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Lietuvių holokaustas
Skaitytojas visų pirma užklius už mažai girdėto žo

džio “holokaustas”. Lietuvių kalboje jis dar nėra varto
jamas, bet kitose kalbose, ypač anglų, jau įsipilietinęs. 
Jį pirmieji pradėjo vartoti bene žydai, rašydami apie sa
vo tautos naikinimą. Žodis yra lotyniškas ir reiškia degi
namąją auką, primenančią senovės ritualą. Žydai, žvelg
dami į savo tautos naikinimą, lygina jį su deginamąja 
auka ir teikia lyg ir sakralinį pobūdį. Kitos tautos, jų tar
pe ir lietuviai, vartoja kitą žodį, būtent, tautžudystę arba 
genocidą. Abu žodžiai išreiškia tautos naikinimą. Taut- 
žudystė bei genocidas neturi jokio sakralinio atspalvio, 
o holokaustas turi. Dėlto žydams, kaip biblinei tautai, 
tinka labiau pastarasis žodis. Žydų leidiniuose jis visuo
tinai ir vartojamas. Jis ypač iškyla tada, kai minimos ho
lokausto sukaktys Izraelyje ir kituose kraštuose, kur yra 
įsikūrusios didesnės žydų kolonijos. Pvz. Lietuvoje gy
venę žydai, dabar įsikūrę Tel Avive, kasmet mini holo
kausto sukaktį Lietuvoje sunaikintų žydų. Būna specia
lios iškilmės, kuriose dalyvauja augščiausi Izraelio pa
reigūnai. Tomis progomis iškyla ir Lietuvos bei lietuvių 
vardas, žinoma, ne gerąja prasme. Prie to prisideda ati
tinkama literatūra, kuri tampa kaltinamuoju aktu lietu
viams.

A PIE ŽYDŲ holokaustą daug kalbama, rašoma, 
rodoma filmuose per televiziją. Šiandieną apie 
tai žino visas pasaulis. Žino jis ir apie pertemptą 

lietuvių tautos įvėlimą ton bylon. Yra betgi kitas holo
kaustas, apie kurį pasaulis mažai težino, būtent, lietu
vių holokaustas-naikinimas. Kad lietuviai buvo masėmis 
tremiami Sibiran, naikinami kalėjimuose, lageriuose, 
tundrose, — nerodo joks filmas. Sakoma, kad Lietuvoje 
buvo sunaikinta apie kevirtį milijono žydų. Tai skelbia
ma gana plačiai įvairiuose leidiniuose, bet kad sovieti
nės okupacijos metu buvo sunaikinta apie pusę milijo
no lietuvių, didžioji spauda nekalba. Žydų holokauste 
nevengiama kaltinimų lietuviams, bet lietuvių holokaus
te žydų pavardės neiškyla. Tik patys lietuviai bando jas 
iškelti, bet ir tai labai nedrąsiai, vien privačiuose leidi
niuose. iruKsta dokumentacijos, kurios telkimu, deja, 
niekas iš lietuvių nesirūpina. Tos dokumentacijos trūks
ta net pačių rietuvių naikinimo istorijai. Pvz. pasirodė L. 
Kerulio paruoštas leidinys — sąrašas Sibiran išvežtųjų 
lietuvių, bet jis labai nepilnas. Lyginant su žydų sutelk
ta dokumentacija, tai tik lašas. Jų holokaustas yra stip
riai dokumentuotas, o lietuvių — labai silpnai. Tai sri
tis, kuria iki šiol nesidomėjo nei politinės, nei moksli
nės mūsų institucijos.

BIRŽELIO viduryje kasmet minime masinius sibi- 
rinius trėmimus. Tai lietuvių, latvių ir estų holo
kausto metinės. Jos minimos įvairiais būdais — su
sirinkimais, koncertais, demonstracijomis, pamaldomis. 

Kanadoje sėkmingiausia minėjimo forma tapo ekumeni
nės pamaldos, kuriose dalyvauja įvairių tikybų kunigai, 
chorai, solistai, diplomatai, kalbėtojai ir gausūs tikin
tieji. Tuo būdu visi bendrai maldoje prisimename sunai- •. 
kintus tautiečius, ne tiek apraudodami jų likimą, kiek 
liudydami faktą, kuris neturėtų išdilti iš mūsų tautų są
monės. Šis holokaustas turėtų išlikti tautos atmintyje 
ir kalbėti jaunosioms kartoms apie tragediją, kuri už
griūva tada, kai didieji kaimynai, praradę krikščioniš
kąjį tikėjimą, ima skelbti ateistinę evangeliją ir tampa 
barbarais. Minėjimas lietuvių holokausto taip pat turė
tų priminti ir kitoms laisvojo pasaulio tautoms, kad ra
sinis, ideologinis ir politinis imperializmas tebėra da
barties pasaulio grėsmė, liečianti visas tautas. Mūsų 
veiksniams lietuvių ir kitų baltiečių holokaustas turė
tų priminti pareigą rūpintis ano laikotarpio dokumen
tacijos telkimu. Tai svarbus darbas ateičiai. Tada, kai 
istorija svers ir vieną, ir kitą holokaustą, lietuviai turės 
medžiagą, atskleidžiančią ir kitų nusikaltimus, privedu- 
sius prie nepaprastai didelės tautų tragedijos.

KANADOS (VYKIAI

Doleris, infliacija, opozicija

Pasaulio įvykiai
PER NEPILNĄ SAVAITE IZRAELIO KARIUOMENĖS DALI
NIAI užėmė beveik pusę Libano, pasiekdami net ir sostinę Bei
rutą, kur yra vyriausioji PLO organizacijos būstinė su jos vadu 
Y. Arafatu. Ginkluotos palestiniečių grupės buvo sunaikintos 
ne tik Izraelio pasienyje, bet ir kitose Libano vietovėse. Užimta 
net ir senoji Beauforto tvirtovė prie Litanijos upės, kurioje il
gus metus buvo įsitvirtinę palestiniečiai. Į jos liekanas malūn
sparniu atskridęs premjeras M. Beginąs ją atidavė mjr. S. Hada- 
dui, kuris vadovauja Izraeliui talkinančiai krikščionių libanie
čių milicijai. Susikirtimas su Sirijos kariuomenės daliniais įvy
ko Bekao slėnyje, kur buvo sutelktos sovietinės “SAM-6” prieš
lėktuvinės raketos. Virš slėnio vyko aršiausios oro kautynės su 
Sirijos “M1G-21” ir “MIG-23” naikintuvais. Jose gerokai prana

Ekonominė septynių vadų 
konferencija Versalyje neat
nešė nieko gero Kanadai. Ten 
ministeriui pirm. P. E. Tru
deau nepavyko prišnekinti 
JAV prez. R. Reaganą atsisa
kyti peraugštų palūkanų pa
skoloms. Jos buvo sėkmingos 
JAV, kur buvo sustabdyta mė
nesinė infliacija, o metinė 
sumažinta iki 6%. Kanadoje 
infliacija vis dar siekia beveik 
12%. Infliaciją JAV sustab
dė naftos gaminių kainos su
mažėjimas, darbo unijų išsi
kovotų atlyginimų sumažini
mas (už kanadietiškus mažesni 
4-6%). Spaudos konferencijoje 
Paryžiuje P. E. Trudeau prisi
pažino, kad Kanadai reikės 
imtis naujos ekonominės po
litikos nelaukiant palūkanų 
paskoloms sumažėjimo JAV.

Pagrindiniai opozicinių par
tijų smūgiai Kanados parla
mente laukė iš konferencijos 

Versalyje sugrįžusio finansų 
ministerio A. MacEacheno. 
Jis pažadėjo, kad ministerių 
kabinetas peržiūrės ekonomi
nės strategijos planus, tačiau 
pagrindinių nepopuliaraus 
biudžeto paragrafų nebus atsi
sakyta. Esą bus siekimą suma
žinti infliaciją, atlyginimų di
dinimą, pagerinti sąlygas in
vestuojamam kapitalui. Pa
keitimai greičiausiai bus pa
skelbti dar prieš parlamento 
narių vasaros atostogas. Prie
šingu atveju opozicijos vadas 
J. Clarkas žada siekti tų atos
togų atidėjimo. Galimas daly
kas, kad ministerio pirm. P. E. 
Trudeau vyriausybei vėl rei
kės įvesti kainų bei atlygini
mų kontrolę įsisiūbavusioms 
didžiosioms unijoms pristab
dyti. Kanadiečiams labiausiai 
rūpi peraugštos palūkanos 
paskoloms, bet jas sumažinti

(Nukelta į 8-tą psl.)

Medinė varpinė Vaiguvoje, Žemaitijoje. Jos piešinys įdėtas ir “Lietuvių Enciklopedijoje”. Nuotrauka-iš Lietuvos

Taikos sąjūdis ir sovietą tikslai
Pokalbis su sovietu disidentu Vladimiru Bukovskiu, gyvenančiu JAV-se

Mėnraštis “Our Canada” š. m. 
gegužės mėnesio laidoje išspaus
dino pasikalbėjimą su V. Bukovs
kiu, kalėjusiu Sov. Sąjungoje 12 
metų, vėliau išmainytu su Čilės 
komunistų veikėju Louis Corvalan. 
Dabar V. Bukovskis studijuoja 
Cambridge universiteto King's 
kolegijoje. Su juo kalbėjosi japo
nų žurnalistas Tomiko Vehida, 
Tokijo laikraščio “Sekai Nippo” 
korespondentas Vašingtone. Čia 
pateikiame pokalbio vertimą. RED.

— Pastaruoju metu Vakaruo
se prasidėjo vadinamasis “tai
kos sąjūdis”. Kaip žiūrite į tą 
sąjūdį ir kaip juo naudojasi Sov. 
Sąjunga?

— Taikos sąjūdis Europoje 
dabar pasiekė savo viršūnę. 
Tačiau jam kliudo įvykiai Len
kijoje. Dėlto Europos taikos 
sąjūdžio vairuotojai nuspren
dė organizuoti panašų sąjūdį 
JAV-se (ir Kanadoje, “TŽ” 
red.). Tai jie dabar kaip tik ir 
daro. Jie bando čia sukelti di
delį sujudimą ir jį eksportuoti 
atgal Europon. Šiuo metu tai
kos sąjūdžiui Europoje yra 
labai sunku atsigauti po įvy
kių Lenkijoje.

— Taigi atrodo, kad Ameri
koje prasidės plataus masto 
taikos sąjūdis?

— Taip, šią vasarą ir turbūt 
šį rudenį. Bus didelis sujudi
mas Amerikoje. Europoje ši 
problema atsirado prieš pus
antrų metų. Todėl aš turėjau 
pakankamai laiko patyrinėti 
šį taikos sąjūdį, pasiremda
mas sovietine spauda bei lei
diniais. Radau, kad taikos są
jūdis seniai buvo pradėtas pla
nuoti sovietų, būtent, 1979 m., 
nes tada jau žinojo, kad bus 
įsivėlę į Afganistaną. 1979 m. 
rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį 
sovietai jau sudarinėjo planus 
taikos sąjūdžiui Europoje, nes 
žinojo, kad karinė Afganistano 
okupacija sudarys situaciją, 
kurioje politiškai liks izoliuo
ti. Sovietai pramatė, kad tai 
paskatins vakariečius didinti 

karines išlaidas ir stiprinti 
gynybos pastangas. Dėlto so
vietai rado būdą sulaikyti to 
kią reakciją Vakaruose. Kaip 
paprastai, sovietiniai vadai 
pastebėjo, kad taikos idėja Va 
karų Europos žmonėms yra pa 
traukli. Taip jie sudarė taikos 
sąjūdį ir jį sau panaudojo.

Sovietai šiam sąjūdžiui pa
skyrė milžiniškas sumas lėšų, 
kurios įgalino jo išsiplėtimą. 
Tai prasidėjo 1980 m. rugsėjo 
mėnesį. Tada sovietai surengė 
plataus masto konferenciją 
Bulgarijos sostinėje Sofijo
je. Tai buvo pirmasis taikos 
sąjūdžio tarpsnis. Sovietai 
pakvietė 2,200 asmenų iŠ viso 
pasaulio kraštų, t.y. iš 137 vals
tybių, juos “švietė” ir skatino 
priimti “taikos manifestą", 
“taikos programą” ir t.t. Po to 
sovietai pradėjo tą programą 
vykdyti praktiniame gyvenime.

— Kas prisidėjo prie taikos 
sąjūdžio organizavimo JAV-se?

— Pradėjo nuo tikybinių or
ganizacijų. Yra visa eilė tokių 
organizacijų — protestantų ir 
katalikų. Taip pat sąjūdžio vai
ruotojai savo pastangas nu
kreipė į universitetus — inte
lektualų bendruomenes ir stu
dentų organizacijas. Be to, jie 
planuoja įjungti organizacijas, 
kovojančias prieš atominės 
energijos panaudojimą. Euro
poje tai vadinama “žaliuoju 
sąjūdžiu”. Šios rūšies sąjūdis 
taip pat veikia ir Amerikoje 
jau daug metų. Per šią organi
zaciją turinčią gerus ryšius 
Amerikoje, sovietai irgi daro 
spaudimą, kad būtų einama 
prie branduolinio nusiginkla
vimo. Dauguma šios organiza
cijos vadų yra kunigai arba 
vietinių komunistų partijų 
vadai. Tai kombinacija kunigų 
ir komunistų. (Tik labai maža 
dalis suklaidintų kunigų da
lyvauja toje organizacijoje, 
“TŽ” red.).

— Ko siekia sovietai per tai
kos sąjūdį JAV-se?

— Sovietai šiuo metu yra 
susidūrę su keliomis kliūtimis. 
Po Afganistano ir Lenkijos 
įvykių jie politiškai yra izo
liuoti. Tai labai apsunkina jų 
užsienio politiką. Jai vykdyti 
jiems reikia labai gero įrankio. 
Toks įrankis yra taikos sąjūdis.

Antra, sovietai bando sulai
kyti Vakarus nuo ginklavimosi. 
Jie mano, kad taikos sąjūdis 
sukliudys ginklavimosi proce
są bei gynybos stiprinimą vie- 
neriem ar dvejiem metam. To 
sovietams kaip tiktai reikia.

Trečia, sovietai siekia pri
versti JAV ir jų sąjungininkus 
eiti į derybas tuo metu, kai jos 
nėra reikalingos Vakarams.

— Europoje antibranduolinis 
sąjūdis iš esmės yra antiameri- 
kinis sąjūdis?

— Taip.
— Ar taikos sąjūdis, pradė

jęs savo veiklą Amerikoje, turės 
įtakos spaudai, radijui, televi
zijai?

— Žinoma, masinės komuni
kacijos priemonės jau gana pa
lankios taikos sąjūdžiui. Tai 
matyti iš to, kas jau dabar skel
biama. Jos kaltina Ameriką už 
viską: už sustabdymą derybų 
Ženevoje, už atmetimą sovie
tinių pasiūlymų. Jos skatina 
Vakarų šalis priimti betkokius 
sovietų pasiūlymus.

— Sovietams sekasi pajungti 
vakariečių komunikacijos prie
mones. Ar tai dėlto, kad žmonės 
nesupranta taikos sąjūdžio už
mojų?

— Problema yra ta, kad dau
guma žmonių, dirbančių masi
nėje komunikacijoje, nesu
pranta sovietų metodų. Dėlto 
jie lengvai gali būti manipu
liuojami, net nejučiomis. Tik 
paskaitykite laikraščius, kaip 
“New York Times" ir “Wash
ington Post” — jie skelbia nie
kalus, bet tokius, kokių sovie
tams reikia. Sovietinė informa
cija įsismelkia į juos labai 
lengvai, nes jų galvos miglo
tos, orientacija menka. 

šesni buvo naujieji JAV nai
kintuvai Izraelio aviacijoje. 
Sirijos aviacija neteko apie 
80 sovietinių naikintuvų, pra
rado visas “SAM-6” raketas. 
Labiausiai nukentėjo Beiru
tas, susilaukęs ilgai trukusios 
ne tik Izraelio aviacijos, bet 
ir laivyno ugnies. Spėjama, 
kad vien tik Beirute žuvo apie 
2.000 žmonių, daugiausia civi
lių, o visame Libane — apie 
10.000. Izraelis neteko 130 žu
vusių karių, sužeistų turi apie 
800. Paskutinėmis žiniomis 
Izraelis užėmė Beiruto Baab- 
dos priemiestį, kur yra Liba
no prez. E. Šarkio rūmai.

Karo paliaubos
Skubių karo paliaubų savo 

raštu Izraelio premjerui M. 
Beginui pareikalavo Europo
je viešėjęs JAV prez. R. Rea- 
ganas. Sakoma, kad tas raštas 
buvo beveik ultimatumas Iz
raeliui. Sirija, nesusilaukusi 
kitų arabų šalių pagalbos, pir
moji priėmė pasiūlytas paliau
bas, o kiek vėliau ir palesti
niečių PLO organizacija. Net 
ir jas paskelbus, pakartotinai 
buvo bombarduojama pietinė 
Beiruto dalis, kurioje yra įsi
tvirtinę palestiniečiai. Juos 
Izraelis kaltina paliaubų pa
žeidimu. Iš tikrųjų kyla rimtas 
įtarimas, kad Izraelio vadai 
dar nėra atsisakę minties už
imti Beirutą. Jiems, matyt, rū
pi ne tik palestiniečių atitoli
nimas nuo Izraelio pasienio, 
bet ir visiškas jų bei Sirijos 
kariuomenės dalinių pašalini
mas iš Libano, gal net Izraeliui 
palankios centrinės vyriausy
bės sudarymas Beirute. Siri
jos kariuomenę Libanan buvo 
atsiuntusi Arabų Lyga pilie
tiniam libaniečių karui už
baigti.

Izraelio šešėlyje
Atlanto Sąjungos vadų kon

ferenciją Bonnoje nustelbė 
Izraelio pradėtas įsiveržima^ 
į Libaną, rūpestis, kad šie 
veiksmai gali atnešti naują 
įtampą tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Be jokių išsames
nių diskusijų buvo patvirtin
ti ankstesnieji prez. R. Rea- 
gano planai sumoderninti At
lanto Sąjungos kariuomenių 
apginklavimą, atsisakyti ato
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minių “Pershing II” raketų 
ir skraidančių bombų įvedi
mo Europon, jeigu Sovietų Są
junga pašalins savo “SS-20” ra
ketas. Kartu betgi buvo pritar
ta siekti Atlanto,Sąjungos ir 
Varšuvos Sąjungos kariuome
nių sumažinimo iki 700.000 
vyrų. Viešėdamas V. Berlyne, 
prez. R. Reaganas pasiūlė su
stiprinti ryšius tarp Vašingto
no ir Maskvos. Abi vyriausybes 
dabar jungia “Telex" aparatų 
linija, kurią galėtų papildy
ti telefonas iš Baltųjų Rūmų 
į Kremlių.

Trumpa viešnagė
Savo kelionę Argentinon 

popiežius Jonas-Paulius II pa
vadino nuolatine malda už tai
ką, turėdamas galvoje ne tik 
karą dėl Falklando salų, bet 
ir žymiai daugiau gyvybių pa
reikalavusią Izraelio invazi
ją į Libaną. Atviras Mišias jis 
laikė prie Marijos bazilikos 
Lujane, kur jos apsireiškimas 
įvyko 1631 m., ir Buenos Aires 
miesto Palermo parke. Taikai 
skirtas Mišias tame parke su
drumstė trumpam laikui nu
traukta televizijos ir radijo 
transliacija, pranešusi, kad 
britų kariuomenės, daliniai 
pradėjo Falklando salų sosti
nės Port Stanley puolimą. Vi
sa Jono-Pauliaus II viešnagė 
Argentinoje truko tik 32 va
landas. Orauostyje jį sutiko 
karinio režimo prez. gen. L. 
Galtieris. Kiek anksčiau bu
vo pranešta, kad tas režimas 
iš kalėjimų išleido 128 poli
tinius kalinius. Romon Jonas- 
Paulius II išskrido po Mišių 
Buenos Aires, kai buvo prasi
dėjusi pagrindinė kova prie 
Port Stanley.

Dideli nuostoliai?
Papildomi britų kariuome

nės daliniai buvo iškelti į pie
tus nuo Port Stanley. Ši akcija 
betgi susilaukė skaudžių 
nuostolių, kai Argentinos avia
cija padegė du iškėlimui nau
dotus laivus “Sir Galahad” ir 
“Sir Tristram”. Pirmajame lai
ve dar buvo nemažai karių, ku
riems teko šokti į vandenį, 
nors jo paviršiuje degė išsi
liejęs laivo kuras. Kalbama, 
kad žuvo apie 60 karių, apde
ginto žaizdų susilaukė 120.
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PAREIŠKIMAS
Mes, Lietuvos jaunimas ir ti

kintieji, atkreipiame Partijos 
dėmesį į grubius, su jokia mo
rale nesuderinamus tarybinių 
pareigūnų išpuolius prieš ti
kintį jaunimų. Tokie veiksmai 
pastaruoju metu ypatingai su
aktyvėjo.

1981-sius metus grupė tikin
čio jaunimo sutiko Rumšiškių 
buities muziejuje. Nežiūrint 
to, kad iš jaunimo lūpų skam
bėjo blaivi daina ir iš tyros 
širdies liejosi jaunatviškas 
džiaugsmas, ši šventė nepraėjo 
be pasekmių. Saugumiečiai 
dirbtinai apkaltino jaunimą 
chuliganizmu ir pradėjo tar
dyti. Ypatingai buvo šantažuo
jama Marytė VĖLYVYTĖ — 
grasino išmesią iš Kauno P. 
Mažylio med. mokyklos.

1981 m. rugpjūčio mėn. būre
lis Vilniaus tikinčio jaunimo 
atostogavo prie Baltųjų Loka- 
jų ežero. 20 d. vakare jaunimą 
užpuolė operatyvinė milicijos 
grupė. Girti milicininkai su 
dar nematytu ciniškumu ir sa
dizmu bjauriai įžeidinėjo mer
gaites, 'spjaudė joms į veidą 
ir gąsdino išprievartavimu. 
Visą jaunimą žiauriai sumetė 
į mašinas ir,nuvežė į Molėtų 
milicijos skyrių. Milicijos sky
riuje juos išlaikė ištisą parą, 
laikas nuo laiko vargindami 
tardymais. Du studentai — Al
fonsas VINCLOVAS ir Audro
nė GINKUTĖ buvo pašalinti iš 
Vilniaus valstybinio universi
teto. Jaunimas šantažuojamas 
iki šiolei.

1981 m. rugpjūčio 18 d. gru
pė tikinčių moksleivių iš Ky
bartų vasarojo prie Šlavantų 
ežero, Lediju rajone. Rugpjū
čio 20 d., besiruošiant grįžti 
į namus, jie buvo milicijos pa
reigūnų sulaikyti, prievarta 
susodinti į autobusą ir nuvežti 
į milicijos skyrių rajone. Ten 
jaunimas buvo tardomas, o 
kelias suaugusias — Bernade
tą MALISKAITĘ, Onutę ŠARA- 
KAUSKAITĘ išlaikė milicijos 
skyriuje tris paras, kaltindami 
vaikų religinio mokymo orga
nizavimu. Lazdijų raj. vykdo
mojo komiteto administracinė 
komisija nubaudė jas po 50 
rub., nors iš tikrųjų tai buvo 
tik eilinis turistinis žygis, 
neatsiklausus rajono komjau
nimo ir partijos vadovų.

1981 m. spalio 25 d. iš Pagi
rių miestelio į Šiaulėnus per 
Šiluvą (kadangi buvo planuota 
aplankyti ir Šiluvos kapai) iš
važiavo Chščenavičius Albinas 
su šeima. Kartu su jais važiavo 
ir sūnaus draugas Rimantas 
JASINSKAS. Kelyje Raseiniai- 
Šiluva juos sustabdė milici
jos pareigūnai ir neleido to
liau važiuoti. Automobilyje 
važiavę asmenys išlipo ir ke
tino Šiluvą pasiekti pėsčiomis. 
Milicija pagriebė einančius 
vaikinus ir sugrūdo į mašiną. 
Tėvai, nesuprasdami, kas atsi
tiko, puolė prie mašinos. Mi
licijos mašina motiną parbloš
kė, o tėvui sužeidė ranką. Jau
nuolius, o vėliau ir tėvus pri
statė į milicijos skyrių. Riman
tą J^SINSKĄ mušė ir spardė 
tol, kol už sienos buvusi Chšče- 
navičienė išgirdo ir pradėjo 
šaukti: “Nemuškite!” Albinas 
Chščenavičius buvo nubaustas 
septyniomis paromis arešto, o 
motinai uždėta bauda.

1981 m. spalio 25 d. Kęstutis 
VAREIKONIS pasiryžo, kaip 
atgailą už tautos nuodėmes, 
keliauti iš Raseinių į Šiluvą 
pėsčiomis. Jam beeinant sep
tynioliktą kilometrą, nieko 

nepaklausę ir nepaaiškinę mi
licijos pareigūnai jį įgrūdo į 
mašiną ir nusivežė į milicijos 
skyrių. Tardymo metu buvo iš 
Kęstučio grubiai tyčiojamasi 
ir atimtas rožančius. Be to, 
jaunuolis buvo nubaustas 10 
rub. bauda.

1981 m. lapkričio 14 d. Vil
kaviškyje, Statybininkų 4-3, 
KELMELIŲ bute, jaunimas 
šventė gimtadienį. Šventinę 
nuotaiką sugadino į butą įsi
brovę milicininkai ir saugu
miečiai neva nustatyti susi
rinkusiųjų asmenybėms. Jau
nimas buvo nugabentas į Vil
kaviškio milicijos skyrių. Nors 
įsibrovėliai žadėjo sutrukdyti 
tik 15 min., bet asmenybes aiš
kino 4,5 vai., ir neaišku, kada 
jaunimą būtų paleidę, jeigu 
nebūtų reikėję vienai iš mer
ginų iškviesti greitąją med. 
pagalbą.

Kiek anksčiau trys studen
tės: Zita VIZBERGAITĖ, Ra
munė BUTKEVIČIŪTĖ ir Da
lia DAMBRAUSKAITĖ negavo 
diplomų vien dėlto, kad “ne
išlaikė” komunizmo egzamino, 
o iš tikrųjų dėlto, kad jos buvo 
giliai tikinčios, ir apie tai ge
rai žinojo institutų vadovybės.

Tai tik keletas atvejų, o kas 
gali išvardinti pavienių jau
nuolių terorą!

Žvelgiant į tokią guyveni- 
mo tikrovę, kyla klausimas: 
kur mes gyvename? Mes įtiki
nėjami, kad esame pačios de
mokratiškiausios šalies pilie
čiai, bet demokratiją kol kas 
mes matome tik popieriuje.

Kodėl pareigūnams nepatin
ka blaivus jaunimas? Kodėl 
jiems užkliūva jaunimo tikė
jimas? Kokiais įstatymais re
miantis tikintis jaunimas ne
turi teisės ekskursuoti, links
mintis ar gilinti savo įsitiki
nimų?

Nejaugi tarybinės valdžios 
atstovai nemato moralinio 
skurdo tarpe netikinčio jauni
mo, kuris užpildo kalėjimus, 
pataisos darbų kolonijas, ve
nerinių ligų dispanserius, vi
sas jėgas nukreipia į tikinčojo 
jaunimo terorizavimą? Peršasi 
mintis, kad tai daroma sąmo
ningai, norint administracinė
mis priemonėmis padėti ne
sėkmingam tautos bedievini- 
mui.

Mes teisėtai reikalaujame, 
kad būtų užtikrintos elemen
tariausios žmoniškumo teisės 
gyventi pagal savo sąžinę ir 
įsitikinimus.
1982 m.

Po pareiškimu pasirašė ti
kintieji:

Anykščiuose — 58, Alytuje — 
585, Aluntoje — 200, Biržuose
— 200, Garliavoje — 1972, Ig
liaukoje — 194, Kaune — 3814, 
Kėdainiuose — 683, Kapčia
miestyje — 94, Kučiūnuose — 
131, Kretingoje —99, Karmėla
voje — 144, Leipalingyje — 35, 
Molėtuose — 223, Pagiryje — 
42, Panevėžyje — 1925, Papi
lyje — 42, Pandėlyje — 70, Prie
nuose — 890, Ramygaloje — 
370, Rokiškyje apie 80, Skaud
vilėje — 238, Stirniuose — 75, 
Šiauliuose — 1239, Šeduvoje — 
242, Šėtoje — 71, Šlavantuose
— 83, Šilutėje — 300, Ukmergė
je — 150, Užuguostyje — 100, 
Valkininkuose — 170, Veisie
juose — .218, Vilniuje — 185, 
Viduklėje — 588, Žilinuose — 
107, Josvainiuose — 200, Kupiš
kyje apie 100, Seredžiuje — 88, 
Raudondvaryje — 138, Taba
riškėse — 30, Utenoje — 333, 
Vištytyje — 130, Vilkaviškyje
— 200, Gižuose — 83, Kybar
tuose — 580, Griškabūdyje — 
346, Sasnavoje — 40, Virbaly
je — 245, Kapsuke — 234. Iš 
viso 18.341.

J. DOMEIKA
Atsiliepdamas į du B. K. straips

nius, parašiau du straipsnius: 
“Baltijos valstybių ‘dovanojimo’ 
kaltininkai” ir "Klaidingas fak
tų aiškinimas”, todėl ignoruoju 
I-ąją dalį straipsnio pavadinimo. 
Nagrinėsiu tik II-ąją dalį. Kadan
gi B. K. paliečia tiek daug klau
simų įvairiose straipsnio vieto
se, todėl neįmanomas nuoseklus 
skilčių nagrinėjimas. Bandysiu 
šiaip taip grupuoti.

Savo straipsniuose B. K. ir aš 
kalbėjome apie Rooseveltą, Chur- 
chillį ir Staliną. Iš kur jai atėjo 
galvon mintis, kad aš gal nežino
jau, kad Prancūzija nedalyvavo 
Jaltos konferencijoje? Prancū
zija negalėjo dalyvauti nė vieno
je konferencijoje! 1940.VI.14 vo
kiečiai užėmė Paryžių. Prancūzi
ja kapituliavo. Pagarsėjęs jos mar
šalas Petain Henri Philippe pe
rėmė ministerio pirmininko pa
reigas ir pasirašė paliaubas su 
Vokietija bei Italija. 1940-1944 m. 
Vichy miestas buvo Petaino ir 
jo vyriausybės “sostinė”. Kai 1944 
m. sąjungininkų kariuomenė artė
jo prie Paryžiaus, vokiečiai išsi
vežė jį Voketijon. Vėliau jis pa
siekė Šveicariją. 1945 m. savo no
ru jis grįžo Prancūzijon. 1945. 
VIII.8 prancūzų teismas nubaudė 
jį mirties bausme, kuri buvo pa
keista kalėjimu ligi gyvos galvos. 
Kalėjime ir užbaigė savo gyveni
mo dienas. Norėdami kurį nors 
asmenį “nuvertinti", turėtume 
rimčiau pagalvoti!

Lieku abejingas A. C. knygai
B. K. tikrai nepasitarnauja Ar

turo Conte knygos populiarinimui. 
“Neatsimenu”, aptariant skaity
tos knygos įvykius, visiškai nepa
teisinamas! Atsiliepdamas į B. K. 
straipsnį “Kas padovanojo sovie
tams Baltijos valstybes?”, nuro
džiau JAV delegatų “numarinimo" 
klaidingas datas, pasinaudoda
mas anglų kalba parašyta enciklo
pedija ir net išspausdinta JAV-se. 
Nors JAV prezidentas Roosevel- 
tas mirė 1945.IV.2, jo mirties nė 
neužsimena, tačiau “ten pat" “nu
marina" H. L. Hopkins, kuris mirė 
1946.1.29. “Ten pat” “numarina” 
E. R. Stettinių, kuris mirė 1949 m. 
“Numarina” laive ir kažkokį Pat- 
soną, kurio negalėjau “surasti”, o 
B. K. į tai nieko neatsakė. Visdėlto 
ir šiame savo straipsnyje ji rašo, 
kad aš “numarinau” tik keliais 
mėnesiais vėliau. Man atrodo, kad 
1945-1949 m. reikėtų ne mėnesiais 
skaičiuoti! Nesuprantu ir “su ame- 
rikonimo” pavardės Stettinius, kai 
patys amerikiečiai jį taip vadina. 
“Stettin” man primena Vokietijos 
miestą, kurį pats mačiau. Nieko 
bendro neturi pridėjimas lietu
viškų galūnių prie nelietuviškų 
pavadinimų, nes tenka kartais pa
vartoti įvairius linksnius, kad ga
lėtume suprasti sakinio prasmę. 
Taigi, ir šiandien lieku abejin
gas A. C. knygai, nes B. K. nieko 
naujo iš tos knygos nepacitavo, 
kas nebūtų žinoma iš kitų šalti
nių. O straipsnyje padarytos klai
dos daug kam sukels abejonių. 
Klaidinga manyti, kad “Dokumen
tų vertė yra visų vienoda”. Isto
rikai gerai žino, kiek kronikų 
jiems reikia perskaityti įvairių 
autorių, kad galėtų būti kiek ga
lima teisingesni. Ir šiandien, kai 
sudaromos sutartys visų dalyvau
jančių partnerių kalbomis, pa
dedant žymiems kalbininkams ir 
teisės žinovams, atsitinka, kad 
kaikurios valstybės skirtingai 
interpretuoja tą pačią sutartį, 
žinoma, savo naudai.

Ligoniai
Šiek tiek apie ligonius. F. D. 

Rooseveitas 1921 m. buvo ištik
tas vaikų paralyžiaus. Gydėsi. 
Pasiramstydamas ramentais įsi
traukė į politiką. Sveikata page
rėjo, bet dalinai paralyžuotas 
liko visą gyvenimą. 1932 m. išren
kamas prezidentu, 1936 m. vėl pre
zidentas, 1940 m. vėl preziden
tas, 1944 m. ir vėl prezidentas! 
Reikėtų sutikta su Alabamos 
George Walles: “Mano kojos para
lyžuotos, tačiau protas yra svei
kas”. E. R. Stettinius, atsistaty
dinęs iš valstybės departmento 
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sekretoriaus pareigų, paskiria
mas JAV atstovu Jungtinėse Tau
tose, o 1946-1949 m. — universite
to profesorius. Atrodo, kad ir jo 
protas “nešlubavo". Net ir H. L. 
Hopkins ėjo vienos pramonės pre
zidento pareigas!

Prancūzų neapykanta
Apie neapykantą JAV-bėms aš 

rašiau Prancūzijoje, o ne A. C. 
knygoje! Man rūpi tie. kurie sto
vi prie valstybės vairo. Tam tik
ra neapykanta pastebima Anglijai 
ir net Kanadai. D. D. Eisenhowe- 
ris turėjo daug sunkumų sudraus
minti gen. Ch. DeGaullį. Ką pa
darė su Atlanto Sąjungos būstine, 
jau rašiau. Vienu laiku pradėjo 
supirkinėti auksą, kad JAV do
leris būtų išstumtas iš pasauli
nės rinkos! Kiek vargo turėjo 
Anglija, kol įsijungė į Bendrąją 
Europos Rinką dėl Prancūzijos 
priešinimosi. O kaip pasielgė Ka
nadoje? Valstybės galva aplankė 
prancūziškai kalbantį Kvebeką, 
bet Otavoje nepasirodė! Savo šū
kiais sustiprino Kvebeko separa
tizmą. Atrodo, Prancūzijoje nėra 
“didelės meilės” angliškai kal
bantiems.

Mūsų kultūros lygis
Dėl mūsų kultūros lygio ir mūsų 

tautos inteligentiškumo be reika
lo B. K. sielojasi. Aš norėčiau, 
kad kiekviename lietuvių name 
būtų kuria nors kalba enciklope
dija, nes ne tik moksleiviams, bet 
ir kitiems dažnai tenka pasinau
doti, ypač dirbantiems profesinį 
darbą. Žinoma, apie Lietuvą tiks
liausias žinias rasime “Lietuvių 
Enciklopedijoje”, todėl siūlau 
nepamiršti ir XV-ojo tomo. Aš en
ciklopediją “varčiau” dar nepri
klausomoje Lietuvoje, nes buvo 
naudinga mano profesiniam dar
bui. “Vartau” ir dabar lietuvių 
bei anglų kalba. Kartais tenka 
aplankyti ir biblioteką, jei rei
kia gilesnio pažinimo iš kurios 
nors srities. Iš kur B. K. sugalvo
jo primesti man: “.. .ir jokio pla
tesnio apsiskaitymo nereikia”? 
Man atrodo, kad dar daug metų 
prabėgs, kol B. K. turės laiko per
skaityti tiek įvairiomis temomis 
knygų ir grožinės literatūros vei
kalų, kiek aš "perleidau” per savo 
rankas. Be to, ką B. K. turi jieško- 
ti knygose, per netrumpą amžių 
mano smegenyse yra “įrašyta” ne
mažai “medžiagos”, ir palikę gyvi 
vaizdai mano akyse. Gali būti B. 
K. rami dėl mūsų kultūros lygio 
ir mūsų tautos inteligentiškumo — 
“neišmanėlis” tikrai nepadarys 
gėdos mūsų tautai! Kokiu keliu aš 
turiu informacijų apie mūsų veiks
nius, paliks paslaptyje, kaip ir 
Lietuvoje daug kas liko paslap
tyje.

Atsargiau su žodžiais
Savo straipsnyje patariau bū

ti atsargiems su savo reikalavi
mais, kad būtų geriau mūsų diplo
matams ir prityrusiems politi
kams tuos klausimus svarstyti. 
B. K. priskyrė prie “.. .atolydžio 
ir pataikavimo politikos”. Mano 
patarimą pavadino “gąsdinimu”, 
kuris yra “.. .bailių ir parsidavė
lių ginklas. ..” Tai jau perdaug. 
Dabar jau nebepatariu, bet per
spėju “parsidavėlių” termino ne
vartoti, nes gali tekti tam tikro
je įstaigoje įrodyti. Pasekmės ga
li būti gana liūdnos! Charakterin
gas B. K. pasisakymas: “Beteisė 
pabėgėlių saujelė, neturinti nie
ko, ką galėtų politikai prarasti".

Mūsų padėtis
Kokia mūsų, lietuvių, tikroji 

padėtis? Sovietų Sąjunga parei
kalavo visas valstybes iki 1940. 
VIII.25 uždaryti nepriklausomos 
Lietuvos atstovybes ir konsulatus, 
nes atstovavimą perima Sov. Są
junga. Tačiau dar ir šiandien Lie
tuvos diplomatinis šefas St. Lo
zoraitis tebeveikia Italijoje, ki
ti Prancūzijoje, JAV, Kanadoje ir 
daugelyje kitų valstybių. Gaila, 
kad B. K. mūsų atstovą JAV-se va
dina tik dr. Š. B a č k i u, o JAV 
valstybės departmento sekreto
rius savo laiške kreipiasi: “Ger
biamas atstove ...” Daugelis 
valstybių pripažįsta mūsų atsto
vus, gaila, kad kaikas iš mūsų ne- 

bevartoja žodžio “atstovas”, o 
pasitenkina tik pavarde! Beginąs 
šiek tiek prarado su savo reika
lavimais, tačiau jis kariškai pa
jėgus, strategiškai svarbus, pa
saulio žydų remiamas kapitalu. 
Todėl JAV jo “neapleis”. Mūsų 
veikimas priklauso nuo valsty
bių vadų, parlamentų ir senatų 
bei įtakingų žmonių prielanku
mo mums. Palaikykime draugiš
kus santykius su jais, tada mūsų 
atstovybės išliks veiksmingos, ir 
politiniai veiksniai daug daugiau 
bei sėkmingiau atliks savo užda
vinius. Kritišku momentu okupuo
tos Lietuvos atstovai gali turėti 
sunkumų pasiekti Vakarus, todėl 
atstovybėms ir politiniams veiks
niams gali tekti sunkius sprendi
mus daryti.

Nesuprasta
Nesuprantu, kodėl B. K. pasiren

ka tokius žodžius, kurie jai “patin
ka". Aš rašiau: “Ribbentropo-Mo- 
lotovo 10 m. nepuolimo 'ir drau
gystės sutartį...”, o B. K. “...10 
metų taikos sutartimi..Dar 
priminiau ir slaptą susitarimą 
pasidalinti kaikurias Europos 
valstybes. B. K. daro man priekaiš
tą, kad aš prieštarauju “sau pa
čiam"! Aš kalbėjau ne apie tai
ką, bet apie Vokietijos ir Rusi
jos pasiruošimus karui su kito
mis valstybėmis. Jai nepatinka ir 
mano karo priežasčių išskaičia
vimas — pateikia tik karo prie
kabę — teritoriją. B. K. vis neaš- 
kus 1944 m. Lietuvos okupavimas. 
Jei Sov. Sąjunga reikalavo 1940 
m., kad kitos valstybės uždarytų 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vybes ir konsulatus, nes ji pati 
perima atstovavimą, nebėra reika
lo aiškinti nė inkorpovimo.

Papildymas?
Šiek tiek dėl mano straipsnio: 

"Klaidingas faktų aiškinimas”. 
B. K. rašo: “.. .į mano pateiktas 
papildomas žinias apie Jaltą...” 
Toliau: ".. .aš jokių faktų neaiš
kinau ...” Štai B. Kemežaitės 
straipsnis: "Ten parduota ir Lie
tuva”. t

B. K. pirmiausia pastebi M. pa
rašytame straipsnyje datos ne
tikslumą. Toliau kalba apie 1943 
m. Teherano, Jaltos ir 1945 m. 
Potsdamo konferencijas. Jau ir 
Trumanas atsiranda. Čia ir Chur- 
chillio laiškai, kuriais naudoja
si M. Toliau: “Baltijos valstybės 
Stalinui buvo padovanotos 1943 m. 
Teherano konferencijoje”. Pami
nėtas ir Spellmano pasikalbėji
mas _su Rooseveltu. Atsiranda ir 
Nicholas Bethell.

Ar tai papildymas žinių apie 
Jaltą? Reikėtų pirma perskaity
ti savo .straipsnį, o tik tada kriti
kuoti kitus. Žinoma, paskutinia
me B. K. straipsnyje yra “išsklai
dytų" įvairių teigimų, kaikurie 
kontroversiniai, kurie, mano nuo
mone, nereikšmingi, todėl jų ir 
nenagrinėsiu.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
Vokietijos “Naujoji Europa” ir 
Rusijos komunistinis imperializ
mas buvo pasaulio tragedija! Tos 
visos jų sutartys buvo tik vienas 
kito apgaudinėjimas, kad lengviau 
pasiektų savo tikslus. Taip pat 
noriu pasakyti B. Kemežaitei su
diev, nes daugiau neatsiliepsiu 
į jos kritiką ir užgauliojimus. Pa
garba nepriklausomos Lietuvos 
atsovams, VLIKui, ALTai ii’ ki
tiems konstruktyvų Lietuvos iš
laisvinimo darbą dirbantiems! 
Geriausios sėkmės JAV preziden
tui ir jo talkininkams kovoje 
prieš komunizmą!

AfA 
EUGENIJUI VITARTUI 

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukrą su šeima ir sūnų nuoširdžiai 
užjaučiame —

Jonas ir Irena Mickevičiai 
su šeima

Mieliems 
KRISTINAI ir BRONIUI ŽUTAUTAMS,

jos BROLIUI
Australijoje mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiava —

J. D. Kaunaitės

AfA 
ELENAI LAPIENEI

Čikagoje mirus, 
sūnums — HARIUI ir EDVARDUI, dukrai STASEI 
SEMĖNIENEI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —
V. Kalendrienė

P. A. Kaziliai

AfA 
JUOZUI KELERTUI 

mirus,
jo žmonai EMAI ir visai šeimai reiškiu nuoširdžią 
užuojautą— «

Vytautas Motiekonis

AfA
ROŽEI GERTIENEI

Lietuvoje mirus, 
sūnui RIMUI ir jo žmonai reiškiame gilią 
užuojautą —

Aldona ir Aleksandras
Kocenai

AfA 
ROŽEI GERTIENEI

Lietuvoje mirus,

sūnui RIMUI GERTUI ir jo žmonai MARIJAI nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

V. Kalendrienė 
R. A. Kalendros 
P. A. Kaziliai

Canadian SU t Memorials; TLtij.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1 586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

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

★

*

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės



Augštesnieji Lituanistiniai Kursai Toronte 1981-1982 mokslo metais su kairiajame krašte (su kaklaraiščiu) — mokytojas V. MATULAITIS, deši- 
savo mokytojais. Viduryje —kursu vedėjas ir mokytojas A. RINKŪNAS, niajame — mokytoja G. I’AULIONIENĖ

Daugeliui tautiečiu parūpino darbus
Prelato dr. Juozo Tadarausko 45 metų kunigystės sukaktis

Kaip stiprinti lietuvišką parapiją išeivijoje?
KUN. J. STAŠKUS

Išeivinės lietuviškos parapi
jos dvasinės jungties centras 
yra klebonas, todėl tarnauda
mas savo tautiečių dvasiniams 
poreikiams jis turi būti ypa
tingai teigiamai nusiteikęs 
savo tautai ir tautos papro
čiams. Iki šiol mes neturėjo
me nė vieno lietuvio kunigo, 
tinkamai paruošto išeivinės 
lietuviškos parapijos veiklai. 
Visi kunigai buvo paruošti 
arba sielovadai Lietuvoje, ar
ba sielovadai įvairių kraštų 
teritorinėse parapijose. Tie
sa, turime Šv. Kazimiero ko
legiją Romoje lietuviams klie
rikams, tačiau ten jokio paruo
šimo išeivijos parapijiniam 
darbui nėra.

Kunigų paruošimas
Norint sustiprinti ir užtik

rinti išeivijos lietuviškų para
piją gyvastingumą, pirmiausia 
dėmesys kreiptinas į tinkamą 
naujųjų lietuvių kunigų paruo
šimą Šv. Kazimiero kolegijoje. 
Ten busimieji kunigai turėtų 
būti supažindinami su įvairio
mis išeivijos lietuviškomis 
parapijomis, jų problemomis 
bei galimais toje srityje spren
dimais. Jie turėtą būti moko
mi taisyklingos lietuvių kal
bos bei rašybos ir meilės lie
tuviškajai literatūrai. Turėtų 
būti informuojami apie įvai
rias lietuviškas religines apei
gas, papročius ir jų grožį. Ku
nigai turėtų būti paruošiami 
taip, kad ne tik mokėtų lietu
viškai prabilti, bet ir jaustų 
bei alsuotų lietuviška dvasia, 
susigaudytų sudėtinguose tau
tinės parapijos santykiuose su 
teritorinėmis parapijomis bei 
teritorine vyskupija.

Steigfina kunigų brolija
Normaliai kunigus skirsto 

vyskupai. Visdėlto kiekviena 
lietuviška parapija dažniau
siai yra vis kitos vyskupijos 
teritorijoje, todėl nė vienas 
vyskupas negali kunigo, esan
čio vienoje lietuviškoje para
pijoje, sukeisti su kitos lietu
viškos parapijos kunigu, esan
čiu ne jo vyskupijos teritorijo
je. Lietuviškų vienuolijų kuni
gai tuo atžvilgiu turi puikias 
sąlygas, nes gali savo kunigus 
skirstyti savo nuožiūra ir tin
kamai aprūpinti savo vadovau
jamas parapijas. Lietuvių pa
sauliečių kunigų tarpe todėl 
dabar pradedama puoselėti 
mintis jungtis vienuoliniu pa
grindu, pasiliekant ir toliau 
pasauliečiais kunigais: įsteig
ti Lietuvių Pasauliečių Kuni
gų Broliją išeivijoje. Gavus 
oficialų tokios brolijos pripa
žinimą, lietuviai kunigai tada 
galėtų atitinkamai rūpintis 
visomis lietuviškomis parapi
jomis savo žinioje ir skirstyti 
savo jėgas po įvairias lietuviš
kas parapijas pagal tos broli
jos vadovybės nuožiūrą.

Vedusieji dijakonai
Šiuo metu jau pradedamas 

jausti lietuviškose parapijose 
lietuvių kunigų trūkumas. Vis
dėlto svarbiau yra lietuvių 
kunigų kokybė, o ne jų kieky
bė. Todėl neverta šventint ku
nigais netinkamų kandidatų. 
Trumpalaikis trūkumo pašali
nimui sprendimas galėtų būti 
vedusių vyrų šventinimas di- 
jakonais. Toronto arkivysku
pijoje jau visas dešimtmetis 
kaip veikia dijakonų paruoši
mo kursai. Būtų gera, kad lie
tuviai vyrai tais kursais susi
domėtų ir juos baigtų. Dijako- 

no šventimus tuo atveju būtų 
geriau imti ne Toronte, o vykti 
iš anksto susitarus į Šv. Kazi
miero kolegiją Romoje. Tokiu 
būdu jie būtų dijakonais įšven
tinti ne Toronto arkivyskupi
jai, o kuriai nors lietuviškai 
vyskupijai ir galėtų laisvai 
darbuotis lietuviškose parapi
jose, nežiūrint skirtingų vys
kupijų teritorijų.

Siekiant sumažinti kunigų 
trūkumą reiktų ypatingą dė
mesį kreipti į jaunąsias lie
tuviškas šeimas: skatinti tose 
šeimose bendras namų maldas, 
įvairias lietuviškas pamaldas. 
Juk tokioms lietuviškoms pa
maldoms, kaip Gegužinės ir 
Birželinės, nereikia nei kuni
go, nei šventovės. Tokias pa
maldas skatintina įvesti na
muose kiekviena jauna lietu
viška šeima arba kelios neto
liese viena kitos gyvenančios 
šeimos. Taip būtų maldai nu
teikiamos ištisos lietuviškos 
šeimos bei jų prieauglis. Vie
šas tėvų suklupimas ant kelių 
prieš Visagalį savo namuose 
vaikams būtų tikėjimą skati
nantis pavyzdys, savaimingai 
vedąs prie minties apie kuniJ 
gystę ir vienuolinį gyvenimą.

Parapijų tarybos
Parapijos gyvenimas nėra 

vieno klebono, bet visų parapi
jiečių reikalas. Todėl reikia 
nuoširdaus abiejų pusių bend
radarbiavimo. Paskutiniai
siais laikais vietos vyskupai 
yra skatinę visus klebonus sa
vo parapijose įgyvendinti pa
čių parapijiečių renkamas pa
rapijų tarybas. Tos tarybos 
yra būtinos ir lietuviškose pa
rapijose. Renkant parapijoje 
tarybą ir planuojant jos veik
lą, reikia būtinai įsteigti pada
linius tam tikroms parapijie
čių grupėms: vaikams, jaunuo
liams, studentams, jaunoms 
šeimoms, profesijonalams, 
seneliams. Ypatingas dėmesys 
kreiptinas į jaunų šeimų rate
lį. Tai parapijos ateities gy
vastingumo ląstelė. To amžiaus 
tėvai yra labai susidomėję savo 
vaikais ir pasiruošę perteikti 
jiems visa, ką gali ir turi, o 
vaikai tame amžiuje taipgi yra 
pasiruošę kuo daugiau sužinoti 
ir priimti. Tas laikotarpis šei
moje turėtų būti labai teigia
mai parapijos panaudotas, tei
kiant didesnę parapijos para
mą jaunų šeimų sekcijos veik
lai.

Baigusiai lituanistinę mokyklą RŪTAI SADAUSKAITEI “Talkos” bankelio pirm. J. STANKUS įteikia dovaną
— lietuvių ir anglų kalbos žodyną Nuotr. J. Miltenio

Dėmesys tautybei
Visi suprantame, kad Kris

tus atpirko visą žmogų, o ne tik 
jo sielą. Todėl visos žmogų lie
čiančios sritys yra svarbios pil
nutiniam jo brendimui: religi
nė, tautinė, socialinė, kultū
rinė. Labai svarbu šalinti ang
losaksų puoselėjamą ir kažku
rių lietuvių pasisavintą min
tį, kad žmogui svarbu tik reli
gija, o ne tautybė. Juk pvz. me
dis yra reikalingas ne tik oro 
su saule, bet ir žemės. Todėl 
jis turi ne tik šakas, bet ir šak
nis. Taip ir žmogus yra reika
lingas visų prigimtinių ypaty
bių. Šia prasme mes dar netu
rime pilnai išmąstytos teolo
gijos, kuri nurodytų šeimų, 
genčių bei tautų reikšmę amži
nybei prisikėlusios žmonijos 
gyvenime.

Kiekviena lietuviška parapi
ja turėtų rengti metinę savo 
šventę — atlaidus, jei įmano
ma, organizuoti lauke procesi
ją su Švenčiausiuoju ir pamo
kyti mažas mergaites barstyti 
gėles procesijos metu. Tai ge
ras būdas palaikyti lietuviš
kus papročius.

Paruošimas sakramentams
Reikėtų parapijose rūpin

tis ne tik jaunimo, bet ir suau
gusiųjų religiniu švietimu bei 
auklėjimu. Todėl būtų gera, 
kad didžiųjų parapijų tarybos 
rengtų įvairias paskaitas bei 
pašnekesius ir juos įrašytų ka
setėse. Tomis kasetėmis galė
tų pasinaudoti mažesnės para
pijos, kurios panašiems ren
giniams neturi tinkamų sąlygų.

Kol kas lietuviškose parapi
jose stengiamasi vaikus lietu
viškai paruošti pirmajai Ko
munijai ir Sutvirtinimui, ta
čiau Santuokos sakramento pa
siruošimui jaunosios poros 
siunčiamos į vietinius vysku
pijų ribose veikiančius San
tuokai paruošti centrus. Būtų 
gera, kad didžiosios lietuvių 
parapijos (Toronto, Mississau- 
gos ir Hamiltono) sudarytų 
bendro Santuokai pasiruoši
mo lietuvišką centrą, į kurį 
galėtų kreiptis planuojančios 
tuoktis lietuviškos poros. Taip
gi būtų gera į kasetes įrašyti 
ir į mažesnes lietuviškas para
pijas išsiuntinėti tokių kur
sų pamokas.

Kitos pastabos
Taryboje turėtų būti viene

tas ar bent asmuo, kuris nuolat 
jieškotų apylinkėje gyvenan
čių, bet lietuviškai parapijai 

nepriklausančių lietuvių. 
Draugystės so tokiais lietu
viais turėtų būti pirmiausia 
užmezgamos atitinkamo am
žiaus tarybos grupės narių. 
Pavyzdžiui, jeigu tai jauna šei
ma, tai ja turėtų rūpintis jau
nų šeimų sekcija.

Parapijos nuotaiką pakelia 
kaimyninių parapijų chorų ap
silankymai sekmadienio pa
maldose, o parapijos choro 
nuotaiką pakelia išvyka į ki
tą parapiją ir ten giedojimas 
pamaldose. Nepamirštinas ir 
puoselėtinas bendras tikinčių
jų giedojimas pamaldose. 
Taipgi skatintinas kaimyni
nių parapijų tarybų bendra
vimas ir bendradarbiavimas.

Galiausiai patartina, ren
kant asmenis į parapijos ta
rybą, juos rinkti ne į bendrąjį 
tarybos skaičių, bet tiesiai į 
kokį nors tarybos padalinį. 
Tada bus išvengiama asmenų, 
norinčių taryboje būti vien 
dėl garbės, ir užsitikrinama 
darbščių parapijos tarybos 
padalinių veikla.

Pastatai
Didelės reikšmės turi para

pijos pastatai. Tai vieta ne tik 
pamaldoms, bet ir susirinki
mams, posėdžiams bei kitokiai 
veiklai. Reiktų skatinti para
pijiečius kuo arčiau tų pastatų 
apsigyventi ir tų pastatų prie
žiūra rūpintis. Didelių parapi
jų pastatams prižiūrėti reikia 
samdomų tarnautojų, tačiau 
mažesnių ir finansiškai silp
nesnių parapijų pastatų prie
žiūra gali pasirūpinti pajėgūs 
pensininkai, kurie turi ir lai
ko, ir yra net įvairių sričių 
specialistai. Į pastatų priežiū
rą turėtų būti įjungiamas ir 
jaunimas, ypač jo organizuotos 
grupės, kurios naudojasi pa
talpomis savo veiklai. Taip jau
nimas įpras ne tik parapijos 
pastatais naudotis, bet ir juos 
tinkamai prižiūrėti bei saugoti.

Aplamai, ir klebonas, ir pa
rapijos taryba, ir parapijos 
pastatų aplinka turėtų žmonė
se sukurti gyvą bei pozityvią 
nuotaiką, uždegančią kiekvie
ną parapijietį ir parapijai ne
priklausantį lietuvį.

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

INŽ. J. KŠIVICKIS

Kun. Juozas Tadarauskas 
yra gimęs 1913 m. spalio 23 d. 
Pradžios mokyklą baigė Pašilė
je, o gimnaziją — Ukmergėje ir 
Kaune.

Kunigų seminariją baigė 
Telšiuose. Įšventintas kunigu
1937 m. Studijavo Vytauto Di
džiojo universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete, kur
1938 m. gavo teologijos licen
ciato laipsnį.

Atvykęs Kanadon, tęsė studi
jas Otavos universite ir 1948 
m. gavo teologijos daktaro 
laipsnį. 1963 m., Hamiltono 
vyskupui F. J. Ryan tarpinin
kaujant, Šv. Tėvas Jonas XXIII 
suteikėjam monsinjoro titulą.

Sielovados darbuose
1939 m. — kapelionas Vytau

to Didžiojo gimnazijoje Klai
pėdoje, kur šalia tikybos dėstė 
filosofinius dalykus ir lotynų 
kalbą; 1940 m. — vikaras Tel
šių katedroje, 1941 m. Mažei
kių gimnazijos kapelionas, 
1942 m. Vilniuje gimnazijos 
kapelionas, Pedagoginio Ins
tituto lektorius ir Jėzaus Šir
dies parapijos klebonas.

1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos Švedijon, kur aptarnavo 
lietuvius Skandinavijoje. 1947 
m. gruodžio mėnesį atvyko į 
Kanadą ir 1948 m. pavasarį 
įsteigė Hamiltono lietuvių 
parapiją, pavadintą Aušros 
Vartų Marijos vardu. Toks 
vardas neatsitiktinis, nes 
monsinjoras yra gimęs Vilniu
je.

1942 m. Vilniuje parašė ir 
išleido maldaknygę suaugu
siems “Motina gailestingoji”. 
Švedijoje redagavo ir leido 
mėnesinį leidinį “Spinduliai”. 
Tuo pat metu išleido iliustruo
tą maldaknygę vaikams "Eik 
prie Jėzaus”. Ši maldaknygė 
1948 m. išversta į anglų kalbą 
ir išleista Niujorke.

Darbų suradėjas
Daugiausia mons. J. Tada

rauskas yra nuveikęs Hamilto
ne, steigdamas bei organizuo
damas parapiją.

Vienas kasyklininkas šio 
rašto autoriui pasakojo; “Pa
tekę į Kanados kasyklas mes, 
lietuviai, jautėmės beviltiš
kai. Gal dėl kalbos nemokėji
mo, gal dėl kurios kitos prie
žasties mes beveik nieko neži
nojome nei apie kasyklas, nei 
apie jų darbus. Nežinojome 
kas mūsų laukia, kada iš ka
syklų išsivaduosime ir iš viso 
ar išsivaduosime. Atrodė bu
vom prapuolę amžinai. Vie- 
nuok sutarties metams bai
giantis, pradėjo šis tas aiškė
ti. Sužinojome, kad mūsų nebe- 
grąžins Vokietijon. O grasi
no grąžinti už betkokius niek
niekius. Gal ne Vokietijon, 
gal tiesiog rusiškon Lietu
von ...

Pagaliau pradėjo sklisti gan
das, kad atlikus metų prievo
lę bus galima išvažiuoti iš ka
syklų ir iš jų šaltų gelmių, gra
sinančių kiekvienu momentu 
palaidoti po uolų griūtimi. 
Atsirado tik ironiškai papras
tas klausimas: o kur reikės 
pasidėti išėjus iš kasyklų be 
krašto kalbos ir be jokių už
tarėjų?
' Pirma kregždė atskrido iš 
Hamiltono. Kasyklininkų, miš
kininkų — “lumberdžiakų” ir 
kitų ausis pasiekė keistai ma
loni žinia, kad tame mieste 
yra toks kunigas Juozas Tada
rauskas, kuris kviečia ir lau
kia lietuvių iš kasyklų, miškų 
ir kitų vietovių ir parūpina 
jiems darbo.

Dalykai atrodė pergeri, kad 
jais būtų galima patikėti. Bet 
buvo tokių, kurie patikėjo ir 
atvažiavo į Hamiltoną jieškoti 
laimės. Darbo metams pasibai
gus, lietuviai iš visuf pradė
jo keliauti į Hamiltoną ir ne
trukus čia atsirado apie 2000 
lietuvių.

Darbą rasti nebuvo lengva. 
Tam turėjo būti pirmoje eilė
je paruošta atitinkama dirva. 
Prelatas J. Tadarauskas gana 
greitai sugebėjo sueiti su žy
miais miesto darbo centrais 
bei jų vadovais, užmegzti su 
jais nuoširdžius ryšius, išaiš
kinti jiems sunkią Lietuvos 
bei lietuvių būklę.

Darbdaviai stebėjosi prelato 
nepailstamu važinėjimu iš fab
riko į fabriką, iš vietos į kitą, 
kol galų gale dar vienas lietu
vis būdavo aprūpintas darbu.

Statytojas ir veikėjas 
/

Prelatas ne tik pastatydino 

lietuviams savą šventovę, bet ir 
susiriąkimams salę bei naują 
Jaunimo Centrą, kuriame da
bar telkiasi visa lietuvybės 
veikla. O tos veiklos pagrindą 
sudaro išgarsėję lietuviškame 
pasaulyje meno vienetai — 
“Gyvataras", “Aukuras" ir mer
gaičių choras “Aidas”.

Bendroje lietuvybės veikloje 
prel. J. Tadarauskas irgi pla
čiai reiškėsi — buvo Kanados

Prel. dr. JUOZAS TADARAUSKAS, Hamiltono lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, š.m. birželio 6 <1. atšventęs 45 melų kunigystės sukaktį

Tikros tiesos neatskleidė
Kunigo Leono Šapokos žudikų teismas okupuotoje Lietuvoje.

Rašo pogrindžio laikraštis “LKB Kronika” 51 numeryje

Kun. Leonas ŠAPOKA buvo 
nužudytas Luokės klebonijoje 
1980 m. spalio 8 d. naktį. Tik 
po to, kai laisvojo pasaulio 
spauda pradėjo plačiai komen
tuoti šį sadistišką nusikalti
mą, 1981 m. rugpjūčio 15 d. 
“Tiesoje” buvo paskelbtas Vy
tauto ŽEIMANTO (spec. KGB 
korespondęnto).straipsnis “Žu
dikai suimti".

1981 m gruodžio 2,3,4 ir 7 d. 
Telšiuose “Masčio" fabriko sa
lėje vyko kun. Leono ŠAPOKOS 
žudikų teismas. Didelė salė 
nesutalpino visų norinčiųjų 
dalyvauti teisme, todėl dau
gelis teismo procesą sekė ves
tibiulyje per garsiakalbius. 
Vilniaus saugumiečiai akylai 
stebėjo minią; netrūko ir mi
licininkų.

Teismui pirmininkavo LTSR 
augščiausiojo teismo teisėjas 
JUKNA, prokuroras — MAC
KEVIČIUS, advokatai — ŠID
LAUSKIENĖ, JANKAUSKAS 
ir ALEKSANDRAVIČIUS.

Vieną dieną teismo proce
sas buvo filmuojamas.

Nusikaltėliai — Jonas SA
BALIAUSKAS, g. 1955 m., ag
ronomas, Danielius MOCKE
VIČIUS, g. 1962 m., komjau
nuolis, Raseinių veterinari
jos stoties ūkvedys, Adomas 
LUKŠAS, 30 m. amžiaus, tipiš
kas vagis.

SABALIAUSKAS ir LUK
ŠAS teisiami jau nebe pirmą 
kartą. Prokuroras MACKEVI
ČIUS savo kalboje iškėlė 
klausimą: “Kas atvedė juos į 
teisiamųjų suolą, kodėl jie 
žiauriai nužudė žmogų?” Bet 
atsakymo nesurado. Jonui 
SABALIAUSKUI pareikalavo 
mirties bausmės, o kitiem 
dviem — po 15 metų laisvės 
atėmimo.

Teismo procesą stebėjusiai 
publikai susidarė įspūdis, jog 
teisiami ne tie trys nusikal
tėliai, o bedievybė, atėmusi 
iš jaunų širdžių Dievą ir pa
likusi jose tuštumą, pavers
dama žmones žvėrimis.

Teismo metu paaiškėjo kaž
kurios aplinkybės, kurias so
vietinė spauda nutylėjo. Bū
tent, šio sadistiško nusikalti
mo iniciatoriai — veterinari
jos gyd. PREIBYS ir veterina
rijos gyd. Zigmas MOCKEVI
ČIUS liko švarūs, o sunki baus
mė krito tik ant antraeilių fi
gūrų — technikinių dar
buotojų.

Kun. Leonas ŠAPOKA vete
rinarijos gyd. PREIBIUI, kaip 
našlaičiui, padėjo mokytis, 
įsigyti butą ir nusipirkti ma
šiną. Atsidėkojimas buvo ši
toks. PREIBYS papasakojo sa
vo pusbroliams Zigmui (komu
nistų partijos narys, speku
liantas vaistais ir automaši

Lietuvių Kunigų Vienybės pir
mininku, kelis kartus LB kraš
to tarybos nariu, ateitininkų 
bei katalikių moterų dvasios 
vadu, šeštadieninės mokyklos 
steigėju. Lietuvių Sporto Klu
bo "Kovas" garbės pirmininku 
ir t.t.

Matant atliktus tokius gau
sius darbus, belieka prelatui 
palinkėti geros sveikatos ir 
ilgiausių metų.

nomis) ir Danieliui, kad kun. 
ŠAPOKA turįs daug pinigų, 
esąs bailus, todėl pagąsdin
tas pats atiduosiąs pinigus. 
PREIBYS abu pusbrolius nusi
vežė pas kun. ŠAPOKĄ ir čia 
nusikaltėliai gerai išstudija
vo kleboniją. Teisme PREIBYS 
šmeižė kun. ŠAPOKĄ, kad šis 
nesilaikęs celibato, o save tei
sino, jog apie kleboną nusi
kaltėliams papasakojęs tik tai, 
kad jis esąs labai duosnus. Tai
gi PREIBYS liko tik liudinin
ku.

Zigmas MOCKEVIČIUS suor
ganizavo kun. L. ŠAPOKOS už
puolimą, bet pačioje pabaigoje 
atsisakė dalyvauti, todėl vie
toje jo buvo pakviestas Ado
mas LUKŠAS. Po nusikaltimo 
Zigmas MOCKEVIČIUS parda
vė savo automašiną (tą vasarą 
pardavė tris) ir atsigulė į psi
chiatrinę ligoninę... todėl liko 
“nepakaltinamu".

Nusikaltėliai sudarė detalų 
klebonijos užpuolimo planą ir, 
išgėrę butelį degtinės, pradėjo 
jį vykdyti. Kleboną puolė SA
BALIAUSKAS. Kankinamas 
kunigas parodė, kur yra laiko
mi bažnyčios pinigai — 578 rub. 
atsidūrė sadisto rankose. Tor- 
tūros tęsėsi kelias valandas 
— teisėjas tvirtino, kad buvo 
suduoti 83 smūgiai. Ekspertizė 
pripažino: sulaužytas šonkau
lis, trys deginimo žaizdos, 50 
smūgių į kūną, peilio žaizda 
kakle, sulaužyti 6-7 kaklo 
slanksteliai, pasmaugtas.

Kadangi klebono pinigai bu
vo padėti taupomojoje kasoje, 
žudikai jais pasinaudoti ne
galėjo.

Advokatai kalbėjo, kad kal
tinamieji nebuvo gavę auklėji
mo, todėl ir atsidūrė už grotų.

Nė vienas iš teisiamųjų ne
prašė pasigailėjimo, o pasku
tinę dieną buvo geriausioje 
nuotaikoje, tarsi'sužinoję leng
vinančias aplinkybes.

Nuteistojo mirties bausme 
SABALIAUSKO motina publi
kai pasakojo, jog sūnus buvo 
gana geras, bet visa bėda, kad 
susipažino su Zigmu MOCKE
VIČIUM, kuris įtraukė į nusi
kaltimą.

Teismo sprendimą publika 
sutiko audringais plojimais. 
“Ką padės?! — kalbėjo kiti. — 
Taip galima iššaudyti visą Lie
tuvą. Reikia keisti subankruta
vusį ateistinį auklėjimą, ku
ris suluošino tautą".

Teismas tikros tiesos apie 
kun. Leono ŠAPOKOS nužu
dymą neatskleidė ir, tikriau
siai, niekas neatskleis. Kai 
vyko šis teismas, Vilniuje jau 
buvo nužudytas Helsinkio gru
pės narys kun. Bronius LAU
RINAVIČIUS. Ir jo tikrieji 
žudikai liks tamsoje.
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PUOLA UŽSIENIO TURISTUS
Mindaugas Skaistgiris gegu

žės 13 d. “Tiesoje” paskelbė ra
šinį “Turistai su kaukėmis”, ku
riame paliečiami kaikurie Vil
niuje lankęsi užsienio lietuviai. 
Esą maskvinės “Izvestijos” ne
seniai rašė apie Niujorke gy
venančią JAV pilietę Rozaliją 
Somkaitę, kuri pernai, giminiu 
pakviesta, lankėsi sovietina- 
moje Lietuvoje. Maskvos Šer- 
metjevo orauosčio muitininkai, 
tikrindami jos daiktus, radę 
dantų pastos tūbelėje paslėptą 
filmo juostą su “antitarybine, 
šmeižikiška medžiaga". Smul
kesnių detalių M. Skaistgiris 
nepateikia. Jis tik pabrėžia, kad 
R. Somkaitė lankėsi jau nepir- 
mą kartą, pažino dabartinį gy
venimą, bet “vežė medžiagą, 
juodinančią mūsų kraštą”, ku
riuo, matyt, suprantama Sovie
tų Sąjunga. Tokios “šmeižikiš
kos" medžiagos maskviečiai 
muitininkai taip pat aptiko pas 
kun. Joną Kidyką, SJ, kun. My
kolą Cukurą, niujorkietę Euge
niją Kezį (Kezienę?) jos dukrą 
Danutę Volosenką. Visi jie — 
JAV piliečiai. Atrodo, kad šiuo 
atveju M. Skaistgiris turi galvoje 
užsienin bandytą išvežti medžia
gą. Jis atskirai mini svečius iš 
JAV — Adolfą Kregždį su dukra 
Rasa ir inž. Vytautą Alksninį, 
bandžiusius įvežti antisovieti- 
nės literatūros, kurią kiek to
liau pavadina tautine literatūra 
("Tai yra rašliava, kurios /nums 
nereikia”). Tokią išvadą, be abe
jonės, padarė ne pats M. Skaits- 
giris, o KGB instrukcijas gau
nantys maskviečiai muitininkai. 
Jie “rašliava” laiko visas išei
vijoje pasirodžiusias mūsų kny
gas. Jų sovietų okupuoton Lie
tuvon neįleidžia Maskvai tar
naujantys karjeristinio plauko 
cenzoriai. Turistams priklau
sančių lagaminų kratymas at
liekamas Maskvos orauostyje. 
Vilniuje niekas jų netikrina gal
būt dėlto, kad vilniečiai muiti
ninkai tautinės literatūros leidi
nių nesutiktų pavadinti “mums 
nereikalinga rašliava”. Oku
pantas visada labiau pasitiki 
savais žmonėmis. Keista tik, kad 
tokius lietuviškus išeivijos lei
dinius galima vežiotis po visą 
pasaulį. Muitininkai jais nesi
domi ir jų nekonfiskuoja, išsky
rus tuos maskviškius KGB agen
tus, “didžiojo brolio atstovus”.

PIRMOJI REAKCIJA
“Komjaunimo Tiesos” balan

džio 14 d. laidoje buvo atspaus
dintas Vytauto Valionio prane
šimas “Nei matyta, nei girdėta”, 
ginantis Tauragės V vidurinės 
mokyklos mokytoją Adelę Eidu- 
kytę. Esą apie ją rašė čikagiš- 
kis “Draugas”, kad ji pernai lie
pusi tikintiems į Dievą III kla
sės mokiniams pakelti rankas, 
grasinusi, kad tikintieji bus 
baudžiami kalėjimu, atiduoda
mi atsilikusių mokinių inter
natui Skaudvilėje. Tą praneši
mą pakartojęs ir Vatikano ra
dijas. Iš pateikiamos citatos 
matyti, kad tai liečia “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
ištrauką. Tarpe pačiame “Kom
jaunimo Tiesos” nr. atsiliepia 
ir pati A. Eidukytė. Esą viena

13 DIENŲ SU GIMINĖIVI!!!

liepos 8-22 
liepos 15-29 

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.
Nuperkama 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
Montrealls — (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)

šnekorė, klausiusi Vatikano 
radijo, jai pareiškė: “Tu ką, nu
duodi, kad nieko nežinai, ar 
apsimeti? Apie tave dabar tik
tai ir tekalba ... Skandalas ta
vo klasėje. Tavo visi vaikai ti
kintys ir tu jiems grasini. Kalė
jimu gąsdini. Internatu . ..” Mo
kytoją savo pokalbiu su A. Eidu- 
kytės mokiniais, kurie pernykš
čio incidento metu buvo trečio
kai, o dabar jau yra ketvirtokai, 
bando ginti V. Valionis. Visi 
tie mokiniai esą pijonieriai, ne
silankantys pamaldose, nieko 
bendro neturintys su tikėjimu.

MOKINIU PAREIŠKIMAI?
Pasak V. Valionio, niekas mo

kiniams neliepė kelti rankos, 
niekas jos ir nekėlė. Ketvirtokas 
Robertas Mickus aiškino: "Mes 
pionieriai. Mes nevaikštome į 
bažnyčią. J bažnyčią nevaikšto 
nei mano tėvelis, nei mano ma
mytė. Aš ten nesu buvęs”. Ge
diminas Racevičius: "Mes taip 
pat nevaikštome į bažnyčią. Aš 
tai vieną kartą esu ten' buvęs. 
Vargonai gražiai groja, bet mes 
su broliuku turime tokių magne
tofono juostų, kad o-ho! Ten tai 
bent muzikytė”. Jonas Irtmonas: 
“Per senelio laidotuves krepše
lį gėlių nešiau. Giesmės man tai 
visiškai nepatiko. Žodžiai kaž
kokie keisti. Nieko nesuprantu”. 
Erikas Gaižauskas: “Man bažny
čioje nepatiko, kam reikia klū
pėti and kelių”. Jolita Vitkutė: 
“Aš tai nesu buvusi bažnyčioje”. 
Esą tik viena mergaitė pravįrko, 
kad ji yra pijonierė, bet jai te
ko priimti Komuniją. Jos pavar
dę V. Valionis nutylėjo. Jis bet
gi pateikia Jono Irtmono reakci
ją: “Dar pionierė. Tu dvejetukų 
mažiau rink. Dėl dvejetukų tai 
neverki?” Toliau vėl cituojama 
verkiančioji: “Iš visų išsisky
riau. Man gėda. Nė vieno nebu
vo iš visos klasės — aš viena tik
tai ...” Nesuradusi nosinaitės, 
akis ir veidą nusišluostė kampe
liu pijonierės kaklaraiščio, su
silaukdama suolo draugės pasta
bos: “Ką tu darai? Šluostaisi 
kaklaraiščiu?”

RANKU MIŠKAS
Mokytoja A. Eidukytė sakosi 

esanti pripratusi prie savo mo
kinių rankų miško: “Aš didžiuo
juosi, kad mano vaikai tikintys. 
Tebus jų terminologija. Tiktai 
mano vaikų tikėjimas kitas. Jų 
tikėjimo šūkis aukso raidėmis 
išsiuvinėtas Vladimiro Lenino 
pionierių organizacijos raudo
nojoje vėliavoje: ‘Kovai už Ta
rybų Sąjungos Komunistų par
tijos žygį būk pasiryžęs!’ Rankų 
miškas. Kapotas, džiaugsmingas 
kaip gyvybė, veržlus, skambus, 
ryžtingas ir jaudinantis atsakas: 
‘Visada pasiryžęs!' Šaunuoliai 
mano vaikai. Aš atsakau už ši
tą rankų mišką. Tiktai už jį ir 
pasirašau”. Taip skamba A. Ei- 
dukytės atsikirtimas “Draugui" 
ir Vatikano radijui, dėl kurio 
ji, kaip ateizmo skleidėja, su
silaukė pašaipos iš laidų klausy
tojų. Tai, žinoma, liudija, kad 
Vatikano radijas pasiekia Lie
tuvą, kad dėl jo neramu daro
si perdaug sovietiniam ateiz
mui tarnaujantiems mokyto
jams, puolantiems tikinčius 
mokinius. V. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

rugpjūčio 12-26 
rugsėjo 2-16

Maironio 50 metų mirties ir 120 metų gimimo sukakties minėjime Čikagos Jaunimo Centre š. m. gegužės 16 d.
Minėjimą surengė korporacija “Neo-Lituania” Nuotr. Z. Degučio

S HAMILTON
PREL. DR. J. TADARAUSKAS 

birželio 6 d. atšventė savo 45 me
tų kunigystės sukaktį pamaldo
mis ir specialia iškilme Jaunimo 
Centro salėje. Pamaldų metu sa
vo pamoksle prelatas apžvelgė 
nueitą kelią. Salėje pokyliui va
dovavo inž. J. Kšivickis, Aušros 
Vartų parapijos komiteto pirmi
ninkas. Pilna salė parapijiečių 
plojimu pagerbė sukaktuvininką, 
įeinantį su garbės svečiais. 
Pastarųjų tarpe buvo gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas su Ponia, 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. kun. 
A. Simanavičius, OFM, kun. L. 
Januška, kun. J. Staškevičius, kun. 
Pr. Gaida, kun. St. Šileika.

Sukaktuvininką sveikino gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, kun. 
J. Liauba, kun. A. Simanavičius 
Kunigų Vienybės ir Prisikėlimo 
par. vardu.. Hamiltoniečių var
du sveikino K. Mikšys. Sugiedo
jus “Ilgiausių metų", pokylio mal
dą sukalbėjo kun. L. Januška. 
OFM. Pavaišinti skaniais valgiais, 
pagamintais p. Petkevičienės, iš
klausėm sukaktuvininko klebono 
prel. dr. J. Tadarausko žodžio. 
Po to sekė trumpa meninė progra
ma. kurią atliko aktoriai — Elena 
Kudabienė ir Kazys Bungarda. 
Tuo ir buvo baigtas šis siurprizi- 
nis pokylis. Dalyvis

SU PAVASARIO GAMTA atgijo 
ir pensininkų klubo veikla. Da
romos ekskursijos į įdomesnes 
vietas. Gegužės 27 d. pirmutinė 
pensininkų išvyka buvo į Torontą 
Science Center ir McLaughlin Pla- 
naterium. Gan įdomiai praleista 
diena, pamatyta daug ko įdomaus. 
Ekskursijoje dalyvavo 48 asme
nys. Birželio 24 d. važiuosime į 
"Afrikos Safarį” 10 v. r. Kelionė 
autobusu ir įėjimas kainuos tik $6. 
Norintieji išvykoje dalyvauti re
gistruojasi pas P. Deksnį tel. 523- 
8567 arba P. Lukošių tel. 529-6619.

Birželio 26 d., 3 v.p.p., Hamilto
ne, Eastgate Square. Barton ir 
Quenston St. E., dainuos mūsų 
klubo choras. Ten beveik visą sa
vaitę vyks pasirodymai įvairių 
tautybių. Kas gali, nuvažiuokite 
pasižiūrėti. Savo dalyvavimu pa- 
remsime moraliai mūsų klubo 
choro veiklą. Liepos 18 d. važiuo
sime į Padolskio ūkį prie Paris 
miestelio. Tą sekmadienį' bus Ha
miltono SLA skyriaus gegužinė. 
Pakviestas klubo choras atlikti 
programą. Su choru galima bus 
važiuoti ir kitiems už pigią kainą.

Apie klubo išvykas informaciją 
teikia P. Deksnys tel. 523-8567, 
P. Lukošius tel. 529-6619. Klubo 
valdybos nutarimu, kas mėnesį 
bus rengiama išvyka.

BUSIMIEJI PENSININKU NA
MAI. H.L.P. Statybos Komiteto 
pranešimu, namai bus iš 50 butų. 
Paruošiamieji darbai beveik už
baigti. Miesto valdybos pareigū
nų pranešimu, artimiausiu lai
ku bus pakeista zona ir duotas 
leidimas pradėti statyti namus.

Varžytinių būdu statyba bus ati
duota rangovui. Namai bus pen
kių augštų, automobiliams pasta
tyti aikštelė ir po namu garažai. 
Vieta yra vakarinėje miesto da
lyje. Puikus vaizdas į golfo aikš
tės pusę ir gražius kalnelius. Kiek
vienas butas turės atskirą veran
dą. Tikimės, kad kitų metų pava
sarį kelsimės į lietuviškus namus.

P.L.

ŽŪKLAUTŲJŲ IR MEDŽIOTO 
JU KLUBO GIEDRAITIS metinis 
narių susirinkimas įvyko birželio 6 
d. savos šaudyklos jau naujame pa
state. Vėl buvo perrinkti senosios 
valdybos nariai: pirmininku — J. 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Stankus, vicepirmininku — P. Ka
nopa (A. Buiniui atsisakius kandi
datuoti). iždininku ir sekretorium 
— A. Povilauskas, šaudyklos vado
vu — V. Svilas su savo talkininkais 
A. Šiliniskiu ir A. Kontrimu, med
žiotojų vadovu A. Pintulis, žvejų 
vadovu — P. Bobinas, visuomenės 
ir spaudos reikalų vadovu — A. 
Paulius. Ūkvedžiu sutiko būti M. 
Trumpickas. J revizijos komisiją 
pirm. A. Stasevičių, J. Krikštolaitį 
ir A. Bajoraitį.

Naujas pastatas jau yra, tik 
reikia užbaigti vidaus 
darbu,kuriems reikalinga piniginė 
parama. Piniginis vajus eina 
sklandžiai. Ypač daug kas aukojo 
susirinkimo dieną. Vajui paspar
tinti išrinkta komisija — J. 
Bajoraitis ir A. Kuras. Po susirin
kimo buvo visi pavaišinti už
kandžiais ir gėrimais. A. P.

London, Ontario
SUMAINĖ ŽIEDUS londoniš- 

kiams gerai žinomas ir mielas 
Jonas Butkus, jn., su Mavis Rodri
gues. Sutuoktuvės įvyko Holy Ro
sary katalikų šventovėje. Gražią 
jaunųjų porą amžinu ryšiu sujun
gė minėtos šventovės klebonas 
kun. Winters. Dalyvavo ir kun. 1. 
Mikalauskas, OFM, Šiluvos Mari
jos parapijos klebonas. Vaišės įvy
ko ištaigingojo “Ukraina Country 
Club" didžiojoje salėje. Pagal 
lietuvišką tradiciją jaunuosius 
pasitiko tėvai su duona, druska 
ir vyno taure. Maldas sukalbėjo 
kun. I. Mikalauskas ir kūn. J. Stas
kus. .

Po pasivaišinimo, garbės stalo 
pristatymo ir kitų įprastų kalbų 
sekė nuotaikinga linksmoji dalis, 
dainuojant ir grojant geram orkes
trui. Oficialiajai daliai vadovavo 
jaunosios karts atstovas E. Ber- 
sėnas lietuviškai ir angliškai. Da
lyvavo 210 svečių. Po puotos jau
nieji išvyko į Europą povestuvinei 
šešių savaičių kelionei.

Jaunasis yra gerai žinomas vi
siems Londono lietuviams. Jis 
buvo skautas, “Baltijos” ansam
blio šokėjas, dalyvavo Bendruo
menės veikloje, buvo šaunus LLS 
Klubo “Tauras” krepšininkas, o 
vėliau — jo pirmininkas. Nebuvo 
galima gauti daugiau žinių apie 
gražią jaunąją, nes jie turėjo iš
vykti Europon. Žinoma tik tiek, 
kad abu yra baigę Vakarų Onta
rio universitetą Londone. Jau
nasis kartu su broliu adv. Leonu 
yra viceprezidentai Jack Butkus 
Ltd., veikiančios London Midas 
Muffler vardu. Prezidentu kol 
kas tebėra tėvas Jonas Butkus. 
Sūnūs dabar ruošiasi iš tėvų per
imti tą didelės vertės (trijų nuo
savų naujų ir modernių pastatų, 
esančių skirtingose vietose) 
įmonę.

Jaunųjų porai linkime gražaus 
bei saulėto gyvenimo. D. E.

KANADOS LIETUVIU BEND
RUOMENĖS Londono apylinkės 
susirinkimas įvyko š. m. birže
lio 6 d. lietuvių parapijos salėje. 
Šiame susirinkime buvo paskelb
ta nauja valdyba sekančios sudė
ties: pirm. Miras Chainauskas, 
sekr. Andrius Petrašiūnas, ižd. 
Rudis Vilembrektas, nariai — Ri
ta Miškinytė ir Romas Genčius. 
Pastarieji du yra naujosios kar
tos studentai.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS IŠ
KILMĖ Šiluvos Marijos švento
vėje įvyko birželio 6 d., Švč. Tre
jybės šventėje, per 11 v. r. Mišias.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTO
VĖS dekoravimui aukojo Julija 
Čegienė savo vyro a.a. Jono Če- 
gio atminimui $100.00. Kor.

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%

Delhi, Ontario
PETRO AUGAIČIO ŽODIS, 

PASAKYTAS KUN. DR. JONO 
GUTAUSKO AUKSINĖS 

KUNIGYSTĖS SUKAKTIES PROGA

Man yra didelė garbė ir malo
numas Šv. Kazimiero parapijos. 
Delhi, komiteto vardu pasveikin
ti mūsų visų gerbiamą ir mylimą 
sukaktuvininką kunigystės 50 me
tų proga ir padėkoti už tokį ilgą 
ir sėkmingą pastoracinį darbą 
mūsų parapijoje. Sveikinimui su
stiprinti plačiai atveriame savo 
širdis pagarbai ir meilei Jums, 
talkon kviesdamiesi ir žiedais 
pertvinkusį gegužį, kad jis teiktų 
J u m s taip pat ir kvepiančio 
džiaugsmo. O reiškiant padėką, 
neišvengiamai reikia nors vienu 
kitu žodeliu prisiminti už ką.

Pirmiausia mes dėkingi už Jūsų 
norą ir pasiaukojimą čia atvyk
ti ir įkurti lietuvišką parapiją; 
už kantrybę ir didelę meilę savo 
broliui Kristuje ir tautoje. Ta 
meilė ir buvo magnetas, subūręs 
saujelę artojų prie Šv. Kazimie
ro parapijos didesnei Dievo gar
bei ir tėvynės meilei puoselėti.

Jūsų nuolankumas, tolerancija 
.— tai neįkainojama dorybė pas
toraciniame darbe ir viena ge
riausių priemonių surasti bei 
kaimenėn sus’igrąžinti nuklydu
sias aveles. O tos avelės Jums 
visos buvo geros ir mielos,’ ne
žiūrint jų kerpamos vilnos gausu
mo, jų kiemo tvorelės grožio ar 
jos spalvos. Taipgi į kiekvieną 
Jūs mokėjot kreiptis tuo malony- 
biniu, tokiu šeimyniškai šiltu 
“prieteliuk”, kuris pasidarė la
bai populiarus mūsų parapijoje.

Pagaliau štai ir pats ryškiau
sias Jūsų talentas — nuostabus 
sugebėjimas savo turimais moks
lo, gyvenimo patyrimą ir kitais 
dvasiniais lobiais pasidalinti su 
savo ganomaisiais. Tai pats svar
biausias raktas į kiekvieno šir
dį, nors ji kartais būtų ir labai 
apnešta smėlio ar tabako dulkėm.

Kas gali surasti tinkamų žodžių 
apibūdinti Jūsų pamokslams? 
Juk mes visi esame jų daug išklau
sę; kartais džiaugsmo ar liūde
sio ašarėlė vilgė skruostus, 
kartais su tėvynei ar artimo mei
lei užkurta kibirkštėle širdy, kar
tais su didelės pagarbos nusitei
kimu Visatos Kūrėjui. Kiekvie
nas Jūsų pamokslas buvo puikiai 
paruoštas ir pritaikytas šventės 
ar progos dvasiai. Mintis visada 
įvilkta į literatūrinį pavidalą, 
paįvairintą gyvenimiškais pavyz
džiais ar j>oezijos puošmenom vi
siem puikiai suprantami. Taip ir 
nenustebtum, jei iš Dievo name
lio pasigirstų paties Viešpaties 
balsas: “Kunige Jonai, aš labai 
džiaugiuosi pasišaukęs Tave į 
savo vynuogyną".

Tik kartais kyla mintis, ar ne 
perkukli ta mūsų mažytė bažny
tėlė tokio kalibro pamokslinin
kui, ar ne labiau tiktų puošnios 
katedros pulpitas ir joje tūkstan
tinė kaimenė?

Mes esame labai laimingi, džiau
giamės ir dėkojame Jums, mielas 
sukaktuvininke už tą dvasinį pe
ną, taip labai reikalingą ne tik 
mums vyresniesiems, sparčiai 
skubantiems į rausvąsias vakaro 
žaras, bet ir mūsų vaikams, kurie, 
naudodamiesi Jūsų darbo vai
siais, išaugo ir jau suka savaran
kiško gyvenimo lizdus pagal Jūsų 
nurodytas gaires.

Mes per šios dienos Jūsų iškil
mių pamaldas visokiom galimom 
maldos formom — ir giesme, ir var
gonais, ir kiekvieno asmeniniu 
karštu poterėliu dėkojame Augš- 
čiausiajam, kad Jis pašaukė Jus 
į tą kilnią kunigystę, kuri taip 
klasiškai atitiko Jūsų talentą ir 
norą aukotis savo artimui, kad 
sveiką ir kūrybingą išlaikė savo 
gerajame globos delne per visą 
penkiasdešimtmetį.

Jūs esate minėję man kartą, 
bevažinėjant, lankant parapiją, 
kad Jums būtų didelė dovana ir 
džiaugsmas, jei bent viena “dū
šelė” per Jūsų darbą ir auką bū
tų išganyta. Aš Jums kaip dovaną 
šią iškilminga proga noriu pa
reikšti ne tik savo, bet ir didelės 
daugumos parapijiečių vardu, 
kad Jūsų išpurentoje dirvoje Jū
sų pasėti grūdai atnešė šimte
riopą derlių.

JA Valstybės
Prof. dr. Aleksandras Štro

mas, pakviestas šviesiečių-san- 
tariečįų, gegužės 26 d. Čikagos 
Jaunimo Centro kavinėje skaitė 
paskaitą apie dabartinius įvy
kius Lenkijoje, pradėdamas nuo 
1956 m. Pasak jo, komunistų par
tija visada tokia ir lieka. Jos ne
įmanoma pajungti tautos intere
sams, nors kartais iš komparti
jos būdavo pašalinami svetim
taučiais laikomi žydai, imama 
kalbėti apie tautinį komunizmą. 
Užsienio kapitalu siektą ekono
minę krašto gerovę niekais pa
vertė valdžios aparatą užgriu
vusi korupcija. Generolo uni
forma įrodė, kad negalima pasi
tikėti ir tautiniais simboliais, 
kai ja pasipuošė partietis W. Ja
ruzelskis. Neveiksminga buvo ir 
dalinė “Solidarumo” unijos re
voliucija, vengusi visuotinės 
kovos iki pergalės ar pralaimė
jimo. Tokia kova neišvengtų So
vietų Sąjungos įsikišimo, parei
kalautų baisių kraujo aukų. Ji 
betgi galėtų atnešti konvulsi
jų ir pačioje Sovietų Sąjungo
je, ženklinančių imperijos ga
lą. Šis klausimas liko neatsa
kytas. nes į “Solidarumo" san- 
kirtį su kompartija nebuvo įjung
tos visos lenkų tautos jėgos. 
Prof. dr. A. Štromas šį semestrą 
skaitė paskaitas Čikagos uni
versitete ir dabar jau ruošia
si grįžti Britanijon.

Poeto Tomo Venclovos žmona 
Natalija su dukrele Maryte iš 
Vilniaus atvyko į Niujorką. Jos 
apsistojo New Havene, kur Yale 
universitete profesoriauja T. 
Venclova.

Prez. R. Reaganas specialia 
telegrama gegužės 21 d. pasvei
kino Amerikos Baltiečių Laisvės 
Lygos žmogaus teisėms skirtą 
konferenciją Los Angeles mies
te. Jis padėkojo ABL Lygos na
riams už jų pasišventimą žmoni
jos laisvės principams bei ypa
tingą jų rūpestį lietuvių, lat
vių ir estų tautoms. Šia proga 
priminė, kad kiti JAV piliečiai 
reiškia laisvės atgavimo viltį 
ir senoms baltiečių tėviškėms 
prie Baltijos jūros. Toliau prez. 
R. Reaganas, kalbėdamas vy
riausybės vardu, užtikrina: 
"Jungtinės Valstybės tęsia lais
vų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių pripažinimą. Jos nie
kada nesutiks su tų respublikų 
priverstiniu įjungimu į Sovie
tų Sąjungą. Mes esam tvirtai 
įsipareigoję laikytis laisvo apsi
sprendimo principų, kurie vi
siems leidžia pasirinkti norimą 
valdžios formą.”

Vl-je dainų šventėje, kuria 
bus užbaigtos Il-sios Pasaulio 
Lietuvių Dienos Čikagoje 1983 
m. liepos 3 d., mišriam chorui 
pasikeisdami diriguos A. Mi
kulskis, A. Jurgutis, V. Verikai- 
tis ir J. Govėdas; moterų chorui
— D. Viskontienė; vyrų chorui
— A. Gečas; jaunių chorui — F. 
Strolia.

Urugvajus
Urugvajaus Lietuvių Kultū

ros Draugijos valdybos pirm. 
Vytautas Dorelis džiaugiasi iš 
PLB valdybos gauta didele įvai
rių knygų siunta. Jas galima bus 
pasirinkti valdybos posėdžių 
metu pirmadienių vakarais. 
Draugijos biblioteka turi ir prieš 
II D. karą išleistų lietuviškų 
knygų. Antroji biblioteka Mon
tevideo lietuviams veikia 
lietuvių parapijoje. Pastaroji 
trečią knygų siuntinį gavo iš 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės Hamiltono šalpos 
fondo.

Argentina
Argentinos ir Britanijos karas 

dėl Falklandosalų.kuriasargen- 
tiniečiai vadina Malvinų 
salomis, išjudino ir Argentinoje 
gyvenančius mūsų tautiečius. 
Rosario Lietuvių Bendruomenės 
valdyba su pirm. J. Papečkiu 
netgi rinko aukas Malvinų salų 
“Patriotiniam Fondui”, sutelk
dama 4.150.000 milijonų pezų, 
prie jų pradėdama 300.000 pezų 
iš savo iždo. Iš tikrųjų tai 
nedidelė suma dėl milžiniškos 
infliacijos nuolatos nuvertinamo 
pezo. J. Papečkys nusiskundžia, 
kad visos tautybės tam fondui 
renka aukas, o lietuviai tyli. Kun. 
A. Steigvilas atsiuntė iškarpą iš 
seniausio Buenos Aires dienraš
čio “Prensa”, kurio gegužės 14 d. 
laidoje Britanija puolama už 
kreiserio “Belgrano” bei 
žvejybos laivų nuskandinimą Ar
gentinos pajūrio zonoje.

Britanija
Skautų ir skaučių savaitga

lio stovyklėlę balandžio 17-18 
d.d. Nottinghamo Židinio patal
pose surengė Aušros Vartų Ma
rijos -draugovė, susilaukusi 
viešnių bei svečių iš Bradfor- 
do, Mančesterio, Derbio, Koven- 

trio ir kitų vietovių. Pašne
kesiams apie skautų uniformą 
vadovavo v. s. J. Maslauskas, 
įdomią paskaitą “Jubilėjiniai 
Lietuvos ir Anglijos pašto ženk
lai” skaitė R. Popikienė. Imita
cinį lauželį pakeitė trys žvakės: 
geltoną uždegė kun. dr. S. Matu
lis, MIC, žalią — K. Bivainis, 
raudoną — seniausioji skautų 
rėmėja T. Bakaitienė. Progra
mėlę atliko skautai. Poetas 
Česlovas Obcarskas skaitė H. 
Nagio “Fugą apie pavasario 
vaikus" ir anglišką vertimą “Sa
la”. Sekmadienio Mišias atnaša
vo s. kun. dr. S. Matulis, MIC. 
Po pamaldų įvykusioje sueigo
je įžodį davė jaunesnioji skau
tė Samanta Milner. Savaitga
lio stovyklėlė užbaigta Tautos 
himnu.
Vokietija

Trečiasis Vokietijos Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bendri
jos sąskrydis įvyks liepos 9-11 
d.d. šiaurinėje Vokietijoje, 
Neustadt/Holsteine prie Balti
jos krantų. Dalyviai prašomi re
gistruotis pas kun. J. Urdzę šiuo 
adresu: Annaberger Str., Scholss 
Annaberg, 5300 Bonn 2. Tel. 0228- 
316244.

Naujų duomenų apie Vasario 
16 gimnaziją VLB tarybos na
rių suvažiavime pateikė kura- 
torijos pirm. kun. A. Bernato
nis. Šiais mokslo metais ji tu
ri 63 mokinius (33 mergaites ir 
30 berniukų): 50 iš Vokietijos, 
9 iš JAV, 2 iš Britanijos, po vie
ną iš Venecuelos ir Australi
jos. Religiniu požiūriu 36 moki
niai yra katalikai, 27 — evange
likai. Gimnazijoje dirba 22 mo
kytojai: 13 lietuvių (12 pilnu 
etatu, vienas nepilnu) ir 9 vo
kiečiai (vienas pilnu ir 8 nepil
nu etatu). Administracijoje ir 
gimnazijos ūkyje yra 10 tarnau
tojų bei darbininkų. 1981 m. 
gimnazija turėjo 1.143.426 DM 
išlaidų. Vienas mokinio išlai
kymas ir mokymas per mėnesį 
kainavo 1.500 DM. Iš tėvų už vai
ką gaunama po 300 DM. Didžiau
sią ateities problemą sudaro di
rektoriaus J. Kavaliūno grįži
mas į JAV po šių mokslo metų 
užbaigos.

Luebecko lietuviai gegužės 
9 d. turėjo dvigubą šventę — Mo
tinos Dienos ir savo kapeliono 
V. Šarkos amžiaus šešiasdešimt
mečio. Sukaktuvininkas, atvy
kęs iš Hamburgo, Mišias laikė 
Švč. Jėzaus Širdies šventovės 
koplyčioje, kuri buvo pilna ka
talikų ir evangelikų. Oficialio
ji dalis įvyko užsieniečiams ka
talikams skirtoje salėje prie 
vaišėms paruoštų stalų. VLB 
Luebecko apylinkės valdybos 
pirm. Pranas Kotkis pasveikino 
sukaktuvininką ir motinas. Kun. 
V. Šarkai jis įteikė iš Lietuvos 
gautą juostą, o motinoms — sa
vo darželyje išaugintų tulpių. 
Luebecko lietuvių kolonijos ka
talikų pirm. J. Pyragas sukaktu
vininką apdovanojo 40 tautie
čių pasirašytu sveikinimo raš
tu, kuri a me dėkojama už jo 
paslaugas ne tik katalikams, bet 
ir evangelikams liuteronams. 
Luebecko lietuvių dovaną — 
juodos spalvos megztuką įtei
kė S. Stungurienė, laikoma pa
rapijos šeimininke. V. Mackevi
čius skaitė kun. V. Šarkai sukur
tą savo eilėraštį. VLB Luebecko 
apylinkės vardu gėlių puokšte 
sukaktuvininką pagerbė valdy
bos vicepirm. ir sekr. Wanda 
Simon. Kun. V. Šarka, padėko
jęs už pagerbimą, išskubėjo 
Hamburgan, kur jis 3 v.p.p. tu
rėjo laikyti Mišias vietiniams 
lietuviams.

Savo amžiaus 80 metų sukak
tį balandžio 19 d. Braunschwei- 
ge atšventė lietuvių evangelikų 
liuteronų išeivijoje garbės sen
joras kun. Adomas Gelžinius. 
Jis yra gimęs Šilutės apskrities 
Lapsočių kaime, baigęs suaugu
sių gimnaziją Klaipėdoje 1926 
m. Kauno universiteto evange
likų fakultete studijavo teolo
giją ir filosofiją. Kunigu įšven
tintas 1931 m. Kauno evange
likų šventovėje. 1931-41 m. bu
vo evangelikų kunigu Kretingo
je, aptarnaudamas šios parapi
jos skyrius Gargžduose, Palan
goje ir Darbėnuose. Skaitė pa
skaitas apie evangelikų tikybos 
dėstymo metodiką Klaipėdos 
pedagogikos institute, Panevė
žyje ir Vilniuje. Pokarinėje Vo
kietijoje aptarnavo Woltwie- 
scho, Veltheimo, Braunschweigo 
evangelikų parapijas. Panaiki
nus DP stovyklas, apie 30 metų 
kas mėnesį laikydavo pamaldas 
lietuviams evangelikams Stalz- 
gitter-Lebenstedte. Tebėra ak
tyvus lietuvių evangelikų liu
teronų vyr. tarybos prezidiu
mo narys. Vokiečių kalba išlei
do knygą “Lutherische Kirche 
Litauens”. Bendradarbiauja iš
eivijos lietuvių evangelikų liu
teronų leidiniuose “Svečias” ir 
"Mūsų Sparnai”.
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Vilniečiai. įsteigę Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos skyrius Kanadoje ir jiems vadovavę. Pirmoje eilėje iš kai
rės: K. Baronas, I. Šajauka, J. Cicėnas, A. Petkauskas, A. Dundulis, J. Dilys: antroje eilėje: J. Gaižutis, neatpažin
tas, K. Bogušas, I. Krasauskas, E. Macerinskas, P. Kaziukonis, J. Klipčius, V'. Skrebutėnas, neatpažintas. Br. 
Saplys. Dalis jų dalyvaus tradiciniame vilniečių sąskrydyje Paris, Ontario, vietovėje

Darbštusis žemaitis Britanijoje
Vlado Kupsčio 70 metų amžiaus sukaktis

Dešimtajam sąskrydžiui besirengiant
Kanadoje gyvenančių vilniečiu veikla, atlikti darbai ir užmojai

STEPAS VARANKA

Kanadoje vilniečiai susibū
rė į Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos skyrius 1954 m. Jie 
buvo įsteigti Toronte, St. Ca
tharines, Londone, Hamiltone, 
laikinai veikė Montrealyje ir 
Niagara Falls. Pradžioje vil
niečių St. Catharines skyriaus 
rengiamos Joninės ir jaunimo 
sporto šventės buvo labai po
puliarios, visų tautiečių labai 
gausiai lankomos ir remiamos. 
Hamiltono skyrius surengdavo 
labai sėkmingas “Vilniaus 
Dienas”. Toronto skyrius yra 
surengęs keletą didesnių pa
rengimų su meninėm progra
mom ir paskaitom. Leido ne
periodinį biuletenį “Vilnie
čių Žinios”.

Pažymėtinas skyrių atstovų 
suvažiavimas įvyko 1957 m. 
spalio 12-13 d.d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos auditorijo
je. Tame suvažiavime buvo pri
imtas ir patvirtintas VKLS- 
gos statutas, kuriame pirma
me punkte sakoma: “Vilniaus 
krašto lietuviai, gyveną emi
gracijoje, buriasi į Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungą tiks
lu a. organizuotai dalyvauti 
viso pasaulio lietuvių pastan
gose išlaisvinti pavergtą tė
vynę ir atkurti Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniumi...” 
Taip pat buvo aptarti Kanados 
ir JAV vilniečių reikalai. Ypa
tingas dėmesys atkreiptas į 
Suvalkų trikampio, Lenkijos ir 
Gudijos lietuvių gyvenimą.

Tame suvažiavime, kaip “Vil
niečių Žinios” nr. 1 1958 m. va
sario mėnesį rašo, buvo ofi
cialiai sudaryta VKLS-gos 
krašto valdyba: Kazys Baronas
— pirm., Juozas Dilys — vice- 
pirm., Antanas Petkauskas — 
sekretorius, Bronius Saplys — 
iždininkas, Jeronimas Cicėnas
— narys. Revizijos komisiją su
darė I. Krasauskas, K. Bogu
šis ir V. Skrebutėnas.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, liečiančią lietuvius, 
gyvenančius dabartinės Lenki
jos ir sovietinės Gudijos ribo
se, pasiuntė sveikinimus prof. 
M. Biržiškai, VLIKui, Diploma
tijos Šefui irgen. Lietuvos kon
sului Kanadoje ministeriui V. 
Gyliui. Sekmadienį, spalio 13, 
buvo surengtas Vilniaus minė
jimas. Įdomią paskaitą skaitė 
vilnietė dr. Marija Alseikaitė- 
Gimbutienė apie “Rytines Lie
tuvos sienas”. Minėjime daly
vavo per 300 tautiečių. Sekan
čiam Vilniaus minėjimui buvo 
pakviestas Vasario 16 akto 
signataras Vilniaus univer
siteto prof. M. Biržiška.

Atlikti darbai
Kanados vilniečiai prisidėjo 

prie sąjungos leidinių išspaus
dinimo: dr. Elanos ir Vladimi
ro Holubovičių “Gedimino kal
no Vilniuje 1940 metų kasinėji
mų pranešimas” (Čikagoje 
1956 m.), dr. Adolfo Šapokos 
“Vilnius Lietuvos gyvenime” 
ir anglų kalba “Vilnius in the 
Life of Lithuania” (1962 m.), 
Vikt. Šauklio “Aušros Vartai” 
(1964 m.), Petro Česnulio atsi
minimai (1973 m.), dr. Algirdo 
M. Budreckio "Rytų Lietuva” 
(1980 m.).

r Sąskrydžiai
1972 m. Angelės ir Petro Čes- 

nulių pasiūlyta surengti vil
niečių sąskrydį jų sodyboje Pa
ris, Ont. Jų pasiūlymas tapo 
realybe. Metiniai vilniečių 
sąskrydžiai jau 10-ti metai 
vyksta pas juos. Sąskrydžių 
metu vyksta posėdžiai, valdy
bos rinkimai, paskaitos, me
ninės programėlės. Dalyvavo 
su programėlėm aktorė-režiso- 

rė E. Kudabienė ir M. Kalvai- 
tienė, V. Matulaitis su skaid
rėmis apie Lietuvą. Paskaitas 
skaitė: K. Veikutis, V. Šimkus, 
P. Tamulevičiūtė-Ancevičie- 
nė, K. Baronas, S. Varanka. 
J. Dilys ir kiti. Šiais metais 
yra pakviestas įvairių organi
zacijų veikėjas Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio seniūnų tary
bos pirm. Stp. Jakubickas. Lau
kiama ir šiais metais svečių 
iš JAV.

1977 m. Kanados vilniečių 
valdyba, sąskrydžio dalyvių 
pavesta, pasuntė Lomžos vys
kupui M. Sasinowskiui raštą 
dėl Suvalkų trikampio lietu
vių pamaldų Seinų bazilikoje. 
To rašto nuorašai buvo pa
siųsti Lenkijos primui kardi
nolui S. Wyszynskiui ir Vatika
no valstybės sekr. kardinolui 
Caseroli. Į tai jokio atsakymo 
nebuvo gauta. Laiškai buvo iš
siųsti registruotu oro paštu. 
Iš ministerio Lozoraičio ir kon
sulo dr. J. Žmuidzino buvo gau
ti atsakymai, kad raštų nuora
šus gavo.

Kanados vilniečiai 1958 m. 
rašė protesto raštus Hamil
tono CHCH televizijos stočiai, 
protestuodami dėl “Polish 
Canadian Program” rodomos 
laidos tais metais spalio 
12 d... kur Vilnius hūvo vadi
namas Wilno ir įjungtas į Len
kijos valstybės teritoriją.

Kanados vilniečiai prisidėjo 
prie šelpimo siuntiniais esan
čių Sibiro tremtyje savo bro
lių ir sesių vilniečių. Po atlik
tos Sibiro tremties padėjo fi
nansiškai grįžti į tėviškę dide
lei Vinco Sakaičio-Sukacko 
šeimai. Jų buvo 6 vaikai, tėvas 
ir motina.

Lenkijos Lomžos vyskupo Sa- 
sinowskio laiške, paskelbtame 
1982 m. “TŽ” 20 nr. parašyta: 
“Toji nedidelė ‘lietuvių vei
kėjų’ grupė savo elgesiu sklei
džia tikrai nemalonią atmosfe
rą lenkų-lietuvių gyventojų 
santykiuose Seinuose...”

Tas vyskupo Sasinowskio 
laiškas primena lenkų okupa
cijos metų Vilniuje arkivys
kupą R. Jalbrzykowskj, kuris 
lietuvius kunigus iš lietuviš
kų Vilniaus ir Vilniaus kraš
to parapijų keldavo į lenkiš
kas parapijas. Jalbrzykowskis 
nekentė lietuvių. Atrodo pana
šaus būdo yra ir vyskupas Sa- 
sinowskis. Ateistams tokia jo 
laikysena atrodo labai juokin

Toronto studentų ateitininkų vėliava su palyda Lietuvos Kankinių parapi
jos procesijoje metinės šventės proga Nuotr. M. Borusienės

gai: dvasiškiai nesugeba Kris
taus mokslo skelbti skirtingų 
tautybių žmonėms vienoje 
šventovėje. Kad nebūtų tik 
tuščias priekaištas, cituoju 
Paryžiaus lenkų žurnale “Kul
tūra” (1981 m. 3 nr.) lenkų ra
šytojo ir žurnalisto pareiški
mą straipsnyje “Lenkija — mo
tina šventųjų”: “Nesupranta
mas priešiškas lenkų dvasiš
kių nusistatymas prieš lietu
vius ir gudus Suvalkuose”. 
“Ten esąs liguistas nusiteiki
mas lenkams daro daugiau ne
gu gėdą”.

Dabartinė veikla
Vilniečių eilės gana spar

čiai retėja. Vienus sunki am
žiaus našta slegia, kitų jaus
mai atbuko, šalinasi nuo bet- 
kokios veiklos. Pajėgieji tebe
veikia, kad būtų išlaisvinta 
pavergtoji mūsų brangi Tėvy
nė Lietuva.

Dabartinę Kanados krašto 
vilniečių valdybę sudaro: Pau
lė Ancevičienė, Petras Česnu- 
lis, Jeronimas Cicėnas, Vytau
tas Pečiulis, Bronius Saplys, 
Vaclovas Skrebutėnas ir Ste
ponas Varanka.

Žinomo vilniečio adv. An
tano Juknevičiaus ir kitų vei
kėjų pastangomis VKLS-ga 
1956.VI.23 VLIKo plenumo 
buvo priimta į VLIKą kaip “Ry
tų Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis”. Vilniečiai savo darbais 
įrodė, kad jie atlieka gana svar
bų darbą Lietuvos labui. Tuo 
laiku adv. Juknevičius Niujor
ke padarė pranešimą apie “Ju
ridinį Vilniaus statusą tarp
tautinės teisės šviesoje”. Pa
skaitoje dalyvavo konsulai, 
VLIKo ir Bendruomenės atsto
vai.

Dr. A. M. Budreckio ruošia
ma anglų kalba laida “Rytų 
Lietuvos” yra įpusėjusi. Ji bus 
papildyta ir pritaikyta angliš
kai skaitančiai publikai.

Petro Česnulio atsiminimų 
knyga “Nužmogintieji” jau bai
giama versti į anglų kalbą. Jei
gu neįvyks nenumatytų kliūčių, 
ji pasirodys šių metų pabaigo
je ar 1983 m. pradžioje.

Kvietimų negavę vilniečiai, 
jų bičiuliai ir prijaučiantieji 
yra maloniai kviečiami atsilan
kyti į X-ąjį vilniečių tradicinį 
sąskrydį š.m. birželio 26 d. (70 
Main Street, Paris, Ontario, 
N3L 1E6). Telefonas: 1(519)442- 
4137.

K. BARĖNAS
D. Britanijos Mančesteryje 

gyvenąs lietuvių veikėjas Vla
das Kupstys, žemaitis nuo 
Plungės, gimęs 1912 m. birže
lio 15 d., sulaukė savo amžiaus 
70 metų sukakties.

Vladą pažįstu nuo jo pirmų
jų žingsnių į lietuviškos visuo
menės viršūnes tame Mančes
teryje. O tai buvo labai seniai. 
Šitaip ir kitaip kitiems talki
nęs (atsimenu, su kokiu entu
ziazmu ir atsidėjimu jis plati
no anuomet pradėtos kurti Lie
tuvių Namų bendrovės akcijas 
1950 m. jis buvo išrinktas ta
da ypač didelio DBLS Mančes
terio skyriaus pirmininku. 
Pirmininkai anuomet maždaug 
kasmet keisdavosi, o V. Kups
tys vis buvo perrenkamas iki 
1955 m. Po pertraukos jis ir 
vėl pirmininkavo skyriui 1964- 
65 m. Tokio patvaraus entuzias
to reikėjo lietuviams, tokį jie 
ir rinko.

Jo pirmininkavimo laikais 
(1951 m.) tas skyrius, remia
mas kun. J. Steponaičio, nu
tarė Mostono kapinėse, kuriose 
daugiausia laidojami lietu
viai, pastatyti paminklinį kry
žių pažymėti Lietuvos krikšto 
700 m. sukakčiai. Sumanymo 
vykdymas, žinoma, užtruko iki 
1953 m. Paminklą suprojektavo 
dabar Montrealyje gyvenąs J. 
Šiaučiulis. O į šventinimą at
vyko ne tik būriai lietuvių, bet 
ir vysk. V. Padolskis, ir 5 ku
nigai. Didelė buvo iškilmė, 
kuriai kaip tik vadovavo tą kry- 
žiaus-paminklo statymą orga
nizavęs pirm. V. Kupstys.

D. Britanijos Lietuvių Są
jungos gyvenime jis ir kitaip 
yra dalyvavęs. Kol buvo dar 
tos organizacijos apygardos, 
jis dirbo jos valdybose.

Klubo veikloje
Mančesterio lietuviai labai 

vertina savo klubą. Ne kiekvie
nas miestas tokį turi. O rūpin
tis yra kuo, nes į klubą juk su
plaukia tautiečiai ne tik iš to 
didelio miesto, bet ir iš toli
mesnių apylinkių ir tada, kai 
būna koks minėjimas, susirin
kimas ar repeticijos, kai lie
tuvis nori susitikti lietuvių. 
Nebūtų klubo, nebūtų sąlygų 
veikti ir susitikinėti. Į to klu
bo vadovybę vis stengiamasi 
išrinkti rūpestingus ir praktiš
kus žmones, kurie žiūrėtų, kad 
pastatas būtų gerai užlaiko
mas ir kad duotų pelno. V. 
Kupsčiui yra tekę dirbti klubo 
valdybose, bet 1964-66, paskui 
1969, dabar ir vėl po pertrau
kos jis vis buvo renkamas pir
mininku. Būna gerų ir kitų, 
bet, matyt, tas stiprus žemai
tis vis geriausias.

Karių organizatorius
Atitrūkęs nuo kitų visuome

ninių reikalų, kitų padedamas, 
jis ėmėsi iniciatyvos organi
zuoti buvusius lietuvius ka
rius. Taip 1955 m. Mančeste
ryje gimė karių veteranų “Ra
movė”. Karinę uniformą vil
kėjusių ten būta nemažai vyrų, 
nes tas skyrius, rodos, ir da
bar dar turi daugiau narių, 
negu kuri nors kita to miesto 
lietuviška organizacija. Kups
tys suorganizavo, Kupstys ir 
pirmininku vis buvo renkamas 
net penketą metų iš eilės, tik 
vėliau, kitomis pareigomis už
imtas arba norėdamas pabūti 
laisvesnis, pasitenkino ma
žiau rūpesčių reikalaujančia 
vicepirmininko ar valdybos 
nario vieta, vadovybę perleis
damas K. Murauskui.

O ta organizacija dabar jau 
daug metų pagal tradiciją ren
gia Dariaus ir Girėno bei Ka
riuomenės šventės minėjimus. 
Rudenį ji kasmet dalyvauja 
Eccles mieste kartu su anglų 
atsargos kariais jų šventėje, 
kai minimi žuvusieji, ir pade
da prie paminklo lietuvišką 
vainiką. Mančesteriškiai, su
prantama, tuo bendradarbiavi
mu ir proga taip iškilmingai 
pasirodyti visada didžiuojasi.

Organizuotoje veikloje
Turėdamas savo šeimoje 

skautiško jaunimo ir rūpinda
masis juo, jis keletą metų pir
mininkavo skautų tėvų komite
tui ir nemažai padėjo vieti
niams skautų vienetams. Kol 
tame mieste dar reiškėsi lie
tuviai sportininkai, V. Kups
tys ir ta sritim stengėsi pasi
rūpinti, ypač kai pirmininkavo 
Mančesterio lietuvių klubui. 
Jis vaidino anais pokario me
tais, kai dar buvo apstu scenos 
entuziastų, net ir pirmininka
vo vaidintojų grupei. Daina-

VLADAS KUPSTYS, Britanijos 
lietuvių veikėjas Mančesteryje

vo chore nuo pat pradžių, o 
paskui dar ilgai mažesniuose 
dainininkų vienetuose.

Nemažai metų jis yra dir
bęs ir Mančesterio lietuvių ko
ordinaciniame komitete, kuris 
derina visų organizacijų veik
lą. Kai tas komitetas minėjo 
savo veiklos 15 metų sukaktį ir 
nusipelniusius apdovanojo 
specialiais padėkos raštais, 
tų pagerbtųjų būrelyje buvo ir 
Vladas Kupstys, jau didelį 
veiklaus lietuvio kapitalą ne- 
šęsis ant savo pečių. Nuo ano 
įvykio praėjo jau daugiau kaip 
dešimtmetis, ir šio žmogaus 
lietuviškos veiklos nuopelnai, 
be abejonės, dar žymiai padi
dėjo.

Pagerbdamas jį už aktyvią 
veiklą, DBLS Mančesterio sky
rius 1977 m. išsirinko V. Kupstį 
savo garbės nariu

Sankirčių ugnyje
Atstovaudamas kuriai nors 

Mančesterio lietuvių organiza
cijai, dalyvaudavo jis ir DBLS 
suvažiavimuose bei prisiimda
vo įvairias pareigas. Štai iki 
šių metų suvažiavimo buvo 
DBLS tarybos narys, bet toliau 
nebesutiko kandidatuoti. Kai 
Britanijos lietuviuose prasi
dėjo ta garsioji “raganų me
džioklė”, didelis spaudimo 
svoris buvo permestas į V. 
Kupstį. Stengtasi per jį būti
nai išsiaiškinti, kaip ten atsi
tiko, kad “Europos Lietuviui” 
rašytas, bet ten nespausdintas 
ir po to DBLS taryboje svars
tytas jo laiškas atsidūrė Ame
rikos žemyno lietuvių laikraš
čiuose ir dar buvo atspausdin
tas kartu su tuo triukšmą su
kėlusiu pamfletu “Destroy the 
worm”. Pakartotinis spaudi
mas stipriai paveikė jo svei
katą.

Be abejonės, atsigauti po 
smūgių nelabai padės ir “Pa
saulio Lietuvio” gegužės nu
meryje išspausdintasis “Eu
ropos Lietuvio” redaktoriaus 
J. Vilčinsko laiškas, kuriame 
tiek daiug veikęs Vladas Kups
tys išvadintas mažaraščiu. Su
kakčiai — naujas neužtarnau
tas smūgis iš tų viršūnių, ku
rios, sako, rūpinasi lietuviš
ka veikla ii- remia kiekvieną 
veiklų tautietį!

Tačiau gausūs Vlado draugai 
ir bičiuliai ir jo ilgų metų 
veiklos bendradarbiai bei tal
kininkai visoje D. Britanijoje 
be jokių rezervų sukakties pro
ga nuoširdžiai linki jam dar 
daug metų žemaitišku atsparu
mu nešti lietuvišką vėliavą.

IRENA SLYŽYTĖ-MOORE. baigu
si mikrobiologijų bakalaurės laips
niu, dabar studijuojanti veterina
rijų Guelphe, Ont., drauge su savo 
vyru William. Yra lankiusi Vasa
rio 16 gimnazijų V. Vokietijoje, 
baigusi Šv. Juozapo gimnazijų 
Sault Ste. Marie, dalyvavusi tau
tinių šokių grupėje “Gintaras”, tau
tybių savaitės karalaitė Sault Ste. 
Marie, Ont., stovyklautoja ir sto
vyklos vadovė, ateitininkė, aktyvi 
lietuviškos veiklos dalyvė Sault 
Ste. Marie
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Lietuvos krikšto 700 metų sukakties proga Britanijos Mančesteryje lietu
vių pastatytas paminklas

Žydai pagerbė lietuvį
Izraelio konsulas įteikė medalį ir dėkingumo pažymėjimą 

Stasiui Jucevičiui Toronte

Š. m. gegužės 6, sekmadienį, 
3 v.p.p., p.p. Jucevičių namuose 
Toronte susirinko nemaža gru
pė lietuvių ir žydų reto pobū
džio iškilmei, būtent, pagerbi
mui lietuvio, išgelbėjusio po
ros žydų gyvybes vokiečių oku
pacijos metais Lietuvoje. Ši 
iškilmė turėjo būti vieša, žy
dų bendruomenės akivaizdoje, 
tačiau kuklusis mūsų tautietis 
su savo žmona Petronėle to ne
norėjo. Todėl į jo namus atvyko 
ir Izraelio konsulas su savo 
žmona, ir Kanados Žydų Kon
greso atstovai, ir keletas iš 
Lietuvos kilusių žydų. Iš lie
tuvių pusės dalyvavo p.p. Ju
cevičių artimieji, kun. J. Staš- 
kus, kun. Pr. Gaida ir kiti.

Izraelio konsulas David 
Ariel, kaip Izraelio valstybės 
atstovas, pasakė kalbą, pabrėž
damas, kad žydų tauta turi ilgą 
istoriją ir atmintį. Ji nepamirš
ta tų žmonių, kurie gelbėjo jos 
tautiečius. Esą jų garbei Jeru
zalėje yra įrengta Teisiųjų 
alėja, kurioje sodinami mede
liai gelbėtojų vardu, be to, “Jad 
Vašem” institucija įteikia tei
suolių medalius ir pažymėji
mus. Kai atsiranda išgelbėtų 
žydų, kurie paliudija apie sa
vo gelbėtojus, speciali komisi
ja ištiria kiekvieną atvejį ir 
nutaria jų pagerbimą. Tuo bū
du esą žydai pabrėžia mintį: 
kas gelbėjo vieną žydą, gelbė
jo visą tautą.

Pasakęs kalbą, konsulas D. 
Ariel įteikė Stasiui Jucevi
čiui medalį, pažymėjimą ir 
pranešė, kad jo vardu Jeru
zalėje pasodintas medelis la
bai gražioje, istorinėje vieto- 
jė. P. Jucevičienei konsulas 
įteikė gražiai išleistą knygą 
apie Jeruzalę.

Kanados Žydų Kongreso at
stovas inž. Leipziger taip pat 
pasakė kalbą, išreikšdamas ne 
tiktai Kanados žydų dėkingu
mą, bet ir pabrėždamas, kad 
St. Jucevičiaus ir jo artimųjų 
pastangos gelbėti žydus Lie
tuvoje buvo herojiškos, nes 
rizikavo savo gyvybe.

St. Jucevičius, sujaudintas 
tokios apeigos bei tokių kalbų, 
tarė jautrų padėkos žodį ir 
pranešė, kad tą dieną gavęs 
telefoninį sveikinimą iš savo 
išgelbėtųjų žydų, dabar gyve
nančių Izraelyje.

Pasivaišinus žydų paruoš
tais valgiais bei gėrimais, vie
nas iš tos iškilmės organizato
rių — p. Okun (Okunevičius) at
nešė tortą su dviem žvakutėm 
prie p.p. Jucevičių. Užpūtus 
žvakes, sugiedota “Happy 
birthday” ir “Ilgiausių metų”.

Iš privataus pokalbio su p.p. 
Jucevičiais paaiškėjo, kad jie
du yra dzūkai iš Lazdijų. S. Ju
cevičius vokiečių okupacijos 

laikais dirbo farmacijos srity
je, turėjo sunkvežimį ir iš Kau
no geto išgabeno žydus, atėju
sius pirkti vaistų. Jie buvo 
slepiami Lazdijų apylinkėse. 
Išgelbėtųjų tarpe buvo Vulfas 
Michnovskis ir jo žmona Riva, 
dabar gyvenantys Izraelyje. Jie 
pasirašė liudijimą apie savo 
išgelbėjmą ir įteikė atitinka
mai institucijai Izraelyje. Tuo 
būdu jo vyriausybė surado p.p. 
Jucevičius.

Svečių tarpe buvo ir Kaune 
gimęs Elly Gotzas. Jis šiek tiek 
kalba lietuviškai. Iš Lietuvos 
su tėvais 1945 m. buvo išvež
tas į Dachau stovyklą sunaiki
nimui. Tada turėjo 12 metų. 
Laimingu būdu liko išgelbė
tas su tėvais vokiečiams pra
laimėjus karą. Dabar jis yra 
elektronikos inžinierius, dir
bąs skaitytuvų (kompiuterių) 
srityje. Sakėsi nepriklausęs 
Lietuvos Žydų Draugijai To
ronte, nes jos nariai esą dau
giausia vilniečiai ir senosios 
kartos žmonės. Jo žmona gimu
si Afrikoje, bet jos motina — 
gimusi Lietuvoje.

Po poros valandų baigėsi 
kukli iškilmė, parodžiusi mū
sų tautiečių humaniškumą. 
Tokių mūsų tautiečių, gelbė
jusių žydus Lietuvoje vokie
čių okupacijos laikais, yra ne
mažai išeivijoje. Deja, jie lieka 
nežinomi. Dabartiniu metu 
svarbu, kad jie išeitų viešu
mon, surastų savo išgelbėtus 
žydus ir parodytų pasauliui, 
jog Lietuvoje netrūko žmonių, 
kurie rizikavo savo gyvybe, 
gelbėdami kitus. Jų herojiš
kumas atsvertų kaltinimus, 
dažnai perdėtus, lietuvių tau
tai. Kr.

• Namai be lietuviškos spaudos 
— pilis be tautinės šviesos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Ronccsvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954
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“Lietuviai Sibire”
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Stambūs pėdsakai lietuvių raštijoje
Š.m. birželio 18 d. rašytojui, žurnalistui ir visuomenininkui Vytautui Alantui sukanka 80 metų

bus, pasimetusių Lietuvos vai
kų odisėją, mirtį, badą, ligas, 
herojizmą, solidarumą bei gi
liai krikščionišką filosofiją, 
išplaukiančią iš paties tauriau
sio lietuviško charakterio 
bruožų ir mūsų senosios istori
jos palikimo. Vietomis skai
tant darosi taip graudu, jog be
veik norėtųsi, kad toji knyga te
būtų nuotykių romanas, o ne 
tikrovė, kuri egzistuoja ir da
bar anapus marių ir kuriai 
palengvinti mes esame beveik 
bejėgiai, nes laisvasis pasaulis 
vis dar mūsų ii- jų šauksmo 
nenori girdėti...

Toliau seka “Kalinių kan
čia”, pradedant JAV piliečio 
Mykolo Devenio pasakojimu. 
Kalinių tarpe eilė moterų ap
rašo Sibiro kalinių stovyklas, 
kuriose iš 200 karininkų išli
ko vos šeši, pasakoja apie kalė
jimus Lietuvoje ir Sibire, apie 
pagrobimą Austrijoje... Liu
das Odinas dalinasi prisimini
mais iš mirties kolonos...

Dalia Grinkevičiūtė smul
kiai ir jautriai pasakoja apie 
lietuvių tremtinių gyvenimą 
Jakutijoje.

Pačiame knygos viduryje 
įdėtas nuotraukų rinkinys “To
li nuo tėvynės”. Tai dauguma 
laidotuvių nuotraukų, vieto
mis įsiterpia nepaprastai liūd
na pirmosios vaikų Komuni
jos nuotrauka ir kuklių lietu
viškų vestuvių vaizdai. Daug 
kur motinos stovi ties savo 
kūdikių kapais, sūnus — ties 
savo motinos. Tai vis kapai per- 
anksti mirusių, iškankintų mū
sų tautos dukrų ir sūnų.

Antroje dalyje didžiulis 
pluoštas išvežtųjų laiškų. Tai 
širdį veriantys paprasti laiš
kai, kurie išpasakoja daugiau, 
negu ilgi beletristikos tomai. 
Gyvenimo tikrovė trykšte 
trykšta iš kiekvienos eilutės, 
o gilus skausmas slepiamas 
kuklios maldos žodžiais.

Pabaigoje du puslapiai su 
nuotraukomis ir trumpomis 
biografijomis išvežtųjų ir nu
kentėjusių nuo bolševikų atmi
nimui.

Knygos “Lietuviai Sibire” 
iniciatoriaus ir redaktoriaus 
kun. dr. Juozo Prunskio žo
džiais tariant, mes turime tą' 
baisią tautžudystę išryškinti, 
kad ji ne tik liktų prisiminimu 
mūsų priaugančioms kartoms, 
bet ir būtų gyva dokumentaci
ja kovai su sovietine propa
ganda. Kada nors ir jie atsi
durs kaltinamųjų suole. Tada 
ši knyga, autentiškas jų nusi
kaltimų parodymas, bus savo 
uždavinį atlikusi.

Yra vilčių, kad toji knyga 
netrukus pasirodys ir anglų 
kalba. Lengvas ir paprastas 
tekstas patrauks ir eilinį skai
tytoją, o kiekvienam lietuviui 
ji yra būtina.

Knygą išleido Amerikos Lie
tuvių Bibliotekos leidykla 
(Lithuanian Library Press, 
Inc.), 3001 West 59th St. Chica
go, Ill. 60629, USA, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. 
Knygos kaina $20.00.

Su giliu liūdesiu ir pagarba 
vartau didelio formato knygą, 
kurios viršelį puošia Sibiro 
taigose trumpam poilsiui susi
glaudęs tremtiniŲ būrelis. Visi 
veidai vienodi, kaip ir jų skur
dūs drabužiai, tik giliai įdubu
sios akys ir nuo maisto stokos 
atsikišę žandikauliai kalba į 
mus su kančios išraiška. Tai 
sovietiškojo “rojaus” gyvenimo 
aukos, šaukiančios pasaulio 
dėmesio ir teisingumo, kurių 
vienintelis nusikaltimas buvo 
noras gyventi ir mirti savo pro
tėvių žemėje.

Redaktoriaus kun. dr. Juozo 
Prunskio įžanga lietuvių ir 
anglų kalbomis supažindina 
skaitytojus su knygos užduo
timi: būti kaltinamuoju doku
mentu didžiojo sovietinio 
smurto vykdytojams ir pamink
lu žuvusiems Sibire, kurių že
miški palaikai ilsisi nepaženk
lintuose kapuose po amžinai 
užšalusia svetima žeme.

Jei esame pratę skaityti as
meninius tremtinių ir kalinių 
pergyvenimus atsiminimų pa
vidale, tai ši knyga jau kalba 
į mus kaip dokumentas papras
tais, trumpais sakiniais, be 
literatūrinių pagražinimų. Ji 
kalba į mūsų jausmus ir į kiek
vieno civilizuoto žmogaus pro
tą kaip teismo liudininkų do
kumentas, kuriuo abejoti nega
lima ir kurio kaltinimams at
remti argumentų nėra. “Tai 
geriausias atsakymas į sovieti
nę propagandą” — vieno priva
taus pokalbio metu pasakė 
kun. dr. Juozas Prunskis, į tos 
knygos redagavimą sudėjęs vi
sas savo jėgas ir ilgametę šios 
srities darbo patirtį.

Knyga gausiai iliustruota 
dail. Jono Stungio piešiniais, 
kuriuose juodo rašalo ar ang
lies tvirtais brūkšniais jis pa
jėgė atkurti šiurpulingas see- , 
nas be pertempto sentimento, 
tik su geru žiupsniu realizmo, 
kurį švelnina ekspresionisti
niai niuansai, teikdami ilius
tracijoms reikiamas dimensi
jas ne vien individo skausmui 
išryškinti, bet ir jo skausmo 
sklidimui į masę atvaizduoti 
(pvz. 36 psl. “Ešalonas”).

Pirmoji knygos dalis pava
dinta "Liūdni atsiminimai”. 
Tai paprastais žodžiais atpa
sakoti gyvų liudininkų išgy
venimai ir trėmimų proceso 
pasakojimai, išvardinant vie
toves, vardus ir pavardes, tik 
nutylint vietomis, kur “gali su
sidaryti ^komplikacijų". Visi 
parodymai yra pasirašyti, dau
gumoje atvejų su pridėtomis 
nuotraukomis.

Čia užtinkame pavardes ir 
mažažemių ūkininkų (Rama
nauskai iš Salako apylinkės), 
ir buvusio prezidento Alek
sandro Stulginskio, ir mūsų 
profesorių, generolų, ministe- 
rių, dvaro savininkų, gydyto
jų ir mokytojų. Vieni atpasako
ja pačių išvežimų faktus, kiti 
vaizdžiai aprašo gyvenimą Si
bire, Krasnojarsko miškų dar
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Toronto “Atžalynas”, besirengdamas į tarptautinį festivalį Portugalijoje, 
surengė tautinių šokių maratoną High Parke. Šokėjų nuotrauką įdėjo 
dienraštis “The Toronto Sun” pirmame puslapyje

Rašytojas VYTAUTAS ALANTAS. Portretas, pieštas dail. Danguolės 
Šeputaitės-Jurgutienės. Š. m. birželio 18 d. rašytojui sueina 80 m. amžiaus

Naujas “Varpo”numeris (17)
A. RINKŪNAS

Varpininkų Filisterių Drau
gijos leidžiamą retesniais tar
pais išeinantį “Varpo” žurnalą 
gal nederėtų žurnalu irvadinti. 
Savo turiniu ir apimtimi jis 
daugiau tinka knygų serijos ka
tegorijai, nes turi knygų for
mato 184 puslapius.

Apžvalgos reikalui jo turinį 
galima būtų paskirstyti į ke
lias dalis: politiniai-studiji- 
niai straipsniai, literatūros 
apžvalga, prisiminimai-nekro- 
logai, “Gyvenimas ir idėjos” 
— išeivijos politinio bei kultū
rinio gyvenimo apžvalga, poe
zija.

Politinių-studijinių straips
nių skyriuje šias eilutes rašan
čiam giliausią įspūdį paliko 
dr. K. Karvelio “40 metų po 
kūju ir pjautuvu”, ypač straips
nio poskyris “Lietuvos sovieti
zacijos pasekmės”. Ten rašo
ma: “Gimtojo sodžiaus vertė 
lietuviui beveik tokia pati, 
kaip sveikatos vertė jaunuo
liui. Jaunuolis pasigenda svei
katos jos nustojęs, o lietuvis 
kaimo — iš jo išklydęs. Šian
dien, kai paskutinis okupuoto
sios Lietuvos gyventojų sura
šymas parodė, kad 61% Lietu
vos jau gyvena miestuose, kai
mo vertę labai vaizdžiai pa
rodė savo apybraižoje ‘Už 
liepsnojančių durų’ Marceli
jus Martinaitis ‘Pergalės’ (va
dinasi, Lietuvoje leidžiame) 
žurnale 1980 m. 5 nr. Štai ke
letas jo minčių: ‘Daugeliui 
mano kartos žmonių sąvoka 
‘gimtasis kaimas’ yra gana są
lygiška. Daugeliui tėviškė tapo 
vien prisiminimai, literatū
ros vizija... Dabai- viskas nau
ja. Dažnai ‘gimtasis kaimas’ 
nepalieka net medžio, kelio ar 
upės. ...Pasikeitė visas peiza
žas... Vyrauja didžiulės vien
tisos masės, kelių ir laukų geo- 
metriškumas. Tik arimuose kai 
kur prasimuša buvusių pama
tų ir šulinių vietos” (46 p.).

Šiuos žodžius skaitant, pri
simena nesenos dr. K. Ėringio 
pastabos, kad jis, gavęs iš To
ronto “Aro” jų plokštelę ir ją 
išklausęs, liūdnai palingavo 
galva ir pasakė: “Tiesa yra at
virkščia. Ne mes esame “nebe- 
tie”, bet visa Lietuvos gamta 
nebe ta. Dainuojamų miškų,- 
uogienojų, kaimo kelių ir ta
kelių jau nebėra. Net mažus 
upelius nukreipė į kitas vagas 
ar užpylė”.

J. Audėno straipsnis “Sovie
tų propaganda ir tikrovė” iške
lia kelis faktus, kodėl Sovie- 
tijoje niekas nesiseka. Tos 
priežastys yra: 1. utopiniai 
komunizmo planai praktiškai 
išvirto į valdovų šiltų vietų 
išsaugojimo pastangas, 2. kons
titucija keičiama pagal dikta
toriaus norus, 3. perdidelės 
išlaidos ginklavimuisi, šnipi
nėjimui, užsienio komunistų 
veiklos palaikymui.

J. Daugėla straipsnyje "Ko
munizmo propaganda naujo
mis gaidomis” iškelia, kad vis 
daugiau vėl pradėtas links
niuoti “patriotizmas”, vietoje 
anksčiau buvusios madoje kla
sių kovos. Studijinių straips
nių skyriuje savo vietą turi dr. 
P. Joniko mintys apie “Varpo” 
(senojo, kudirkinio) kovą už 
lietuvių kalbos išlaikymą anais 
laikais. Į šį svarių straipsnių 
skyrių gal nereikėjo dėti ap
žvalgos politinės polemikos 
tarp Br. Nainio ir T. Remeikio.

Ne tokie jie jau dideli intelek
tualai.

Ypač plati literatūros ir 
spaudos apžvalga. Jai recen
zuoti reiktų atskiro straips
nio. Paminėtina gal tik tai, kad 
pabrėžtinai išgiriamas Anato
lijus Kairys už “Po Damoklo 
kardu” antrąją dalį, daug ge
resnę už pirmąją. Antroje laz
dos pusėje atsiduria V. Voler- 
tas su “Greitkeliu”, apie kurį 
sakoma: “Skaitytojas tame ro
mane neras nei estetinio, nei 
dvasinio, nei, pagaliau, pra
moginio pasigėrėjimo” (p. 133).

Platus nekrologų skyrius, ku
riame išsamiai paminėti V. 
Čižiūnas, E. Prūsienė (gim. 
1872 m.), dr. Z. Danilevičius, 
J. Urbelis, K. Karazija ir dr. 
N. Rastenis.

“Gyvenamųjų idėjų” skyrius 
nuveda į šių dienų Amerikos 
lietuvių visuomeninio gyveni
mo klampynes. J. Daugėla su 
nostalgija prisimena netaip 
jau senus laikus, kai JAV-se 
kiekvienoje vietovėje buvo 
ALTos rengiamas tik vienas 
Vasario 16-sios minėjimas ir 
buvo tik viena aukas renkan
čio kepurė. Dabar tų kepurių 
turime net kelias, o šių metų 
Vasario 16-sios šventė Čikago
je buvo minima net devyniose 
vietose. (Kanada į tokią pel
kę dar nėra nuėjusi).

Tas pats J. Daugėla pasisako, 
kad pirmenybę reikėjo duoti 
ne universitetinei katedrai, 
bet griūvančiam lituanisti
niam švietimui ant kojų pasta
tyti. Kritikuojamas “Pasau
lio Lietuvis” už partinį šališ
kumą- laikraštyje, kuris turėtų 
būti visų. Iškeliama, kad kom- 
poz. J. Gaidelis negavo Puli- 
tzerio muzikinės premijos tik 
dėlto, kad JAV Lietuvių Fon
das nedavė pašalpos vertinto
jų komisijos reikalaujamai 
garsinei juostai padaryti. Pa
sak “Varpo”, taip įvyko štai 
dėlko: “Aną liet, kompozitorių 
koncertą su garsiuoju Čikagos 
simfoniniu orkestru didžiulė
je vidurmiesčio salėje — Or
chestra Hali — surengė žmo
nės, artimi Reorganizuotai 
Lietuvių Bendruomenei. Gi 
Lietuvių Fondas, kaip faktiš
koji JAV LB filiale, rado rei
kalą lietuvių kultūros popu
liarumą paaukoti vienos gru
pės partiniam interesui” (p. 
162). Tai “Varpo” nuomonė. 
Kiek ji teisinga, sunku pasa
kyti, nes tokiais atvejais rei
kėtų matyti abi medalio puses.

BIRUTĖS 
KEMEZAITĖS 

1981 metų poezija 
“Nebijok žaibų, 

nei vėtrų", 
spaustuvės suvėlinta apie 
7 mėnesius, jau pradėta 
siuntinėti užsisakiusiems 
ir rėmėjams. Užsakymus 
prašome siųsti: B. Keme- 
žaitės Poezijai Leisti Ko
mitetui, 4039 So. Maple
wood, Chicago, Illinois 
60632, USA arba Birutei 
Kemežaitei, 7124 So. 
Mozart St., Chicago, III. 
60629, USA. Knygos kai
na su persiuntimu $5.85.

Komitetas

V. Alantas (iki 1936 m. Jakše- 
vičius) gimė 1902 m. birželio 18 
d. Sidabravo bažnytkaimy, 
Naujamiesčio valsč. smulkių 
verslininkų šeimoje. Apie 1910 
m., tėvams nusipirkus stambų 
ūkį, Kriaukėnų dvaro centrą, 
V.A. augo ir brendo ūkio ap
linkoje, ūkininkaudamas ir 
dirbdamas visus žemės ūkio 
darbus kartu su šeimyna. Ka
rui baigiantis, 1917 m. įstojo 
į tik ką įsisteigusią Šiaulių 
lietuvių gimanziją.

Būdamas 17 metų, 1919 m. iš 
ketvirtos gimnazijos klasės 
įstojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę. Ištarnavęs ka
riuomenėje apie pusę metų, 
apsiraminus vidaus padėčiai, 
grįžo į Šiaulių gimnaziją, ku
rią baigė 1923 m. Tais pačiais 
metais įstojo į Vytauto Didžio
jo universiteto humanitarinį 
fakultetą, kuriame vienerius 
metus studijavo lietuvių lite
ratūros, prancūzų literatūros 
istoriją ir lietuvių kalbą. 1924- 
25 m. buvo Plungės gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoju. 1925-1929 m. studi
javo Prancūzijoj, Montpelier 
universitete, klausydamas 
meno istorijos, pasaulinės 
istorijos, psichologijos ir ki
tus kursus, kuriuos baigė li
cenciato laipsniu.

Grįžęs į Kauną, 1930-1934 m. 
dirbo ELTOJE kaip prancūzų 
skyriaus redaktorius. 1934- 
939 m. buvo vyr. “Lietuvos Ai
do” redaktoriumi. Per pirmąjį 
bolševikmetį buvo pasitrau
kęs į Vokietiją, iš kurios po 
metų grįžo ir buvo paskirtas 
Vilniaus miesto teatro direk
torium. Lietuvą užplūstant 
antrą kartą bolševikams, pa
sitraukė į vakarus, kur iki 1949 
m. gyveno tremtinių stovykloje 
Dillingene. 1949 m. emigravo 
į Ameriką ir apsigyveno De
troite. Ten iki išėjimo į pen
siją (1968 m.) dirbo kaip pa
prastas darbininkas Fordo au
tomobilių fabrikuose.

Rašytojas ir žurnalistas
Kaip rašytojas V. Alantas 

yra labai šakota asmenybė. Jis 
rašė noveles, romanus, dramos 
veikalus, o paskutiniu laiku 
pradėjo rašyti ir poeziją. Jo 
šiek tiek poezijos buvo spaus
dinama periodikoje. Netrukus 
išeis iš spaudos ir jo eilėraš
čių rinkinys “Paversmiai”.

Taip pat reiškėsi kaip gabus 
žurnalistas ir publicistas, re
daguodamas “Lietuvos Aidą” 
ir rašydamas ne tik savo reda
guotame “Lietuvos Aide”, bet 
ir “Lietuvyje”, “Vaire”, “Nau
jojoje Romuvoje” ir kitur. Jis 
daug rašė tautinės kultūros ir 
ideologijos, politikos, visuo
menės ir kitais klausimais, be 
to, varė plačią polemiką su 
opozicine spauda.

Kaip žurnalistas ir publi
cistas plačiai pasireiškė ir iš
eivijoj. Skaitė paskaitas įvai
riuose lietuvių sambūriuose, 
rašė įvairiais klausimais “Dir
voje”, “N. Viltyje”, “Draugo” 
liter, priede ir kt.

Lietuvoje ir išeivijoje V.A. 
priklausė rašytojų ir žurnalis
tų sąjungoms. Trumpą laiką 
prieš Lietuvos okupaciją V.A. 
buvo išrinktas žurnalistų są
jungos pirmininku. Išeivijoje 
žurnalistų sąjungai pirminin
kavo 1967-69 m. Rašytojų są
jungos jį yra pakėlusios į gar
bės narius.

Literatūrinis derlius
Literatūrinę karjerą V.A. 

pradėjo novelėmis, kurių išėjo 
6 rinkiniai: “Artisto širdis” 
1930 m., “Tarp penkių ir sep
tynių” 1934 m., “Ant siūbuo
jančios žemės” 1946 m., “Sve
timos pagairės” 1954 m., “Ne
munas teka per Atlantą” 1970 
m., “Atspindžiai ūkanose”, 
atrinktų novelių rinkinys, 1976 
m. Jo novelių tematika ir pro
blematika labai įvairi. Jis yra 

Lietuvių rašytojų suvažiavime Klevelande 1982 m. gegužės 22-23 d.d. Kraštinėje eilėje matyli J. JANKUS, kun.
St. YLA, B. GAIDŽIŪNAS, P. GAUČYS ir kiti Nuotr. V. Bacevičiaus

ne tik gyvenimo vaizduotojas, 
bet ir filosofas, socialinių pror 
blemų sprendėjas, psichologi
nės novelės kūrėjas.

Pirmasis V. Alanto romanas, 
pradėtas rašyti Vilniuje, tęs
tas V.Vokietijoj ir užbaigtas 
Amerikoje — “Pragaro po
švaistės” išleistas 1951 m. Vo
kietijoj, sukėlė išeivijos spau
doje porą metų užtrukusį 
triukšmą, kokio mūsų litera
tūros istorijoje nėra buvę. 
Apie jį buvo parašyta apie 150 
recenzijų, kuriomis jis buvo 
ir puolamas ir ginamas. “Pra
garo pošvaistėse” jo veikėjai 
jieško dvasinės atramos seno
vės lietuvių tikėjime. B. Jaci- 
kevičius visas recenzijas su
rinko ir 1971 m. Niujorke iš
leido atskira 213 psl. knyga 
“Pragaro pošvaistės atošvais
tėse”.

Visi kiti romanai V.A. jau 
parašyti jam gyvenant Ameri
koje. Romanas “Tarp dviejų 
gyvenimų” vaizduoja parti
zanų kovas antrosios sovietų 
okupacijos pradžioje. “Am
žinasis lietuvis”, romanas, 
vaizduojąs tremtinių gyveni
mą Amerikoje, taip pat sukėlė 
gyvas, neeilines diskusijas 
spaudoje ir visuomenėje. 
“Šventaragis” — romanas apie 
Mindaugo laikus, “Liepkalnio 
sodyba” — romanas iš nepri
klausomos Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo. Visi V.A. romanai 
parašyti sklandžia lietuvių 
kalba, turtinga naujadarais, 
stilinga ir lengvai visų paskai
toma.

Sceninė kūryba
V. Alantas pasireiškė ir dra

maturgijoje. Pirmoji jo drama 
“Užtvanka” 1932 m. buvo pasta
tyta valstybiniame teatre Kau
ne su dideliu pasisekimu ir 
kritikų buvo įvertinta labai 
teigiamai. Kitaip buvo su jo 
antra drama “Gaisras Lietuvo
je”, kurią žiūrovai priėmė ne
blogai, bet po antro spektaklio 
buvo išimta iš repertuaro. Mat 
dėl “Gaisro Lietuvoje” kilo 
nepasitenkinimas politiniuose 
sluogsniuose, nes dramos he
rojus sudegino senąją lūšnų 
bei pelkių Lietuvą ir sukūrė 
moderniosios Lietuvos tauti
niais pagrindais viziją. Po to 
V.A. bent dešimtmetį dramos 
veikalų nerašė. Ir tik vėliau, 
jau būdamas Vilniaus teatro 
direktorium, grįžo į dramatur
giją. 1942 m. parašė 3 v. pjesę 
“Gyvenimas iš naujo”, o 1943 m. 
komediją — “Buhalterijos klai
da”. Abu veikalai buvo vaidinti 
Vilniaus teatre. “Buhalteri
jos klaida” buvo daug kartų 
vaidinta išeivijoje, įvairiose 
lietuvių kolonijose ir buvo 
išversta į latvių kalbą. (“Už
tvanka”, “Gaisras Lietuvoje” 
ir “Gyvenimas iš naujo” liko 
rankraščiuose Lietuvoje).

Išeivijoje V.A. parašė 11 dra
mos veikalų. “Aukštadvaris” ir 
“Buhalterjos klaida” buvo iš
leista atskira knyga V. Vokie
tijoje. 1963 m.Čikagoje išspaus
dinta knyga “Devyni dramos 
veikalai”, kurioje tilpo “Bu
halterijos klaida”, “Aukšta
dvaris”, “Ragučio šaltinėlis”, 
“Visuomenės veikėjai”, “Šia
pus uždangos”, “Sąmokslas 
prieš savuosius”, “Žodžiai iš 
anapus”, “Penkios minutės 
prieš dvyliktą” ir “Kyla vėtra 
ūkanose”. “Saulėgrąžų sala” ir 
istorinė iš Mindaugo laikų tra
gedija parašyta eilėraščiais 
tebėra rankraščiuose.

Daugelis V.A. parašytų sce
nos veikalų buvo ir tebėra sta
toma scenos mėgėjų — Detroi
te, Los Angeles, Čikagoje, Ha
miltone, Toronte ir kitur. Iš
eivijoje parašytuose dramos 
veikaluose nebuvo sprendžia
ma jokių sceninių ar psicho
loginių problemų, kaip kad 
kituose veikaluose, parašy
tuose Lietuvoje, pvz. “Užtvan
koje”, “Gaisras Lietuvoje” ir 

“Gyvenimas iš naujo”. Gyve
nant Detroite parašyti veikalai 
buvo skiriami platesnei visuo
menei, imant temas iš kasdie
nio tremtinių gyvenimo arba 
pavaizduojant kovojančią Lie
tuvą mūsų partizanų didžiojo 
epo vaizdais. Kitaip sakant, 
jo dramos buvo glaudžiai su
sijusios su to laiko tautinėmis 
aktualijomis ir turėjo visuo
meninį bei patriotinį pobūdį.

Pastabos
Publicistinių straipsnių rin

kinys “Žygiuojanti tauta” buvo 
išleistas 1939 m. Lietuvoje. 
Parašė ir biografijų, pvz. A. 
Vanagaitis, jo gyvenimas ir 
darbai 1954 m.; Marija Dims- 
Černeckytė, “Ant kryžkelių 
senų”, biografija ir suredaguo
ta eilėraščių knyga 1971 m.; 
Romas Kalanta, biografinė 
apybraiža, 1976 m.

Visos kūrybos neįmanoma 
aprėpti trumpame straipsnyje. 
Jo įvairiomis temomis straips
nių ir atspausdintų paskaitų 
susidarytų keletas tomų, tik 
kažin ar juos kada nors kas 
surinks ir išleis atskiromis 
knygomis.

Pažymėtina, kad V. Alantas 
daugumą savo veikalų ir 
straipsnių rašė sunkiomis iš
eivijos sąlygomis, dirbdamas 
sunkų fizinį darbą. Nemaža 
jo kūrybos dalis buvo premi
juota: 6 noveles premijavo 
“Dirva”, o “Šventaragį” pre
mijavo Detroito lietuviai, Sta
siui Garliauskui surinkus pre
miją $750 iš skaitytojų.

V. Alantui pagerbti iškilmė 
buvo numatyta gegužės 30 d. 
Čikagoje, tačiau jam sunkiai 
susirgus, atidėta rudeniui. 
Šiuo laiku V.A. po sunkios 
širdies operacijos sveiksta 
savo namuose Detroite. Gar
bingam sukaktuvininkui lin
kime dar daug giedrių, svei
kų ir kūrybingų metų. A.K.

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ PASAULIS, 1981-82 moks

lo metų mokinių metraštis. To
ronto Maironio mokykla ir Augš- 
tesnieji Lituanistiniai Kursai. 
Atskingasis redaktorius — Vytau
tas Bireta, Maironio mokyklos ve
dėjas. Viršelis ir iliustracijos — 
dail. Danguolės Kuolienės ir Gie
drės Čepaitytės. Spaudė “Time 
Press Litho Ltd.”

Kajetonas J. Čeginskas, JUOZAS 
LUKŠA-DAUMANTAS (1921-1951). 
Iš Lietuvos laisvės kovų istori
jos. Lietuvių Kultūros Instituto 
leidinys 2 nr. Lampertheim 1982 
m., 18 psl.

Vincas Bartusevičius, LIETU
VIŲ KULTŪROS INSTITUTO UŽ
DAVINIAI IR DARBAI. Lietu
vių Kultūros Instituto leidinys 
1 nr. Lampertheim 1982 m. 16 psl.

Antanas Gustaitis, KO LIŪDI, 
PUTINĖLI? Eleginės satyros. 
Aplankas Romo Viesulo. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Tiražas — 700 egz. 
Bostonas 1982 m., 95 psl. Kaina 
— $7.00.

AIDAI, 1982 m. 2 nr., kovas- 
balandis. Straipsniai: Vincas Liu- 
levičius, Lietuvių išeivija: tau
tai nuostolis ar pelnas?; Antanas 
Rubšys, Išėjimai iš Egipto: liki- 
minis Šv. Rašto įvykis; Paulius 
Rabikauskas. Konstantino Sirvy
do asmuo ir reikšmė; dr. Vincas 
Vyčinas, Baltų kilmė; Vytautas 
Vaitiekūnas, Politika 1981 me
tais. Novelė — “Ašvaitas” Nelės 
Mazalaitės, eilėraščiai Joan 
Maragall (vertė P. Gaučys). Sky
riai — “Iš minties ir gyvenimo”, 
“Knygos”. Numeris iliustruotas 
Kęstučio Zapkaus paveikslų nuo
traukomis. Vyr. redaktorius — dr. 
Leonardas Andriekus. OFM, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA.

ATEITIS, 1982 m. 1 ir 2 nr. Vyr. 
redaktorius — kun. Kęstutis Tri
makas (850 Des Plaines Ave, Apt. 
409, Forest Park, IL 60130, USA).

LIETUVIŲ DIENOS, 1982 m. 
3 nr. Leidėjas — Antanas Skirius 
(4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
CA 90029, USA).
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Du redaktoriai lietuviu rašytoju suvažiavime Klevelande 1982 m. gegužės 
22-23 d.d. Kairėje “Aidu” žurnalo redaktorius kun. dr. L. ANDRIEKUS, 
OFM, dešinėje — “Draugo” kultūrinio priedo redaktorius K. BRADŪNAS 
savo kolegų knygų parodoje Nuotr. V. Bacevičiaus

Klastojama Lietuvos istorija
Naujieji vokiečių ir lenkų leidiniai, kuriuose skriaudžiama Lietuva

Abejotinos vertės estetika
Atoliepis į Anatolijaus Kairio pastabas “Tėviškės Žiburių” 1982 m. 15 numeryje

K. BARONAS

Nors jau prabėgo kelios sa
vaitės nuo parodytų Vokietijos 
televizijoje Lietuvos vaizdų su 
gan plačiais ir tiksliais komen
tarais iš šiandieninės tėvynės 
gyvenimo, tačiau dar ir šian
dienę negaliu suprasti, kodėl 
Vokietijos televizijos Varšu
vos korespondentas Lietuvos 
sostinėje pasirinko lenkiškas 
pamaldas, kodėl jis kalbėjosi 
netoli Vilniaus su lenkų kuni
gu lenkiškame “Dorf’ — kai
me? Juk tokiai užsienio pro
pagandai tiko barokinė Šv. Pet
ro ir Povilo šventovė Antakal
nyje arba Šv. Mikalojaus vie
na iš seniausių katalikų šven
tovių Vilniuje, egzistavusi dar 
prieš oficialų Lietuvos krikš
tą. Juk šią šventovę, nesulauk
dami atsakymo į paduotus 
prašymus lenkų vyskupams, 
jau 1900 m. Vilniaus lietuviai 
beveik prievarta užėmė ir nuo 
to laiko joje skambėjo net ir 
vysk. Jalbžykovskio laikais 
lietuviška giesmė, lietuviška 
Evangelija.

Ramsčiausi tolerancija
Neturėjau jokių argumentų 

paaiškinti giminėms ir kt. pa
žįstamiems vokiečiams, kodėl 
Lietuvos sostinėje girdimi vien 
tik “polnisch, polnisch” ko
mentatoriaus žodžiai. Pasirin
kau kilnų tolerancijos žodį, 
aiškindamas, kad Lietuvoje vi
sos tautybės turėjo laisvę iš
pažinti savo tikėjimą (lietu
viai, vokiečiai, žydai, rusai, 
lenkai ir t.t.), steigti savas para
pijas, mokyklas. O Vilnius buvo 
antra Jeruzalė, kadangi iš ket
virčio milijono gyventojų be
veik 75.000 sudarė žydai.

Tikrovė ir buvo tokia! Lietu
va buvo tolerantiška, mokanti 
užmiršti ir dovanoti jai pada
rytas skriaudas. Lietuvis dali
nosi karo metu paskutiniu duo
nos kąsniu su rusų belaisviu 
stovykloje ar į getą varomu 
žydu. “Chamiška” Lietuva pa
talpino lenkus belaisvius vi
lose, užmiršdama karingus šū
kius, žudymus, kankinimus, re
presijas okupuotame Vilniaus 
krašte, užmiršdama...

Lenkų šešėlis
Ak, užtenka tų “užmiršimų” 

ir “prisiminimų", nes lenkiškas 
šešėlis nuo pat Jogailos laikų 
visvien lydi mūsų tautą. Kad ir 
blogose sąlygose, tačiau jis 
pasiekia savo tikslą, išmesda
mas mūsų kalbą iš šventovių, 
mokyklų (pvz. Gudija ir buv. 
Lenkijos žemės), prisišlieja 
prie naujų ponų (pvz. Suvalkų 
trikampis), pajėgdamas už
dengti lietuvio prašymus ir 
maldas. Man atrodo, kad tie 
lenkiški šešėliai taip pat am
žiams uždengė mūsų istorinius 
įvykius, parodydami juos sve
timtaučių enciklopedijose, 
žemėlapiuose, istorijos, geo
grafijos vadovėliuose ir t.t. 
tik per lenkiškus akinius.

’ Du leidiniai
Iš kur toks didelis pesimiz

mas? Prisipažinsiu — mėgstu 
“kapstytis” knygų lentynose, 
ypatingai pamatęs jose istori
nius ar statistinius leidinius. 
Ši puiki proga atsirado Prisi- 

• kėlimo švenčių metu Bavarijos 
sostinės knygynuose — juose 
radau du vertingus leidinius: 
1287 psi. K.M. Jungo “Weltge- 
schichte in einem Griff (Safari 
Verlag, Berlin, 1979 m.) ir Frei- 

burgo-Wuerzburgo leidyklos 
734 psi. “Der Farbige Platz”, 
išleistas 1982 m. Pirmame lei
dinyje lietuvių ir Lietuvos var
das minimas 21 psl., antrame 
17-koje psl. Vertingesnių lai
kau antrąjį leidinį, kuriame 
žymūs Vokietijos universitetų 
profesoriai suglaustai pateikia 
svarbiausius mūsų žemės ru
tulio kultūrinius, politinius, 
istorinius įvykius. Jau įžan
goje prof. dr. E. Rutte sako, 
kad mūsų planeta su saulės 
sistema turi apie 5 miljardus 
mėtų, o gyvybės ženklų joje 
tektų jieškoti bakterijose. Pir
mi žmogaus pėdsakai (homo 
erectus heidelbergensis) ran
dami Afrikoje, Azijoje ir Eu
ropoje jau apie 600.000 m.

Apie Lietuvą
Nenagrinėsiu dr. Hermann 

Mueller-Karpe ar kitų Vokieti
jos mokslo žymūnų žemės vys
tymosi laikotarpių aprašymo, 
kadangi čia jau archeologų 
labai plati tema. Pereisiu gry
nai prie lietuviškos temos, nes 
kaip minėjau lietuvių ir Lie
tuvos vardas randamas 17-koje 
psl. su labai neteisingom ži
niom, greičiausiai paimtom iš 
lenkiškų bei vokiškų šaltinių. 
Štai mažas pavyzdys: 224 psl. 
rašoma, kad Lietuvai priėmus 
krikščionybę, kryžiuočių ordi
no uždavinys buvo užbaigtas. 
Čia ir klausimas: ar vokiečių 
ordinui rūpėjo vien tik krikš
čionybė, ar jis turėjo kitus tiks
lus? O Žalgirio mūšis? Jungti
nei Lietuvos-Lenkijos kariuo
menei vadovavo... Lenkijos ka
ralius Jogaila! Čia pat Lenki
jos pašto ženklo nuotraukoje 
(Grunwald 1410-1960, J. Motei- 
kos paveikslas) matomas mūsų 
Vytautas. Sunku pasakyti, ko
kiais šaltiniais pasinaudojo 
gerb. profesoriai, tvirtinda
mi, kad 12-15.000 kryžiuočių 
kovojo su 20.000 priešų.

Eikime dar toliau, prie Liub
lino unijos, kuri laikoma “Com
monwealth”. Deja, 305 psl. sa
koma, kad “Litauen verliert 
seine Eigenstaatlichkeit fast 
voellig” — Lietuva beveik visiš
kai netenka savo valstybingu
mo. Tad nėra ko stebėtis, kad 
po nelaimingos Liublino uni
jos žemėlapiuose įrašoma tik 
“Koenigreich Polen”, uždedant 
mažom raidelėm Litauen var
dą, lygiai kaip Podole ar Vol- 
nine. Taigi, Lietuva tik Len
kijos provincija.

Negeriau elgiasi vokiečiai, 
pateisindami Hitlerio įžygia- 
vimą į Klaipėdą “Abkommen” 
— sutartimi (sic!) su Lietuva. 
Gal teisingiausiai pasakyta 
apie žemės reformą, kadangi 
su ja baigėsi senas lenkų vieš
patavimas.

“Lietuvių teroras”
Juokingai skamba K. Jungo 

leidinyje “Weltgeschichte” 858 
psl. sakinys “lietuvių teroras 
(Bluturteile) prieš Klaipėdos 
vokiečius paaštrino įtemptus 
santykius su Hitlerio Vokieti
ja”. Kas paskatino tariamąjį 
“terorą”? Atsakymas randamas 
863 psl., kur sakoma, kad Lie
tuva tapo tautine, vienos par
tijos valstybe. Lenkijos ulti
matumas yra vien tik dėl Vil
niaus, tačiau skaitytojui bus 
neaišku, ar Lenkija reikalavo 
pripažinti jai Vilnių, ar lietė 
šiaip kokius nors klausimus 
Vilniaus reikalu. (Ultimatum 
Polens an Litauen wegen Wil- 
na).

VINCAS NATKEVIČIUS
L Įsikarščiavęs idealistas

A. Kairys, prirašęs daugybę 
pastabų (“TŽ” 1982.IV.8) apie 
mano straipsnį "Dr. Jono Gri
niaus literatūrinė kritika" 
(1981 “Aidų” 6 nr.), pasirodo 
esąs didelis idealistas, išėjęs 
ginti didžiųjų tiesos ir doros 
vertybių. Jas aš užpuolęs (kar
tu su jomis ir dr. J. Grinių), 
mano oponento terminu, de
gradavęs. A. Kairio idealizmas 
žavi. Juk tai yra vienas vertin
giausių lietuvių charakterio 
bruožų, kadaise J. Girniaus 
pavadintas idealistiniu princi
pingumu (plg. jo “Lietuviškojo 
charakterio problema”, Augs
burgas 1947). Dėl to idealis
tais save teisingai laiko kone 
visi lietuviai išeiviai, ypač sa
ve lygindami su anglosaksais, 
kurių kraštuose daugumas gy
vena. Ir jaunoji mūsų išeivijos 
karta tai regi, kartais savo tė
vų idealizmu žavėdamasi. Tai
gi A. Kairys yra tipingas at
stovas mūsų šaunaus idealiz
mo, kurį kiekvienam privalu ne 
tik pastebėti, bet ir puoselėti.

Deja, idealistas yra retkar
čiais linkęs rasti idealų ten, 
kur jų iš tikrųjų nėra. Jis kar
tais susidaro idealus, nepaisy
damas praktikos ir faktų prieš
taros, nes juk idealai nebūti
nai turi būti paremti tikrovės 
faktais. Šita prasme jis yra pa
sinešęs išgalvoti, dirbtinai 
pramanyti. Taip yra atsitikę 
net su filosofiniu idealizmu 
(Hėgelis), kurio dirbtinį cha
rakterį, pasiklydusį raciona
listinėse išmonėse, atskleidė 
egzistencijos filosofija (ypač 
Kierkegaardas). Mūsų morali
nis (ar moralizuojantis) idea
lizmas taip pat sau leidžia iš
mones, kurioms prieštarauja 
ne tik praktikos faktai, bet ir 
pati tiesos meilė, karštai gi
nama tų pačių idealistų. Tai 
teks konkrečiau parodyti vė
liau.

A. Kairys savo pastabomis 
įsijungė į pastarųjų idealistų 
būrį. Jo išmones ir mano min
čių klastotes padidino betgi ta 
aplinkybė, kad jis įsikarščiavo, 
kaip tai gali atsitikti idealis
tui, nepajėgiančiam atsispirti 
gundymui savo pyktį laikyti lyg 
kokia šventa pareiga. Šis. 
“šventas pyktis” mano oponen
tą nuteikė mane niekinti: aš 
vertinęs dr. J. Griniaus kriti
ką ne savo, o kitų menkavertė
mis pažiūromis, nenutuokiąs 
apie tikrąsias estetines ver
tybes, neįsigilinęs ir nesupra
tęs Griniaus pažiūrų ir pan. 
Kiek įmanydamas nekreipsiu 
dėmesio į A. Kairio “šventą 
pyktį”, tesigilinsiu į jo pastabų 
estetiką, kurioje yra nemaža 
išmonių, atskleidžiančių šitos 
estetikos abejotiną pobūdį.
2. Rašytojui talentas nebūtinas?

Jau pačioje pastabų pradžio
je A. Kairys paslėptai prakiša 
tokį literatūrai vertinti krite
rijų, kurio vertė labai abejoti
na. Jis rašo, kad jo romano “Po 
Damoklo kardu” veikėją Gor- 
doną aš galėjęs pavadinti 
“monstrum” todėl, jog neskai-

Klaipėdos užėmimas šiame 
leidinyje taip aiškinamas: “Li
tauen zur Herausgabe d. Me- 
melgebietes gezwungen — Lie
tuva priversta atiduoti Klai
pėdos kraštą”.

Lenkijos žemėlapis
Šia proga norėčiau paliesti 

Lenkijos žemėlapį, nupirktą 
tarptautinėje Frankfurto kny
gų mugėje Lenkijos skyriuje. 
Viename (Polska fizyczna) be
veik iki Ukmergės randama 
Lietuva (be jokio “tarybų” už
rašo) su lietuviškais miestų' 
pavadinimais, tik skliauste
liuose mažom raidėm pažymėti 
lenkiški pavadinimai. Antro
je pusėje, jau administraci
niame Lenkijos padalinime, 
Lietuva tampa “Litewska SSR”. 
Rašoma Kowno, Wilno ir net 
Šilutė pakeista į Szylokarcz- 
ma . Tik Jonava ir Švenčionys 
rašomi lietuviškai. Apačioje, 
mažom raidelėm yra toks prie
rašas: “Švietimo ministerijos 
raštu 1957 m. birželio mėn. 28 
d. patvirtinta vartoti mokyklo
se”. Žemėlapis išleistas vals
tybinės leidyklos Varšuvoje 
1972 m. Tad ir dvi medalio pu
sės: vienoje mokiniai matys lie
tuviškus užrašus, tačiau ad
ministraciniame Lenkijos pa
daliniame jau ras Kowno ir 
Wilno. Ar ne su tikslu tai pa
daryta? 

tęs autentiškų į enkavedistų 
rankas patekusių lietuvių liu
dijimų, su tokiais lietuviais 
nekalbėjęs, o ir pats niekad 
nepakliuvęs į enkavedistų na
gus. Anokio patyrimo žmonės 
A. Kairiui net tvirtiną, kad 
Gordonas esąs dargi perinteli- 
gentiškas ir perhumaniškas.

Šitaip teisindamas savo vei
kėją, A. Kairys pasakė tokią 
tiesą, kuri, išgalvota iki galo, 
turi mus išgąsdinti. Juk tai 
reiškia, kad grožinės litera
tūros kriterijus yra realusis 
gyvenimas. Vadinas, užtenka 
mokėti gerai jį kopijuoti (fo
tografuoti) — ir turi kūrinį. 
Originalas betgi esti visada 
vertingesnis už fotografiją ar 
kopiją, tai reiktų originalus 
ir skaityti. Šiuo atveju belik
tų A. Kairio minimus “Lietu
vių archyvą” ir L. Dovydėno 
“Mes valdysim pasaulį” dau
ginti ir platinti, o ne rašyti ro
manus apie enkavedistų žiau
rybes...

Argi A. Kairiui iš tiesų ne
aišku, kad aš “monstrum” Gor- 
doną pavadinau dėl to, jog jis 
psichologiškai ir tuo pačiu 
meniškai skaitytojo neįtikina? 
Kitais žodžiais, A. Kairys pa
rodė perinaža sugebėjimo skai
tytojui įtikinti, kad šis Gordo- 
no žiaurybes pateisintų. Be 
abejonės autorius galėjo mums 
Gordoną atvaizduoti dar bai
sesnį. Už jį baisesnių žmonių 
gyvenime tikrai pasitaiko. Štai 
prieš kelerius metus Afrikoj 
nuverstasis ‘ “imperatorius” 
Bokasa, kaip liudija rimti žur
nalistai, valgęs nudobtųjų 
priešų lavonus... Tik, vaizduo
damas tą naują “monstrum ku
be”, autorius turėtų apie savo 
veikėją skaitytojui prieš akis 
pakloti labai subtilių psicho
loginių duomenų. Tam prireik
tų stipraus intelekto, apskritai 
gal net ir “talento kube".

Jei grįšim prie tokio “Po Da
moklo kardu” romano, koks jis 
yra dabar parašytas, tai tektų 
pasakyti, jog dar blogiau nei 
su Gordonu išėjo su pozityviai
siais veikalo veikėjais. Jie tė
ra autoriaus gerų norų simbo
liai ir schemos, bet ne litera
tūriškai gyvi, įtikiną žmonės. 
Ir nei Gordono, nei pozityvių
jų veikėjų (kun. Radvilos, dr. 
Silvestro ir kt.) neužtektų pla
čiau ir giliau pavaizduoti, jei 
autorius norėtų savo romano 
lygį pakelti; reikėtų A. Kairiui 
keisti visą savo romano rašy
mo techniką ir stilių, nes ši
taip rašyti tegalima reporta
žuose ar vadinamose apybrai
žose. Juk Kairys rašo sklan
džiai, bet banalia, nuvalkio
ta kalba, kartais per ištisus 
puslapius lyg netyčia teįterp- 
damas trumpą dialogą (taip 
yra, pvz., lemiamai svarbioje 
romano vietoje, aprašinėjant 
Gordono ir kun. Radvilos vai
kystę).

Be abejonės, autorius turi 
labai lakią fantaziją visokioms 
išmonėms ir staigmenoms iš
galvoti, ir todėl romaną skai
tai įsitempęs, be nuobodulio. 
Bet ar šituo nepasižymi visi 
kriminaliniai ir nuotykių ro- 
maniukai? Ko “Po Damoklo 
kardu” stinga, tai psichologi
nės ir idėjinės gelmės. Jos 
ypač nematyti veikėjų pergyve
nimuose, kuriuos visai su
plokština veikėjų ta pati laik
raštinė kalba, Kairio- jiems 
primesta; individualiai vei
kėjai neprakalba. O kaip Kai
riui tiktų pastudijuoti V. Ra
mono “Kryžių” veikėjų kalbą, 
dialogus! Gal jis tada įžvelg
tų, ką reiškia kalbėti indivi
dualiai.

Be didesnio talento nebuvo 
galima pasiekti gerų rezultatų 
rašant tokį idėjinį-psichologi- 
nį romaną kaip “Po Damoklo 
kardu”. Po gilių psichologi
nių bei idėjinių romanų “Alto
rių šešėly” ir “Kryžių” jau ne
lengva pas mus gerą romaną 
parašyti. Šitie du romanai vei
kėjų psichologine gelme ir 
idėjiniu krūviu yra skaidrūs 
žiburiai, nušvietę mūsų bele
tristiką. “Po Damoklo kardu” 
tėra bandymas pašviesti kiše
nine lempute... Ir maži gabu
mai kartais išsivysto. Ar Kai
rys gali todėl ateity nušvisti 
žiburiu, sunku pasakyti. Jei 
tai įvyktų, tuoj šokčiau praneš
ti ir kitiems.

3. Kritiko pasaulėžiūra — 
kriterijus kūriniams vertinti?
Didžiausią dalį pastabų A. 

Kairys skiria įrodinėti, kad li
teratūrinė kritika yra apspren
džiama kritiko pasaulėžiūros. 

Pasisakydmas už šį dr. J. Gri
niaus įsitikinimą, A. Kairys 
neapsieina be prasimanymo. 
Jis rašo: "... ar peiktina, kad 
dr. J. Grinius vertino kūrinius 
pagal savo pažiūras, ne kitų?” 
Iš tikrųjų ne tik nepeikiau Gri
niaus už jo savitą pasaulėžiū
rą, bet dargi gyriau: sakiau — 
rašytojui ir kritikui pasaulė
žiūra būtina. Tepeikiau, kad 
Grinius, vertindamas literatū
ros kūrinius, pasaulėžiūrą su
absoliutina. Parodžiau, prie 
ko šis suabsoliutinimas veda: 
iš literatūros reiktų išguiti 
daugybę didžiųjų rašytojų, 
kaip Ch. Baudelaire, M. Gorkį, 
J. P. Sartre, A. Camus, visus 
moderniuosius dabarties auto
rius, kurie savo kūriniuose 
daugiau ar mažiau pasisako 
prieš religiją ar moralę.

Pratęsiant šią straipsnio 
mintį, tenka sugrįžti prie čia, 
atoliepio pirmame skyrelyje, 
iškelto teiginio, kad morali
zuojantis idealizmas kartais 
nesiskaito su faktais ir tiesos 
meile. Man rodos, šitai ir įvyks
ta, priėmus A. Kairio ginamą 
nusistatymą grožinę literatūrą 
vertinti pasaulėžiūriniu ar do
riniu požiūriu. Juk ir faktai, 
ir tiesa reikalauja ką tik minė
tus pasaulinės literatūros au
torius laikyti dideliais rašy
tojais dėl jų ypatingo sugebėji
mo vaizduoti, nors dėl jų kūri
niuose skelbiamų pasaulėžiū
rinių ar dorinių įsitikinamų ga
lime būti blogos nuomonės 
(kaip tik pagal savo pasaulė
žiūrą). Tebūnie konkrečiu pa
vyzdžiu Baudelaire “Piktybės 
gėlės”, kurių jau pati antraštė 
yra antausis įprastinei mora
lei. O jos turbūt laikytinos ver
tingiausiu lyrikos rinkiniu, 
koks iki šiol žmogiškajam geni
jui pasisekė sukurti. Grožio 
paslaptis yra nemažesnė už tie
sos ir gėrio paslaptis! Never
ta bandyti ją atspėti nuverti
nimu, pajungiant grožį tiesai 
ir dorai, nes tuo kaip tik tai 
pačiai tiesai ir dorai nusikals- 
tume.

Prasimanymas yra ir A. Kai
rio teiginys: “Svarbu ne tai, 
kad V. Natkevičiui nepatinka 
Grinius moralistas, bet jo no
ras atimti kritikui teisę ver
tinti kūrinį pagal jo sąžinės 
balsą bei idėjinius įsitikini
mus, tartum pasaulėžiūrinis 
metodas būtų menkesnės ver
tės ar subordinuotas kitiems 
literatūros kriterijams”. Kur 
aš tai rašiau? Teperspėjau, 
kaip yra pavojinga savo pasau
lėžiūrą absoliutinti, ją pada
rant kriterijum kūriniams ver
tinti. Dabar čia papildžiau 
aną straipsnio mintį, kad, kū
rinius vertindami pasaulėžiū
riniu kriterijum, nesiskaitom 
su faktu, jog rašytojo vertė vi
sų pirma priklauso nuo jo ta
lento. Iš to galėtume padary
ti išvadą, visiškai priešingą A. 
Kairio prasimanymui: kaip tik 
sąžinė ir tiesos meilė reika
lauja atsisakyti noro apie ta
lentą spręsti pagal idėjinius 
įsitikinimus, nes talentas ne
priklauso idėjinei plotmei.

Jei kalbėti konkrečiai, ši
tai pritaikant J. Griniaus ir A. 
Škėmos konfliktui, tai reikėtų 
teigti: Grinius turėjo teisę pa
gal savo pasaulėžiūrą ir sąžinę 
Škėmai pasakyti, jog šis eina 
prieš paprasčiausią dorą, savo 
romane psichopatą ištvirkėlį 
poetą augštindamas, o sveiko 
patriotizmo dainių niekinda
mas. (Nesprendžiu čia klausi
mo, ar iš tikrųjų anas patrio
tizmo dainius buvo be dėmės). 
Dėl to betgi nebuvo galima 
laikyti Škėmos romano nieki
niu. Juk Škėma savo talento 
dėka tą ištvirkėlį poetą padarė 
“gražų”, ty. psichologiškai 
autentišką bei įtikinantį ir 
tuo būdu meniškai vertingą. 
Dorinėje plotmėje paradoksas, 
betgi meninėje plotmėje tie
sa: bjaurybę yra galima me
niniu talentu padaryti “gra
žia”. Tai teisingai yra iškėlęs 
ir A. Maceina, rašydamas apie 
meną ir moralę “Tėviškės Ži
buriuose” 1979.VI.28, 26 nr. 
Tikiu, kad mus, idealistus, ši 
įžvalga nerviškai sukrečia, bet 
jau būtų laikas savo nervus pri
pratinti prie paradoksų mene 
ar atsisakyti primityvių pažiū
rų į didžiąsias tiesos, gėrio ir 
grožio vertybes. (Bus daugiau) 
*<,«■»< ■ •»' >«■»< •• «■»< • • > •»' >«■» < > >«i»i >«^»«

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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d KULT1RIHEJE VEIKLOJE
Lietuviškoji Čikagos “Galerija“ 

balandžio 13 — gegužės 2 d. d. su
rengė Vytauto Virkau ir Henrietos 
Vepštienės knygženklių parodą. Jie 
buvo skirti institucijoms, privatiems 
asmenims, lietuviams ir nelietuviams. 
V. Virkau parodai sutelkė KM) knyg
ženklių, H. Vepštienė — 50. Abu dai
lininkai savo knygženkliuose jieško 
vaizdo, susieto su asmens ar insti
tucijos charakteristika. V. Virkau 
naudoja kolažą, piešinį bei kitas gra
fikos priemones. Jo knygženklius 
reikia sumažinti fotografiniu būdu 
ir atspausdinti ofsetu. V. Vepštie
nės knygženkliams yra būdingi foto
grafiniai kolažai bei montažai, kar
tais be spalvų, kartais ranka paspal- 
vinti. Algimanto Kezio kultūriniame 
"Draugo" priede paskelbtas ilgas są
rašas liudija, kad V. Virkau ir H. 
Vepštienė sukūrė daug knygženklių 
plačiai žinomiems išeivijos lietu
viams. Esą jie laukia užsakymų ir 
iš kitų tautiečių.

Sėkmingą savo .skulptūrų parodą 
Australijos Melburne, Storey meno 
galerijoje, surengė dail. Vincas Jo
mantas. Jo kūrinius šiltai įvertino ge
gužės 20 d. laidoje laikraščio "The 
Herald” meno kritikas R. Milleris. 
Jis primena skaitytojams, kad V. Jo
mantas atvyko Australijon 1949 m. 
iš karo nusiaubtos Europos, bet lig 
šiol permažai buvo įvertintas, nors 
jo skulptūros priklauso reikšmingiau- 
siųjų grupei Australijoje. Parodos 
aprašymas buvo papuoštas V. Joman
to medžio skulptūros "Procesija" 
nuotrauka.

Tautiniuose Lietuvių Namuose Či
kagoje gegužės 14 d. artėjančio am
žiaus aštuoniasdešimtmečio proga 
buvo pagerbtas poetas ir dramatur
gas Stasys Santvaras, plačiai pasižy
mėjęs ir savo kultūrine bei visuome
nine veikla. Susitikimą su svečiu iš 
Bostono, korporacijos “Nco-Litua- 
nia" garbės filisteriu, surengė ir jį 
pasveikino šios korporacijos vyr. val
dyba su pirm. A. Juodvalkiu. Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Siutingos 
vardu St. Santvarą sveikino pirm. 
V. Mažeika. Apie sukaktuvininko 
poezijoje nueitą kelią kalbėjo poe
tas Kazys Bradūnas, redaguojantis 
kultūrinį “Draugo” priedą. Sveikin
tojų eilėse taipgi buvo Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos prim. J. Janušai- 
tis, “Neo-Lituania" Čikagos skyriaus 
pirm. L. Regis, Čikagos tautininkų 
bei jų Lietuvių Namų vardu kalbėjęs 
inž. J. Jurkūnas.-' Sukaktuvininkas, 
dėkodamas sveikintojams, pagerbi
mo rengėjams ir dalyviams, grįžo 
poezijos pasaulin, prisimindamas 
didžiuosius mūsų poetus — Mairo
nį, K. Donelaitį bei kitus. Skaitė 
du savo eilėraščius iš ciklo “Septy
ni miestai". Vienas jų buvo skirtas 
gimtajam Seredžiui, kitas — su jo 
gyvenimu išeivijoj susijusiam 
Bostonui.

Penktasis Lietuvių Rašytojų Drau
gijos suvažiavimas gegužės 22-23 d. 
d. įvyko Klevelande, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos salė
je. Pagrindinį pranešimą apie rašy
tojų veiklą padarė valdybos pirm. 
Bernardas Brazdžionis. Po gausių 
sveikinimų buvo aptarti įvairūs da
bartiniai reikalai, priimtas bendras 
nutarimas "Mes pasisakom". Nau
jais Lietuvių Rašytojų Draugijos 
nariais priimti — Janina Narūnė-Pakš- 
tienė, Vladė Čekonytė-Butkienė, 
Violeta Kelertienė, Nerimą Naru- 
tė (Kazimiera Miškinienė), Adolfas 
Markelis, dr. Pranas Bagdas, Vikto
ras Mariūnas ir Vladas Vailionis. 
Draugijos garbės nariais patvirtin
ti: dr. Jonas Žmuidzinas, Povilas Gau- 
čys, Stasys Santvaras, Vytautas Alan
tas ir kun. dr. Juozas Prunskis. Pra
dedant 'šeštadienio literatūros vaka
rą, buvo įteiktos dvi premijos: LR 
Draugijos — poetei Liūnei Sutemai 
už eilėraščių rinkinį “Vendeta”, 
Aloyzo Barono vardo novelės konkur
so — Rūtai K. Vidžiūnicnei už nove
lę “Be jokios abejonės”. Pastaroji, 
negalėjusi dalyvauti šioje šventėje, 
atsiuntė padėkos laišką. Draugijos 
premiją įteikė JAV Lietuvių Fondo 
atstovė M. Lenkauskienė, A. Baro
no premiją buvo pasiruošusi įteik
ti jo našlė Nijolė. -Ji reiškė viltį, kad 
ši vienkartinė premija Lietuvių Ra
šytojų Draugijos dėka dabar taps 
nuolatine. Savo kūrinius literatū
ros vakare skaitė — Liūne Sutema, 
Pranas Visvydas, Alė Rūta, Anta
nas Gustaitis, ištrauką iš R. K. Vi- 
džiūnienės novelės “Be jokios abe
jonės” — Balys Auginąs. Sekmadie
nis buvo pradėtas Mišiomis, kurias 
su parapijos klebonu kun. G. Kijaus- 
ku, JS, koncelebravo ir du rašytojai
— kun. Stasys Yla ir kun. Leonardas 
Andriekus, OFM. Pastarasis savo 
pamokslą skyrė mūsų tautos atgimi
mo dainiui Maironiui. Po pamaldų 
buvo paminėtos dviejų rašytojų su
kaktys: Maironio — 120 metų gimi
mo ir 50 metų mirties, Vinco Krėvės
— šimtojo gimtadienio. Bernardas 
Brazdžionis kalbėjo tema “Mairo
nis tada ir dabar”, Antanas Gustai
tis — “Vincas Krėvė šiapus ir anapus 
spygliuotos tvoros". Akademijos 
bei suvažiavimo užbaigos žodį tarė 
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdy
bos sekr. Alė Rūta.

Lietuvos Dailininkų Sąjungos Pa
nevėžio skyriaus nariai savo darbų 
parodą surengė Kupiškyje. Skyriaus 
pirm. K. Naruševičius parodoje da
lyvavo su Krymo gamtovaizdžių cik
lu, K. Beržanskis, A. Vaišvila, I. Mi- 
laševičiūtė, L. Skrebytė, S. Kava
liauskas. E. Skuja — su tapybos dar
bais ir akvarelėmis, E. Jasiūnaitė — 
su gobelenu "ŽolĖ", S. Medytė ir P. 
Čiaučiūnas — su knygženkliais. K. 
Vaičiulis — su scenografijos eskizais.

A. Šenderovo baleto “Mergaitė 
ir mirtis” premjera gegužės 8 d. įvy
ko Vilniaus operos ir baleto teatre. 
Spektaklį paruošė dirigentas J. Alek
sa, dail. H. Ciparis, estas baletmeis
teris U. Vilimaa. Pagrindinius vaid
menis atliko N. Antanova, J. Kata
kinas, V. Parutytė, A. Railaitė ir 
J. Smoriginas.

Fortepijoninio dueto koncertą Vil
niaus meno darbuotojų rūmuose 
surengė dvi jaunos pianistės — Ve
ronika Vitaitė ir Ramutė Vaitkevi
čiūtė. dirbančios Vilniaus konserva
torijoje. Jos yra šios konservatorijos 
auklėtinės, aspirantūrą baigusios 
Maskvoje. Vėliau V. Vitaitė tobu
linosi Vienoje, R. Vaitkevičiūtė — 
Romoje. Pirmą kartą Lietuvoje dviem 
fortepijonais buvo atlikti italų 
kompoz. D. E. Malipiero trijų da
lių "Dialogai" ir austro A. Hcilerio 
“Tokala”. Koncertą užsklendė vil
niečio O. Balakausko antroji kom
pozicijos "Movimenti" dalis. Jauno
sios pianistės ir toliau žada neužmirš- 
ti fortepijoninio dueto koncertų, 
kurių pradininkais Lietuvoje laikomi 
Liuda ir Kęstutis Grybauskai

Daug lankytojų susilaukė Kauno 
M. K. Čiurlionio dailės muzėjuje su
rengta taikomosios dailės paroda. 
Jai buvo sutelkti sidabro, keramikos, 
tekstilės,, porceliano bei kiti dirbi
niai. pagaminti XIH-XX š. Prie jų 
buvo prijungti ir senosios tapybos 
bei grafikos kūriniai.

Tartu universiteto mokslo dienos, 
skirtos jo 350 sukakčiai, gegužės 20-22 
buvo surengtos Vilniuje. Jose daly
vavo rektoriaus A. Kopo vadovauja
ma grupė Tartu universiteto dėstyto
jų ir studentų. Tartu ir Vilniaus uni
versitetai bendradarbiauja jau ilgus 
metus, keisdamiesi mokslinio bei 
auklėjamojo darbo patirtimi, reng
dami bendras konferencijas, studen-' 
tų darbo ir poilsio stovyklas. Ilga
metę Tartu universiteto istoriją at
skleidė Vilniaus mokslo muzėjuje 
atidaryta paroda. Abiejų augštųjų 
mokyklų ryšiai buvo aptarti iškilmin
game Vilniaus universiteto moksli
nės tarybos posėdyje. Svečiai lankė
si Vilniaus universiteto fakultetuo
se, mokslinėse laboratorijose, susi
tiko su mokslininkais ir studentais. 
Buvo rodomi dokumentiniai estų fil
mai, koncertus surengė kamerinis 
Tartu universiteto choras, dainų ir 
šokių ansamblis, Vilniaus universite
to saviveiklininkai.

Autorinis Broniaus Kutavičiaus 
kūrinių koncertas gegužės 3 d. įvyko 
Vilniaus konservatorijos salėje. Jo 
kūrybos apibūdinimą atliko progra
mai vadovavęs muzikologas V. Lands
bergis. Pirmoji koncerto dalis buvo 
skirta vaikų muzikai. Atlikėjais buvo 
pakviesti du M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos kolektyvai — T. Šerno va
dovaujamas smuikininkų ansamblis 
ir tos mokyklos choras su savo vado
vu R. Zdanavičium. Bene didžiausio 
dėmesio susilaukė pagal S. Gedos li
bretą sukurtos operos vaikams “Kau
lo senis ant geležinio kalno" baigmi
nė dalis. Operą į savo repertuarą 
ruošiasi įtraukti muzikinis Kauno 
teatras. Antroje koncerto dalyje 
skambėjo kameriniai B. Kutavičiaus 
kūriniai. “Perpetuum mobile” forte
pijonui ir violončelei atliko B. Vai- 
niūnaitė ir L Kučinskas, kantatą R. 
Tagorės žodžiais “Du paukščiai girių 
ūksmėje” — solistai G. Kaukaitė, J. 
Andrejevas, E. Piličiauskas, “Dzūkiš
kas variacijas” — kamerinis Lietuvos 
orkestras, vadovaujamas S. Sondec
kio, kurį šiam koncertui buvo pakei
tęs jaunas dirigentas G. Rinkevičius.

Poeto Vytauto Onaičio kūrybos 
vakarą surengė kūrybinis Lietuvos 
meno darbuotojų rūmų jaunimo klu
bas Vilniuje. V. Onaitis, anksti mi
ręs, poezijoje tesireiškė trejetą me
tų. Po jo mirties 1971 m. buvo išleis
ta pirmoji po'ezijos knyga “Nerimo 
pasakos”, 1978 m. — antroji knyga 
“Dega širdies ugnis”. Dabar yra ruo
šiama spaudai V. Onaičio poezijos 

, rinktinė. Velionies atminimui skir
tame vakare dalyvavo jo motina A. 
Onaitienė, jo eilėraščius skaitė Vil
niaus konservatorijos aktoriaus meis
triškumo katedros II kurso studen
tai, vadovaujami docentės S. Nose- 
vičiūtės. Programon buvo įjungti ir 
kompozitorių kūriniai, kuriems jie 
panaudojo V. Onaičio eilėraščius. 
Atlikėjais buvo pakviesti konserva
torijos studentai. Merginų choras, 
vadovaujamas Tado Šumsko, padai
navo L. Vilkončiaus triptiką “Ne
liesk mano rankų”, R. Skarbaliūtė — 
G. Janušo "Kiekvienam savo”. G. 
Kuprevičiaus ciklą balsui ir fleitai 
“įsiklausyk” atliko Z. Martinavičiū- 
tė ir D. Juozapavičiūtė. y. Kst.
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kurioje dalyvavo ir aktorė E. KUDABIENĖ iš Hamiltono

Kanados įvykiai

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

I

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 767-7932 namų 769-9356

HOLKfln

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind.........14p2%
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 %
mottgičius nuo 18 1/4%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus' A. 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) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

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

PARKSIDE ™
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •

* • Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

• 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775

Klevelando vyresniųjų skaučių židinys surengė savo rankdarbių parodą gegužės 15-16 d.d. ir kultūrinę popietę.

(Atkelta iš Lino psl.) 
nebus lengva dėl Kanados do
lerio vertės kritimo. “Cana
dian Imperial Bank of Com
merce” vadovybė įteikė par
lamento komitetui savo stu
diją, liečiančią banką pelną. 
Joje pabrėžiama, kad dides
nis palūkanų sumažinimas ga 
Ii būti katastrofiškas. Esą Ka
nados bankuose yra $130 bili
jonų nepastovių indėlių. Su
mažinus palūkanas, jie tuo
jau pat gali būti perkelti j JAV 
bankus. Užsienin išplaukusi 
didiulė Kanados dolerių su
ma visiškai sumenkintų jų 
vertę.

Kanados doleris krinta be
veik kiekvieną dieną ir yra 
visiškai priartėjęs prie 79 
centų. Rekordiniam dolerio 
vertės kritimui nenusileidžia 
ir rekordinis nedarbas, ge
gužės mėnesį pasiekęs 10,2%. 
Pašalpas gaunančių bedarbių 
skaičius tada pakilo iki 1.241. 
000. 1981 m. gegužės mėnesį 
oficialių bedarbių tebuvo 854. 
000. Iš tikrųjų darbo neturin
čių kanadiečių turbūt yra apie 
1,5 milijono. Statistikon įtrau
kiami tik nedarbo pašalpų ga
vėjai, o jos duodamos ribotą 
laiką.

Tokiose aplinkybėse keistai 
atrodo Ontario Sudburyje pra
dėtas 10.000 "Inco Ltd.” ni
kelio bendrovės darbininkų 
streikas. 1978-79 m. ta unija 
streikavo 8,5 mėnesio. Nuken
tėjo ne tik streikuotojai, jų 
šeimos, bet ir Sudburio versli
ninkai. Bendrovės duomeni
mis, trejų metų pasiūlyta su
tartis valandinį atlyginimą 
būtų padidinusi $4.52. Padidi
nimas daugiausia lietė pra
gyvenimui skirtus priedus, 
pensijų pagerinimą. Unijos 
nariai didele balsų dauguma 
pasisakė už streiką, nors dar 
pilnai nėra atsigavę nuo 1978- 
79 m. streiko. Streikas paskelb
tas tokiu laiku, kai užsidarinė
ja ar darbininkus atleidinėja 
kitos kasyklos. “Inco Ltd.” 
bendrovės pranešimu, ji per
nai prarado amerikietiškų do
lerių $469,5 milijono, per šių 
metų tris mėnesius — $37,2 mi
lijono. Be to, bendrovę smau
gia didelė $1,3 bilijono sko
la. Nikelį sunku parduoti. Tu
rimų atsargų užteks pusei me
tų. Streiko pradžioje buvo pa
degti keli bendrovės pastatai. 
Streikuotojai neįleidžia į dar
bą raštinės bei kasyklų įrengi
nius prižiūrinčių tarnautojų. 
Darban juos tenka pristatyti 
specialiai pasamdytais malūn
sparniais. Nuogąstaujama, 
kad ilgas ir beprasmis strei
kas padarys nepakeliamos ža
los Sudburio miestui. Dauge
lis streikuotojų, kurių vasa
ros atostogos buvo numatytos 
birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesį gaus po $1.900. Ši suma 
padengs keturias atostogų sa
vaites.

Gallupo instituto pranešimu, 
gegužės mėnesį savo pozici
jas gerokai sustiprino Kana
dos konservatorių partija. Ją 
tada rėmė net 44% apklaustų 
kanadiečių. Liberalų populia
rumas nukrito iki 33%, NDP 
socialistų — iki 21%. Daugiau
sia nukentėjo socialistai, ne
seniai turėję 26%.

Dienraščio “T h e Toronto 
Star” korespondentas Otavo
je Bill Fox paskelbė trumpą 
pranešimą apie buvusį libe
ralų veikėją ir ministerį P. 
Hellyerį, pietavusį su min. 
pirm. P. E. Trudeau. Pastara
sis, nepritardamas kaikuriems 
P. E. Trudeau planams, pasi
traukė iš liberalų partijos, 
bandė steigti savo grupę 
“Action Canada" ir pagaliau 
perėjo konservatorių partijom 
Ten jis buvo kandidatu į va
dus, bet pralaimėjo J. Clarkui 

ir dabar yra pasitraukęs iš po
litikos. Žurnalistui B. Foxui 
P. Hellyeris atsisakė atskleis
ti susitikimo su P. E. Trudeau 
tikslą. Jis betgi paneigė gan
dus, kad federacinė liberalų 
partija jį nori paskelbti savo 
kandidatu į papildomus par
lamento nario rinkimus Toron
to Broadview-Greenwood apy
linkėje, kuriai atstovavo ne
perseniausiai Ontario NDP 
socialistų vadu išrinktas B. 
Rae. P. Hellyeris prasitarė, 
kad pietų metu įvykusiame 
pokalbyje kelis kartus buvo 
paliestas žodis “ekonomija”. 
Pranešime rašoma, kad minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau pie
tums kartais pasikviečia asme
nis, kuriem jis nori pasiūly
ti kokį nors darbą valdžioje 
ar valdinėje bendrovėje. Šia 
tema P. Hellyeris atsisakė 
kalbėti.

Kyla klausimas — ar pvz. ver
ta automobilių gamyklų uni
joms pradėti streiką, kai daug 
kanadiečių negali jų pirkti dėl 
peraugštų kainų? Ar negeriau 
būtų siekti tų kainų sumaži
nimo? Streiku gali baigtis ir 
Kvebeko premjero R.Levesque 
vyriausybės paskelbtas nau
jausias biudžetas, kurio defici
tą bandoma sumažinti $521 mi
lijono susigrąžinimu iš 300.- 
000 valdžios tarnautojų jau 
sumokėto atlyginimo pagal 
anksčiau pasirašytas sutar
tis. Šiam tikslui bus priimtas 
provincinis įstatymas, lei
džiantis vyriausybei per pir
muosius tris 1983 m. mėnesius 
tų tarnautojų algas sumažinti 
18,85%. Tik atgavus $521 mili
joną, vėl bus grįžtama prie su
tartimis užtikrinto atlyginimo. 
Kanados Darbo Kongreso nu
tarimu betkoks atlyginimų su
mažinimas yra nepriimtinas. 
Kadangi tie Kvebeko valdžios 
tarnautojai su savo unijomis 
priklauso Kanados Darbo Kon
gresui, vadų pasirašytas “krau
jo aktas" juos įpareigoja imtis 
streiko, nors Kvebekas dėl 
ekonominių sunkumų neįsten
gia galo su galu suvesti, turi 
didinti biudžetinį deficitą, ku
riam sumažinti kaip tik ir yra 
skiriamas tris mėnesius truk
siantis valdžios tarnautojų 
algų apkarpymas. Jiems betgi 
lieka nepaliesta pagrindinė 
privilegija — užtikrintas dar
bas su augštomis valdinėmis 
pensijomis. Trijų mėnesių 
auka tikrai nėra didelė, kai 
kiti kvebekiečiai iš viso nebe
gali gauti darbo.

Iškilus sportininkai
Vitas Gerulaitis Grand Prix te

niso varžybose Florencijoje lai
mėjo pirmą vietą. Baigminiame 
žaidime jis įveikė švedą Stefan 
Simonsson 4-6, 6-3, 6-1. Blogiau 
sekėsi Italijos pirmenybėse, kur 
jis buvo išskirtas kaip trečias 
žaidėjas. Antro rato varžybose 
jis pralaimėjo ispanui Jose Higue
ras 5-7, 6-2, 7-5. Vienuolikos metų 
laikotarpyje tai buvo pirmoji J. 
Higueras pergalė prieš V. Geru
laitį. V. Gerulaitis sėkmingai pra
dėjo Prancūzijos pirmenybes, 
laimėdamas pirmuosius susiti
kimus. Prieš pradėdamas šias pir
menybes, jis priminė, kad yra 
daug įdomiau žaisti Prancūzijos 
pirmenybėse, negu senajame 
Winbledone, kur po tokio ilgo lai
ko sugebėjo tik praplatinti “Tea 
Room”.

Rūtai Maželytei, Klevelando 
Žaibo sportininkei, žaidynių me
tu buvo įteikta dovana kaip iš
kiliausiai 1981 metų baltiečių 
lengvaatletei. Dovaną įteikė 
ŠALFASS garbės narys Pranas 
Bernecka's.

Jonas Karpis žaidė Toronto 
mokyklų rinktinėje, kuri dalyva
vo keliuose krepšinio turnyruose, 
suruoštuose Ontario didesniuo
se miestuose. Rinktinei geriau
siai sekėsi Londone, kur laimė
jo keturių komandų turnyrą. Jo- 

Nuotr. V. Bacevičiaus

Ateitininkų žinios
Aštuonios jaunos šeimos iš Kle

velando atvyks birželio 18-19 die
nomis susipažinti su Toronto atei
tininkų šeimomis bei su jomis pa
bendrauti. Šeštadienį numatoma 
vykti į zoologijos sodą, vakare — 
į Karavaną; sekmadienį visi daly
vaus pamaldose, po jų padarys 
bendrą nuotrauką; 2 v.p.p. bus 
gegužinė Etienne Brule parke 
(prie Humber upės ir “Old Mill”). 
Į gegužinę kviečiami visi.

Vasarok stovykla VVasagoje bus 
liepos 18-24 d.d., t.y. vieną savaitę. 
Kaina — $75 asmeniui. Registraci
jos anketos gaunamos Prisikėlimo 
parapijos raštinėje.

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla įvyks Dainavoje (prie De
troito) rugpjūčio 15-22 d.d. Pagrin
dinė stovyklos mintis — Lietuva. 
Kaina —$115 asmeniui. Informaci
jas teikia Rūta Musonytė (10529 So. 
Kildare, Oak Lawn, Ill. 60453, USA. 
Tel. (313)422-5158. L.U.

nas Karpis buvo išrinktas iški
liausiu šio turnyro žaidėju.

Birutė Plučaitė Kanados stalo 
teniso pirmenybėse mišraus dve
jeto varžybose laimėjo pirmą vie
tą. Poroje su Errol Caetano 
įveikė Z. Kosanovič — G. Hsu po
rą 3-2 pasekme. Pirmenybės vyko 
gegužės mėnesio pradžioje Kalga- 
rio mieste.

Raimundas Kybartas, buvęs 
Simon Fraser universiteto krepši
ninkas, 8 mėnesiams išvyko į Nau
jojoj Zelandijoj ruošiamą krepši
nio stovyklą. Čia jis ir zelandie- 
čius paruoš krepšiniui, ir pats 
žais keliose rungtynėse.

Aliukas Žaliauskas ir Lydija 
Žaliauskaitė sėkmingai dalyva
vo Ontario prieauglio klasių lengv. 
atletikos varžybose. A. Žaliaus- ' 
kas laimėjo pirmą vietą sviedinu
ko metime, nušoko į tolį 4.39 m 
ir 100 m nubėgo per 14,4 sek. Še- 
šerių metų Lydija laimėjo trečią 
vietą šuolyje į tolį, nušokusi 2.42 
m; 50 m nubėgo per 9,8 sek. Abu 
jaunieji lengvaatlečiai varžėsi 
amžiumi vyresnių grupėje, tad 
ir laimėjimai galėjo būti geresni.

A. S.

NESĖKMINGOS PLAUKIMO VAR
ŽYBOS

Gegužės 28 d. Toronte buvo su
rengtos baltiečių plaukimo varžy
bos Glendon mokyklos baseine. 
Jos nepasižymėjo dalyvių gausu
mu. Lietuvių ir latvių šiose var
žybose buvo labai negausu. Nors 
varžybos vyko Toronte, tačiau 
jose nepasirodė nė vienas toron
tiškis plaukikas. Varžybas tvarkė 
estai. Jie ir užpildė visas rung
tis. Laimėtojams skirti žymenys 
ir dovanos taip pat kažkur užkliu
vo.

Iš lietuvių pusės šiose varžy
bose dalyvavo tik keli plaukikai 
iš Detroito ir Klevelando. Lietu
viams geriausiai sekėsi jauniau
sios klasės varžybose — berniu
kų ir mergaičių iki 10 m. klasėje. 
Daina Grigaraitė iš Detroito šio- • 
je klasėje buvo išrinkta geriau
sia plaukike. Motiejus Taraška iš 
Klevelando taip pat buvo geriau
sias plaukikas toje pačioje am
žiaus klasėje. Latviams atiteko 
mergaičių 13-14 m. klasės laimė
jimai. Visus kitus laimėjimus nu
sinešė estai. A.S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos moterų augščiausios ly

gos krepšinio pirmenybėse var
žėsi 12 komandų. Pagrindinė kova 
betgi vyko tarp Vilniaus ir Kauno 
krepšininkių, susitikusių Elek
trėnuose. Vilniui atstovavo per
nai aukso medalį laimėjusi “Do
vana”, sidabro — pirmoji “Moks
lo” komanda, bronzos — "Koopera
tininkas”. Kauno atstovėmis bu
vo "Bangos”, “Atleto” ir "Poli
technikos” komandos. 1982 m. 
čempionėmis vėl tapo “Dovanos” 
krepšininkės, nepatyrusios nė 
vieno pralaimėjimo. Sidabro me
dalis vėl įteiktas pirmajai “Moks
lo komandai, bronzos — Kauno 
“Bangai". Kitos šešios komandos 
susitiko Panevėžyje, kur joms te
ko kovoti dėl išlikimo augščiau- 
sioje lygoje. Su šia lyga atsisvei
kino Kauno “Baltija” ir antroji 
Vilniaus “Šviesos” komanda. Se
kančiose pirmenybėse jas augš- 
čiausioj lygoj pakeis Šiaulių “Lo
gika” ir antroji Kauno “Politech
nikos” komanda.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Skautų veikla
• Kanados rajono vadeivos 

pareigoms trejų metų laikotarpiui 
pakviestas v.s. Vyt. Skrinskas, 
116 Wincott Dr., Weston, Ont., tel. 
249-4591.

• Vadovų-vių lavinimu LSS- 
goje rūpintis pakviesti kanadie
čiai: "Ąžuolo” mokyklos vedėju — 
ps. Algf. Senkus, seserijos vado
vių lavinimo skyriaus ir "Gintaro” 
mokyklos vedėja — v.sk.v.sl. Vida 
Senkuvienė.

• Skautų vadovų-vių ir tėvų su
sitikimas rengiamas liepos 7 d. LN 
Gedimino pilies menėje. Progra
moje: pranešimai Romuvos sto
vyklos reikalais, diskusijos ir vai
šės. Visi tėvai yra prašomi tą va
karą paskirti šiam svarbiam su
sirinkimui.

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Nemokamas namo įkainojimas 
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Nomus)

GARBENS
Telefonas 489-1543

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame • > m jb jb a J| jb 
TORONTO LIETUVIU PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -------

MOKA: = IMA:
14 % už 90 dienų term, indėl. =
14’/2% už 6 mėn. term, indėlius = už asm- paskolas
15 % už 1 m. term, indėlius = nuo 19 %,
13 % už 3 m. term, indėlius =
14 % už pensijų planą E
14 % už namų planą = už mortgičius . nuo 18 1/4%
13 % už specialią taup. sąsk. Ę
11 % už taupymo s-tas =
6 % už čekių s-tas (dep.) E

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,

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------------------------------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

Ei). 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. VV.) _
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

• Ps. D. Garbaliauskienė pa
rašė XX Romuvos stovyklos dai
ną, kurios mokysimės birželio 26- 
27 d. tuntų iškyloje.

• | tuntų iškylą išvykstama or
ganizuotai nuo Lietuvių Namų 
birželio 26 d., 7 v.r. (ne nuo būk- 
lo 7.30 v.r., kaip anksčiau skelb
ta).
, • Sveikiname sk. vytį Ramūną 
Saplį, baigusį medicinos studi
jas. Tuo laimėjimu pasidžiaug
ta birželio 5 d. Prisikėlimo Paro
dų salėje, į kurią buvo sukvies-' 
ti artimiausi Ramūno giminės ir 
draugai.

• Sveikiname sk. vytį Paulių
Tarvydą ir Iloną Bubelytę, birže
lio 12 d. susituokusius Prisikėli
mo šventovėje. a b

Tei. 537-3431
Namų 494-0605



Lietuvių kalbos 
vadovėliai

A. Rinkūno vadovėliai lietu
viškai nemokantiems jau yra 
paplitę ir už Šiaurės Amerikos 
ribų. Užjūriuose didžiausia jų 
paklausa yra Australijoje, kur 
šie vadovėliai ir su jais einan
čios garsinės juostelės dau
giausia vartojamos reguliario
se lituanistinių mokyklų klasė
se, silpniau kalbančiųjų grupė
se.

Italijoje prie Milano univer
siteto veikiančiame licėjuje 
jau keleri metai dirba lietuvių 
kalbos klasė, italų studentų 
lankoma moksliniais sumeti
mais. Joje dėsto kun. T. Ere
minas ir vienas italas profeso
rius, išmokęs lietuviškai. Jie 
ėmėsi iniciatyvos išversti mi
nimų A. Rinkūno vadovėlių 
garsinių juostelių angliškąjį 
tekstą italų kalbon ir tuo bū
du sudaryti galimybę patiems 
studentams mokytis lietuvių 
kalbos tik su maža profeso
riaus pagalba.

Dar platesnis projektas pra
dėtas vykdyti Kolumbijoje. 
To krašto Lietuvių Fondo sek
retoriaus J. Kaseliūno inicia
tyva ten garsinės juostelės ver
čiamos į ispanų kalbą. Lietu
viams esant išsimėčiusiems 
keliose vietose, organizuoja
mi lietuvių kalbos mokymosi 
rateliai atskirose kolonijose, 
kur mokymuisi pagal A. Rinkū
no vadovėlius ir juosteles va
dovaus lietuviškai mokantieji 
vyresnieji tautiečiai. Visam 
šiam darbui išjudinti Kolum
bijos Lietuvių Fondo kvietimu 
į tą kraštą keliems mėnesiams 
yra išvykusi studentė Rima 
Gustainytė iš Toronto.

Toje šviesoje savotišką nusi
stebėjimą kelia mažas vadovė
lių pareikalavimas Anglijoje. 
Argi ten nėra lietuviškai ne
kalbančių vaikų? Greičiausiai 
taip yra todėl, kad Anglijoje 
niekad nebuvo centralizuotos 
lietuviškojo švietimo vadovy
bės, paliekant tą reikalą vien 
parapijoms.

Tautinių šokiu kursų užbaiga Vasario 16 gimnazijoje 1982 m. balandžio 29 d. Priekyje (kairėje) kursų vadovė J. 
MATULAITIENĖ, prof. J. ERETAS, mokinė R. AIDYTĖ, A. GRINIUVIENĖ ir kiti. Apačioje šokėjai — MO
NIKA PLAUŠINAITYTĖ iš V. Vokietijos ir ROMAS MASILIŪNAS iš Britanijos Nuotr. M. Šmitienės

VINCENTAS-ALBERTAS GIRČYS, 
baigęs Ontario policijos mokyk
los kursą “Recruit Orientation 
Course”, paskirtas policininku 
(constable) j Oak Ridges, Detach
ment 5 District, Downsview, Ont. 
Tarnaudamas policijoje, studijuos 
toliau. Yra gimęs Toronte 1961 
m., baigęs gimnaziją ir Humber 
kolegijos dveją metą inžinerijos 
kursą. Jo sesuo Rūta Heikkila taip 
pat tarnauja Ontario policijoje. 
Motina Stasė Girčienė gyvena 
Toronte

OPTOMETRISTAS
D r. S. Brogovvski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 1 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

SPORTAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 8 to psl.)

Sovietą Sąjungos vyrą krepši
nio rinktinė, dalyvausianti pasau
lio pirmenybėse rugpjūčio 15-28 
d.d. Kolumbijoje, sužais keletą 
kontrolinio pobūdžio rungtynių. 
Meksikoje. Šiai išvykai rinktinėn 
buvo pakviesti trys Kauno “Žalgi
rio” krepšininkai — S. Jovaiša, 
V. Masalskis ir A. Sabonis.

Lietuvos fechtavimo pirmeny
bės buvo surengtos Panevėžyje. 
Rapyrininkų grupės čempijonu 
tapo vilnietis J. Mašala, rapyri- 
ninkių — kaunietė L. Jagminaitė. 
Baigminėse kardininkų kovose su
sitiko trys vilniečiai. Aukso me
dalis ir čempijono vardas teko R. 
Rašilui, sidabro medalis — A. Pa-' 
perini, bronzos.— R. Venckūnui. 
Net 39 varžovų susilaukė kovos su 
špagomis. Šioje grupėje čempijo
nu tapo kaunietis J. Slavinskas.

Sovietą Sąjungos pirmosios lygos 
sklandymo pirmenybėse Oriole 
pradinius laurus skina Lietuvos 
atstovai. Vyrų 348 km trikampio 
greičio skrydžiuose aukso medalį 
laimėjo A. Rūkas, sidabro — V. 
Sabeckis (abu iš Prienų), bron
zos — vilnietis A. Beržinskas. Ant
roje nustatyto trikampio tikslu
mo rungtyje I vieta teko A. Ber- 
žinskui, II — maskviečių! J. Kuz- 
necovui, III — A. Rukui. Po dviejų 
atliktų rungčių bendroje įskaitoje 
pirmauja A. Beržinskas, II vieto
je palikęs A. Rūką, III — maskvietį 
O. Pasečniką. Blogiau sekasi mo
terų grupėje kovojančiai vilnie
tei R. Stašaitytei, užimančiai VI 
vietą.

Windsor, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS VEIKLAI aukojo 
$50.00 — Č. Kuras; $40.00 — S. ir E. 
Zatorskis; $30.00 — V. Barisa; 
$20.00 — D. Naikauskienė, A. Juš- 
kauskas, V. Baltrušiūnas, R. Dum
čius, Br. Barisa, P. Kairys; $15.00 
— G. Vindašius; $10.00 — B. Balai- 
<hs, p. Linkevičienė, S. Naikaus- 
kas, V. Kutkus, Z. Mistautas, E. 
Baltulis, Mary Duralia, P. Eidu- 
kas; $5.00 — A. Kozulis, E. Pakaus- 
kienė, J. Giedriūnas.

Visiems dėkingas už aukas —

KLB krašto valdybos 
iždininkas

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

• NAMAI • ŪKIAI
Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

ŽEME
231- 2839
274-4313
232- 1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

DDAUDA
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6'

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Taip slenka dienos
Už kepalų duonos, už liter/ pieno 
Eilėj išstoviu beveik visų dienų.

Kovoju kaip tigrė, kovoju narsiai 
Už truputį sūrio neregėto seniai. 
Nors šonkaulius laužo, išrauja plaukų, 
Vistiek aš laiminga, gavau mat taukų.

Nors krisiu ant veido netekus jėgos, 
Bet vėl atsigausiu užuodus mėsos. 
Ir keliais, alkūnėms, stačia ar klupsčiu, 
Vėl grūs i uos per minių prie sviesto aš čia.

Korteles iškėlus kaip salį nešu, 
Be jų, mano mielas, nėra lašinių. 
Nei sviesto, nei cukraus, nei gramo dešrų.

i

Ir taip slenka dienos bestovil eilėj 
Prie duonos, prie pieno, prie sviesto, dešros, 
Prie cukraus, prie druskos, degtukų, vinių. 
Prie laimės, prie juoko, gražiųjų minčių, 
Prie karsto vainikų, prie kapo duobės.

Sofija, Lenkija

"i *1,1 1

O YPSENOS Parink0 Pr A,š-
____ Leu- '

Akiratis
Gydytojas uždraudė Mar

kui Tvainui rūkyti. Vėliau, pa
matęs savo garsųjį pacientą be
rūkantį, gydytojas nustebęs pa
stebėjo:

— Vadinasi, ir vėl savo bal- 
vonui aukas pradėjai deginti?

Mark Tvainas nė nemirksė
damas:

— Kaip matote, aš ne jam au
kas, bet jį patį deginu...”

Bauda
— Šerife, šitas vyrukas sto

vėjo Brodvėjuje ištiesęs ranką 
ir elgetavo.

— Penkiolikos dolerių bau
da!

— Bet kad jis teturi tik pen
kis.

— Paleisk į gatvę, tegul su
renka likusius.
• Vyras verkia kada reikia, 
moteris — kada nori.

Toronto “Gintaro” ansamblis 
sveikina gintariečius, kurie 
sėkmingai baigė Augštesniuo- 
sius Lituanistinius Kursus: 
B. Abromaitytę, A. Gvildį, P. 
Karosą, L. Keršytę, Z. Praka- 
paitę.G. Šaltmiraitę.

Po sėkmingo metinio koncer
to ir pasirodymų Montrealy- 
je bei St. Catharines tautybių 
festivalyje ansamblis yra ga
vęs visą eilę kvietimų. Viduri
nė šokėjų grupė, vadovaujama 
R. Yčienės, atliks programą 
Ontario muzikos mokytojų po
kylyje Pioneer Village birže
lio 13 d. Visos šokėjų grupės 
bei dainininkai Karavano me
tu kas vakarą atliks programą 
“Vilniaus” paviljone. Kanados 
gimtadienio iškilmėse liepos 
1 d. prie miesto rotušės vyriau
sia šokėjų grupė dalyvaus 
bendrame koncerte. Liepos 3 
d. atliks programą Stratforde 
muzikos festivalio atidaryme. 
Liepos 4 d. vyriausia šokėjų 
grupė dalyvaus CHIN pikniko 
konkurse CNE aikštėje. Tą 
pačią dieną 3 v.p.p. Etobicoke 
Centennial parke šokėjai daly
vaus programoje Pasaulinio 
Lenkų Kongreso suvažiavime. 
Liepos 6 d. grupė pakviesta 
dalyvauti “Delta Kappa Gam
ma” korporacijos moterų aka- 
demikių pokylyje Niagara 
Falls. Š i ą vasarą Kanados 
Folk Art Council pakvietė 
“Gintaro” ansamblį dalyvau
ti ir atstovauti Kanadai tarp
tautiniame muzikos, dainos ir 
šokio konkurse Anglijoje. Dėl 
politinių aplinkybių šios iš
vykos teko atsisakyti.

Nuoširdžiai dėkojame To
ronto Lietuvių Namams už 
$1500 auką, “Paramos” banke
liui — už $300, mūsų krikšto 
tėvams p.p. S. Kuzmams — už 
$100, p.p. H. Steponaičiams — 
už $50, dr. A. Valadkoms ir p.p. 
Kaknevičiams už $25, dr. S. Če
pui už $20 auką. Visų mūsų rė
mėjų nuoširdi parama sudarė 
sąlygas mums ir toliau dirbti 
bei atstovauti lietuviams iš
eivijoje. Ks.

Filmų ir televizijos aktorė 
Ann Jillian (Jūratė Nausėdai
tė) birželio 9-19 d.d. gastroliuo
ja Toronte. Sutikusi ją “Royal 
York” viešbutyje, užkalbinau 
lietuviškai ir paprašiau pokal
bio “T. Žiburiams”. Ji mielai 
sutiko ir pakvietė atvykti pas 
ją j viešbutį sekančią dieną 
2.30 v.p.p. Pokalbyje, kurį įra
šiau į juostelę, aktorė sakėsi 
didžiuojasi būdama lietuvaitė 
ir visur tai pabrėžia. Jei sąly
gos leis, žadėjo aplankyti “Vil
niaus” paviljoną Karavano me
tu ir parodyti savo draugams 
tautinius drabužius, kuriuos 
dėvėjo būdama maža Los An
geles mieste ir šoko tautinius 
šokius. Ann Jillian su savo vy
ru Andy Murcia norėtų susitik
ti su Toronto lietuviais prieš 
išvykdama į Lake Tahoe Arizo
noje, kur ji atliks programą 
su žymiu komiku Rich Little.

Apie Ann Jillian rašė visi 
trys' Toronto dienraščiai ir 
dėjo nuotraukas į, pirmuosius 
pramogų skyriaus puslapius. 
Be to, ji turėjo pokalbį tele
vizijoje, kurioje buvo parody
tos ištraukos iš jos šokių-dai- 
nų pynės.

Danutė R. Skukauskaitė
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Chicago, Illinois
VISI KELIAI veda į “Lietuvos 

Aidų” radijo gegužinę-pikniką bir
želio 20 d. Šaulių Namuose. Pra
džia — 12 v. Visais autobusais sa
lė lengvai pasiekiama: 2417 West 
43 gatvė, prie Western Ave. Gros 
“Gintaro” orkestras, bus šokių 
konkursas, Tėvo pagerbimas, do
vanų paskirstymas. Gegužinė vyks 
vėsinamoje salėje. Kviečiame 
visus atsilankyti į “LA" radijo 
pobūvį, kur galėsite pavalgyti ge
rus pietus ir atsigaivinti, pasi
šokti.

“Aidą” komitetas

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303
Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonoiz
Toronto oltnX jstaigos (416) 231-4138I oronto, Ontario 
M8X1C5 namų 249-2637

BACENAS
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.

Pagerbtuvės bei išleistuvės 
buvo surengtos muzikui Sta
siui Gailevičiui Anapilio pa
rapijos salėje gegužės 12 d. 
Parapija ir jos choras atsi
sveikino su savo chorvedžiu, 
dirbusiu čia 28-rius metus ir 
pasitraukusiu į poilsį. Pobū
vį pradėjo choro pirm. R. Pau- 
lionis, pakviesdamas maldai 
kleboną kun. J. Staškų. Po vai
šių programos vedėjo parei
gas perėmė mokyt. P. Balčiū
nas. Įvertinimo žodį tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
pabrėždamas plačią St. Gaile- 
vičiaus veiklą muzikos srity
je. Atsiminimų pluoštą patei
kė buvusi sol. Pr. Radzevičiū
tė. Padėkos kalbas pasakė 
Anapilio sodybos korporaci
jos pirm. A. Rinkūnas, “Aro” 
choro atstovas T. Stanulis, 
Prisikėlimo par. choro atsto
vas VI. Melnykas, Lietuvos 
Kankinių par. tarybos pirm. J. 
Andrulis (įteikė ir dovaną — 
knygą apie dail. Puzino kūry
bą), Anapilio kat. moterų sky
riaus atstovė St. Kalūzienė, 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos atstovė V. Valiulienė, J. 
Kuprevičius, kun. Aug. Sima
navičius, OFM. Išsamesnę pa
dėkos kalbą pasakė Anapilio 
par. klebonas kun. J. Staškus, 
buvęs St. Gailevičiaus choris
tas. Choro vardu pirm. R. Pau- 
lionis įteikė St. Gailevičiui 
dovaną — dail. Dagio skulptū
rą. Ponia Gailevičienė buvo 
apdovanota puikiomis gėlė
mis. Meninę dalį atliko solis
tai V. Verikaitis ir R. Strimai
tis, akompanuojami paties St. 
Gailevičiaus. Pasirodė ir pa
rapijoj choras, diriguojamas 
St. Gailevičiaus. Dalis meni
nės programos buvo skirta pa
ties dirigento kūrybai. Atsi
sveikinimo žodį, tarė ir pats 
chorvedys. Iš jo pareiškimų 
buvo matyti, kad jis ir toliau 
talkins parapijos chorui, kai 
bus reikalas. Jaukiame pobū
vyje dalyvavo 150 asmenų.

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Toronto skyriaus narių 
susirinkimas įvyko birželio 
9 d. Lietuvių Namuose. Pirm. 
J. Karka padarė išsamų pra
nešimą apie valdybos veiklą. 
Buvo palaikomi ryšiai su etni
nių grupių spaudos organiza
cijomis, dalyvauta jų susirinki
muose ir konferencijose. Iš
siųsta ir išdalinta parlamen
to nariams, laikraščiams ir 
žurnalistams 100 egz. dr. J. 
Prunskio “Lithuania’s Jews 
and Holocaust” ir kitų infor
macinių leidinių apie Lietu
vą. Pirmininkas plačiau pa
lietė santykius su Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba JAV-se. Šiuo klausi
mu vyko gyvos diskusijos. Atsi
žvelgiant į Kanados žurnalis
tų gyvenimo ir darbo sąlygas, 
norima sujungti juos į vieną 
organizaciją. Susirinkimas nu
tarė veikiantį Toronto skyrių 
perorganizuoti į savarankiš
ką Kanados Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos centrinį skyrių ir 
organizuoti žurnalistų pada
linius kitose lietuvių koloni
jose. Sudaryta reorganizacinė 
valdyba: A. Gurevičius, J. Kar
ka, L. Norvaiša, S. Varanka ir 
J. Varanavičius. Valdyba pa
ruoš naujus įstatus ir reorga
nizacinį planą, kurie bus svars
tomi specialiai šiam reikalui 
sušauktame Toronto lietuvių 
žurnalistų susirinkime. Inf.

Danutė R. Skukauskaitė, stu
dijuojanti žurnalistiką Carle- 
tono un-te, vasaros darbą gavo 
Ontario Place ir savo rašiniais 
talkina “T. Žiburiams”.

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

Dvigubos išleistuvės. Birže
lio 13, sekmadienį,“Atžalynas” 
ir jo tėvų komitetas Toronto L. 
Namuose surengė išleistuves 
ilgametei savo vadovei Silvi
jai Martinkutei, išvykstančiai 
Čikagon, ir atžalyniečių gru
pei, besiruošiančiai dalyvau
ti tarptautiniame festivalyje 
Portugalijoje. Pobūvį pradėjo 
naujoji “Atžalyno" vadovė Ire
na Poškutė, pakviesdama mal
dai kun. Pr. Gaidą. Pasivaiši
nus vakariene, tėvų komiteto 
atstovas V. Dauginis pristatė 
dalyvaujančius svečius ir per
skaitė etninės tarybos direkto
riaus L. Kossaro telegramą, 
apgailestaujančią savo negalė
jimą dalyvauti šiame pobūvyje 
ir išreiškiančią sėkmės linkė
jimus “Atžalynui”. V. Dauginis 
taipgi pranešė, kad sėkmingai 
vyksta aukų vajus išvykai Por
tugalijon. Šokių maratonas 
High Parke davė $2000, huto- 
mobilių plovimas — $250. 
Stambiomis aukomis prisidė
jo Kanados Lietuvių Fondas, 
L. Namai, bankeliai ir pavie
niai asmenys. Išvykai reikia 
$17.000.

Įvertinimo žodį Silvijai ir 
“Atžalynui” krikšto tėvų var
du tarė St. Kuzmas, KLB kraš
to valdybos — pirm. J. Karai
te, Kanados Lietuvių Fondo — 
tarybos pirm. H. Lapas, KLB 
kultūros komisijos — pirm. J. 
R. Simanavičius, KLB Toronto 
apylinkės — pirm. A. Pacevi- 
čius, “Gintaro" — R. Karasie- 
jienė, tėvų komiteto — pirm. 
P. Šturmas (įteikė dovanas).

Buvusi “Atžalyno” vadovė S. 
Martinkutė visiems padėkojo 
nuoširdžiu žodžiu ir gėlėmis.

Baigiant pobūvį, kurį suren
gė “Atžalyno” jaunimas ir tė
vų komitetas, buvo pranešta, 
kad “Atžalyno” grupė išskren
da Portugalijon birželio 17 
d., 5 v.p.p. Grupėje bus 18 šo
kėjų, du muzikantai, 4 palydo
vai (mokantys portugališkai) 
ir vienas vadovas — V. Daugi
nis. J i e atstovaus Kanadai 
tarpt, festivalyje. Ši grupė nu
veš Toronto miesto burmistro 
laišką Lisabonos miesto bur- . 
mistrui. Kita “Atžalyno” gru
pė ruošiasi išvykai į Brock- 
villę, švenčiančią 150 metų 
sukaktį. Ten ji pasirodys me
ninėje programoje. B.

“Saulėlydis”, biuletenis, 
leidžiamas Vyresnio Amžiaus 
Žmonių Organizacijos, 3 nr. 
Nepažymėta nei kas jį reda
guoja, nei jo adresas. Pradžio
je įdėtas įžanginis straipsnis 
“Išeivija ir jos paskirtis”, to
liau rašoma apie senjorams bu
tų statybos projektą, nusiskun- 
džiant įsigalėjusiu nevieningu
mu, pridedamas protokolo 
nuorašas pensininkų organi
zacijos susirinkimo, įvykusio 
1982 m. balandžio 13 d. Lietu
vių Namuose. Iš pridėto paaiš
kinimo matyti, kad tai buvu
sios valdybos pozicija, kriti
kuojanti naujosios valdybos 
užmojus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms mie

loms rengėjoms už suruoštą man 
tokį gražų mergvakarį ir vertin
gas dovanas.

Taip pat dėkoju viešnioms, ku
rios paaukojo laiką, atvykdamos 
praleisti su manim malonaus va
karo. Ačiū toms, kurios prisidė
jo, bet negalėjo dalyvauti. Vaka
ras labai greitai prabėgo, bet man 
ir Jonui pasiliks neužmirštamas.

Ačiū sesutei Ramunei už pasi
ryžimą atvažiuoti iš Čikagos ir 
būti tą vakarą su manimi. Taip 
pat dėkoju Tetai Paulei, kad at
vyko iš Otavos pasveikinti ma
nęs giminių vardu.

Jūsų Loreta Ulbaitė
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Anapilio Žinios

— Birželio 13-osios pamaldose 
paminėti sibiriniai trėmimai. 
Dešimtos valandos pamaldas lai
kė ir pamokslu pasakė svečias iš 
Britanijos — Londono lietuvių pa
rapijos klebonas kun. dr. J. Sa- 
kevičius.

i— Pamaldos Wasagoje laikomos 
sekmadieniais 10 ir 11 v.r.

— Thunder Bay mieste operaci
jos metu mirė Joana Paulionytė, 
35 m. amžiaus. Pašarvota Toronte 
Turnerio ir Porterio laidotuvių 
namuose Bloor-Windermere. Lai
dotuvės — birželio 16, trečiadie
ni, 10 v.r., iš Lietuvos Kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse.

— Susituokė Garry Boyd Mayo su 
Darlene Mary Del Mastro.

— Pakrikštyti: Elena-Colette- 
Sharon Jurėnaitė, Antanas-Juozas 
Pacevičius, Kevin-Anthony Kilins- 
kas.

— Mišios birželio 20, sekmadie
ni, 10 v.r. — už a.a. Joną Jokūbai
ti, 11 v.r. — už a.a. Joną Dunčiką.

— A. a. Steponas-Ramutis Stan
kus bus laidojamas birželio 19, 
šeštadieni, 10 v. r. iš Lietuvos 
Kankinių šventovės.

Lietuvių Namų žinios
— LN visuomeninės veiklos ko

mitetą sudaro LN valdybos, mote
rų ir vyrų būrelių, kultūrinės veik
los komisijos ir moterų dainos vie
neto atstovai. Komiteto tikslas — 
koordinuoti pagalbinių organiza
cijų ir vienetų visuomeninę veik
lą bei rengti LN tradicinius pa
rengimus. Komitetui vadovauja 
pirm. A. Jankaitienė ir jos padė
jėja vicepirm. B. Bedarfienė.

— Visuomeninės veiklos komite
tas birželio 8 d. įvykusiame po
sėdyje svarstė LN 30-čio sukak
ties minėjimo programą. Lapkri
čio 6, šeštadienį, įvyks pagrindi
nis koncertas ir balius. Lapkri
čio 7, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos šventovėje bus pamal
dos už LN mirusius narius, po pa
maldų — iškilminga popietė.

— Tėvo Dienos popietė — birže
lio 20 d. Vytauto D. menėje. Po
pietę tvarkys ir tėvus pagerbs LN 
Moterų Būrelio narės. Tėvai kvie
čiami dalyvauti.

— LN dainos vienetas yra pa
kviestas atlikti meninę programą 
rugsėjo m. Čikagoje rašytojui V. 
Alantui pagerbti ir lapkričio m. 
kariuomenės šventės minėjime 
Sudburyje.

— Šeštoji LN poilsio stovykla, 
rengiama Tėvų pranciškonų vasar
vietėje Wasagoje, įvyks š.m. lie
pos 24 — rugpjūčio 7 d.d. Patalpų 
kainos: savaitei — vienam asme
niui $25, šeimai $50; vienai die
nai — asmeniui $5, šeimai — $8. 
Maistą gamins patyrusios šeimi
ninkės arba galės gamintis pays 
stovyklautojai. Registruotis LN 
raštnėje tel. 532-3311 arba vaka
rais pas V. Kulnį tel. 769-1266. 
Stovyklos parengimo darbais rū
pinasi LN Vyrų Būrelio valdyba.

— LN Moterų Būrelio narės tal
kins "Vilniaus*’ paviljone.

— LN valgyklos pietų kainos pa
gal naujojo Ontario biudžeto rei
kalavimus bus pakeltos 7% birže
lio 20, sekmadienį. Naujos kai
nos: sriuba — $1, mėsos gaminiai 
— $5, cepelinai ir koldūnai — 
$4.25, kugelis ir lietiniai (nales- 
nikai) — $3.25.

— Birželio 13 popietėje dalyva
vo apie 250. Svečių knygoje pasi
rašė: dr. R. Povilaitis iš Kauno,
R. Povilaitytė ir M. Povilaitienė 
iš JAV, A. Kusinskis su žmona iš 
St Petersburgo, K. Starytis iš Či
kagos, V. Jonuškis iš Klevelando,
S. Barkauskas su žmona iš Angli
jos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

paminėti sibiriniai trėmimai. 
11.30 v. Mišios buvo laikomos už 
Sibire ir Lietuvoje kentėjusius 
bei mirusius lietuvius. Po Mišių 
buvo nešamos gėlės prie paminklo 
šventovės prieangyje. Per Mišias 
parapijos choras giedojo šiai pro
gai pritaikytas giesmes.

— Ruošiasi tuoktis: Sigita Dūdai- 
tė su Martin Huys. Susituokė: Pau
lius Tarvydas su Ilona Bubelyte.

— Registracija į “Aušros" sto
vyklą jau pradėta. Blankus prašom 
pasiimti klebonijoje. Stovyklos 
pradžia liepos 4, pabaiga — lie
pos 17, šeštadienį. Stovyklai dar 
reikia šeimininkių, ūkvedžio bent 
vienai savaitei ir berniukų vado
vų. Jei kas gali praleisti savaitę 
ar dvi stovykloje, prašom paskam
binti jaunimo sekcijos pirmininkei 
I. Poškutei 533-5464.

— Paruošiamuosius stovyklavie
tės darbus atliko A. Arlauskas, P. 
Skrupskas, B. Savickas, A. Brič- 
kus, V. kalvaitis ir K. Poškienė.

— Ateitininkų stovyklai, kuri 
įvyks liepos 18-24 d.d. Wasagoj, 
registracijos blankai gaunami kle
bonijoje.

— Labdaros sekcija vėl pasiun
tė 20 siuntinių lietuviams į Len
kiją. Iki šiol pasiųsta 224. Var
totų drabužių ir daiktų išpardavi
mą labdaros sekcija rengia liepos
6 ir 8 d.d. Parodų salėje nuo 10 
v.r. iki 9 v.v.

— Parapijai aukojo: A.D. Pute- 
riai $200, Vidas Laurušaitis $50; 
klierikų fondui; S. Mazlaveckienė 
$20.

— Mišios birželio 20, sekmadie
nį, 8 v. už Kazį ir Jonę Ožalus, 9 v. 
už Mykolą Ramanauską, 10 v. už 
Antaną Kėžin aitį ir Liudą Pet
kevičių, 10 v. muzikos salėje — už 
Juozą Šarūną, 11.30 v. už parapiją,
7 v.v. už Mykolą Dervinį, i

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos birželio 20, sekma
dienį 9.30 v.r.; laikys kun. P. Dilys.

— Pageidaujantieji pastoraci
nių patarnavimų prašomi skam
binti kunigui tel. 588-1130 arba 
kreiptis asmeniškai šventovės raš
tinėje sekmadieniais nuo 8.30 v.r. 
iki 9.30 v.r. Raštinės tel. 766-1424.

— Pamaldos birželio 27, sekma
dienį, 9.30 v.r.; laikys kun. A. Taul 
anglų kalba. Pamaldų metu bus pa
krikštytas Gordon ir Dianos Harri
son (Sukauskaitės) sūnus.

— Pasibaigė keturių dienų sino
do suvažiavimas; perrinktas se
kančiai kadencijai vyskupas dr. 
William D. Kuras. Parapijai at
stovavo kun. P. Dilys ir E. Bumeis- 
teris.

— Konfirmandų pamokos — pir
madieniais 7.00 v.v., šventovėje; 
dėsto kun. P. Dilys.

— Metinė iškyla į gamtą — pik
nikas įvyks liepos 11, sekmadienį, 
11 v.r., Glen Haffy parke, Hilltop 
South. Turintieji laimikių loteri
jai prašomi skambinti E. Sturmie- 
nei 769-6431 arba M. Dambarienei 
536-1433. Kviečiame visus para
pijiečius ir svečius gausiai daly
vauti. Bus pamaldos, bendri pie
tūs, žaidimai, loterija.

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

Tarptautiniame Toronto Karavane
lietuvių paviljonas "Vilnius"
veikia Prisikėlimo parapijos patalpose, 1011 College st., 
nuo birželio 18 iki 26 d., šiokiadieniais nuo 6 v.v. iki 11 v.v., 
o sekmadienį ir šeštadieniais nuo 3 v.p.p. iki 11 v.v.

PROGRAMĄ, kuri kartosis kas valandą, atliks Toronto "Gintaro" ansamblis su savo 
šokėjais ir dainininkėm.

ŠOKIAMS gros naujai sudarytas lietuvių muzikantų orkestras, veiks bufetas su skaniais 
lietuviškais valgiais, gėrimais ir pyragais. Valgius gamina Aldona Genčiuvienė.

PARODOJE bus Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto skyriaus rūdiniai, 
gintarai ir lietuvių menininkų darbai.
KLB TORONTO apylinkės valdyba maloniai kviečia visus lietuvius atsilan
kyti "Vilniaus" paviljone, atsivesti savo draugus kitataučius ir tuo prisidėti 
prie šio didelio renginio pasisekimo.
Automobilius prašoma statyti Nielsono autoaikštėje.

KLB Toronto apylinkės valdyba

S GEGUŽINĖ
įvyks š.m. birželio 27, sekmadienį/ 

Clairville Conservation Area
Autobusas nuo Lietuvių Namų važiuos 11.30 v.r. ir 1 v.p.p.

Bus sportas su premijomis, loterija, šokiai, žaidimai ir kitos 
įvairybės, švelnių gėrimų, ledų ir užkandžių rasite vietoje.
Gros gera muzika. Rengėjai — LN Vyrų Būrelis

c 

% M

=4
CLAiRmiE

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

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

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

MONTREAL

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t. t. Skambinti tel. 
532-3410 Toronte, Ont.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

SKAUTU STOVYKLAVIETEI rei
kia matracų, skalbimo mašinos 
ir džiovintuvo. Skambinti M. Ru
sinu! tei. 762-6083 Toronte.

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

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
(vairiomis progomis skambinti Į “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette SL, Toronto, Ont., vienas 
blokas | rytus nuo Jane 8t. Pristaty
mas (’ligonines, laidotuvių namus ir 
Lt Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Tautybių savaitė—Karavanas 
prasidės birželio 18, penkta
dienį, ir baigsis birželio 26, 
šeštadienį. Lietuvių paviljo
nas “Vilnius” bus įrengtas Pri
sikėlimo parapijos salėse (1011 
College St.). Jis veiks kasdien 
nuo 6 v.v. iki 11 v.v., šeštadie
niais ir sekmadieniais — nuo 3 
v.p.p. Jame bus įvairių valgių 
bei gėrimų ir kultūrinė progra
ma. Svarbu, kad “Vilniaus” pa
viljoną aplankytų kuo daugiau
sia žmonių bei įsigytų pasus. 
Kiekvienas Toronte ar apylin
kėse gyvenęs lietuvis turėtų 
bent vieną kartą aplankyti 
“Vilniaus” paviljoną bei at
sivesti kitataučius draugus. 
Paviljono įrengimas ir jo iš
laikymas per 9 dienas sudaro 
daug išlaidų. Jeigu šiais me
tais jis nebus sėkmingas, nesu
silauks pakankamai lietuvių 
visuomenės dėmesio, tai ki
tais metais nebus rengiamas. 
Taip pat ’‘Vilniaus” paviljo
nui reikia daug talkos. KLB 
apylinkės valdyba kviečia vi
sus, kas gali, ateiti į pagalbą 
ir pranešti valdybos pirminin
kui adv. Algiui Pacevičiui tel. 
762-7393 dienos metu, o vaka
rais 233-0303 birželio 18-26 d.d.

Estai šiais metais nedalyvau
ja Karavano festivalyje, bet 
vietoje to rengia atskirą savo 
festivalį birželio 17-20 d.d. Es
tų Namuose Broadview Ave. 
Jis veiks ketvirtadienį ir penk
tadienį nuo 6 v.v., šeštadienį ir 
penktadienį — nuo 4 v.p.p. įėji
mas — $6 (galioja visom ketu
riom dienom).

Toronto švietimo vadybos 
nutarimo įvesti etninių kalbų 
dėstymą pradinėse mokyklose 
reguliarių pamokų metu nepa
tvirtino Ontario švietimo mi- 
nisterė dr. B. Stephenson, mo
tyvuodama tuo, kad minėtas 
nutarimas prieštarauja švie
timo įstatymui. Švietimo va
dyba mano, kad ministerės 
sprendimas prieštarauja Ka
nados konstitucijai ir kreipė
si į teisininkus, prašydama jų 
nuomonės. Galimas dalykas, 
kad švietimo vadyba kreipsis į 
teismą.

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

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ka
nados Lietuvių Dienos įvyks Mont- 
realyje spalio 10-11-12 d.d. Iškil
mingos Mišios, celebruojant J. E. 
vyskupui V. Brizgiui, bus Šv. Ka
zimiero šventovėje. Mišių giesmių 
repertuarą sudaryti pavesta šios 
parapijos chorvedžiui kun. Mau
rice Milox. — Choras sezono gie
dojimą užbaigė birželio 13 d. — 
Dainius ir Jonė Dalmotai iš Ota
vos lankosi pas tėvus J.E. Dalmo- 
tus. — Julijai Jukonienei padary
ta operacija Royal Vie ligoninė
je. — Birželio 3 d. Cote de Neiges 
kapinėse palaidotas iš Šv. Kazi
miero šventovės Juozas Lukošiū
nas, 77 m. amžiaus. Artimųjų čia 
neturėjo, o Lietuvoje liko žmona 
ir septyni vaikai su šeimomis. Sk.

Pensininkų klubo ekskursija į 
Kennebunkportą įvyks birželio 25- 
28 d.d. Autobusas išvažiuos penk
tadienį, 9 v. r., grįš Montrealin pir
madienį po pietų.

Šaulių rengiamos Joninės įvyks 
birželio 27, sekmadienį, po 
pamaldų AV parapijos salėje. Bus 
pagerbti Jonai, Petrai, Jonės ir 
Petronėlės.

Seselė Teresė, sėkmingai dirbusi 
Montrealyje, perkelta į Putnamą 
vienuolyno vyresniąja. Jos čia ypač 
pasiges mergaičių choras 
“Pavasaris", kuriam ji ištvermin
gai vadovavo. Į jos vietą Mon
trealin atkeliama sesuo Palmyra. 
Pakeitimas bus padarytas rugsėjo 
pradžioje.

Liudvika ir Povilas Palubinskai 
Aušros Vartų parapijai paaukojo 
$2000.

Brolis Andriejus. Jo beatifika
cijos proga savaitraštis “Mac
leans” išspausdino kontroversi
nį straipsnį, klausdamas — ar tai 
šarlatanas, ar šventasis?

Tikroji jo pavai’dė — Alfredas 
Bessette. Gimė 1845 m. rugpjū
čio 9 d. Saint-Gregoire kaime (20 
mylių nuo Montrealio). Būdamas 
9 metų, neteko tėvo, o po trejų 
metų džiova mirė motina, palik
dama 10 vaikų-našlaičių.

Alfredas, būdamas 12 metų, iš
važiavo darbo jieškoti į Ameriką. 
Pradžioje ganė gyvulius, o paau
gęs dirbo kaip kalvis, stogų den-

gėjas. Sugrįžęs į Kanadą, dirbo 
kepykloje.

Jau suaugęs vyras įstojo į Šv. 
Kryžiaus vienuolyną. Kadangi bu
vo beraštis, per 40 metų vienuoly
ne dirbo fizinius darbus — plovė 
grindis, valė langus, parūpindavo 
malkas krosnims, pagaliau gavo 
durininko pareigas.

Prieš pat vienuolyną stūksojo 
kalnas Mount-Royal. Andriejus 
(vardą gavo vienuolyne) visą lai
ką svajojo kalno papėdėje pastaty
ti šv. Juozapo garbei baziliką. 
Pats padarė šiokius tokius planus.

Dar prieš tai buvo pastebėta, 
kad brolis Andriejus gali pagy
dyti žmones. Garsas pasklido po 
visą Šiaurės Ameriką. Pradėjo 
plaukti minios žmonių, jieškoda- 
mi sveikatos pas brolį Andriejų.

Pats brolis Andriejus sakėsi ne
sąs joks stebukladaris, patarė 
eiti pas gydytojus. Jeigu kas pa
gydavo, tai Dievo ir Šv. Juozapo 
dėka. J i s pažadėdavo už visus 
melstis, prašydamas sveikatos.

Vienas didelis stebuklas — bro
lio Andriejaus svajonė įvyko. Kal
no papėdėje buvo pastatyta medi
nė koplyčia, o 1955 m. buvo pa
šventinta milžiniška šventovė 
pasaulyje — 856 pėdų augščio, 
talpinanti 10.000 žmonių. Dabar 
ji vadinama Šv. Juozapo oratori
ja. Yra įrengtos didelės lauko sta
cijos, parodų salė ir muzėjus. Kas
dien šv. Mišios laikomos kas va
landą. Išpažinčių klausoma nuo 
ryto iki vakaro. Čia yra patys ge
riausi vargonai Kanadoje, kasdien 
duodami vargonų koncertai 11.30 
v. r., sekmadieniais — 3.30 v.p.p 
Kasmet šventovę aplanko 2.000.000 
maldininkų iš viso pasaulio.

Šalia apatinės koplyčios yra 
vieta, kur dega tūkstančiai para
fino lempų. Čia prikabinta daugy
bė lazdų ir protezų žmonių, kurie 
pagijo šv. Juozapo užtarimu.

Galima matyti stiklinį indą, ku
riame laikoma konservuota bro
lio Andriejaus širdis.

Andriejus mirė būdamas 91 me
tų. Nematė užbaigtos šventovės.

Norintieji informacijų gali ra
šyti: Oratoire Saint-Joseph, 3800 
Chemin Reine-Marie, Montreal, 
Que. H3V 1H6. j.

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
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European Catering
Europletltkas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir 
ui Toronto ribų. ParOpinam salę, 

m raiką, gėles, gėrimus.
Skambinti: A. Oatavocklenė 
arba AL Bvte M. 535-0164 arba

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti Jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti Juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924

DLK VYTENIO ŠAULIU KUOPA 
Melburne, Australijoje, skelbia vajų: 
"KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS!" Piršlys Vytenis padės 
Jums surasti pageidaujamą lietuvių 
kilmės asmen) net ir kituose 
žemynuose.Todėl kasjieškogyvenimo 
draugės ar draugo, terašo Vyteniui, 
pridėdami trumpą savo biografiją, 
pageidavimus, slapyvardi ir adresą. 
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita 
kalba. Išlaidoms padengti pridėkite 
pusę vienos dienos uždarbio auką 
vieneriems metams laiko. Adresas: 
Vytenis, P. O. Box 4861, Melbourne 
3001, Victoria. Australia.

“Alcoholics Anonymous” or
ganizacija š.m. birželio 24, ket
virtadienį, 8 v.v., “Royal York” 
viešbučio koncertų salėje ren
gia viešą plataus masto susirin
kimą, kuriame dalyvauti gali 
visi susidomėję šiuo sąjūdžiu. 
Pernai tokiame susirinkime 
dalyvavo 1200 asmenų, kurių 
pusė buvo svečiai. Dalyvavo ir 
keletas lietuvių. Tikimasi, kad 
ir šiemet visuomenė gausiai 
dalyvaus. Toronto lietuviai tu
ri atskirą savo grupę ir kvie
čia turinčius alkoholio pro
blemų prisidėti, kad bendrom 
jėgom galėtų atsilaikyti prieš 
alkoholio grėsmę.

Daugiakultūriame teatrų 
festivalyje Reginos mieste, 
Sask., liepos 1-10 d.d. “Aitva
ro” režisorė Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz atstovaus OMTA 
vaidinime “The Day the Grand
daddy Died”. 1982-1983 metams 
ji yra išrinkta direktorės-iždi- 
ninkės pareigoms daugiakul- 
turių Ontario teatrų,.organiza
cijoje. Tai jau nepirmas Al
donos pasirodymas kanadie
čių teatre. Pernai ji atstovavo 
OMTA Monaco valstybėje. Al
dona ten turėjo pagrindinį 
vaidmenį.

Varpininkų suvažiavimas 
rengiamas š.m. liepos pabai
goje Toronte ir Wasagoje. Ja
me ketina dalyvauti ir VLIKo 
pirm. dr. S. Bobelis, grįžęs iš 
kelionės po Australiją.

Pasaulio futbolo žaidynės 
Ispanijoje bus transliuojamos 
Kanadoje per 50 CBC televizi
jos stočių alaus daryklos “La- 
batts” dėka. Baigminiai žaidi
mai bus liepos 11 d. Madride.

Toronto Lietuvių Namų val
dyba birželio 3 d. posėdyje pa
skyrė “T. Žiburiams" $400 para
mą, ryšium su laikraščio patar
navimais informacijos srityje. 
Dėkojame už auką.

A.a. Rožės Gertienės atmini
mui “TŽ” paaukojo $25 P. A. 
Kaziliai.

A.a. Valerijos Vindašienės 
atminimui jos sūnus Paulius 
ir Emilija Vindašiai “TŽ” pa
aukojo $25.

A.a. Algirdo Rickaus trečių
jų mirties metinių proga moti
na H. Rickienė paaukojo “T. Ži
buriams” $100. Velionis žuvo 
1979 m. birželio 26 d.

A.a. Valerijos Vindašienės 
atminimui vietoje gėlių “TŽ" 
paaukojo $25: H. Kairienė ir 
šeima; po $20: Aldona Čerškie- 
nė ir mama, Marija ir Antanas 
Garkūnai.

A. a. Steponas-Ramutis Stan
kus, 45 m. amžiaus, birželio 
11-13 savaitgalyje rastas ne
gyvas automobilyje prie Ota
vos Kvebeko pusėje. Policija 
tiria šį įvykį. Velionis yra sū
nus Kazimiero ir Vandos Stan
kų, gyvenančių Burlingtone, 
Ont.

Toronte lankėsi Gintaras Ka
rosas iš Bostono, kur jis su 
draugais yra įsteigęs bendro
vę “Baltic Associates”, gami
nančią bei pardavinėjančią 
įvairius tautinius reikmenis — 
vėliavėles, įrašus, vytukes, 
kryžius, koplytėles, padėklus 
ir kitokius tautodailės daly
kus. Savo darbą bendrovė iš
plėtė ir į kitas tautybes, išlei
do spalvotą katalogą “Lithua
nian Heritage” su 1000 įrašų. 
Pastaruoju metu Gintaras Ka
rosas įsigijo naujausią filma
vimo aparatūrą, kuria gali įra
šyti vaizdus ir garsus į spal
votą garsiajuostę. įrašytas fil
mas įdedamas į kasetę ir tuoj 
pat gali būti rodomas per tele
viziją. Lankydamasis Toronte, 
G. Karosas filmavo ir pokal
bius atliko “T. Žiburiuose", 
Lietuvos Kankinių šventovėje, 
Lietuvos konsulate, pas dail. 
Dagį ir kt. Iš nufilmuotų vaiz
dų bei pokalbių Š. Amerikoje 
G. Karosas bei jo bendrovė 
sudarys dokumentinius filmus 
mokykloms, organizacijoms, 
televizijų programoms lietu
vių ir anglų kalbomis. Pada
ryta jau gera pradžia — su
rinkta gana daug įdomios kul
tūrinės medžiagos. Suintere
suoti šiuo projektu gali kreip
tis šiuo adresu: Baltic Asso
ciates Ltd., P.O. Box 8248, Bos
ton, Mass. 02114, USA. Tel. (617) 
269-4455.

“JONINES”
Jonų-Jonių-Petrų-Povilų 

PAGERBIMAS 
š.m. birželio 27 d., sekmadienį, 12 v.

Aušros Vartų parapijos salėje.
KETURIŲ SESUČIŲ MUZIKOS KVARTETAS, 

PIETŪS, BARAS, LOTERIJA. 
Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

Įėjimas: $6 — suaugusiems, $5 — jaunimui
L. K. Mindaugo šaulių kuopa

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

J ,
, .1466 DE «fVE STREET, MONTREAL, QUE. H<E 2Ą8. JWafonM: 766-5621: !

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius...... ...... 14-15%

DUODA PASKOLAS:

Terminuotus vlenerių 
metų indėlius ...................... ... 15.0%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir

Uždarus terminuotus 
vlenerių metų indėlius....... ....... 15.5%

prekybines 
Paskolas mirties

Specialias taupomąsias 
sąskaitas .............................. .......  13.0%

atveju apdraustos 
iki $10,000

Taupomąsias sąskaitas ....
su drauda iki $2,000 
Čekių sąskaitas................... .

.......  11.0%

.........  6.0%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč. 9—3 

Ketvirtadieniais 12 — 8
Penktadieniais 12—6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

3907 A Rosemont

6 — 8
12 — 6


