisimi
nimai”, kaip juos norėtų su
prasti A. Kairys (“TŽ” 1982, nr. 
14, p. 7); jie yra kūrybos apra
šai, bandą kelti aikštėn tai, 
kuo Grinius mūsų literatūros 
gyvenime ir yra išvaręs minėtą 
vagą. Savame apraše net pa
brėžiau, kad apibūdinsiu Gri-. 
nių tik “kaip dramos kūrėją” 
(p. 365), kadangi “lyrikos Gri
nius, atrodo, iš viso nėra ra
šęs, o epo (romanų) yra, tiesa, 
mėginęs, bet nesėkmingai: 
siųsti konkursams, jo rankraš
čiai premijų nelaimėdavo ir 
dabar tebedūli stalinėse. Dra
ma yra vienintelė būdinga Gri
niaus literatūrinės kūrybos for
ma" (t.p.). Į tai A. Kairys atvei- 
kė keista prikabe: esą tokia 
‘žinia’ yra “kūrybiškai žemi
nanti” ir “skaudžiai neteisin
ga” (“TŽ”, t.p.). Visų pirma: ko
dėl neteisinga? Ar Griniaus (ir 
ne jo vieno) epiniai, o iš dalies, 
kaip minėta straipsnyje, ir dra
miniai rankraščiai nedūli, t.y. 
netrūnija, neirsta, nevirsta iš 
lėto dulkėmis? Galimas daik
tas, kad jie, kaip teigia A. Kai
rys, “laukia leidėjo” (TŽ", t.p.). 
O vis dėlto jo belaukdami, jie 
dūli, kaip ir mes visi dūlėjame, 
vadinasi, senstame ir yrame, 
tarsi stalinėje uždarytas popie
rius. Atrodo, kad A. Kairys ne
suvokia žodžio ‘dūlėti’ seman
tikos, todėl mano, esą dūlėjan
tis rankraštis įskaudinąs jo au
torių.

Svarbiausia gi, kodėl ‘žinia’, 
kad Grinius romanų rašyti mė
ginęs, tačiau nesėkmingai, yra 
“kūrybiškai žeminanti”? Ar vi
si žanrai ir visi bandymai turį 
rašytojui pasisekti? Jau Hora
cijus yra gražiai pastebėjęs, 
kad “kartais snūduriuoja ir ge
rasis Homeras — quandoque 
bonus dormitat Homerus”. Ar 
daug esama tokių genijų, ku
rie būtų prirašę lygiaverčių 
ir lyrikos, ir epo, ir dramos 
kūrinių? Pamaivų ir savima- 
nių, be abejo, esama nemaža. 
Tačiau jie ir lieka pamaivo
mis. W. Flemmingas, nagrinė
damas epo ir dramos struktūri

nes skirtybes, net drįsta teigti, 
kad “apskritai nėra pasitaikę, 
jog tikras dramaturgas tuo pa
čiu metu būtų sukūręs ir ver- 
tingų epinių veikalų... Epinis 
ir dramatinis talentas, atrodo, 
išskiria vienas kitą net stip
riau, nei lyrinis ir dramatinis” 
(Willi Flemming, Epik und 
Dramatik, Muenchen 1955, p.
105) .

Ir tai nėra atsitiktinybė. Jei 
pritarsime mano straipsnyje 
cituotai E. Staigerio pažiūrai, 
kad literatūriniai žanrai yra 
tik kitokie vardai “pagrindinių 
žmogiškojo būvio galimybių” ir 
kad šie žanrai peržengia patys 
save, rodydami į tai, “kas lite
ratūrai nebepriklauso” (“A”, 
365), tai bus visiškai nenuos
tabu, jog kiekvienas talentin
gas rašytojas savaime telkiasi 
aplinkui vieną kurį žmogaus 
būties atžvilgį, savais veikalais 
arba jį dainuodamas (lyrika), 
arba jį pasakodamas (epas), ar
ba jį rodydamas (drama). Tai 
rašytojo prieiga prie žmogaus 
bei jo gyvenimo.

Ir ši prieiga paprastai yra tik 
viena. W. Flemmingas pridu
ria, kad “pašauktasis dramati- 
kas gyvena ir (visa) pergyvena 
kaip tik dramatiškai; jis yra 
dramatiškas, o ne tik kartkar
tėmis turi dramatinių paska
tų, nuotaikų, sumanymų” (p.
106) . Užtat yra didelė retenybė 
ir net išimtis, kad tas pats žmo
gus būtų ir lyriškas, ir epiškas, 
ir dramatiškas. Tarti tad, kad 
tam ar kitam rašytojui nėra bu
vę sėkminga ar lyrika, ar epas, 
ar drama, anaiptol nereiškia jį 
kūrybiškai žeminti, o tik nuro
dyti, kur reiškiasi tikroji kū
rybinė jo galia. Gi ar tai bus pa
daryta mirties metinių proga, 
ar po 10 metų, neturi jokios 
reikšmės. J. Grinius nėra bu
vęs nei dainuotojas, nei pasa
kotojas; jis buvo, kaip rašiau 
savo straipsnyje, “tikras dia
logo žmogus” (“A”, 365), todėl 
ir kūrė dramų, o aš nagrinėjau, 
mano galva, geriausią jo dra
mą “Stella maris” kaip pavyz
dį, kur ir kaip Grinius reiškėsi 
pajėgiausiu būdu.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Birutė Pūkelevičiūtė, DEVIN

TAS LAPAS. Premijuotas roma
nas. Viršelis — dail. Kazio Vesel
kos. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, 1982 m., 472 psl. Kaina 
— $12.

JAV LB TRYS DEŠIMTMEČIAI. 
Redagavo Balys Raugas. Išleido 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba. Viršelis — Jono Stelmo
ko. Tiražas — 1000 egz. Brooklyn, 
N.Y. 1982 m., 374 psl.

PASAULIO LIETUVIS, 1982 m. 
4 (150) nr. Redaktorius — Bronius 
Nainys. Adresas: 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago IL 60636, USA. 
Metinė prenumerata — 10 JAV dol.
Nerimą Narutė, VALANDŲ UPĖS. 

Antras eilėraščių rinkinys. Vir
šelio aplankas — Pauliaus Jur
kaus. Išleido “Lietuvių Dienos” 
(4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
California,) 1981 m. 46 psl.

NELAISVĖJE GIMUS KŪDIKIS. 
Sibiras — 1955, vasario 16. An In
fant Born in Bondage. Kazachsta
no lagerių lietuvių kalinių mintys 
Vasario 16-jai. Spaudai paruošė 
ir į anglų kalbą išvertė Kazimier- 
ras Pugevičius, talkinamas Gintės 
Damušytės ir Marianos Skabeikie- 
nės. Leidėjas — Lithuanian Catho
lic Religious Aid Brooklyn — New 
York 1982. p. 99.
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Kanados Mokslinių Tyrinėjimų 

Taryba birželio 8-11 d.d. 
Halifakse rengia II-ją konferen
ciją jūrų inžinerijos klausimais. 
Inž. Juozas V. Danys yra pakvies
tas skaityti paskaitos apie hid
rotechninių įrengimų statybą 
ant jūrų dugno silpno šlyno 
pamatų. Jis yra suprojektavęs 
daug hidrotechninių pastatų to
kiomis sąlygomis, dirbdamas 
Kanados vandens kelių tar
nyboje.

Dail. Leonas Urbonas, gyve
nantis ir kuriantis Australijo
je, keletą metų buvo lyg ir pasi
traukęs iš dailės pasaulio. Daug 
pastangų jis skyrė savo įsteig
tai sodybai, kuri šiandien yra 
tapusi turistų lankomu dailės 
muzėjumi. Po ilgos pertraukos 
dail. L. Urbonas dabar vėl da
lyvauja grupinėje Sydnėjaus 
dailininkų' parodoje, kuri ati
daryta Strathfielde, Šv. Patri
ko galerijoje.

Metinėje žurnalo “Laiškai Lie
tuviams” šventėje balandžio 18 
d. Čikagos Jaunimo Centre bu
vo paskelbti jau 23-čiojo straips
nių konkurso rezultatai. Daly
viai galėjo pasirinkti vieną iš 
dviejų temų: “Kunigo įtaka žmo
gaus tikėjimui” ir “Pavyzdžio 
galia". Vertintojų komisiją su
darė: pirm. kun. A. Tamošaitis, 
sekr. E. Sakadolskienė, nariai — 
M. Saulaitytė-Stankuvienė, R. 
Kučienė ir P. Razminas. Pirmo
ji $150 premija, parūpinta So
fijos ir Gedimino Mickevičių, 
nebuvo paskirta, neradus jos 
verto staipsnio. Ąntroji $100 
(Juozo Vembrės) premija teko 
Danutei Bindokienei, trečioji 
$75 (Vytauto Vizgirdos) — Ninai 
Gailiūnienei, ketvirtoji $50 (Ste
fanijos Rudokienės) — Gražinai 
Kriaučiūnienei. Vertintojų ko
misija pranešė, kad nepaskir
tos pirmosios premijos $150 su
ma atiduodama kaip dovana Ni
jolei Užubalienei už jos apra
šytus įspūdžius iš paskutinės 
“LL” ekskursijos. Koncertinę 
programą atliko dainininkė ir 
aktorė Elena Blandytė, ją pra
dėjusi K. V. Banaičio, K. Kavec- 
ko, A. Kačanausko dainomis, 
užbaigusi talentingai pateik
ta S. Zobarsko novele “Monsin
joro suoliukas". Atskiru pasi
rodymu įsijungė ir E. Blandy- 
tei akompanavęs pianistas Mani- 
girdas Motekaitis.

Antroji JAV LB kultūros tary
bos premijų šventė, susieta su 
JAV LB veiklos trisdešimtme
čiu, įvyko balandžio 18 d. De
troito lietuvių Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre. Įva
dinį žodį apie 1981 m. premijas 
tarė JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė, iškil
mei vadovauti pakviesdama 
Juozą Stempužį. JAV LB kultū
ros tarybos vicepirm. V. Mariū- 
nas, šios šventės sumanytojas, 
kalbėjo tema “Kultūrinės veik
los dirva”. Pirmiausia buvo 
įteikta JAV LB krašto valdybos 
įsteigta bei finansuojama $3.000 
literatūros premija Jurgiui Jan
kui už jo apysakų rinkinį “Pa
parčio žiedas”. Tai atliko val
dybos pirm. Vytautas Kutkus su 
Ingrida Bubliene. Kitas šešias 
tūkstančio dolerių premijas 
buvo parūpinęs JAV Lietuvių 
Fondas. Jas įteikti turėjo da
bartinis tarybos pirm. Stasys 
Baras, bet jis pasikvietė savo 
pirmtaką dr. Antaną Razmą 
įteikti dailės premiją dail. Adol
fui Valeškai, toliau pats perim
damas šias pareigas. Kultūros 
darbuotojo premiją laimėjęs 
dr. Vytautas Kavolis šventėn 
neatvyko. Ji buvo įteikta jo bi
čiuliui dr. Leonui Sabaliūnui. 
Lituanistinės publicistikos ang
lų kalba premiją priėmė pats 
laureatas dr. Rimvydas Šilba
joris. Muzikos premijos laurea
to Juozo Žilevičiaus iškilmėn iš 
globos namų neišleido gydyto
jai. Jis betgi atsiuntė gražų laiš
ką, kurį perskaitė J. Stempužis, 
pasiūlydamas šį istorinį doku
mentą perduoti paties J. Žile
vičiaus Čikagoje įsteigtam Lie
tuvių Muzikologijos Archyvui. 
Radijo premiją laimėjo veiklos 
penkiasdešimtmetį švenčiančio 
Čikagos “Margučio” vadovas 
Petras Petrulis. Padėkos žody
je jis prisiminė “Margučio” stei
gėją Antaną Vanagaitį bei kitus 
veikėjus. Teatro premija buvo 
paskirta satyrinei Čikagos gru
pei “Antras kaimas”. Jos vado
vas Algirdas T. Antanaitis pre
mijų šventėn atsiuntė aktorius 
Eugenijų Butėną ir Romą Sta- 
kauską, kurie už premijos čekį 
atsilygino nemaža humoro doze. 
Oficialioji dalis užbaigta svei
kinimais ir JAV Lietuvių Fondo 
pirm. Stasio Baro žodžiu. Kiek 
vėliau satyrinių škicų progra
mą atliko penki “Antro kaimo” 
aktoriai.

Maironio “Pavasario balsus” 
latvių kalba išleido Rygos lei
dykla “Liesma". Knygon yra 
įjungtos Maironio poemos, ba
ladė “Jūratė ir Kastytis", dau
guma kitų eilėraščių. Latvių 
kalba jau anksčiau buvo išleis
tos K. Donelaičio ir vysk. A. Ba
ranausko knygos.

Lietuvos Teatro Draugija yra 
įsteigusi metines premijas už 
geriausią sezono spektaklį ir 
teatrologo darbą. Valdybos 
prezidiumas 1980-81 m. sezono 
premijas paskyrė Vilniaus jau
nimo teatro rež. E. Nekrošiui 
už spektaklį “Kvadratas" ir 
teatrologei R. Vanagaitei.

Kretingos kraštotyros muzė- 
juje kaukių, verpsčių, barelje
fų, skulptūrinių biustų parodą 
surengė du medžio drožėjai — 
Anicetas Puškorius ir Juozas 
Lukauskas. Parodon su savo 
darbais taipgi įsijungė trys A. 
Puškoriaus sūnūs — Benjami
nas, Raimondas ir Linas, du J. 
Lukausko sūnūs — Feliksas ir 
Juozas.

Etnografinius filipiniečių šo
kius, žaidimus ir šventinių kar
navalų vaizdus atvežė iš toli
mos Manilos atvykęs ansamblis 
“Fiesta Filipina”, turintis 26 
muzikantus, šokėjus, kasdieni
nius bei šventinius drabužius 
demonstruojančias maneke
nes. Ansamblio koncertai buvo 
surengti Vilniuje, Kaune ir 
Druskininkuose.

Tradicines pavasario gastro
les Vilniuje pradėjo Kauno dra
mos teatras, atsivežęs ilgoką 
sąrašą veikalų: M. Šatrovo “Mė
lynuosius žirgus raudonoje pie
voje", V. Palčinskaitės “Kristia
no Anderseno rožę”, J. Glinskio 
“Kingą”, V. Krėvės “Šarūną”, A. 
Čechovo “Ivanovą”, K. Sajos 
“Šventežerį" ir “Šielų mainus", 
A. Strindbergo "Kreditorius”, 
H. Ibseno "Statytoją Solnesą”, I. 
Radojevo veikalą “Raudona ir 
ruda”. Gastrolės buvo pradėtos 
vyr. rež. J. Vaitkaus šį sezoną 
paruoštu M. Šatrovo “Mėlynųjų 
žirgų raudonoje pievoje” spek
takliu, kuriame yra vaizduoja
ma viena V. Lenino gyvenimo 
diena 1922 m. Tą vaidmenį su
kūrė aktorius Juozas Budraitis. 
Gastroles užbaigs Vilniuje pa
ruošta premjera, kuriai buvo 
pasirinktas amerikiečių rašy
tojo Thorntono Wilderio “Mūsų 
miestelis”. Ši drama, Amerikos 
miestelį sutapdinanti su visa
ta, autoriui laimėjo Pulitzerio 
premiją.

Vilniaus dramos teatras savo 
sezoną užbaigs gastrolėmis po 
Lietuvą. Pirmoji viešnagė bu
vo skirta kauniečiams. Sosti
nės atstovai jiems atvežė Justi
no Marcinkevičiaus “Prometė
ją” ir “Ikarą”, A. Kuternickio 
“Fėjos Dražės variacijas”, pa
gal J. Hašeką paruoštą spektak
lį “Juozapas Šveikas prieš Pran
ciškų Juozapą”, amerikiečio 
Edwardo Albee veikalą “Viskas 
baigta”. Viešnagės metu tiki
masi paruošti premjerą, kuriai 
buvo pasirinkta į dramaturgus 
bandančio žengti Alberto Lau- 
rinčiuko pjesė “Praraja”. Ap
linkinių rajonų centruose bei 
kaimo vietovėse bus suvaidinti 
du veikalai — F. Schillerio 
“Klasta ir meilė”, anglų klasi
ko R. Sheridano komedija “Intri
gų mokykla”. Birželio mėnesį 
Vilniaus dramos teatras gastro
liuos Panevėžyje ir Šiauliuose.

Vilniaus sporto rūmuose ba
landžio 24-25 d.d. įvyko jaunų
jų estradinės dainos atlikėjų 
konkursas “Vilniaus bokštai 
82”. Vertintojų komisija, vado
vaujama kompoz. E. Balsio, kon
kurso laureatais pripažino: “Ne
rijos" ansamblio sol. E. Kučins
ką, Armėnijos televizijos ir ra
dijo orkestro solistę T.’ Bablo- 
jan, talinietį E. Krigerį, A. Rė- 
mėsos vadovaujamą vokalinį 
kauniečių kvartetą. Konkurso 
diplomai įteikti — Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos muzikos mokyk
los moksleivei I. Zelenkauskai- 
tei, šiaulietei O. Karkauskai- 
tei, kauniečiui R. Bubneliui, 
rygiečiui E. Vytuoliui ir jere- 
vaniečiui V. Chačatrianui. Jau
niausios konkurso dalyvės prizą 
laimėjo moksleivėj. Miliauskai
tė iš Mažeikių. Žurnalų bei insti
tucijų prizais buvo pažymėtos 
geriausios dainos bei jų kūrė
jai: L. Vilkončiaus ir V. Bložės 
"Tėvynė” su atlikėja I. Veržbo- 
lauskaite-iš Panevėžio, T. Maka- 
čino ir J. Mačiukevičiaus “Prie 
senos žeminės", T. Leiburo ir
A. Baltakio “Jeigu nerūpėtų”,
B. Gorbulskio ir Justino Mar
cinkevičiaus “Dainuoju Lietu
vą”, A. Rėmėsos ir A. Baltakio 
“Pirmasis”. V. Kst.
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Klevelando moksleiviai ateitininkai mini Maironio 50 metų mirties sukakti

Kanados įvykiai

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 13’/2%
180-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų 14’/2%
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą 14 %
spec. taup. s-tą 13 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 19 %
mortgičius nuo 18 1/4%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS 

------------------------- o------------------------------

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St W

Perkant >ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus’ A. BllŪdZIUS
Telefonai: 534-9286 * namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

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

* Automobilio saugumo pažymėjimai
Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

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

PARKSIDE &
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario TelefOH8S 535-1258

-• • Turime lietuviškų skilandžių, sūrių Ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymts •

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

I Važiuoti j vakarui Dundas St. W. nuo 427 kelio I mylia, sukti kairėn 
prie pirmųių iviesų (j pwtus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen 

gatve tiesiog i garažą.
i • Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniikus pataisymus. • 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kad jų grupių kaltinami asme
nys Kanadoje negalės būti tei
siami. Kanados II D. karo me
tų įstatymai apima tik to laiko
tarpio nusikaltimus pačioje 
Kanadoje. Jie negali būti tai
komi asmenims, kurie tokius 
nusikaltimus padarė kitose ša
lyse. Naujo įstatymo priėmi
mą sulaiko faktas, kad jo veiks
mingumas turėtų būti susietas 

t su labai tolima praeitimi, kai 
normaliai įstatymai tėra lei
džiami dabarčiai ir ateičiai. 
Pasak R. Kaplano, pagal turi
mus įstatymus buvusieji už
sieniečiai, įtariami karo me
to nusikaltimais savo šalyse 
naciams valdant, negali būti 
teisiami, nes jie nėra pažei
dę Kanados įstatymų.

Kanados parlamento kon
servatorių panaudotą skam
bučių triuką provinciniame 
Ontario parlamente pakarto
jo liberalai su savo naujuoju 
vadu D. Petersonu. Atsisaky
mu balsuoti ir grįžti į parla
mentą net 15 dienų J. Clarko 
konservatoriai tada suskal
dė į vieną projektą įjungtus 
kelis svarbius įstatymus. Tas 
projektas buvo padalintas į 
kelių įstatymų projektus su 
atskiromis diskusijomis bei 
atskirais balsavimais. Onta
rio liberalai atsisakė įsijung
ti į pirmąjį perskaityto naujo
jo biudžeto patvirtinimą bal
savimu. Parlamento s a 1 ė n 
skambučiais jie buvo kviečia
mi tik tris dienas, kol paga
liau ir jiems patiems paaiškė
jo, kad rinkėjų pritarimo ne
bus susilaukta. Nuo tokios tak
tikos nusisuko ir Toronto spau
da. Ji pripažino, kad išplės
tame 7% prekybos mokestyje 
esama klaidų. Pvz. be reikalo 
tas mokestis buvo užkrautas 
visam net ir pigiausiam mais
tui restoranuose bei valgyklo
se, ypač kai išsinešamas už
kandas ar nealkoholinius gė
rimus perka vaikai. Pagal anks
tesnį įstatymą maistas i k i 
bendros $6 sumos buvo atleis
tas nuo prekybos mokesčio. 
Tiems, kurie peržengdavo šią 
sumą, reikėdavo mokėti 10%. 
Dabargi betkokiam maisto kie
kiui galios tas pats 7% mokes
tis. Tai reiškia, kad nukentės 
mažiau pinigų turintieji, o 
laimėtojais taps tie asmenys, 
kurie restoranuose palieka 
dideles dolerių sumas. Jiems 
išlaidos bus sumažintos 3%, 
net ir tiems, kurių tarnybines 
vaišes restoranuose padengia 
darbovietės. Visdėlto 7% pre
kybos mokesčio įvedimas dau
geliui lig šiol nepaliestų da
lykų yra permenkas sąmonin
gam parlamentinio darbo nu
traukimui. Esą biudžeto pa
keitimų reikia siekti parla
mentiniu būdu, o ne parlamen
to boikotu.

Ontario premjero VV. Davis 
polinkis visą laiką didinti pro
vincinius mokesčius čia par
duodamoms cigaretėms susi
dūrė su pirmosiomis kliūti
mis. Toronte jau buvo teistos 
dvi grupės asmenų, kurie ci
garetes krautuvėms pradėjo 
atvežti iš Albertos. Šią hele- 
galią spekuliaciją kursto per
daug didelis kainų skirtumas. 
Albertos valdžia kartoną su 
200 cigarečių apmokestina tik 
64 centais, o premjero W. Da
vis vyriausybė — net $3.67. Spe
kuliantai ištisais sunkveži
miais pradėjo cigaretes atvež
ti iš Albertos ir gautą $3.03 pel
ną už kartoną dalintis su jas 
nelegaliai pardavinėjančiais 
krautuvininkais. Abi pusės su
silaukia lengvo uždarbio, 
skriaudžiančio provincinį iž
dą. Sustabdyti tokią nelegalią 
prekybą nebus lengva, nes ja 
veržiasi ir Ontario indėnai,

pagal įstatymą atleisti nuo pre
kybos mokesčio. Rezervatuose 
pirktas neapmokestintas ciga
retes jie už pigesnę kainą par
davinėja baltiesiems. Ontario 
pajamų direktorius S. O’Hara 
viešai prisipažino, kad vien tik 
Toronte iš penkių parduodamų 
dėžučių cigarečių viena yra at
keliavusi iš Albertos ar in
dėnų. Pasak S. O’Haros, dėl tų 
nelegalių cigarečių Ontario 
iždas pernai prarado apie $17 
milijonų. Esą spekuliantai su 
penkių tonų sunkvežimiu at
vežtomis Albertos cigaretėmis 
iš karto uždirba $40.000. In
dėnų rezervatuose par
duodama tiek neapmokes
tinamų cigarečių, kad kiek
vienas ten gyvenantis indėnas, 
indėnė ir net vaikai kasdien 
turėtų surūkyti po 964 ciga
retes.

Didelį triukšmą Ontario par
lamente sukėlė premjero W. 
Davis vyriausybės pernai pa
dalytas nutarimas už $650 mi
lijonų įsigyti 25% akcijų Alber
toje veikiančios amerikiečių 
“Suncor” naftos bendrovės. 
Nutarimas buvo padarytas be 
parlamento atsiklausimo ir 
pritarimo. Pusę sumos — $325 
milijonus vyriausybė, spau
džiama didelio biudžetinio 
deficito, paėmė iš jai priklau
sančio pensijų fondo, o kitą 
pusę pasiskolino dešimčiai 
metų su 14,3% palūkanom. Šis 
kapitalas iškeliavo į JAV, 
kur yra tikrieji “Suncor” sa
vininkai, prisidėdamas prie 
Kanados dolerio vertės kri
timo užsienio rinkoje. Atro
do, W. Davis vyriausybę su
gundė didelį tos bendrovės 
dividentai akcininkams. 1980 
m. už kiekvieną akciją buvo 
sumokėta po $6. tačiau tos pa
jamos 1980 m. nukrito iki 93 
centų, o per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius iki 2 centų 
už akciją. Toronto dienraštis 
“The Globe and Mail”, turin
tis plačiausią pripažinimą vi
soje Kanadoje ekonominiais 
bei finansiniais klausimais, 
ištyrė tos bendrovės 25% akci
jų įsigijimą. Jo sudaryta spe
cialistų komisija paskelbė, 
kad Ontario vyriausybė, akci
joms išleisdama $650 milijo
nų, be reikalo išmetė apie 
$300 milijonų. Esą šią sumą 
buvo galima sutaupyti atsar
gesniu akcijų įsigijimu, ven
giant dirbtinio jų kainų didi
nimo. Akcijų pirkimo detalės 
nebuvo paskelbtos, nors jų 
dokumentacijos pareikalavo 
abi opozicinės partijos. Prieš 
pat paskelbiant naująjį biu
džetą. liberalų vadas D. Peter
sonas iškėlė nepasitikėjimo 
vyriausybe klausimą. Jį lai
mėjo atstovų daugumą turintys 
konservatoriai 66:46 balsų 
santykiu. Dienraštis “The 
Globe and Mail” tada paskel
bė specialų vedamąjį, pateik
damas pavardes visų konser
vatorių, kurie parlamente pa
reiškė pasitikėjimą vyriau
sybe. Pasak dienraščio, bal
suotojai turėtų įsidėmėti tuos 
konservatorius, kurie gynė 
tik savo partijos vyriausybės 
reikalus, ignoruodami įvyku
sį faktą, kad akcijų įsigijimas 
Ontario gyventojams atnešė 
$300 milijonų nuostolį. Esą jų 
pareiga buvo ginti juos atsto
vais išrinkusius mokesčių mo
kėtojus.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubas 

š. m. gegužės 15 d. Golf Haven lau
kuose gerai suorganizuotu ir da
lyviais gausiu (59) turnyru ofi
cialiai pradėjo 1982 m. sezoną. 
Turnyras tradicine tvarka buvo 
pravestas klasių sistemą ir nau
dojant išlyginamuosius smūgius. 
Taip galėjo kiekvienas žaidėjas 
lygiomis pajėgumo teisėmis da-

' Ateitininkų žinios
Praėjusioje šventėje atliko įžo

di moksl. I. Čuplinskaitė, stud. V. 
Birgelis, N. Slivinskaitė, N. Vy- 
taitė.

Moksleivių stovykla Dainavo
je, rengiama MAS, bus birželio 
20 — liepos 4 d.d. lietuviškai kal
bantiems 9-13 sk. moksleiviams. 
Registracijos anketos gaunamos 
pas Daivą Barškėtytę. 6640 So. 
Talman, Chicago. Ill. Tel. (312) 
476-1974. Registracija — iki bir
želio 5 d.

Visi kviečiami dalyvauti gegu
žinėje birželio 20. sekmadienį, 
2 v.p.p., prie Humber upės, Old 
Mill — Etienne Brule parke (ten. 
kur pernai) 2 v.p.p. Visi prašomi 
pasirūpint savo maistu. Bus žai
dimai vaikams ir suaugusiems.

Toronto ateitininkai sveikina 
kun. prof. Stasį Ylą jo 50 metų ku
nigystės sukakties proga. Tai ne 
tik gražių metų sukaktis, bet ir 
turiningų, darbščių metų laiko
tarpis, kurio vaisiai plačiai jau
čiami, ypač ateitininkų jaunuo
menės. Už tai visi dėkingi. L. U.

Moksleivių ateitininkų

STOVYKLA
“NERINGOJE”

šiais metais bus nuo 
rugpjūčio 15 - 22 d. d.

Programa bus labai įvairi ir 
turininga. Stovyklos glo
bėja sutiko būti Gitą Kup
činskienė.

Prašome iš anksto regist
ruotis pas sės. Margaritą:

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

Telefonas (203)928-5828.

Stovyklos mokestis savaitei 
S65.00, registracijos - S10.00.

lyvauti varžybose. Varžomasi bu
vo dėl pereinamųjų metinių tau
rių ir eilės vertingų dovanų. Ge
ros oro sąlygos ir graži aplinka 
daug lėmė. Dėmesio vertos dvi ge
riausios pasekmės: po 79 taškus 
buvo pasiektos Viktoro Kaknevi
čiaus ir Ronaldo Astrausko; 81 
taško pasekmę pasiekė Romas 
Šimkus. Šio turnyro ir kartu pe
reinamųjų metinių taurių laimė
tojai atskirose klasėse taip pasis
kirstė:

Low gross — I v. R. Astrauskas 
79, II v. R. Šimkus 81. Low gross 
moterų klasėje — I v. E. Kėkštie- 
nė 93. A klasės ir P. Stausko tau
rės laimėtoju tapo V. Kaknevi
čius 65 (79), II v. laimėjo R. Stri
maitis 70 (82). B klasės ir A. Kli
mo taurės laimėtojas — E. Slapšys 
65 (84). II v. — H. Stepaitis 66 (85). 
C klasės ir V. Vaitkevičiaus — R. 
Kymanto taurės laimėtoju tapo V. 
Pulkis 65 (89). II v. J. Sewaga 66 
(102). Jaunių klasės ir H. Paukščio 
taurės laimėtoju tapo A. Slapšys 
76 (107), II v. — R. Vaitkevičius 
82 (121) ir III — M Slapšys. jn., 
102 (142). Senjorų klasės ir dr. J. 
Sungailos taurės laimėtoju tapo J. 
Tamulionis 64 (90), II v. Pr. Par- 
gauskas 65 (86). Moterų klasės ir 
Sig. Krašausko taurės laimėtoju 
tapo Gražina Stauskienė 72 (117), 
II — G. Kuchalskienė 73 (111).

Dovanas už arčiausiai primestą 
sviedinį ant rengėjų iš anksto 
numatytų žaliųjų laimėjo E. Ku- 
chalskis, M. Ignatavičius ir R. Stri
maitis.

Turnyrą gerai pravedė klubo 
varžybų vadovai R. Kymantas ir 
M. Ignatavičius.

Pagal TL.G Klubo varžybinį tvar
karaštį jau yra sužaisti trys 
turnyrai. Pirmasis — š. m. balan
džio 24 d. Hornby Towers laukuo
se, kuriame dalyvavo 48 žaidėjai. 
Jį laimėjo Algis Simanavičius 86 
Antrąją vieta dalinosi M. Ignatavi
čius ir V. Kaknevičius, surinkę po 
87 taškus. Antrasis įvyko gegužės 
8 d. Sunny Brea. J. ir H. Paukščių 
golfo laukuose, dalyvaujant 30 žai
dėjų. Jo laimėtojas — R. Šimkus 
79.11 v. — R. Strimaitis 84.

Sekantis, t y. ketvirtasis, š. m. 
turnyras įvyks gegužės 30 d., 12 v., 
Glen Eagles golfo laukuose. Sig. K.

Skautų veikla
• Sukaktuvinės Romuvos sto

vyklos rengėjų komitetas gegu
žės 19 d. posėdyje svarstė ir pri
ėmė stovyklos ženklą, paruoštą 
ps. A. Saplienės. stovyklavimo 
taisykles ir dienotvarkę (s. V. Tu- 
ruta), svečių kvietimus ir ■•Kvies
lį” (v.s. Č. Senkevičius). Išklau
syti ir aptarti projektai: dainos, 
registracijos, maitinimo, šeimi
ninkių. pastovyklių plano ir20-me- 
čio minėjimo. Sekantis posėdis — 
birželio 9 d.

• Jūrų skautų 60 metų veiklos 
paminėjimas įvyks Romuvos sto
vykloje rugpjūčio 14-15 d.d. Bir
želio 2 d., 7.30 v.v. skautų būkle 
tuo reikalu yra šaukiamas plates
nis pasitarimas. į kurį kviečiami 
aktyvūs ir visi betkada buvę jū
rų skautai-tės.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
bendra iškyla į Romuvą — birže
lio 26-27 d.d. Iškylos tikslas — 
tinkamai pasiruošti sukaktuvinei 
stovyklai, sutvarkyti inventorių, 
turėti bendrą sueigą ir laužą, 
pravesti stovyklos šūkio konkursą 
ir visiems smagiai pabendrauti. 
Kviečiami tėvai ir rėmėjai taip 
pat iškylauti.
• Paskirta nauja Kanados rajo

no vadeivė — s. A. Baltakienė, 
87 Hardale Cres., Hamilton. OnL 
L8T 1Y1. tel 385-5681. Linkime 
skautiškos sėkmės, o buvusiai 
vadeivei v.s. L. Gvildienei visi 
ir visos taria nuoširdų ačiū už 
paskirtas sesių reikalams valan
das, kurių buvo labai daug.
• Paskutinė Mindaugo dr-vės su
eiga prieš atostogas įvyko gegu
žės 19 d. Iškyla — drauge su tun
tu birželio 26-27 d.d. Č. S.

Nuotr. V. Bacevičiaus

IA.E.LePAGE

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Nemokamas namo įkainojimas •’ 
(Įstaigo priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

GARBĖNS
Telefonas 489-1543

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb JI A 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAIVl/K 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------

MOKA: = IMA:
14 % už 90 dienų term, indėl. =
14Pi% už 6 mėn. term, indėlius = u* asm. paskolas
15 % už 1 m. term, indėlius = nuo 19 %.
13 % už 3 m. term, indėlius =
14 % už pensijų planą
14 % už namų planą = už mortgičius nuo 18 1/4%
13 % už specialią taup. sąsk. =
11 % už taupymo s-tas =

6 % už čekių s-tas (dep.) =

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 vaL 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,

Telefoną i: 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. Sąjungų

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

Tel. 533-5454

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

Telefonai 533-8451, 533-8452
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ŠV. RAŠTO VERTIMAI
Neseniai skaitėme spaudoje iš

samią A. Maceinos recenziją prel. 
L. Tulabos išversto Šv. Rašto. Re
cenzentas visus skaičiusius įtikino 
pavyzdžiais. Tik kiekvienam, neži
nančiam aplinkybių irgelmių, rea
lybės ar kasdienybės, atrodo labai 
apgailėtina, kodėl didysis recen
zentas tokį didelį savo darbą pa
skyrė jau nebepataisomam reika
lui. Kodėl tų puikių lituanistikos 
žinių nepanaudota bendram labui, 
kai leidinys dar nebuvo atspaus
dintas? Juk čia ne kūrybos veika
las, kuris vienam kitam skaityto
jui patiks ar nepatiks. Čia Šv. Raš
tas visiems tikintiesiems, visiems 
geros valios žmonėms. Jeigu žino
ta, kad prof. A. Salys buvo numa
tytas kalbai peržiūrėti, tai jam 
mirus ar nebuvo galima gera valia 
talkinti lituanistikos žinynu? Da
bar iš visos tos didelės ir įtikinan
čios recenzijos lyg ir padvelkia no
ras parodyti vertėjo netobulumą, 
recenzentui tobulumo bokštu iš
kylant, kai jau šaukštai po pietų. 
Recenzijoje buvo teigiamai verti
nami Lietuvoje paruošto Šv. Raš
to vertimo tekstai su vienu-kitu 
pavyzdžiu. Jie ten kelių žiūrėti, 
skaityti, derinti išvertus ir galuti
nai paruošti.

Eiliniam besimeldžiančiam no
risi prašyti: leiskite melstis paga
liau, nuolat nemaišykite maldos 
tekstų, kaip loterijos bilietukų. 
Ir vėl iš naujo. Lyg įmantriau, o iš 
tikro nė kiek, tik gramozdiškiau 
nauju maišymu pakeičiama.

Štai naujas sekmadienių ir šven
tadienių mišiolėlis. Nežinau ko
kiais vertėjais remtasi. Turi vysk. 
Brizgio aprobatą.

4 psl. "Prisipažįstu...nusidėjau... 
ir apsileidimais" buvo gerai ir jau 
prigiję “apsileidimu", nes apsilei
dimas savo prasme nereikalingas 
daugiskaitos, ypač- šioje mintyje, 
tad nereikėjo jo daugiskaitinti. 
Po kelių kitų teksto naujovių, per- 
maišymų prieiname 6 psl: “Garbė 
Dievui aukštybėse”. Sakyčiau, bū
tų žavinga, jei visos žinovų galvos 
šlovę pakeistų kuo lietuvišku, jei 
nerandama įmantresnio gražaus 
naujadaro; gal palikti dvigubą gar
bę Dievui stipriau pagarbinti, 
apsieinant be šlovės.

Toliau kreipiamės į Kristų Die
vą. Iš kreipinio pereinama lyg į 
Jo mokymą: “Tu naikini pasaulio 
nuodėmes, Tu sėdi Dievo Tėvo de
šinėje”. Jis Pats žino tai, kam čia 
mes jam sakom, kad naikina pasau
lio nuodėmes, kad sėdi (ar nesėdi, 
o yra, kaip ir visur Dievas yra) Die- 

* vo Tėvo dešinėje. Buvo geriau tę
simas kreipiniu "Pasaulio nuodė
mių naikintojau, sėdintysis Dievo 
Tėvo dešinėje". O dabar sakome 
Tu tai darai, tai padaryk mums 
tai...neišeina taip su Juo kalbėti. 
Užbaigiama: “Jėzau Kristau, su 
Šventąja Dvasia Dievo Tėvo gar
bei. Amen.” O ar nebuvo tiksles
nis pirminis: “Jėzau Kristau, su 
Šventąja Dvasia ir su Dievu Tėvu. 
Amen"? Šiuo išreiškiama Trejybė, 
o naujuoju Sūnus ir Dvasia tik 
"Tėvo garbei".

23 psl. Tikėjimo išpažinime švie
sybė iš šviesybės yra tinkamesnė, 
didingesnė ir gilesnės prasmės nei 
naujumą — šviesa iš šviesos. Sa
kom Dievo galybė, rūstybė, švie
sybė — stipriau nei šviesa.

Vietoj pikto rašoma blogis. Te
būnie, priprasime gal, kaip Sveika- 
marijoj prie Sūnaus, kai prasmė ta 
pati. Gerai, kad maldoje “Tėve 
mūsų" įvesta neleisk mūsų gun
dyti, nors anglų kalboje tebėra ne
vesk.

31 psl. Tikėjimo paslapties pir
mas variantas nepakeistas. Gerai, 
ir norisi jį tevartoti. Antrasis su 
įžangos papildymu irgi priprasti- 
nas, o trečiasis jau atrodo visiškai 
naujas, negirdėtas.

Angliškuose tekstuose to amžino 
kaitaliojimo netenka girdėti. Ne
priimtinų naujumų pasitaiko vi
sur. Pvz. Brant Beach, N.J., Vely- 
kose diakonas sako pamokslą. 
Plokščia kalbelė, ne tie įdomūs, 
turiningi pranciškoniški pamoks
lai. O D. Ketvirtadienio iškilmin
gume, su daugybe kunigų, naujai

pašventinamų pasauliečių ir Ko
munijos dalinimas rūpios duonos 
trupinių pavidalu, užgeriant vynu, 
irgi persistengimas naujovėse. 
Ten prie altoriaus daugiau mo
terų nei vyrų, pamokslai turiningi, 
tik iškilmių atvejais kartais per
sistengiama. Tai ir važiuoji žmo
gus 80 mylių į lietuviškos šven
tovės pamaldas, laikomas lietuvių 
pranciškonų apipavidalintoje 
apatinėje rūsio salėje, pabūti 
valandėlę savoj maldoj su retėjan
čiais savais lietuviais.

Ar išmanau kiek lituanistikoje? 
Salio, Skardžiaus, Joniko, Kruopo 
klausytoja buvau. Bet čia tik dau
gelio žmonių mintis pasakiau, ku
nigų skaitiniuose tevargsta jie 
patys.

Audronė O.B.

DU “DĖKUI"
Kas dieną perleisdamas per akis 

ir galvą sunkaus Amerikos pašto 
maišo turinį — šimtus informaci
nių laiškų ir leidinių, žinoma, ang
liškai, “užmirštu” dvelkimą Lietu
vos dvasios. Kai paimu lietuvišką 
knygą, kaip Liudo Dovydėno “Ka
raliai ir bulvės”, jo Lietuvos kaimo 
“istorijos" parodo, kiek aš esu 
išsiilgęs to, ko nebūna mano Ame
rikos pašto maišuose — negaliu pa
dėti tos knygos, nors atsilieki! kas
dieniniame savo darbe angliškai.

Dovydėnas yra panašus, atleiskit 
už palyginimą, į “tarybų" Lietu
vos rašytoją Vytautą Rimkevičių 
— šis taip pat giliai lietuviškai 
(kalbu ne apie lietuvišką kalbą) 
aprašo mūsų kaimą. Skirtumas — 
Rimkevičiaus talentas yra sujung
tas su tarnavimu "generalinei li
nijai”, o Dovydėnas “ryšių su tau
tiečiais užsienyje” leidiniuose 
yra pašiepiamas. Rimkevičiaus 
“Girėnai” davė man daug malonių 
valandų, jei neskaityti tų “tary
binių" ašakų, o Dovydėno pusla
piai neerzina estetinio gomurio 
(tas, žinoma, “ryšių su tautiečiais" 
akyse padaro mane beviltišku “im
perialistu". “liaudies priešu" ir 
t.t.).

Dėkui Dovydėnui už mano valan
dų praskaidrinimą ir dėkui Rim
kevičiui už tą patį — tik nedėko- 
jant už jo man nereikalingų “iš
tikimybės” užuominų.

Arėjas Vitkauskas, 
World-Wide News

Bureau redaktorius

PENSININKŲ NAMAI
“TŽ” 19 nr. išspausdinta žinutė 

apie naujos Toronto pensininkų 
organizacijos valdybos pastan
gas pradėti užvilkintą namų sta
tybą. Mano nuomone, nei dabar
tinis sklypas, nei namų planas 
nėra tinkami tam reikalui. Daug 
patogesnė vieta būtų arčiau Pri
sikėlimo šventovės, pvz. kad ir pa
rapijos turima autoaikštė. Iš čia 
pensininkams būtų patogu nueiti 
šventovėn į pamaldas ir susitik
ti su savo artimaisiais bei kitais 
tautiečiais. Tą aikštę galima pa
didinti nupirkus prie jos esančius 
namus pietinėje pusėje. Pensi
ninkų namuose nereikalingos 
sporto salės, užtenka vienos ne
didelės. M. Gegužis

DĖKINGI
Mūsų trys lietuviai labai dėkin

gi tam geradariui, kurio dėka gau
na “Tėviškės Žiburius". Aš irgi esu 
dėkingas tam torontiečiui, Jmris 
per eilę metų sumoka mano “TŽ" 
prenumeratą oro paštu.

J. Giedrys 
Montevideo, Urugvajus

TAISYTINI DALYKAI
Mūsų pokalbyje, išspausdin

tame “T. Žiburiuose’,’ vietoje so- 
cialkolonizmo atsirado “social- 
komunizmas" (korektūros klaida, 
Red.). J. Varčiaus paruoštame 
mano paskaitos atpasakojime 
“TŽ” 17 nr. įsibrovė netikslumas. 
Ten teisingai pasakyta, kad Vil
niaus universitetas neturi teisės 
tvirtinti jame apgintų mokslinių 
laipsnių, bet kad juos tvirtina 
Maskvos universitetas, netiesa. 
Tvirtina maskviškė biurokratinė 
“Augščiausioji Atestacinė Komi
sija", kaišiojant trigrašį KGB 
agentams. k. Ėringis

Lietuvos Kankinių vardo parapijos procesija metinės šventes proga eina į lietuvių kapines Nuotr. G. Kurpio

“Volungės” skrydis augštyn
Metinis torontiškio choro koncertas

TADAS GUREVIČIUS

Gegužės 16 d. į Toronto Lie
tuvių Namų Vytauto D. menę 
suskrido “volungės" savo kon
certui, vadovaujamam muz. D. 
Viskontienės. Na, kaipgi to
kia proga nepasinaudoti! 
Juoba, kad ir “TŽ" redaktorius 
paragino — mat reikėsią 
parašyti.

Taip ir nuvykau, be kita ko, 
net visu pusvalandžiu anks
čiau. Pajutau, kad tai bus ne
paprastas įvykis, nes salėje 
jau buvo prisirinkę nemažai 
žmonių. Daug kur kėdės jau 
buvo užimtos ankstyvesnių 
klausytojų, net ir rankinukų, 
drabužių ir kitokių daiktų. Pa
galiau, susiradęs vietą netoli 
kažkodėl stipriai apšviesto 
stalo su dviem mikrofonais, 
prisėdau šalia kaimynės ir 
besišnekučiuodamas peržiū
rėjau programą. Ji sudaryta 
daugiausia iš lietuvių kompo
zitorių ir kelių kitų. Be to, 
programoje įrašyta solistė I. 
Černienė iš Londono. Ji daina
vo solo ir kartu su choru.

Užuolaidai atsivėrus, choris
tų puošnumas, šauni laikysena 
ir maloni šypsena atkreipė 
klausytojų dėmesį, lyg ir iš 
anksto pranašaudama koncer
to pasisekimą.

Choras savo uždavinį atliko, 
būdamas gana gerai techniš
kai pasiruošęs ir drausmin
gai nusiteikęs. Koncerto me
tu buvo matomas ir jaučiamas 
stiprus ryšys tarp dirigentės, 
choristų ir akompaniatorių. 
D. Viskontienė lengvai išlai
kė choro drausmę be perdėtų 
mostų rankomis ir kitų tra- 

'faretinių priemonių. Choris
tai, malonu pastebėti, sėkmin
gai priėmė jos ženklus ir pa
gal tai nuotaikingai dainavo.

Tarp kitų dainų “Volungės” 
vyrams ypač pasisekė sudai
nuoti “Šią naktelę”. Čia aiš
kiai ir veiksmingai buvo per
duota kaimo bernų nuotaika. 
Tai nelengvas uždavinys. Taip 
pat mišraus choro buvo pui
kiai atlikta Čiurlionio “Be
auštant! aušrelė”, kurioje itin 
jaučiamas partijų balansas ir 
vaizdingas atlikimas. Tiktai

gale šios dainos choras susi
dūrė su maža intonacijos pro
blema, bet tai mažas kabliu
kas. “Saulėlydžio giesmėje” 
“Volungė” lengvai apvaldė 
dainos dinamiką ir bendrą 
techniką. Šioje dainoje, mano 
supratimu, patartina dar ati
džiau pastudijuoti tempo pasi
keitimus, kad jie neskambėtų 
dirbtinai. Teko pastebėti, kad 
vyrams derėjo dainą “Drainta 
du du du" sudainuoti gyvesniu 
tempu. “Ramovėnų marše” ir
gi jautėsi interpretacijos trū
kumų.

Solistė I. Černienė jausmin
gai perteikė keletą dainų, ku
rių tarpe ypač gerai nuskam
bėjo “Parlez mois d’amour” ir 
Mendelssohno “Dainos spar

nais”. “Miškų gėlės” palydoje 
ji nemeluotai išsakė savo jaut
rų pergyvenimą. Publika solis
tę sutiko taip pat labai šiltai.

Vertėtų paminėti, kad “Vo
lungė” šiuo metu yra atsidūru
si kryžkelėje. Vienas kelias, 
lengvesnis, veda į pasitenkini
mą pasiektais rezultatais. Ši
toks kelias dažnai baigiasi 
stagnacija. Tai neveržliųjų ke
lias. Antras kelias veda 
augštyn, dar į didesnį tobulu
mą, nors ir tenka sunkiau pa
dirbėti. Be abejonės, dabar 
“Volungė” yra geriausias ir 
daugiausia žadantis choras 
Toronte. Bet visdėlto aš jai 
linkėčiau pasirinkti antrąjį 
kelią, kuriuo ji gali įkopti į 
tobulumo viršūnę.

Pokalbis su Kanados 
pašto valdytoju

Pranešimas iš Vokietijos

Sportas Europoje
Lietuviai pirmieji supažindino rusus su ledo ritulio žaidimu
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VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS 
leidinyje 

“RYTŲ
LIETUVA”

13-tame puslapyje, 13-15 
eilutėse nuo viršaus, iš
spausdinta: "Lietuvos Ty
rimo Institutas nustojo 
veikęs”.

TAI KLAIDA —
Lietuvos Tyrimo Insti
tutas veikė ir tebeveikia.

Leidėjas

Š. m. gegužės 14 d. į Torontą 
buvo atvykęs valdinės pašto 
bendrovės valdytojas M. War
ren pasikalbėti su etninės 
spaudos ątstoyaią..

Jis pareiškė žinąs daug ne
sklandumų pašto tarnyboje ir 
nenori girdėti atskirų nusi
skundimų, jeigu jie neveda į 
geresnį pašto patarnavimą. 
Jis nesąs atsakingas už pra
eities klaidas. Sakė negalįs 
pagerinti patarnavimo, kol nė
ra pakankami pinigų.

Pašto bendrovėje esą trys 
svarbiausi dalykai: 1. patar
navimas, kuris pagerėjęs 10%, 
2. tarnautojai ir 3. lėšos. Dir
ba apie 60.000 tarnautojų. Dar 
vis neaiški vadovų kompeten
cija, nes vidaus darbininkai 
ir vadovybė nesusitiko per tre
jus metus. Paštas turįs būti 
tvarkomas kaip privati įmonė. 
Per metus dabar paštas turi 
apie $700 mil. nuostolio. Jį rei
kia išlyginti per 4-5 metus. 
Nuo Naujų Metų pašto patar
navimo kainos bus pakeltos. 
Jis dar nežino kiek.

Vienas tarnautojas parodė 
apie 20 įvairių diagramų, bet 
nė vienos nedavė spaudai. Ten 
buvo vaizduojama, kad Kana
doje yra leidžiami 3056 perio
diniai leidiniai, iš jų — 1666 
Ontario provincijoje. Antros 
klasės siuntos 1981 m. užėmė 
9% patarnavimų, bet sumokėjo 
tik 5% išlaidų. Kitų kalbų (ne 
anglų ir prancūzų) periodiniai 
leidiniai užėmė 60%, iš jų — 
40% Ontario. Pašto patarna
vime 1/3 klaidų daro siuntė

jai, o 2/3 klaidų tenka pašto 
tarnybai, į kurias įskaitomi 
nelaimingi atvejai ant kelių, 
blogas oras, net miško gaisrai 
ir tt. Savo kalbą baigė: “Mes 
pristatysime!”, o replika iš sa
lės: “Kitais metais.”

Latvių atstovas griežtai pa
neigė, kad gali būti 1/3 klaidų 
dėl siuntėjų, nes visi žino, 
kaip reikia adresuoti ir pri
statyti paštui. V. Mauko, Onta
rio Etninės Spaudos Sąjungos 
pirmininkas, iškėlė etninės 
spaudos bendrus nusiskundi
mus dėl perlėto patarnavimo 
ir prašė nekelti kainų ir pa
greitinti patarnavimą. Buvo 
atsakyta, kad paštas yra tik 
patarnavimams, o dėl subsidi
jų reikia kreiptis į parlamen
tą arba ministerius.

Iškelta daug įvairių atvejų, 
kuriuose buvo matyti pašto 
tarnybos apsileidimai bei blo
ga valia. Ukrainiečių atsto
vas parodė bulgarų komunis
tų laikraštį, kuris pašte buvo 
pakeistas vietoj ukrainietiš- 
ko. Tą laikraštį gavo ukrainie
tis prenumeratorius, nors bu
vo jam siųstas ukrainietiškas 
laikraštis. Daug kalbėtojų pa
neigė, kad pašto patarnavimas 
pagerėjo, nes daugelyje vietų 
dar pablogėjo.

Diskusijų metu atvyko darbo 
ministeris Charles Cachia ir 
pasveikino atvykusius. Po su
sirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti sumuštiniais ir kava.

Šiame pranešime dalyvavo 
apie 50 etninės spaudos atsto
vų. Iš lietuvių dalyvavo V. Ma
tulaitis ir R. Rudaitytė. V. M.

K. BARONAS
Kaip ir reikėję laukti, Eu

ropos ir pasaulio ledo ritulio 
meisterio vardą Suomijoje lai
mėjo Sov. Sąjungos profesijo- 
nalai žaidėjai (valstybės tar
nautojai), radę stipresnį pasi
priešinimą tik iš atsiųstos be 
"penkių dvyliktą” antros Kana
dos komandos. Jie įveikė ją 
4:3 ir 6:4. Stebėjęs šias rung
tynes, galiu drąsiai tvirtinti, 
kad Kanada, sutelkusi geriau
sius savo žaidėjus ir patreni- 
ravusi keletą savaičių tikrai 
šiemet būtų įveikusi sovietų 
profesijonalus. Tiesa, jų tre
neris Tichonovas spaudos kon- 
ferencjoje pareiškė, kad to
kių “gretzkių” Sov. Sąjunga jau 
turėjo, turi ir turės, tačiau už
miršo, kad šis lenkų kilmės žai
dėjas tiesiai iš lėktuvo buvo 
atvežtas į ledo ritulio aikštę. 
Po savaitės jau paskutinėse 
rungtynėse (pvz. prieš Švedi
ją) jis parodė savo meną.

Antroji Kanados rinktinė 
šiemet užėmė trečią vietą, ir 
tai Sov. Sąjungos dėka, kuri 
padovanojo tašką Čekoslovaki
jai, visiškai neapšaudydama 
Kraliko ginamų vartų. Mat ly
giosios davė Čekoslovakijai 
sidabro medalį, o Kanadai — 
bronzos. Tokį “samarietišką” 
Sov. Sąjungos žingsnį 8000 žiū
rovų palydėjo švilpimu.

Nusivyliau Sitleriu bei ke
liais gynėjais. Gerą įspūdį pa
liko Barber ir vienas ukrainie- 
tiška pavarde žaidėjas. Beje, 
Sov. Sąjungos rinktinėje nesi
matė latvio Helmuto Belderio.

Mokėsi iš lietuvių
Kodėl rašau apie šias pirme

nybes. Juk jos jau praeityje. Po 
trumpos pertraukos prasidės 
vėl treniruotės, naujas sezo
nas, tarpvalstybinės rungtynės, 
nekartą minint sovietų vardą, 
tačiau nežinant, kad Lietuva 
buvo pirmoji, supažindinusi 
Sov. Sąjungą su šia sporto šaka 
ir “davusi jai pirmus žaidimo 
pagrindus”. Apie tai “Švyturio” 
žurnale š. m. vasario mėn. ra
šė buv. Lietuvos futbolo ir ledo 
ritulio rinktinės žaidėjas Juo
zas Klimas: “Susipažinti su le
do ritulio inventoriumi ir žai
dimu 1946 m. pavasarį atvyko 
Sąjunginio sporto komiteto le
do ritulio skyriaus vedėjas S. 
Savinas. A. Šimanas jį nukrei
pė pas mane. Tarybų Sąjungoje 
buvo žaidžiamas tik ledo rie
dulys, kurio pačiūžos buvo že
mesnės ir ašmenys mažiau iš
lenkti, pritaikyti bėgioti di
džiulėje futbolo aikštėje. 
Rengtasi pradėti pas mus se
niau žaistą kanadietiškąjį le
do ••■ritulį. S. Savinui daviau 
lazdą, ritulį, pačiūžas ir tarp
tautines ledo ritulio taisykles 
lietuvių kalba (mano pabrauk
ta, K.B.). Tų pat metų gruodžio 
mėn. buvo pradėtos TSRS ledo 
ritulio pirmenybės. Prieš jas 
pradedant, buvau pakviestas į 
pirmąjį ledo ritulio trenerių ir 
teisėjų seminarą, kuris vyko 
Maskvos “Dinamo” stadijone. Į 
seminarą nuvažiavau su ledo 
ritulininkais V. Danilevičium 
ir A. Kaprolaičiu. Bandomą
sias rungtynes Maskvoje sužai
dė Kauno ir Rygos komandos 
(mano pabraukta, K.B.). Suva
žiavę riedulio specialistai (le

do riedulį žaidžia 11 žaidėjų 
komandoje, K.B.) skeptiškai 
pasižiūrėjo į šią naujovę. Il
ga, stačiu kampu lazda nere
tai praslysdavo neužkabinusi 
“blynelio". O maža aikštelė 
išsitiesti.

1946 m. gruodžio gale Sąjun
ginis komitetas pakvietė mane 
į Rygą teisėjauti Latvijos ir 
Estijos ledo ritulio rungty
nėms, o į Maskvą — V. Vaškelį, 
dirbusį tada Respublikiniame 
sporto komitete. Rygoje šeimi
ninkai svečiams įteikė gėlių. 
‘Sovetskij Sport’ parašė: .‘Gė
lės ant ledo”.

Iš savo pusės norėčiau pažy
mėti, kad L. Ganusauskas ledo 
ritulį žaidė Maskvos “Sparta
ke”.

Latviai ir estai
Ar tik ledo ritulio mokyto

jais buvo lietuviai? Ne! Juk 
pats Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinės treneris Gomelskis 
laikraštyje “Sovetskij Sport” 
pareiškė, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija Sov. S-gos krepšiniui 
davė techniką, išvystė žaidimą, 
kadangi iki šiol vyravo tik jė
ga. Tas pats J. Klimas “Švytury
je” rašė: “Važinėjau teisėjauti 
į sąjungines ledo ritulio ir fut
bolo pirmenybes. Sąjunginio 
komiteto darbuotojams nuve
žiau iš Kauno originalų aiperi- 
kietišką kamuolį. Jis buvo odi
nis, susiūtas iš dviejų lopų, 
pripučiamas ventiliu. Tarybų 
Sąjungoje kamuoliai buvo dar 
suvarstomi. Jį išardžius, pa
vyzdžiui, meistrai nežinojo, 
kaip susiūti užbaigą. Teko pra
šyti meistro S. Gubkausko pa
tarimo”. Be abejonės, J. Kli
mas kalba apie nepriklauso
mos Lietuvos palikimą, taip 
pat pažymi, kad 1947 m. Kūno 
Kultūros Instituto krepšinin
kai laimėjo Sov. Sąjungos 
meisterio vardą.

O kaip su stalo tenisu? Gaila, 
kad šios sporto šakos nepalie
tė J. Klimas. Jam pagrindą Sov. 
Sąjungoje davė panevėžietis 
Variakojis ir Vitartaitė-Balai- 
šienė, mokydami Maskvos at
siųstus atstovus šios sporto 
šakos servų ir kirčių.

Esame kukli, maža tauta. 
Nemokame savęs išreklamuo
ti, dažniausiai atiduodami ra
šytojus, mokslininkus ar spor
tininkus svetimiems.

Juškos teisėjavimas
Rašydamas apie lietuvišką 

gyvenimą, norėčiau trumpai 
sustoti ties Europos taurės fut
bolo rungtynėms tarp vokiečių 
Kaiserslauterno ir švedų Goe- 
teborgo vienuolikių. Jas gerai 
teisėjavo lietuvis Romualdas 
Juška, bet padarė vieną klai- A 
dą — nuskriaudė vokiečius 11 
m. baudiniu. Tai ir buvo vie
nintelė jo klaidą, kainavusi’ 
vokiečiams pralaimėjimą. Visa 
vadovybė ir spauda puolė lie
tuvį (televizijoje buvo įrašyta 
Juschka, o spauda rašė Litauen 
— UdSSR), siųsdama Jušką už 
tokį nusikaltimą... 25 m. į Si
birą.

Stebėdamas šias rungtynes 
būčiau davęs 50:50, galbūt 
1% persverdamas lietuvio nau
dai. Aplamai, R. Juška yra šal
tas, teisus sprendimuose, tad 
tinkamas tarptautinėms rung
tynėms.
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TOROVTO
Anapilio žinios

— Pakrikštytas Matas-Vytas Ake
laitis.

— Dėvėtus vaiky drabužius pri
ima Anapilio Motery Būrelis ir 
katalikių motery draugijos sky
rius.

— Gegužės 19 d. lietuvių kapinė
se palaidota a.a. Stefanija Majaus- 
kienė.

— Gegužės 30. sekmadienis — ka
pinių lankymo diena. Pamaldos — 
3 v.p.p. Pamokslas — kun. Alf. 
Grauslio iš Čikagos. Specialus 
autobusas veš maldininkus į 11 v. 
pamaldas Anapilyje ir kapinių 
lankymo pamaldas — 3 v.p.p. (iš
važiuoja nuo Islingtono požeminio 
stoties pusvalandžiu anksčiau). 
Kapinių lankymo maldininkus iš 
Anapilio paims 5 v.p.p.

— Katalikiy motery draugijos 
skyrius ir Anapilio Motery Būre
lis religinei Lietuvos šalpai pa
aukojo $1,544.15.

— Lietuvių kapinėms aukojo 
$150 — Juozas Stonkus, $20 — p.p. 
V. Nausėdos. Parapijos skoloms 
mokėti aukojo $400 — V. Matulevi
čius, $100— V. Mašalas.

— Mišios gegužės 30, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Marijonų ir Jur
gį Skaržinskus, 11 v.r. — už a.a. 
kun. Joną Staškevičių (Lietuvoje).

Lietuvių Namų žinios
— Tėvams pagerbti LN rengia 

Tėvo Dienos popietę birželio 20 d., 
sekmadienį, Vytauto D. menėje.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas gegužės 18 d. posėdyje 
svarstė LN 30-ties mėty sukak
ties minėjimą, kuris įvyks lapkri
čio 6 d. Bus suruoštas koncertas, 
balius ir meno darby paroda.

— Motery dainos vienetas "Ant
roji jaunystė" persitvarkė ir pa
sivadino LN Dainos Vienetu, ku
rio mokytoja yra muz. D. Deksny- 
tė-Powell.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas nutarė šiais metais Vai
ko Dienos nerengti ir ją įjungti 
į užgavėniy karnavalo vaiky pro
gramą.

— Tradicinė LN pavasario gegu
žinė įvyks birželio 27, sekmadie
nį, Clairville parke. Gegužinės 
programa rūpinasi LN Vyry Būre
lio valdyba.

— LN Vyry Būrelio valdyba ren
gia dviejų savaičių poilsio stovyk
lą Tėvų pranciškonų vasarvietė
je, Wasagoje, nuo liepos 24 iki 
rugpjūčio 7 d. Planuojama plačios 
apimties kultūrinė ir pramoginė 
programa. Kainos: viengungiams 
$25.00, šeimoms — $50.00 už sa
vaitę. Registruotis pas V. Kulnį 
tel. 769-1266 arba LN raštinėje 
tel. 532-3311.

— LN Motery Būrelio valdyba 
rugpjūčio 8 d. Springhurst vasar
vietėje rengia "Vakaronę su Mai
roniu" 50 mėty mirties sukakčiai 
paminėti.

— LN Vytauto D. menėje vyksta 
pertvarkymo ir pagražinimo dar
bai, kuriuos atlieka atitinkamos 
srities rangovai. Šiuo metu per
tvarkomi vėdinimas ir apšvieti
mas. Darbus prižiūri statybos-re
monto komisijos nariai — O. Del- 
kus, B. Jackus irdr. E. Birgiolas.

— Ontario provincijos valdžiai 
uždėjus 7% pardavimo mokestį pa
ruoštiems maisto gaminiams, LN 
valdyba nutarė pakelti piety kai
nas 7% nuo birželio 14 d.

JIEŠKAU BUTO netoli Toronto 
miesto centro. Skambinti tel. 
431-1344. Rūta.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS — kam
barys, virtuvė ir prausykla su 
baldais ar be baldų prie Keele ir 
Bloor požeminio traukinio. Skam
binti tel. 767-4736 Toronte.

WASAGOJE, SPRINGHURST VA
SARVIETĖJE, prie lietuvių sa
lės ir ežero išnuomojami kamba
riai su atskiru įėjimu. Tinka 
dviem, trim ar keturiem žmonėm. 
Galimybė virtis. Toronte tel. 534- 
8112. E. Kulienė arba savaitgaliais 
vietoje 51 g-vė S., Nr. 16.

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

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.

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

European Catering
Europietiškas patarnavimas (vai
riems parengimams Toronte ir 
už Toronto ribų. Parūpinam salę, 

muziką, gėles, gėrimus.
Skambinti: A. Gataveckienė 
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba 
535-1258 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos laiko

mos kasdien 7 v.v., sekmadieniais 
litaniją gieda parapijos choras po 
11.30 v. Mišių, o šeštadieniais li
tanija kalbama po 9 v. Mišių. Pa
mokslus sako kun. A. Grauslys.

— Pasiruošimui Sekminių šven
tei vadovaus kun. A. Grauslys. 
Ketvirtadienį ir penktadienį prieš 
gegužines pamaldas 7 v.v. jis kal
bės Sekminių tema. Šeštadienį 3.30 
v.p.p. — Sekminių vigilijos Mišios, 
o po jy Parodų salėje — religinis 
pokalbis, kurį praves kun. A. 
Grauslys. Po to — vaišės. Kviečia
mi visi.

— Parapijos choras išvyksta į Ro- 
česterį, N.Y. Ateinantį šeštadienį 
ir sekmadienį jis dalyvaus šv. 
Pranciškaus 800 m. nuo jo gimimo 
minėjime ir išpildys muzikinę pro
gramą.

— Jauny šeimy sekcija birželio6, 
sekmadienį, 6 v.v., parapijos pa
talpose rengia paskaitą “Maistin
gumas nuo gimimo iki 5 m. am
žiaus". Paskaitininke — Zita Ber- 
sėnaitė, Faculty of Food Scien
ces studentė. Po paskaitos — vai
šės.

— Mūsų šventovėje susituokė Vi
da Adomonytė su Ronald Antonio, 
Gunda Urbonaitė — su Lou Cot- 
treau. Rengiasi tuoktis Ilona Bu- 
belytė su Paulium Tarvydu.

— Gegužės 21 d. iš mūsų švento
vės palaidotas a.a. Alfonsas Ba
joras, 65 m. Giminių Kanadoje ne
turėjo, tik seserį Lietuvoje. Ge
gužės 24 d. palaidotas Eugenijus 
Vitartas, 73 m. Paliko žmoną Ja
niną, sūnų Joną ir dukrą Eugeni
ją Vaštokienę su šeima.

— Parapijai aukojo: Č. B. Joniai 
$100, A.V. Lukai $100, B. Rakaus
kas $50; skoloms mokėti — VI. Kiš- 
kūnas $100.

— Šv. Tėvo Jono-Pauliaus labda
ros darbams surinkta $810.00

— Mišios mišriom šeimom ir ne
mokantiems lietuviškai laikomos 
kiekvieną sekmadienį 10 v.r. Jei 
bus reikalas, jos bus laikomos ir 
vasaros mėnesiais.,

— Šią vasarą “Aušros" stovykla 
bus liepos 4-17 d.d.

— Mišios gegužės 30, sekmadienį, 
8 v. už Julių Pargaliauską, 9 v. už 
novenai pavestas gyvas ir miru
sias motinas, 10 v. mamos intenci
ja. 11.30 už parapiją, 7 v.v. padė
kos intencija.

Patikslinimas. Sol. Irena Čer
nienė iš Londono, Ont., Toronte 
yra dainavusi š. m. kovo 14 d. Ro
muvos vajaus pabaigtuvių proga, 
taigi ne pirmą kartą Toronte, kaip 
“TŽ”21 nr. kronikoje paskelbta.

A.a. Kazimiero Margevičiaus 
atminimui Adelė Margevičie- 
nė “TŽ” paaukojo $60.00.

Skriaudžiami Seinų 
lietuviai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
riai”. Taip, gražiai pasakyta, 
taip turėtų būti, bet, deja, taip 
nėra. Atrodo, kad Lomžos vys
kupas, kuriam priklauso Sei
nų parapija, yra tendencin
gai informuojamas savo len
kiškos grupės žmonių ir ne
mato tikrovės. Jeigu vyskupas 
vienodai traktuotų abi tauty
bes, nebūtų dabartinio ginčo, 
pasiekusio ir laisvąjį pasau
lį. Tas ginčas nuodija lietu
vių ir lenkų santykius. Ban
dymas įtikinti laisvojo pasau
lio lietuvius kad Seinų lietu
viams nedaroma skriauda, 
niekad nepavyks, nes toji 
skriauda yra perdaug akivaiz
di. Sakyti, kad lietuviai ten 
vienodai traktuojami su len
kais, reiškia arba nematymą 
tikrovės, arba nenorą ją ma
tyti. Ne korespondentai iš
kreipia faktus, bet lenkiško 
nacionalizmo skleidėjai, ku
riems lietuvių skriauda reiš
kia laimėjimą lenkiškumui. 
Čia ir glūdi viso ginčo šaknis.

Juozas Laurinavičius, 
liudininkas

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingi trys studentai ir viena moteris 

valymo bei gražinimo darbams
Darbas truks apie du mėnesius. Smulkesnių informacijų 
teirautis pas Lietuvių Namų vedėją darbo valandomis 

telefonu 532-3311.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

©ifts ^International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

KANADOS LIETUVIŲ MO
KYKLŲ MOKYTOJŲ suvažiavi
mas, kuris turėjo įvykti š.m. 
gegužės 29-30 d.d. Toronte, ati
dėtas rudeniui dėl vykstančių 
pasikeitimų lietuviškose mo
kyklose tiek vedėjų, tiek mo
kytojų tarpe. Praneša — KLB 
švietimo komisija.

Tūkstantis dolerių 
studentams

Kunigo Petro Ažubalio var
do stipendijų fondas praneša, 
kad šiais metais bus skiriama 
$1000 stipendija augštųjų mo
kyklų studentams, kurie studi
juoja lituanistinius arba jiems 
artimus mokslus — istoriją, 
žurnalistiką, politiką, teologi
ją ir pan. ir dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Prašymus 
įteikti iki š.m. rugsėjo 15 d. šiuo 
adresu: Dr. A. Kazlauskienė, 
128 Dunn St., Oakville, Ont. 
L6J 3E2. Prie prašymo reikia 
pridėti informacijas apie sa
vo studijas ir dalyvavimą lie
tuviškoje veikloje.

Kunigo Petro Ažubalio var
do stipendijų fondui paauko
jo po $100: Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Parama”, Ana
pilio Moterų Būrelis.

A.a. kun. Domininkas Leng
vinas. Windsoro, Ontario, lietu
vių katalikų parapijos klebo
nas,mirė 1982 m. gegužės 22 d. 
Palaidotas Windsore 1982 m. 
gegužės 25 d. Iš Toronto lai
dotuvėse dalyvavo kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, ir kun. J. 
Staškus. Pastarasis pasakė pa
mokslą, kaip buvo pageidavęs 
velionis. A.a. kun. D. Lengvi
nas buvo gimęs 1914 m. liepos 
13 d., kunigu įšventintas Tel
šiuose 1940 m. gegužės 23 d. 
Windsore klebonavo keliolika 
metų. Mirė labai staigiai — 
sukrito sakydamas sveikinimo 
kalbą vestuvinėje puotoje.

A. a. Stefanijai Mąjauskie- 
nei Vasario 16 gimnazijos rė
mėjai, mirus, jos pagerbimui 
gimnazijai paremti aukojo po 
$25: A. ir M. Vasiliauskai, J. 
ir D. Pudy; po $20: St. Mašalai- 
tė-Gampp, Irena Olynik, A. ir 
P. Kaziliai, Ir. Kairienė, V. Ka- 
lendrienė; po $10: B. Jonaitie
nė, L. Novogrodskienė, A. ir A. 
Dulaičiai, E. ir D. Hahn, Ada 
Kemežys; $5: K. Butienė. Va
sario 16 gimnazijai remti ko
misija visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Jūrų skautai šiemet šven
čia 60 metų veiklos sukaktį. Mi
nėjimas numatomas Romuvos 
stovykloje rugpjūčio 14-15 d.d. 
Laukiama jūrų skautų-čių iš 
JAV vietovių. Šventės progra
mai sudaryti birželio 2 d., 7.30 
v.v. skautų būkle šaukiamas vi
sų jūrų skautų-čių, veikiančių 
dabar ir anksčiau veikusių, pa
sitarimas.

Vlado Pūtvio kuopos šauliai 
kapų lankymo dieną — gegu
žės 30 renkasi kapinėse prie 
koplyčios 1.30 v.p.p. Iš ten or
ganizuotai bus lankomi miru
sių šaulių kapai.

Kuopos valdyba
A.a. Agnietės Arštikaitienės 

atminimui Br. Mackevičius pa
aukojo “T. Žiburiams" $10.

A.a. P. Matulevičiui mirus, 
vietoje gėlių laidotuvių proga 
“TŽ" paaukojo $10 Henrikas 
Sakalauskas.

Toronto miesto valdyba skel
bia vartotų baldų, mašinų ir 
kitokių reikmenų išpardavimą 
— varžytines š. m. birželio 12, 
šeštadienį, Roads and Traffic 
Service Yard, 2430 Lawrence 
Ave. E., Scarborough. Norin
tieji pamatyti parduodamus 
reikmenis bus įleidžiami iš
pardavimo vieton birželio 11 
d. nuo 4 iki 9 v.p.p. Telefonas 
informacijai: 367-7326.

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

Soviet Genocide 
in Lithuania,
by Joseph Pajaujis-Javis, Ph.D..
Manyland Books. Inc., New York. 
1980, 246 p. $12 00.

Lenkijos situacija atkreipė 
pasaulio akis į Sovietų Są
jungos agresiją Rytų Euro
poje. Tinkamas momentas 
dabar plačiau priminti ir lie
tuvių tautos tragediją. Ši kny
ga tam ir skirta.

Kun. dr. J. Prunskis savo 
recenzijoj (The Chicago Ca
tholic, 1981 m. birželio 5 d.) 
rašo, jog ji sumaniai parašyta 
ir labai įtaigiai parodo, kas 
atsitinka, kai Sovietų Sąjun
ga okupuoja katalikišką kraš
tą, smurtu ir prievarta paversdama jį viena iš sovietinių res
publikų.

Kitas recenzentas amerikiečių spaudoj (Best Sellers. The 
monthly book review, 1981 m. rugsėjo mėn.) rašo, jog šią kny
gą paskaičius "užverda kraujas". Ji pateikia svarbių įrodymų 
ateičiai, inkriminuojančių sovietinę imperiją.

Dovanokim šią knygą savo jaunimui, bibliotekoms, uni
versitetams. Nepraleiskim progos įteikti ją įtakingiems svetim
taučiams, ypač baisiojo birželio minėjimų proga. Knygą galima 
įsigyti per Tautos Fondą:

Lithuanian National Foundation, Ine.
P.O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421, USA

Prašau man atsiųsti knygą SOVIET GENOCIDE IN 
LITHUANIA ($12.00)

Vardas ir pavardė....................................................................

Adresas ....................................................................................

Knygų skaičius............. Siunčiu $...........................................

AfA i
MYLIMAI MAMYTEI

Lietuvoje mirus, •
jos sūnui STASIUI GAIDELIUI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

B. Galinienė
J. Bartnikas

MIELAM BROLIUI
AfA

VLADUI IVAŠKEVIČIUI
staigiai iškeliavus amžinybėn, jo sesutėm — SOFIJAI 
VINSKIENEI ir KRISTINAI ŽUTAUTIENEI, jų šeimoms 
bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Juzefą Kairienė ir šeima

Ar apie tave kalba...?
Kun. dr. Jono Gutausko 50 

metų kunigystės sukaktis bu
vo paminėta gegužės 23, sek
madienį, Delhi, Ont., mieste. 
Sukaktuvininkas, atsakyda
mas į gausius sveikinimus, 
pareiškė neatpažįstas savęs 
sveikinimo kalbose ir suabe
jojęs: “Ar tai apie tave — šlu
bą altaristą kalba?”

Sukakties iškilmė pradėta 
lietuvių Šv. Kazimiero švento
vėje koncelebracinėmis Mi- 
šiomis. Su kun. J. Gutausku 
koncelebravo 14 kunigų. Šven
tovė buvo pilnutėlė žmonių iš

A.a. Stefanijos Majauskienės 
atminimui “TŽ” paaukojo $20: 
Irena ir Raimundas Paškaus- 
kai; $10: Valentina ir Vytautas 
Balsiai, Aldona Dargytė-Bysz- 
kiewicz.
Parapija kasdienybėje

(Atkelta iš 6-to psl.) 
talpos liks šalia jų, gal ir ne
reikėtų liūdnai žvelgti į para
pijų likimą, žinoma, nujau
čiant, kad už 20 metų padėtis 
gali būti žymiai liūdnesnė. 
Tuo tarpu lietuviškoji para
pija buvo, yra ir liks stipria 
grandimi bendrojoje mūsų 
veikloje.

Naujos knygos 
Anapilio knygyne

NEMARUS MIRTINGASIS — 
ARKIV. T. MATULIONIS, paruošė 
Pranas Gaida, $15.06.

P. Melnikas. GĖLIŲ GENERACI
JA, romanas, $9.75.

Ant. Gustaitis. KO LIŪDI PUTI
NĖLI. eleginės satyros. $8.50.

A. Baronas, MIRTI VISADA SU
SPĖSI. $10.00.

B. Pūkelevlčiūtė, DEVINTAS 
LAPAS, $14.50.

J. Jankus, PAPARČIO ŽIEDAS, 
$12.50. 

įvairių vietovių. Giedojo pa
rapijos choras ir sol. J. Sriu- 
biškienė. Po pamaldų visi rin
kosi į vietinę lenkų salę.

Iškilmingą pobūvį įvadiniu 
žodžiu pradėjo rengėjų komi
teto pirm. p. Ratavičienė, pa- 
kviesdama programos vedėju 
kun.J.Staškų. Visiems pasistip
rinus puikiai paruošta vaka
riene, sukaktuvininką sveiki
no — KLK Kunigų Vienybės 
vardu — kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, KLK Centro — 
pirm. V. Bireta, KLK Moterų 
Dr-jos centro valdybos — pirm, 
dr. O. Gustainienė, KLK Kul
tūros Dr-jos “Žiburiai” — J. 
Andrulis, KLB krašto valdy
bos atstovė L. Beržinytė (įtei
kė baltiečių medalį), prel. J. 
Tadarauskas — Hamiltono AV 
parapijos vardu, dr. V. Majaus
kas— kupiškėnų, P. Augaitis — 
Delhi parapijos, St. Steigvi- 
lienė — KLK Moterų Dr-jos 
Delhi skyriaus, J. Lukšys — 
KLB Delhi apylinkės, Stp. Ja- 
kubickas — šaulių kuopos ir 
LAS, N. Vitaitė — Delhi jauni
mo. Raštu sveikino: vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, kun. 
D. Lengvinas, kun. L. Zarem
ba, SJ, kun. St. Yla. kun. dr. J. 
Prunskis ir kt.

Ontario premjero vardu 
sveikino jo atstovas, atnešęs 
gražų sveikinimo tekstą ir įgra- 
viruotą plaketę.

Sukaktuvininkas visiems pa
dėkojo nuoširdžiu žodžiu, ku
rį palydėjo visų dalyvių sugie
dota “Ilgiausių metų".

Meninę dalį atliko sol. J. 
Sriubiškienė iš Toronto, B. 
Vytienė, paskaičiusi savo 
poezijos, ir jos dukra Nijolė. 
Gausūs dalyviai (apie 250) dar 
ilgai šnekučiavosi ir paleng
va skirstėsi į namus. B.

MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijoje. — Pra

ėjusiame “TŽ" nr. netiksliai iš
spausdinta pavardė Inkaitė — turi 
būti — Dana Zubaitė. — Viktorui 
Šlekiui padaryta sunki gerklės 
operacija Montrealio General li
goninėje. Klebonas sveikino moks
lą baigianti jaunimą, kurių tarpe 
yra Donaldas Pališaitis, studija
vęs mediciną Sherbrooko un-te; 
dabar ruošiasi provincinės ir fe
deracinės valdžios egzaminams.
— Parapijos choras su dir. kunigu 
Milox dalyvaus Lietuvių Dienų iš
kilmingose pamaldose Šv. Kazi
miero šventovėje. — PerrJ. Dal- 
motą nuo parapijos choro įteikta 
$80 solistės Ginos Čapkauskienės 
plokštelės išleidimo fondui. — Ku
riam laikui į JAV išvyko Teodora 
Čipkienė. Sk.

Moterų susirinkimas. Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyriaus valdyba buvo 
sušaukusi savo narių susirinkimą
— paskutinį prieš vasaros atosto
gas. Seselė Teresė skaitė paskaitą 
tema "Marija Evangelijos švieso
je”. Ši paskaita, labai kruopščiai 
paruošta, buvo su įdomumu išklau
syta, nes padėjo daugiau ir giliau 
suprasti Marijos vaidmenį mūsų 
gyvenime.

Šiam susirinkimui pirmininkavo 
J. Baltuonienė, sekretoriavo S. 
Baršauskienė. Pirm. G. Kudžmie- 
nė pateikė darbo veiklos planą: 
spalio 23 d. yra pakviesti ir suti
ko duoti koncertą smuikininkai p. 
Bankai, neseniai atvykę iš Lietu
vos ir gyveną Toronte. Gruodžio 4-5 
dienomis, per metinę Dr-jos šven
tę, bus surengta V. Balsienės gin
taro dirbinių bei keramikos paro
da. Be to. gautas laiškas iš Toron
to Lietuvos Kankinių parapijos ka
talikių moterų skyriaus dėl eks
kursijos į Montrealį ryšium su 
brolio Andre paskelbimu palai
mintuoju. Po ilgesnių diskusijų 
nutarta palikti šį klausimo spren
dimą valdybos nuožiūrai. Po susi
rinkimo visos pasivaišino kavute 
ir pyragais.

Mirusieji. Tony Bernotas mirė, 
ilgesnį laiką sirgęs; paliko tris vai
kus su šeimomis, brolį Praną ir se
serį Lietuvoje. Buvo senosios kar
tos ateivis. Palaidotas iš AV šven
tovės. — Pranas Vitas, sulaukęs 82 
m. amžiaus, staiga mirė savo na
muose. Paliko giliame nuliūdime 
sergančią žmoną Bronę, kuri šiuo 
metu yra sveikstančiųjų namuose. 
Jo ypač liūdi AV parapija, kaip di

G re i tas ir tikslus patarnavimasf

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B. |

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIU LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

.1466 ME »EVE •TREET, MONTREAL, QUE. ME.2A8. W-«81K^

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Trumpalaikius indėlius...... ......14-15%
Terminuotus vlenerių Nekilnojamo turto
metų indėlius ..................... ...15.0% Asmenines Ir
Uždarus terminuotus prekybines
vlenerių metų indėlius ........ .......15.5% Paskolas mirties
Specialias taupomąsias atveju apdraustos
sąskaitas ............................ ......  13.0% iki $10,000
Taupomąsias sąskaitas .... ....... 11.0%
su drauda iki $2,000 
Čekių sąskaitas.................. ......... 6.0%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9 — 3

Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais 12 — 6 12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

delio rėmėjo ir aukotojo. Jis pir
mas atskubėjo su savo stambia pa
rama Marijos paveikslui atstatyti. 
Palaidotas iš AV:šventovės Cote 
dės Neiges kapinėse.

Krikštai. Gegužės 22 d. AV šven
tovėje pakrikštytas Ramunės ir Al
vydo Bulotų sūnelis Justino And
riaus vardu. Krikšto tėvais buvo 
Audronė Kudžmaitė ir Bruno Bu
lota. Krikšto apeigas atliko kle
bonas kun. J. Kubilius. Taip pat 
buvo pakrikštytas Silvijos ir Arū
no Staškevičių sūnelis Danieliaus 
Juozo vardais.

Dr. Jonas Mallška savo draugų ir 
artimųjų tarpe atšventė 65 gimta
dienį. Sūnų Pauliaus ir Danie
liaus rūpesčiu jam buvo surengtas 
priėmimas jo paties namuose.

Ryšium su Marijos apsireiški
mais Fatimoje prieš 65 metus, 
Montrealio katedroje gegužės 13 d. 
vyko iškilmingos pamaldos, pra
šant Marijos užtarimo prieš komu
nizmą. Jose dalyvavo įvairūs ko
munistų pavergtų tautų atstovai. 
Vaikučiai, kiekvienas turėdamas 
savo krašto tautinę vėliavėlę, pri
segė jas prie didžiulio žemėlapio, 
pažymėdami savo atstovaujamą 
kraštą. Žemėlapyje raudona spal
va buvo pažymėtos visos pavergtos 
tautos. Matydamas tiek daug 
raudonumo žemėlapyje, pagalvoji, 
gal permažai kreipta dėmesio į 
Marijos prašymą apsireiškimų 
metu: “Jei daugiau nesimelsite ir 
neatsiduosite Dievui, Rusijos 
klaidos pasklis po visą pasaulį”. 
Šiose iškilmėse su lietuvių tautine 
vėliavėle dalyvavo A. Celtoriūtė.

Joana. Julija ir Irena Adanio- 
nytės buvo išvykusios į Torontą, 
kur dalyvavo ateitininkų metinėje 
šventėje.

Paulius Mališka baigė elektri- 
kos inžinerijos mokslus McGill 
universitete, o jo brolis Danie
lius elektrotechnologijos moks
lą Dawson kolegijoje. Abu bro
liai yra veiklūs lietuviškoje vi
suomenėje. Sėkmės jų ateities 
darbuose.

Montrealio vyrų oktetas birže
lio 14 d. dalyvaus religiniame kon
certe Montrealio "Mary Queen of 
the World" katedroje birželinių 
įvykių minėjimo proga. Šiais me
tais šį minėjimą rengia estai, da
lyvaujant lietuviams, latviams ir 
kitų pavergtų tautų atstovams.

N.B.

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.

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.

Pianino technikas 
A. BRIČKLS 

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

255-9924


