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Eilėms retėjant
Dažnose korespondencijose, rašančiose apie veiklą, 

parengimus, minėjimus, primenama — “mūsų eilės spar
čiai retėja". Tai matome kiekvienas savo aplinkoje — 
daug veidų, kurie buvo matomi lietuviškoje veikloje, ne
besirodo. Vieni iškeliavo negrįžtamai, kiti išsikėlė į šil
tesnius kraštus, treti pavargo ir tūno tarp keturių sienų. 
Bendras lietuvių skaičius statistikose nedidėja. Pvz. Ka
nadoje seniau, atkilus naujai pokarinei ateivių bangai, 
oficialiai buvo nurodoma, kad lietuvių esama per 27.000. 
Po maždaug dešimtmečio jau buvo kalbama apie 25.000. 
Kiek šiuo metu yra lietuvių Kanadoje pagal 1981 metų 
gyventojų surašymą, dar nežinoma. Tikriausiai ir nau
jieji duomenys rodys mažėjantį lietuvių skaičių, nes nau
jos imigracijos nėra, o šeimų prieauglis nepadengia vis 
didėjančių nuostolių. Mat išeivinės šeimos, nežiūrint 
esamos ekdnominės gerovės, susiduria su psichologi
nio ir moralinio pobūdžio problemomis, kurios atgraso 
nuo gausaus prieauglio. Toks vaizdas yra ne tiktai Ka
nadoje, bet ir JAV-se, ir kituose lietuvių gyvenamuose 
kraštuose. Pvz. Brazilijoje savo laiku buvo kalbama apie 
40.000 lietuvių. Dabar gal dar bus likęs ketvirtadalis ar 
kiek daugiau. Tos eilės praretėjo ne tik dėl mažo prie
auglio, bet ir nutautimo.

TOKS MŪSŲ eilių retėjimas mažiau pastebimas 
didelėse kolonijose, kur tautiečiai skaitomi 
tūkstančiais, bet visai kitas vaizdas ten, kur 

lietuviai skaičiuojami tiktai šimtais ir dešimtimis. Ma
žoje apylinkėje vieno tautiečio mirtis ar išsikėlimas 
labai ryškiai jaučiamas. Vienur kitur jau pasiekiama 
riba, gresianti organizuoto lietuvių gyvenimo subyrėji
mu. Kai ateina apylinkės valdybos rinkimai, nėra kandi
datų — jaunoji karta išsikėlusi kitur, o vyresnioji ribo
jasi vis tais pačiais veidais. Tad kol kas veža įprastinį 
veiklos vežimą tie patys, kol dar gali, nes pakaitų nema
tyti. Galimas dalykas, po metų kitų kaikurios apylinkės 
bus priverstos išeiti iš organizuotos veiklos bei jos ri
kiuotės ir pasitenkinti vien šeiminiu bendravimu. Di
džiosios kolonijos turi geresnes perspektyvas, bet ir 
jose jau gerokai jaučiamas vyresniosios kartos pasitrau
kimas į poilsio dienas, į floridinį gyvenimą. Šventėse, 
minėjimuose matyti jau žymiai mažiau veidų. Vyresnio
ji karta, kuri dar aktyviai reiškiasi lietuviškame gyveni
me, visur dalyvauja, bet jaunų veidų mažoka. Pvz. to
kiame Toronte, kur jaunosios kartos žmonių gana gausu, 
šventėse, minėjimuose jų nedaug tematyti. Tiktai kažku
riose vestuvėse pasirodo jų galybė. Tai rodo, kad visu 
frontu vyksta žymus mūsų eilių retėjimas.

ŽVELGIANT į dabartinę išeivijos ir tarptautinę 
būklę, nematyti prošvaisčių, kurios galėtų sustab
dyti mūsų eilių retėjimą bei jas sutankinti. Vyksta 

natūralus procesas, kurio sulaikyti neįmanoma, tačiau 
galime kolektyvinį lietuviškąjį gyvenimą iki tam tikro 
laipsnio stiprinti ir nepasiduoti pergreitam naikinimui. 
Fizines gyvenimo sąlygas turime palyginti geras — jos 
mūsų nenaikina, išskyrus pavienius atvejus (peranksty- 
vus). Mums labiausiai gresia dvasinio atsparumo stoka 
— perlengvai pasiduodame patogumų vilionėms. Dauge
lis, sulaukę pensijos amžiaus, keliasi į šiltus kraštus, 
atsiskiria nuo lietuviškų kolonijų, palikdami žymias 
spragas bei silpnindami jose lietuviškąjį gyvenimą. 
Dalis jų įsijungia į naujai sukurtas apylinkes, kiti lieka 
nuošaliai. Darant tos rūšies sprendimus, reikėtų pagal
voti ne tik apie asmeninį patogumą, bet ir apie visuome
ninį įsipareigojimą. Jeigu ateityje didės tendencija kel
tis į naujas, patogesnes vietoves, nepaisant lietuviško 
gyvenimo reikalavimų, gali labai nuskursti visa mūsų 
veikla. Reikėtų visiems orientuotis priešinga linkme — 
keltis gyventi ten, kur yra daugiau lietuvių ir prisidėti 
prie pagrindinių kolonijų stiprinimo. Išsisklaidymas 
veda į betkokios veiklos silpnėjimą, o telkimasis di
desnėse kolonijose — į stiprėjimą. Dėlto reikia bėgti ne 
nuo savųjų, o pas savuosius.

KANADOS ĮVYKIAI

Svyruojantis doleris

Pasaulio įvykiai
EKONOMINĖ SEPTYNIŲ VADŲ KONFERENCIJA VERSALY
JE pasibaigė be ypatingų nutarimų. JAV prez. R. Reaganas 
atsisakė sumažinti augštas palūkanas paskoloms, pakartoda
mas savo pranašystę, kad jos pačios pradės mažėti. Konferenci
joje taipgi buvo paliesti prekybos reikalai su Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitais. Nutarta padidinti palūkanas sovietų blokui duo
damam prekybos kreditui. Konferencijos dalyvių dėmesys nu
krypo į Artimuosius Rytus, kur Izraelis pradėjo savo kariuome
nės dalinių įsiveržimą į Libaną. Septyni vadai priėmė bendrą 
nutarimą, remiantį Jungtinių Tautų saugumo tarybos rezoliu
ciją, kuri reikalauja karo veiksmų sustabdymo. Invazijai į Liba
ną Izraelis ruošėsi nuo pat Falklando krizės pradžios. Oficialia 
priežastimi tapo sunkus Izraelio ambasadoriaus Britanijai Š.

Problemą Kanadai vėl suda
ro staiga atsiradęs dolerio ver
tės svyravimas pasaulinėje 
rinkoje. Praėjusią savaitę bu
vo pasiektas naujas rekordas, 
lig šiol priklausęs 1931 m., 
kai kanadiškas doleris tebu
vo vertas 80,08 amerikietiško 
cento. Šį kartą dolerio vertė 
nukrito iki 80,06 ir vienu me
tu netgi buvo pasiekusi 79,94. 
Dolerio vertę iki 80,37 cento 
pakėlė Kanados vyriausybės 
pradėtas stambaus masto do
lerių supirkinėjimas užsie
nyje. Šiam tikslui vien tik ge
gužės mėnesį iš valdžios iždo 
atsargų buvo išleista JAV $651 
milijonas, prie šios sumos pri
dėjus dar ir pasiskolintų JAV 
$300 milijonų. Tai didelė ame
rikietiškų dolerių 951 mili
jono suma, neatnešusi žymes
nio sustiprėjimo Kanados 
doleriui. Vėliau paaiškėjo, 
kad Kanados doleriui gelbė

ti yra gauta dar viena JAV 
$750 milijonų paskola. Finan
sų ministeris A. MacEache- 
nas kaltę suverčia labai susti
prėjusiam JAV doleriui. Pa
sak jo, kanadiškas doleris dar 
neblogai laikosi — daugiau 
nukentėjo kitų šalių pinigi
niai vienetai. Su tokia išvada 
nesutinka didžiausias dienraš
tis “The Toronto Star”, paskel
bęs “Bank of Montreal” š. m. 
kovo 10 — gegužės 26 d. tarp
tautinius valiutos duomenis, 
liečiančius 55 valstybes. Jie 
liudija, kad Kanados dolerio 
vertė padidėjo tiktai dešim
tyje valstybių, sumažėjo 41- 
noje, liko nepasikeitusi ke
turiose.

Minėtasis dienraštis taipgi 
pateikia pagrindinius kana- 
diško dolerio nuosmukio duo
menis, juos vaizdžiai atskleis- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados gamta, sulaukusi šilto pavasario, vešliai sužaliuoja ir pražysta Nuotr. V. Maco

Baltijos valstybės Europos parlamente
Britanijos parlamentarų grupė įteikė Baltijos valstybių klausimu raštą, kurį jau apsvarstė politinė 

komisija, siūlanti bylą perduoti Jungtinių Tautų dekolonizacijos komisijai. Pasiūlymą svarstys 
Europos parlamentas š.m. rudenį

1981 m. sausio 9 d. Europos 
parlamento šeši britų konser
vatorių nariai įteikė parlamen
tui pasiūlymą dėl padėties Lie
tuvoje, Estijoje ir Latvijoje. 
Pasiūlymas remiasi 45 baltie- 
čių pareiškimu, padarytu 1979 
m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje. 
Tame pareiškime autoriai rei
kalavo, kad Jungtinių Tautų 
Organizacija pripažintų Balti
jos valstybių teisę į laisvą ap
sisprendimą bei nepriklauso
mybę ir pareikalautų tautos 
atsiklausimo. Toliau britų pa
siūlyme kreipiamas dėmesys į 
Helsinkio susitarimus, pagal 
kuriuos garantuotas laisvas 
tautų apsisprendimas bei lais
vė pačioms tautoms nevaržo
mai pasisakyti dėl savo poli
tinės ateities bei režimo. Bri
tų pasiūlyme nurodoma į tai, 
kad buvusios laisvos, neutra
lios Baltijos valstybės 1940 m. 
okupuotos Sovietų Sąjungos, 
pasirėmus Molotovo-Ribben- 
tropo susitarimu, ir toji oku
pacija dar šiandien tebetrun
ka.

Britų parlamentarai reika
lauja, kad Europos Bendruo
menės užsienių reikalų minis
terial susitartų dėl teigiamo 
nusistatymo minėtų baltiečių 
reikalavimų ir kad Madrido 
konferencija susirūpintų sun
kiu minėtų tautų likimu.

Pagaliau pasiūlyme reiškia
ma viltis, kad užsienių reika
lų ministerių konferencija 
darys visa, kas įmanoma, kad 
minėtų tautų norai dėl jų val
džios formos būtų įgyvendinti.

Politinėje komisijoje
Europos parlamentas 1981 m. 

sausio 12 d. perdavė britų par
lamentarų pasiūlymą politinei 
komisijai. Tų pat metų rugsėjo 
23-25 d.d. posėdžiuose komisija 

nutarė paruošti pranešimą ir 
spalio 27-28 d.d. posėdžiuose 
paskyrė dr. Otto von Habsbur- 
gą pranešėju. 1982 m. vasario 
24-26 d.d. komisija svarstė pra
nešėjo paruoštą dokumentaci
ją ir balandžio 28-30 d.d. po
sėdžiuose priėmė pranešėjo 
nutarimo pasiūlymą. Jame, 
tarp kitko, siūloma Baltijos 
valstybių klausimą perduoti 
dekolonizacijos komisijai ir 
pranešti apie rezoliuciją Eu
ropos Bendruomenės vyriausy
bėms bei užsienių reikalų mi- 
nisteriams.

Motyvacija
Pranešėjas von Habsburg 

paruošė išsamią rezoliucijos 
motivaciją. Joje išvedama, kad 
Sovietų Sąjunga yra paskutinė 
kolonijinė valstybė. Taip pat 
Baltijos valstybėse — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, ku
rias Sovietų Sąjunga užėmė, 
pasirėmusi Stalino-Hitlerio 
sandėriu, įvestas kolonijinis 
režimas. Sovietų Sąjunga jas 
užpuolė, pasinaudodama hit
leriniais laimėjimais Pran
cūzijoje. Bet didžioji Europos 
valstybių dalis, taip pat Jung
tinės Amerikos Valstybės, Aus
tralija, Kanada tebepripažįs- 
ta Baltijos kraštų valstybingu
mą.

Toliau motyvacijoje sakoma: 
“Istoriškai tos trys baltiečių 
tautos priklauso Vakarų kultū
rai. Jų raštas yra lotyniškas, o 
ne kirilica; jų tikyba yra vaka
rietiška — evangeliška Estijo
je ir Latvijoje, katalikiška — 
Lietuvoje; jų kalbos nėra sla
viškos”.

Pranešėjas savo motyvacijo
je sako, kad nuo pat okupaci
jos pradžios Maskva sistemin
gai stengiasi nutautinti bal
tiečių tautas ir išnaudoti gam

tos turtus Rusijos naudai. To
liau skaičiais įrodoma, kaip 
svetimtaučių, ypač rusų, įkur
dinimu siekiama retinti bal
tiečių tautas. Planingai išstu
miamos pačių baltiečių kalbos 
ir jų vietoje brukama rusų kal
ba. Ekonominėje srityje vyk
domas grobuoniškas vietinių 
gamtos turtų išnaudojimas. 
Kaip pavyzdys minima Estijos 
skalūno eksploataciją, paver
tus jos kraštą mėnuliniu gam
tovaizdžiu.

Toliau sakoma: “Sovietų Są
jungos politika neigiamai atsi
liepė į žmones. Plačiai papli
tusi neviltis privedė prie ryš
kaus gimstamumo mažėjimo ir 
prie alkoholizmo, kuris Balti
jos valstybėse pasiekė katas
trofinę ribą ir prisideda prie 
gyventojų nuosmukio”.

Referentas prieina išvadą, 
kad galima pagrįstai kalbėti 
apie planingą, šaltą tautžu- 
dystę. Visa tai yra griežtai prie
šinga tiek Helsinkio susitari
mams, tiek JT chartai, “jau ne
kalbant apie apsisprendimo 
teisės paneigimą baltiečiams.”

Autorius savo motyvacijoje 
išsamiai dėsto tikybos perse
kiojimą Baltijos valstybėse, 
ypač sustodamas ties katali
kiškąja Lietuva. Jis pamini 
nuo 1972 m. leidžiamą “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką” ir prieina išvadą, kad visi 
faktai rodo, kaip “po 40 metų 
svetimos okupacijos tautinis ir 
religinis pasipriešinimas lie
ka stiprus”.

Išvadinės mintys
Motyvacijos pabaigoje sako

ma: “Baltijos valstybės pri
klauso Europai. Jos buvo pra
eityje, ypač tarp abiejų pasau
linių karų, demokratinės tau-
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Argovo sužeidimas Londone. • 
Jį bandęs nušauti palestinie
tis buvo sužeistas policijos 
ir suimtas su keliais kitais 
palestiniečiais. PLO organi
zacija paneigė atentato pla
navimą, kaltę suversdama su
imtiems išsišokėliams. Izrae
lio premjeras M. Beginąs į 
atentatą reagavo pasiųstų lėk
tuvų bombomis Beirute bei 
kitose Libano vietovėse. Tik 
tada PLO žmonės pradėjo pa
trankomis ir raketomis apšau
dyti Izraelio pasienio gyven
tojus, nutraukdami JAV prez. 
R. Reagano su dideliu vargu 
prieš keletą mėnesių pasiek
tas paliaubas. Iš tikrųjų tas 
paliaubas pažeidė Izraelio 
aviacija, jau ir anksčiau pa- 
žėrusi bombų Libane. Tada 
PLO organizacijos vadams pa
vyko sustabdyti atsilyginimo 
veiksmus, kad nebūtų išprovo
kuotas Izraelio kariuomenės 
įsiveržimas.

Sąmoningi veiksmai
Invazija į Libaną jau seniai 

buvo suplanuota premjero 
M. Begino vyriausybės, kuri 
tikėjosi, kad pasaulio dėmesį 
nukreips karas tarp Britani
jos ir Argentinos dėl Falklan
do salų. Skubėti jį vertė spar
čiai artėjanti to karo užbaiga. 
Antrą kartą M. Beginąs savo 
smūgiams prieš Libaną pasi
rinko ekonominę septynių va
dų konferenciją. Kai jie per
nai posėdžiavo Otavoje, Izrae
lio lėktuvai staiga puolė Bei
rutą. Nuo bombų tada žuvo 
apie 300 civilių gyventojų. Dėl 
to puolimo R. Reaganas netgi 
buvo sustabdęs lėktuvų prista
tymą Izraeliui. Šį kartą Izrae
lio aviacija ir laivynas Liba
ną daužė tris dienas, kol pa
galiau buvo pradėtas 20.000 
karių įsiveržimas į pietinį Li
baną. Tankais ginkluoti ka
riai peržengė Jungtinėms Tau
toms tarnaujančių stebėtojų 
neutralią zoną. Oficialiai tei
giama, kad karo veiksmais bus 
siekiama pašalinti PLO pales
tiniečius iš pasienio, kad jie 
negalėtų raketomis apšaudyti 
Izraelio kaimų, nors to ap
šaudymo nebuvo net keletą 
mėnesių. Atrodo, M. Beginui 
rūpi visiškas ginkluotų PLO 
palestiniečių bei jų bazių su
naikinimas. Tokiu atveju ga
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li kilti beveik neišvengiamas 
susikirtimas su Sirija, kuri 
Libane turi 30.000 karių, at
siųstų Arabų Lygos vietiniams 
libaniečių nesutarimams su
stabdyti. Karo veiksmams M. 
Beginą, matyt, kursto su Egip
tu pasirašyta taikos sutartis, 
pašalinusi antro fronto pavo
jų. Invazija betgi gali sugriau
ti Camp David priimtus, tačiau 
dar pilnai neįgyvendintus tai
kos planus.

Valandų klausimas?
Britų kariuomenės daliniai 

yra pasiruošę užimti Falklan
do salų sostinę Port Stanley. 
Jie jau įsitvirtino pagrindi
nėse kalvose aplink šią vieto
vę. Argentiniečių pozicija yra 
beviltiška, nes Britanija sa
vo karių skaičių padidino lai
vuose turėtomis atsargomis. 
Iš lėktuvų buvo išmėtyti atsi
šaukimai, raginantys argenti- 
niečius kapituliuoti. Jungti
nių Tautų saugumo tarybos 
rezoliuciją, reikalaujančią ka
ro paliaubų, sustabdė Brita
nijos ir JAV ambasadorių ve
to. Mat jon nebuvo įjungtas 
reikalavimas, kad argentinie- 
čiai pasitrauktų iš salų. JAV 
ambasadorė J. Kirkpatrick, 
balsavusi už rezoliucijos at
metimą, vėliau pareiškė, kad 
įvyko nesusipratimas. Esą ji 
turėjo susilaikyti nuo balsa
vimo, bet ši instrukcija buvo 
pervėlai gauta iš valstybės 
sekr. A. Haigo.

Atsiuntė belaisvius
Afganistano partizanai tarp

tautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovams Pakistano pasieny
je atidavė tris nelaisvėn pa
imtus sovietų karius. Jie bu
vo atskraidinti Šveicarijon, 
kur bus internuoti dvejus me
tus arba iki karo pabaigos, 
jeigu jis anksčiau pasibaig
tų. Esą šiuo reikalu Raudona
jam Kryžiui pavyko pasiekti 
partizanams ir Sovietų Sąjun
gai priimtiną sutartį. Jos bus 
laikomasi ir ateityje. Anks
čiau partizanai nelaisvėn pa
tekusius sovietų karius sušau
dydavo, neturėdami jiems skir
tų stovyklų, stokodami maisto. 
Pastaruoju metu sunkios ko
vos vyksta Panžero slėnyje, 
apie 40 mylių nuo sostinės 
Kabulo.
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K. Barzdukas, V. Tauras, K. Ambrozaitis, P. Želvys, A. P. Bagdonas, J. Vaznelis, A. B. Gleveckas Nuotr. P. Malėtos

K. BARONAS
“Važiuojančio dviračiu kai

mo kunigo su plevėsuojančia 
sutana ir arkivyskupo su tarš
kančia “antimi” (pigus, pran
cūziškos gamybos automobilis, 
savo išvaizda primenantis an
tį, K.B.) — tai neatskiriami kas
dieniniai Prancūzijos katali
kų vaizdai. Jie (katalikai) yra 
atskirti nuo pagalbų teikian
čios valstybinės rankos. Ku
nigo bei parapijos gyvenimas 
yra labai sunkus.’’

Šiais sakiniais Vokietijos 
telegramų agentūra daugelyje 
dienraščių pradėjo platų 
straipsnį apie sunkų Prancū
zijos kunigų ekonominį gyve
nimą, jau pradžioje pažymė
dama, kad Kristaus vynuogyne 
besidarbuojantieji dvasiškiai 
neturi didelių reikalavimų. 
Retas jų turi darželį daržo
vėms, dėl pabrangusio benzi
no retas jų gali važinėti kad ir 
senu automobiliu. Vienintelė 
susisiekimo priemonė palie
ka... nuosavos kojos ir dvira
tis.

Kiekvieną pavasarį vyskupi
jos tikinčiuosius pasiekia vys
kupo laiškas, primenantis me
tinę duoklę. Nedidelė ji — tik 
1% metinių pajamų arba vie
nos dienos uždarbis. Ši duok
lė siunčiama į vyskupijos iž
dą. Ji moka kunigams algą, 
siekiančią valstybės nustaty
tą minimumą — apie 550 dol. 
bruto. Deja, šių pinigų para
pijos išlaikymui neužtenka. 
Jieškoma kitų kelių, prašoma 
iš parapijiečių aukų. Tiesa, 
kaip rašo “Mannheimer Mor
gen” dienraštis, Prancūzijos 
katalikai yra duosnūs savai 
Bendrijai, tačiau, palyginus 
su Vokietija, jų įnašas yra ma
žesnis. Taip, prancūzai auko
ja įvairiems tikslams, tačiau 
kunigai mato stambesnes au
kas tiktai krikštynose, vestu
vėse, laidotuvėse. Jiems atro
do, kad šis “honoraras” moka
mas kaip kokiai valstybinei 
įstaigai už jos atliktą tikybi
nį patarnavimą.

Manding, kunigų vargai tuo 
nesibaigia. Čia laikraštis pa
teikia kitą pavyzdį iš Prancūzi
jos sostinės priemiesčio, apgy
vento kairiojo sparno darbi
ninkijos. Kunigo paimtas “kur
sas” nepatiko parapijiečiams. 
Jis buvo priverstas persikelti 
(savaime suprantama, po pra
šymo vyskupui). Taip pat Pran
cūzijoje egzistuoja antikrikš- 
čioniškos sritys. Prie tokių 
priskaitoma vidurinė Prancū
zija. Čia labai dažnai kunigas 
pusdienį dirba pas ūkininką, 
fabrike ar kokioj įstaigoj, tuo 
būdu sudurdamas “galą su ga
lu”.

Atrodo, kad Vokietijos tele
gramų agentūros atstovas yra 
pasiuntęs klausimus klebo
nams, prelatams, tikintiesiems 
ir net vyskupijoms, klausda

mas, ar Prancūzijai nevertėtų 
sekti Vokietijos K. Bendrijos 
ir valstybės einamu keliu. Pa
sirodo, gautas neigiamas at
sakymas, nes Prancūzijos K. 
Bendrija ir valstybė yra labai 
stipriai atsiskyrusios. Be to, 
kaip pareiškė kaikurie kuni
gai, nukentėtų tikėjimo kilnu
mas.

Kodėl buvo nurodytas Vokie
tijos pavyzdys?

Tą klausimą norėčiau pla
čiau išnagrinėti, supažindin
damas skaitytojus su skirtinga 
tikinčiųjų parama Bendrijai.

Kiekvienos įstaigos ar įmo
nės tarnautojų anketoje, šalia 
įvairių klausimų, yra ir tiky
bos klausimas, kuris glaudžiai 
surištas su “Kirchensteuer” 
mokesčiu, kurį vadinsiu įnašu. 
Pareiškus “katholisch” ar 
“evangelisch”, įstaiga auto
matiškai nuo pajamų mokesčio 
atskaito 8% arba 9% Bendri
joms (9% atskaitomi Vakarų 
Berlyne, Hessene, žemutinėje 
Saksonijoje, šiaurės Reine — 
Westfalijoje, Reinlande — 
Pfalce ir Saaro kraštuose, 8% 
Baden-Wiurttemberge, Bava
rijoje ir Hamburge).

Dirbantieji Vokietijoje 
skirstomi į penkias grupes: I 
— viengungiai, II persiskyrę, 
III vedę, IV vedę, tačiau abu 
dirbantieji, kurių pajamos 
beveik vienodos, V kai vieno 
šeimos nario pajamos yra žy
miai didesnės už kito. (Šiai 
grupei priklausau ir aš, nes 
dirbu tik pusdienį.).

Aiškesniam “Kirchensteuer” 
atskaitymui panaudosiu du 
pavyzdžius. Vedę, abu evan
gelikai, trečia klasė, du 
vaikai, vyro (gali būti žmonos) 
pajamos — 3000DM. Pajamų 
mokestis — 382,60DM kurių 8% 
ar 9% atskaitomi Bendrijoms. 
Šiuo atveju katalikų ir evan
gelikų Bendrijos atsižvelgia 
į vaikų skaičių. Darbdavys pri
valo nuo pirmo vaiko atskaityti 
50DM, nuo antro 80DM. Tokiu 
būdu jo pajamų mokestis su
mažės į 252.60DM (382,60-130). 
įnašas Bendrijai bus 20.20DM, 
bevaikės šeimos įnašas būtų 
31.48DM.

Antras pavyzdys IV grupės. 
Abiejų beveik vienodos paja
mos, pvz. 2000DM, vienas vai
kas. Vyras katalikas žmona 
evangelike. Kiekvieno pajamų 
mokestis — 308.70DM, tačiau 
atskaitoma kiekvienam po 
25DM už vaiką, pasiunčiant 
8% ar 9% evangelikų ir katali
kų Bažnyčiai.

Tik šios dvi Vokietijos Bend
rijos oficialiai pripažįstamos 
mokesčių inspekcijos, kuri 
gautus pinigus persiunčia 
joms. Deja, nors dirbu buhalte
rijoje, tačiau neteko sužinoti, 
kaip ir kur toliau mokesčių 
inspekcija pinigus persiunčia. 
Manau, kad K. Bendriją pasie
kia vyskupijose ar vyskupų 
konferencijos centre Koelne.

Onabian &rt jUl etnori alsi 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

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
RINKtVICIAI
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Kaip sugrius Sovietija?

PADĖKA
Š. m. gegužės 15 d. mirė mūsų mylima Motina

EMA KAUNIENĖ
Reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems, kurie 

ją lankė ligoje, laidotuvių namuose ir palydėjo į amži
no poilsio vietą.

Esame dėkingi dr. J. Yčui ir dr. V. Kerametlian už 
rūpestingą priežiūrą, kun. J. Diliui už maldas ir palai
dojimą.

Taipogi dėkojame ponioms — B. čeponkienei, R. 
Kirckpatrick, I. Prialgauskienei ir S. Vinskienei už pa
ruoštus užkandžius laidotuvių dalyviams.

Dėkingi vaikai ir vaikaičiai

ANTANAS MUSTEIKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

6. IŠVADOS IR SUGESTIJOS
A. Š. prieina išvadą, kad kiek

viena revoliucija rutuliojasi 
trim tarpsniais. Pirmasis su
traiško senąjį režimą ir atpa
laiduoja gaivalingas jėgas, ku
rios veda į Hobbeso aptartą vi
sų kovą prieš visus.

Antrasis būdingos radikalios 
grupės, turinčios vienašališką 
viziją, tarpsnis — įtvirtinta 
diktatūra. Ją galima vadinti 
jakobiniška (pagal prancūziš
kąjį “modelį”). Bet ji neįsten
gia įvesti tokios politinės sis
temos, kurią civilinė visuome
nė priimtų kaip gyvastingą al
ternatyvą senojo režimo vieto
je ir ją laikytų teisėta.

Trečiasis tarpsnis nusigręžia 
nuo jakobiniško kraštutinumo, 
palinksta į kaikuriuos senojo 
režimo bruožus ir remiasi tra
diciniu teisėtumu. Šių tarps
nių trukmė įvairiopa: Anglijo
je jie užsibaigė per 47 metus, 
Prancūzijoj — 82 metus, gi Ru
sijoj — po šešeto dešimtmečių 
dar tebesitęsia tironiškas jako
biniškas tarpsnis.

Rusų revoliucijos išsisėmi
mas bei griuvimas neišvengia
mas. Vakarai gali tą raidą pa
spartinti. A. Š. skatina nebijo
ti kaitos, gi palaikyti status 
quo Sovietijoje būtų nemoralu. 
Vadinamoji “containment” po
litika nevaisinga, nes nuolat 
reikalaujanti aukų — naujų 
Vengrijų ar Čekoslovakijų. (A. 
Š. dar nežinojo, kad paskutinė 
jų tarpe bus Lenkija). Kaitą 
įtakoja Vakarų taikos, laisvės, 
teisingumo ir demokratijos 
principai; jų siekia ir rusų bei 
rytų europiečių disidentai. 
Juos tad reikia paremti.

Dvigubi masteliai komunisti
niams ir nekomunistiniams 
kraštams netoleruotini. Pasta
ruosiuose laisvės grėsmė yra 
maža, palyginus su pirmaisiais. 
To paties mastelio atolydis tu
ri politinę kaitą Sovietijoj stip
rinti. Kodėl Vakarai turi tole
ruoti sovietinį požiūrį, pagal 
kurį jų veikla svetimuose kraš
tuose pateisinama, kai vaka
riečių veikla rytuose (pvz. kny
gos, radijo informacijos ir kt.) 
laikoma "kišimusi” į jų vidaus 
reikalus? Taikinga koegzisten
cija privalo remti visas akty
vias nekarines pastangas, ku- 
rio’s artina komunizmo (tota- 
lizmo)galą.

Į pabaigą skaitytojas gali 
paklausti: kaip patikima yra A. 
Š. kaitos teorija? Į tai norėčiau 
ir aš atsakyti.

Aš netikiu garsiuoju posakiu, 
jog žmonės, nepažįstantys isto
rijos, yra pasmerkti ją kartoti. 
Nes laiko ir erdvės trukmėje 
niekad nepasikartoja tos pa
čios situacijos. Tad keblu yra 
lyginti visas revoliucijas ir 
rasti bendrus kaitos dėsnius. 
Visdėlto A. Š. remiamas “ant
rojo šerdeso” dėsnis, nors var
giai empiriškai įrodomas, yra 
labai patikimas. Vartojant M. 
Weberio “idealaus tipo” meto
dą, tapačios situacijos gal nė 
nereikalingos. įvykius galime 
apibendrinti ryškiaisiais bruo
žais, jeigu jie yra esminiai. 
Gi “antrasis šerdesas” ir re
miasi ne visais, o tik esminiais 
kaitos elementais. Pagaliau jis 
laiduoja vien kaitą, o kaitos 
kryptis gali atsispindėti įvai
riais “modeliais”. Kol niekas 
geresnio dėsnio neįrodė, A. Š. 
nurodymas, kaip sugrius mer
dinti Sovietija. yra labai pa
tikimas.

7. VEIKALO VERTĖ
Nepretenduoju į sovietolo- 

gus, bet norėčiau savo nuomo
nę pareikšti: kiek man teko 
pažinti, A. Š. veikalas yra vie
nas geriausių. Štai kodėl mano 
recenzija išsitęsia per keletą 
savaitraščio numerių. Norė
čiau pasitarnauti tam skaity
tojui, kuris nejieškos origina
lo. Kad šio veikalo vertė labiau 
išryškėtų, tenka jį palyginti 
su kitu. Keistu sutapimu prof, 
dr. Tomas Remeikis tik viene- 
riais metais anksčiau išleido 
savo studiją “Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945- 
980”, kuri daugeliu atžvilgių 
panaši į pirmąją.

Studijų ilgiai beveik tapa
tūs: T. R.(emeikio) “Opozici
jos” didesnis puslapių skai
čius yra kompensuotas A. Š. 
“Kaitos” smulkesniu šriftu bei 
žodžių gausa. Truputį skiria
si studijų apimami laikotar
piai. A. Š. skiria tris dešimtis 
puslapių tam laikotarpiui, ku
rio T. R. neliečia. Esmėje ta
čiau abudu nagrinėja rezisten
ciją bei disidentiškumą tuo 
pat metu, tik A. Š. apima pla
tesnius rėmus (visą Sovietų Są
jungą), kai T. R. ribojasi siaura 
tų pačių rėmų dalimi (Lietuva). 
Kitais atžvilgiais — skirtumai 
dideli.

Kai A. Š. parenka, dėsto ir in
terpretuoja faktus, jaučiu, kad 
jis elgiasi atsargiai, apgalvo
tai, rašo tiksliai ir giliai, bet 
tuo pat metu išlieka kukliu įvy
kių stebėtoju bei dalyviu, tai vi
so to pasigendu T. R. “Opozici
joje”. Žinoma, toks pasigedi- 
mas iš esmės negalėtų būti lai
komas priekaištu pastarajam 
autoriui, nes kiekvienas asmuo 
gali turėti savitą stilių, tegu 
sau ypatingą, bet priimtiną. 
Deja, T. R. stilius bei interpre
tacijos primena vieno srovinio 
mėnraščio manierą, dvelkian
čią pretenzingumu, arogantiš
kumu, paviršutiniškumu.

T. R. pvz. tikina, kad kažko
kių dalykų jis “negali išmatuo
ti” arba tiksliai įvertinti, kai 
iš tikrųjų jo duomenys nėra 
gamtos bei tiksliųjų mokslų 
duomenys, tad nė negali būti 
kalbos apie tokį matavimą. Ci
tuodamas kitus autorius, kaip 
D. Kowalewskį ar T. Venclovą, 
jis greitas apgailestauti, kad 
jų duomenys ar teigimai yra tik 
sugestyvūs, neviską apimantys, 
tartum jo paties duomenys bū
tų kitokie. Neišvengia jis nė 
laikraštinių trafaretų. Pvz. 
apie kalbininko Kazlausko 
mirties priežastį jis rašo, jog 
jos “turbūt niekad tikrai neži- 
nosim”, arba kitur: “pamatysi
me” — “remains to be seen”. 
(Suprask, kad be mokslininko 
teiginio mes nepamatytume!).

Daug rimtesnės abiejų veika
lų skirtybės išryškėja prielai
dų plotmėje. A. Š. sovietinę 
sistemą pagrindžiai aptaria 
kaip totalizmą, pabrėžia, kad 
dabartyje Sovietijoje marksiz
mas yra miręs, niekas juo ne
tiki. (Čia norėčiau užbėgti už 
akių galimam mandrapypkia- 
vimui: bendrybės turi išimtis, 
kurios šiuo atveju nėra reikš
mingos). T. R. tą marksizmą 
Lietuvoje laiko gyvu, dargi 
dažnokai pats prisiimdamas 
propagandinius žodžius be ka
bučių, lyg jų reikšmė būtų sa
vaime aiški. Tad “sklandžiai” 
jis vartoja pvz. buržuaziją, re- 
akcingumą, netgi europinį ko
munizmą su žmogišku veidu. 
(Tikint europiniu komunizmu 
su žmogišku veidu ateityje Va
karuose, reikėtų lygiai tikėti, 
kad ir rusiškasis komunizmas 

yra sukūręs žemės rojų dabar
tyje Rytuose, tik T. R. duome
nys tvirtina visai ką kitą). T. 
R. daug kur atrodo atšokęs nuo 
tikrovės. Tai būdinga Vakarų 
sovietologams; Ir pati jo mark
sizmo samprata kelia abejo
nių. Nežinau, kaip jis aptaria 
sovietinės valdžios teisėtumą 
(legitimacy), bet jis randa ne 
tik jėgą, o ir teisėtus įstaty
mus okupuotoje Lietuvoje, kai 
A. Š. Sovietijos valdžiai teisė
tumo neteikia. (T. R.: “The So
viet system largely rests on 
force rather than on legitima
cy”).

“Kaitos” autorių aš laikyčiau 
konvertitu (iš komunizmo į an
tikomunizmą ar akomunizmą), 
tačiau jo sudijoj neužtikau jo 
paties įsitikinimų, kurie atspin
dėtų jo pasaulėžiūrą. (Vienin
telis dalykas, kurio jis siekia 
Sovietijai ir pasauliui, yra bet- 
kokia totalizmo kaita pliura
lizmo kryptimi). Tuo tarpu T. R. 
neįstengia paslėpti savo ten
dencijos — liesdamas katali
kus (pvz.: “Lig šio laiko Kata
likų Bažnyčia dar nebandė vai
dinti ajatolos Chomeinio ro
lės”) ar išrasdamas liberalinį 
tautiškumą krašto rezistenci
joje. (Pastarasis ten gali būti, 
tačiau reikia rimtų duomenų 
tam įrodyti, o iš šiaudelio tik 
laikraštininkai priskaldo veži
mą).

Tačiau ir T. R. knyga yra ver
tinga, ypač dokumentiniai 
priedai, nors jos klaidos aki
vaizdžios. Eilinė redaktoriaus 
ranka ją galėjo pora pakopų 
pagerinti (redaktorius nebūti
nai privalo būti cenzorius).

Abu mokslininkai vartoja 
vakariečių mėgstamą relative 
deprivation sąvoką, tik A. Š. 
tai daro su saiku, o T. R. — be 
jo. Tą sąvoką gali atitikti lie
tuviškasis nuskurdinimo žodis, 
kai iš žmonių atimamos mate
rialinės, ideologinės bei kito
kios vertybės ar jų realizavi
mo galimybės. Relative šioje 
samplaikoje reiškia palyginus 
su kuo nors. Pvz. žemoji ameri
kiečių klasė turi pragyvenimo 
lygį, panašų į daugelio kraštų 
vidurinės klasės lygį, tad nega
lėtų jaustis nuskurdinta. Ta
čiau šios klasės žmonės, lygin
dami save su savos visuomenės 
vidurine klase, jaučiasi esą 
nuskurdinti. Nuskurdinimas 
Sovietijoje veda į disidentiš
kumą, atskilimą nuo revoliuci
nių idėjų. Rusų tautos nariams, 
kažkada susižavėjusiems revo
liucija, dabar nusivylus, tinka 
disidentiškumo sąvoka. Lietu
voje gi tik maža dalis žmonių 
buvo pasidavę revoliucijos 
idėjoms, tad ten geriau tinka 
rezistencijos sąvoka. Man vi
sai neaišku, su kuo yra lygina
mas lietuvių nuskurdinimas, 
kai raudonoji armija okupavo 
Lietuvą ir režimas žudė rezis
tentus bei kitus savo kraštą 
mylinčius žmones. Čia sąvoka 
“deprivation” ne tiesai tarnau
ja, o ją aptemdo.

Tačiau ta pati sąvoka išryš
kina abiejų veikalų vertes. 
“Opoziciją” palyginus su “Kai
ta” moksliniu atžvilgiu, ten
ka pripažinti, kad T. R. knyga 
yra “relatively deprived”.

Linkėčiau, kad šeštoji prof, 
dr. Aleksandro Štromo knyga 
pagrindžiai nagrinėtų Lietuvą.

Alexander Shtromas, POLITI
CAL CHANGE AND SOCIAL 
DEVELOPMENT: THE CASE 
OF THE SOVIET UNION. Seri
jos “Europaeisches Forum” 
pirmasis tomas, išleido Peter 
Lang leidykla, Frankfurt am 
Main 1981 m. Minkštais virše
liais. 173 p. Kaina nepažymėta.

PADĖKA

Nuliūdę palaidojom mylimą žmoną, motiną

a.a. STASĘ SABALIAUSKAITĘ- 
JASIULIONIENĘ, 

kuri iškeliavo amžinybėn 1982 metų 
gegužės mėnesio 10 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, už Mišias ir gražų pa
mokslą Šv. Marijos šventovėje Wellande, už maldas 
ir liturgines apeigas kapinėse.

Dėkojame karsto nešėjams ir KLB Wellando apylin
kės valdybos pirmininkui J. Paužuoliui už tartą atsi
sveikinimo žodį kapinėse.

Nuoširdi padėka p. p. Z. Radvilienei, D. Šiurkienei, 
M. Zajas ir A. Preikšaitienei už kepsnius ir nuoširdumą.

Nuoširdi ir gili padėka visiems už užuojautas mūsų 
liūdesio valandoje, už lankymą sergančios ligoninėje, 
už maldas laidotuvių namuose, šventovėje ir kapinėse, 
už aukas Mišioms ir, pagal mirusios valią aukojusiems 
vietoje gėlių Kanados Vėžio Draugijos Ontario skyriui.

Liūdintys: vyras Valentinas Jasiulionis 
duktė Valė Lekavičiūtė-Petrauskienė 
sūnus Jonas Lekavičius

AfA
ELENAI LAPIENEI

Čikagoje mirus,
jos sūnui inžinieriui HARIUI LAPUI ir šeimai bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

PLIAS Toronto skyriaus 
valdyba ir nariai

AfA 
ELENAI LAPIENEI

Čikagoje mirus,

jos sūnui Kanados Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninkui inžinieriui HARIUI LAPUI ir jo šeimai bei 
artimiesiems Kanados Lietuvių Fondo vardu reiš
kiame nuoširdžią užuojautą —

AfA
MYKOLUI RAMANAUSKUI

mirus,
jo žmoną MARIJĄ, sūnus — ROMĄ ir VIKTORĄ su 
šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —

A. S. Viskontai
R. Klemkienė

M. Šenferienė

furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

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

KL Fondo valdyba

J. Trečiokas
B. T. Stanuliai

šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 699-4444



Svarbi laisvojo pasaulio parama
Kovos už laisvę dešimtmečio proga rašo pogrindžio “LKB Kronika ” naujausiame numeryje (SI): reikia, 

kad kovojantieji nepasijustų vieni ir būtų moraliai palaikomi laisvojo pasaulio

Šiemet sukanka dešimt me
tų nuo to momento, kai vyksta 
atkakli kova tarp beteisių Lie
tuvos kunigų, tikinčiųjų ir val
diškų bedievių, remiamų KGB, 
administracinio valdžios apa
rato ir masinės komunikacijos 
priemonių. Štai tos kovos cha- 
rakteringesni momentai.

1972 m. vasario 7 d. Lietu
vos kunigai ir tikintieji per 
SNO pasiunčia sovietinei vy
riausybei 17000 parašų patvir
tintą memorandumą, nušvie
čiantį vergišką Lietuvos K. 
Bažnyčios padėtį ir reikalau
jantį grąžinti laisvę.

Sovietinė valdžia išprievar
tavo Lietuvos ordinarus, kad 
pasmerktų šį memorandumą, 
tačiau judėjimo už Bažnyčios 
laisvę nesustabdė.

1972 m. kovo 19 d. pasirodė 
pirmasis “LKB Kronikos” nu
meris, atsistojęs tarsi Dovy
das prieš Galijotą Galybių 
Viešpaties vardu. Ji Lietuvos
K. Bažnyčios atgimime užėmė 
vieną iš reikšmingiausių vie
tų.

Romo KALANTOS susidegi
nimas 1972 m. gegužės 14 d. ir 
po to kelias dienas vykusios 
jaunimo demonstracijos netu
rėjo ryšio su religinio atgimi
mo sąjūdžiu, tačiau religiniam 
atgimimui, neabejotinai, pasi
tarnavo.

Sovietinė valdžia, bandyda
ma nuraminti kunigus, pakei
tė Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinį čekistą RUGIENĮ 
lankstesniu partiniu darbuo
toju Kazimieru TUMĖNU, ta
čiau jo misija nepavyko.

Slapta seminarija ir spauda
1972 m. Lietuvoje pradeda 

organizuotis neakivaizdinė ku
nigų seminarija. Tai buvo re
akcija prieš KGB veiklą Tarp- 
diocezinėje Kauno Kunigų Se
minarijoje. Dvasiškijos tarpe 
subrendo mintis, kad negalima 
toleruoti tokios padėties, jog 
KGB atmesti jaunuoliai nega
lėtų tęsti studijų ir gauti 
šventimus. Šiandien neaki
vaizdinė kunigų seminarija 
dar labiau prisitaikė prie per
sekiojimo sąlygų ir sovietinei 
valdžiai kelia labai rimtą ne
rimą. Šios seminarijos įsikū
rimas buvo vienas iš pozity
viausių žingsnių pokario Lie
tuvos K. Bažnyčios gyvenime. 
Jos įkūrimo iniciatoriais bu
vo KGB į seminariją neprileisti 
jaunuoliai.

1973 m. lapkričio 19-20 die
nomis KGB smogė stiprų smū
gį Lietuvos K. Bažnyčios po
grindžiui. Daugybė sėkmingų 
kratų, keli areštai valdiškiems 
bedieviams leido triumfuoti: 
nebus maldaknygių, “LKB Kro
nika” sunaikinta ir vėl Lietu
vos tikinčiuosius gaubs kapų 
tyla. Laimė, kad taip neįvyko.

Lietuvos religiniam ir tau
tiniam atgimimui labai daug 
pasitarnavo ne tik “LKB Kro
nika”, bet ir visa laisvoji 
spauda. Vienas po kito pasi
rodė nauji leidiniai: “Aušra”, 
“Dievas ir Tėvynė”, “Tiesos 
Kelias”, “Rūpintojėlis”, “Per
spektyvos”, “Alma Mater”, 
“Laisvės Šauklys”, “Vytis”, 
“Ateitis” ir kt. Visi leidiniai, 
nors ir nevisai tobuli ir sun
kiai pasiekiantys skaitytoją, 
organizavo idealistus, žadino 
laisvės perspektyvas, kėlė tau
tiečių sąmoningumą ir drąsą.

Vienuolės ir kunigai
Labai gražiai per paskutinį 

dešimtmetį pasidarbavo sese
rys vienuolės. Vienos iš jų ak
tyviai prisidėjo prie kovos už 
K. Bažnyčios laisvę Lietuvoje, 
kitos tyliai katekizavo vaikus, 
būrė jaunimą, trečios akty
viuosius rėmė savo malda ir 
auka. Sunku žodžiais išreikšti 
padėką toms, kurios ištvermin
gai ir pasiaukojančiai dirbo ir 
tebedirba Viešpaties darbą. 
Ne be reikalo KGB taip sukruto 
persekioti moterų vienuoly
nus, šnipinėti juose, bandyti 
susimedžioti vienuolynuose 
savo agentų ir t.t.

1970-75 m. sovietinė valdžia 
prievartavo, kad visos Lietuvos 
parapijos atnaujintų 1948 m. 
taip pat prievarta primestas 
vienašališkas “sutartis", ku
rios tikintiesiems nieko ne
duoda, o tik įpareigoja. Labai 
gaila, kad daugeliui dvasiškių 
pritrūko sąmoningumo ir ryžto 
— ši valdžios akcija beveik 
pilnai buvo realizuota, nors 
šiuo metu Lietuvoje yra kelias
dešimt parapijų, kurios minė
tų “sutarčių” neatnaujino. 

Kaip taisyklė, visus klaidin
gus žingsnius, visas nuolaidas 
pirmieji padarydavo kunigai 
karjeristai. Tokiu būdu būdavo 
laužomas pasipriešinimas, o 
vėliau jau lengviau būdavo so
vietinei valdžiai prievartauti 
ir kitus kunigus.

1975 m. rugpjūčio 1 d. Baigia
masis Helsinkio Aktas kovo
jančiai Lietuvos K. Bažnyčiai 
pasitarnavo tvirtu pagrindu, 
į kurį atsirėmus, buvo galima 
reikalauti elementarių teisių 
ir žmoniškumo — duokite 
mums tai, ką prieš visą pasau
lį viešai pažadėjote!

1975 m. rugpjūčio mėn. Lietu
vos jaunimas, daugiausia Eu
charistijos Bičiuliai, organi
zuotai nuvyko į Šiluvą permal
dauti Dievo Motiną už tautos 
nuodėmes ir paprašyti atgimi
mo malonės. Per penkerius 
metus šis jaunimo žygis sovie
tinei vyriausybei įvarė tiek 
baimės, kad jam sutrukdyti 
panaudojo kariuomenę, KGB, 
miliciją ir teismus.

Įsakai ir konstitucija
1976 m. liepos 28 d. LTSR 

ATP priėmė įsaką, patvirtinan
tį “Religinių susivienijimų 
nuostatus”. Keletą metų val
džios pareigūnai, kad nesu
keltų kunigų ir tikinčiųjų pro
testų, apie šiuos nuostatus vi
siškai tylėjo. Nuostatų priėmi
mas liudijo, kad sovietinė val
džia ne tik neatsisakė kovos 
prieš tikinčiuosius, bet dauge
lį metų vykdomą diskriminaci
ją įteisino juridiškai.

1977 m. vasarą, ruošiant nau
ją LTSR konstituciją, Lietuvos 
tikintieji, kunigai ir net ordi
narai rašė savo pasiūlymus, bet 
partija į juos visiškai nerea
gavo, ir konstitucijoje buvo 
paliktas tikinčiuosius diskri
minuojantis 50 straipsnis: 
jiems suteikta teisė “atlikti 
religinius kultus”, o valdiš
kiems bedieviams — “vesti 
ateistinę propagandą”.

Katalikų komitetas
1978 m. lapkričio 13 d. Lie

tuvoje įsikūrė Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Katalikų Komite
tas. Kunigai ir tikintieji komi
teto įkūrimą sutiko su džiaugs
mu, tačiau netrūko ir tokių, ku
rie laukė labai greito komite
to narių arešto. Reikia padėko
ti tautiečiams Lietuvoje ir Va
karuose, kad jie suprato ir įver
tino katalikų komiteto veiklą.

Lietuvos tikinčiųjų dvasi
niam atgimimui labai padėjo 
naujasis popiežius Jonas-Pau- 
lius II, daug kartų parodęs Lie
tuvai išskirtinį dėmesį. Tiek 
Šv. Tėvo pavyzdys, tiek jo pa
drąsinantys žodžiai įkvėpė ir 
įkvepia Lietuvos kunigus bei 
tikinčiuosius energingai ginti 
K. Bažnyčios teises ir likti iš
tikimais Kristui.

1979 m. 522 Lietuvos kunigai 
ir du tremtiniai vyskupai soli
darizavosi su Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Katalikų Komiteto 
dokumentu nr. 5 ir pasisakė 
prieš “Religinių susivieniji
mų nuostatus”. Šis masinis 
Lietuvos kunigų protestas pa
rodė, kad Lietuvos dvasiškija 
nėra sulaužyta ir pasimetusi, 
neskaitant mažos dalies KGB 
kolaborantų. Gal dėlto KGB 
dar intensyviau pradėjo ver
buoti klierikus, tikėdamasi, 
kad ateityje Lietuvos kunigai 
bus suskaldyti ir sugniuždyti.

Blaivybės sąjūdis, 
kunigų tarybos

1980 m. Lietuvoje tikintieji 
ir kunigai pradėjo plačią akci

Čikagoje etninių laikraščių redaktorių pasitarimą š. m. gegužės 5 d. surengė ALTa. Pirmoje eilėje iš kairės: 
ukrainiečių “New Star” red. kun. J. SWYSCHUK, kun. dr. J. PRUNSKIS, ukrainiečių red. I. GORCHYNSKY, 
ALTos gen. sekr. inž. G. J. LAZAUSKAS; stovi: čekų dienraščio “Deni Hlasatel” red. E. PETRIK, lenkų dienraš
čio “Dziennik Związkowy” red. J. KRAWIEC, čekų dienraščio “DENI HLASATEL” redaktoriai dr. V. STRA- 
NECKY, J. KUČERA, ALTos pirm. dr. K. ŠIDLAUSKAS Nuotr. P. Malėtos

ją už tautos blaivumą. Sovieti
nė valdžia ne tik neparodė pa
lankumo šiai akcijai, bet jai 
trukdė. Nebuvo leista įkurti 
Blaivybės Draugiją, o Lietuvos 
ordinarai, pradžioje parodę 
gražią iniciatyvą, nebe sovie
tinės valdžios įsikišimo, nuo 
šios akcijos pasitraukė. (Ne- 
supasavo tik Telšių vyskupijos 
valdytojas).

Labai reikšmingas Lietu
vos K. Bažnyčios gyvenime įvy
kis — kunigų tarybų susikūri
mas. Sovietinė valdžia iš kar
to įžiūrėjo pavojų ir pradėjo 
netiesioginę kovą prieš kuni
gų tarybas. Labai gaila, kad 
beveik visi pareigas einantie
ji Lietuvos ordinarai, išsky
rus Telšių valdytoją (tremti
niai vyskupai kunigų taryboms 
pritarė ir jas laimino), KGB 
ir religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio spaudžiami, kuni
gų tarybų nepalaikė, tačiau 
jos ir toliau tebeegzistuoja. 
Jeigu kunigų tarybos net for
maliai būtų panaikintos, tai 
vistiek kiekvienoje vyskupi
joje liktų kunigų branduoliai, 
kurie vyskupijų gyvenime ir 
kovoje už Bažnyčios teises vai
dins labai svarbią rolę. Ryš
kiu pavyzdžiu galėtų būti visų 
vyskupijų kunigų tarybų raštas 
(1981.V.3) prieš valdžios kiši
mąsi į parapijų valdymą ir pa
rapijų komitetų kurstymą 
prieš kunigus.

Sovietinė valdžia, matydama 
vis labiau kylantį religinį at
gimimą Lietuvoje, suintensyvi
no ne tik propagandinį darbą, 
bet ir ėmėsi tiesioginių prie
vartos akcijų. Paskutiniu metu 
visame pasaulyje liūdnai nu
skambėjo KGB suorganizuotas 
“kiaulių maras” prieš Lietu
vos tikintįjį jaunimą, siekiant 
sutrukdyti organizuotą religi
nę eiseną į Šiluvą. Šiai akci
jai buvo panaudota KGB, mili
cija ir net kariuomenė.

KGB ypatingai bijo, kad tikė
jimu domisi vis daugiau Lietu
vos jaunimo ir kad šis jauni
mas jau sugeba organizuotis.

Išvados
Praėjus kovos už Bažnyčios 

laisvę dešimtmečiui, jau gali
ma padaryti kaikurias išvadas:

Atsižvelgiant į labai sunkias 
sąlygas, laimėta tikrai daug: 
sovietinė valdžia praplėtė ku
nigų seminarijos limitą, kuni
gai viešai pradėjo katekizuoti 
vaikus, leisti juos prie alto
riaus, bažnyčiose padaugėjo 
jaunimo, dauguma kunigų ne- 
bepaiso diskriminacinių “Re
liginių susivienijimų nuosta
tų”, nebebijo prarasti regis
tracijos pažymėjimo ir t.t. Vie
toje liūdnos perspektyvos, kad 
Lietuvos K. Bažnyčia bus suni
veliuota iki Rusijos pravosla
vų Bažnyčios lygio, ji per de
šimtį metų dvasiškai atsi

AfA 
ELENAI LAPIENEI 

mirus,

jos sūnums HARIUI, EDVARDUI, dukrai STASEI ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą —

dr. A. ir S. Pacevičiai 
su šeima

naujino ir išaugo, ypač koky
biškai.

Visa, kas pasiekta, buvo lai
mėta ne “diplomatijos” ir ne 
“sėdėjimo po šluota” keliu, bet 
aktyvios kovos ir aukos kaina. 
Dievas laimino daugelio tau
tiečių pasišventimą ir auką. 
Viena aišku, kad tiems, kurie 
Lietuvoje save vadina “diplo
matais”, ką nors iš sovietinės 
valdžios “išsiderėti” pavyksta 
tik tada, kai ji atsiduria prieš 
masinį žmonių pasipriešini
mą. Sėdėjimas, laukiant geres
nių laikų ir bijant prasimušti 
galvą į sieną, visada buvo ir 
bus Bažnyčiai pražūtingas.

Kova už Bažnyčios laisvę bū
tų buvusi labai neefektyvi, jei 
mūsų broliai Vakaruose nebū
tų jos parėmę masinės komuni
kacijos priemonėmis, organi
zuota malda ir kitomis formo
mis. Už šią pagalbą Lietuvos 
katalikai labai dėkingi visoms 
radijo stotims, laikraščių re
dakcijoms, informacijos tarny
boms ir visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu garsino pasau
lyje diskriminuojamų Lietu
vos katalikų vargus arba mel
dėsi už Lietuvą.

Vienas iš pačių skaudžiau
sių faktų kovoje už Bažnyčios 
laisvę buvo kaikurių Lietuvos 
dvasiškių kolaboravimas su 
KGB, jų bailumas ir nekrikš
čioniško “protingumo” vardu 
daromi įvairūs kompromisai, 
prieinantys beveik iki išda
vystės ribos. Šios rūšies dva
siškiai yra visiškai susikom
promitavę tikinčiosios Lie
tuvos liaudies akyse.

Labai opi ateities problema 
— naujų vyskupų skyrimas. 
KGB deda visas pastangas dez
informuoti Apaštalų Sostą. 
Reikia pripažinti, kad tai iš 
dalies pavyksta. Pavyzdžiui, 
vienas rimtas lietuvis kunigas 
į Lietuvą rašytame laiške po 
to, kai popiežius sulaikė tri
jų naujų vyskupų konsekraciją, 
apgailestauja, kad hierarchi
jos reikalai susipainiojo dėl 
“žmonių asmeniškų užgaidų”. 
Laiško autorius aktyviuosius 
Lietuvos kunigus vadina “grio
vikais”, kurie neleido išspręsti 
vyskupų reikalo tiems, “kas 
gali ir tik gero nori...” Laiško 
turinys leidžia spręsti, kad 
kažkas iš Lietuvos meistriškai 
sugeba dezinformuoti net Va
karuose gyvenantį Lietuvos 
išeivijos elitą.

Sėkmingai ateities kovai už 
Bažnyčios laisvę reikia, kad 
Lietuvos kunigai ir tikintieji 
nepasijustų esą “vienų vieni”, 
bet kad būtų laisvojo pasaulio 
moraliai palaikomi. Ypatingai 
svarbi Apaštalų Sosto parama, 
sudaranti galimybę kovojan
tiems už Bažnyčios laisvę pri
sitaikyti prie pačių sudėtin
giausių aplinkybių.

(Straipsnio antraštės — “TŽ” 
redakcijos).

MARIJA JURGUTIENE su dukra DAINA. M. Jurgutiene, atvykusi 
Maskvon, drauge su kitais paskelbė bado streiką, reikalaudama leidimo 
emigruoti į JAV-bes pas savo vyrą muziką ALOYZĄ JURGUTĮ

Vedybinė mano odisėja Lietuvoje
Vedybos ir ryšiai su savaisiais kasdieninėje tikrovėje

Vienas būdų atnaujinti emi
graciją bei pratęsti jos tautiš
kumą yra vedybos su gimtojo 
krašto žmonėmis, kurie patys 
vėliau tampa emigrantais. Ir 
lietuviai Š. Amerikoje naudo
jasi šia priemone, bet dėl tota- 
listinės rusų okupacijos, kuri 
pavergtuosius traktuoja kaip 
baudžiauninkus, jų patyrimas 
dažnai primena pasakų Pele
nę, tik su liūdna pabaiga.

Tai įvyko 1980 m. kovo 14 d. 
Vilniuje. Ši data — mano vestu
vių diena. Sutuoktuvės popiet 
Santuokų rūmuose su vadina
mo ZAGSo — metrikacijų biuro 
pagalba. Aš, Amerikos lietu
vaitė, išteku už lietuvio.

Mano viešbučio kambaryje 
sujudimas nuo pat ryto. Rei
kia pasiruošti, apsirengti, su
tvarkyti paskutines smulkme
nas, priimti atvykstančius gi
minaičius, svečius. Staiga su
skamba telefonas. Tai pats 
ZAGSo direktorius skambina. 
Jis nori, kad mes atvyktume 
anksčiau pasikalbėti dėl kaž
kokio laiško, kurį jis gavęs.

Nuvykstam visa palyda ir 
svečiai paskirtu laiku. Mane 
su sužadėtiniu nuveda į direk
toriaus raštinę. Šis mums rodo 
kažkokį popiergalį ir sako, kad 
jis atėjęs į užsienio reikalų 
ministeriją iš kažkokio Vla
do Štoko Čikagoje, kuris esąs 
mano vyras. Štokas protestuo
jąs dėl mano vedybų Vilniuje.

Laiškas taip aiškiai sufalsifi
kuotas, kad ir vaikui supranta
ma. Popieriaus kokybė — so
vietinė. Tokio Amerikoje nė
ra. Išsireiškimai tekste — so
vietiniai, kurių Amerikos lie
tuviai nevartoja. Laiškas neva 
atėjęs iš užjūrio, bet neturi 
reikiamų ženklų ir siuntėjo 
adreso.

Aš sau pagalvoju: “Na, čia 
kas per cirkas? KGB laiko mus 
kvailiais!”

Aš bandau juoktis, bet grei
tai juokas pavirsta į pasipikti
nimą. Rėkiu ir reikalauju laiš
ko kopijos. Valdininkas jos 
man neduoda. Sako ZAGSas 
mūsų tuokti negalėsiąs. Aš 
įsidėmiu Grigučio pavardę, ku
ris neva tą laišką gavęs. Vėliau 
sužinau, kad Grigutis yra už
sienio reikalų “ministerio” V. 
Zenkevičiaus pavaduotojas. 
Mes nusprendžiam su juo pa
sikalbėti.

Išeinant iš ZAGSo, mus pasi
tinka būrys fotografų, kurių 
mes nė vieno neatpažįstam. 
Kaip įdomu! Iš kur jie viską 
sužinojo? Mes dabar garseny
bės! Pateksime į KGB bylas.

Nusprendžiam sutuoktuvių 
puotos neatšaukti. Pervėlu. 
Viskas paruošta, visi suvažia
vę. Salė puošni, maisto ir gėri
mų sužadėtinio tėvų dėka per 
akis. Keliami tostai, sakomos 
kalbos, lyg niekur nieko.

Sekančią dieną išvykstam 
“medaus mėnesiui” į Maskvą ir 
einam tiesiai į JAV atstovybę 
pagalbos. Ambasados tarnau
tojai tuoj išsiunčia telegramą į 
Vašingtoną, prašydami pažy
mėjimo iš mano gyvenamos Ku
ko apskrities, kad aš neištekė
jusi ir kad jokių jungtuvių tarp 
manęs ir Vlado Štoko nėra už

registruota. Sumanių valdinin
kų ir gerų žmonių dėka atsaky
mas ateina per porą dienų, 
paneigiantis visas kagėbistų 
priekabes.

Mes grįžtam į Vilnių su pažy
mėjimais ir amerikiečių amba
sados raštišku reikalavimu ne
trukdyti mums tuoktis ir pra
šymu pratęsti vizą. Einam į 
užsienio reikalų ministeriją. 
Pareikalaujam pasimatymo su 
draugu Grigučiu. Atrodo, kad 
mes jį ušklumpam nepasiruo
šusį, nes jis pradeda šūkauti 
ir bando mus įbauginti. Aš pa
prašau tą “ministerį” negaišin
ti laiko ir eiti prie reikalo.

Pradžioje jis tvirtina, kad 
nieko nežinąs apie jokį laiš
ką, nei apie mus. Bet, kai pa
rodom jam amerikiečių amba
sados parūpintus dokumentus, 
jis atgauna atmintį. Iš jo pai
nių aiškinimų suprantame, kad 
didžiausias jų rūpestis yra, 
jog mano sužadėtinis norės iš
važiuoti į Ameriką.

Pagaliau Grigutis mums nu
rodo, kad pagal tarybinius įsta
tymus, kliūtims atsiradus, mes 
savo vedybas turim atidėti mė
nesiui. Blogiausia, kad mano 
viza baigiasi prieš tai. Jis 
man pasiūlo arba prailginti vi
zą, arba grįžti po mėnesio. Aš 
paklausiu, kur galima vizą pra
tęsti. Jis nurodo “Inturistą”. 
Mes ten nueinam, bet “Inturis- 
tas” siunčia mus į kažkokią 
kitą įstaigą. Ten mums pasako 
eiti vėl kitur. Taip vaikščio
jom po “humanitarines sovieti

Lituanistinės mokyklos mokinė, gavusi pažymėjimą iš Vyskupo Valan
čiaus mokyklos vedėjo K. MILERIO Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

Mieli tautiečiai)
Jau daugiau kaip savaitė 

mano žmona Marija Jurgutie- 
nė badauja Maskvoje, prašy
dama sau ir mūsų dukrai Dai
nai leidimo išvykti gyventi pas 
mane į JAV-bes. Tai ryžtingas 
žingsnis, tačiau jis gali baig
tis uždarymu į beprotnamį ar 
net mirtimi dėl nusilpimo ba
daujant.

Aš jus maldauju — rašykite 
laiškus, siųskite telegramas 
JAV prezidentui R. Reaganui. 
Prašykite, kad jis imtųsi ini
ciatyvos išlaisvinti Mariją iš 
kančių.

Badauja ji ne Vilniuje, o 
Maskvoje, nes čia yra Ameri
kos ambasada, kurios darbuo
tojai, jei prezidentas panorės, 
galės greitai susisiekti su ja.

Tai nėra siauras mano šei
mos reikalas. Mums garbė, 
kad savo tautoje turime tokią 
moterį, kuri, nesibijodama ri
zikos dėl savo sveikatos ir atei
ties, drąsiai veržiasi laisvėn.

Mes turime būti su Ja!
Iš anksto dėkingas

Aloyzas Jurgutis,
6542 S. Fairfield Ave, 
Chicago, IL 60629, USA 
Tel. (312) 471-0985

nes įstaigas” tris dienas nieko 
nepešdami. Kažkas mums pa
siūlo nueiti į žemės ūkio mi
nisteriją. Bet jau gana.

Kur tik ėjom, pradžioje pri
ėmė, kalbėjosi, žadėjo padėti, 
tačiau vos tik paskambina kaž
kam telefonu, paslaugumas 
staiga dingsta, ir visi nusiplau
na rankas.

Negavusi vizos, aš susipakuo
ju ir, atsisveikinusi su sužadė
tiniu bei giminėmis, išskrendu 
į Čikagą su mintimi grįžti po 
mėnesio, balandžio 12-tą.

Grįžusi namo, tuoj pat imu 
rūpintis kelione atgal ir pa
duodu prašymą sovietinei vi
zai gauti. Man atsisako ją duo
ti, nenurodydami priežasties. 
Ir į Amerikos vyriausybės ofi
cialų užklausimą atsakymo ne
duoda.

Prabėgo dveji metai. Mano 
gyvenimas nesustojo, bet pyk
tis ir nusivylimas tebėra šir
dyje. Jis dar sustiprėja, kai 
skaitau laikraščiuose rusus 
svaičiojant apie taiką, koegzis
tenciją, humanizmą...

Koks pasityčiojimas iš pa
saulio! Kiek tokių yra, kaip aš, 
kurie ant savo kailio patyrė jų 
“humanizmą”! Aš dabar gerai 
suprantu tuos žmones, kurie 
pasitraukė iš komunistinio “ro
jaus” pirmai progai pasitai
kius.

Tik netylėkim! Pasakokim 
savo patyrimus visiems. Tiesa 
nugalės melą ir atvers akis ap
akėliams.

Pasimokiusi
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“Tiesos” korespondentas Bro
nius Čekanauskas kovo 18 d. pla
čiau palietė vis dar daugiausia 
moterų vykdomą spekuliaciją 
degtine. Kaikurios pačios deg
tinę nusiperka ir parduoda, o 
kitos išradingesnės: “Yra 
prekybą vystančių, kaip sako
ma, brigadiniu būdu. Štai kre
tingiškei S. Liekienei pagal pa
reikalavimą po 10-15 butelių į 
namus pristatytadavo vartotojų 
kooperatyvo krovėjas A. Jasins- 
kas...” Pas ją kratos metu bu
vo rasti 28 buteliai degtinės, 
netrūko ir girtų pirkėjų. Pasi
žymėjo ir kitos dvi kretingietės: 
A. Valužienė, svaitgaliais aprū
pindavusi Šiaulių odos gamyk
los Kretingos skyriaus darbi
ninkus, ir M. Krypienė, stropiai 
aptarnavusi taurelės mėgėjus 
“Laisvės” audykloje. Pirkėjų 
ten būdavo net ir darbo valan
domis. Bene didžiausia privati 
smuklė buvo rasta pas Kauno 
Panemunės Vaidoto gatvės gy
ventoją K. Pukštienę. Milicinin
kai ten aptiko 27 butelius deg
tinės ir 29 butelius vyno. K. 
Pukštienei dabar jau iškelta 
baudžiamoji byla. Tokių bylų 
susilaukė ir kiti kauniečiai — 
M. Jakubčionienė, V. Pamarnac- 
kas, J. Reičienė, D. Andriekie- 
nė. Tos smuklės neduoda ramy
bės kaimynams. Kadangi namai 
panašūs, girti klientai dažnai 
pasiklysta, vidurnaktyje kumš
čiu tranko ar net koja spardo 
kaimynų duris, reikalaudami 
jas atidaryti.

TELEVIZIJOS BOKŠTAS
Gausių ekskursantų susilau

kia naujoji Vilniaus radijo ir 
televizijos stotis Karoliniškė- 
se. Juos ypač vilioja televizijos 
bokšto apžvalgos aikštelė, įreng
ta 165 metrų augštyje. Ji yra 
apvali, turinti besisukančias 
grindis. Aikštelė pasiekiama 
greituoju keltuvu per 45 sekun
des. Iš jos kaip ant delno mato
mas Vilnius. Pabrėžiama, kad 
tokią besisukančią aikštelę tu
ri tik Maskvos Ostanskino tele
vizijos bokštas. Atvykusius sve
čius priima Vilniaus radijo ir 
televizijos stotyje veikiantis 
ekskursantų biuras.

KALVIO DVIRATIS
Šiaulių “Aušros” muzėjus tu

ri vieną seniausių Lietuvoje 
pagamintų dviračių. Jis buvo 
gautas iš jau mirusio kalvio Ka
zio Šuopo, kurį žmonės vadinda
vo Šuopeliu, gyvenusio Pakruo
jo rajono Lygumų apylinkės 
Aleknaičių kaime. Pasak muzė- 
jaus skyriaus vedėjo Vinco Vai
tiekūno, dviratį K. Šuopelis pa
gamino maždaug 1910 m., kai 
visoje Šaulių apskrityje tebuvo 
vienas fabrikinis dviratis. Na
gingasis K. Šuopelis, palikęs 
daug verpimo ratelių, dviračio 
pagaminime neišrado nieko 
naujo, tik pakartojo pagrindi
nius elementus. Senasis dvira
tis esąs metalinis, mediniais 
tekiniais, aptrauktais juostine 
geležimi, 'su užpakaliniu stab
džiu. Priešakyje — vairavimo 
ragai su mediniais ranktūriais. 
Jo ilgis — 195 cm, rėmo — 86 cm, 
tekinių skersmuo — 83 ir 84 cen
timetrai. V. Vaitiekūnui tuo dvi
račiu teko Važiuoti, kai dar 

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

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- = 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta. =
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. = 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!

liepos 8-22 rugpjūčio 12-26
liepos 15-29 rugsėjo 2-16

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16 rugsėjo 30-spalio 7

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

Smulkesnių žinių teiraukitės:

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

-(213)664-0791 namų

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 
TELEX 06-986766 TOR

Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ Ir VYTAS SIMINKEVIČIAI 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

buvo jaunas. Jis dabar nusiskun
džia, kad labai sunku minti: ra
tai dideli, o pedalų ašelės per
nelyg mažos. Istorinę K. Šuope- 
lio dviračio nuotrauką yra pa
daręs žymusis fotografas Balys 
Buračas, tais laikais dirbęs 
“Aušros” muzėjuje.

NĖRA BULVIŲ SKUTIKLIŲ
“Valstiečių Laikraštis” ge

gužės 4 d. paskelbė iš Veliuonos 
gautą K. Stanulio skundą: “Par
duotuvėje yra įvairių prekių. 
Tik bulvėms skusti peilio nė su 
žiburiu nerasi, o daiktas reika
lingas”. Klausimą tyrusiam ko
respondentui V. Armušui Liet
koopsąjungos statybinių me
džiagų ir ūkinių prekių preky
bos skyriaus viršininkas V. La
pinskas atvirai pareiškė: “Laiš
ko autorius visiškai teisus. Vi
suose respublikos rajonuose 
bulvių skutikliai — didžiausias 
deficitas. Šiems metams užsa
kėme 20.000 skutiklių, bet ga
vome tik pusantro tūkstančio. 
Reikalai vargu ar pagerės, nes 
mūsų respublikoje bulvių sku
tiklių niekas negamina”. Pasak 
V. Armužo, bulvių skutimo įran
kių gamyba buvo įtraukta į Lie
tuvos pramonei 1971 m. paruoš
tą sąrašą. Deja, jos niekas ne
pradėjo. Iš 1981 m. sąrašo bul
vių skutikliai jau yra išjungti. 
Vietinės pramonės ministerijos 
gamybos valdybos viršininkas Z. 
Antonovas, užklaustas, kodėl 
vis dar negaminami bulvių sku
tikliai, ramiausiai atsako: “Mes 
neįpareigoti”.

ŠAUDO ŽMOGŽUDŽIUS
Spaudoje vis gausėja pra

nešimai apie mirti nuteistų 
žmogžudžių sušaudymus. Kar
tais net vengiama detalaus by
los aprašymo.’“Valstiečių Lai
kraščio” gegužės 15 d. laidoje 
yra įdėtas trumpas pranešimas 
“Nuosprendis įvykdytas”. Jis 
liečia 1980 m. gruodžio — 1981 
m. sausio mėnesiais Klaipėdo
je ir Šiauliuose veikusią nusi
kaltėlių gaują, kuriai priklau
sė broliai Vilius ir Kęstutis Do- 
maševičiai bei A. Jakovlevas. 
Esą 1980 m. gruodžio 25 d. V. Do
maševičius ir A. Jakovlevas, bū
dami girti, Klaipėdoje apiplė
šė ir nužudė E. Kirietienę, o 1981 
m. sausio 4 d. broliai V. ir K. 
Domaševičiai su A. Jakovlevu 
apiplėšė ir nužudė nėščią E. 
Milkevičienę. Teisminė kolegi
ja, ištyrusi visas bylos aplinky
bes, atsižvelgdama į kiekvieno 
teisiamojo vaidmenį, mirties 
bausmę paskyrė V. Domaševi
čiui ir A. Jakovlevui, 15 metų 
laisvės atėmimo — K. Domaševi
čiui. Kiti gaujos nariai taip pat 
gavo kalėjimo bausmes. Po to 
seka trumpas pranešimas, kad 
augščiausiosios tarybos prezi
diumas atmetė V. Domaševi
čiaus ir A. Jakovlevo malonės 
prašymus. Nuosprendis esąs 
įvykdytas — jie jau sušaudyti.

PARODŲ PAVILJONAS
Erdvias parodų paviljono pa

talpas Klaipėdoje gavo Liaudies 
Meno Draugijos Žemaitijos sky
rius. Atidarymo proga buvo su
rengta liaudies meno paroda, 
kurioje dalyvavo 230 autorių 
su daugiau kaip 500 įvairaus 
žanro darbų. V. Kst.

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka" valdybos pirm. J. STANKUS per Vyskupo Valančiaus mokyklos 
mokslo metų baigimo iškilmę apdovanoja X skyrių baigusią LORETĄ MAČYTŲ žodynais Nuotr. J. Miltenio

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
SILVESTRĄ JOKUBILIŲ AM

ŽINYBĖN PALYDĖJUS. 1982 m 
balandžio 28 d. rytą netikėtai mi
rė a.a. Silvestras Jokubilius, tik 
prieš kelias dienas patarnavęs ku
nigui Mišių apeigose.

Velionis buvo gimęs 1903 m. rug
sėjo 21 d. Švenčionių aps., Kalta
nėnų valš., Mikailiškių vk. Šeimo
je buvo trys broliai ir trys sese
rys. Brolis Stasys lenkų kalėjime 
buvo kalinamas 10 metų už lietu
višką veiklą ir išlaisvintas tik Vil
nių grąžinus Lietuvai. Juozas dar 
gyvena Amerikoje. Sesuo Liuda 
gyvena Švenčionėliuose, Bronė 
— Kaune; Ona yra mirusi Lietuvo
je.

1941 m. Silvestras Jokubilius 
vedė Švenčionėliuose Eleną Stec- 
kaitę ir buvo Kaltanėnų koopera
tyvo vedėju. Vėliau buvo Švenčio
nėliuose “Lietūkio” centrinio ko
operatyvo kasininku.

1944 m. Sovietų Sąjungai antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, S. Jo
kubilius su žmona Elena pasitrau
kė Vokietijon ir gyveno Dresdeno 
mieste. Pradėjus bombarduoti 
miestą, persikėlė į Muencheną, 
kur sulaukė karo pabaigos. Atsi
radus galimybei emigruoti, su 
žmona atvyko į Kanadą ir apsigy
veno Kvebeko provincijoje, dirb
damas Valdoro aukso kasyklose. 
Vėliau persikėlė į Ontario. Ne
toli Delhi turėjo gazolino stotį ir 
maisto krautuvę.

Išėjęs pensijon, turėtą verslą 
pardavė, nusipirko namus Delhi 
mieste ir čia apsigyveno. Priklau
sė vietos Lietuvių Bendruomenei, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gai ir DLK Gedimino-Delhi šaulių 
kuopai. Buvo apdovanotas Šaulių 
žvaigždės medaliu. Kaip geras lie
tuvis, mylėjo Lietuvą ir abu su 
žmona Elena Lietuvos atstatymui 
bei lietuvybės išlaikymui išeivi
joje į Kanados Lietuvių Fondą įne
šę po $2000 ir $1000 brolio Stasio, 
lenkų kalėjime kankinto, įamžini
mui. Iš viso abu Jokubiliai Kana
dos Lietuvių Fondui yra paaukoję 
$5000. Fondas ir atsikūrusi ne
priklausoma Lietuva savo geram 
sūnui ir dukrai bus dėkinga.

Silvestras mylėjo bites ir prie 
jų praleisdavo nemažai laiko. 
Prašomas dažnai padėdavo ir ki
tiems bičių laikytojams. Pasku
tiniuoju metu patarnavo Mišioms 
ir iš bičių vaško darė žvakes, ku
rias uždegdavo prie altoriaus pa
maldų metu.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA

Kaip šaulys, palaidotas šaulių 
apeigomis: per du vakarus unifor
muoti šauliai prie karsto budėjo 
garbės sargyboje. Karstą nešė šau
liai: Gediminas Rugienis, Stasys 
Beržinis, Juozas Rimkus, Jonas 
Vieraitis, Juozas Vitas ir Juozas 
Jurėnas. Šventovėje ir kapinėse 
vėliavas nešė Jonas Mačiulis ir 
Juozas Jocas.

Balandžio 30 d. iš Delhi Šv. Kazi
miero šventovės palydėtas į Delhi 
kapines. Šventovėje pamaldas at
laikė ir į kapines palydėjo kuni
gas klebonas L. Kemėšis ir gausus 
būrys tautiečių. Karstą leidžiant 
į duobę, su velioniu atsisveikino 
ir našlei Elenai pareiškė užuojau
tą šaulių kuopos pirm. Stepas Ja- 
kubickas, katalikių moterų drau
gijos pirm. A. Ratavičienė ir vil
niečių vardu — p. Česnulienė iš 
Paris, Ont.

Nesulaukęs Lietuvos laisvės, ra
miai ilsėkis svetingoje Kanados 
žetnėje, o tavo atlikti darbai liu
dys gyventas dienas.

Stepas Jakubickas

AUKOS LIETUVOS LAISVINI
MUI. Š. m. Vasario 16 minėjime 
surinkta aukų ir pasiųsta KLB 
krašto valdybai $600. Pasivėlinta 
pasiųsti, nes mėginta gauti aukų ir 
iš nedalyvavusių minėjime. Auko
jo $25: Jakubickas S., Miceika VI., 
Stonkus B ; $20: Augaitis P., Augus- 
tinavičius A., Bertulis M., Berži
nis St., Budreik^ A., Čiuprinskas 
V., Galeckas V., Lukošius K., Luk
šys J., Ratavičius K., Vytas V., Vin- 
dašius V.t Rudokas A.; $10: Joku
bilius S., Kairys A., Kemėžis L., 
Lapienis P., Lapenas A., Mačiu
lis J., Mickevičienė M., Norkus M., 
Povilaitis B ir M., Rimkus J., Vi
tas J., Vindašius P., Vitkauskas 
J., Steigvilas A., Šiurnoš D. ir O., 
Trečiokienė P., Zadurskis V., Žilvi- 
tienė M., Jurėnas J., Jauneika J.; 
$7: Garliauskas J.; $5: Beržinis Pr., 
Masiulis A., Oleka S., Ožalas P., 
Pekarskienė P., Stankaitienė M., 
Styra S.; $3: Garnelienė V.

PRADEDANT BIRŽELIO 6 SEK
MADIENIU renkamas Bendruo
menės solidarumo įnašas ($5 šei
mai). Renka apylinkės valdybos 
nariai: J. Lukša, A. Rudokas, P. 
Augaitis, K. Lukošius ir K. Rata
vičius. Padėkime jiem pasiūly
dami, nes juk duoti visad daug 
lengviau nei prašyti, kad ir ne 
sau. O duoti ne tik reikia, bet ir 
naudinga, nes jo pakvitavimas tai 
geriau nei pasas.

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%

MŪSŲ APYLINKĖ gegužės 8 d. 
gausiai dalyvavo Hamiltone įvyku
siam parapijos metų simpoziume. 
Apylinkės valdybai atstovavo St. 
Beržinis. Geri atsiliepimai apie 
diskusijas ir mėginama jomis pasi
naudoti gyvenime.

RUOŠIAMASI SIBIRINIŲ TRĖ
MIMŲ paminėjimui. Siekiant pa
informuoti kanadiečius apie šį 
labai skaudų lietuviams įvykį, bus 
trumpa programa per Tillsonbur- 
go radijo stotį. Minėjimas ren
giamas drauge su vietos šaulių 
kuopa. P. A.

Rochester, N. Y.
PAMINKLAS a. a. KUNIGUI 

JONUI BAKŠIUI. Šv. Vardo Vy
rų Draugija ėmėsi iniciatyvos 
pastatyti paminklą buvusiam kle
bonui kun. J. Bakšiui, mirusiam 
1976 m. rugpjūčio 26 d. Jo testa
mente paminklo reikalai nebuvo 
tiksliai pažymėti, tad jo statymas 
užtruko. Numatyta paminklą pa
statyti iki š. m. rugpjūčio 1 d. Au
kas prašoma siųsti šiuo adresu: 
St. George Parish, 555 Hudson 
Ave, Rochester, N. Y. 14605. USA 
(pažymėti, kad tai auka kun. J. 
Bakšio paminklui).

Velionis yra daug nusipelnęs 
kaip kunigas ir visuomenės veikė
jas, daug padėjęs II D. karo pabė
gėliams atvykti Amerikon ir joje 
įsikurti. Aukas prašoma siųsti iki 
š. m. liepos 1 d.

TĖVO DIENA bus minima bir
želio 20 d. Bendrus pusryčius ren
gia Šv. Vardo Vyrų Draugija. Pa
grindiniu kalbėtoju bus kun. Vin
centas Wismanas, buvęs mūsų pa
rapijietis. Pasižymėjusiam para
pijiečiui bus įteiktas žymuo. Toks 
žymuo pernai buvo įteiktas Bro
niui Krokiui.

MINDAUGO TOMONIO LITUA
NISTINĖ MOKYKLA mokslo me
tus baigė gegužės 22 d. Mokslo 
metų pabaigą šventė sekmadienį, 
gegužės 23, pamaldomis, mels
damiesi už Lietuvoje mokyklose 
persekiojamą jaunimą. Salėje 
mokiniai atliko daugiausia Mai
ronio poezijos, dainų ir giesmių 
programą.

Tėvų komitetas susirinkusius 
tėvelius, senelius ir svečius pa
vaišino kava ir sumuštiniais.

Tėvų komitetui pastaruosius 
dvejus metus vadovavo Rūta Ge
čienė. Programą pranešinėjo B. 
Krokys ir Vyt. Žmuidzinas — mo
kytojai B. K.

St. Petersburg, Florida
ŠIAME PENSININKŲ MIESTE 

susitelkė gana daug lietuvių. Čia 
veikia gausios organizacijos, ku
rios savo minėjimus bei šventes 
rengia Lietuvių Klubo patalpose. 
Sekmadieniais laikomos lietuviš
kos Mišios 1 v.p.p. Šv. Vardo šven
tovėje. Jas atnašauja 5-6 kunigai. 
Po pamaldų visi skuba pietų val
gyti į Lietuvių Klubą, kur būna 
ir kultūrinė programa, loterija, 
šokiai.

Čia labai populiarios geguži
nės — “piknikai" Seminole parke, 
kur yra tam skirti atitinkami įren
gimai. Gegužines ruošia beveik 
kiekviena organizacija.

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
Vilnietė Marija Jurgutienė, 

Čikagoje gyvenančio muz. Aloy
zo Jurgučio žmona, gegužės 11d. 
įsijungė į penkių asmenų pra
dėtą bado streiką Maskvoje. 
Jie visi reikalauja leidimo iš
vykti pas savo žmonas ar vyrus, 
gyvenančius užsienyje. Praneši
mą apie šį bado streiką atsiun
tė dienraščio “Chicago Tribune” 
korespondentas Maskvoje Jim 
Gallagher. Jame pagrindinis dė
mesys tenka M. Jurgutienei, nes 
jos vyras A. Jurgutis, pabėgęs 
iš sovietų okupuotos Lietuvos 
1974 m., dabar gyvena Čikago
je. Pastarasis, sužinojęs apie 
žmonos bado streiką, paskel
bė atsišaukimą, prašydamas 
tautiečius laiškais ar telegra
momis kreiptis į JAV prez. R. 
Reaganą, kad būtų gautas lei
dimas jo žmonai Marijai ir duk
rai Dainai atvykti Čikagon. Duk
ra, šiemet baigusi gimnaziją, 
liko Vilniuje. A. Jurgutis nuo
gąstauja, kad tas streikas gali 
baigtis streikuojančių asmenų 
suėmimu, jų uždarymu psichia
trinėse ligoninėse.

Kun. dr. J. Prunskio auksinė 
kunigystės sukaktis gegužės 23 
d. buvo paminėta Čikagos ame
rikiečių St. Symphorosos para
pijoje, kuriai talkina sukaktu
vininkas. Iškilmingas Mišias 
koncelebravo septyni kunigai, 
buvo du pamokslininkai — kle
bonas kun. J. McNamara ir kun. 
dr. J. Vaškas. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. M. Bogdano, 
nustebino sukaktuvinėse Mišio
se dalyvavusius lietuvius, lie
tuviškai sugiedodamas Č. Sas
nausko ir Maironio “Marija, Ma
rija”. Parapijos salėje įvyku
siose vaišėse sukaktuvininką 
sveikino organizacijų atstovai. 
Jam buvo perduoti sveikinimai 
vysk. L. Povilonio iš sovietų oku
puotos Lietuvos, vysk. V. Briz- 
gio ir vysk. A. Deksnio. Visi 
džiaugėsi, kad šioje iškilmėje 
galėjo dalyvauti ir kun. dr. J. 
Prunskio motina Ona, buvusi Si
biro tremtinė, turinti jau 94 me
tus amžiaus.

Lietuvių Tautinių Šokių Insti
tuto pirm. Galinos Gobienės pra
nešimu, š. m. rugpjūčio 22-27 
d.d. Dainavos stovyklavietėje 
įvyks su kursais susieta tauti
nių šokių studijų savaitė, gru
pių vadovų bei mokytojų suva
žiavimas. Vadovai, negavusieji 
oficialaus pranešimo, prašomi 
registruotis pas G. Gobienę tel. 
313-563-8260 arba atsiųsti jai 
laišką šiuo adresu: 6849 Vernon 
Ave., Dearborn Heights, Mich. 
48127, USA.

Lietuvių komunistų savaitraš
čio “Laisvė” svetainėje Brookly- 
ne gegužės 1 d. buvo paminėtas 
jų “Aido” choro septyniasde
šimtmetis, pagerbta jo dabarti
nė vadovė Mildred Stensler (Mil
da Stenslerienė). Ji dažnai lan
kosi Vilniuje, kur 1965 m. bu
vo nuvykusi su “Aido” grupe ir 
ten gi net tapo respublikinės 
dainų šventės dirigente. Balan
džio 28 d. vilniškės augščiau
siosios tarybos prezidiumas 
paskelbė, kad M. Stenslerienei 
yra suteikiamas nusipelniusios 
kultūros veikėjos vardas. “Ai
do” sukakties proga jam skir
tą lietuvišką juostą ir pluoštą 
sveikinimų iš Vilniaus atvežė 
sol. Vacys Daunoras su pianis
tu Robertu Bekoniu. Sovietų 
Sąjungos ambasadoriaus A. Do- 
brynino vardu “Aidą” sveikino 
I sekr. Edmundas Juškys. Svei
kintojų eilėse taipgi buvo 
maskvinių laikraščių korespon
dentas Niujorke Sigitas Krivic
kas, medicinos studijas gilinęs 
vilnietis dr. Povilas Pauliukas. 
“Aidas” padainavo keletą lietu
vių kompozitorių dainų, progra- 
mon įjungdamas ir propagan
dinę D. Yuden-Murelienės dai
ną “Tolimoj tėvynėj”, kuria 1940 
m. buvo pareikštas pritarimas 
sovietinei Lietuvos okupacijai. 
Koncertą "Aidas” užbaigė lietu
viškai ir angliškai su visais da
lyviais sugiedota komunistine 
daina “Mes laimėsime”. Atski
rą pasirodymą turėjo sol. V. 
Dauporas su akompaniatoriumi 
V. Bekoniu, karštų plojimų su
silaukęs už dainą “Lietuva 
brangi”.

Argentina
Šv. Kazimiero vienuolijos se

selės dirbančios Buenos Aires 
priemiestyje Avellanedoje, at
šventė deimantinę savo vienuo
lijos sukaktį. Seselių vadovė 
Joyce Dopkin darbuojasi su jau
nuoliais, sės. Susana Klein — su 
neturtingais gyventojais, sės. 
Angelika Damarodaitė rūpinasi 
vyresniosios kartos ir jaunimo 
problemų sprendimu, sės. Juana 
Varanauskaitė vadovauja Auš
ros Vartų parapijos mokyklai. 
Pastaroji yra gimusi Argenti
noje, o kitos trys yra atvyku
sios iš JAV.

Australija
Liūdnųjų birželio įvykių mi

nėjimą Viktorijos valstijos bal- 
tiečiams Melburne birželio 20 
d. rengia Australijos Baltiečių 
Taryba. Jis bus pradėtas pamal
domis Šv. Jono šventovėje, kur 
į jas įsijungs organizacijos su 
savo vėliavomis. Oficialioji da
lis įvyks Lietuvių Namuose, da
lyvaujant Australijos valdžios 
pareigūnams ir VLIKo pirm. dr. 
K. Bobeliui. Programą atliks 
estų, latvių ir lietuvių chorai. 
Bus platinama baltiečįų išleis
ta antroji prof. E. Dunsdorfo 
knygos "Baltic Dilemma” dalis, 
renkamos aukos Tautos Fon
dui ir solidarumo įnašas Austra
lijos Lietuvių Bendruomenei.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis su 
savo žmona planavo atskristi 
Sydnėjun birželio 7 d., bet šiai 
datai negalėjo gauti skrydžio 
bilietų. Jiedu atskris Melbur- 
nan birželio 11 d. Dr. K. Bobe
lis žada dalyvauti baltiečių bir
želio 13 d. rengiamam minėji
me Adelaidėje ir birželio 20 d. 
Melburne. Abiejose kolonijose 
jis padarys pranešimus lietu
viams apie VLIKo veiklą. Sve
čio kelione bei jo susitikimais 
su lietuviais rūpinasi ALB kraš
to valdyba.

Britanija
Pagrindiniu paskaitininku 

gegužės 2 d. Bradfordo lietu
vių surengtame Motinos Die
nos minėjime buvo kan. V. Ka- 
maitis, atskleidęs jų rūpesčius 
ir vargus, vaikuose randamą 
laimę. Kelis savo kūrinėlius 
skaitė B. Kuzmickaitė, B. Braz
džionio ir A. Bučio eilėraščius
— J. Adamonis, B. Gaidžiūno — 
P. Vasis. Solo dainomis progra- 
mon įsijungė P. Dzidolikas iš 
Škotijos ir V. Gurevičius. Minė
jime dalyvavusioms motinoms 
gėles įteikė mažieji Hana ir Jo
nas Jaloveckai. Programa rūpi
nosi kultūrinių reikalų vado
vas R. Karalius.

Motinos Dienos minėjimą Not- 
tinghamo lietuviams surengė 
Moterų Draugija su įvadinį žo
dį tarusia pirm. F. Damaševi- 
čiene. Apie motinų paskirtį gy
venime kalbėjo kun. S. Matu
lis ir K. Bivainis. Meninę dekla
macijų, dainų ir šokių progra
mą pradėjo Nottinghamo ir Der
bio vaikų būrelis, paruoštas I. 
Venskienės. Su dainomis pro- 
gramon įsijungė “Gintaro” cho
ras, turėjęs atskirus vyrų ir mo
terų pasirodymus, motinoms 
skirtus G. Feilienės ir B. Masi- 
liūnienės duetus. Oficialioji da
lis užbaigta giesme “Marija, Ma
rija”. Po jos prasidėjo iki vidur
nakčio trukę šokiai, grojant lat
vių kapelai.

Vokietija
Lietuvių katalikų suvažiavi

mas birželio 16-20 d.d. įvyks Die- 
burge. Jame dalyvaus vysk. A. 
Deksnys, daug kunigų bei kata
likų veikėjų. Paskaitas skaitys: 
prel. dr. L. Tulaba — “Žmogaus 
sutvėrimas ir paskirtis", prof, 
dr. V. Vasyliūnas - “Saulės sis
tema”, dr. A. Maceina — "Kas 
yra dogma?”, dr. K. Čeginskas — 
“Teisingumas ir politika”, kun. 
J. Dėdinas — “Ką reiškia tikė
ti teisingai — neteisingai?” Bir
želio 19 d. bus jaunimo svarsty- 
bos tema “Ką Dievas sujungė, 
žmogus teneatskiria”. Joms va
dovaus dr. S. Grinius, dalyvaus
— A. Valevičius, E. Juodvalky
tė, R. Pauliukevičiūtė, D. Bu
tautaitė ir V. Grigužys. Tą die
ną suvažiavimo užbaigai skir
tas pamaldas Šv. Petro ir Pau
liaus šventovėje laikys vysk. A. 
Deksnys, bus surengtas trumpas 
religinės muzikos koncertas.

Lietuvių šalpos draugija 
“Labdara”, vadovaujama pirm. 
J. Glemžos, remia lietuvius 
moksleivius bei studentus Su
valkų trikampyje ir P. Ameriko
je. Draugja spaudai atsiųstame 
pranešime pateikia ištrauką iš 
vieno jaunuolio šiemet rašyto 
laiško. Jis yra baigęs Punsko 
lietuvių gimnaziją, specialią 
mokyklą, jau turi darbą. Dėko
damas už suteiktą paramą, tas 
jaunuolis džiaugiasi gautomis 
lietuviškomis knygomis, ypač 
dr. A. Šapokos redaguota “Lie
tuvos istorija”. Užsimena ir 
apie ekonominę krizę, ištušti
nusią parduotuvių lentynas. 
Esą miestams trūksta maisto, 
o kaimams — trąšų, žemės ūkio 
mašinų bei kitų padargų. Dėl 
karo stovio paskelbimo nuken
tėjo ir lietuviai: uždaryta Lie
tuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugija, nutraukta visa lietu
viška veikla. Bus skurdus šie
metinis kultūrinių renginių se
zonas. Aukas “Labdarai” gali
ma siųsti šiuo adresu: Jonas 
Glemža, Conventrain 33, 7260 
Calw-Hirsau, W. Germany.
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Čia būsi neviena.,.

Pamokslininko viešnagė Maskvoje
Billy Graham pareiškimai ir bandymai pasiteisinti

BRONIUS VAŠKAITIS

Sovietų Sąjungos komunis
tai, norėdami pasiekti užsi
brėžtų tikslų be karų, panaudo
ja stiprią, daug kainuojančią 
propagandą, šnipinėjimą, įta
kingų asmenų papirkimą, pasi
reiškiantį įvairiomis formo
mis. Prieš išrenkant popiežių 
Joną-Paulių II, buvo kalbama 
ir rašoma, esą komunistai pra
bangiomis vaišėmis ir kitokiais 
būdais įvairiuose kraštuose 
bandydavo įtaigoti net Šv. Sos
to delegatus, kad sovietiniuo
se kraštuose nėra religijos 
persekiojimo, kad šventovės 
pilnos žmonių, kad komuniz
mas gali taikoje gyventi su įvai
riomis tikybomis. Kaikurie tų 
delegatų greitai suvokdavo 
komunistų melą ir nuo jų atsi
ribodavo. Betgi būdavo ir to
kių, kurie, gerai ištreniruotų 
propagandistų paveikti, savo 
pranešimuose popiežiui rašy
davo panašiai, kaip jiems ra
finuoti agitatoriai pasakodavo.

Paskutiniuoju metu ameri
kiečius ir kitas kultūringas 
tautas labai nustebino pareiš
kimai Billy Grahamo, žinomo 
pamokslininko, baptistų pas
toriaus, didelio antikomunis- 
to, stipriai rėmusio Vietna
mo karą.

Sovietų užmojai
Esant Amerikos prezidentu 

J. Carteriui, JAV-bėse buvo la
bai susilpnintas ginklavimasis, 
ypač atominių ginklų gamyba. 
Per tą laiką sovietai branduo
liniais užtaisais labai pralen
kė savo varžovę Ameriką. Įvai
riuose kraštuose vis didėjant 
demonstracijoms prieš atomi
nių ginklų gamybą, sovietai 
panūdo ir šią progą išnaudoti 
— išvystyti stiprią propagandą, 
kad atsilikusi Amerika neban
dytų pasivyti Sov. Sąjungos 
branduolinėje ginkluotėje. 
Šio tikslo siekiant, neseniai 
Maskvoje buvo sušaukta įvai
rių religijų atstovų konferen
cija. Į ją, nors ir labai neno
rint JAV-bių valdžios pareigū
nams ir kaikuriems žurnalis
tams, užsimojo vykti ir Billy 
Graham.

Atstovai buvo suvežti Mask
vos pinigais, apgyvendinti ge
riausiuose viešbučiuose, mai
tinami puikiausiais valgiais, 
nuolatos apsupti specialiai 
paruoštais “taikos apaštalais”. 
Jie gyrė Sov. Sąjungą, peikė 
Ameriką, stipriai pasisakė 
prieš atominį karą bei bran
duolinių ginklų gaminimą. Į 
jų pareiškimus mažai kas krei
pė dėmesį. JAV-bių ir kaiku- 
rių kitų kraštų korespondentai 
betgi atidžiai sekė B. Graha
mo pareiškimus tiek Maskvoje, 
tiek grįžtant Amerikon. Labai 
nustebo garsiojo pamokslinin
ko naivumu ir sovietinio komu
nizmo nepažinimu.

Ką pareiškė?
B. Graham pareiškė, esą ko

munistinė valdžia nesikiša į re
liginius reikalus, kaip kad daro 
Anglijos karalienė; kad tikėji
mas ten nesąs varžomas, Mask
voje esą daug šventovių, gau
siai lankomų tikinčiųjų. Jis 
vylėsi, kad greitai vėl bus pa
kviestas Rusijon ir masėms sa
kys pamokslus.

Į tai atsiliepė viena kores
pondentė, ilgai gyvenusi Mask
voje, Filadelfijoje plačiai skai
tomame dienraštyje “The Phi
ladelphia Inquirer”. Ji pareiš
kė, kad Maskvoje, turinčioje 
8.000.000 gyventojų, veikia 45 
rusų ortodoksų cerkvės, žydų 
sinagoga, mahometonų meče
tė, po vieną katalikų ir bap
tistų šventovę. Palygino su Fi
ladelfijos miestu, kuriame yra 
per pusantro milijono gyven
tojų. Joje įvairių maldos na

mų yra 1,300. Pastebėjo, esą 
Vakaruose jau seniai “žinoma, 
kad Maskvos maldyklos, išsky
rus keliolika veikiančių dėl 
propagandos, yra uždarytos. 
Esą B. Graham turi arba ere
lio akis, arba yra nuostabiai 
talentingas, kad per trumpą 
laiką (14 dienų) Maskvoje ga
lėjo priskaityti tūkstančius 
šventovių. Dėl pamokslų Sov. 
Sąjungoje ji pareiškė: “Bil
ly Boy, neturėk iliuzijų, kad 
vėl būsi pakviestas ir kad di
džiuosiuose Rusijos stadio
nuose galėsi skelbti Kristaus 
Evangeliją. Tokios privilegi
jos iki šiol dar neturėjo nė vie
nas dvasiškis".

Baptistų šventovėje, į kurią 
tik turintieji leidimus galė
jo įeiti (spėjama, kad daugiau
sia jų turėjo saugumiečiai), 
buvo ir B. Graham. Masės žmo
nių stovėjo lauke. Pamaldų 
metu viena jauna moteris iš
kėlė plakatą, kuriame buvo įra
šas: “Mes turime daugiau kaip 
150 įkalintų žmonių, galinčių 
skelbti Evangeliją”. Ji tuojau 
buvo apsupta saugumiečių, su
imta ir išvežta nežinia kur.

B. Graham, paklaustas apie tą 
įvykį, atsakė: “Mes JAV-bėse 
taip pat sulaikome žmones, jei 
pagauname juos darant ką nors 
blogo”. Minėtoji koresponden
tė nuo savęs pridėjo, esą iki 
šiol jai nežinoma, jog JAV- 
bių šventovės būtų perpildytos 
FBI žmonėmis ir kad jie ten su
iminėtų tikinčiuosius.

B. Graham aplankė ir Ameri
kos ambasadoje jau kelinti 
metai gyvenančią baptistų 
šeimą, persekiojamą sovietų 
ir neleidžiamą išvykti į JAV- 
bes. Ji tikėjosi iš garsaus pa
mokslininko susilaukti povei
kio į Maskvos valdžią, kad 
jiems pagaliau būtų leista emi
gruoti į demokratinį kraštą. 
B. Graham jai tepatarė mels
tis.

Viliojantis kaviaras
Amerikos žurnalistų pa

klaustas pamokslininkas apie 
viešnagę Maskvoje atsakė:

“Geroji Onelė”
Nemažas nepriklausomos 

Lietuvos skautų vadovų-vių 
būrys buvo mokytojai. Dirbti 
su jaunimu betkokia forma 
daugumą jų skatino dar tebe
deganti pašaukimo liepsnelė 
ir tada, kai po karo teko iš nau
jo organizuotis, viską pradėti 
iš nieko, ištverti ir nepasimes
ti klaidžiuose išeivijos keliuo
se.

Viena tokių labai ryškių mo- 
kytojų-skaučių vadovių buvo 
a.a. Ona Zailskienė, po sun
kios ligos Čikagoje mirusi 1982 
m. vasario 22 d. Skaučių veiklo
je Velionė buvo pažįstama 
kaip ilgametė LS Seserijos vyr. 
skautininke, nekartą lankiusi 
ir Kanados skautų-čių stovyk
las bei suvažiavimus. Būdin
gas yra jai duotas “gerosios 
Onelės” vardas. Ištikimybė 
skautybei, meilė ir pagalba 
artimui buvo visada jos gyve
nimo kelrodžiai. Mažeikiuose 
tuntininkė, 1938 m. Tautinėje 
Stovykloje Pažaislyje Žemaiti
jos rajono sumani viršininkė, 
vyr. skautininke išeivijoje — 
kur ji bebuvo, kokias parei
gas beturėjo, visada jieškojo 
žmogaus, kuriam norėjo padė
ti ir padėkoti. Vaizdi pagal
ba artimui nevieną žavėjo, kai 
ji organizavo Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelius, pati 
rinkdama aukas ir besirūpin
dama už tuos, kurie nebuvo to
kie judrūs ar pareigingi. Visi 
matė ją ir BALFo veikloje, kur 
ji ėjo direktorės ir Cicero sky
riaus pirmininkės pareigas.

Atlikti darbai ir šviesus pa- 

“Maistas nuostabiai geras. 
JAV-bėse tik milijonieriai 
gali sau leisti kaviarą, o aš jį 
turėjau beveik su kiekvienu 
valgiu”. Tuo lyg norėta pasa
kyti, kad Sov. Sąjungoje gyve
nimas yra kur kas geresnis, 
negu Amerikoje.

Minėtoji korespondentė ir 
čia pridėjo savo komentarus. 
Esą kai ji gyveno Maskvoje, 
išvaikščiojo visas krautuves, 
bet kaviaro niekur negalėjo 
rasti. Jo galima gauti tik vieš
bučiuose, kuriuose apgyvendi
nami užsieniečiai. Maskvoje 
gyvenantieji ambasadoriai, kai 
ruošia balius, kaviarą perka 
iš Kremliaus. Šiaip jis ekspor
tuojamas užsienin, kad gautų 
labai reikalingos “kietos” va
liutos. Siaučiant badui Sov. 
Sąjungoje, kažkas esą priminė 
Stalinui, kad masėmis miršta 
žmonės, nes neturi duonos. 
Šis tarė: “Tegul valgo kavia
rą!” Pasak korespondentės, 
Rusijos mužikai iki šiol val
gydami kaviarą turėtų būti iš
pampę, ružavais veidais. Mes 
gi JAV-bių biednuomenę gali
me aprūpinti tik sūriu (šiuo 
metu iš kariuomenės sandėlių 
nepasiturintiems jis dalina
mas nemokamai).

Nepavyko išsiteisinti
B. Graham, grįžęs į JAV-bes, 

vėl buvo laikraštininkų apipil
tas klausimais. Bandė kaiką 
paneigti, kaiką aiškinti kitaip, 
negu buvo pasakęs, tačiau dėl 
ignorancijos, naivumo ar pa
taikavimo kvietėjams padary
tas klaidas buvo sunku atitai
syti. Amerikos spaudoje kaikur 
jis buvo išjuoktas bei išvadin
tas nemaloniais vardais.

Plačiuose komentaruose 
spaudoje buvo atskleisti klas
tingi sovietų kėslai, įvairių 
laisvių užgniaužimas, stiprus 
ruošimasis atominiam karui. 
Tokiu būdu vietoje užplanuo
tos palankios propagandos so
vietai ne tik Amerikoje, bet 
ir Vakarų Europoje bei kitur 
susilaukė nemalonios reakci
jos.

A. a. ONA ZAILSKIENĖ, žymi 
skaučių ir labdaros veikėja

sirinkto gyvenimo kelio pavyz
dys šiandieną prakalba ir dar 
ilgai kalbės, kaip testamenti
nis palikimas jaunimui, kurį 
Velionė vedė tauriu lietuviš
kos skautybės keliu. Kanados 
rajono skautai ir skautės at
pažįsta geruosius pėdsakus...

Č.S.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

A.a. Ema Kaunienė mirė š.m. 
gegužės 15 d. Toronte, savo na
muose, sulaukusi beveik 90 me
tų. Palaidota Toronte, Ana
pilio kapinėse.

Velionė kilusi iš Marijampo
lės apylinkės, Toronte mirusio 
savanorio pik. Prano Kauno 
našlė. Paliko liūdinčią duk
terį Agnę, sūnus Alfredą ir 
Algį bei vaikaičius.

Miela Ema, Tu iškeliavai am
žinybėn, nesuspėjusi nė su
diev pasakyti. Tačiau Tavo il
gas gyvenimas nepasiliko be 
pėdsakų. Užauginai ir paruo
šei gyvenimui dukrą ir du sū
nus tuo laikotarpiu, kai nera
mi Europa žaibais svaidėsi ir 
Tavo tėvynė Lietuva pateko ka
ro audron. Gi vyras Pranas, 
vos užėjus komunistų-rusų 
antplūdžiui, Tau sudarė sun
kiai pakeliamą rūpestį — buvo 
įkalintas iš pirmųjų okupaci
jos dienų. Būdama sumani, su
radai išeitį — išvadavai jį iš 
Vilniaus kalėjimo (vėliau pa
vyko jam pabėgti Vokietijon). 
Jis buvo kalinamas beveik me
tus. Kaip Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoris ir ak
tyviosios kariuomenės pulki
ninkas laukė to paties likimo, 
kaip ir kiti kariškiai — Sibi
ro. Prisimenu, kaip mes džiau
giamės Sintautuose, sužinoję, 
kad jį išgelbėjai! Tau pavyko 
padirbti pasus ir išgelbėti iš 
Sibiro nasrų dar keletą bičiu
lių, kuriems grėsė neišvengia
ma pražūtis.

Patekus Vokietijon su vai
kais ir minimaliniu svetimos 
kalbos mokėjimu, buvo sunku. 
Betgi skaudžiausia buvo, kai 
jau šeima susijungė ir įsiri
kiavo į lietuvių DP stovyklą, 
o pikti žmonių liežuviai Tavo 
vyrą kažkuo apkaltino. Dėl to 
su triukšmu buvo išmestas iš 
stovyklos. Bet nei Tu, nei Tavo 
vyras nekeršijot saviems tau
tiečiams.

Pagaliau emigravote Kana- 
don. Motinos vargai niekad ne
sibaigia. O kai jie sumažėja, 
močiutės pareigos prasideda. 
Mirus marčiai, reikėjo prižiū
rėti tris vaikaičius. Kad ir ne
jauna būdama, vikriai šeimi

Kai žurnalistai rengiasi Sovietijon
Geriausias jų vadovas būtų knyga "The First Guidebook to Prisons 

and Concentration Camps of the Soviet Union”
Savotiškai įdomus Barbaros 

Amiel straipsnis “A guide for 
our times” buvo išspausdintas 
“The Toronto Sun” 1982 m. ge
gužės 11 d. Trumpai paliesiu 
tik to straipsnio dalį, kur auto
je aiškiai pasisako prieš Kana
dos žurnalistų grupės ruošia
mą oficialią kelionę į Sovietų 
Sąjungą. Tą išvyką globoja 
“Periodical Writers Associa
tion of Canada”. Ten kanadie
čius globosianti Sovietų Są
jungos žurnalistų unija. Pasak 
Barbaros Amiel, Sovietų Są
jungoje yra daug ko pažiūrėti, 
bet žurnalistų unija nebūsianti 
tinkamu vadovu. Ji pataria iš
vykos dalyviams pasiimti vado
vu Avraham Shifrin knygą “The 
First Guidebook to Prisons and 
Concentration Camps of the So
viet Union”.

Tos knygos autorius buvo 
1957 m. nuteistas 25 m. lage
rio už tariamą šnipinėjimą. So
vietų darbo stovyklose išbuvo 
10 metų. Už baudą stovėjęs kar
tą dvi savaites vandenyje ir dėl 
to netekęs vienos kojos. Dabar 
Avraham Shifrin gyvena Izrae
lyje. Jo gyvenimo tikslas esąs 
sekti ir skelbti pasauliui dar
bo stovyklas. Barbaros Amiel 
manymu, Vakarai, ypač žurna
listai, permažai domisi šių 
dienų “gulagu” Sovietijoje.

Paryžiuje yra leidžiamas 
lenkų mėnesinis žurnalas 
“Kultūra”. Žurnalas turi sky
rių “Sąsiedži” (kaimynai), ku
riame kas kelintas numeris 
būna “kronika litewska”. Ten 
duodama trumpa lietuvių gy
venimo bei įvykių apžvalga tė
vynėje ir išeivijoje. Retkar
čiais prasikiša šiek tiek iro
nijos. Š. m. 1-2 nr., tarp kitko, 
buvo rašyta apie darbo stovyk
las okupuotoje Lietuvoje pa
gal minėtąjį A. Shifriną. 

AfA
EUGENIJUI VITARTUI

mirus,
jo žmoną JANINĄ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Sergaučių šeima

Mielam kaimynui
AfA

VLADUI IVAŠKEVIČIUI 
mirus Australijoje, 

sesutes — KRISTINĄ ŽUTAUTIENĘ ir SOFIJĄ 
VINSKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi S. Merkelis

ninkavai, virei, kepei, paiki
nai vaikaičius tortais ir kitais 
kulinariniais išradimais, ku
riais itin pasižymėdavai. Ir tas 
vaikaitis gaudavo geresnį ga
balą, kuris gražiau lietuviš
kai paprašydavo. Kaikuriems 
susigėdus tekdavo grįžti atgal 
ir dar kartą mėginti lietuviš
kai prašyti. Tu sakydavai: jūs, 
vaikučiai, turite dvilypį lie
žuvį — viršutine puse galite iš
tarti lietuviškai, apatine — 
angliškai. Ir Tau pavykdavo 
laimėti.

Kai Tavo vyras Pranas neti
kėtai mirė (širdies smūgiu), 
Tavo gyvenimas nebuvo per- 
linksmas — nuolat jį prisimin
davai su širdgėla.

Beveik iki paskutiniųjų me
tų buvai aktyvi: vestuvės ir 
mergvakariai be Tavęs neapsi
eidavo. Namuose virtuvės nie
kad pilnai nepatikėdavai nei 
dukrai, nei sūnums. Jei pati 
negalėjai ko padaryti, tai bent 
patarimais pagelbėdavai. Net 
netikėtai užklydusios viešnios 
nebūdvo pamirštos — visus vai
šindavai. Tavo energija, miela 
Ema, gal ir buvo ilgo, aktyvaus 
gyvenimo paslaptis. Tavo gera 
atmintis niekad neišsibaigė.

Mūsų krikščionybė tvirtina, 
kad tik mirtingam kūnui reiks 
pavirsti į dulkes, o sieloms — 
amžinas gyvenimas. Taigi tai 
nėra paskutinis mūsų pasima
tymas. Gal pasišaukė Tavo 
mielas vyras, kurio nepamir
šai per daugelį metų, o jo atmi
nimui dar tebeauginai prie 
savo namo durų gėlę, atneštą 
nuo jo karsto.

Ilgai Tavęs pasiges pažįsta
mi, o vaikai ir vaikaičiai nie
kad nepamirš, nes juos visus 
dar šildei savo spinduliuojan
čia motinos šilima.

Nors žinau, kad Tu, miela 
Ema, daug mieliau prisiglaus
tum tėvynės Lietuvos smėlėto
se kapinėse, bet tebūnie Tau 
lengva šita svetingos Kanados 
žemelė, nes čia būsi neviena — 
Tavo vyro Prano palaikai jau 
28 metai ilsisi po tuo pačiu 
paminklu.

Ilsėkis ramybėje!
N.N.

Lietuvoje esą 7 kalėjimai ir 
11 darbo stovyklų. Esą Šiaulių 
darbo stovykloje 1.500 kalinių 
dirba prie statybinės medžia
gos paruošimo. Tos pačios rū
šies darbus dirba ir Alytaus 
kaliniai.

Jonavos darbo stovyklos 
5.000 kalinių dirba prie chemi
jos fabriko statybos. Panevėžio 
moterų su vaikais darbo sto
vyklos 2.000 moterų dirba siu
vykloje. Pravėniškių darbo sto
vyklos 3.000 kalinių dirba bal
dų dirbtuvėse. Vilniuje esą 4 
kalėjimai, trys stovyklos ir psi
chiatrinė ligoninė. Vienoje iš 
stovyklų yra mokslo laborato
rija, aprūpinta moderniomis 
amerikiečių, vokiečių ir japo
nų gamybos mokslo priemonė
mis. Ten dirba apie 1.300 ka
linių. Vaikų stovykloje esą 
apie 500 nusižengusių paaug
lių 14-18 metų amžiaus.

Šiuo metu Avraham Shifrin 
knygą lengvai galima gauti 
Toronto knygynuose. Tai tik
ras vadovas. Apima visus So
vietų Sąjungos kalėjimus, psi
chiatrines ligonines ir darbo 
stovyklas. Nurodoma stovyklos 
adresas, numeris, pobūdis ir 
net kaip ją galima pasiekti. 
Yra bendras žemėlapis ir vie
tiniai planeliai.

Mane pritrenkė vadinamos 
vaikų stovyklos. Jų yra ne tik 
Vilniuje, bet ir kitur. Barbara 
Amiel mini savo rašinyje Vo
logdos mieste 1.200 vaikų griež
to režimo stovyklą.

Vakarai rūpinasi trečiojo pa
saulio vaikais, bet nepastebi 
vaikų kalinių Sovietų Sąjungo
je. Jungtinės Tautos skelbė 
vaiko metus, o vaikų darbo 
stovyklų Sovietų Sąjungoje ne 
tik nepaminėjo, bet ir nepa
stebėjo.

J. Pūraitienė

Dali. RAMOJAUS MOZOLIAUSKO sukurta skulptūra Šv. Kazimiero ka
pinėse Čikagoje. Nuotrauka buvo atspausdinta “Stone ir America" žurnale

Palaidotas kunigas Lengvinas
Ilgametis Windsoro lietuvių 

parapijos klebonas a.a. kun. 
Domininkas Lengvinas staigiai 
mirė 1982 m. gegužės 22 d., pa
laidotas Windsoro kapinėse 
gegužės 25 d. Laidotuvėse da
lyvavo Londono vuskupasJohn 
M. Sherlock, 11 lietuvių kuni
gų, apie 30 apylinkės kunigų ir 
apie 400 tikinčiųjų.

Kadangi Windsoro lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovė buvo 
permaža tokiom iškilmėm, tai 
velionis buvo pašarvotas ir 
laidojamas iš gretimai esan
čios Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventovės.

Laidotuvių Mišias su visais 
dalyvavusiais kunigais konce- 
lebravo vysk. J. Sherlock 
angliškai. Lietuviškai Evan
geliją paskaitė ir pamokslą 
pasakė kun. Jonas Staškus. 
Vėliau žodį tarė vyskupas, ku
ris nurodė, kad jam rūpi visos 
tautinės parapijos, bet ypatin
gai tų tautybių, kurių kraštuo
se žmonės persekiojami dėl ti
kėjimo, o patys kraštai sveti
mųjų pavergti. Todėl jam taip 
rūpi lietuviškos parapijos. 
Visdėlto jam į pagalbą turi 
ateiti ir patys lietuviai, jei 
nori, kad tose parapijose ir 
toliau būtų meldžiamasi lietu
vių kalba. Reikia rūpintis, kad 
iš lietuviškų parapijų kiltų 
pašaukimai į kunigus ir taip 
būtų užpildoma spraga, kurią 
palieka tokių savo tautiečiams 
atsidavusių, kaip kun. Leng
vinas, lietuvių kunigų mirtis. 
Mišių metu “Tėve mūsų” mal
da, vyskupo pageidavimu, bu
vo visų kalbama lietuviškai.

Kapinėse laidojimo maldas 
skaitė ir apeigas atliko kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM, Prisikėlimo parapijos 
klebonas iš Toronto, kuris ta 
proga padėkojo vyskupui už 
rūpestį lietuviškomis para
pijomis. Laidotuvių iškilmės 
kapinėse buvo užbaigtos sugie- 
dant “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himną.

Vėliau visi laidotuvių daly
viai buvo pakviesti į lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos salę 
užkandžiams, kuriuose dalyva
vo ir vyskupas. Prieš užkan
džius maldą sukalbėti buvo 
pakviestas kun. Kazimieras 
Simaitis iš Detroito. Kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
ta proga visiems pranešė, kad 
vyskupas jau yra pakvietęs ir 
gavęs iš kun. K. Simaičio su
tikimą laikinai aptarnauti bei 
tvarkyti Windsoro lietuvių pa
rapiją.

Kun. D. Lengvinas buvo gi
męs 1914 m. liepos 13 d. Gargž
duose, Kretingos apskr. Teolo
ginius mokslus baigė Telšių

A. a. kun. DOMININKAS LENG
VINAS, Windsoro lietuvių para
pijos klebonas

kunigų seminarijoje ir buvo 
įšventintas kunigu 1940 m. ge
gužės 23 d. Neilgai jam teko vi
karauti — prasidėjęs karas ir 
sovietinė invazija privertė pa
sitraukti Vokietijon. Ten ke
letą metų kapelionavo Rebdor- 
fo ir Eistaetto stovyklose. 
Prasidėjus emigracijai į JAV- 
bes, kun. D. Lengvinas persi
kėlė į šį žemyną, kur pradžio
je dirbo amerikiečių parapijo
se. Kai kun. V. Kaleckis, pra
dėjęs steigti lietuvių parapi
ją Windsore, Ont, iš ten išvy
ko V. Vokietijon, jo vieton bu
vo pakviestas kun. D. Lengvi
nas 1962 m. Parapija oficialiai 
buvo įsteigta 1963 m. gegužės 
15 d., nors pamaldos Windsoro 
lietuviams buvo laikomos ku
nigų — Br. Dagilio, J. Danie
liaus, V. Rudzinsko nuo 1950 
m. Nuo 1962 m. pastoviai kle
bonavo kun. D. Lengvinas. Per 
tuos 20 metų jis ten paliko žy
mius pėdsakus sielovadoje ir 
lietuviškoje veikloje.

Teiki jam. Viešpatie, amžiną 
ramybę! K.J.Š.

• šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvolles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531*4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Mūsų mokykla pavojuje!
Visų Montrealio lietuvių ypatingam dėmesiui!

Į užtarnautą poilsį išleidžiant

Mokinių skaičiaus mažėjimas 
yra pats didžiausias mokyk
los rūpestis. Šių mokslo metų 
pabaigoje mokykloje buvo tik 
28 mokiniai. Mokslo metus pra
dėjome su 34 mokiniais — 6 mo
kiniai sustojo mokyklų lankę 
metų eigoje. Žvelgiant į Mont
realio lietuvių kolonijų su 
2000-3000 lietuviškų galvų ir 
28 mokiniais mokykloje ir ly
ginant, pavyzdžiui, su Sault 
Ste. Marie lietuvių kolonija, 
kur yra apie 200 lietuviškų gal
vų ir 15 mokinių mokykloje, — 
peršasi mintis, kad su mokyk
los lankymu Montrealyje yra 
kažkas labai netvarkoje. Nors 
Montrealio lietuvių kolonija 
yra daugiau senesnio amžiaus 
gyventojai turį mažiau prie
auglio, tačiau nevisi leidžia 
savo vaikus į lietuviškų mo
kyklų, kurioje galėtų būti dvi
gubai daugiau mokinių. Todėl 
ir kreipiamasi į visus organi
zacijų vadovus, valdybų pirmi
ninkus, klebonus prabilti šiuo 
svarbiu reikalu; kreipiamasi 
ir į visas šeimas, jų artimuo
sius — tetas, dėdes, tėvukus 
pažiūrėti, kodėl jų vaikai ne
lanko lietuviškos mokyklos ir 
paraginti, patarti, padėti, kad 
galėtų vaikai lankyli lietuviš
kų mokyklų.

Silpnas lietuvių kalbos mo
kėjimas žemesniuose skyriuo
se. Mokykloje yra silpnai lie
tuviškai kalbantiems skyrius, 
tačiau mums nesiseka su juo. 
Ir tai todėl, kad šį skyrių lan
ko metus, kitus ir nustoja. Pra
džia yra — reikia tesėti. Mo
kykloje mokomasi 9 metus. Vi
siškai aišku, tad lietuvių kal
bos vien tik mokykloje neiš
moks. Reikia dirbti ir namuo
se. Suprantama, sunku mišrių 
šeimų ir jaunų šeimų, tėvams, 
kurių lietuvių kalba pačių ne
stipri. Kodėl negalėtų padėti 
artimieji: tėvukai, giminės 
net ir kaimynai? Kaip čia su
prasti rūpinimusi lietuvišku
mu. kai savos šeimos vaikui 
nepadedama mokytis lietuviš
kai?

Reguliarus mokyklos lanky
mas yra vienas pagrindinių 
reikalų. Buvo šeštadienių, kai 
susirinkdavo tik 17 mokinių: 
šventės, atostogos, kiti užsiė
mimai trukdo lankyli pamokas. 
Kas gali įsakyti, kas gali pri
versti lankyti mokyklų? Patys 
turime žinoti kų darome. Vai
kas, atsilikęs pamokų paruoši
me pagal skyriaus draugus, nu
stoja noro, jam pasidaro sun
ku ir savaime nustoja mokytis 
bei lankyti mokyklų.

Mokinių registracija 1982-83 
mokslo metams pradėta dabar 
— gegužės mėnesį. Reikia ži
noti, kiek turėsime mokinių, 
kaip tvarkytis su patalpomis 
mokyklai ir mokytojais. Pra

ALDONA SENDŽIKAITE, 1982 m. baigusi Augštesniuosius Lituanisti
nius Kursus Toronte pirmąja mokine ir gavusi $150 premijų. 1980 m. ji 
gavo $1000 premijų iš Kanados Psichinės Sveikatos Draugijos už kon
kursinį rašinį; 1982 m. užėmė trečių vietų rašinių konkurse, rengtame 
Britų Bendruomenės Anglų Kalbos Draugijos Nuotr. St. Dabkaus

šome skambinti mokyklos ve
dėjai M. Jonynienei tel. 489- 
2106.

Mokytojų klausimas iškyla 
su dviejų mokytojų ir vedėjos 
pasitraukimu nuo šių mokslo 
metų pabaigos. Netenkame il
gus metus ir daug dirbusių 
mokytojų ir vedėjos. Ar mes, 
Montrealio lietuviai, galime 
dar daugiau iš jų reikalauti? 
Be abejonės, mes turime būti 
joms tik labai dėkingi. Iškyla 
trijų mokytojų suradimo klau
simas. Turint Montrealyje jau
nesnės kartos gana stiprių li
tuanistikoje, turint keletu mo- 
kytojų-profesijonalų, rodos 
problemos neturėtų būti. Ta
čiau šių metų pradžios patir
tis rodo kitkų. Kai reikėjo su
rasti tik vienų mokytojų, labai 
sunkiai sekėsi. Kas bus dabar, 
kai reikia rasti net tris moky
tojus? Norintieji-čios mokyti 
lietuviškoje mokykloje prašo
mi kreiptis į mokyklos vedėjų 
tuo pačiu telefonu 489-2106. 
Būti mokytoju, žinoma, reikia 
pastoviai padirbėti, nes tai 
yra jau įsipareigojimas. Jei 
neatsiras mokytojų, žinoma, 
mokyklos nebus. Gali būti, kad 
mes, montrealiečiai, tik tada 
suprasime mokyklos vertę, kai 
jos neteksime, ir įvertinsime 
mokytojų darbųv kai jų nebe
turėsime.

Mokyklos lėšos. Metinės pa- 
jamos-išlaidos yra $5.500- 
6.000. Pajamas sudaro tėvų mo
kestis, gana pastoviai gauna
ma parama iš įvairių instituci
jų. Šiais metais buvo gauta: iš 
Kvebeko prov. valdžios $2.610, 
iš banko “Litas” $1.000, Lietu
vių Fondo $500. Organizuojami 
parengimai, kartais net vajai. 
Išlaidas sudaro: mokytojų al
gos, patalpų nuoma, kaikurios 
mokslo priemonės, be to, yra ir 
smulkių išlaidų. Mokytojui yra 
dabar mokama $24 už šeštadie
nį.

Mokyklos patalpos yra St. 
Henri gimnazijoje (4115 St. 
James St. West, Montrealyje) 
prie labai patogaus susisieki
mo — Metro stotis yra mokyk
los kieme.

Kiti reikalai. Naujai išrinkto 
tėvų komiteto pirmininkė yra 
Marytė Jurkienė. Ilgamečiui 
tėvų komiteto pirmininkui Ro
mui Verbylai reiškiame padė
kų už darbų, kartu dėkojame 
ir visiems tėvų komiteto na
riams.

Šiais metais nebuvo IX sky
riaus, todėl nebuvo ir mokyklų 
baigusių abiturientų.

Lietuviškos mokyklos reika
lais galima kreiptis ir į čia ra
šantį tel. 722-3545.

Petras Adamonis,
KLB Montrealio apylinkės 

valdybos atstovas 
švietimo reikalams

"Lietuviškos vestuvės" buvo suvaidintos Toronto tautinių šokių grupes "Atžalynas" Lietuvių Namuose. Iš kaires — 
kvieslys VYTAUTAS ŠTUIKYS. motina LEOKADIJA NAKROŠIENĖ, tėvas PETRAS ŠTURMAS O. Burzdžius

"Dienoms nužydint”- skaitymai senimui
PR. NAUJOKAITIS

JAV-se ir Kanadoje gyve
na milijonai vyresnio amžiaus 
žmonių — pensininkų. Tie 
žmonės savo senatvės proble
moms palengvinti susiburia 
į draugijas, į pensininkų klu
bus. Didesnėse kolonijose 
organizuotai veikia ir lietu
viai pensininkai. Veiklus lie
tuvių pensininkų klubas yra 
Kanados Hamiltone. Ten iš
leista pensininkams skirto 
“Sietyno” žurnalo 10 numerių, 
porų metų bpvo paskelbti li
teratūros konkursai pensinin
kų temomis ir paskirtos nedi
delės premijos. Dabar, 1982 
metų pradžioje, tas klubas iš
leido pensininkams skirtų 
pasakojimų antologijų “Die
noms nužydint”. Galima rim
tai abejoti, ar pensininkams 
reikia specialios grožinės li
teratūros, nes dauguma vyres
nio amžiaus žmonių tebėra 
normalūs, nesuvaikėję ir ne- 
atitrūkę nuo bendrojo kultū
rinio bei visuomeninio gyve
nimo. Tačiau pensininkams 
skirta skaitymų knyga turi sa
vo vertę ir vietų išeivijos lie
tuvių literatūroje. Jų reikia 
priimti tokių, kokia ji yra — 
su trūkumais ir pragiedruliais.

I knygų sudėta aštuonių au
torių dešimt pasakojimų. Tarp 
tų autorių yra ir Kazimieras 
Barėnas su Jurgiu Gliaudą — 
premijų laureatai, kritikų įver
tinti rašytojai. Ir kiti knygos 
pasakotojai yra daugiau ar 
mažiau žinomi plunksnos žmo
nės. Tarsime po keletu žodžių 
apie kiekvienų.

K. Barėnas pasakojime “Ma
merto senatvės paguoda” vaiz
duoja naudingų pensininko 
dienų veiklų: Mamertas eina 
iš namų į namus, platindamas 
knygas ir laikraščius, surink
damas bendruomenės solida
rumo įnašų, dalyvauja laido
tuvėse, pasako trumpas atsi
sveikinimo kalbas. Toje veiklo
je senas žmogus mato savo bu
vimo tikslų, neturi laiko nuo
bodžiauti ir liūdėti vienišu
me. Tų didaktinę idėjų K. Ba
rėnas sugeba įvilkti į sklan
džių literatūrinę formų. Tai 
skaitinys, tikrai atitinkųs kny
gos paskirtį.

Antras knygos pasakojimas 
“Močiutės tiltelis” yra sukur
tas Vladės Butkienės, 1975 m. 
debiutavusios poezijos rinki
niu “Išmarginta drobė”. Pasa
kojimo pradžia skaitytojų ma
loniai nuteikia vaizdu Sutkų 
močiutės, sėdinčios savo kam
barėlyje prie lango ir stebin
čios gatvės judėjimų, praei
nančius žmones, prabėgančius 
šunis, siuvančios, mezgančios, 
adančios, snaudžiančios. Ta
čiau toliau istorija su močiu
tės dantimis gerokai subanalė
ja, ištįsta, nustoja beletris
tinio patrauklumo.

Buvęs “Sietyno” ir šios kny
gos redaktorius Pranas Ens- 

kaitis čia išspausdino pasa
kojimų “Daktaras Ramūnas”, 
kuriame vaizdžiai aprašo se
nelių prieglaudų ir iškelia 
autosugestijos vaidmenį ligų 
nugalint. Pusiau paralyžuotas 
daktaras Ramūnas turi prieš 
akis svarbų gyvenimo tikslų 
— surasti būdų atstatyti para- 
lyžuotų celių veikimų. Tas di
dysis tikslas išgydo jo paraly- 
žuotų kūno pusę. Jo mokslinis 
įnašas institutui laimi jam 
Nobelio premijų. Pasakoji
mas sklandus, nors tie stebuk
liniai įvykiai ir nėra visai įti
kinamai atskleisti.

Jurgis Gliaudą pasakojime 
“Kamerinė muzika” paliečia 
gilesnę kultūrinę ir psicholo
ginę problemų. Muzikos kriti- 
kas-mėgėjas pensininkas Ga- 
rūnas, gyvenus ištaigingoje 
savo rezidencijoje, rengiasi 
parašyti iš pavergtos Lietu
vos atvykusio kamerinio kvar
teto koncerto recenzijų. Susi
tikimas su Lietuvos muzikais 
jį žavi ir jaudina. Savo namuo
se Garūnui suruošia kviesti
niams svečiams pobūvį. Ta
čiau kai pianistas paprašo, 
kad Garūnas padėtų jam pa
bėgti iš vergijos į laisvų Ame- 
rikų, kad pašauktų telefonu 
policijų, muzikos kritikas ran
da nepatogumų tai padaryti, 
ir pianistas prievarta išveda
mas į automobilį žurnalistu 
prisidengusio muzikus lydėju
sio saugumiečio. Autorius 
pensininkų Garūnų parodo 
siauru savanaudžiu. Praban
gus gyvenimas laisvėje iš Ga
rūnų širdies ištrynė huma
nizmų.

Literatūros pasaulyje dar 
negirdėtas Albertas Jankū
nas davė sklandų reportažų 
“Vyturėliai viršum debesų”, 
vaizduojantį šiurpų keleivi
nės aviacijos nuotykį, papa
sakotų buvusio lėktuvo tele
grafisto, kai iš Palangos skren- 
dųs lėktuvas su keleiviais prie 
Kauno pateko į tamsų audros 
debesį ir buvo priverstas skris
ti į Šiaulių aerodromų, bet ke
lyje pritrūko benzino. Pasa
kotojui giliausių įspūdį pali
ko ne pats pavojus, o virš de
besų iškilę vyturėliai.

Andrius Norimas (Mironas) 
yra šios knygos techniškasis 
redaktorius, spausdintojas, 
dailininkas. Jis knygai davė 
net du pasakojimus. “Rankraš
tis” vaizduoja dviejų lietuvių 
rašytojų santykius. Beletris
tas Kazys Drugužis yra tvarkin
gas žmogus, blaiviu žvilgsniu 
vertinus aplinkos pasaulį ir 
jį realistiniu būdu vaizduo- 
jųs savo knygose. Poetas Al
bertas Šlaperskis, pasivadi
nęs Alba Šloviu, yra apsilei
dėlis, netvarkingas, linkęs iš
gerti. Tuodu kontrastingi cha
rakteriai kaikurį laikų bend
rauja literatūros srityje: skai
to vienas kito rankraščius’ 
pareiškia kritiškų pastabų, 

bet vėliau susipyksta. Šlovys 
net savo vardu spaudoje pa
skelbia dalį Draugužio veika
lo. pasakojimas baigiamas de
tektyvinio romano epizodu, 
kai Draugužis nuseka bėgan
tį Šlovį į užmiestį, į jo turimų 
lūšnų gyvatyne. Ten Šlovys 
miršta gyvatės įgeltas, o Drau
gužis atgauna savo rankraštį.

Kūrinys atrodo beletristiš- 
kai neapdorotas, neapdailin
tas. Antras to paties autoriaus 
pasakojimai yra feljetonas 
“Dručkis ir Plikis”, vaizduo- 
jųs dviejų nepažįstamų žmo
nių šmaikštų ginčų apie muzi
kų smuklėje prie stikliukų. 
Šiame pasakojime autorius 
sugeba valdyti dialogų sų- 
mojį.

Valentina Ūselienė yra lai
mėjusi “Dirvos” novelės kon
kurso premijų. Ji ir daugiau 
pasakojimų yra spausdinusi 
periodikoje. Šioje knygoje 
įdėtas pasakojimas “Paskuti
nis žydėjimas” atskleidžia psi
chologinį seno žmogaus išgy
venimų — susižavėjimų jauna 
gražia kaimyne. V. Ūselienė 
valdo literatūrinį sakinį ir 
sugeba sklandžiai vaizduoti 
psichologinius niuansus, ly
riškai nuspalvinti vaizdus.

Per Hamiltono pensininkų 
klubo konkursų į beletristi
kos laukus yra atėjusi ir žino
ma žurnalistė Rūta-Kleva Vi- 
džiūnienė. Pasakojime “Prieš 
saulėlydį” ji atskleidžia buvu
sio karo padarytas šeimoms 
žaizdas. Išardytų šeimų nariai 
išsiblaškė po platų laisvųjį 
pasaulį — vieni kūrėsi JAV-se, 
Kanadoje, kiti Australijoje. O 
gyvenimo pabaigoje liko vie
nišumas ir liūdesys. Antras jos 
pasakojimas “Senbernis” rodo 
tvarkingo vienišo pensininko 
Juozuko pavėluotų gyvenimo 
lūžį — vedybas. Tiesa, jis nuo 
j a m peršamos su pelningu 
verslu apkūnios našliukės pa
bėga iš smuklės. Bet po nemi
gos naktips visdėlto apsispren
džia jai įteikti rožių puokštę 
ir su jos siūlymu sutikti. Tik 
gaila, kad to įdomaus lūžio au
torė giliau neatskleidė.

Taigi turime knygų, skirtų 
vyresnio amžiaus žmonėms 
pasiskaityti. Jos literatūrinė 
vertė nėra didelė, bet knyga 
visdėlto neatmestina. Knygos 
spauda varginga: rašyta maši
nėle, o atmušta ofsetu. Yra 
puslapių sunkiau skaitomų. 
Metaliniais kableliais knyga 
surišta tvarkingai. Viršelis ir 
inicialai piešti Andriaus Mi
rono.

DIENOMS NUŽYDINT. Skai
tymai senesniesiems. Redaga
vo Pranas Enskaitis, techniš
kus spaudos darbus atliko And
rius Mironas. Išleido 1982 m. 
Hamiltono lietuvių pensinin
kų klubas (P. O. Box 1046, Ha
milton, Ont. L8N 3R4, Canada). 
Tiražas 400 egz., 280 psl. Kaina 
— $6.00.

PRANYS ALŠĖNAS
Ilgametis Toronto Šv. Jono 

Kr., o dabar (pakeitus vardų) 
— Lietuvos Kankinių parapijos 
vargonininkas muz. St. Gaile- 
vičius, eidamas 78-tuosius am
žiaus metus, pasakė: “Gana, 
reikia ir pailsėti". Todėl pasi
traukė iš tos parapijos choro 
vadovo pareigų.

Po šitokio maestro pareiški
mo šios parapijos taryba, cho
ras ir klebonas kun. J. Staškus 
sujudo ruošti atsisveikinimo 
koncertų ir vakarienę Anapi
lio salėje 1982 m. birželio 12 d.

St. Gailevičius gimė 1904 m. 
lapkričio 28 d. muziko šeimo
je. Ne tik jo tėvas Emerikas 
Gailevičius buvo muzikas, 
kompozitorius, tos srities pe
dagogas ir karinio orkestro 
kapelmeisteris, bet ir jo se
nelis buvo muzikos srities dar- 
bininkas-vargonininkas.

St. Gailevičius baigė Kauno 
konservatorijų ir tobulinosi 
Paryžiuje. Nuo 1935 m. valsty
biniame teatre Kaune tvarkė 
dramoje muzikinę dalį ir 
akompanuodavo operoje. 
Bendradarbiavo Kauno radio
fone, rašydamas muzikų įvai
riems radijo vaidinimams. 
Vilniuje dirigavo operų “Ri- 
goletto” (1942 m.).

1944 m. muz. Stasys Gailevi
čius pasitraukė Vokietijon. 
1951 m. atvyko į Montreal}, 1953 
m. persikėlė Torontan. Čia ati
darė pianino studijų ir pra
dėjo vadovauti reprezentaci
niam Toronto lietuvių kolo
nijos chorui “Varpas”.

St. Gailevičius chorui pa
rašė dainų — “Jaunųjų ūkinin
kų dainos” (išleista Kaune 1939 
m.), solo dainos su pianinu, 
išleista JAV 1947 m.

Vokietijoj gyvendamas, muz. 
St. Gailevičius, kaip akompa
niatorius, su mūsiškiais solis

Muzikas STASYS GAILEVIČIUS, pasitraukęs iš Lietuvos Kankinių parapijos 
chorvedžio pareigų, kuria melodijas Mišių giesmėms, parašytoms kun. Stasio 
Ylos. Anksčiau sukurtas St. Gailevičiaus giesmes gieda minėtasis choras

Lituanistiniai kursai Toronte
Augštesnieji Lituanistiniai 

Kursai Toronte 1981-1982 
mokslo metais dirbo trimis kla
sėmis, kuriose buvo dėstoma 
gimnazijos užskaitoms: lietu
vių kalba, lietuvių literatūra, 
Lietuvos istorija ir visuomenės 
mokslas. Viena klasė buvo 
skirta lietuviškai nemokan
tiems. Studentų skaičius visų 
laikų įvairavo tarp 60 ir 50. 
Kaip ir iki šiol Toronto Mies
to Švietimo Vadyba mokėjo 
mokytojams atlyginimų ir da
vė patalpas — kursai buvo in
tegralinė West Park Secondary 
School dalis. Kanados Lietu
vių Fondas sušelpė kursus 
$1,300. Didžioji tos sumos da
lis buvo išleista mokesčiui už 
mokslų tiems mokiniams, kurie 
gyveno už metropolinio Toron
to ribų. Tas mokestis buvo $320 
į metus už kiekvienų mokinį. 
Trys šimtai dolerių liko premi
joms geriausiai baigusiems 
mokiniams. Jos buvo įteiktos

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti 

Sifts international inc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 

Telefonas 471-1424

tais aplankė daugelį stovyklų. 
Špakenbergo stovykloje vado
vavo chorui ir vargoninkavo.

Imigravęs Kanadon, Mont
realyje suorganizavo lietuvių 
chorų, kuriam ir vadovavo ligi 
persikeliant į Torontu.

St. Gailevičiaus muzikinė 
veikla Toronte buvo ypatingai 
plati. Čia vadovavo chorui 
“Varpas”, vargoninkavo lie
tuvių Šv. Jono Krikštytojo šven
tovėje ir vadovavo tos parapi
jos chorui. Taip pat vadovavo 
Toronto vyrų kvartetui, akom
panuodavo įvairiuose šios ko
lonijos koncertuose. Jo pia
nino studijoje buvo dėstoma 
pagal Toronto muzikos konser
vatorijos programa. Visi stu
dijos mokiniai kiekvienų pa
vasarį privalėjo laikyti kon
servatorijoje egzaminus. Iš
laikę gaudavo kurso baigimo 
pažymėjimus.

St. Gailevičius dar sukūrė 
eilę solinių dainų, duetų ir 
Mišių giesmių pagal kun. St. 
Ylos tekstų.

Kaip ilgametis “Varpo” cho
ro vųdovas ir parapijos chor
vedys, St. Gailevičius yra pa
sirodęs nesuskaitomų daugy
bę kartų Toronte ir kituose 
miestuose. To choro dainos 
skambėjo Montrealyje, Ha
miltone, St. Catharines, Nia
gara Falls, Windsore, Tillson- 
burge, Delhi, Detroite, Kleve- 
lande, Čikagoje, Niujorke, Ro- 
česteryje ir t.t. Dalis St. Gai
levičiaus kūrybos yra įamžinta 
plokštelėse.

Žengiant gilyn į aštuoniasde
šimtuosius, linkėtina muz. St. 
Gailėvičiui ir toliau dirbti dai
nos bei muzikos srityse, nes 
anot įrašo ant vargonėlių Švei
carijoj: “Vien tik muzika aša
ras nušluosto, širdis atgaivina, 
kai jau niekas kitas nebepa- 
gelbsti...”

iškilmingo mokslo metų pabai
gos akto metu A. Sendžikaitei, 
G. Šaltmiraitei, B. Abromaity
tei ir Z. Prakapaitei. Šių de
vintųjų kursų laidų baigė 12 
studentų.

Be augščiau minėtųjų, kursų 
baigusiųjų tarpe dar buvo: R. 
Budrys, A. Gvildys, R. Kamai- 
tytė iš Hamiltono, P. Karosas,
L. Keršytė, E. Labuckas iš Ha
miltono, M. Spudaitė ir A. 
Venslovas iš Hamiltono. Kur
suose dirbo kaip mokytojai: A 
Rinkūnas, G. Paulionienė ir V. 
Matulaitis.

Pagrindinė ateinančių metų 
problema yra mokinių skai
čius. Abiturientų skaičiui pra
džios mokyklose mažėjant, ma
žėja jų ir kursuose, kuriems 
yra vajdžios nustatytas mini
mumas 15 mokinių klasei. 
Reiktų tėvams ir KLB švieti
mo komisijai tuo rimtai susi
rūpinti. A. R.

N. ir J. VAZNELIŲ

Cla gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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Iš Česlovo Milašiaus pareiškimų pokalbyje su baltiečių atstovu

AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
Inc.) biuletenio red. Yana Oko- 
lo-Kulaks turėjo pasikalbėji
mą su 1980 m. Nobelio premijos 
laureatu Česlovu Milašium 
(Milosz).

Paklaustas kodėl domisi aš
tuntąja baltiečių studijų kon
ferencija, kuri įvyks š.m. bir
želio mėn. Minnesotos Univer
sitete ir kur jis skaitys savo 
poeziją. Milašius atsakė:

— Kadangi esu gimęs Lietu
voje, aš jaučiu, kad turiu teisę 
domėtis šiuo reikalu. Aišku, 
tautybės klausimas mūsų kraš
tuose yra gana jautrus. Pagal 
Amerikos įstatymus aš esu lie
tuviškos kilmės kadangi gi
miau Lietuvoje. Tai nėra taip 
paprasta mūsų kraštuose.

Aš niekad nepretendavau 
būti lietuviu, nes esu lenkų 
poetas. Tai yra mano kalba, 
kurios niekad nebandžiau pa
keisti. Nežiūrint to. mano kil
mė yra aiškiai pastebima ma
no literatūros kūriniuose, ma
no poezijoje ir nėra jokio pa
grindo šį faktą nuslėpti arba 
jo gėdytis. Aišku, lenkai kar
tais būna apstulbę, kai aš pa
brėžiu savo lietuvišką kilmę. 
Kai gavau Nobelio premiją, 
daugelyje laikraščių buvo pa
rašyta, kad ją gavo lietuvis poe
tas! Jie (lenkai) kažkodėl buvo

Svirplys nutilo grojęs ir už
dengė sparnų galais smuiką.

— Ačiū už gražų koncertą ma
no gimtadienyje, — ištarė Bi
telė. — Brangesnės dovanos 
niekas nerastų sode ...

— Malonu girdėti, — atsakė 
Svirplys. — Turiu prisipažinti, 
kad nieko nėra malonesnio, 
kaip suteikti kitam džiaugsmą. 
Ir man atrodo, kad esu vertas 
tiek, kiek sugebu tą padaryti. 
Ir tikroji mano vertė ne ūsuo
se ir ilgose kelnėse ... Ar ne? 
— šypsodamasis žiūrėjo į Bite
lę, lyg būtų atspėjęs jos mintis 
apie savo ilgas kojas ir ūsus.

— Tikrai taip, — atsakė Bi
telė. nuleidusi akis.

Svirplys pakilo ir pasižiū
rėjo nuo rožės lapo į sodo pie
vą, jau norėdamas atsisveikin
ti.

— Jei šoksi žemyn, tik nesu
daužyk savo smuiko, — ištarė 
Boružė.

— To tai nebus, — atsiliepė 
muzikantas. — Pirma galiu su
daužyti galvą, bet ne smuiką.

— Tai kaip tu grotum be gal
vos?

— Tada gročiau tik tol, kol 
sužinočiau, kad jau jos netu
riu. Taip, kaip ir mano dėdei 
atsitiko...

— O kas jam atsitiko? — pa
klausė Boružė.

— Neklausk, nes turėsiu pa
sakyti teisybę.

— Tai ir pasakyk!
— Bet tu šypsotis negalėsi. 

Kai papasakosiu, turėsi bent 
nusišluostyti akis, lyg būtum 
apsiverkusi. Kaip ir laidotu
vių namuose, kai ne giminę at
sisveikini ...

— Na, gerai. Tik pasakyk! — 
nerimo Boružė. Ir Bitelė įsmei
gė akutes susidomėjusi.

— Gerasis mano dėdė vakar 
rytą šokinėjo sodo pievoje, 
jieškodamas ką nors pusry
čiams susirasti. Nebuvo svar
bu ką. Ar seno bato gabaliuką, 
ar plunksnos skiautelę, o gal 
kokio skarmalėlio nuorėžą. 
Būtų apsidžiaugęs ir musės 
koją radęs, išmestą iš voro tink
lo. Nesvarbu, ar ji būtų saldi, 
ar sūri, tik kad galėtų ką nors 
pakramtyti. Taip jam bejieš- 
kant, tik švystelėjo kažkas prie 
pat jo akių. Ir pjovėjas, pjau
damas sodo pievą, nupjovė dė
dei galvą...

— Vaje, ar visai? — sušuko 
Boružė, pašokusi ant lapo.

— Žinoma, kad visai. Tam ir 
pasakoju, kad visai... Nežino
jo pradžioje mano dėdė, kas 
čia atsitiko. Tik aiškiai mato 
prie pat ūsų kepsnys guli. Lyg 
staiga iš dangaus būtų nukri
tęs. Apsidžiaugęs, kad ims val
gyti, net apsilaižyti norėda
mas. Bet staiga žiūri, prarytas 
kąsnis tik piept po barzda ir 
guli iškritęs.

Gal ir persmarkiai susikei
kė paskutinį kartą dėdės galva:

— Devyni žvirbliai tegu grie
bia mane! Juk aš savo antrąją 
pusę valgau ...

Bet apsidairęs nusišypsojo, 
dar spėdamas ištarti paskuti
nius žodžius:

— Tai laimė, kad laiku apsi- 

susirūpinę, kad tai būtų atitai
syta.

Paklaustas ką jam reiškia 
Lietuva, Č. M. atsakė:

— Man atrodo, kad kiekvie
nas kraštas turi savo sielą, ir 
žmogus savo jaunystėje yra 
jautrus skirtumams tarp kai
myninių kraštų. Aš buvu jaut
rus skirtumams tarp lenkų, 
lietuvių ir gudų gyvenamų sri
čių. Aš jaučiu, kad lietuviška 
sritis buvo artimiausia mano 
širdžiai, poezijai ir instink
tams. Turbūt čia pasireiškė 
mano motinos įtaka, kuri buvo 
labai patriotiškai nusiteikusi 
ne kokiam nors kraštui, bet 
šiai (lietuviškai) sričiai.

Į klausimą kokią įtaką Bal
tijos kraštai galėjo turėti Eu
ropos kultūrai Č. M. atsakė:

— Į tai galiu atsakyti, kad 
lenkų poetas turi būti kilęs iš 
Lietuvos, nes kitaip jis nebus 
laikomas reikšmingu arba di
deliu poetu! Panašiai yra ir 
Anglijoje, kur rimtas rašyto
jas turi būti kilęs iš Airijos. 
Lenkijoje viešpatauja tikėji
mas, kad Lietuvoje kaikurie 
pagoniški dievai dar tebegyve
na ir įkvepia poetus. Taigi iš 
lenkiško taško žiūrint, Lietu
vos įtaka lenkų literatūrai yra 
neabejotina.

Poetas Adomas Mickevičius 
yra kilęs iš Lietuvos, nors jis 

Jaunoji be galvos
Iš “Vasaros pasakos

žiūrėjau, — sušuko garsiai. — 
Juk galėjau pats savo smuiką 
sugraužti. Kuo gi būčiau gro
jęs ten dausų šalyje ant debe- 
siuko, — ir šypsodamasis užsi
merkė, k a d jo smuikas liko 
sveikas.

— Ar tikrai taip buvo? — su
šuko Boružė.

— Žinoma, kad tikrai, — atsa
kė Svirplys. — Jo paskutinius 
žodžius girdėjo samanė bitė ir 
man pakartojo. O ji meluoti ne
moka. Jei tu abejoji, tai gal ne
žinai, kad be galvos ir vaisių 
musė skraido. Bet skraidyti 
reikia akių, kad matytum kur 
skrendi. Tai musė be galvos 
skrenda tik tol, kol atsimuša į 
kokią šaką. Tik tada sužino, kad 
leidimas skraidyti jai atimtas.

— Bet toks kitas mažiukas va
baliukas be galvos net ištisus 
metus išgyvena. Lyg visai jam 
nebūtų reikalinga. Žmonės la
bai juo susidomėjo. Nevieną jo 
dėdę guldė daktarai ant opera
cijos stalo...

— O kam juos guldė? — pa
klausė Bitelė.

— To tai nežinau. Bet aš ma
nau, kad norėjo įsitikinti — gal 
ir jiems neverta nešiotis to
kią sunkenybę ant pečių. Žie
mą ausys šąla ir nosis raudo
nuoja. O svarbiausia, nereikė
tų pirkti skrybėlės ...

— Koks nuostabus pasaulis,
— ištarė jaunoji Bitelė. — Aš 
niekad nesužinosiu visko, kas 
jame yra.

— Niekas visko nežino. Ir ne
žinos. Man užtenka stebuklų 
ant kiekvieno lapo, — tarė 
Svirplys ir pasižiūrėjo į Bo
ružę.

— Ar jau nusišluostei akis iš
girdus, kas atsitiko mano 
dėdei?

— Juk matei, ko dar klausi...
— O tam, kad linksmesnę ži

nią dabar pasakyčiau. Negi 
klausysies ašarotomis akimis, 
kad turiu dar devynis dėdes, 
visus su galvomis ir kad nė sa
vaitė nepraėjo, kai grojau ves
tuvėse, kuriose jaunoji šoko be 
galvos...

— Tai kokiose vestuvėse tu 
grojai? — sušuko Boružė.

— Kažin, ar kada dar grosiu 
tokiose...Pakvietė mane auksi
niais sparnais peteliškė, garsių 
šilko verpėjų giminaitė. Ir už 
muziką vestuvėse šilkines kel
nes pažadėjo. Žinau, kad mano 
ilgos kojos nelabai kam patin
ka, — ir jis žvilgtelėjo į Bitelę.
— O su kelnėmis jau kitaip 
atrodyčiau svečiuose. Tai ir nu
ėjau tų šilkinių kelnių suvilio
tas. Sunkiai suradau sodo kam
pe dvišakį naktižiedės krūmą, 
lapojantį iš pernykščio kelmo.

Laukdamas pasirodant jau
nųjų, jau ir smuiką pakėliau 
sutiktuvių maršui. Tik žiūriu, 
išeina iš po lapo jaunoji be 
galvos. Net ir mane, seną nakti
baldą, išgąsdino. Nejaugi jau
nasis iš meilės bus galvą nu- 
kandęs... 

turėjo daugiau bendro su gu
diška sritimi. Vilniaus univer
sitetas Lenkijoje yra legenda. 
Negalima įsivaizduoti lenkų 
kultūros be Vilniaus mito. 
Apie 1820 metus čia gimė ro
mantinis lenkų sąjūdis ir li
teratūra.

Užvakar skaičiau Šiaurės 
Karolinijoje savo poemą apie 
Paryžių “Rue Descartes”. Į šią 
poemą įnešiau truputį autobio
grafinio elemento. Kalbėda
mas apie Paryžių, staiga pri
siminiau nuodėmę, kurią pa
dariau dar berniuku būdamas. 
Aš užmušiau vandeninę gyva
tę. Šios gyvatės Lietuvoje yra 
laikomos šventomis. Aš palie
čiau tabu, ir tai buvo priežas
timi daugelio mano gyvenimo 
nelaimių. Tuo būdu į savo klau
sytojų sąmonę aš įvedžiau lie
tuvišką elementą.

Kalbėdamas apie Baltijos

Klevelando ateitininkų metinės šventės dalyviai salėje iškilmės metu Nuotr. V. Bacevičiaus

— Ko tu lauki, akis išsprogdi
nęs? Ar varlė tau koją primy
nė? — pribėgo prie manęs 
obuolinio vabalo žmona. — 
Greičiau drožk maršą! Ar ne
matai, kad jaunieji laukia?

— Tai kad jaunoji be gal
vos ... — ištariau.

— Galvos reik tik pamoks
lams sakyti, — piktai atkirto. — 
O vestuvėse šokti kojų gana...

— O aš galvoju bėgt liūdnų 
gaidų atsinešt, — ištariau.

— Atėjai čia į vestuves, o ne 
į laidotuves, — jau supyko. — 
Ilgi tavo ūsai, už tai toks trum
pas protas...

— Ar tavo ilgesnis?
— Aš esu šių vestuvių rengė

ja ir tau sakau: tuojau maršą! 
Paskui visus šokius iš eilės. 
Visiems pasikračius, bus ma
no pyragai gardesnį. Ko čia sto
vi išvertęs akis, kaip baidyklė 
kanapėse!

Jau neiškenčiau nepasakęs:
— Ne tavęs šokdinti atėjau. 

Eik ir be mano muzikos kraty
kis, jei nori dar ką įkimšti į sa
vo išsipūtusį maišą!

Taip iš karto uždegiau para
ko statinę. Kad svies į manę 
erškėtrožės lapą su saulėje 
šildyta koše. Spėjau palenkti 
galvą, tai akių neužlipino. Bet 
už tai taip plačiai atidarė gerk
lę, kad su šieno vežimu galėjai 
įvažiuoti. Pamačiau, jog nė su 
šautuvu neatsilaikyčiau. Beli
ko sudaužyti smuiką į akmeni
nę kaktą arba sprukti pro du
ris. Negi mušiesi su svočia ves
tuvėse. Tai šokau prie durų.

Atbėgo jaunasis ir pastojo 
kelią, perskyręs mudu savo 
sparrtu.

Ir kad ims atsiprašinėti, 
pasilikti prašydamas. O to 
obuolinio žmona, kaip supan
čiotas voro tinkle širšinas, vis 
dar piktai birzgė, net lapas 
drebėjo:

— Ar kas girdėjo, kad atėju
siam muzikantui į vestuves 
liūdnų gaidų reikėtų? Lyg koks 
kipšiukas priprašė, kad laido
tuves prišauktų. Ir mes nė pa
sišokti nespėtume ...

— Tai kad jis pats į kipšiuką 
panašus. Švarkas juodas, lyg 
pragarine derva apdegęs. Tik 
žiūrėk, jokio balto dryžio. Gal 
jo ir nosis be skylučių, kaip 
tikro velniuko, — šypsojosi va
balas obuolinis, mažas lyg pipi- 
riukas, šalia žmonos kaip ar
būzo.

Bet jaunasis jų neklausė, tik 
laikydamas mano smuiką, kal
bėjo:

— Tu negali išeiti. Čia tik 
nesusipratimas. Reikėjo tuoj 
paaiškinti tau, kas čia atsitiko. 
Atlėkęs žvirblis nunešė mano 
sužadėtinės galvą. Išėjova ant 
šakelės dar saulės pasižiūrėti. 
Laimė, kad laikiau ją apkabi
nęs, stipriai nagu nusitvėręs 
šakos. Tai ta prišokusi pabai
sa tik galvutę nusinešė. O ma
no sužadėtinė nė nepajuto išsi

kraštų istoriją jis prisiminė 
savo giminaitį Oskarą Milašių:

— Jo įtaka yra neabejotina, 
ligi tam tikro laipsnio atsakin
ga už mano jautrumą Baltijos 
kraštų atžvilgiu. Jis pasakojo, 
kaip tapo lietuviu. Ligi pirmo
jo pasaulinio karo apie lietu
vių tautinį sąjūdį jis nieko ne
žinojo. Tiktai kai 1918 m. suži
nojo, kad kaikurie lenkų diplo
matai yra priešingi nepriklau
somos Lietuvos atstatymui, jis 
supyko ir tarė: “Esu lietuvis”. 
Vėliau jis išleido “Contes et 
fabliaux de la vieille Lithua- 
nie”, lietuviškas dainas, ir nors 
buvo gimęs Gudijoje, ėmė link
ti į tą šeimos šaką, kuri gyve
no pačiame Lietuvos centre. 
Kadangi jis man turėjo dide
lės įtakos, šito negalima ne
paminėti.2

Baigdamas Česlovas Mila
šius pareiškė: 

gandusi, kokia nelaimė atsiti
ko. Gal ir dabar nežino, kad 
jau be galvos. Kur vedu, ten 
eina. Tik jau pasišnekėti nega
liu. Bet savo laimės kitam žo
džiais neišsakysi, kad supras
tų. Džiaugiasi ji ir tuo kas liko: 
ne tik auksu blizgantys spar
nai, bet ir kojos vestuvėse šok
ti. O svarbiausia, tai mylinti 
širdis. Gerai dar, kad ne galvo
je ji buvo ...

— O ką obuolinio žmona pa- 
čirškė, tai nepyk, — kalbėjo 
jis. — Tie jos žodžiai kaip la
pų blakės kvapas, tik trumpam 
reikėjo užsiimti nosį. Žinai 
pats koks moters pyktis. Apsi
niaukia kaip juodas debesis, 
bet greit vėl saulutė šviečia... 
Jei tu dabar išeitum, tai ves
tuvių tyloje, lyg gyvus karste 
uždengtum.

— Tai neišėjai? — paklausė 
Boružė.

— Negalėjau išeiti, — atsa
kė Svirplys. — Prišoko ir obuo
linio žmona.

— Dovanok, muzikante. 
Trumpas mūs vasaros džiaugs
mas. O aš ėmiau ir dar nukir- 
pau liežuviu jo gabaliuką. Ne
reikėjo man šaudyti į tave iš 
tos didelės patrankos. Už tai 
gali dabar visiems pasakyti, 
kad pyktis tuoj paleidžia lie
žuvį, kaip šunį nuo grandinės. 
Ne tik nekaltą aploja, bet ir 
už blauzdos griebia...

Nieko neatsakiau. Tik pakė
liau smuiką ir užgrojau tokį 
maršą, kad visų nuleistos no
sys ligi smilgos viršūnės paki
lo. Po maršo jau liete liejau iš 
eilės visus linksmuosius šo
kius. Ir sukosi vieni už kitus 
greičiau... Žiūrėjau ir į jauną
ją, smagiai šokančią, užmiršu
sią savo galvą. Tai dar links
miau buvo ne tik groti, bet ir 
aplink dairytis.

Po vidurnakčio atbėgo uždu
sęs obuolinis ir man sako:

— Užmiršk, muzikante, apie 
tą kipšiuko nosį. Matai, nega
liu ištarti žodžio namuose, tai 
pamaniau, gal liežuvis bus 
prie gomurio pridžiūvęs. Tai 
tik jį pamiklinti norėdamas 
prašnekau. Ir pasakiau nei šį, 
nei tą. O dabar tiesą pasaky
siu. Turi tokį smuiką, vyruti, 
kad gali didžiuotis. Net ir ma
no žmonos sunkias kojas, kaip 
ąžuolines kalades, lyg plunks
neles kilnoji. Tai ir pagalvo
jau, kokia baisi jėga tavo smui
ko stygose...

Nusišypsojau ir vėl grojau. 
Jau ne dėl pažadėtų šilkinių 
kelnių. Žvirblis nusinešė tą 
galvutę, kuri pažadėjo. Tegu 
jis dabar jomis apsiaus...Gro
jau nesustodamas tik dėl tos 
trumpos džiaugsmo valandė
lės, kuri liko šitoms mažytėms 
širdims. Bent trumpai žybtelė
jo laimės ugnelė, kurios taip 
kantriai visi jieškojo ir žemės 
siauruose plyšiuose, ir sodo 
žolių painiuose takuose, be

— Baltijos kraštai palaips
niui bus pasauliui atskleisti, 
nes žmonija ima įsisąmoninti 
visą savo kultūrinį palikimą, 
visą praeitį. Baltiečių pastan
gos šia kryptimi nebus be vai
sių. Aš nežinau kada tos pa
stangos bus įvertintos, kada 
išplauks į paviršių, tačiau jos 
nežus, nes jos yra visos žmoni
jos turtų dalimi.J. B.

1 Tai Č. M. pasakė savo bičiuliui, 
lenkų rašytojui Witold Gombro- 
wicz. Pastarasis greit pasisakė, 
kad jis irgi yra kilęs iš Lietuvos, 
nes jo senelis iš Žemaitijos emi
gravo į Lenkiją.
2 Kai abudu Milašiai pirmą kartą 
susitiko 1931 m. Paryžiuje, Česlo
vas pastebėjo, kad Oskaras nešio
ja žiedą su šeimos herbu. Česlovas, 
paklaustas kodėl nenešioja žie
do, atsakė, kad tai būtų priešinga 
jo demokratiniams įsitikinimams. 
“Tai blogai, — tarė Oskaras, — 
neturi pamiršti, kad esi seigneur

poilsio bėgdami tik jiems vie
niems težinomais keliais...

— Ar tikrai tai auksiniais 
sparnais peteliškei neskaudė
jo, kai nusinešė jos galvutę? — 
staiga ištarė Bitelė virpančiu 
balsu.

— Tikrai, — atsakė Svirplys, 
paaiškindamas, kad vabaliu
kams niekad neskauda taip, 
kaip žmogui.

— Tai man dabar gražesnis 
tavo paskojimas, — Bitelė 
greit nusišluostė akis, žiban
čias perliukais.

— Kiti vabaliukai ir be gal
vos dar pagyvena, klausydami 
tada galvos padėjėjų — pridė
jo Svirplys. — Ir ta jaunoji be 
galvos šoko vestuvėse. Mat gal
vos padėjėjas jos kojose liepė 
šokti, nes kojos buvo sveikos ir 
miklios. Ir mano kojų viršinin
kas, iškilus dideliam pavojui, 
jei nėra laiko su galva pasitar
ti, išmeta mane į orą. Tik suži
nau jau lėkdamas ore, kaip ar
ti buvau prie galvažudžių na
gų. Tai ir padėkoju savo kojų 
viršininkui, kad sąžiningai at
liko savo pareigas, išgelbėjo 
nuo mirties.

Kai sutikau vabalą obuolinį 
po šitų keistų vestuvių, tai 
man jis papasakojo, kad kitas 
tos jaunosios be galvos padėjė
jas liepė jai į žemę sudėti kiau
šinius. Tai ji gražiai, eilute 
juos sudėjo... Tik ji neturėjo 
liežuviuko, kad galėtų atsiger
ti gėlių sulčių. Tai ir pradė
jo vysti, kaip pageltęs naktižie
dės lapelis. Jos vyras susirado 
garsų sodo gydytoją vabalą Ge
gužinį, kuris gydė senovėje 
žmones. Net riterių žaizdas ap- 
rišdavo su jo vaistais, kuriuos 
nešiojasi jis ir dabar maiše
liuose, prisirišęs prie kojų 
blauzdų.

— Prisiūk jai liežuviuką, tai 
ji gyvens, — prašė vyras. — O 
už tai vabalas obuolinis ati
duos tau visą sodą.

Ilgai krapštė plinkančią gal
vą senas gydytojas. Net iš smil
gos šakelės riestus akinius už
sidėjo, žiūrėdamas į vystan
čią jo žmoną.

— Gerai, prisiusiu jai liežu
viuką, — pagaliau ištarė. — Iš 
laukinio žirnučio šaknies — 
raudoną ir ploną. Tik padaryk 
man vieną dalyką...

— Viską padarysiu, — sušu
ko nudžiugęs vyras.

— Tai bėk ir parnešk iš žvirb
lio jos pavogtą galvą...

Ilgai dairėsi sode vyras, ban- 
dydąmas visus klausti, ar ne
pažįsta kas žvirblio, nusinešu- 
sio žmonos galvą. Grįžo namo 
nusiminęs.

— Negaliu rasti to žvirblio...
— Tai ir aš negaliu prisiūti 

liežuviuko, — ištarė garsusis 
gydytojas. Pasikišo akinius po 
sparnu ir, nė .sudie napasakęs, 
išėjo.

Kai vyras uždengė ją nakti
žiedės lapu sodo pakraštyje, 
ilgai sėdėjo prie kapo, galvo
damas, ar patikės pavasarį vai
kai, kad jų motina šoko savo 
vestuvėse be galvos...

□ KULTMEJE VEIKLOJE
Kunigui Stasiui Ylai gegužės 

15 d. Putname, Conn., surengta
me pagerbime auksinės kunigys
tės proga koncertinę programą 
atliko montrealietė sol. Gina 
Čapkauskienė ir bostonietis 
pianistas Saulius Cibas. Kon
certas buvo pradėtas St. Gaile- 
vičiaus giesme "O Kristau", ku
rios teksto autorius yra pats su
kaktuvininkas. Rimtajai daliai 
atstovavo G. Gudauskienės ir B. 
Brazdžionio “Viešpaties pasau
lis”, J. S. Bacho "Tu esi pas ma
ne”, W. A. Mozarto “Aleliuja”. 
Viešnia iš Montrealio atliko J. 
Stankūno, J. Govėdo, O. Metri- 
kienės, V. Jakubėno dainas, F. 
Chopino baladę, J. Strausso “Pa
vasario balsais” sukaktuvinin
ką kun. St. Ylą grąžindama į jau
nystės dienas. Priedui atliktą 
V. Kuprevičiaus “Lakštingalos 
giesmę” skyrė savo daugkar
tiniam akompaniatoriui Sau
liui Cibui, baigusiam medici
nos studijas garsiajame Har
vardo universitete, kur jis ta
da jau buvo išlaikęs paskutinius 
egzaminus diplomui gauti.

Balandžio 25 d. popietė Čika
gos Jaunimo Centro kavinėje 
buvo skirta susipažinti su 
antruoju “Kovų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės” tomu, kurio 
autorius yra a. a. dr. Antanas 
Rukša. Popietei vadovavo ramo- 
vėnų Čikagos skyriaus vicepirm. 
E. Vengianskas. Šis tomas lie
čia lietuvių-lenkų santykius ir 
kovų pradžią. Apie autorių dr. 
A. Rukšą ir knygos turinį kal
bėjo Alicija Rūgytė. Du pirmuo
sius tomus išleido “Ramovės” 
centro valdyba. Paskutinis III 
tomas jau yra spaustuvėje.

Klevelando ateitininkai į sa
vo metinę šventę pasikvietė miš
rų vokalinį kvartetą “Harmo
nija" iš Niujorko, kur jį 1980 m. 
įsteigė Viktoras Ralys, Apreiš
kimo parapijos vargonininkas, 
pasikviesdamas parapijos cho
ro narius. “Harmonijos” kvar
tetą sudaro: sopranas Rasa Bo- 
belytė-Brittain, altas Birutė 
Ralytė-Malinauskienė, tenoras 
Viktoras Ralys, bosas Petras 
Tutinas ir akompaniatorius Ma
tas Jatkauskas. “Harmonijos” 
koncertas, sujungtas su šokių 
vakaru, įvyko gegužės 1 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje.

Čikagos “Antras kaimas”, lai
mėjęs JAV LB kultūros tarybos 
1981 m. teatro premiją, savo se
zoną su nauja satyrine progra
ma buvo numatęs pradėti dar 
šį pavasarį. Dėl vieno nario svei
katos sunegalavimų spektak
lius teko atidėti rudeniui. Jie 
įvyks “Playhouse” teatre spa
lio 9-10, 16-17 ir 23-24 savaitga
liais.

Poetui Maironiui skirtą akade
mija gegužės 16 d. Čikagos Jau
nimo Centro salėje surengė kor
poracija “Neo-Lituania", pasi
kvietusi du tolimus, svečius — 
poetą Stasį Santvarą iš Bosto
no ir "Tėviškės Žiburių” red. 
kun. dr. Praną Gaidą iš Toron
to. Akademija buvo paminėta 
dviguba Maironio sukaktis: 50 
metų mirties ir 120 metų gimi
mo. Minėjimo dalyvius su pa
skaitininkais supažindino neoli- 
tuanė V. Kriaučeliūnaitė-Jonu- 
šienė. S. Santvaras, kalbėjęs 
apie Maironį kaip tautos žadin
toją, paskaitą pradėjo pranašiš
kais jo žodžiais: "Mainos rūbai 
margo svieto...” Iš tikrųjų da
bartinis pasaulis yra kitoks, ne
gu jis buvo Maironio laikais. 
Pirmąjį savo eilėraštį Mairo
nis paskelbė 1885 m. "Aušroje”. 
Jo posūkiui į tautinį lietuvių 
sąjūdį daug įtakos turėjo vysk.
M. Valančius, vysk. A. Baranaus
kas ir dr. J. Basanavičius su 
“Aušra”. Maironis, matydamas 
lietuvių tautos vargus, svetimų
jų atneštą priespaudą, savo eilė
raščiais ragino ją siekti prisi
kėlimo šviesesnei ateičiai, ne
priklausomam gyvenimui. Kun. 
dr. P. Gaida Maironį aptarė kaip 
tautos kunigą, nušviesdamas jo 
kelią į kunigystę ir į tautą. Į sa
vo paskirtį Maironis žiūrėjo 
kaip misijonierius, kuriam rū
pėjo ne tiktai skelbti Evange
liją, bet ir gelbėti tautą kultū
rine prasme. Dėlto jis rašė Lie
tuvos istoriją, kūrė poeziją, dra
mas, rašė straipsnius. Visa tai 
plaukė iš lietuviškai misijonie- 
riško Maironio nusiteikimo. Gel
bėti tautą jam reiškė ją ne tik 
religinti, dorinti, bet ir kurti 
jos kultūrą. Koncertinę akade
mijos dalį atliko čikagiečiai so
listai Roma Mastienė ir Algir
das Brazis su akompaniatoriu
mi Aloyzu Jurgučiu, programą 
papildžiusiu M. K. Čiurlionio 
preliudijomis. Solistai buvo 
pasirinkę lietuvių kompozito
rių dainas bei duetus, kurių ne
maža dalis turėjo Maironio eilė
raščių žodžius.

Gruzijos Mokslų Akademijos 
tautų draugystės institutas spe
cialiu vakaru paminėjo šimtą
sias A. Vienuolio-Žukausko gi
mimo metines Tbilisyje. Prane
šimus apie mūsų klasiko gyve- 
nmą ir kūrybą bei jo ryšius su 
Gruzija skaitė moksliniai bend
radarbiai — T. Simonija, L. Ete- 
rija, D. Buačidzė ir R. Četiti. 
Minėjime dalyvavo ir senesnės 
kartos poetas Aleksis Gomiaš- 
vilis, atsiminimų apie A. Vie
nuolį autorius. Jis kalbėjo apie 
turėtus susitikimus su A. Vie
nuoliu Tbilisyje, Maskvoje, mū
sų literatūros klasiko ryšius 
su Gruzijos rašytojais — G. Leo- 
nidze, G. Tabidze, S. Čikovaniu, 
I. Abašidze, K. Kaladze. Šiltą 
A. Vienuolio jubilėjui skirtą 
rašinį paskelbė respublikinis 
Gruzijos laikraštis “Z a r i a 
Vostoka”.

Kauno lėlių teatras mažuosius 
žiūrovus pakvietė į premjerinį 
A. Gudelio pjesės “Žvaigždės 
vaikas” spektaklį. Jį paruošė 
rež. A. Stankevičius, dail. V. 
Mazūras ir kompoz. M. Urbaitis.

Respublikiniuose Vilniaus 
profsąjungų rūmuose balandžio 
24-25 d.d. įvyko 24-sis respubli
kinis mėgėjiškų filmų festivalis. 
Vertintojų komisija, vadovau
jama Kino Mėgėjų Draugijos 
valdybos pirm. V. Baniulio, ge
riausiu vaidybiniu filmu pri
pažino vilniečių D. Adomaity
tės ir A. Slavinsko kūrinį “Tarp 
žmonių”. Dokumentinių filmų 
grupėje prizas teko Šiaulių “Tau
ro” kino studijos nariui L. Gu- 
dinavičiui už “Mamą”, piešti- 
nių filmų — Kauno rajono že
mės ūkio mechanizacijos bei 
eletrifikacijos instituto kino 
studijos “Vaivorykštė” atsto
vui N. Freimanui už “Šaukštą”.

Muzikinis Kauno teatras 
paruošė premjerinį spektak
lį, kuriam buvo pasirinktas mu
zikinis B. Gorbulskio ir J. Mačiu
kevičiaus trijų dalių paradoksas 
“Adomas nenori būti Adomu”. 
Spektaklio režisorius — G. Ži
lys, dailininkas — A. Kariniaus- 
kas, baletmeisterė — I. Riba- 
čiauskaitė, dirigentas — A. Kie- 
višas. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka — J. Malikonis, V. Chris- 
tauskas, D. Dirginčiūtė, K. Mi
kalauskas.

Kūrybiniai kompoz. Juozo 
Širvinsko vakarai įvyko Plungė
je, Telšiuose, Kuršėnuose, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Juose bu
vo atliekami kameriniai J. Šir
vinsko kūriniai smuikui ir vio
lončelei, ištraukos ir muziki
nio vaidinimo “Kelionė į Ata- 
ta”. Programon įsijungė daini
ninkai V. Christauskas ir V. Bič
kutė, violončelistas R. Armo- 
nas, smuikininkas G. Dalinke- 
vičius, pianistai I. Armonienė 
ir V. Buivydavičius, muzikolo
gas D. Katkus. Pats J. Širvins- 
kas kalbėjo apie kūrybinę sa
vo veiklą, naujus sumanymus.

Kauno paveikslų galerija šio 
miesto gyventojus pakvietė į 
dail. Česlovo Kontrimo amžiaus 
aštuoniasdešimtmečiui skirtą 
jo darbų parodą. Jai buvo su
telkta apie 100 gamtovaizdžių, 
portretų, teminių kompozicijų 
ir natiurmortų.

Vilniaus kompozitorių namuo
se balandžio 30 d. buvo sureng
tas išeivijoje mirusio pianisto 
ir kompoz. Vytauto Bacevičiaus 
kūrinių koncertas. Juos atliko 
Lietuvos meno darbuotojų rū
mų kvartetas, kurį sudaro M. 
Bernatavičiūtė, V. Veličkaitė, 
R. Petrikaitė, V. Klimavičiūtė, 
ir pianistas A. Vasiliauskas. 
Apie velionį V. Bacevičių bei 
jo muziką kalbėjo kompozitoriai 
— J. Juzeliūnas ir V. Montvila, 
muzikologai — D. Katkus ir M. 
Kazakevičienė.

Alfonsas Grigelionis, lietuvių 
literatūros garsintojas, gegu
žės 14 d. buvo palaidotas Rygo
je. Velionis gimė ir užaugo Ry
gos lietuvių šeimoje, lankė vie
tinę lietuvių gimnaziją. Vėliau 
baigė Jelgavos mokytojų insti
tutą, vadovavo septynmetei Ne
retos lietuvių mokyklai Jekabpi
lio rajone. Dirbdamas mokytojų 
laikraščio “Skolotaju Aviže” re
dakcijoje, vadovavo Rygos lie
tuvių ansambliui “Rūta”. Latvių 
kalbon išvertė rašytojų — V. Si
rijos Giros, V. Bubnio, J. Mike
linsko, R. Lankausko, V. Dautar
to, V. Miliūno, A. Pociaus apsa
kymų bei pjesių, supažindino 
skaitytojus ir su kitais lietuvių 
rašytojais. Velionis taipgi re
dagavo Rygoje 1964 m. iš
leistą “Lietuvių-latvių kalbų 
žodyną” ir “Latvių-lietuvių kal
bų žodyną”, kuris buvo išleis
tas 1977 m. Vilniuje. Prieš mir
tį ruošė spaudai naują leidinį 
“Lietuvių-latvių kalbos žodyno”, 
vertė prozos kūrinius. V. Kst.



8 psl. ♦ Tėviškės Žiburiai • 1982. VI. 10 — Nr. 24 (1687)

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 767-7932 namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________ •___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 

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

— 1 v.p.p.

MOKA UŽ:
90 dienu termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 141/2 %
term, indėlius 1 metų 15 %
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.

Duodame asm. paskolos 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 įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
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 į NAMUS 

—— ----------o-----------------------------
/

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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliūdžius
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) I eleTOWaS 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 

r taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

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

gatve tiesiog j garažg.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Toronto “Aušros” krepšinio komanda, laimėjusi 1982 m. gegužės 8-9 d.d. Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynes 
Klevelande, priima pereinamąją taurę, kurią paskyrė miesto burmistras G. VOINOVICH. Įteikia jo asistentas V. 
HYRNAR ir žaidynių komiteto pirm. V. JOKŪBAITIS, priima komandos kapitonas R. UNDERYS, stebint trene
riui S. IGNATAVIČIUI. “Aušros” A vyrų komanda gavo dovaną ir iš Klevelando lietuvių klubo Nuotr. J. Garlos

Kanados įvykiai
• •

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
damas proporcingai sumažin
tomis dolerio nuotraukomis. 
Gražiai atrodo savo dydžiu 
1974 m. Kanados doleris, kai 
jis buvo vertas JAV 104,4 cen
to. Abu doleriai susilygino 
1976 m. ir tada buvo matuoja
mi šimtu centų. Tada prasidė
jo nuolatinis kanadiško do
lerio vertės kritimas, praėju
sią savaitę pasiekęs oficialų 
JAV 80,06 cento rekordą. Ne
labai logiška teisintis, kad 
Kanados dolerį žlugdo dabar
tinės augštos palūkanos pa
skoloms JAV, kai kanadiško 
dolerio kritimas vyksta jau 
nuo 1976 m. Paskolų palūkanos 
pakilo tik į valdžią atėjus prez. 
R. Reaganui su jo paskelbta 
kova infliacijai. Matyt, kaltė 
tenka ministerio pirm. P. E. 
Trudeau perdaug sparčiam 
biudžetinių Kanados išlaidų 
didinimui, nuolatinių dide
lių deficitų padengimui sko
lomis, kurių palūkanoms da
bar išleidžiami bilijonai biu
džetinių dolerių.

Finansų ministerio A. Mac- 
Eacheno teigimu, Kanada ne
paskelbs oficialaus savo do
lerio vertės sumažinimo, kaip 
daro su savo valiuta kaiku- 
rios kitos valstybės, atsidūru- 
sios ekonominiuose sunku
muose. Iš kitos pusės betgi 
prasitariama, kad dolerio nu
vertinimas palengvintų kana- 
diškų gaminių pardavimą už
sienyje, ypač JAV. Tiesa, ta
da pabrangtų iš JAV įsiveža
mi vaisiai ir daržovės bei ki
ti užsienio gaminiai. Dauge
lio jų betgi būtų galima atsi
sakyti, įskaitant ir pabrangu
sias atostogas Floridoje. Iš 
tikrųjų Jokia išvada turi vie
ną pagrindinę spragą — di
džiąsias Kanados darbo uni
jas. Jos savo nariams tuojau 
pradėtų reikalauti atlygini
mų padidinimo, padengiančio 
dolerio nuvertinimą. Tokio 
reikalavimo patenkinimas 
vėl pakeltų kanadiškų gami
nių kainas, panaikindamas 
dolerio nuvertinimu atneštą 
lengvatą užsienyje. Tokios 
taktikos jau dabar laikosi Ka
nados automobilių gamyklų 
unijos. Amerikoje Fordo ir 
“General Motors” darbininkų 
Unijos netgi pakeitė dar ne
pasibaigusias sutartis, atsi- 
sakydamos nemažai išsikovo
tų privilegijų, kad tos bend
rovės galėtų sumažinti par
duodamų automobilių kainas. 
Mūsiškės tų bendrovių uni
jos griežtai atmetė tokį pasiū
lymą, teisindamosios, kad čia 
uždarbiai esą mažesni, nes 
algos mokamos menkesnės 
vertės kanadiškais doleriais. 
Unijų vadams nė į galvą ne
ateina mintis, kad Kanadoje 
pagamintus automobilius ka
nadiečiai taip pat perka tais 
menkesniais doleriais, kad 
jiems automobilių kainos yra 
peraugštos, kad yra būtinas 
tų kainų sumažinimas sulėtė- 
jusiam automobilių pardavi
mui paspartinti.

Išmintimi nepasižymėjo Win- 
nipege įvykę Kanados Darbo 
Kongreso posėdžiai. Kongre
sas šiuo metu turi apie 2 mi
lijonus darbo unijoms pri
klausančių narių, kai iš jo 
pasitraukė atskirą federaci
ją norinčios sudaryti staty
bininkų unijos. Kongreso 
pirm. D. McDermottas užėmė 
kietą liniją, nors Kanadą da
bar slegia tikrai didelės eko
nominės problemos. Jo spau
dimo dėka buvo priimtas nu

tarimas atmesti betkokį turi
mų atlyginimų bei privilegi
jų sumažinimą. Pasak D. Mc- 
Dermotto, krauju buvo pasi
rašyta unijų vadų sutartis ne
daryti jokių nuolaidų darbda
viams, streiku reaguoti į to
kius reikalavimus. Jis betgi 
prasitarė, kad dalis unijų va
dų siekė išimties savo atve
jams. Esą kartais nuolaidos 
reikalingos, jeigu jos užti
krintų darbą gaminių kainos 
sumažinimu. D. McDermottas 
tuos nuosaikesnius vadus 
įsisodino į savo strateginį vie
tinių bei visuotinių streikų 
važimą. Kanados paštininkų 
unijos vadas J. C. Parrotas, 
didžiausias streikų mėgėjas 
visoje Kanadoje, buvo išrink
tas į vykdomąją dvylikos as
menų tarybą, kurios nariai 
turi Kanados Darbo Kongreso 
vicepirmininkų titulus. Kon
gresas, kaip teko minėti, turi 
tik apie 2 milijonus narių, o 
bendras dirbančių kanadiečių 
skaičius prašoka devynis mili
jonus. Spaudoje netrūksta 
pranešimų apie darbovietes, 
kur darbininkai sutinka 
susimažinti atlyginimus, kad 
būtų išvengta masinių at
leidimų ir netgi galimo ban
kroto dėl nepakankamo ga
minių pardavimo dabartinėje 
ekonominėje būklėje. Tokiose 
aplinkybėse Kanados Darbo 
Kongreso užimta kompromiso 
nepripažįstanti pozicija sun
kiai besuprantama.

SPORTAS LIETUVOJE
Karagandoje pasibaigė vyrų pir

mosios lygos tinklinio pirmenybės, 
kurias laimėjo Vilniaus “Kuro 
aparatūros” komanda, išsikovojusi 
teisę sekantį sezoną žaisti augš- 
čiausioje tinklininkų lygoje.

Netikėta staigmena tenka laikyti 
Vilniaus “Žalgirio” futbolininkų, 
žaidžiančių pirmojoje lygoje, iški
limą į II vietą. Pirmaujanti “Loko
motyvo” komanda turi 16 taškų, 
žalgiriečiai — 14. Nuo jų vienu 
tašku yra atsilikusios šešios ko
mandos. Antron vieton “Žalgiris” 
pakilo iš XIV vietos. Rezultatai 
greičiausiai pasikeis tolimesnėje 
pirmenybių eigoje. Iki perėjimo 
augščiausion lygon žalgiriečiams 
vis dar tebėra tolimas ir neužtik
rintas kelias, įveikiamas tik ta
pus pirmosios lygos čempijonais.

Pasaulinės vyrų krepšinio pir
menybės šiemet įvyko Kolumbijo
je. Joms garsinti Kolumbijos krep
šininkų rinktinė lankėsi Britanijo
je, Prancūzijoje, Belgijoje, Suo
mijoje ir Vilniuje. Čia įvyko tre
jos draugiškos svečių rungtynės su 
Vilniaus “Statyba”, Lietuvos rink
tine ir Kauno “Žalgiriu". Jas visas 
lengvai laimėjo Lietuvos atstovai: 
“Statyba” — 86:67, rinktinė — 104: 
68, “Žalgiris” — 110:97. Laimėji
mas buvo pasiektas be keturių ge
riausių Lietuvos krepšininkų — S. 
Jovaišos, V. Chomičiaus, V. Ma
salskio ir A. Sabonio, kurie yra 
laikomi kandidatais į Sovietų Są
jungos rinktinę.

Alytaus sporto rūmų baseine su
rengtos IlI-sios Lietuvos jaunimo 
vandensvydžio pirmenybės susi
laukė penkių miestų rinktinių — 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Pane
vėžio ir Alytaus. Aukso medalį 
lengvai laimėjo kauniečiai, lai
komi pirmenybių favoritais, vil
niečius nugalėję 18:6, klaipėdie
čius — 15:4, panevėžiečius — 20:1, 
alytiškius — 11:2. Sidabro medalis 
teko Klaipėdos rinktinei, bronzos 
— Vilniaus. Alytaus rinktinė pir
menybėse dalyvavo pirmą kartą, 
pralaimėjusi 18:7 net ir IV vietą 
.užėmusiems panevėžiečiams. Pas
tariesiems tai buvo vienintelė 
pergalė šiose pirmenybėse. Vis- 
dėlto džiaugiamasi, kad jaunieji 
panevėžiečiai daro pažangą ir kad 
vandensvydin įsijungė Alytaus at
stovai, turintys puikų uždarų pa
talpų baseiną.

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklos anketos gau

namos Toronto Prisikėlimo para
pijos raštinėje. Registracija vyks
ta iki birželio 30 d. Visi norintieji 
prašomi iki to laiko užsiregistruo
ti, kad būtų galima tinkamai pasi
ruošti. Šiais metais stovykla bus 
liepos 18-24 d.d.

Rungtynės, žaidimai, staigme
nos — gegužinėje, kuri įvyks bir
želio 20 d., 2 v.p.p., prie Humber 
upės rytinės pusės. Visi kviečiami 
atsinešti savo maistą ir smagiai 
praleisti popietę draugų tarpe.

Moksleivių stovyklai Dainavoje 
birželio 20 d. — liepos 4 d. sutiko 
vadovauti Edis Razma. Jis bus ko
mendantu, Dalia Bileišytė — vyr. 
mergaičių vadove, Aras Žlioba — 
vyr. berniukų vadovu. Visi moks
leiviai raginami nepraleisti šios 
progos stovyklauti. L.U.

VYČIO ŽINIOS
ŠALFASS žaidynėse dalyvavo 

trys Vyčio krepšinio komandos 
ir dvi tinklinio. Krepšinio varžy
bose geriausiai pasirodė jauniai 
A (19), kurie laimėjo trečią vietą. 
Pirmose rungtynėse Vyčio jau
niai įveikė Čikagos Nerį 40-36. 
Toliau pusbaigmio rungtynėse 
pralaimėjo Niujorko Atletams 
48-54. Po to varžybose dėl trečios 
vietos nugalėjo Aušrą 67-58.

Vyčio jaunių komandoje žaidė: 
A. Saplys 35, A. Slapšys 25, J. Kar
pis 54, R. Karpis 22. R. Marcinke
vičius, R. Budrys, P. Tutlys 15, A. 
Balsys 14. Blogiau sekėsi jauniams 
B (16), kurie pralaimėjo trejas 
rungtynes ir visas nedideliu skir
tumu — Klevelando Žaibui 38-43, 
Čikagos Neriai 32-38 ir Čikagos 
Lituanikai 22-34. Žaidė: R. Sta- 
nulis 24, E. Stanulis 9, P. Karpis 
14, J. Namikas 27, L. Ažubalis 21, 
A. Šimonis 2.

Vyčio krepšininkai taip pat žai
dė vyrų B klasės varžybose. Pir
mose rungtynėse jie pralaimėjo 
Klevelando Žaibui 68-92. Sekan
čiose rungtynėse, įveikę Žaibą 
II 78-53, laimėjo paguodos varžy
bas. Žaidė: R. Duliūnas 17, E. Stra
vinskas 7, A. Kaknevičius 15, K. 
Simonaitis 24, J. Putrimas 19, E. 
Nacevičius 14, B. Pullman 12, J. 
Karpis 38.

Po ilgos pertraukos žaidynėse 
vėl pasirodė Vyčio tinklininkai 
ir tinklininkės. Klubo pirm. R 
Stirbio pastangomis atgaivinta 
tinklinio sekcija yra dar tik pra- 
džiokė. Vyčio tinklininkai pirmas 
rungtynes pralaimėjo Bostono 
Grandžiai 1-15, 6-15 ir antrąsias 
— Detroito Kovui 7-15, 1-15. Ko
mandoje žaidė: R. Stirbys, Jan- 
druška, G. Stirbys, Sagevičius, 
Baltrušaitis ir Zacheya. Geriau 
sekėsi tinklininkėms, kurios mer
gaičių A varžybose pirmas rungty
nes pralaimėjo Niujorko Atletėms 
10-15, 4-15 ir Detroito Kovo tin
klininkėms 4-15, 6-15. Žaidė: Stir- 
bytė, Padolskytė, Sagevičiūtė, 
Šernaitė, Kurpytė, Webb.

Jauniai A Metro lygos pirme
nybėse įveikė North York koman
dą 102:67. Po šio laimėjimo vytie- 
čiai pateko į pusbaigmio varžy
bas. Šiose rungtynėse J. Karpis 
sukrovė 42 krepšius.

Tinklinio treniruotės vyksta 
kiekvieną trečiadienį Anapilio 
patalpose. Pradžia — 7 v.v. Kvie
čiami visi nauji ir jauni tinklinin
kai bei tinklininkės su patyrimu 
ir be patyrimo. A. S.

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS 

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

255-9924

Skautų veikla
• I XX-tąją Romuvos stovyklą 

registruotis iki liepos 7 d. pas s. D. 
Keršienę. 487 Windermere Ave., 
Toronto. Tel. 762-5521. Registra
cijos lapai ir visa informacija per 
vienetų vadovus-ves yra jau iš
siųsti tėvams. Yra labai prašo
ma atlikti registraciją iki liepos7d.

• Savanorės šeimininkės XX- 
tajai Romuvos stovyklai terašo ar 
teskambina ps. Mariui Rusinui, 
20 Humberview Rd., Toronto, M6S 
1W6, tel. 762-6083.

• Birželio 13 d., 1 v.p.p., ren
kamės Šiluvos Marijos par. salė
je Londone plačiam pasitarimui 
stovyklos reikalu. Kviečiami visi 
vadovai-vės, kurie žada stovyk
lauti Romuvoje.

• LSS mokesčiai - svarbi par

eiga. Jei kas dar jų nesumokėjo 
prašom nedelsiant tai padaryti.

• LSS sk.-vyčių, budžių ir gin 
tariu sąskridyje gegužės 29-30 d.d 
Dainavoje dalyvavo 11 iš Toronto 
ir 24 iš Hamiltono. Torontiečių 
grupei vadovavo v.s. L. Gvildie- 
nė. Lietuviškų papročių insce
nizacijos paliko gražių prisimi
nimu jaunimui, kuris buvo išju
dintas visur aktyviai reikštis. Tik 
pasiruošimo pertraukos galėjo 
būti trumpesnės. Č. S.

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

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

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

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tel. 537*3431
Namų 494-0605

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 Et LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

14 °° už 90 dienų term, indėl. E
14’/2% už 6 mėn. term, indėlius = “ž «m. paskolas
15 % už 1 m. term, indėlius E nuo 19 %
13 % už 3 m. term, indėlius =
14 % už pensijų planą
14 % už namų planą E už mortgičius nuo 18 1/4%
13 °° už specialią taup. sąsk. =
11 % už taupymo s-tas E
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 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, ----------------------------------------------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r P- J°nov>čiai

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖ 

MONTREALYJE
Šv. Kazimiero parapija, švęsda

ma 75 metų sukaktį, pergyvena di
delį sukrėtimą. Parapija ir šven
tovė atsidūrė kryžkelėje. Kun. dr. 
F, Jucevičius ilgus metus šiaip 
taip vertėsi iš aukų ir parengi
mą. Kai šventovė beveik išmokėta, 
gali atitekti Montrealio arkivys
kupijai.

Montrealio arkivyskupijos ad
ministratorius mons. Pepin iš
kvietė Aušros Vartą p-jos klebo
ną kun. J. Kubilių pasitarimui. 
Pastarasis priminė “Bill 101”, 
kuris griauna etninią grupią pa
rapijas. Daug lietuvią, ypač jau
nimo, pasitraukia iš Montrealio. 
Kadaise Aušros Vartą p-ja, turė
jo 1200 šeimą, dabar turi tik 400. 
Sekmadieniais į 10 vai. pamal
das Šv. Kazimiero šventovėje 
atsilanko apie 10 lietuvią. Kaip 
išlaikyti parapiją su tiek lanky
toją?

Kun. J. Kubilius pareiškė, kad 
apie parapijos išlaikymą negali 
būti nė kalbos, nes reikia milži
nišką sumą. Jis pažadėjo, reikalui 
esant, laikinai aptarnauti Šv. Ka
zimiero parapijiečius (krikšto, 
sutuoktuvią, laidojimo atvejais).

Šv. Kazimiero šventovė neseniai 
statyta; dabar sklypas ir klebo
nija yra 1/2 milijono dolerią ver
tės. Kaikurie tautiečiai sako: “Ma
tai, aukok, aukok bažnyčiai, kai 
bažnyčia beveik išmokėta, pasiims 
prancūzai.”

Toje apylinkėje prancūzai turi 
pakankamai savo šventovią. Be 
to, apie Šv. Kazimiero šventovę 
nėra vietos automobiliams pa
statyti.

Iš tikrąją čia nieko naujo ne
įvyko — Amerikoje tas pats. Pra
džią davė Pensilvanijos anglia- 
kasią lietuvią parapiją likvida
vimas. Jeigu naujos lietuvią emi
grantą bangos nebus, anksčiau ar 
vėliau visiems toks pat galas. Kas 
daryti?

Kol dar oficialiai parapija ne
likviduota. parapijos komitetas 
gal surastą šventovę kam nors 
išnuomoti, pvz. naujiems imigran
tams (neturi automobilią) iš Viet
namo. Kambodijos. Dėl persekio
jimo iš Turkijos pasitraukė į Mont- 
realį armėną krikščionys.

Susitarus su kurija, gal būtą 
galima įsteigti etninią grupią pa
rapiją? Lietuviai pasilaikytą vie- 
nerias Mišias. Jei lietuvio kunigo ir 
neatsirastą, klebonas galėtą būti 
ir kitos tautybės.

Šventovės statomos Dievo gar
bei. Ar mums turėtą skaudėti gal
vą. jei kitos tautybės krikščionys 
skelbtą Kristaus mokslą mūsą pra
kaitu pastatytoje šventovėje?

Jonas Ladyga

VILNIAUS KATEDRA

“TŽ” 20 nr. buvo išspausdintas 
V. Kamantui atsakymas Lomžos 
vyskupo dėl Seiną bazilikoje lie
tuvišką pamaldą. Pastarąją rei
kalo kėlimas yra geras dalykas, 
bet labai reikalingas kėlimo ir 
Vilniaus katedroje lietuvišką 
pamaldą klausimas. Seiną bazi
likoje nėra lietuvišką pamaldą, 
bet lietuvis, išsiėmęs maldaknygę, 
gali melstis lietuviškai kiek tik 
nori — niekas netrukdys. Visai ki
tas dalykas Vilniaus katedroje 
— čia negali melstis visai. Vil
niaus katedra yra ne tik lietuvią 
katalikybės centras, bet ir tau
tinė šventovė. Vilniaus katedroje 
norėtą lietuvišką pamaldą nebe 
šimtai ar tūkstančiai lietuvią, 
bet visa tauta. Visi lietuviai tu
rėtą protestuoti prieš lietuvią 
šventovės pavertimą paveikslą ga
lerija. Būtą labai gerai, jei Vyt 
Kamantas, kaip PLB pirmininkas, 
imtąsi vadovauti atgavimui Vil
niaus katedros lietuviams, kad 
ji tarnautą katalikybei ir lietu
vybei. Vilniaus katedra yra pasta
tyta lietuvią kapitalu, lietuvią 
darbininką, iš lietuviškos medžia
gos, ir tik lietuvią tautos intere
sams turi tarnauti, i. p.

SKAITYTOJO NUOMONE
“TŽ" 20 nr. V. M. supažindina lai

kraščio skaitytojus su Kanados 
pašto nesklandumais. Girdi, “TŽ” 
pristatymas iš Mississaugos į Wes- 
toną (gretimas paštasjtrunka 4-8-10 
dieną. Taip ir peršasi niekieno 
nekviečiama pagunda pasiūlyti 
Westono lietuviams savaitraštį 
atsiimti iš “TŽ" ekspedicijos. Ta
da nereikėtą rūgoti dėl pašto apsi
leidimo.

Skaičiau net ir tokią atsiliepi
mą, kur skaitytojai dėl laikraščio 
vėlavimosi prašė sustabdyti “TŽ" 
siuntinėjimą. Tai jau pergriežtos, 
neapgalvotos ir skaudžios sank
cijos.

Aš “TŽ" skuba esu patenkintas. 
Mane lanko keturią-penkią dieną 
punktualumu. Pvz. 19 nr. gegužės 
6 d. buvo gautas gegužės 10 d., o 
gegužės 13 d. laidą — 20 nr. jau tu
rėjau savo pašto dėžutėje gegu
žės 14 d., 2 v.p.p. Neįtikėtina, bet 
tiesa! Tokia skuba — per vieną 
dieną jau yra pasitaikiusi keletą 
kartą! Ši nuostabi paslaptis, at
rodo, lengvai išaiškinama. Jei Ka
nados paštas suintą pristato lai
ku ir ji pakliūva į Amerikos lėk
tuvą. tai mes ir gauname per vie
ną dieną net tolimiausiame Kali
fornijos kaimelyje.

Mieliems vvestoniečiams galė
čiau tik tiek patarti: persikelki- 
te pas mus į Yucaipą, tai ne tik 
spaudą sulauksite laiku, bet ir 
Kalifornijos saulutėje galėsite 
pasikaitinti nemokamai ir ne
normuotai.

Kazys Žara, 
Yucaipa, Kalifornija

NEVISI SUŽYMĖTI
“TŽ” 20 nr. išspausdintas straips

nis “Lietuviai 1981 metą sporte”. 
Jame nepaminėtas Algis Choro- 
manskis, dalyvavęs Otavos mara
tone (National Capital Marathon). 
Ten jis nubėgo 26,2 mylias (42 km) 
per 3 valandas 1 min. 46 sek. Šie
met jis ketina dalyvauti Sudbu- 
rio ir Toronto “Labatt’s” marato
nuose. A.K.

Sudbury, Ontario
MAIRONIO ŠAULIŲ KUOPOS 

valdyba š.m. birželio 20 d., 12 v., 
Zigmo ir Jadvygos Labucką sody
boje (Baker St, Valcaron, Ont.) 
rengia gegužinę. Kviečiami visi 
šauliai, visi Sudburio lietuviai 
ir svečiai gegužinėje dalyvauti. 
Į gegužinę važiuoti 69 North ke
liu, o Valcaron miestelyje, kairė
je pusėje, stebėti rodyklę “I gegu
žinę”.

Didesnio masto Maironio šaulią 
kuopos renginys Tautos šventė bus 
š.m. rugsėjo 18 d., 130 Frood Rd. 
ukrainiečią salėje. Meninei pro
gramai numatyta kviesti “Atžaly
ną” iš Toronto.

DR. JONAS IR MARYTĖ ŠEMO- 
GAI, žiemą praleidę Havajuose, 
sugrįžo. Daktaras vėl priiminėja 
pacientus.

STASYS IR ONA KRIVICKAI, 
atostogas praleidę Vokietijoje 
ir Prancūzijoje, sugrįžo. Vasarą 
praleis savo gražioje vasarvietė
je French River, Ont.

“INCO METALS CO.” BENDRO
VĖS dėl naujos darbo sutarties 
su darbininką unija “Steelworkers 
650" derybos nutrūko, iš 10.000 
unijos narią 75% pasisakė už strei
ką. Š.m. gegužės 31 d. naktį darbi
ninkai pradėjo streiką. Streikuo
jantieji padegė INCO “Curling 
Club” patalpas, taip pat buvo ke
letas mažesnią padegimą ir langą 
daužymą darboviečią pastatuose. 
Keletą “karingąją” darbininką po
licija suėmė. Esant krašte blogai 
ekonominei būklei spėjama, kad 
streikas truks ilgai. “INCO Metai 
Co.” dirba daug lietuvią. , ,,J. Kručas.

Antisteno išmintis
Antisteną paklausė, kaip 

reikia prieiti prie valdžios 
reikalą. Šis atsakė:

— Kaip prie ugnies, ne per 
arti, kad nesudegtum, ir ne 
per toli, kad nesušaltum.

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEME
I Antanas Genys 231-2839
I Bronius ščepanavičius 274-4313

Vacys Žižys 232-1990

taigos (416) 233-3323

DRAUDA
MASKELL INSURANCE

_ “ALL THE

u/noi

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Augštesniąją Lituanistinių Kursą Toronte 1981-1982 metą baigiamoji klasė. Iš kairės pirmoje eilėje: R. Kamai- 
tytė, Z. Prakapaitė, B. Abromaitytė, G. Šaltmiraitė, L. Keršytė; antroje eilėje: vedėjas ir mokytojas A. Rinkūnas, 
P. Karosas, A. Gvildys, A. Venslovs, R. Budrys, mokyt. G. Paulionienė

Baltijos valstybės Europos parlamente
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tą bendruomenės dalis ir Tau
tą Sąjungos narės. Todėl Euro
pa negali kalbėti apie žmogaus 
teises, jeigu ji nesirūpina šią 
europiečių likimu. Jeigu jos 
būtą užmirštos, galima būtą 
pagrįstai daryti veidmainiavi
mo priekaištą, nes būtą tylima 
tiktai atveju, kai priespaudą 
vykdo didelė valstybė, tuo tar
pu kai mažesniąją valstybią at
žvilgiu garsiai šaukiama”.

Pranešėjas savo motyvacijo
je aiškina, kodėl jis siūlo vi
są reikalą pavesti JT dekoloni
zacijos komisijai. Jis mano, kad 
tuo visai bylai būsianti duota 
“pozityvi linkmė”. Tuo pagrin
du jis.siūlo Europos Bendruo
menės ministeriams apsvarsty
ti klausimą, kad reikalas būtą 
perduotas JT dekolonizacijos 
komisijai. “Dekolonizacija yra 
nedaloma. Kas galioja Afrikai 
ir Azijai, turėtą galioti ir Eu
ropai”, baigia pranešėjas.

Taip šiuo metu atrodo britą 
atstovą Europos parlamente 
pradėtoji byla dėl Baltijos 
valstybią okupacijos ir prane
šėjo dr. Otto von Habsburgo 
pasiūlymas dėl bylos perdavi
mo JT dekolonizacijos komisi
jai.

Baltiečią talka
Visais klausimais, susiju

siais su minėtąja byla, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos diplo
matiniai atstovai — A. Gerutis, 
A. Šildė ir E. Reisenberg kal
bėjosi Bonnoje su Europos 
parlamento ir tos institucijos 
politinės komisijos nariu at
sargos brigados generolu W. 
Schall, o kaip bendras baltie
čią įgaliotinis mūsą tautietis 
dr. A. Gerutis išsamiai visą 
reikalą Strasburge aptarė su 
politinės komisijos pranešėju 
dr. Otto von Habsburgu. Dr. 
Gerutis, be to susitiko Stras
burge su Europos parlamento 
nariais W. Schall ir prof. W. 
Hahn.

Politinės komisijos nariai
Pakartotinią pasikalbėjimą 

metu paaiškėjo, kad Austrijos- 
Vengrijos karališkosios šei
mos senjoras von Habsburgas, 
savo laiku gyvendamas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, pa
žino Lietuvos ir Latvijos pa
siuntinius P. Žadeikį ir A. Bil- 
manį. Jo motina ekskaralienė 
Zita, būdama Niujorke, regu
liariai lankė pamaldas lietu
vią šventovėje. Šiuo metu bu
vusioji karalienė gyvena Švei- 
carjoje, kur gegužės 9 d. galė
jo atšvęsti 90 metą amžiaus su
kaktį. Pasikalbėjime su A. Ge
ručiu buvęs Austrijos-Vengri
jos sosto įpėdinis (jis savo bei 
šeimos vardu atsisakė visą tei
sią į sostą), tarp kitko, išsitarė, 
kad mielai sutikęs būti prane
šėju Baltijos valstybią byloje.

Nors tą kraštą nėra lankęs, jis 
esąs susipažinęs su baltiečią 
tautomis, ją praeitimi, kultū
ra bei dabartine padėtimi.

Atsargos generolas W. Schall 
II D. karo metu, kaip jaunas 
karininkas, pakartotinai lan
kėsi Baltijos valstybėse ir pa
žino ją tautas.

Dr. Wilhelm Hahn yra vie
nintelis Europos parlamento 
narys, kilęs iš Baltijos kraš
tą, būtent, iš Estijos. Jis yra 
Heidelbergo universiteto pro
fesorius ir ilgus metus buvo 
Baden-Wuerttembergo švieti
mo ministeriu.

Numatome, kad Europos 
parlamento visuma pasisakys 
dėl rezoliucijos Baltijos vals
tybią reikalu ateinantį rudenį 
— rugsėjo-spalio mėnesį.

Kor.

Aukojo tautiečių paramai
KLB Šalpos Fondo Hamiltono apylinkės aukotojai šalpos reikalam
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Lietuvis iš Afganistano
Karininko paskaita apie Afganistaną Montrealyje

Jaunesnės kartos Amerikos 
lietuvis Andrius Eiva (atsargos 
kapitonas) turėjo progos ilges
nį laiką gyventi Afganistane. 
Dar prieš rusą okupaciją iš
moko afganistaniečiu kalbą, 
gerai susipažino su kraštu. 
Rašė apie Afganistano padė
tį vokiečiu žurnale “D e r 
Spiegei” ir Londono laikraš
čiuose. Lankėsi pas partizaną 
vadus, kurie jį draugiškai 
priėmė.

Afganistaniečią tautos 95% 
nusistatę prieš okupantus ru
sus. Susidarė septynios gru
pės kovai prieš okupantą. Par- 
tizanu, grupės pasiskirstę pa
gal politinius įsitikinimus, 
pirmon eilėn statydamos reli
giją. Grupės veikia atskirai — 
koordinacijos nėra.

Partizanams išsilaikyti leng
vina tai, kad kraštas kalnuo
tas, neturi nė vieno traukinio. 
Vienintelis kelias, kuris ap
juosia Afganistaną, eina pasie
niu. Į vidurį Afganistano veda 
siauras kelias per tarpeklius 
ir tunelius, kur sunkveži
miams neįmanoma prasilenk
ti. Tarp kalną slėniuose gyve
na ūkininkai, kurie parūpina 
pakankamai maisto visam 
kraštui.

Spėjama, kad sovietai Af
ganistane turi 30.000 karią, ją 
tarpe apie 300 lietuvią. Žuvu
sią karią į tėvynes nebeveža — 
laidoja vietoje. Pradžioje par
tizanai belaisvią neėmė — ne
buvo kur dėti (sunaikindavo 
vietoje). Vieną kitą pasiąsda- 
vo į Pakistaną, iš ten buvo 
grąžinami į Rusiją. Paskutiniu

metu dvi didesnės partizaną 
grupės paskelbė, kad pradės 
imti belaisvius.

Partizanai karo grobį gau
ną iš rusą. Taip jie gavo 10 šar- 
vuočią, priešlėktuvinius pa
būklus, amuniciją. A. Eiva tu
rėjo progos sovietą šarvuočiu 
pavažinėti.

Kas partizanams padeda? 
Pradžioje JAV pasiuntė 5.000 
šautuvą. Dabar, matyt, rusams 
spaudžiant, nieko nebesiun
čia. Nė viena valstybė oficia
liai partizaną neremia, išsky
rus privačią iniciatyvą. Pran
cūzai remia vieną partizaną 
grupę, išlaiko šešias laisvės 
radijo stotis. Dešimt, prancū
zą gydytoją aptarnauja parti
zanus. Japonai remia mongo
lą grupę. Vienas Norvegijos 
laikraščio redaktorius palai
ko trečią grupę.

Kas laimės — partizanai ar 
okupantas? Šiuo metu svars
tyklės rodo po lygiai 50-50. 
Sovietai pardavė 10% aukso, 
kad išlaikytą šlubuojančią 
ekonomiją. Problemos su Len
kija eina partizaną naudai.

Kitas paskaitininkas buvo 
Thomas D. Shuman, baigęs 
mokslus Rusijoje, buvęs “No- 
vosti Press” tarnautojas. Jis 
dirbo Sov. Sąjungos ambasa
doje Indijoje. Jo specialybė 
buvo “išplauti smegenis” in- 
diečiams. Iš čia pabėgo į Va
karus, dabar profesoriauja. 
Jis skaidrėmis rodė, kaip ame
rikiečiai yra neapdairūs ir 
pasiduoda rusQ propogandai.

Jonas Ladyga

Etninė spauda Kanadoje

St. Petersburg, Florida
(Atkelta iš 4-to psl.)

ROMO KALANTOS VARDO ŠAU
LIŲ KUOPA, vadovaujama pirm. 
Gudonio, gegužės 13 d. surengė 
R. Kalantos pagerbimą jo suside
ginimo dešimtmečio sukakties 
proga. Meninę dalį atliko moterą 
sekstetas, vadovaujamas Gražinos 
Juzikonienės, deklamatoriai — 
Jurgėlaitė ir Verbickas. Invoka- 
ciją atliko kun. J. Gasiūnas, pa
grindinę kalbą pasakė M. Šilkai- 
tis. Šaulią žvaigžde buvo apdova
noti — S. Štuikienė ir kuopos sekr. 
Eidukas. Baigiantis minėjimui, 
buvęs kuopos pirm. dail. A. Rūkš- 
telė paskaitė savo sukurtą eilė
raštį. Scena buvo papuošta dail. 
J. Juodžio paveikslais. Ties R. Ka
lantos portretu degė žvakė (ją už
degė kūrėjas-savanoris mjr. Ver
bickas).

Pamaldos už a. a. R. Kalantą bu
vo atlaikytos gegužės 16, sekmadie
nį. Organizuotai dalyvavo jūrą 
šaulią kuopa “Palanga” ir vyčią 
kuopa su vėliavomis. J. Rėvas

1981 metą rudens vajaus metu 
ir 1982 metą pradžioje aukojo:

$73.00 — V. Bernotas; $49.00 — 
V. Damijonaitis, Vokietija; $50.00 
— J. B Marlat Funeral Home, Ha
milton; $30.00—B. Kronas.

Po $25.00 — J. Bersėnas, D. Ray- 
croft, K. Mileris, J. Pleinys.

Po $20.00 — Ms. M. Su, L. Skas, 
P. Bosas, A. Kerutytė, L. Gutaus
kas, J Mažulaitis, V. Jankus, O. 
Ščiukienė, S. S. Rakščiai, J. Wil
liams, Mrs. Mačikūnas, A. Liaukus, 
E. Apanavičius, P. Masys, J. Ado- 
mauskas.

Po $15.00 — A. Mingėla, J. Steib- 
lys, D. Aiderdice, D. Stonkus, S. 
Kačinskas; po $13.00 — A. Pauliu
kas, V. Kežinaitis; po $12.00 — B. 
Kaminskienė, A. Saunoris.

Po $10.00 — A. Obcarskis, A. Ge
ležinis, P. Pleinys, G. Melnykas, 
S. Labuckas, J. Povilauskas, J. 
Liaugminas, M. Jonikas, Vidugi
ris, P. Latauskas, A. Garkūnas, J. 
Svilas, V. Kazlauskas, J. Kamai- 
tis, B. Pakalniškis, J. Astas, A. 
Jankus, G. Tomkevičius, V. Pil
kauskas, K. Norkus, J. Ivanaus
kas, J. Deveikis, J. Kažemėkas, J. 
Didžbalis, A. Patamsis, B. Venslo- 
vas, F. Rimkus, P. Bružas, P. A. 
Jankūnas, V. Narkevičius, L. Bace
vičius, M. Pike, P. Stosius, P. Rim
kus, V. Agurkis, G. Martišius, J. 
Bajoraitis, D. Kochanka, J. A. 
Mikšiai, A. Šilgalis, L. Ulbinas, 
Mr. Lukas, A. Tėvelis, O. Stasiu- 
lis, J. Miltenis, J. Klypas, J. Vai
čius, E. Mačys, Z. Stanaitis, J. Sta
nius, V. Kybartas, J. Bubnys, J. Pi- 
lypaitis, A. Meškauskas, P. Pau
lius, dr. H. Gailius, V. Sakas, H. 
Rimkevičius, B. Grajauskas, dr. 
O. Valaitis, K. Gudinskas, J. Romi- 
kaitis, A. Kybartas, V. Leparskas, 
M. Gudinskas, Mrs. O. Dramantas.

$8.00 — J. Kšivickis; po $7.00 — 
J. Lekutis, M. Zurlys; po $6.00 — 
V. Perkauskas, Z. Čečkauskas, A. 
Kamaitis.

Po $5.00 — S. Aleksa, B. 
Steponavičius, P. Bulkė, A. 
Mikalauskas, K. Karaška, K. Ur
banavičius, L. Meškauskas, E.. 
Dambrauskienė, P. Breichmanas, 
A. Tumaitis, F. Enskaitis, A. 
Grajauskas, Z. Gedminas, J. 
Stungevičius, B. Šopys, V. Mikuc- 
kas, P. Kanopa, A Stasevičius, P. 
Novickas, A. Budininkas, F. 
Pajarskas, L. Vindašienė, K. Bun- 
garda, J. Deksnys, B. Juodelė, M.

Repečka, R. Bagdonas, J. Juozaitis, 
P. Lukošius, S. Dalius, B. Vengris,
A. Elvikis, A. Povilauskas, R. Kon- 
tenis, A. Kažemėkienė, F. Pin- 
kevičiūtė, J. Sadauskas, P. Zubas, J. 
Visockis, M. Stasevičius, M. 
Naujokienė, E. Lesevičienė, B. 
Jurevičius, P. Daugėla, J. Samušis,
B. Pliskevičiūtė, O. Šarūnienė, A. 
Sarpalius, J. Sakalauskas, A. Ren- 
kys, K. Simaitis, R. Tirilis, J. Ston
kus, K. Mikšys, P. Babinas, J. 
Kažukauskas, P. Kažemėkas, A. 
Juozapavičius, L. Borusas, P 
Žulys, D. Mačys, R. Rožanskas, A. 
Samsonas, D. Švažas, S. Verbickas, 
L. Paškus, V. Samanavičius, J. Gim
žauskas, J. Stanaitis,G. Žemaitis, P. 
Pranckevičius, V. Merkevičius, J. 
Merkevičius, K. Kelečius, A. 
Dudonis, O. Savickas, P. Vai
tiekūnas, J. Kareckas, A. Kybartas, 
P. Giedraitis, J. Petrūnas, D. 
Jonikas, S. Urbonavičius, Z. Vai
nauskienė, E. Galinis, A. W. 
Švedas, E. Lengnikas, K. Žilvitis, L. 
Klevas, A. Petkevičius, P. 
Zabarauskas, V. Norkevičius, S. 
Pilypavičius.

Po $4.00 — A. Juraitis, P. 
Lukavičius, A. Maksimavičius; po 
$3.00 — K. Sinkevičius, A. Vin- 
dašius, P. Gužas, K. Meškauskas, A. 
Aušrotas.

Po $2.00 — A. Bugailiškis, M. 
Juodis, A. Šukaitis, V. Grikietis, M. 
Enskaitis, S. Senkus, I. Varnas, F. 
Varanovienė, V. Adamonis, S. 
Savickas, M. Motiejūnas, J. 
Kudžma, G. Benaitis, F. Ankus, C. 
Choromanskis, A Gedrimas, V. 
Apanavičius, P. Kareckas, J. Paš- 
kevičienė, J. Raguckas, M. Viz
baras, T. Vainauskas, V. Bagdonas, 
V. Triponas, V. Vitkevičius; $1.00 
— J. Petrauskienė.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams ir tal
kininkams padėjusiems rinkti 
aukas tautiečią šelpimui Suvaiką 
trikampyje. Taip pat nuoširdi 
padėka visiems, aukojusiems 
drabužius nes jei ne Jūsą aukos 
pinigais ir drabužiais Šalpos Fon
das nieko negalėtą padaryti.

Nuoširdi padėka visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie loterijos 
parengimo metu 1981 m. spalio 31 
d. parengimo ir aukojusiems 
laimės staliukus.

KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono skyriaus valdyba

1983 m. sueis 25 metai nuo 
Kanados Etninės Spaudos Fe
deracijos įsteigimo. Prieš tai 
buvo tik du etninės spaudos 
organizuoti vienetai — Wini- 
pege ir Ontario. Dabar yra 4 
rajoninės etninės spaudos 
draugijos ir du žurnalistą klu
bai, jungiami Kanados Etni
nės Spaudos Federacijos, ku
rios pirmininku šiuo metu yra 
dr. J. M. Kirschbaum iš To
ronto.

Š. m. balandžio mėnesį iš
leistame federacijos biulete
nyje minima praėjusią metą 
veikla. 1981 m. lapkričio 29- 
30 d.d. dvimetiniame federa
cijos atstovą posėdyje Otavo
je buvo referuota apie ten su
ruoštą etninės spaudos paro
dą, svarstyti konstitucijos rei
kalai, žmogaus teisią pažeidi
mai Helsinkio baigminio akto 
konferencijos Madride proga.

Pirm. dr. J. M. Kirschbaum 
ir V. Mauko buvo susitikę su 
ministeriu J. Flemingu , ap
tarė įvairius etninės spaudos 
reikalus ir prašė paramos etni

nės spaudos federacijos isto
rijai paruošti. Vėliau sudary
ta didesnė delegacija, kuri, 
tarpininkaujant min. J. Fle- 
mingui, susitiko su ministe
riu pirmininku P. E. Trudeau. 
Po to delegacija susitiko su 
generaliniu pašto viršininku 
A. Ouellet dėl pašto patarna
vimą ir kainą.

Federacijos pirmininkas J. 
M. Kirschbaum ir sekr. V. Mau
ko kreipėsi į pagalbinį Kana
dos komitetą Madrido konfe
rencijos proga, iškeldami žmo
gaus teisią pažeidimus Rytą 
Europoje, Afganistane ir kitur.

Kanados Etninės Spaudos 
Federacija turėtą dar daugiau 
įtakos, jeigu jos nariai būtą 
vieningesni ir aktyvesni. V. M.

Berniuko pastaba
Berniukas, pastebėjęs, kad 

žmogus eina per neseniai pa
laistytą žolę, sako;

— Prašau neteršti žolės, ma
mytė neseniai ją nuplovė.

Pr. Alš.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc.,LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvią kampas

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖUS,

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

3031 Bloor St. W„ Suite 200 
prie Royal York
Toronto, Ontario
M8X1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

I A< U N AS
All Seasons Travel, B.D.

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

DR FSHFR insurance «.JUkJAAUlV REAL ESTATE BROKERS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Sibirinių trėmimų metinės 
bus paminėtos per pamaldas bir
želio 13, sekmadienį. Bendros 
baltiečių pamaldos — birželio 14, 
pirmadienį, 8 v.v. Toronto angli
konų katedroje (žiūr. skelbimų).

— Mišios Wasagoje atnašauja
mos sekmadieniais 10 ir 11 v.r.

— Kapinių lankymo dienų pa
maldų metu kapinėse jų išlaiky
mui surinkta $933.00. Be to, ka
pinėms aukojo $100: V. K. Stirbiai, 
O. Pranckūnienė, M. Baltrukonis; 
$50: E. Puslys, O Baziliauskienė, 
J. O. Kirvaičiai, D. ir M. Norkai, 
D. Zulonienė, J. Kalainis, J. O. 
Adomauskai, F. Milyš, J. Gipas, A. 
Gontienė, B. Kerulienė, E. Aukš
takalnis, J. Baronaitis, O. Svarins- 
kienė; $40: M. Mickevičius; $30: 
S. Barančiukas; $27: O. Nalivai- 
kienė; $25: V. Jasiūnienė, E. Dik- 
son; $20: S. Mazlaveckienė, J. B. 
Žėkas, A. Čepaitis, J. Šergalis, 
S. Šergalienė, L. E. Vaštokai, J. 
Zabulionis, M. Girčienė; $10: H. K. 
Norkai, M. Valaitis, E. Ramanaus
kas, P. Krivinskienė, J. Lapavi- 
čius.

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $1000: J. ir M. Vaškevičiai; 
$100: T. ir V. Gražuliai, Pr. Čečys, 
A. Vadakojienė, A. Aleliūnienė iš 
Saskačevano. Anapilio sodybai pa
aukojo $100 V.V. Paškai.

— Kapinių lankymo dienų Ana
pilio slėje apsilankė daug svečių. 
Pietus paruošė, maitino bei vaiši
no KLK Moterų Dr-jos Anapilio 
skyrius.

— A.a. dr. J. Baltrušaičio pa
minklas lietuvių kapinėse pašven
tintas birželio 6 d., dalyvaujant 
jo žmonai ir kitiems artimiesiems.

— Birželio 7-11 d.d. klebonas 
kun. J. Staškus dalyvauja lietu
vių kunigų rekolekcijose Putname, 
JAV.

— Mišios birželio 13, sekmadie
nį, 10 v.r. už a.a. Vanagų ir Vait
kevičių mirusius, 11 v.r. — už a.a. 
Genę Jonuškienė.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba birželio 3 d. posė

dyje patvirtino šalpas $12,800 
šioms organizacijoms: po $1500 — 
Toronto Maironio šeštadieninei 
mokyklai ($1000 mokyklos reika
lams ir $500 konkursinėms premi
joms), tautinių šokių grupėms “At
žalynui” ir “Gintarui”; $700 — KLB 
Toronto apylinkės valdybai, $600 
— Romuvos stovyklos komitetui; 
po $500 — Vasario 16 gimnazijai, 
Toronto vyrų chorui “Aras” ir 
sporto klubui “Vytis”; po $400 — 
KLB krašto valdybai, LN dainos 
vienetui, chorui “Volungė”, teat
rui “Aitvaras”, LN šachmatininkų 
klubui, Tautos Fondui, Romuvos 
stovyklai, “Tėviškės Žiburiams” 
ir “Nepr. Lietuvai"; po $300 — 
laikraščiui “Speak-Up”, Lietuvių 
Studentų S-gai, Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubui; po $200 — lie
tuvių ledo ritulio komandai ir 
“Tėvynės prisiminimų” radijo pro
gramai; po $100 — Kanados sporto 
apygardai, LSS skaučių rajono va- 
dijai, kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui, “Skautų Aidui”, 
Toronto ateitininkų tėvų komite
tui ir Stasio Šalkausko ateitinin
kų kuopai.

— LN biblioteka veikia kiekvie
nų ketvirtadienį ir sekmadienį 
nuo 12 iki 2 v.p.p. Biblioteka bus 
uždaryta nuo liepos 1 iki rugsėjo 
1d.

— Paremti Lietuvių Pensininkų 
Klubo namų statybai, LN valdybai 
nutarus, buvo įmokėtas $8,250.00 
CMHC reikalautas statybos prie
žiūros depozitas, kuris vėliau bus 
grųžintas LN.

— Liepos 31 d. LN Gedimino pi
lies menėje įvyks varpininkų fi
listerių ir Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sųjungos suvažiavi
mas.

— LN valdyba birželio 3 d. posė
dyje patvirtino LN visuomeninės 
veiklos komiteto išlaidų sųmatų 
1982-83 m. $3,100.00, iš kurios pa
skirta $500.00 nupirkti keletui 
komplektų “Encyclopedija Litua- 
nica” Toronto miesto bibliote
koms.

— Išsibaigus LN įstatų 1979 m. 
atspausdintai laidai, valdyba nu
tarė pavesti sudarytai komisijai 
patikrinti įstatus, juos perreda
guoti ir išleisti naujų laidų, pa
tvirtinus narių susirinkimui, ku
ris įvyks spalio 17 d.

— Vytauto D. salės remonto dar
bai vyksta sparčiai; nesutrukdė 
bingo ir kitų renginių. Įrengta 
nauja vėdinimo sistema, pertvar
kytas apšvietimas ir užsakyti trys 
dideli sietynai. Buvusios plytų 
sienos išlygintos, apdengtos nau
ja medžiaga, viena iš jų padengta 
veidrodiniu stiklu.

— Alfonsas Preikšaitis įmokėjo 
$100 įnašų ir valdyba patvirtino 
jį pilnateisiu nariu.

— Birželio 6, sekmadienio, po
pietėje dalyvavo per 200 žmonių. 
Svečių knygoje pasirašė: H. Z. 
Tumaičiai iš Vankuverio, R. Juo
dikis iš Windsoro ir J. M. Vierai- 
tis iš Tilsonburgo.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sibirinių trėmimų minėji

mas — šį sekmadienį po 11.30 v. 
Mišių mūsų šventovėje. Choras 
giedos pritaikytas giesmes, bus 
maldos už mirusius. Pirmadienį, 
birželio 14 d., 9 v.v. bus visų bal- 
tiečių paminėta ši 41-moji sibiri
nių trėmimų sukaktis Šv. Pauliaus 
katedroj (Bloor ir Jarvis).

— Registracijos blankus į “Auš
ros” stovyklų jau galima pasiimti 
parapijos raštinėje. Stovykla pra
sidės liepos 4 d. ir baigsis liepos 
17 d.“Aušros" stovyklai dar yra rei
kalingos kelios virėjos. Mamos, 
kurių vaikai stovyklauja, savo 
darbu virtuvėje sutaupytų sto
vyklavimo mokestį.

— Stovyklavietės priežiūros sek
cija, kuriai pirmininkauja K. Ša- 
počkinas, ruošia stovyklavietę va
saros stovykloms. Paskutiniu lai
ku stovyklavietėje darbavosi K. 
Šapočkinas, A. Arlauskas, P. 
Skrupskas, B. Savickas, A. Brič- 
kus, K. Poškienė, V. Šalvaitis ir 
Greičiūnų šeima.

. — “Petals Florist" gėlių krautu
vės savininkė V. Siminkevičienė 
apsodino gėlėmis klebonijos kie
mo gėliavietes.

— Vasarvietė Kennebunkporte 
veiks nuo liepos 2 d. iki rugsėjo 
6 d. Kreiptis: Franciscan Monaste
ry, Kennebunkport, Maine 04046, 
USA; tel. 1-207-967-2011.

— Religinei šalpai aukojo: B.S. 
Sakalai $200. Parapijai aukojo: 
B.S. Sakalai $100, M.P. Krilavi- 
čiai $100, R. Krilavičius $25, D.R. 
Slykhuis $25.

— Vyskupijos vajui “Share Life” 
praėjusį sekmadienį surinkta 
$886. Iki šiol surinkta ir vyskupi
jai pasiųsta $4.105.

— Pakrikštyti: Christopher- 
Adam, Shirley ir Richard Trinkū
nų sūnus; Matthew, Mary ir Pe
ter Kudreikių sūnus.

— Mišios birželio 13. sekmadie
nį, 8 v. už Antanų Keterį ir jo šei
mos mirusius, 9 v. už Antaninų 
Morkūnienę, 10 v. už Kostų ir Ka
zimierų Jakubauskus, 11.30 už pa
rapijų, 7 v.v. už Antanų Valiukė
nų.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos birželio 13, sek
madienį, 9.30 v.r., su šv. Komuni
ja; minėsime Sibiran ištremtuo
sius. Pamaldas laikys kun. P. Dilys.

— Vasaros metu pamaldos — 
įprastu laiku. Laiko kun. P. Di
lys.

— Tarybos-valdybosf,posėdis — 
birželio 13, sekmadienį po pamal
dų, V. Dauginio įstaigoje.

— Konfirmandų pamokos — pir
madieniais, 7 v.v., šventovėje; dės
to kun. P. Dilys.

— Metinė iškyla į gamtų — pikni
kas įvyks liepos 11, sekmadienį, 
11 v.r., Glen Haffy parke Hilltop 
south. Turintieji laimikių pra
šomi skambinti E. Šturmienei 
769-6431 arba M. Dambarienei 
536-1433. Kviečiame visus para
pijiečius ir svečius gausiai da
lyvauti. Bus pamaldos, bendri 
pietūs, žaidimai, loterija.

— Sibirinių trėmimų minėjimas 
— birželio 14, pirmadienį, 8 v.v, 
St. Paul’s Anglican Cathedral (Jar
vis & Bloor E. kampas).

— Pasus Karavano, kuris įvyks 
birželio 18-26 d.d., platina J. 
Dambaras.

— Kun. P. Dilio telefono nume
ris 588-1130.

A. a. Elenos Lapienės atmi
nimui “T. Žiburiams” paauko- 
jo $25 P. A. Kaziliai.

A. a. Mykolo Ramanausko at
minimui “T. Žiburiams” pa
aukojo $20 Eugenija Juzė- 
nienė.

Mirus a. a. Petrui Matulevi
čiui, draugai bei artimieji sa
vo aukas skyrė Kanados Lietu
vių Fondui: P. L. Inž. ir Arch. 
S. T. skyrius — $15; $10: V. G. 
Butkiai, A. Ciplijauskas, B. 
Jackus, A. Jucys, P. M. Krila
vičius, M. Meiliūnas, H. Saka
lauskas; $5: J. Barzevičius, K. 
Gaputis, K. Stulpinas.

K. L. Fondas
KLB krašto valdyba, įvertin

dama “TŽ” paslaugas informa
cijos srityje, paskyrė šiam sa
vaitraščiui $100 aukų.

Naujojo Ontario biudžeto 
mokesčiai už maistų 7% bus 
privalomi ne tik restoranuo
se, bet ir parapijų bei kitų or
ganizacijų parengimuose, kur 
pardavinėjamas maistas. Taip 
pareiškė pajamų ministeris 
George Ashe.

Architektas Gintautas Neį
manąs su šeima iš Klevelan- 
do persikėlė į Torontu ir dirba 
savo srityje. Jis yra buvęs 
“Grandinėlės" šokėju ir su ta 
grupe gastroliavęs daugelyje 
lietuvių gyvenviečių. Jo žmo
na Jūratė Čeponkutė yra toron- 
tietė, dalyvavusi lietuvių jau
nimo veikloje.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
BUS EKUMENINĖS PAMALDOS, kuriose dalyvaus 
estai, latviai ir lietuviai, vadovaujant jų dvasiškiams 

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS — Kanados parla

mento narys, buvęs ministeris Michael Wilson, M.P.

GIEDOS — mišrus estų choras, solistai — Rimas 
Strimaitis ir Algis Simanavičius, vargonuos — latvė 
Anita Rundane

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti!

Kanados Baltiečių Federacija

ioronie■
birželio 14, 
pirmadienį, 
8 v. vakaro, 
anglikonų
Šv. Pauliaus 
šventovėje
(St. Paul’s 
Anglican Church, 
227 Bloor St. E., 
Toronto. Ont.)

Dvidešimtmečio skautų
rugpjūčio

7-21 
dienomis

Stovyklaus Toronto, Hamiltono, Londono, Ročesterio ir Detroito skautų-čių vienetai. 
Kviečiami ir pavieniai stovyklautojai iš visų Kanados ir JAV rajonų: skautai-tės, 
akademikai-kės, skautininkai-kės ir tėvai. Registruotis iki liepos 7 dienos pas 
s. D. Keršienę (487 Windermere Avė., Toronto, Ontario M6S 3L5, Canada).
Tel. (416) 762-5521 XX-tosios ROMUVOS

Sovyklos Rengėjų Komitetas

\

B MONTREAL
Sibirinių trėmimų minėjimas — 

birželio 14, pirmadienį, 7 v.v., 
Dominion Square ir pamaldos ka
tedroje 7.30 v.v. Dalyvaus taip 
pat estai ir latviai.

Aušros Vartų parapijos išvy- 
ka-gegužinė — pirmąjį liepos sek
madienį.

Muzikas Aleksandras Stankevi
čius ruošia kalėdinių giesmių 
plokštelę, (giedos Aušros Vartų 
parapijos ir “Pavasario” chorai.

Solistė E. Kardelienė, ilgesnį 
laikų sirgusi japonišku gripu, 
sveiksta ir domisi lietuviška 
spauda.

Verduno ligoninėje gegužės 28 d. 
mirė Rapolas Karalevičius. Pa
laidotas birželio 1 d. iš AV para
pijos šventovės. K.

Dienraštis “The Gazette” 1982.V. 
25 išspausdino plačių informacijų 
iš Hartfordo, Conn, apie Billy Gra
ham pareiškimus, padarytus Ame

rikoje. Esu Vatikano pagreigū- 
nai patarę jam kalbėti Maskvoje 
“švelniai". Jo pareiškimai Mask
voje apie religijos laisvę kores
pondentų buvę nesuprasti. Prie 
visokios kritikos esąs pripratęs. 
Šeši jaunuoliai amerikiečiai B. 
Graham pamokslo metu Hartfordo 
Civic Centre iškėlė plakatų su 
įrašu: “Palaiminti krikščionys, 
kurie alksta bei trokšta teisybės". 
Prie minėto centro piketavo 45 
lietuviai su atitinkamais plaka
tais. B. Graham stengėsi visa tai 
ignoruoti, bet spaudos atstovai 
pastebėjo ir aprašė. Viduje pro
testavę jaunuoliai buvo išvesti 
saugumo pareigūnų. Savo pamoks
le B. Graham visai neužsiminė 
apie kelionę į Maskvų. Protestai 
esą nepakenks jo karjerai. K.

Kviečiame registruoti vaikus į 
lietuvišką mokykla 1982-83 mokslo 
metams pas vedėją M. Jonynienę 
tel. 489-2106.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIC LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

14-15%

. 15.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto 
Asmenines ir

. 15.5%
prekybines 
Paskolas mirties

. 13.0%
atveju apdraustos 
iki $10,000

. 11.0%

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas 
— birželio 21, pirmadienį, 8 v. 
v., “T. Žiburių” patalpose Ana
pilyje. Bus svarstomi šio sa
vaitraščio leidybos reikalai. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Filmų aktorė Anne Jillian 
(Jūratė Nausėdaitė) iš Kalifor
nijos gastroliuoja Toronte nuo 
š. m. birželio 8 iki 19 d. Impe
rial Room, Royal York Hotel 
kabaretinėje programoje. Apie 
jų plačiai rašė “The Toronto 
Star” 1982.V.30 ir įdėjo dide
lę nuotraukų.

Tautybių savaitė — Karava
nas Toronte prasidės birželio 
18 ir baigsis birželio 26 d. Veiks 
44 paviljonai kasdien nuo 6 v.v. 
iki 11 v.v., šeštadieniais — nuo 
3 v.p.p., iki 11 v.v. Įėjimo pasų 
kaina iki birželio 12 d. — $8, po 
jos — $10. Dauguma paviljonų 
jau skelbiasi savo tautybės 
laikraščiuose, bet apie “Vil
niaus” paviljonų pranešimų 
dar nematyti.

Ontario parlamento narys 
Tony Ruprecht atsiuntė “TŽ” 
laiškų, kuriame rašo apie rei
kalų sudaryti turistinių vado- 
vų-aiškintojų grupę, kuri galė
tų informuoti parlamento rū
mų lankytojus ne tik anglų bei 
prancūzų, bet ir kitomis kal
bomis, vartojamomis Ontario 
provincijoje. Šiai galimybei 
aptarti T. Ruprecht šaukia 
specialų susirinkimų birže
lio 9, trečiadienį, 8 v.v. par
lamento rūmuose, Amethyst 
Room, ir prašo tautinių gru
pių atstovus dalyvauti.

Sol. Slava Žiemelytė birželio 
11d. išvyksta koncertuoti Aus
tralijon. Pirmas koncertas bus 
birželio 20 Sydnėjuje, antras — 
birželio 26 d. Adelaidėje, tre
čias — liepos 4 d. Melburne.

Daugiakultūrių teatrų festi
valis rengiamas š.m. liepos 1-10 
d.d. Reginos mieste, Saskače
vano provincijoje. Bus atitin
kami vaidinimai ir seminarai 
aktoriams-mėgėjams. Federa
cinė vyriausybė šiam festiva
liui finansuoti paskyrė $60,000.

Anapilio Sodybos Korpora
cija, pfatęsdama paskolų se
kančiam terminui, įmokėjo 
$150,000. Tuo būdu šiuo metu 
skolos liko $270,000. Naujoji 
paskola yra iš 18 1/4%.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

sssssssssssss

rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje

įvyks š. m. liepos 24 — rugpjūčio 7 d. d.

Rašyti: L. Namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 
Tel. 532-3311. Skambinti: V. Kulnys tel. 769-1266.
Veiks virtuvė.

Kviečiame visus, taip pat ir šeimas su vaikais

STOTTKU
Lietuviškai kalbantiems vaikams

(7-18 metų)

Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
WASAGOJE

Įvyks liepos 18-24 dienomis

Registruotis Prisikėlimo parapijos raštinėje iki 
birželio 20 d.

Rengia — ateitininkų tėvų komitetas

Skautų stovykla. Šių vasarų 
rengiama didesnės apimties 
skautų-čių stovykla, nes mini
mas Romuvos dvidešimtmetis. 
Stovyklų organizuoja komite
tas, kuriam vadovauja Algis 
Senkus, talkinamas nemažo 
būrio vadovų-vių. Stovykla 
prasidės rugpjūčio 7 d., baig
sis rugpjūčio 21 d. Vidurinis 
savaitgalis (rugpjūčio 14-15) 
bus skirtas iškilmėms ir su
kaktims paminėti — 60 metų 
jūrų skautų veiklos ir 20 metų 
stovyklavietės įsteigimo. Or
ganizatoriai prašo skautų tė
vus ir rėmėjus prisidėti prie 
stovyklos paruošimo ir kviečia 
stovyklauti atskirame sve
čiams skirtame rajone. Ypač 
reikalinga šeimininkių talka. 
Jei kas galėtų šioje srityje pa
gelbėti, tepraneša apie tai Ma
riui Rusinui tel. 762-6083.

Dienraštis“The Globe a. Mail” 
1982.VI.3 išspausdino ilgokų 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės laiškų, pasi
sakantį prieš klaidinančius 
Billy Graham pareiškimus 
Maskvoje apie religijos laisvę 
Sov. Sųjungoje. Laiške nuro
domi faktai, labai aiškiai liu
dijantys religijos priespaudų 
Sov. Sųjungos okupuotoje Lie
tuvoje. Perskaitęs tų laiškų, 
kanadietis kunigas McGuire, 
SJ, telefonu pareiškė savo 
pasitenkinimų tokia iniciaty
va. Panašus laiškas anksčiau 
buvo išspausdintas “Toronto 
Star” dienraštyje. Jis buvo pa
rašytas KL Katalikų Centro.

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

Ketvirtadieniais

9 — 3

12 — 8

Penktadieniais
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

12 — 6

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir 
virtuvė su baldais. Skambinti tel. 
536-1785 Toronte.

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

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. L Skambinti tel. 
532-3410 Toronte. Ont.

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

Torontiškis “Atžalyną s’,’ 
rengdamasis kelionei į Portu
galiją, kur dalyvaus tarptau
tiniame tautinių šokių festi
valyje, birželio 6. sekmadienį, 
High Parke surengė maratoni
nę šokių dienų nuo 9 v.r. iki 9 
v.v. Nors diena buvo apsiniau
kusi ir lietinga, atsilankė ne
mažai žiūrovų. Atžalyniečiai 
prieš tai buvo surinkę rėmėjų 
aukas pagal numatyta šokimo 
laikų. Iš viso tokiu būdu buvo 
surinkta apie $1000. High Par
ke nebuvo renkamos jokos au
kos. Surinktoji suma papildys 
“Atžalyno” iždų, kuris turi fi
nansuoti 25 atžalyniečių kelio
nę į Lisaboną (vienam asme
niui — apie $1.100). Prie kelio
nės lėšų prisidėjo didesnėmis 
sumomis Toronto Lietuvių Na
mai, Kanados Lietuvių Fondas, 
“Parama” ir kitos institucijos 
bei paskiri asmenys. Žymių da
lį kelionės lėšų sudėjo patys 
šokėjai. Nors jie atstovaus 
Kanadai, bet jokios paramos 
iš valdinių įstaigų negavo. “At
žalyno” šokėjai išskris Portu
galijon iš Toronto birželio 17 
d., 5 v.p.p. ir grįš j Torontą bir
želio 27 d. (6 šokėjai), kiti — 
liepos 4 d.

3907 A Rosemont

6 — 8

12 — 6

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

SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI rei
kia matracų, skalbimo mašinos 
ir džiovintuvo. Skambinti M. Ru
sinui tel. 762-6083 Toronte.

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

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.

PARDUODU pigiai dvi sofas ir 
atverčiamą kėdę. Skambinti tel. 
638-3171 arba 663-9096 Toronte.

CANDLELIGHT
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIA1
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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

European Catering
Europietiškas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir 
už Toronto ribų. Parūpinant salę, 

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


