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Pasaulio įvykiai

Kultūriniai lobiai

KARO VEIKSMUS DEL FALKLANDO SALŲ UŽBAIGĖ STAIGI
argentiniečių kapituliacija, net nepradėjus paskutinių kautynių
prie sostinės Port Stanley. Kapituliacijos aktą pasirašė gen. M.
Menendez, dar taip neseniai pranašavęs, kad bus kovojama iki
paskutinio vyro. Britų spaudos pranešimu, jaunieji Argentinos
kariai buvo pradėję masinį pasitraukimą, kurio neįstengė su
stabdyti net ir į bėglių kojas šaudantys karininkai. Pralaimėji
mas Falklandų salose užbaigė politinę bei karinę prez. gen. L.
Galtierio karjerą. Prezidento pareigas jis buvo perėmęs 1981
m. pabaigoje iš pašalinto gen. E. Violos. Pasikalbėjime su itale
žurnaliste Oriana Fallaci gen. L. Galtieris prisipažino, kad dėl
Falklando salų užėmimo nebuvo tikėtasi susilaukti karo su Bri
tanija. Žurnalistė O. Fallaci,
kuriai teko matyti tris karus pasidarytas išlaidas. Ji jau
ir netgi stebėti karo veiksmus skolinga užsieniniui $34 bi
Vietname, iš gen. L. Galtierio lijonus, daugiausia britų ban
lūpų ištraukė prisipažinimą, kams. Infliacija yra peržengu
kad jis jokio karo nėra matęs. si 100%. Vietiniai bankai už
Sarkastiškai nuskambėjo tada indėlius moka net 150% pa
jos klausimas, kaip jis drįso lūkanų.
rizikuoti karinę prievolę at
Atominiai ginklai
liekančių jaunuolių gyvybėmis.
Nusiginklavimo reikalus
Panašios nuomonės, atrodo, svarstančiame Jungtinių Tau?
buvo ir pralaimėjimo sukrėsti tų posėdyje užsienio reikalų
AIGI su naujos kartos atėjimu ateina ir grėsmė
demonstrantai, susirinkę prie ministeris A. Gromyka paskel
kultūriniams lobiams. Medžiaginiai lobiai bus
prezidentūros rūmų Buenos
apsaugoti — tuo netenka abejoti, bet ar bus ap
Taip atrodo Anapilio sodyba Toronte-Mississaugoje iš lėktuvo. Priekyje - lietuvio kapinės, toliau - salio pastatai ir Lie Aires. Jiems išsklaidyti pri bė L. Brežnevo įsipareigoji
mą, kad Sovietų Sąjunga ne
Kankinio Šventovė. Viename iš to pastato yra įsikūrę ir “Tėviškės Žiburiai”
Nuotr. K. Raudžio reikė
saugoti kultūriniai? Matant tikrovę, kyla pagrįsta baituvos

policijos, ginkluotos pradės atominių ginklų nau
mė: daug vertingų dalykų gali būti sunaikinti, patekti
ašarinėmis dujomis, lazdomis dojimo, kol tai nebus padarę
į nesaugias rankas ir tuo būdu nuskurdinti bei nuskriaus
ir netgi guminėmis kulkomis. kiti. Tokio su propaganda su
ti mūsų tautą, kuriančią sunkiose gyvenimo sąlygose.
Gen. L. Galtieris prarado vi sieto pažado atsisako Atlanto
Pati nesaugiausia užuovėja yra privačios rankos bei pa
są turėtą savo galią. Kariuo Sąjungos vadai. Pasak jų, nor
talpos. Taip, kol minėtų kultūrinių lobių saugotojai yra
Nauja galimybė siųsti programas iš Čikagos per Vokietiją
menės vadu buvo paskirtas malus karas gali neišsiversti
tie, kurie juos brangina, nėra pavojaus, betgi jie šimtais
gen. mjr. C. Nicolaides, lai
metų negyvena. Keičiantis sargyboms, silpnėja apsauga.
riausiai girdimos programos liau paskelbsime laiką ir ban kiniu prezidentu — gen. mjr. be taktinių atominių ginklų,
BALYS BRAZDŽIONIS
Jau yra žinomas nevienas faktas, kai mirusio įpėdiniai
“Laisvės Radijo" ir “Ameri gas, kai nusistovės programų A. Saint Jean, turėjęs vidaus jeigu tik jais būtų galima su
išmetė į šiukšlyną vertingus kultūrinius dokumentus
Laisvajame pasaulyje, kur kos Balso", “Lietuvos Aidų”, sudėstymas į eilę, nes dabar reikalų ministerio pareigas. stabdyti Varšuvos Sąjungos
ir kūrinius. Be to, privačios patalpos nėra pritaikytos
tik yra didesnės lietuvių kolo Vatikano ir Romos. Sovietai norima gauti vis geresnį lai Spėjama, kad dabar tvirčiau invaziją V. Europon. Esą te
gu Maskva iš anksto tai žino
kultūrinių lobių apsaugai, ypač paveikslų ir kitų dailės
nijos, veikia lietuviškos radijo trukdo, bet žmonės išklauso, ką.
sią poziciją turi brigados gen. ir tegu nepradeda tokio karo.
Siūliau mūsų lietuviškom or B. L. Dožo, aviacijos vadas, ku
kūrinių. Todėl reikia jieškoti visuomeninio pobūdžio
Silpnai
girdima
programos. Vien tik Amerikoje supranta.
patalpų, kurios būtų pritaikytos kultūrinių lobių apsau
esą 17 radijo programą, Kana Madrido lidtUvių programa. ganizacijom, kad susidomėtų rtė lakūnai padarė daugiausia Prez. R. Reaganas Jungtinė
gai. JAV-se jau yra iš seniau suorganizuotos instituci
doje trys, Vatikane ir Romoje Atvykę iš okup. Lietuvos tai leidimu per šią stotį siųsti lie nuostolių Britanijos laivams. se Tautose priminė pasauliui,
jos — dvi Čiurlionio galerijos, Balzeko muzėjus, Pasau
tuviškas programas. Apsivy- Kyla betgi klausimas, ar ar- kad taiką garbinanti Sovietų
po vieną, Ispanijoje — viena, patvirtina.
lio Lietuvių Archyvas, ALKos muzėjus ... Bet tai vis
Mūsų tauta trokšta išgirsti liau — kaikurios atsakė į pa gentiniečiai po tokio skau Sąjunga nesilaikė Jaltos kon
Australijoje 4, Argentinoje 1,
gana mažos apimties institucijos, kurios gali apsaugo
Brazilijoje 1. Lietuvių kalba visa, kas vyksta laisvajame kvietimą, kitos neatsiliepė. daus pralaimėjimo bus paten ferencijos nutarimų, savo įta
ti ilgesniam laikui kultūrinius mūsų lobius, ten sukrau
trumpomis bangomis du kartu pasaulyje, nes Lietuvoj sunku Guli milijonai fonduose, bet kinti kariniu režimu, ar jie kon pasiimdama R. Europą. Ji
tus. O ten patekti gali tiktai maža dalis tų lobių. Tad kur
į dieną po pusvalandį veikia pagauti kitom kalbom. Anglų, netarnauja šiuo metu vargs nepradės reikalauti civilinės taip pat ginklo jėga užgniau
žė Vengriją, Čekoslovakiją,
dings visa kita? Juk dabartinis mūsų kultūrinis gyveni
“Amerikos Balsas” Vašingtone vokiečių, ispanų kalbas mažai tančiai mūsų Tėvynei! Esą kai valdžios.
įsiveržė į Afganistaną ir da
mas yra gana šakotas ir paliks gausų lobį, svarbų tautos
kas
moka.
Yra
programos
ru

atsistatys
laisva
Lietuva,
krai

ir “Laisvės Radijas” V. Vokie
bar smaugia Lenkiją. Pasak
Nebaigtas karas?
ateičiai.
tijoje. Nuo 1982 m. vasario pra sų, ukrainiečių, lenkų siun tis bus atiduotas. Bet kada tai
Laimėjimas atnešė didelį R. Reagano, sutartys neturi
džios pradėjo siųsti 15 minu čiamos iš laisvo pasaulio į pa įvyks? Dabar reikia teikti vi
ADAISE buvo keliama lietuvių kultūros rūmų
populiarumo
pakilimą Brita jokios reikšmės, kai jų nesi
čių programą čikagiškiai “Lie vergtus kraštus. Tai irgi pa sokiom priemonėm moralinę ir
mintis. Anuomet tai atrodė utopija, bet šiandietuvos Aidai” per galingą deda lietuviams sužinoti nau- į medžiaginę pagalbą Tėvynei, nijos premjerei M. Thatcher, laikoma. Jos tik primena iš
■ ną ji skamba daug realiau. Dabar, kai pavienių
kad ten girtuoklystė ir rusifi kuri ir anksčiau buvo vadina popieriaus pastatytą pilį, ku
WRN0 stotį iš Amerikos ir V. jienas.
kaikurių tautiečių turtas vertinamas milijonais, ar bū
Televizijos programos Lie kacija nepasmaugtų. Medžiagi ma “geležine moterimi”. Karo rią nupūs karo vėjas. StockVokietijos. Netrukus pradės
tų nerealu tikėtis vieno ar daugiau palikimų minėtam
veikti dar 15 minučių progra tuvoje pagaunamos tik iš Suo nę paramą teikiame per siun veiksmuose Britanija neteko holme buvo paskelbta, kad so
tikslui? Yra susivienijimai, fondai, kurie valdo milijo
ma. Tai būtų visa mūsų lietu mijos, pietinėj dalyje — iš Len tinius, bet ką duodame iš dva apie 250 vyrų, susilaukė 300 vietų karo laivynas pradėjo
nus dolerių JAV-se. Ar jie negalėtų būti nukreipti į pla
viškoji radijo tarnyba laisva kijos. Vokiečių “Deutsche Wel sinės srities? Gerai, kad Va sužeistų. Argentinos žuvusių masinį savo bazės stiprinimą
tesnio masto užmojį? Tokiuose rūmuose galėtų tilpti
le” gana stipri stotis mažiau tikanas duoda bent trumpas bei dingusių vyrų skaičius Liepojos uoste, iš jo iškelda
me pasaulyje.
archyvai, dokumentacija, biblioteka, rankraščiai, pa
trukdoma, nes sovietams daug religines programas, bet ar prašoka 700. Britanijos nelais mas net vietinį okupuotos Lat
veikslai, skulptūros, muzikinės plokštelės, tautodai
Kas pasiekia Lietuvą?
kainuoja išlaikymas trukdyto visi gali pasiklausyti? Sekliai vėn pateko 11.845 argentinie vijos žvejybos laivyną.
lės kūriniai ir pan. Tokių rūmų įsigijimas, atrodo, būtų
Kurios programos pasiekia jų, negali kiekvienai bangai ir šnipai persekioja, kartais čių. Jie dabar grąžinami Ar
Apsuptas Beirutas
įmanomas. Didesnę problemą sudarytų jų išlaikymas,
okupuotą Lietuvą? Tai “Lais nustatyti trukdytoją, ypač kai baudžia. Tautiečiai rizikuo gentinai, tačiau numatoma
Izraelio
kariuomenė yra
bet ir čia galėtų būti rastas sprendimas augant milijo
vės Radijas” iš V. Vokietijos, dabar “Amerikos Balsas” siun ja, nes nori išgirsti iš laisvo pasilaikyti apie 1.000 karinin
apsupusi
Libano
sostinę Bei
niniams fondams. Tai platus užmojis, turintis reikšmės
“Amerikos Balsas” iš Vašing čia programas per lazerį ir pasaulio žinių, religinių valan kų, kol Argentina nepaskelbs
rutą,
kurio
vakarinėje
daly
visai lietuvių tautai ir galimas įgyvendinti tiktai JAV-se.
tono ir “Lietuvos Aidai” iš Či satelitus.
dėlių, komentarų, faktų nu oficialios karo užbaigos. Ka je tebėra PLO organizcijos
Kas kita Kanadoje, kur lietuvių yra bent dešimt kartų
kagos per V. Vokietiją, Vati
Žmonės Lietuvoje laukia tik švietimo, bet mes nesiryžtame rinis Argentinos režimas tai vadas Y. Arafatas su 6.000 gink
mažiau. Čia negalima nė svajoti apie savus kultūros rū
kano, Romos ir Madrido. Ge- rų žinių iš politinio, ekonomi stipriau laužti geležinės už atsisako padaryti, kol Brita
luotų palestiniečių, pasiruo
mus, tačiau realu galvoti bent apie etnografinį muzėjų
nio ir kitokio gyvenimo. Iš lie dangos oro bangomis! Gaili nija neatitrauks savo laivyno šusių žūtbūtinei kovai. Prez.
prie kurios nors institucijos — Lietuvių Namų, parapi
bei kariuomenės dalinių iš R. Reagano atstovo P. Habibuvo padaryti. Jie palikti P. E. tuviškų programų tikisi patrio mės lėšų. Žinoma, yra labai
jos, pensininkų namų ir pan. Iki šiol Kanadoje buvo daug
Falklando salų ir nepradės bo dabar laukia sunki tų pa
tizmo,
kultūrinio
bei
religinio
svarbu
ir
čia
mūsų
veiklą
iš

Trudeau bei ministeriu spren
kas statoma, bet apie etnografinį lietuvių muzėjų nie
derybų dėl salų ateities. To lestiniečių nuginklavimo bei
gyvenimo,
nes
jie
ten
dūsta
ru

laikyti,
bet
norint
galima
su

dimui ir greičiausiai bus pa
kas nepagalvojo. Čia geriausia išeitis turimus kultūri
kį pralaimėjusios Argentinos išlaisvinimo problema. Prie
ruošti dar prieš parlamento sifikacijoj, sunkiai kovodami rasti lėšų.
nius lobius, ypač archyvinę medžiagą, perduoti valsty
reikalavimą
atmetė premjerė šingu atveju gali būti neišveng
narių atostogas. Galvosūkį už lietuvybę, tikėjimą ir lais
binėms institucijoms — federacinėms arba provinci
Vietiniai reikalai
M. Thatcher, prie Falklando ta kovų Beiruto gatvėse. M.
vę.
Jie
džiaugiasi
girdėdami
sudaro nuolatinis Kanados
nėms. Jos tuo yra suinteresuotos, teikia gerą apsaugą
Kaikurios vietinės progra salų pasiuntusi penkis papil
Begino kalbą Jungtinėse Tau
dolerio vertės kritimas, pasie “LB Kroniką”, “Perspektyvas”, mos laikosi gerai, bet kaikurios
ir sudaro sąlygas ateities tyrinėtojams. Pr. G.
kęs jau 77,45 amerikietiško “Aušrą” ir kitus leidinius, skai dirba su nuostoliu. Be to, rei domus karo laivus. Karo veiks tose boikotavo komunistinės
cento. Kritimo nesustabdo tomus per radijo programas. kia rūpintis ir prieaugliu, kad mai Britanijai kainavo apie $3 ir trečio pasaulio šalys, pasi
net ir Kanados banko paskolų Jie trokšta išgirsti kas čia yra jaunieji ateitų dirbti radijo bilijonus, bet ši suma jai leng piktinusios tūkstantinėmis ci
KANADOS [VYKIAI
palūkanų didinimas jau ir taip daroma išlaisvinti suimtie srityje. Čikagoje turime ir li vai pakeliama už Argentinos vilių libaniečių aukomis.
nepakeliamas mortgičius tu siems, nori žinoti apie naujas tuanistinį institutą, daug gra
rintiems namų bei ūkių savi knygas, plokšteles, muzikinę ir žaus jaunimo, bet kai pakalbi
ninkams. Dolerių bėgimą iš kitokią kūrybą.
nu, kad ateitų padėti radijo
Kanados tegali sustabdyti kon
Nauja galimybė
Kultūriniai lobiai
programai, atsako: kiek mokė
Parlamento nariai liberalai parlamentarų bei ministeriu kretūs ekonominiai planai,
Medžiaginiai turtai apsaugoti, kultūriniai laukia apsaugos
Yra galimybė per “Lietuvos si? Anksčiau veikėm, neklaus
turėjo 6,5 valandos trukusius sumas yra įjungta ir nuo pa finansinės nuolaidos inves Aidus” siųsti religines progra dami kiek mokėsi, o dabar jau
Radijo programos okupuotai Lietuvai
uždarus pasitarimus su mi- jamų mokesčio atleidžiama al tuojamam kapitalui. Esą daug mas per galingą WRN0 trum nimas yra išprusęs, net gerai
Nauja galimybė, nesurišta su jokia valdžia ar institucija
nisteriu pirm. P. E. Trudeau gos dalis, gerokai padidinanti žalos čia padarė Kanados pų bangų radijo stotį. Tose mokėdamas lietuvių kalbą, iš
Nelengva dilema
ir finansų ministeriu A. Mac- metinį uždarbį. Kalbama, kad energijos išteklių programa, programose galima duoti ži sisukinėja. O reiktų domėtis,
Mūsų dailininkai ir jų kūrybos apsauga ateityje
Eachenu, skirtus ekonomi valdžios tarnautojų algų didi skatinusi Kanadoje veikian nias, giesmes, pamokslus, iš nes tai gera proga radijo ir te
Perdideli kaltinimai lietuviams
nėms Kanados problemoms. nimą teks sumažinti iki 7%. čių JAV naftos bendrovių įsi kilmes ir kt. Tad kas galėtų levizijos srityje įgauti patir
Atsiliepiant į Dov Levino pareiškimus “Tėviškės Žiburiuose”
Oficialiai pasitarimų rezul Pasak A. MacEacheno viešo gijimą su valdžios numatytom finansuoti tokias programas ir ties.
tatai nebuvo paskelbti. Spau prasitarimo, Britanijoje val lengvatom. Tos bendrovės jom vadovauti, atsiliepkite.
Tad tokios mintys ir faktai,
Kai vyko slaptos kovos
da tegalėjo pateikti tik kaiku džios tarnautojams algos pa dabar savo dolerių išteklius
Gal kas paklaus, kaip pla bedirbant lietuviškame radijo
Lenkų karininkas apie pogrindžio kovas Vilniuje
rių parlamentarų prasitari- didinamos tik 6-7%. Pasitari nukreipė į palankesnes sąly čiai apima ši programa erd pasaulyje. Gaila, kad radijo
“Nemėgstu kivirčų...”
mus. Esą buvo pritarta pasiū muose taipgi buvo svarstytas gas JA Valstybėse, kanadiš- vės bangomis? Stotis yra trijų darbuotojai ir programų di
Pokalbis
su
poetu
Stasiu Santvarų 80-sios sukakties proga
lymui užšaldyti dabartines vieno parlamentaro sumany kais doleriais užversdamos milijonų watų stiprumo, trum rektoriai niekad nesuvažiuo
Abejotinos
vertės estetika
užsienio rinką.
metines parlamento narių al mas padidinti gyvenamų namų
pom bangom (16,19,31,49 m). ja, nepasitaria savais reika
V.
Natkevičiaus
atoliepis
į
A.
Kairio pastabas apie dr. Grinių
statybą,
jon
nukreipiant
dole

gas, kurios pastarųjų dvejų
Programos pertransliuojamos lais. Būtų gera proga kitais
Didelės opozicijos susilau V. Vokietijoj. Girdima: Šiau metais Čikagoje tokį suvažia
Parapija - ne šaltas bunkeris
metų laikotarpyje padidėjo rių sumas, kurios buvo numaty
Amerikos lietuvių parapijų klebonijos - izoliuotos oazės
47% ir pasiekė $64.900. Kitas tos jau atšauktam “Alsands” kė jau įsigaliojęs Ontario fi rės Amerikoj, iš dalies Kana vimą surengti, kai čia vyks
pasiūlymas lietė ministeriu naftos projektui Albertoje, tu nansų min. F. Millerio biu- doje (Tbronte), visoje Euro Pasaulio Lietuvių Dienos, jau
Rašytojų suvažiavimui nuaidėjus
algų sumažinimą. Ministerial rėjusiam ją išsunkti- iš dervin džetan įjungtas 7% prekybos poje ir Vid. Rytuose. Yra gauti nimo kongresas, PLB seimas ir
Lietuvių rašytojų dienos ir darbai vaišingame Klevelande
mokestis visam maistui res laiškai iš klausytojų, kad Lie kt. Kas organizuos? Taigi pa
dabar gauna po $102.100 per go smėlio.
“Valandų upės”
metus, o ministeris pirm. P.
Pasitarimo dalyviai teigia, toranuose, valgyklose, užkan- tuvoje bangos aiškios ir pro galvokite ir pasiūlykite spau
Naujasis poetės Nerimos Ramutės eilėraščių rinkinys
E. Trudeau — $120.400. Į šias kad galutiniai sprendimai ne(Nukelta į 8-tą psl.)
gramos dar netrukdomos. Vė doje savo sugestijas.

Sakoma, kad mūsų išeivija turi sukaupusi milijonus
dolerių. Apskaičiavus visas išeivių turimas nuosavybes
ir pridėjus jų santaupas, susidarytų ne tik milijonai, bet
ir milijardai dolerių. Bet jų likimu niekas perdaug nesi
sieloja — turimas lėšas saugo bankai, o nejudomos nuo
savybės taipgi turi savo apsaugų. Tie turtai atiteks tei
sėtiems įpėdiniams — asmenims arba organizacijoms.
Vienintelis rūpestis, kuris kyla toje srityje, yra tas, kad
palikimai neatitektų sovietams, kurie juos panaudoja
savo tikslams, o teisėtiems įpėdiniams palieka tiktai
trupinius. Didesnė problema su kultūriniais lobiais —
paveikslais, skulptūromis, bibliotekomis, knygomis, au
diniais, tautodailės darbais, filmais ir Lt Tokių kultū
rinių lobių išeivijoje yra daug. Kol kas juos globoja vy
resnioji karta, nes jie yra didele dalimi jos pačios su
kurti, neatskiriama jos gyvenimo dalis. Kiekvienuose
privačiuose namuose tokio turto rasime labai daug. Ky
la betgi klausimas, koks bus jo likimas, išnykus jį bran
ginančiai kartai? Ar juos paveldėjusi jaunoji karta
brangins? Jau dabar matyti ženklų, rodančių, kad jos
išauklėjimas yra kitoks, kultūrinis požiūris skirtingas,
dvasinis nusiteikimas mažiau intensyvus, daugiau suau
gęs su gyvenamu kraštu nei su Lietuva.

T

Radijo programos okupuotai Lietuvai
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Nelengva dilema
Kur ir kaip apsaugoti meno lobius?
AL. GIMANTAS

Kol kas apie šią lyg ir nevi
sai aiškią situaciją, bent vie
šai, bandoma nekalbėti. Gal to
dėl, kad dėl padėties slidumo
lengviausias būdas betkurios
konfrontacijos išvengimui yra
tylėti. Galima, tiesa, svarsty
tas dar atidėti, bet ją nustūmimas ateičiai nėra sprendi
mas.
Turėkime drąsos suprasti ir
ne tuoj pat smerkti tuos dai
liąją meną atstovus, kurie yra
susirūpinę savąją kūrybinių
vaisią išsilaikymu ateičiai,
eventualiai pačiai tautai.
Truputį lengviau dailiojo
žodžio, grožinės literatūros
(lyrikos, beletristikos) pripa
žintiems talentams. Ją kūryba
yra spausdinama čia, na, ir su
retomis išimtimis, dar labai
nedrąsiai anapus. Vadinasi,
išleista knyga, anksčiau ar vė
liau tais ar kitais būdais ga
lės pasiekti tautą. Reiškia kny
gai, gal net ir rankraščiui yra
galimybė išlikti ateities Lie
tuvai, nors ta prielaida reika
linga eilės klaustuką.
Padėtis yra kur kas tamses
nė mūsą dailininką kūrybai —
tapybai, grafikai, skulptūrai.
Tokie meno kūriniai, norint
juos išsaugoti ateičiai^ reika
lingi tam tikros aplinkos —
patalpą su nustatyta tempera
tūra, drėgme, šviesa ir pan.
Tokią sąlygą neturint, sudu
lęs net ir patys rimčiausi kū
riniai, laikomi kur nors pus
rūsyje, garaže, palėpėje. Taip,
nemaža dalis tą vertybią šiuo
metu puošia mūsą namą sie
nas. Šiandien visa tai yra lyg
ir saugu. Betgi toli gražu ne
visi kūrybiniai lobiai yra iš
ėję iš pačią dailininką patal
pą. Daug vertingų darbų yra
pačių kūrėją nuosavybėje.
Niekas negalvojo apie “garage
sale” jais nusikratyti.
Pagaliau net tie darbai, šiuo
metu esantieji tautiečių nuosa

vybėje, nėra garantuoti, kad,
įpėdiniams perėmus su visa ki
ta nuosavybe, nebus išmesti į
šiukšlyną. Jaunesniosios kar
tos inteligentai vis dažniau
pasikliauna profesinių deko
ratorių skoniu ir mada apstatant ir dekoruojant savąsias
naujas sodybas. Kas žino, gal
paveikslo spalvos netiks, gal
spalvos “kirsis” su esamais
kilimais, užuolaidomis, bal
dais ir pan.
Yra padėtį suprantančių
tautiečių. Pvz. kartą vienam
iškiliam ir pripažintam (savų
jų ir svetimųjų aplinkoje) kū
rėjui pasiūlė geromis sąlygo
mis (faktinai be jokių sąlygų)
visą savąjį kūrybinį lobi su
krauti ją turimoje sodyboje
Kalifornijos kalnuose, kur ir
temperatūra maždaug pastovi,
ir drėgmė mažai svyruojanti,
kur dulkės ir pelės tikrai ne
liestų meno kūrinių.
Bet net ir tokioje, regis, pa
rankioje vietoje negalima iš
vengti laikinumo. Gerieji tau
tiečiai juk negyvens “su sau
le”. Kas bus, kas liks po jų?
Privati iniciatyva čia daug ką
padaro, bet yra atvejų, kur rei
kalinga visuomeninė globa,
institucinis įsipareigojimas.
Čia jau esame už visų lietuviš
kųjų fondų nuostatų ribų —
niekas neskirs lėšų steigti me
no kūriniams saugyklų, galeri
jų. Vadinasi, desperacijoje
kas gi lieka? Iš to Ir išplaukia
daug kam visai nesuprantami
reveransai sovietinamos Lie
tuvos įstaigoms. Iš anos pusės,
atrodo, tegu ir be didesnio en
tuziazmo, lyg ir ateina šiokie
tokie, nors dar ir nevisai aiš
kūs užtikrinimai, kad kultūri
nės reikšmės palikimai galėtų
susilaukti ir dėmesio, ir tin
kamos globos ateičiai.' Ar tai
rimta garantija ir nuoširdus
įsipareigojimas, šiandien ga
lime tik spėlioti. Bent kol kas
visa ta padėtis tėra atsargių
svarstybų plotmėje, bijant
pirštus nudegti.

Pranešimas iš Britanijos

Popiežius Mančesteryje
Jono-Pauliaus II sutikime dalyvavo ir lietuviai

A. JALOVECKAS
Po gana ilgokai lauktų die
nų ir po visokių spėliojimų ge
gužės 31 d. iš Liverpulio baltų
ir mėlynų spalvą malūnspar
nis atskraidino popiežią JonąPaulią II į Mančesterio miesto
gražiausią ir didžiausią Hea
ton parką (750 ha gražiai me
džiais ir gėlėmis apaugęs). Pir
miausia popiežius nusileido
Nazareth House seselią vie
nuolyno kieme. Čia jį sutiko
Salfordo vyskupai T. Holland
ir G.Burke. Po to susitiko su
žydą tabinais, kurie jo laukė.
Jų tarpe buvo iš Londono at
vykęs vyriausias rabinas Sir
Emannuel Jakobovits.
Susitikimas truko apie 20
minučių, o paskui specialiu
autobusu popiežius atvažiavo
prie gražiai paruošto alto
riaus’, kur, iš visų pusių palai
minęs žmones, 9.30 v.r. pra
dėjo laikyti Mišias su 4 kardi
nolais, 35 vyskupais ir apie
1000 kunigą.
Mišią metu pats popiežius
įšventino 12 naują kunigą, ją
tarpe vieną lenką. Prieš Mi
šias labai gražiai giedojo žy
dą, lenkų ir ukrainiečių cho
rai. Per visas pamaldas gie
dojo mergaičių ir berniuką
choras iš visos Salfordo vys
kupijos.
Pamaldos ir pamokslas už
truko beveik 3,5 valandos. Mi

šią metu pats popiežius dali
no tikintiesiems Komuniją nu
lipęs laiptais žemyn nuo al
toriaus, o laiptą buvo apie 34.
Po pamaldą specialiu auto
busu, lydimas labai didelės
apsaugos, popiežius visais ke
liais apvažiavo visus žmones,
kad visi matytą. Popiežią ly
dėjo bei saugojo vysk. P. Mar
cinkus ir Salfordo vyskupas T.
Holland. Po to vėl grįžo į Na
zareth House užkandžiams bei
poilsiui.
Lietuviams prie pat alto
riaus su kitą tautybią žmonė
mis atstovavo 4 asmenys — K.
Kupstytė iš Mančesterio, A.
Traškaitė iš Bradfordo, D. Siliūtė iš Boltono ir P. Padvoiskis iš Mančesterio. Kiti lietu
viai ėjome, kaip kas kam pati
ko — vieni pirmadienio rytą,
kiti — kitu laiku. Daugumas
pradėjo eiti sekmadienio va
karą 8 v., kai policija atidarė
parko vartus nes parkas nuo
penktadienio vakaro buvo už
darytas. Per visą vasarą par
ke būna kas metai visokią renginią, koncertą, bet tokio
puošnumo ir įrengimą parkas
nebuvo matęs. Susirinko apie
250.000 žmonią visokio am
žiaus,
daugiausia
jauną.
Mums, lietuviams, kurie gy
vename arti parko, buvo lai
mingiausia diena mūsų gyve
nime, nes jau tokių iškilmių
nematysim ir gal nesulauksim.

Perdideli kaltinimai lietuviams

AfA
STEPONUI STANKUI

Netikslūs ir nepagrįsti dr. Dov Levino priekaištai

V. DOMEIKA

1894 m. Paryžiuje buvo su
imtas Prancūzijos generalinio
štabo karininkas, žydą tauty
bės, Dreyfus. Jo bute padaryta
krata ir rasti slapti dokumen
tai. Dreyfusas esą teikęs vokie
čių ambasadai karinio pobū
džio pranešimus. Kariniame
teisme jis neprisipažino kal
tu; sakė nežinąs kokiu būdu tie
dokumentai atsirado pas jį.
Teismas pripažino Dreyfusą
kaltu ir nubaudė jį kalėti iki
gyvos galvos. Prancūzijos vi
suomenėje kilo sąjūdis, siekęs
nustatyti, ar tikrai Dreyfusas
šnipinėjo vokiečių naudai.
Prancūzijos rašytojas Emile
Zola parašė tuo reikalu memo
randumą “J'accuse” — aš kalti
nu.
Praėjo ilgokas laikas, kol
buvo įrodyta, kad kitas kari
ninkas (maj. Esterhacy) keršto
sumetimais suklastojo minėtus
dokumentus. Tada teismas iš
teisino Dreyfusą ir sugrąžino
visas turėtas teises.
Zola ir Levinas
Man atrodo, jog Zolos
“J’accuse” įtakoj dr. Dov Le
vinas “TŽ” 1978 m. 28 nr. pa
rašė straipsnį “Faktai kalti
na”, kuriame nurodė, jog Že
maitijoje ir Aukštaitijoje lie
tuviai, patys vieni, žudė žy
dus arba padėjo vokiečiams tai
daryti. Skirtumas tarp Zolos
ir Levino rašinių yra tas, kad
pirmasis stengėsi įrodyti Dreyfuso nekaltumą, o antrasis —
lietuvių kaltę žydų naikinime.
Taip pat ten Levinas sako: a.
1947 m. balandžio mėn. 25 d.
Muenchene įvyko Lietuvos žy
dą konferencija; jai pirminin
kavo red. Rubinšteinas. Toji
konferencija priėmė rezoliuciją-deklaraciją, kad lietuvių
tauta yra kalta žydų naikini
me; b. adv. Robinzonas ir adv.
L. Garfunkelis rašo knygą, ku
rioje bus nurodyta kiekviena
Lietuvos vietovė, kur buvo nai
kinami žydai, o taip pat bus
nurodyta, kas tą darbą atliko.
Gerai pažinojau advokatus —
Robinzoną ir Garfunkelį; daug
kartų dalyvavau su jais Kauno
apygardos teismo posėdžiuose.
Galiu pasakyti, kad Robinzo
nas ir Garfunkelis buvo geri ir
garbingi Lietuvos teisininkų
šeimos nariai. Juodu buvo ger
biami ir plačioje Kauno lietu
viu visuomenėje. Atrodo, jog
buvau supažindintas ir su “Idiše Štimme” redaktorium Rubinšteinu, bet su juo neteko
artimiau bendrauti.
Man neteko matyti ir skaityti
Muencheno deklaracijos apie
lietuvių tautos kaltę žydų nai
kinime. Yra senas posakis:
prieš ištariant kaltumo žodį,
reikia išklausyti ką sako ap
kaltintasis (audiatur et altera
pars). Muenchene to nebuvo
paisoma. Todėl galima sakyti,
kad toji deklaracija yra vie
našališkas minėto žydų sambū
rio pasisakymas ar pareiški
mas.
Mano žiniomis, nei Robinzo
nas, nei Rubinšteinas karo me
tu Lietuvoje negyveno, patys
įvykių nematė, o apie tuos įvy
kius rašyti galėjo tik iš kitų
pasakojimų. O tie atpasakoji
mai dažnai yra skirtingi. Tai
priklauso nuo žmogaus pergy
venimų, ypač jeigu jie palie
čia jo šeimos narius.
1963 m. rudenį Dallas, Texas,
buvo mirtinai peršautas Ame
rikos prezidentas John Kenne
dy. Visas pasaulis bjaurėjosi
tuo įvykiu. Amerikos spauda,
radijas ir televizija kaltino
visus amerikiečius, kad leido
tokiam dalykui atsitikti. Nu
statyta, kad nužudymą įvykdė
iškrypėlis-degeneratas Osval
das. O tokių iškrypėlių pasi
taiko visose tautose.
Kitų raštai
Reikia pripažinti, kad Levi
nas savo straipsniu “Faktai
kaltina” paskatino lietuvišką
ją spaudą (“Tėviškės Žiburius",
“Dirvą”, “Karį” ir kitus) pasisa
kyti žydų tragedijos klausimu.
Daug lietuvių ir Lietuvos žydų
parašė tuo klausimu savo sam
protavimus. Anglų, vokiečių,
lenkų irTcitose kalbose yra pa
skelbta “holokausto” dalyvių
atsiminimai iš pergyvenimų
įvairių kraštų getuose.
Rašytojai — Dawidowicz,
Trunk, Friedman ir eilė kitų
savo veikaluose bando tą klau
simą svarstyti platesniu mastu
ir vispusiškiau. Savo veikaluo
se jie panaudoja oficialius
vokiečių dokumentus, Nuern-

bergo, Jeruzalės ir kitų teis
mų medžiagą.
Deja, Sov. Sąjungos valdžia
iki šiol slepia ir neskelbia sa
vo archyvinės medžiagos. Man
nekyla abejonė, jog sovietinė
valdžia ir jos organai yra akty
viai prisidėję prie žydų trage
dijos. Budapešte Švedijos pa
siuntinybės sekretorius Raoul
Wallenberg išgelbėjo kelioliką tūkstančių Vengrijos žydų.
Jis buvo iškviestas Raudono
sios Armijos gen. Malinovskio
štaban, suimtas, išvežtas į
Maskvos kalėjimus, kur, pasak
Gromykos pareiškimo, mirė.
Susidaro įspūdis, jog bolševi
kai persekiojo Wallenbergą
už tai, kad jis gelbėjo žydus.
Sov. Sąjungos rašytojų drau
gijos narys Gr. Svirski parašė
knygas — “Hostage” ir “Histo
ry of Postwar Soviet writings”,
kuriose nušviečia sovietinės
valdžios ir visuomenės karo
metu bei pokariniais laikais
susidariusią pažiūrą į žydus
ir kaip pastarieji buvo trak
tuojami.
Kiekvienas mokslininkas, is
torikas ir teisininkas, prieš
darydamas savo išvadas, turi
atsižvelgti į buvusias vietines
sąlygas kariaujančių šalių (Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos), po
litinius siekius, į karinės val
džios įsakymus okupuotų teri
torijų gyventojams.

Kartoja kaltinimus
1982 m. vasario 4 d. “TŽ” pa
skelbė to paties dr. Levino laiš
ką — straipsnį “Opųjį klausi
mą gvildenant”. Ten rašoma:
“Kas liečia mane, tai pirmiau
sia yra ne ‘opioji tema’-, bet
‘likimo tema’, kuri apima dau
giau kaip 200.000 mano tautos
žmonių gyvybių, jų tarpe mano
tėvą ir motiną su jų šeimomis.
Visi jie gimė, augo ir gyveno
Lietuvoje iki tos dienos, kai
jie visi, beveik be išimties, bu
vo nužudyti lietuvių rankomis.
Kaip aš galiu anų šiurpių fak
tų akivaizdoje, Pone Redakto
riau, diskutuoti su tais žmonė
mis, kurie nesistengia paguos
ti ir užjausti pavienius Lie
tuvos žydus, išlikusius gyvųjų
tarpe po tų šiurpių dienų. Ki
ta vertus jie, rodos, atsisako
pastatyti prie4’'gėdos stulpo
žudikus, gyvenančius jų tarpe,
ir visai nepadeda perduoti
juos juridinėms įstaigoms tų
kraštų, kuriuose jie rado prie
globstį...”
Tas laiškas pakartoja mintis,
išdėstytas dr. Levino straips
nyje “Faktai kaltina”.
Patsai dr. Levinas rašo, jog
žydų tauta nuo Biblijos laikų
turi tautinę atmintį — atsime
na, kas buvo priešas ir kas bi
čiulis. O kodėl nepagalvojama,
jog toji “atmintis” gali būti
klaidinga? Mano supratimu,
dr. Levinas nenori ar negali
praregėti ir pažiūrėti į tas ap
linkybes, kuriose tie įvykiai
vystėsi. Ar dr. Levinui nežino
ma, kad toje “žmonijos tragedi
joje” žuvo šimtai tūkstančių
lietuvių, kurių gyvybės buvo
užgesintos
rusų-komunistų,
vokiečių, žydų ir kitų prisipla
kėlių rankomis?
Tikrieji kaltininkai
Pagal “Encyclopedia Britanica” duomenis, paskutinio
karo metu žuvo apie 60 milijo
nų nekaltų žmonių. Proporcin
gai tautos didumui daugiausia
žmonių neteko lenkai, žydai ir
baltiečiai. Visi tie žmonės tu
rėjo savo motinas ir tėvus. O
kas tą karą pradėjo? Ogi Berly
no rudieji ir Maskvos raudo
nieji imperialistai. Pirmieji
siekė rytų erdvė, o antrieji,
prisidengę komunistiniais šū
kiais, norėjo užkariauti pasau
lį. Nei žydai, nei baltiečiai ne
turėjo į tai jokios įtakos. Sta
lino ir Hitlerio kėslų vykdy
tojai stumdė tuos žmones kaip
figūras šachmatų lentoje. Sov.
Sąjunga ir Vokietija buvo iš
kilmingai pasirašiusios Briando-Kellogo sutartį, kuria atsi
sakė spręsti ginčus karu. Ir
visdėlto jos abi slaptai sutarė
užpulti Lenkiją ir pasidalinti

jos bei Baltijos valstybių te
mirus,
ritorijomis. Tasai “sutarimas”
įvyko Sov. Sąjungos iniciatyva
jo motiną— mūsų mielą choristę
ir pasiūlymu. Tai patvirtina
VANDĄ STANKIENĘ, jos vyrą, visą šeimą ir artimuo
telegramos, kurias Hitleris ir
sius nuoširdžiai užjaučiame —
Stalinas siuntė vienas antram.
Lietuvos Kankinių parapijos choras
Jei nebūtų buvę padaryta tokio
susitarimo, karas nebūtų pra
sidėjęs, žydai ir baltiečiai
būtų išlikę gyvi. Ne tik isto
riko, bet ir kiekvieno sveikai
galvojančio asmens išvada yra
AfA
aiški: už tą kraujo praliejimą
yra kalti Maskvos ir Berlyno
KONSTANTINAS PETKUS
politikos vadovai. Nuernbergo
atlikęs Sibiro tremtį ir grįžęs Lietuvon mirė.
teisme kaltinamųjų suolan bu
Buvo gimęs Sedos valsčiuje, Urvidiškės kaime. Liko žmona
vo pasodinta tik dalis nusikal
ANTANINA, brolis IGNAS, sesuo BRONĖ.
tusių (nugalėtos Vokietijos),
o kitos pusės, t.y. Sov. Sąjun
Liūdime velionies drauge su jo artimaisiais ir reiškiame
gos, nusikaltėliai ne tik išven
jiems nuoširdžią užuojautą —
gė bausmės, bet ir buvo šlovi
nami kaipo “gelbėtojai”. Jie ir
Jadvyga Petkutė-Viluckienė ir šeima
dabar tebevykdo tautų kiršinimo bei naikinimo politikę.
Naikintojų motyvai
Kiekvienas žmogaus nusikal
timas turi priežastį ir tikslą.
AfA
Amerikos visuomenę jaudino
VALERIJAI VINDAŠIENEI
iš Niujorko ateinančios žinios,
kad tenai buvo žudomos “įsi
mirus,
mylėjusių porelės”, sėdinčios
automobiliuose. Tik po gana
ilgo sekimo buvo sulaikytas
jos dukrai ZITAI SAKALIENEI ir šeimai, broliams
pašto tarnautojas, žydų tauty
VINDAŠIAMS su šeimomis reiškiame gilią bei nuošir
bės, Berkovičius. Nustatyta,
džią užuojautą —
kad jis nepažinojo žudomųjų,
neturėjo prieš juos jokio kerš
Hamiltono Aušros Vartų
to ir šaudė į juos, kaip pats
parapijos choras su chorvede
Berkovičius aiškino, tik vidi
nės paskatos genamas. Tai bu
vo nesveikai protaujančio,
psichiškai “nesveiko” žmogaus
darbas. Ar tokia būklė, atsi
BRANGIAI MOTULEI
žvelgiant į buvusias sąlygas,
negalėjo kilti pas žydus ir lie
AfA
tuvius?
Dr. Levinas, kaip gimęs ir au
VALERIJAI VINDAŠIENEI
gęs,Lietuvoje, puikiai žino, jog
dėl Vilniaus pagrobimo lietu
mirus,
viai nekentė lenkų. Visdėlto,
kai Lenkiją prispaudė karo ne
jos sūnums — GEDIMINUI ir BERNARDUI, dukrai
laimės, lietuviai nereiškė savo
ZITAI SAKALIENEI, jų šeimoms, kitiems gimi
pykčio, stengėsi pagelbėti į
nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią mūsų
Lietuvą atvykusioms pabėgė
liams. Gerai prisimenu vaizdą,
šeimos užuojautą —
kai 1939 m. spalio mėn. pabai
goj Kaune Savanorių prospek
tu, pakeliui į Kačerginę, žy
Vanda ir Jonas Stankai
giavo internuotų lenkų dali
nys. Kauno visuomenė, jų tarpe
ir žydai, mėtė ji^ms maistą ir
rūkalus. Jei taip buvo elgia
masi su lenkais, kyla klausu
AfA
mas, kodėl lietuviai kerštavo
prieš žydus, juoba, kad jų san
tykiai buvo geri. Lietuvos vy
SILVESTRUI JOKUBILIUI
riausybė, kiek galėjo, padėjo
iš Lenkijos atbėgusiems len
I
kams ir žydams per Švediją
mirus,
pasiekti vakarus. Jau karui
prasidėjus, kaikurie Lietuvos
žydai (jų tarpe ir adv. Robin
jo žmoną ELENĄ nuoširdžiai užjaučiu —
zonas) pasirūpino gauti užsie
nio pasus ir su jais išvyko Ame
rikon.
Jonas Jonikas,
1940 m. birželio 15 d. Rau-.
Toronto
donoji Armija įžengė į Lietu
vą ir okupavo visą kraštą. Ap
stulbę lietuviai, buvę to kraš
to šeimininkai, su baime žiū
rėjo į ateitį, o žydai tikėjo, jog
naujieji “valdovai” atneš jiems
geresnę apsaugą nuo vakaruo
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
se besiplėtojančios nacinės
pabaisos.
Todėl suprantamas vienų
LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
liūdėjimas, o kitų džiaugsmas.
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
Naujieji valdovai ir komunis
King George VI Niagara Falls
tų partija puikiai suprato esa
mą būklę ir stengėsi sukiršin
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
ti tas dvi tautas, nes drumsta
mens ir skulptūros darbus — greitai
me vandenyje lengviau pagauti
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
at
žuvis.
gal projektus ir taip pat turime didelį
i
Baltstogės prekybininko Pipasirinkimų pagamintų paminklų lie
saro sūnus Samuelis, 13 metų
tuvių kapinėms ___
amžiaus, kentėjęs įvairiuose
Užsakykite
jau
dabar, kad mes galėtume
lageriuose, išliko gyvas; Aust
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
ralijoj baigė, vidurinį ir augšpagal pageidavimus.
tęjį mokslą, kurį pagilinęs Ang
RINKEVICIAI
Darbovietės telefonas 278-2757 I
lijos ir Amerikos universite
TO
Namų telefonas 278-4529
tuose,gavo teisių daktaro laips
nį. Jis parašė knygą “Of Blood
and Hope”. Tenai pasakojama,
jog ir Lenkijoje su baime buvo
žiūrima į nacistinę šmėklą, to
dėl žydai su džiaugsmu 1939 m. i.
spalio 17 d. sutiko bolševikų
armiją.
(Bus daugiau)
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

n

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.
KRAUTUVĖS:

jo motinai — Anapilio Moterų Būrelio narei VANDAI
STANKIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą —
Anapilio Moterų Būrelis
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• Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

AfA
STEPONUI STANKUI

1
|

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442

Tel. 699-4444

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

Kai vyko slaptos kovos

Tėviškės Žiburiai

Išeivijos lenkų politika
Gyvenimo faktai rodo, kad
lenkų politika nepasikeitė nuo
prieškarinės. Lietuviai dabar
lenkams neapykantos nesklei
džia, tiktai kartais iškelia vie
šumon skaudžius praeities įvy
kius. Visi žinome, kad neapy
kanta gerų vaisių neduoda.
Su lenkais, kurieyra draugiš
ki Lietuvai ir lietuviams, bend
rauti ir juos gerbti reikia. Jų
supratimas mūsų reikalų yra
gerbtinas ir turi būti įvertin
tas. Lietuvos pogrindžio “Auš
ra” rašo: “...lenkais pasitikėti
neturime pagrindo". Pogrin
džio spaudoje lietuvių-lenkų
santykiai nėra giliau nagrinė
jami. Sakoma, kad lietuviai
lenkų charakterio nepakeis.
Yra žinių, kad nemažai lenkų
įvairiais būdais grįžta į Lie
tuvę, ypač į Vilniaus kraštų.
Tai nelegali “imigracija”, stip
rinanti lenkų pozicijas.
Po kardinolo Wojtylos išrin
kimo popiežium lenkai Lietu
voje pareikalavo daugiau pa
maldų ir jas gavo. Kauno Kar
melitų šventovėje jie turi savo
pamaldas. O kų gavo lietuviai
Lenkijoje, Suvalkų trikampy
je? Iki šiol nieko.

švariai, bet kukliai uniformuo
ti. Daliniai rikiavosi Vilniaus
— Mickevičiaus gatvių sankry
žoje. Ję pasitiko garsiais šū
kiais lietuviai, greičiausiai
čia atvykę prieš tai. Tarp iš
kabintų gatvėje užrašų buvo
vienas ir lenkų kalba: “Niech
žyje armija litewska”. Raštas
rodė netaisyklingą lenkų kal
bą. Suprask, kad šį sveikinimą
padarė patys lietuviai. Buvo
juokiamasi, kad Lietuva pasi
skolino vienintelį tanką iš Lat
vijos.
Toji Lietuvos kariuomenė
nebuvusi išlaisvintoja. Esą ji
nenešė tam miestui laisvės. Tai
greičiau buvo išgelbėtojai iš
sunkios materialinės padėties.
Pradžioje lietuvių kariuome
nės daliniai užėmė Ignoto ka
reivines prie Domininkonų
šventovės. Lietuviai pradėjo
mieste šeimininkauti. Buvo ži
noma, kad sovietinės bazės
Lietuvoje grėsė Lietuvos ne
priklausomybei. Atrodo, lietu
viai jautė ateinantį pavojų.
Vilnius ir jame esantieji
tūkstančiai lenkų pabėgėlių
pajuto ekonominį Lietuvos
stiprumą. Labai greitu laiku
Vilniaus kraštas buvo aprūpin
tas maistu ir kitom įvairiom
gėrybėm. Netrukus buvo atida
rytas susisiekimas su Kaunu,
o per jį ir su laisvuoju pasau
liu. Atsiminimų autoriaus žmo
na ir vaikai buvo pasitraukę į
Lietuvą prie Biržų į Ciemnolonskių dvarą. Iš ten jis atga
beno juos į Vilnių, prie Ponariškių dvarelio.
Pinigų keitimas
Lenkijos valiutos — zloto
keitimas į Lietuvos litą len
kams buvo nuostolingas. Už 2
zlotus buvo duodamas 1 litas.
Viengungiams buvo keičiama
tik 50 zlotų, vedusiems — 100
zlotų. Vėliau buvo keičiamos
didesnės negu 300 zlotų pinigų
sumos — 1 zlotas — 0.4 lito. Lie
tuva pasirodė išalkusiam Vil
niui ir Vilniaus kraštui kaip
maža Amerika su savo gerai or
ganizuota maisto pramone —
“Pienocentru”, “Maistu”, “Liet
ūkiu” ir kt. Atrodo, lietuviai
norėjo Vilniaus miesto žmo
nių širdis pavilioti per “pil
vą”.

Lenkų spauda
Atsiminimų autorius
Lapkričio 2 d. pradėjo eiti
Autorius Bronislaw Krzy- prieškarinis lenkų “Kurier Wi
zanowski (slapyvardis “Balt lenski”, leidžiamas prof. Wiruk”) savo atsiminimus pava toldo Staniewicziaus, redaguo
dino “Wilenski matecznik” jamas Jozefo Swięcieckio. Ne
(Vilniaus prieglobstyje). Atsi užilgo pasirodė ir kitas lenkų
minimus išleido Literatūros laikraštis “Gazeta Codzienna”,
Institutas Paryžiuje 1979 m. redaguojamas Jozefo MackieAtsiminimai liečia 1939-1944 wicziaus ir Boleslawo Szyszkowskio. Pradžioje atrodė, kad
metus.
Autorius
inž.
Bronislaw jis seks prieškarinį dvarinin
Krzyzanowski, prasidėjus len- kų “Slowo”. Vėliau “Gazeta”
kų-vokiečių karui, buvo mobi persimetė į prolietuvišką poli
lizuotas į pijonierių dalinius. tiką, sunkiai lenkams suvirški
Lenkijai pralaimėjus karų, ne namą. Reikia pažymėti, kad po
pasidavė į nelaisvę. Persiren įžengimo Lietuvos kariuome
gęs civiliais drabužiais, slaps nės į Vilnių Rasų kapinėse
tėsi ir planavo grįžti į Vilnių prie Pilsudskio kapo buvo pa
statyta garbės sargyba, taip
pas tėvus.
Tadeusz Boguszewski “Zes- pat ir prie dr. Basanavičiaus
zyty Historyzne", 1980 m. 51 kapo. Švietimas pradžioje vei
nr., rašo apie atsiminimų au kė normaliai.
torių Krzyzanowskj: “Autorius
Mokyklos, gimnazijos ir Ste
— pijonierių būrio vadas daž pono Batoro universitetas vei
nai nuklysdavo nuo savo pa kė su savo mokytojais ir pro
grindinio dalinio su visu bū fesoriais. Universiteto padė
riu ir pats vienas, keletu dienų tis pradžioje buvo neaiški. Lap
negalėdavo surasti savo dali kričio 20 d. atvyko į Vilnių Kau
nio. Miegodavo atskirai nuo sa no universiteto prof. Končius
vo dalinio, niekam nepranešęs ir perėmė iš prof. Stefano
kur nakvoja. Savivališkai jieš- Ehrenkreuzo pareigas kaip ku
kodavo maisto pas ūkininkus, ratorius.
išlauždamas duris. Tokie nu
Atsiminimų autorius daro
sikaltimai karo metu būdavo sarkastišką palyginimą su ru
baudžiami mirtimi”.
sų kuriatoriumi Novosilovu
Pradžioje spalio, 1939 m., — Vilniaus universiteto lik
vėlyvų vakarų Vilniuje, nedrą vidatoriumi. Kuklus prof. Kon
siai slinko Jasinskio gatve prie čius, likvidatorius, pasak au
6 numerio, kur gyveno tėvai.
toriaus, nesulauks savo Micke
Vilniuje jau nuo rugsėjo 17 vičiaus, kuris jį “įamžintų”.
dienos “šeimininkavo” rusai. Oficialiai universitetas vei
Autorius pakelyje į Vilnių jau kė iki 1939. XII. 15. Po tos die
turėjo progos matyti sovietiš nos universitetą perėmė Lietu
ką “rojų” Balstogėje ir Gardi vos vyriausybė. Taip pat buvo
ne. Jo žmona su vaikais buvo pertvarkytos ir visos mokyklos.
iš Vilniaus pasitraukusi į Lie
Lenkų pabėgėlių komitetas
tuvę prie Biržų, kur jo tėvas
Į
Vilnių buvo suvažiavę tūks
turėjo nemažai giminių. Tėvas
buvo gana pasiturintis. Turėjo tančiai lenkų pabėgėlių. Savai
nemažę namę ir dvarelį Pana- me aišku, tokia palaida masė
ryškiuose netoli Lietuvos sie žmonių turėjo susiburti į bend
nos, prie Neries upės. Auto ruomenę ir turėti savo atsto
rius grįžęs į Vilnių rado tėvus vus, kurie rūpintųsi jų reika
lais. Sakoma pabėgėlių buvo
sveikus ir būrį giminių.
15.000-20.000. Buvo sudarytas
Lietuvos kariuomenė
“Komitet Pomocy Uchodzcom”,
Gimtajame lizde, t.y. Vilniu kurin įėjo adv. Ignacy Zagorsje, Krzyzanowskis pergyveno ki, prof. Kazimierz Pelczar ir
pirmąjį bolševikmetį, Lietu dr. Maria Petrusewiczowa.
vos okupaciją ir antrąjį bolše
Toji lenkų bendruomenė ir
vikų terorą.
komitetas oficialiai lietuvių
Pasak autoriaus, 1939 m. spa valdžios nebuvo legalizuotaslio 28 d. Lietuvos kariuomenė pripažintas. Valdžia į šį rei
įžengė į Vilnių. Kariai atrodė kalą žiūrėjo pro pirštus, ne

trukdė jo egzistencijai. Auto
riaus tėvas buvo to komiteto
nerinktas pirmininkas, tačiau
geriausiai tinkamas asmuo. Be
prof. Witoldo Staniewicziaus ir
prof. Zygmunto Jundzillo, adv.
Bronislaw Krzyzanowski, auto
riaus tėvas, buvo Vilniaus
krašto lietuviams gerai žino
mas, gindavo jų bylas lenkų
teismuose. Buvo lietuvių bi
čiulis ir šalininkas gero sugy
venimo su Lietuva. Turėjo la
bai gerus ryšius su Vilniaus
krašto lietuvių veikėjais. Su
lietuvių ėdiku vaivada Bocianskiu turėdavo dėl Vilniaus
tautinių mažumų daug nesusi
pratimų. Tada buvo 63 metų. Jo
dėka lenkų pabėgėliams Vil
niuje gyvenimo sąlygos buvo
pakenčiamos.

Iškyla šovinizmas
Vilniaus lenkų gyventojams
atsigavus “Lietūkio” maistu,
ėmė reikštis kenksmingas šo
vinizmas. Artinantis lapkričio
11-tai dienai, Lenkijos nepri
klausomybės šventei, buvo jau
čiamas lenkų jaunimo ir vyres
niųjų noras parodyti Vilniaus
lenkiškumą. Mieste buvo jau
čiamas didelis įtempimas.
Nors lenkai jautė, kad Vilnius,
kuris atiteko Lietuvai, tapo
su visa Lietuva jiems išsigel
bėjimo sala, tačiau šovinizmas
ėmė viršų.

DAINA DANILEVIČIŪTĖDUMBRIENĖ

Lietuvių paviljonas tautybių festivalyje Bostone 1981 metais. Viduryje
— GINTARAS KAROSAS, “Baltic Associates Ltd." steigėjas ir lietuvių
tautodailės bei kitokių reikmenų skleidėjas
Nuotr. R. Manomaičio

Neleidžia emigruoti

(Bus daugiau)

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

Moksleivių

ateitininkų

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

Prašome iš anksto regist
ruotis pas sės. Margaritą:

I. C. C. P u t n a m,
Conn. 06260, USA.
Telefonas (203)928-5828.
Stovyklos mokestis savaitei
$65.00, registracijos - $10.00.
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Ką sako Laisvės varpas?

Vilniaus lenkų pogrindžio armijos karininko atsiminimai
STEPAS VARANKA
Paskutiniu laiku vis daugiau
pasirodo buvusių lenkų po
grindžio armijos veikėjų ir jos
dalyvių
atsiminimų
bei
straipsnių spaudoje. Lietu
viams įdomi ta jų veikla, kuri
vyko Lietuvoje, Vilniuje ir Vil
niaus krašte. Atsiminimų au
toriai Lietuvę ir lietuvius daž
niausiai vaizduoja neigiamai.
Vilniaus grąžinimų Lietuvai
jie vadina okupacija, tarnau
tojus ir policijų — kyšininkais,
šovinistais. Retai kuris pareiš
kia geresnę nuomonę.
Lietuvių išeivijos spaudoje
vis dažniau rašoma, kad reikia
užmiršti nemalonių praeitį,
lenkų padarytas Lietuvai ir
lietuviams skriaudas, nedras
kyti praeities žaizdų. Siūlo
ma jieškoti suartėjimo ir arti
mesnio
bendradarbiavimo
prieš bendrų priešų. Tai kil
nios idėjos, gaila tik, kad gy
venime jos sunkiai sprendžia
mos. Tiesa, kartais vienur ki
tur maža kibirkštėlė tos idė
jos sušvinta.

•

Zita ŠALAŠEVIČIŪTĖ (gini.
1947 m.) 1970-1976 m. dirbo
anglų kalbos mokytoja. Pasku
tinė mokytojavimo vieta — Vil
kaviškio raj. Gižų vidurinė
mokykla. Mokytoja sakydavo,
kad nori išvykti iš Tarybų Są
jungos, nes čia gyventi jai ne
patinka dėl to, kad tenka kal
bėti prieš savo įsitikinimus.
Už tai ją pradėjo “auklėti”
įvairūs tarybiniai darbuoto
jai. Kadangi nepasidavė auk
lėjama, buvo pradėta “gydyti”
Žiegždrių psichoneurologinė
je ligoninėje 1976 m. gegužėsbirželio mėn. Sugrįžusi iš
Žiegždrių, nebuvo laikoma
ligone, nes antraip iš jos ne
būtų atėmę žinybinio buto Gi
žuose (pagal taięybinius įstaty
mus ligoniai negali būti iškel
dinami iš jokių butų). Tuomet
įsidarbino Plungės grūdų pro
duktų kombinate, bet čia bu
vo persekiojama už politinį
nepatikimumą. Jai buvo suda
romos tokios sąlygos, kad ne
galėtų dirbti. Šiuo metu nie
kur nedirba ir negauna jokios
pašalpos nei pensijos.

Pirmosiomis 1981 metų die
nomis buvusi mokytoja asme
niškai kreipėsi į TSRS
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumą dėl neįmanomų gyve
nimo sąlygų — reikalavo tei
sės išvykti iš TSRS. Maskvo
je. 1981.1.4. išėjo į Raudonąją
aikštę su plakatu “Reikalauju
teisės emigruoti”. Šį reginį
stebėjo minia žmonių ir užsie
nio žurnalistai. Demonstran
te buvo suimta ir po tardymo
patalpinta Maskvos III prof.
Giliarovskio
psichiatrinėje
ligoninėje, “gydyta” sausiokovo mėn. insulinu ir kitokiais
medikamentais, kol pradėjo
kristi be sąmonės. Išleidžiant
pagrasinta, — jei toliau ieš
kos teisių emigruoti, bus vi
sam gyvenimui uždaryta psi
chinių ligonių prieglaudoje.
Negavusi niekur darbo, nei
pensijos, nei kokios pašalpos,
birželio pradžioje išvyko į
Vilnių atsisakyti tarybinės
pilietybės. Tolimesnis jos li
kimas nežinomas. P. Š.
(Pogrindžio “Aušra” 28 (68) nr.)

Laisvės varpas nuskambėjo
Lietuvos laukais 1918 m. vasa
rio 16 dieną. Tai buvo džiaugs
mo diena, ilgai laukta, paga
liau nušvitusi. Metų metus pa
vojuose ir kančiose bandę iš
laikyti savo papročius, kalbą
ir raštą, didvyrių ir knygne
šių palikuonys su ginklu ran
koje atkovojo laisvę. Jie troš
ko turėti savo nepriklausomą
valstybę, savaip tvarkytis, lais
ve savi su savais džiaugtis.
Tų metų vasario 16 aktas pa
skelbė atkūrimą Lietuvos vals
tybės — užtikrino demokrati
nes teises ir laisves visiems
Lietuvos gyventojams, neišski
riant tautinių ir religinių ma
žumų.
Bet dar ir Laisvės varpui
skambant, Lietuvos miškuose,
pievose ir miestų slėpynėse
tykojo priešo likučiai, kurie
tikėjosi Lietuvą iš naujo pa
grobti. Lietuvis dabar turėjo
ginklą — tūkstančiai savano
rių karių stojo ginti tėvynės.
O kas gi kovojo? Ar senesnie
ji, tiek laiko laisvės aušros pra
švitimo laukę? Ne, juos pava
davo jaunimas: moksleiviai,
studentai ir kaimo jaunuoliai,
pametę knygą ir arklą, skubėjo
prie ginklo ir aukos negailėjo.
Frontui nurimus, vėl su knyga
ir arklu jaunimas drauge su tė
vais naują ir savą nepriklauso
mą valstybinį ir tautinį gyve
nimą kūrė, savais papročiais,
dainomis, daile ir mokslu jį
puošė. Svetimi papročiai, kal
ba, peršamoji okupantų kultū
ra lietuviuose, labiausiai Lie
tuvos jaunime, neprigijo. Lie
tuviai savo kultūrą, mokslą ir
gerovę patys sukūrė.
Bet ir laisvę iškovojęs Lie
tuvos jaunimas bei senimas pa
siaukojimu ir idealizmu degė.
Niekas nebuvo sunku ar nepa
keliama, kas savai tėvynei buvo
reikalinga. Tuos, kurie kovose,
buvo žuvę, jie ypatingai ger-.
bė. Neviena karšta ašara nu
riedėdavo tiems, kurie aplan
kydavo nežinomo kareivio ka
pą. Nežinomų Lietuvos didvy
rių skaičius šiandien yra tūks
tanteriopai išaugęs. Nežinome
kapo tų, kuriuos dabartinis
okupantas yra nukankinęs.
Šiandieną mes lenkiame gal
vas višiems — ir seniau, ir dar
visai neseniai už tėvynę gal
vas paguldžiusiems.
Jausdama, kad esu lietuvė,
turiu pasakyti, kad ir šiandien

Future

mūsų krūtinėse dega tie patys
jausmai, kurie degė tų nežino
mų kareivių širdyse. Tik dabar
mus spaudžia ne okupantas, o
geros padėties ir gero gyveni
mo svoris. Gyvendami laisva
me krašte, mes užmirštame
pagalvoti, kas darosi Lietu
voje ir kituose pagrobtuose
kraštuose, kaip ten gyvena mū
sų giminaičiai. Mes dabar tu
rime grumtis su savimi, kad
pripažintume
reikalingumą
kovoti čia dėl lietuvybės išlai
kymo. Mums dabar vis lengviau
pasakyti pasauliui, kas darosi
mūsų tėvynėje. Mes galime pla
čiai skleisti žinias apie Lietu
vos priespaudą ir reikalauti
jai laisvės.
Mūsų tarpe yra daug išsilavi
nusių ir išsimokslinusių žmo
nių, kurie, dirbdami įvairiose
specialybėse, galėtų daug gero
padaryti Lietuvai spaudoje, te
levizijoje, politikoje, moksle.
Juk Laisvės varpo įrašas mums
visiems sakė... "tas laisvės ne
vertas, kas negina jos”. Mūsų
pareiga daryti visa, kad tas
varpas vėl skambėtų laisvoje
Lietuvoje. Mes turime savo
naujai augančias lietuvių kar
tas vesti Lietuvos takais, nors
šis darbas darosi vis sunkesnis.
Istorija rodo, kad daugelis
kraštų buvo praradę savo lais
vę laiko tėkmėje, bet po dauge
lio metų vėl atsigavo ir kilo
naujam gyvenimui. Tai buvo
įmanoma tais atvejais, kai tau
tos pajėgė išlaikyti savo tau
tinę kultūrą ir perduoti ję iš
kartos į kartą. Šitą pastabą pa
darė net ir Madrido konferen
cijoje JAV delegatas, pabrėž
damas, kad fiziškai gali pri
spausti žmogų, bet tik laiki
nai. Žuvusiųjų vietas užims
nauji žmonės, jei įsijungs į ko
vą, nes dar nėra tokios prie
spaudos, kuri .įstengtų sunai
kinti žmogaus dvasią.
Vasario 16 aktu atkurta Lie
tuvos valstybė nėra panaikin
ta, o tiktai jėga okupuota ir
prievarta prie Sovietų Sąjun
gos prijungta. Tai žinodami,
ryžkimės būti drausmingais
lietuviais: ugdykime savo vai
kų širdyse meilę savo tėvynei,
neapleiskime lietuviškų mo
kyklų, parapijų ir organizaci
jų, nes jos mums padės išlaiky
ti mūsų vaikų lietuviškumą.
Siųskime mažyčius į lietuviš
ką aplinką, ten kur susirenka
daugiau lietuvių. Tai pagrin
das lietuviškos veiklos už na
mų sienų. Žinau, kad sunku su
vežti vaikus, bet jei mes savo
pastangomis neišlaikysime lie
tuvybės, niekas už mus to ne
galės atlikti.
Kalbėkime lietuviškai su vai
kais, pasakokime jiems apie
Lietuvos praeitį, istoriją. Jie
išmoks daugiau, o ir mes vis ge
riau ją prisiminsime. Žiūrėki
te, kaip išsilaikė žydų tauta.
Jų vaikai lopšeliuose jau mo
komi apie jų protėvius, jų tau
tą. Po tūkstančių priespaudos
metų jie nėra išnykę — puose
lėjo savo tradicijas svetimuo
se kraštuose, kol galėjo atsteigti savo valstybę. Mes taip pat
darykime. Nors mūsų vaikai ir
mes gal Lietuvoje negyvensim,
bet galėsim nuvažiuoti apsilan
kyti, pasikalbėti su kitais lie
tuviais. Sujunkime savo jėgas,
kad jauniausioji karta išliktų
lietuviška ir dalyvautų paverg
tos Lietuvos išlaisvinime.

5HT
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Smagu, žavu, nuostabu
Pamatykite Ontario rytojų, pavaizduotą Ontario Place šiandieną
Atidaryta kasdien nuo 10 v. r. iki 9.30 v. v.
Nemokamai turintiems įėjimo bilietą į Ontario Place

KRISTINA MALIŠKAITĖ, baigu
si fizioterapiją bakalaurės laips
niu McGill universitete Monrealy
je, stažą atlieka Edmontone, Al
bertoje. Yra baigusi lituanistinę
mokyklą, dalyvavusi moksleivių ir
studentų
ateitininkų
veikloje,
“Gintaro” ansamblyje

• Jaunimas yra mūsų gyvenimu
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kar^'
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.
M. KRUPAVIČIUS

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai
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® LIETUVIAI PASAULYJE

© PAVERGTOJE TEVYNEJE
FILMAS GENEROLUI
Lietuvos kino studija paga
mino dokumentini sovietų gene
rolui skirtų filmų “Apysaka apie
Černiachovskį”. Jis yra laiko
mas Lietuvos “išlaisvintoju”,
žuvusiu Rytprūsiuose, kai karas
jau artėjo prie pabaigos ir kai
jam iki maršalo laipsnio trūko
tik kelių dienų. Filmo scenari
jaus autorius ir režisorius —
Linas Lazėnas, už savo darbus
laimėjęs-respublikinę komjau
nimo premijų, operatorius —
Juozas Matonis, kompozitorius
— Algis Apanavičius. Režiso
rius L. Lazėnas jau anksčiau
yra pasižymėjęs sovietų propa
gandai tarnaujančiais doku
mentiniais filmais. Jų surašė
yra filmai “Aš — Putna” ir “Ge
nerolas Duglas", liečiantys du
iš Lietuvos kilusius karvedžius
— revoliucinio karo dalyvį Vy
tautų Putnų ir Jokūbų Smuškevičių, kurį Maskva netgi buvo nu
siuntusi į pilietinį Ispanijos
karų. Abu jie susilaukė tragiško
likimo Stalino laikais: V. Putna
buvo sušaudytas 1939 m., J.
Smuškevičius — 1941 m. Savo fil
me “Gyvenimo verpetuose” rež.
L. Lazėnas garbino L. Brežnevo
organizuotų pogrindinę kovų
prieš vokiečius II D. karo metais
Ukrainoje, Dneprodzeržinskio
mieste, kai ten pogrindinio par
tinio komiteto sekretorium bu
vo Kazimieras Liaudis. Paskuti
niam filmui “Apysaka apie Čer
niachovskį” buvo panaudotos
karo metų kino kronikos, pasi
kalbėjimai su maršalu I. Bagramianu, žuvusio sovietų ge
nerolo dukra Neonila Černiachovskaja, jo automobilio vai
ruotoju B. Vinogradovu, gene
rolo žuvimų prie Karaliaučiaus
mačiusia vilniete Nina Dyčenko.
STUDENTAI IŠ ANGLIJOS
Leeds universiteto 25 studen
tų grupė, viešinti Sovietų Sųjungoje, iš Maskvos ir Minsko
užsuko ir Vilniun. Ekskursan
tų grupę sudarė anglų jaunuo
liai, studijuojantys rusų kal
bų. Grupei vadovavo tos kalbos
dėstytoja Valentina Koncevič.
Vilniaus jaunimo susitikimas
su netikėtais svečiais įvyko spe
cialioje šokių vakaronėje “Bui
ties” susivienijimo salėje. Sa
vo įspūdžius svečiai stengėsi
pasakoti rusiškai, o rengėjai —
angliškai. R. Stanfordas, kilęs
iš Bristolio miesto, neužmiršo
priminti,' kad jis pažįsta lietu
vį tenisininkų Vitų Gerulaitį.
Svečiams bei viešnioms buvo pa
rodytas nemažų įspūdį palikęs
senasis Vilniaus universitetas.
Iš Vilniaus jie išvyko į Lenin
gradu.

JA Valstybės
Kauno

mo klubas “Vaivorykštė”, mez
gantis ryšius su išeivijos jau
nimu, susitikimų su Alfredu
ir Astra Šalčiais surengė “Jau
nimo Gretų” žurnalo redakcijo
je, kur jie turėjo progų patys
padainuoti, pasiklausyti popu
liarių vilniečių A. ir V. Frankonių skambaus dueto. Minimas
kviestinių svečių apsilankymas
ir Lietuvos liaudies buitie's muzėjuje Rumšiškėse, Trakų pily
je, Elektrėnuose, kur yra di
džiausia elektros jėgainė.

PARODA ČEKOSLOVAKIJOJE
Čekoslovakijos Karlovi Va A. a. kunigo BRONIAUS PAUKŠČIO išgelbėtieji Lietuvos žydai Jeruzalėje pasodino jam pagerbti medelį teisių
ruose birželio 1 d. atidaryta So jų alėjoje 1982 m. balandžio 5 dienų. Ties medeliu — velionies draugas kun. A. SABALIAUSKAS (su barzda), už
vietų Sųjungos šešiasdešimtme jo dr. DOV LEVIN, viduryje su kun. Br. Paukščio nuotrauka — advokatas ABR. GOLUBAS (Tory), buvęs Kauno
čiui skirta paroda, kurioje pa geto seniūnų tarybos sekretorius, dr. P. Kisinienė, P. Sukenikaitė, p. Grodnikienė
grindinis dėmesys buvo skir
Calgary, Alberta
tas Sovietų Sųjungos aukoms —
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Pa
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
PALAIDOTAS a. a. JUOZAS
prastomis ir spalvotomis nuo
KzlRPA. Po sunkios vėžio ligos
įsikūręs nuosavuose namuose —
traukomis stengiamasi atskleis
Holy Cross ligoninėje mirė J. Kar
ti tų šalių gyvenimų sovietinėje
pa, sulaukęs 80 m. amžiaus. Pa
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
vergijoje, garbinant tariamus
laidotas St. Mary kapinėse. Į pa
jų laimėjimus, gamtų, įdomias
maldas ir laidotuves atvyko gi
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
minės, pažįstami ir draugai iš
tradicijas. Nuotraukų parodų
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant- = MOKAME Už:
Edmontono, Thorsby, Spirit Ri
papildo lietuvių meistrų sukur
S%
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. = depozitus (P.C.A.)
ver, Coronation.
ti gintaro dirbiniai.
12%
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. ž santaupas
J. Karpa atvyko į Kanadų 1927
term, depoz. 1 m. 14%%
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., = term, depoz. 3 m.
13%
m. Mokėdamas amato, vienas iš
VILNIEČIU DOVANOS
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- E reg. pensijų fondo
14%
pirmųjų lietuvių tvirtai įsikūrė
Gorkio automobilių gamyklos
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Ę 90 dienų depozitus 14%%, naujame krašte. Vedęs iš lietuistorijai skirtas muzėjus įren
IMAME UŽ:
vos atvykusių Adelę Rimkūnai18%
Nemokomo gyvybės ir osm. paskolų drauda. = nekiln. turto pask.
giamas pagal vilniečių ar
asmeninės
paskolas 20%
tę, pirko viešbutį Coronation mies
Nemokomos
pilnas
čekių
patarnavimas.
chitektų V. Vizgirdos ir A. Vazatelyje, Albertoje, kur gyveno iki
linsko projektų. Vidaus įrangų
1970 m. Statant Edmontone lie
su dekoratyviniais akcentais
tuvių namus, stipriai rėmė juos,
parūpins Vilniaus “Dailės” kom
KLR Edmontono apylinkę ir mi
binatas. Skulptorius J. Naru
sijos komitetų. Persikėlęs gyven
ševičius iš metalo kuria relje
ti į Kalgarį, pirko erdvius namus,
$170: Rodney ir West Lome apy nė, N. Mossey, St. P. Vaičaitis,
finį pasaulio žemėlapį, kuriame
į kuriuos sukviesdavo kalgarieatsispindės tarptautiniai Gorkio linkės lietuviai; $100: Montrea- kun. F. Kireilis, J. Labuckienė;
čius švęsti šeimos švenčių. Kai
lio Lietuvių Kredito Kooperaty $1: T. Stankus, R. Bulovas, K. Jaautomobilių gamyklos ryšiai.
mynų ir visų jį pažinusių buvo
vas “Litas”, Edvardas Bumeiste- siulevičius.
gerbiamas kaip geras lietuvis ir
PALAIDOJO ŠUMAUSKA
ris; $50: Toronto “Gintaras”; $30:
Rėmėjo prenumeratas atsiun
Vietos
televizijos
Kompartijos veikėjas Motie Viktoras Dumbliauskas; $25: kun. tė — $50: Jonas Žiūraitis; $47: L. kanadietis.
jus Šumauskas, 76 metų am Povilas Dilys, Adolfas Kuliešius, Kirkilis, K. Šapočkinas; $37: Pra programoje “Horizon” buvo pa
kviestas papasakoti savo gyveni
žiaus, mirė Vilniuje gegužės LK Kūrėjų-Savanorių S-gos To nas Basys; $30: A. Jakubauskas, mo istorijų Albertos provincijo
28 d., pakirstas plaučių vėžio, ronto skyrius, Valė Bagužienė, V. Levickas, Br. Girčys, Casimiro je. J. Karpa buvo patenkintas šiuo
širdies sutrikimų ir cukraligės. Staynerio-Wasagos ir apylinkės Savickas; $27: Juozas Dženkai- kraštu ir dažnai primindavo ki
Velionis buvo kaunietis, dirbęs lietuviai.
tis, Paul Rožaitis.
tiems: “Let God bless Canada”.
raidžių rinkėju spaustuvėje,
$20: A. Baltrūnienė, JAV LB
$25: Vladas Jokūbaitis, V. Lac- Laidotuvių dalyviai liūdinčios
Maskvai tarnaujančioji kompar- Santa Monica West, Los Angeles, kus, dr. L. Kriaučeliūnas, archit.
šeimos buvo pakviesti užkantijon įsijungęs 1924 m. Už tų apylinkė, Tony Janel, Jonas Steib- dr. St. Kudokas, Kostas Gaputis, džiams į Stampydės viešbutį. J.
veiklų buvo kalintas 1931-37 m., lys, A. Aleliūnienė, VI. Šaltini- Ig. Juzukonis, B. Jackevičius, Ri Karpa yra buvęs KL Bendruomemas Kaknevičius, I. Jurcevičius, nės Kalgario apylinkės valdybo
o 1939 m. vasarų išsiųstas į Di ras, V. Tamulaitis, A. Poškus.
$17: B. Pakulis; $15: D. Pome- Zigmas Brazauskas, H. Sukaus- je. Taip pat rėmė ir buvo nariu
mitravo darbo stovyklų. Pirmo
sios sovietinės okupacijos me rancaitė-Mazurkevičienė, M. P. kas,’ Povilas Raudys, R. Labinąs, Kalgario Lietuvių Draugijos. Nuo
tais iškilo į vietinės pramonės Maksvytis; $12: Antanas Patam Al. Melvydas. Juozas Morkūnas, širdi užuojauta visai šeimai. A.
Stasė Yokubynienė, W. Maciunskomisarus ir netgi komisarų ta sis: $11: A. Gačionis.
$10: Juozas Rimkus, A. Sudi- kas, A. Bartkus, Jonas Butkus, Al St. Catharines, Ont.
rybos pirmininko pavaduotojus.
kienė, B. Čižikas, V. M. Chaves, A. girdas Dapkus. G. Sinkevičius,
1943 m. per fronto linijas buvo
VĖL LIETUVYBĖS PASISE
Kantautas. J. Šeperys, Kazimiera P. Volungė, Vyt/ Skaržinskas, R.
atsiųstas vadovauti sovietiniams Miškinis, K. Konkulevičius. Ire Michalauskas, Antanas Patamsis,
KIMAS! Mūsų miestas jau seniai
partizanams Lietuvoje. Pokary na Šatrienė, V. Baleiša, B. Račiū J. JasinevičiuS? Vytautas Vosy garsėja tautybių festivaliais, ku
riuose pasirodo apie 40 tautybių
je dirbo vietinės kompartijos nas, S. Žiemelytė, Genius Gicius, lius, J. Gris, Bronius Jurgutis,
antruoju centro komiteto sekre Julius Balutis, kun. V. Pikturna, R. Valadka, A. I. Čerškus, L. Ba- savo vakaruose, čia vadinamuose
torium, 1956-67. m. — ministe- J. Drųsutis.
laišis, Ida Gird&uskas, Algis Em- “Open House”. Šiemet “Lithua
rių tarybos pirmininku, 1967$8: Pijus Lapinskas; $7: V. Kup- pakeris, Česlovas Norkus, St. Paš- nian and Estonian Open House”
76 m. — augščiausiosios tary cikevičius, Pi Dundys, J. Aneliū- kauskas, Z. Ščepanavičienė, Vi nebetalpino žmonių.
Gal gyventojus pasiekė žinia,
bos prezidiumo pirmininku. r:enė, K. Mikšys, A. M. Danielius; lius Stanaitis. J. Vidmantas, Gra
Už ištikimybę Maskvai susilau $6: Elzė Jankutė, A. Vingevičienė.
žina Drešeris, Danutė Goudie, kad programų atliks garsusis To
kė net šešių Lenino ordinų,
$5: Kazys Gimžauskas, L. Bajo Birutė Gylys, Stasys Bužinskas, ronto meno ansamblis “Gintaras”.
daug kitų medalių. Atskirus ne rūnas, K. Tuba, Algis Štreimikis, Jonas Jasinskas, Alma Rolia, Ra Mat, kad ir vėlokai, pasirodė mies
DRAUGIJOS SVEČIAI
krologus spaudoje paskelbė pa Jonas Petrauskas, M. Čėsna, B. mutė T. Verikaitis, Juozas Rūbe te lapelis anglų kalba apie šio
ansamblio laimėjimus kituose
grindiniai
vilniškės ir sovie Jurėnas, J. Jurėnas, P. Ročys, A. lis, dr. F. V. Kaunas, A. Tarvydas,
“Gimtojo Krašto” pranešimu,
žemynuose.
Lietuvoje pirmų kartų lankė tinės kompartijos veikėjai. Pa Markelis, Andrius Petkevičius, M. Tinginys, kuų. Al. Rartkus, Vy
Žodžiu, kai “Gintaras” pasiro
Vincas
Tamošiūnas,
Jonas
Treš

tas
Riliūnas,
Antanas
Bernotaisi V. Vokietijoje gyvenantys laidotas gegužės 31/d. Vilniaus
dė,
jį stebėjo pilnutėlė salė sve
dvynukai Alfredas ir Astra Šal Antakalnio kapinėse. Atsisvei ka, L. Grigalius, E. Kilikevičienė, tis, R. Paškauskas, Pranas Puš- čių ir vietos valdžios pareigūnų.
Ida
Girdauskas,
M.
Borusienė,
A.
korius,
Pranė
Ralandienė,
Rūta
čiai, žinomi dainininkai. Juos, kinimo žodžius tarė ministerių
Nevienas stebėjo pasilipęs ant
L. Čepulis, M. D., Vanda K. Stan Pearson, dr. Juozas Petrikonis,
iš Lietuvos išvežtus tik trijų tarybos pirm. R. Songaila, kom
kėdės
ar suolo ar net stalo, nes
kus, Jurgis Mikaila, Antanas Mi- Antanas Vizgirda, N. Šalkauskie
savaičių amžiaus, .viešnagėn partijos istorijos instituto va nelga, Birutė Gylys, kun. Alf. Gle- nė. Už dvejus metus po $25.00 rė stovinčių eilės užstojo vaizdų.
pakvietė privilegijas žarstan dovas R. Šarmaitis, Kauno mies veckas, Alma Rolia, Kostas Stri- mėjo prenumeratų atsiuntė K. Žinoma, tai buvo triumfas vietos
lietuviams prieš visas kitas
ti “Tėviškės” draugija. Buvo su to partinio komiteto I sekr. V. kaitis, M. Gabienė, Antanas-Ber- Mažonas.
tautybes.
daryta galimybė susipažinti su. Mikučiauskas, Vilniaus darbi notaitis, Elena Valiukonienė, S.
Nuoširdus ačiū visiems už pa
Daug kas negalėjo atsigėrėti
žymiomis Vilniaus, Kauno, Tra ninkų vardu kalbėjęs J. Kuliko B. Žutautai.
ramų lietuviškai spaudai.
vėjo
lengvumo tautiniais šokiais
kų istorijos bei kultūros vieto vas, “Komunisto” žurnalo red.
$4: Pranas Ulevičius, Jonas
ir uraganiškais sūkuriais! Gyrė
mis, susitikti su kompozitoriais, G. Zimanas, taip pat vadovavęs Rugienius, H. Stasevičius.
šokėjus ir federalinio parlamen
Thunder Bay, Ont.
estradinių dainų atlikėjais, jau sovietiniams partizanams II
$3: J. Girdauskas, Petras Kulieto narys Joe Reid.
V. Kst. šis, P. Kažemėkas, J. Baškys, E.
nimo atstovais. Vilniaus jauni D. karo, metais.
A. a. JOANA PAULIONYTĖ,
Puiki buvo ir lietuviška paro
Dambriūnienė, L. Strikauskas,
gailestingoji sesuo, 35-rių metų dėlė! Galėtum sakyti “grandiozi
O. Pudjūnas, Al. Melvydas, V. Rut amžiaus, staigiai mirė birželio
nė" savo puikiai įrištom vertin
kauskas, A. Radzivanas, E. Kere12 d. ligoninėje, kur jai turėjo bū
jevičienė, M. Šilingauskas, Jadvy ti padalyta operacija. Ji buvo jau gom knygom, paskirais leidiniais,
net “Tėviškės Žiburių”, “Nepri
ga K. Weisbecker, V. Bartninkas,
na. linksma, visiems paslaugi.
V. Meilus, K. Gaižutis, Simas Su Vadovavo luošų jaunų vaikų kli klausomos Lietuvos" pavyzdžiais
ir gintaro dirbiniais.
žiedėlis, P. Druskis, I. Petkūnas,
nikai ir aptarnavo didelį plotų,
Prie pat parodėlės Kazimieras
V. Zauka, M. Dudaravičiūs, dr. F.
lankydama įvairias vietoves. Lai
V. Kaunas, K. Augaitis. A. Rąžu dotuvių namuose susirinko daug Rogušis, vilnietis nuo Tunnonto, meistriškai demonstravo cim
lis, J. Valantiejus, J. Baronaitis,
žmonių, jos slaugytų ligonių bei bolų muzikų. Puikūs buvo ir lie
G. Dragūnas, G. Čepkauskienė, E.
jų globėjų. Pamaldos buvo įspū
Čepienė, A. Astrauskienė, B. Cvir dingos. Po jų velionė buvo išga tuviški valgiai bei visų bufetinių
KVIEČIAME KELIAUTI
ka, K. Galiauskas, B. Vyšniauskie benta į Mississaugų, kur Lietu dalykų aptarnavimas. Oficialiųjų
KARTU 1982
dalį sumaniai pranešinėjo mūsų
nė, V. Makūza, Jonas Vasaitis, J.
vos Kankinių šventovėje įvyko ge
Šlajus, V. Novog, Ed. Šileikis, Rū dulo pamaldos, dalyvaujant gau “Miss Lithuanian Community”
Rasa Zubrickaitė.
ta Pearson, M. Dumčius, Juozas
siam būriui tautiečių. Palaidota
Kitų dienų vietos kanadiečių
Rupinskas, E. Gujienė, J. Sarpalietuvių kapinėse birželio 16 d.
dienraštis
"The Standard” apra
lius, A. Pinkevičius, Marija Bal
Velionės motinai ir visai šei šė gana platokai šį visų renginį.
čiūnienė, Vaclovas Vaitkus, V.
mai reiškiame gilių užuojautų. Tuo būdu darbščios bei sumanios
Kundrotienė, St. Pusvaškis, Ba Jos čia ilgai pasigesime.
liepos 8-22
rugpjūčio 12-26
apylinkės valdybos dėka Lietu
lys Matulevičius.
liepos 15-29
rugsėjo 2-16
Dr. E. Jasevičiūtė vos vardas vėl buvo augštai iškel
$2.50: K. Cibas; $2: J. Kulbokietas šiame Niagaros krašte. Kor.
nė, A. Keblys, Ig. Juzukonis, A.
SAVAITEI į LIETUVĄ
Palvenis, Z. Jurys, Br. Saplys, VI.
Pajieškojimas
Palubinskas, C. Žilionis. M. Idzerugsėjo 9-16
rugsėjo 30-spalio 7
Julija Petronis pajieškoma ar
lis, E. K. Kalasauskas, B. Vytietimųjų Lietuvoje. Ji pati arba apie
Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai.
jų žinantieji prašome rašyti Danu
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
tei c/o “Tėviškės Žiburių” admi
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius
nistracija.

TALKA

Aukojo "Tėviškės Žiburiams"

Simon’s
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bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje.
Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Čikaga — (312) 496-8406 — V. Ramonis
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis
-(213)664-0791 namų
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
Kelionių blūro savininkai — AUDRONĖ Ir VYTAS SIMINKEVIČIAI
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Motinos Dienos programos atlikėjai Muenchcne. Pirmieji Aleksandro Barono pianino akordai mamytei; Evelina
Ederytė: “Būk laiminga, mamyte!” Rimutės Girniūtės debiutas, pagelbstint broliukui Audriui

“Aušros”

gimnazijų

buvusių mokytojų ir mokinių
suvažiavimas įvyko gegužės 2829 d.d. Čikagos Jaunimo Centre.
Jo ruoša rūpinosi Čikagoje su
darytas aušrokų bei aušrokių
komitetas, vadovaujamas inž.
L. Mikliaus. Dalyvauti užsirašė
200 asmenų, bet kaikurie nega
lėjo atvykti. Juos pakeitė neužsi
rašiusieji. Visdėlto su aušrokių
vyrais ir aušrokų žmonomis su
sidarė nemažas būrys. Suvažia
vimo išvakarėse buvo atidary
tos dvi parodos: iš tų gimnazi
jų kilusių dailininkų darbų ir
abiejų gimnazijų veiklos nuo
traukų. Pokylis gegužės 29 d.
įvyko didžiojoje Jaunimo Cent
ro salėje. Įvadinį žodį tarė Al
girdas Visockis. Buvo išklau
sytas Kazio Oželio ir Vlado Vijeikio pokalbis, iš Lenkijos at
vykusio aušroko Antano Janio
kalba. Gegužės 30, sekmadienį,
pamaldos evangelikams buvo
“Tėviškės” parapijos švento
vėje, katalikams — JC koplyčio
je. Pastariesiems giedojo bu
vusi Kauno operos sol. S. Nasvytytė-Valiukienė.
Akademinei
daliai po pamaldų vadovavo
Valdas Adamkus, išsamesnę
paskaitų apie gimnazijas skai
tė buvusi “Aušros” mergaičių
gimnazijos direktorė Alina
Skrupskelienė. Kalbėjo aušrokas VLIKo pirm. dr. K. Bobelis,
Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazijos vardu — kun. J. Vaišnys, SJ. “Aušros” poetų bei poe
čių eilėraščius skaitė K. Oželis,
V. Valiukas, A. Dikinis, Pulgio
Andriušio feljetonų — V. Vijeikis.
Vašingtono lietuviai birže
lio 5 d. atsisveikino su istori
ku Vincu Trumpa, čia gyvenusiu
apie 30 metų, dirbusiu JAV kon
greso bibliotekoje, skaičiusiu
paskaitas, dalyvavusiu LB veik
loje. Susilaukęs pensijos, jis
išvyko Kalifornijon. Atsisvei
kinimas buvo surengtas dr. Do
mo ir Gražinos Krivickų namuo
se. Dr. D. Krivickas, kalbėjęs
iniciatorių vardu, linkėjo V.
Trumpai, kad jis parašytų XIX
š. Lietuvos istorijos tomų. Kal
bėtojų eilėse buvo ir Lietuvos
atstovas dr. St. Bačkis, V. Trum
pų įvertinęs kaip kūrybingų is
torikų, linkėjęs sėkmės naujuo
se darbuose. Dėkodamas vi
siems už linkėjimus, V. Trum
pa prisiminė įdomiausius dar
bus savo gyvenime — karvių ga
nymų tėviškėje ir veiklų JAV
kongreso bibliotekoje.
Zigmas Raulinaitis, 28 metus
redagavęs “Kario” žurnalų, iš
šių pareigų pasitraukė. Žurna
lo leidėjai — Niujorko ramovėnai nauju redaktorium pakvietė
Vladų Šakalį.

Kultūrinę popietę Šv. Anta
no parapijos salėje gegužės 23
d. surengė Lietuvių Krikščionių
Demokratų Sųjungos Cicero sky
rius. Sųjungos nuopelnus Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo laikotarpyje apibūdino
paskaitininkas kun. B. Rutkaus
kas. Jis taipgi palietė ir sovie
tinės okupacijos metus, atne
šusius skaudžių nuostolių krikš
čionims demokratams. Jų darbai
betgi ir šiandien tebėra gyvi
sovietų okupuotoje Lietuvoje
bei išeivijoje. Dainų programų
atliko sol. L. Šalkauskienė su
akompaniatore L. Vaičekaus
kaite. Jon taipgi įsijungė ir ma
žoji pianistė V. Žukauskaitė.

Australija
ALB Hobarto apylinkės val
dyba metinį savo narių susirin
kimų sušaukė gegužės 9 d. Veik
los pranešimų padarė -prim.
Juozas Paškevičius. Jis džiaugė
si, kad pernai negausius Hobar
to lietuvius aplankė Melburno
“Dainos sambūris”, o šiemet
Adelaidės choras “Lituania”.
Abi viešnagės gerai pavyko, pri
sidėjo prie lietuvių vardo gar
sinimo. Lituanistinei mokyklė
lei, turinčiai 10 mokinių, vado
vauja Regina Krutulytė-Share.
Veikia ir sumaniai A. Žiginskaitės-Nunez vadovaujama tau
tinių šokių grupė “Venta”. Su
sirinkime buvo aptarta spor
tininkų išvyka į žaidynes sekan
čių metų vasarų Čikagoje. Tų
metų pabaigoje numatoma Aust
ralijos lietuvių sporto šventė
Hobarte. ALB apylinkės valdybon vėl buvo perrinkti: pirm.
J. Paškevičius, sekr. Stasys Domkus ir ižd. Bonifacas Šikšnius.
Susirinkimas užbaigtas Moti
nos Dienos minėjimu. Paskaitų
skaitė mokyklos vadovė R. Krutulytė-Share, dainų programė
lę atliko mokiniai.
Adelaidės lietuviai savo kle
bono kun. Albino Spurgio, MIC,
auksinę kunigystės sukaktį pa
minėjo gegužės 22-23 d.d. Jai
buvo skirta speciali radijo pro
grama, gegužinės pamaldos ir iš

kilmingos Mišios gegužės 23 d.
Šv. Kazimiero šventovėje. Su
kaktuvininkas jas koncelebravo
su kun. D. Petraičiu, MIC, mons.
P. Butkum, kun. dr. P. Bačinsku
ir kun. S. Gaideliu, SJ., dalyvau
jant žodį tarusiam Adelaidės
vysk. P. Kennedžiui. Pamoksli
ninku buvo marijonų vienuoli
jos vicegenerolas kun. D. Pet
raitis. Sukaktuvinės vaišės įvy
ko Lietuvių Katalikų Centre. Jų
programai lietuvių kalba vado
vavo Pr. Pusdešris, anglų — dr.
V. Bardauskaitė. Ilgoje sveikin
tojų eilėje buvo vysk. P. Kennedis, kun. D. Petraitis, MIC, Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Fede
racijos pirm. V. Čižauskas, Atei
tininkų Federacijos įgalioti
nis Australijai J. Stepanas, ALB
Adelaidės apylinkės valdybos
pirm. Č. Zamoiskis, perskaitęs
ir krašto valdybos pirm. A. Po
ciaus sveikinimų, daug organi
zacijų bei vienetų atstovų, iš
kilmėje dalyvavusių kunigų.
Programų atliko: “Žilvino” an
samblio mergaičių chorelis “Eg
lutės” su vadova N. Stapleton,
"Nemuno dukrų” kvartetas. Tar
damas padėkos žodį, kun. A.
Spurgis, MIC, prisiminė nueitų
savo gyvenimo kelių. Sukakties
paminėjimu rūpinosi specialus
komitetas — ALB Adelaidės apy
linkės pirm. C. Zamoiskis, Lie
tuvių Katalikų Moterų Draugi
jos pirm. T. Gasiūnienė ir lie
tuvių parapijai atstovavęs Pr.
Pusdešris.

Izraelis
Pagerbti lietuviai. Gegužės
31 d. Jeruzalėje, Jad-Vašem
įstaigoje, pasaulio teisuolio
vardas su atitinkamu pažymė
jimu buvo suteiktas inž. Vla
dui Drūpui iš Lietuvos. Jis II
D. karo metais išgelbėjo Sofijų
Kazlauskaitę su jos tėvu, ponių
Remenienę su vaiku ir Jokūbu,
Esterų Tonų. Jeruzalės spauda
jį pavadino angelu iš Lietuvos.
Jį priėmė kneseto (seimo) direk
torius Savidoras ir viceministeris Dov Šilanskis, kuris atsi
mena inž. V. Drūpų iš Šiaulių
miesto. Š. m. balandžio 5 d. tei
suolio vardas buvo suteiktas
a. a. kun. Broniui Paukščiui,
SDB, išgelbėjusiam daugelio
žydų gyvybę. Pažymėjimas buvo
įteiktas velionies draugui kun.
Antanui Sabaliauskui, SDB, iš
Bostono. Apdovanotųjų vardu
pasodinti medeliai Teisiųjų
alėjoje. A. a. kun. Br. Paukščio
pagerbime dalyvavo ne tik jo
išgelbėtieji, bet ir' kiti — iš vi
so apie 50 asmenų.

Britanija
Sekminių savaitgaliais kasmet
organizuojamas Britanijos lie
tuvių sųskrydis Lietuvių Sody
boje prie Londono. Šiemet jis
tesusilaukė apie 200 dalyvių,
nes tuo metu Britanijoje lan
kėsi popiežius Jonas-Paulius
II, kurio pamaldose bei sutiki
muose norėjo dalyvauti ir lie
tuviai ar bent šias iškilmes ste
bėti televizijos laidose. Sodybon atvykusieji svečiai pasista
tė palapines ar apsigyveno Lie
tuvių Sodybos patalpose. Visus
džiugino nemažas būrys jaunuo
lių, kurie turbūt nevisi buvo
lietuviai, bet didelė dalis dė
vėjo marškinėlius su lietuviš
kais įrašais. Jie pardavinėjo
kavų, pyragaičius, platino jau
nimo reikalams skirtos loteri
jos bilietus. Įdomių knygų sta
lų turėjo R. Kinka. Atvykusieji
galėjo
apžiūrėti
pernykščio
sųskrydžio padidintas, gražiai
įrėmintas nuotraukas. Lietuvių
Sodyba šiuo metu dar neturi
administratoriaus, jos reika
lai tvarkomi talkos būdu.

Belgija
A. a. Petras Daugintis, 58 me
tų amžiaus, gegužės 9 d. mirė
Lanakene. Velionis buvo rieta
viškis, ilgus metus dirbęs Bel
gijos anglies kasyklose, jose
praradęs sveikatų. Anglies dul
kės buvo pažeidusios plaučius.
Prieš mirtį'P. Daugintis paliko
stambių sumų pinigų Belgijos
Lietuvių Bendruomenei. Buvo
viengungis, turėjo Lietuvoje
gyvenančių seserį. Palaidotas
gegužės 12 d. Eisdeno kapinė
se. Gedulingas apeigas atliko
du flamų kunigai, o lietuviai,
atsisveikindami su savo tau
tiečiu, sugiedojo “Viešpaties
angelų”.

Ispanija
Kun. Kazimieras Patalavičius,
SDB, vadovavęs radijo valandė
lei, kurios laidos iš Madrido ra
dijo buvo transliuojamos okupuoton Lietuvon, nori įsigyti J.
Kapočiaus
Bostone
išleistų
“Lietuvių Enciklopedijų”. Galin
tys tų enciklopedijų parduoti
prašomi pranešti šiuo adresu:
Rev. K. Patalavičius, Ronda de
Atocha 27, Madrid 5, Spain.
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Tėviškės Žiburiai

.

1982. VI. 24 — Nr. 26 (1689)

>

psl. 5

Paminėta šv. Pranciškaus Asyžiečio 8(H) metų gimimo sukaktis,
dalyvaujant Prisikėlimo parapijos chorui iš Toronto

Pranciškonų vienuolijos steigėjo šv. Pranciškaus gimimo 800 metų sukakties šventėje Ročesterio lietuvių para
pijoje. Iš kairės: svečias amerikietis, K. Liutkus, klebonas kun. J. Vaškys, OFM. vysk. M. Clark, provincijolas
kun. P. Baltakis. OFM. kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM. svečias amerikietis
Nuotr. V. Staškevičiaus

Parapija — ne šaltas bunkeris
VLADAS RAMOJUS
“TŽ" su įdomumu perskai
čiau aprašymų apie Hamiltone
įvykusias svarstybas lietuviš
kų parapijų klausimu. Ir man
kyla klausimas: kas yra parapi
ja ir klebonija — ar šaltas, už
daras bunkeris, kaip daugelis
lietuviškų parapijų klebonijų
JAV. ar dvasine gyvybe spin
dintys rūmai, kaip Kanados
lietuvių parapijos, kaip Klevelando Dievo Motinos parapi
ja, kaip Apreiškimo parapija
Frackvillės miestelyje, seno
joj Pensilvanijos angliakasių
Lietuvoje ir dar kaikurios?
Parapija Lietuvoje
Lietuvoje parapija, ypač
klebonija, nebuvo uždaras, šal
tas bunkeris, o veiklos ir gy
vybės centras. Lietuvos klebo
nijos su sodais, pievomis tar
naudavo katalikiško jaunimo
susibūrimams: ateitininkų, pa
vasarininkų. angelaičių ir ki
tų. Daugelio klebonijų durys
visiems būdavo atviros. Prisi
menu savo tėviškės kleboniją.
Kai 1932 m. mirė Maironis, 1933
— Vaižgantas ir netrukus žuvo
lakūnai Darius su Girėnu, pa
rapijos vikaras vikariato lan
ge plačiame sode padėjo gana
modernų tais laikais radijo
priimtuvą ir būriai jaunimo
bei suaugusių susirinkę klau
sėmės transliacijų iš tų didžių
jų Lietuvos vyrų laidotuvių.
Kai vėliau modernus tapo
bilijardo žaidimas, jau kitas
jaunas parapijos vikaras nu
pirko jį ir pastatė savo svečių
kambaryje, kad jaunimas turė
tų kur pasportuoti, praleisti
laisvalaikius.
Panašiai būdavo ir Lietuvos
katedrų klebonijose, kuriose
vykdavo masiniai katalikiškų
jaunimo organizacijų susirin
kimai, paskaitos, žaidimai.
Taigi Lietuvos parapijos bū
davo dvasinės ir tautinės gy
vybės rūmai.

Amerikoje
Avažiavę į Šiaurės Amerikos
žemyną, padėtį radom visiškai
skirtingą. Čia į lietuviškų pa
rapijų klebonijas durys dau
giausia buvo kietai užtrenk
tos. Atnešęs auką, galėdavai
įeiti tik į parapijos raštinę.
Lygiai kaip ir atvykęs prašyti
patarnavimo: krikšto, vedybų
palaiminimo ar palaidojimo.
Tačiau ir tais atvejais pirmas
klausimas būdavo: ar priklau
sai parapijai? Jei ne, atsiras
davo tokių klebonų (vienur
kitur tokių ir dabar yra), ku
rie atsisakydavo teikti religi
nius patarnavimus. Štai kodėl
jau pačioje pradžioje istorinės
lietuvių parapijos JAV-se pa-

Tinka klijuoti ant
autovežimių, stiklo,
medžio ir popieriaus
Kaina — du kanadiški doleriai

LIETUVA

Bruno Jukna, Langeatr. 66
7907 Langenau, W.Germany

dvelkė šaltumu ir priešingais
aspektais, negu buvo Lietuvo
je.
Tiesa, čionykštės parapijos
turėjo savąsias sales, mokyklų
patalpas, tad gal dėlto klebo
nijų durys kietai užtrenktos.
Tačiau, kai apie 1950 m. Čika
goje buvo įsteigta augštesnioji
lituanistikos mokykla ir į ją
anais žydėjimo laikais susibū
rė keli šimtai mokinių, nė vie
nos Čikagos lietuviškos parapi
jos klebonas jos ilgiau nepa
laikė kaip vienerius metus,
nors už naudojimąsi patalpo
mis mokėjo nuomą. Iki 1956 m.
mokykla jau buvo pasinaudo
jusi visų gyvesnių lietuviškų
parapijų patalpomis. Ir kur
toji mokykla būtų prisiglau
dusi ateityje, jei 1956 m. rude
nį lietuviai jėzuitai nebūtų
atidarę Jaunimo Centro?

Čikagoje
Aš arčiau pažįstu Čikagos
lietuvių parapijas. Ir ten buvo
viena parapija, panaši į Lietu
vos parapiją. Tai Šv. Kryžiaus
parapija, dabar jau išsprūdusi
iš lietuvių rankų. Tuometinis
jos klebonas kun. Anicetas
Linkus vienu metu, apie 195052 m., nepabūgo priglausti savo
nemažoje klebonijoje apie 10
naujai atvykufeiij liėtuvių kuni
gų. Klebonijos durys įvairio
mis progomis būdavo plačiai
atvertos ne tik tiems, kurie
atnešdavo aukas, bet ir lietu
vių visuomeniniam bei kultūri
niam gyvenimui planuoti. Šv.
Kryžiaus parapija tapo “Dai
navos” ansamblio buveine,
šventovėje vykdavo religiniai
koncertai, parapijos salėje —
religinio meno parodos. Pačią
šventovę meniškai perdekoravo bažnytinio meno specialis
tas dail. A. Valeška.
Taip toji parapija švietė kaip
dvasinės ir tautinės gyvybės
rūmai iki klebono kun. A. Linkaus mirties. Tuo pačiu keliu
ji žengė ir klebono pareigas
perėmus Amerikos lietuviui,
tauriam patriotui kun. Edvar
dui Abromaičiui. Tačiau au
gantis Jaunimo Centras ir
ypač gyva lietuvių jėzuitų re
liginė bei tautinė veikla ir kar
tu lietuvių išsikraustymas iš
to rajono ilgainiui Šv. Kryžiaus
parapijos žiburį visiškai užpū
tė. Bet Čikagos lietuvių isto
rijoje jos vardas ilgai išliks
gyvas.

Atitolimo priežastys
Tad, man atrodo, reikia jieškoti šaknų priežasties, kodėl
lietuviai, ypač vyresnioji kar
ta, iš dalies atitolo nuo isto
riškai lietuviškų parapijų. O
tos šaknys ir glūdi, prisiminus
penkiasdešimtinių metų “bun
kerius”, o ne “gyvybės rūmus”.
Antra vertus, tais laikais nau
jai atvykusiam lietuviui kuni
gui nelengva buvo gauti parei
gas lietuviškose parapijose.
Dabartinis ir vis didėjantis ku
nigų trūkumas lietuviškose pa
rapijose ar tik iš dalies nebus
ano jų neįsileidimo išdava?
Anais penkiasdešimtiniais
metais daugelyje lietuviškų
parapijų JAV klebonavo dar
Lietuvoje gimę kunigai ir kaikurie jų lietuviškuose parapi
jų reikaluose buvo baikštesni
už jų įpėdinius, Amerikoje gi
musius lietuvius klebonus.
Dabar kaikurie jų pvz. Čika
goje, norėdami pataikauti susiskaldžiusiems
lietuviams,
parapijos salėmis leidžia nau
dotis abiem bendruomenėm:
tikrajai ir “reorganizuotai”
(Marquette Parke, Cicero),
tačiau Brighton Parko lietu
vių parapijos klebonas, kiek

girdėjau,
džia.

“reorgų”

neįsilei

Kanadoje
Mano patyrimu visai kitokį
įspūdį daro Kanados lietuviš
kos parapijos rytiniame pa
kraštyje. Ten jau ne bunkeriai,
o gyvybės rūmai. Esu lankęsis
pas kun. J. Staškų, kai jis kle
bonavo Londone, pas a.a. kun.
P. Ažubalį Šv. Jono Krikšty
tojo ir vėliau Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonijose,
pas kun. A. Simanavičių Prisi
kėlime, pas kun. J. Kubilių
Aušros Vartuose Montrealyje
ir pas kun. dr. F. Jucevičių Šv.
Kazimiero parapijos kleboni
joje Montrealyje. Ten jau pa
našu kaip buvo Lietuvoje: kle
bonijos — ne bunkeriai, bet
atviros parapijiečiams, jų veik
lai, net, reikalui ištikus, ir
nakvynei. Štai kodėl Kanados
lietuvių parapijos bent man
atrodo gyvesnės, jaunesnės,
lietuviškesnės, žymiai artimes
nės Lietuvos parapijų tradici
joms.
Atskirai dar reikėtų iškelti
ir lietuviškas vienuolijas: ne
tik tikėjimo, bet ir lietuvybės,
meno puoselėtojas, kultūros
turtų saugotojas, laikraščių,
knygų, žurnalų leidėjas.
Kas atbaido jaunimą?
Klausiant, kas jaunimą iš
dalies atbaidė nuo lietuviškų
parapijų, man prisimena du
epizodai: bene 1&54 m. Čika
gos Bridgeporte esančioje lie
tuvių Šv. Jurgio šventovėje
lietuvis vyskupas jaunimui
teikė Sutvirtinimo sakramen
tą. Diena buvo tvanki, o šven
tovė — pilnutėlė. Vyskupas
apie pusvalandį kalbėjo lie
tuviškai, kitą pusvalandį —
angliškai. Apeigos ilgai nu
sitęsė. Kai po poros metų ki
toje parapijoje Sutvirtinimo
sakramentą teikė amerikietis
vyskupas, pamokslas neužtru
ko nė 10 minučių, ir jis buvo
gyvas, linksmas.
Per jubilėjinę skautų stovyk
lą Rako miške, Mičigano vals
tijoje, vyskupas prie kalne po
medžiais įrengto altoriaus at
našavo Mišias, o dauboje, kur
temperatūra siekė apie 100°,
buvo išrikiuoti keli šimtai
skautų. Pamokslas, nors įdo
mus ir pamokantis, truko ke
liasdešimt minučių, kai tuo
tarpu vadovai
alpstančius
skautukus vieną po kito turė
jo gabenti pirmajai pagalbai.

Ateityje
Tai pavyzdžiai, iš dalies pri
sidėję prie jaunimo atstūmimo
nuo lietuviškų parapijų. Tikė
kime, kad jaunieji lietuviai ku
nigai, jei tokių bus ateityje,
dar tvirčiau sieks, kad istoriš
kai lietuviškos parapijos, ku
riose jiems teks darbuotis,
nebūtų šalti bunkeriai, bet
gyvybės rūmai.
Nors
kun.
J.
Staškus
svarstybų metu Hamiltone
kritiškai pasisakė apie Šv.
Kazimiero kolegiją Romoje,
tačiau aš, pavažinėjęs po Pen
silvanijos angliakasių buvusią
Lietuvą, visai ką kita patyriau.
Du buvusieji Šv.Kazimiero au
klėtiniai — kun. Algimantas
Bartkus
ir
kun.
Matas
Jarašūnas, padedami vieno
kito vietinio klebono, ten
prikėlė beveik jau mirusią
lietuvybę, o savo parapijas iš
bunkerių
pavertė gyvybės
rūmais.
Plačiau iš visų pusių panag
rinėję lietuviškų parapijų
temą, šalia gedulo, rasime ir
viltį teikiančių pavyzdžių.
Tačiau kiek ilgai visa tai iš
silaikys?

Š. m. gegužės 29 d. lietuvių Šv.
Jurgio parapijos salėje buvo pra
dėtas iškilmingas minėjimas šv.
Pranciškaus Asyžiečio, gimusio
Italijoje 1182 m.
Pradžioje Iz. Žmuidzinienė pa
deklamavo šv. Pranciškaus su
kurtą “Saulės giesmę”, po kurios
Toronto Prisikėlimo parapijos
choras, vad. V. Verikaičio, pra
dėjo savo programą. Gerai paruoš
ta, šventei pritaikinta programa
susidėjo iš dviejų dalių — reli
ginės ir tautinės. Pirmoje dalyje
vyrų choras pagiedojo “Franciscus Pauper” ir "O didis Dieve” W.
Mozarto. Solo dalį pasigėrėtinai
atliko solistas bosas Algis Sima
navičius. Trečią giesmę "Maria
mater gratiae” P. Guidi pagiedo
jo mišrus choras. Solo dalį jaus
mingai atliko sol. Justina Sriubiškienė. Pianinu akompanavo jau
nas muzikas Vytas Paulius. Tiek
solistų, tiek choristų gerai išla
vinti balsai imponavo klausyto
jams, kurių buvo pilna salė. Dau
geliui teko stovėti.
Kun. dr. Viktoras Gidžiūnas
skaitė paskaitą “Ką šv. Pranciš
kus davė Dievui, žmonijai ir Lie
tuvai?” Ilgesnę paskaitos dalį
prelegentas skyrė Tėvų pranciš
konų veiklai Lietuvoje. Pranciš
konai atvyko į Lietuvą tuo metu,
kai Mindaugas kūrė vieningą Lie
tuvos valstybę. Jie apsigyveno
Mindaugo, tapusio Lietuvos kara
liumi, dvare. Tik pagonims nu
žudžius Mindaugą 1263 m., pran
ciškonai turėjo palikti Lietuvą
ilgesniam laikui. Jie grįžo į Lie
tuvą, Vyteniui tapus didžiuoju
Lietuvos kunigaikščiu XIII š. pa
baigoje. Jam mirus, Gediminas
taip pat daug padėjo pranciško
nams, kurie netgi dalyvavo tary
bos posėdžiuose ir buvo sekre
toriais. Tuo metu Lietuvoje pra
dėjo veikti ir domininkonų ordi
nas. Tačiau Gediminui atsisakius
krikštytis, pranciškonų padėtis
pasunkėjo. Du jų misijonieriai už
perdrąsius pamokslus mirė kanki
nių mirtimi. Vėliau pranciškonų
padėtis pagerėjo. Jie mokė Algir
do ir Kęstučio vaikus jų dvaruose.
Antroje programos dalyje miš
rus choras padainavo “Užtrauksim
naują giesmę, broliai” J. Nau
jalio, "Kur giria žaliuoja” J. Gu
davičiaus ir “Laisvės dainą" J. Ži
levičiaus. Alg. Simanavičius pa
dainavo “Dar nepaketinau” St.
Šimkaus ir “Sudiev Tau pasku
tinis" iš operos “Simonas Juodaburnis” G. Verdi.
Moterų choras padainavo “Iš
eik, tėveli" A. Budriūno, “Kur ly
gios lankos" A. Mikulskio ir “Yra
šalis" Šopagos. Solo “Na tai kas”
K. Kavecko padainavo sol. J. Sriubiškienė. Abu solistai — A. Sima
navičius ir J. Sriubiškienė padai
navo duetus “Supinsiu dainužę”
M. Petrausko ir “Duok ranką man”
iš operos “Don Giovani" W. Mo
zarto. Sol. V. Verikaitis padainavo
“Palik tik dainą man” A. Budrevičiaus ir ariją “Tavęs jau nemy

liu". Pastaroji buvo palydėta gau
siais plojimais.
Pabaigai mišrus choras padai
navo “Oi toli, toli" St. Gailevičiaus
ir “Šiaurės pašvaistę" S. Sodeikos.
Sekmadienį, gegužės 30, sukak
tis buvo paminėta šventovėje,
kur iškilmingas Mišias atnašavo
Ročesterio
vyskupas
Mattew
Clark, koncelebruojant klebo
nui kun. J. Vaškiui ir provinci
jolui kun. P. Baltakiui, kuris pa
sakė šventei pritaikintą pamoks
lą lietuvių kalba, o vyskupas —
anglų kalba. Vyskupą ir svečius
kunigas pasitiko prieš pamaldas
tautinių šokių grupės šokėjai,
pasipuošę tautiniais drabužiais,
vad. Jadvygos Reginienės. Vėliau
salėje jie atliko meninę programą.
Pamaldų metu giedojo Toronto
Prisikėlimo par. choras, vad. V.
Verikaičio. Pabaigai choras pa
giedojo Dambrausko “Dieve”. Šią
programą paruošė kun. Vaškys,
kun. Augustinas ir P. Murauskas.
Vargonais grojo muz. Vytas Pau
lius. Vyskupas padėkojo chorui
ir sol. V. Verikaičiui už gražias
giesmes.
Po pamaldų parapijos salėje
įvyko vyskupo priėmimas ir pa
gerbimas. Jam buvo įteiktos do
vanos. Vyskupą sveikino klebo
nas kun. J. Vaškys ir parapijos
komiteto pirm. R. Liutkus. Vysku
pas reiškė padėką už gražų pri
ėmimą. Jis buvo sužavėtas, maty
damas tiek daug gražaus jaunimo
ir grakščių šokėjų. Jų vardu
vyskupą pasveikino J. Reginienė, vadovė.
Šiai iškilmingai šventei klebo
nas rūpestingai ruošėsi. Jam ir
parapijos komitetui priklauso
didelė padėka bei pagarba. Taip
pat — šeimininkėms, suruošusioms vaišes, ir kitiems, prisidėjusiems prie šios šventės pa
ruošimo.
Klebono kun. J. Vaškio rūpesčiu
buvo atlikti dideli parapijos pa
statų remonto darbai. Daug jam
yra pagelbėjęs kun. Gabrielius
Baltrušaitis, dirbęs kaip elek
tros ir vandentiekio monteris.
J. Jurkus

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

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

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

Italijos sostinėje Romoje. Borgo S. Angelo, netoli Vatikano, praeivių akys
pastebi ant sienų įrašytus šūkius: “Laisvę Lietuvai” ir “Tegyvuoja kata
likiškoji Lietuva”
Nuotr. S. Kubiliaus ir A. Stalioraičio

Jaunimo kongresas
Jis įvyks 1983 metais JA V-se ir Kanadoje
Kanadiškos dalies komitetas
V Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas įvyks Šiaurės Ame
rikoje — Jungtinėse Valstybė
se ir Kanadoje. Kanados kon
greso dalies ruošoje dalyvauja
visa eilė jaunimo kongresų ir
jaunimo sąjungos veikloje pa
tyrusių asmenų: Zita Bersėnaitė, dabartinė KLJS pirminin
kė, Laima Beržinytė, buvusi
KLJS pirmininkė, Gražina Ignaitytė, buvusi KLJS valdybos
vicepirmininkė, Dainora Juo
zapavičiūtė, buvusi PLJS
valdybos vicepirmininkė, Jo
ana Kuraitė, dabartinė Kana
dos Lietuvių Bendruomenės
krašto valdybos pirmininkė,
Paulius Kuras, buvęs KLJS
pirmininkas, Rasa Lukoševičiūtė, dalyvavusi eilėje jau
nimo kongresų ir buvusi IV
PLJK prezidiumo pirmininkė,
Gabija Petrauskienė, bėvusi
PLJS valdybos pirmininkė,
Rūta Šiūlytė, aktyvi jaunimo
sąjungos narė Otavoje, Ladas
Giriūnas, aktyvus Lietuvių
Bendruomenės narys, Rūta Danaitytė, aktyvi jaunimo sąjun
gos narė Otavoje, seselė Igne
Marijošiūtė, buvusi talkininkė
Argentinai III PLJK ruošoje,
Danguolė Juozapavičiūtė, bu
vusi KLJS valdybos sekretorė
ir Kanados atstovė IV PLJK
Europoje.
Ruošos darbais šie žmonės
sielojasi jau nuo 1981 m. ru

Jus priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso
jums
Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas
miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga
valstybinės sostinės sritis, didingieji
Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis;
didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių
neturi jokia kita šalis.
Ryžkitės šiais metais pažinti
naują Kanados dalį!

Kanada
■
■

Canadian Government
Office of Tourism

Office de tourisme
du Canada

dens, kai į juos pirmą kartą
kreipėsi kongreso ruošos ko
miteto pirmininkė Violeta
Abariūrė iš Detroito, kvies
dama į darbą. Kanadiečiai
posėdžiavo jau keturis kartus.
Aptarė kongreso dalis, kurios
vyks Kanadoje. Studijų dienos
vyks 1983 m. liepos 11-21 d.d.
Trento universitete, Peterbo
rough mieste. Atstovų priėmi
mas bus Toronte, kur dalyvaus
120 atstovų iš 13 kraštų liepos
16-17 d.d. Ambasadų lankymas
Otavoje bei atstovų priėmimas
Otavoje — liepos 21 d. Kongre
so uždarymo iškilmių savait
galis Montrealyje — liepos
22-24 d.d.
Akademinės programos
komisija
Akademine kongreso progra
ma rūpinasi komisija, kuriai
vadovauja Gabija Petrauskie
nė iš Toronto. Komisijos bran
duolys sudarytas Toronte. Dan
guolė Juozapavičiūtė iš Hamil
tono rūpinasi leidinio “Kon
greso vadovas” paruošimu bei
redagavimu ir išsiuntinėjimu
kraštams, kad jiems būtų kel
rodis ruošiantis dalyvauti kon
grese 1983 m. vasarą Š. Ameri
koje. Technikine studijų die
nų ruoša rūpinasi Laimos Beržinytės vadovaujama komisija
ir artimai dirba su akademinės
programos komisija. Pastaro
joje taip pat aktyviai dalyvauja: Dainora Juozapavičiūtė,
Gražina Ignaitytė, Zita Bersėnaitė. Rasa Lukoševičiūtė
ir Paulius Kuras. Patarimais
prisideda seselė Igne Marijo
šiūtė.
Komisija yra pradėjusi už
megzti ryšius su asmenimis ki
tuose miestuose bei kraštuose,
kviesdama sudaryti ratelius,
kurie gvildentų temas, tinka
mas nagrinėjimui jaunimo
kongrese. Kol kas pradėta bur
tis Vašingtone, D.C., kur pa
grindinį darbą atliekd Vikto
ras ir Kristina Nakai, Linas
Kojelis ir Sigita KondrataitėNaujokaitienė. Taip pat pa
kviesti naujai sukūrę šeimą
Kęstutis ir Nijolė Slotkai iš
Villavicencio,
Kolumbijoje.
Čikagoje programos reikalais
rūpinasi Emilijos Sakadolskienės ir PLJS valdybos ini
ciatyva sudarytas ratelis. Ko
misijos pirmininkė Gabija
Petrauskienė jau yra dalyva
vusi pasitarimuose Vašingtone
ir Čikagoje bei pasitarime su
Slotkais Toronte.

Kitas akademinės programos
komisijos projektas yra tal
kininkų siuntimas į kraštus.
Šią vasarą, PLJS valdybai ir
Kongreso Ruošos Komitetui
patvirtinus, vyksta eilė tal
kininkų į įvairius kraštus: Ri
ma Gustainytė iš Toronto iš
vyko trim mėnesiams į Kolum
biją (kviesta Kolumbijos lie
tuvių ir jų lėšomis išlaikoma),
Laima Beržinytė iš Toronto
vyksta į Australiją dviem mė
nesiams. Violeta Abariūtė iš
Detroito važiuoja į Angliją,
Prancūziją ir V. Vokietiją vie
nam mėnesiui, Zita Bersėnaitė ir sesuo Ignė Marijošiūtė
ruošiasi į Kanados vakarų jau
nimo sąjungos rengiamą sto
vyklą. Numatyta sekančių veik
los metų laikotarpyje talkinin
kus siųsti į įvairias JAV lie
tuvių kolonijas, Pietų Ameri
kos kraštus ir Europą. GJ.P.
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“Valandų upės”
Antrasis Nerimos Narutės eilėraščių rinkinys
upės poemojė-dainoje. Čia
upė verpia sidabro siūlą sul
Nerimos Narutės slapyvar tingam juodžemio delne, upė
džiu rašanti poetė Kazimiera rašo džiaugsmą ir liūdesį,
Gaidytė-Miškinienė (g. 1928) plauna krantus. Basi takeliai
debiutavo 1964 m. eilėraščią bėga ir sustoja prie seno miš
rinkiniu “Relikvijos”. Antra ko sienos. Kapinaitės rymo se
sis rinkinys “Valandą upės" nais lietaus ir vėjo nugenėtais
išspausdintas po ilgoko tylė kryžiais ir eilėmis sugulusiais
jimo (1981). Įžanginiame rin kapais. Koplyčia patvinsta at
kinio posmelyje poetė pasisa laidą metu. Šlama senas pušy
ko, kad laumės jai Įėmusios nas, virpa džiaugsmu ir vytu
jieškoti laimės ir žodžio turtą. rtą giesme. Gelmėn kasas mer
Tą gražią žodžio turtą ji aps kia seni žilvičiai. Snaigės au
čiai pažėrė “Relikvijose". Ją džia žvaigždžią raštą, dunda
važiai ir rogės. Lėvuo ištvins
yra ir antrajame rinkinyje.
Jos įkvėpimo šaltiniai yra ta — juodomis sruogomis suka
gamta ir laimingos vaikystės si versmė... Tai vis gražiai su
prisiminimai iš tėvynės. Gam komponuoti vaizdai, poetės
tos grožyje ji tiesiai skęsta ir nostalgiškai išgyventi, džiaugs
nurimsta (tas neramusis žemės mu nuspalvinti, ašaromis su
kūdikis). Magnolijos žiede pa vilgyti.
Galime sakyti, kad tai bran
vasaris jai rašo laišką. Šer
mukšnio žiežirbą lašai laša į gios relikvijos, išsineštos iš
žemės urną. Sekundė yra bran vaikystės įspūdžią, iš palik
giausia dovana, nes į ją sutel tos, bet neužmirštos tėvynės.
pa ir skausmas, ir vienatvė, ir Prie tą Lėvens relikviją dar
upe išsiliejanti ašara. Sustin pridėkime gegužines pamal
gusią, nejudančią gamtos vaiz das, senelės kepamą duoną,
dą labai retai tepasitaiko (“Mo aguoną salą rugią lauke, Ve
lykas su minkštais pavasario
zaika”).
Dažniausiai Nerimos Naru takeliais, senelį, kopinėjan
tės poezijoje viskas juda, kei tį bites, — ir turėsime pripa
čiasi, banguoja, reiškiasi gar žinti, kad Nerimą Narutė turi
sais ir spalvomis: vėjas nera ką pasakyti ir moka kalbėti
mus, atbėga rytmetys rasotu parinktu ir giliai išjaustu žo
kluono takeliu, liepiniame džiu.
Poetė kartais mėgsta pasi
kibirėlyje liepsnoja geltonas
gintaro medus, senelė žarsto kalbėti ir su pačiu rašomu ei
žarijas, rikiuoja kepalus, žeg lėraščiu, su audžiamu žodžiu,
noja, dėsto į eiles, išsigandu net su rimais, kurie gana pa
sios pievos suvirpa. Ir eilėraš klusnūs poetei.
Paskaitykime būdingą eilė
tį poetė rašo, lyg lininį audek
lą audžia. Jos kraičią parodoje raštį apie rimus:
eilėraštis vaizdingas, bet kuk Jūs. mano seserys, sukurtos eilės.
lus: vien vargo linelis be tul- Ir brolužėliai brangūs — rimai,
pią vainiko.
Skubėkite basi — tenai.
Judesys, dinamika, judamo Kur tėviškės tušti arimai
sios metaforos ir yra Nerimos Laukia brolio rankos.
Narutės poezijos stiprybė. Įsi Mano vaikystės pėdomis pareikite.
žiūrėkime, įsiklausykime kad Anais minkštais takeliais,
ir į aguoną salą rugią lauke: Išmargintais aksomo ramunėlėm.
čia ir varpos pilnos duonos, Laukų čiobreliais.
Pasveikinkit danguj sietyną brolį
aguonėlės sveikina poetę tūks Ir mielą šiaurės žvaigždę
tančiais žiedą, o ji pati klum Ir nusilenkę rymančiam Dievuliui
pa, puola, glaudžiasi prie že
pakelėj,
mės, visur spindi raudonas šil Parbėkite vėlei čionai —
kas,. vasaros ugnis, vidurdie Pasidalinsime skausmu ir ašarom.
nis su vėju. Ir kitu atveju poe
“Valandų upės” — rinkinėlis
tė jaučia:
nedidelis, bet turtingas gražiu
Atbėga rytas, pasisveikina prie
turiniu ir savaiminga, dina
lango.
miška forma.

PR. NAUJOKAITIS

Nuotr. iš Lietuvos

Vienišas okupuotos Lietuvos kryžius Zarasų rajone

AfA
VALERIJAI VINDAŠIENEI
mirus,
dukrą ZITĄ ir žentą PRANĄ SAKALUS su šeima

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime —
E. Chinienė
E. J. Skardžiai

AfA
JOANAI PAULIONYTEI
mirus,
jos motinai ELENAI, broliui JURGIUI ir giminėms
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą —
A. Jonynas ir šeima

London, Ont.

“Sidabriniai varpai”
Klevelando Šv. Kazimiero mokyklos moksleivių metraštis
Per praėjusį laikotarpį mo
kykla turėjo 9 vedėjus. Dabar
jai vadovauja pedagogė Vida
Augulytė-Bučmienė.
Ilgame
mokytoją sąraše randame 66
bendrinią dalyką mokytojus,
13 muzikos ir dainavimo moky
toją, 4 tautodailės mokytojus,
14 tautinią šokią mokytoją.
Pernai mokyklos 12 skyrią bai
gė 5 mokiniai.
Pasiskaitymą skyrią’ galima
būtą suskirstyti į dvi dalis.
Vieną dalį sudarytą lengvi mo
kinią šypsniai (rimti ir mažiau
rimti). Ją tarpe randame tokią
temą, kaip: ką labiausiai my
liu, ką labiausiai mėgstu (šu
niuką, žaisti su sviediniu),
mėgstamiausias mano valgis
(žliegtainis? — atspėkite, kas
tai yra), kuris gyvulys man dau
giausiai patinka ir pan.
Rašinėlią skyrius pradeda
mas nuo mažąją (IV skyr.).
Penktame skyriuje jau kalba
ma apie Kryžią kalną Lietuvo
je. Septinto skyriaus berniu
kas rašo apie kelionę iš Lie
tuvos (pagal senelės pasakoji
mą). Nuo XI skyriaus pereina
ma į literatūrinius rašinėlius,
kaip “Žmogus Zobarsko kūry
boje”, “Andriušis ir O’Henry”,
“Skerdžius — universalus kū
rinys”. Gaila, kad šios studijėlės yra tik labai trumpos:
vos po vieną puslapį. O gal re
dakcija jas sutrumpino arba
ilgesnią nedėjo?
Visas leidinys gausiai ilius
truotas nuotraukomis iš mo
kyklos gyvenimo, tik nevisos
jos techniškai gerai atspaus
dintos.
Apskritai, metraštis daro ge
rą įspūdį ir parodo grąžą Kle
velando lituanistinės mokyk
los nueitą kelią.

A. RINKŪNAS

Atrodo, kad viskas buvo taip
neseniai, kai persiritę per At
lantą pradėjome steigti litua
nistines mokyklas platesniu
mastu. O nuo to laiko jau pra
bėgo ištisas ketvirtadalis šimt
mečio ar daugiau. Lituanisti
nė mokykla Klevelande buvo
viena pirmąją. Ir štai varto
me ta proga išleistą įdomą jos
leidinį.
“Mes stengiamės būti gerais
lietuviais ir, kaip varpeliai,
garsinti Lietuvą ir skleisti lie
tuvybę. Kartais atrodo, kad
mūsą darbeliai nereikšmingi,
bet reikia atsiminti, kad ir ma
žo varpelio garsas gali toli nu
aidėti” — sako metraščio re
dakcija.
Toliau eina 10 puslapią, pil
ną statistinią žinią ir mokyk
los istorijos. Mokykla pradėjo
veikti 1957 m. rudenį su 13 mokinią. Vis augdama, mokykla
pasiekė savo viršūnę 1972 m.
Gaila, kad nenurodyta, kiek tuo
metu turėta mokinią. Mokykla
tada buvo išaugusi į pilną 12
klasią vienetą, su darželiu ir
lietuviškai nemokančią klase.
Kaip ir daugelyje kitą vietą,
mokykla pradžioje dirbo įvai
riose atliekamose patalpose,
įskaitant privačią namą rū
sius. Nuo 1961 m. persikelta į
naujas mokyklines patalpas ir
dirbta šeštadieniais.
Šalia įprastinią programinią dalyką, mokykloje daug
dėmesio kreipiama į tautinės
kultūros ugdymą: dainavimą,
tautinius šokius, dramos ra
telį, kanklią ir kitą lietuviš
ką instrumentą orkestrą (Kle
velande gyvena muzikai O. ir
Alf. Mikulskiai).

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J, VAZNELIŲ

(Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

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

Vidudienis paduoda ranką,
O vakaras saulutės vynuogyne
Jau nuovargio kekes pintinėn renka
(32 psl.)

Daugybė pagaunančią dinaminią vaizdą sutelkta Lėvens

Nerimą Narutė, VALANDŲ
UPĖS. Antrasis eilėraščių rin
kinys. Išleido “Lietuvių Die
nos” Hollywoode 1981 m. Ap
lankę nupiešė P. Jurkus, 46
psl. Kaina nepažymėta.

"Nemarus
mirtingasis"
Naujas leidinys apie arkivyskupą Teofilių Matulionį,
Sibiro kankinį. 392 puslapių (su nuotraukomis), išleistas
LKM Akademijos, paruoštas kun. Prano Gaidos pagal
iš okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje surinktą medžiagą.
Leidinys gaunamas pas platintojus ir “Tėviškės
Žiburių” administracijoje, 2185 Stavebank Road,
Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada
Kaina — $15 (kietais viršeliais)

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

LEONAS BALTRUS

Lietuvių

Lietuvos himną gieda lietuvių rašytojų suvažiavimo dalyviai, baigdami numatytą programą Nuotr. V. Bacevičiaus

Rašytojų suvažiavimui nuaidėjus
ALĖ RŪTA

Nepergausus, bet labai švie
sus, reikšmingas ir gaivinantis
buvo tas penktasis išeivijos
rašytoją susibėgimas Kleve
lande, Ohio — Šiaurės Ameri
koje. Labai draugiški to mies
to lietuviai sudarė šiltą ir jau
kią aplinką, vaišingą ir pato
gią iš toliau susirinkusiems
rašto žmonėms. Specialus su
važiavimui ruošti komitetas,
vadovaujamas rašytojo Balio
Gaidžiūno, parūpino rašyto
jams ir svečiams nakvynes (ku
rie neturėjo giminių ar drau
gų), abi dienas vaišino, globo
jo; domėjosi visuomenė rašy
toją problemomis posėdžiuo
se, o literatūros vakare bei
premijų įteikimo metu ir kitą
dieną — literatūros akademi
jos pasiklausyti prisirinko
pilna didžioji parapijos salė.
Tai vis prisidėjo prie šiltos
nuotaikos ir vilties, kad rašy
tojas visuomenei reikalingas.
Savaitinių Klevelando lietu
vių žinią “Mūsą Žingsniai”,
leidžiamų Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos
(red. kun. G. Kijauskas ir N.
Kersnauskaitė). ir vietinio sa
vaitraščio “Dirvos” LRD suva
žiavimas buvo reklamuojamas,
visuomenė kviečiama, deda
mos nuotraukos; “Dirva" ypač
plačiai paminėjo suvažiavimą,
jam jau praėjus.
Gegužės 22 ir 23 dienos šiais
metais buvo geros rašytoją
pasirinktame mieste; gana
šilta, pavasariška, mažai ly
nojo; net ir oras atrodė palan
kus, šventiškas...
Rašytojai, svečiai, premijos
Susirinko kiek mažiau nei
trečdalis visą išeivijos rašy
toją; du net iš “užsienio” — Pr.
D. Girdžius iš Kanados ir Ed.
Cinzas iš Belgijos; kiti — JAV
gyventojai. LRD-jos valdybos
buvo kviečiamos ir rašytoją
šeimos bei mirusių autorių
našlės; atvyko nemažai. Pir
mininko Bern. Brazdžionio
buvo iš Čikagos specialiai pa
kviesta ir viešai pristatyta
viešnia — poetė Danutė Lipčiūtė-Augienė, poeto Mairo
nio sesers duktė. Ji ir buvo vie
na svarbiausią tarp svečią Mai
ronio ženkle vykstančiame
rašytojų suvažiavime.
Buvo įteiktos suvažiavime
dvi literatūrinės premijos,
kurias laimėjo moterys .. . Vie
na iš jų atvyko — tai Liūne Su
tema (Zina Nagytė-Katiliškienė), laimėjusi LRD premiją
§2,000 (mecenatas — Lietuvių
Fondas). Čekį laureatei įteikė
L. Fondo atstovė — kultūrinin 
kė Milda Lenkauskienė. Liūnės Sutemos poezijos rinki
nys “Vendeta” buvo detroitiškės vertintoją komisijos (pirm,
dr. Kęstutis Keblys, nariai —
Lilė Gražulienė, Vitalija Keblienė, Petras Melnikas ir Jo
nas Mikulionis) pripažinta
geriausiu 1981 m. išleistu gro
žinės literatūros kūriniu. Lau
reatė Liūne Sutema (ne LRDjos narė) irgi buvo viena svar
biausią šio suvažiavimo vieš
nių, tikra literatūros vakaro
“žvaigždė"...
Kitos premijos laureatė bu
vo kaliforniškė Rūta Klevą Vidziūnienė, kuri, deja, nebega
vo tam savaitgaliui vietos lėk
tuve ir neatvyko. R. K. Vidžiūnienė, anksčiau yra laimėjusi
“Moters” žurnalo ir kituose
konkursuose premijas už savo
noveles, taigi, raštijai jau
pažįstama, nors ne LRD-jos na
rė. Šį kartąjį nuskynė $500 pre
miją (ją sudarė Nijolė Baro
nienė ir LRD valdyba) už ge
riausią iš 14-kos atsiųstų no
velių Aloyzo Barono vardo no
velės konkursui. Jos novelė
vadinasi “Be jokios abejonės”.
Jos dalį suvažiavimo litera
tūros vakare paskaitė poetas
Balys Auginąs.

Dar literatūros vakare (šeš
tadienį), be abiejų laureačių,
kūrybą skaitė šie rašytojai:
Pranas
Visvydas,
Antanas
Gustaitis (poetai) ir Alė Rūta
(proza). Kalbėjo bei sveikino
rašytojas Eduardas Cinzas,
kuris neseniai yra išleidęs
puikų romaną “Mona”, rimtą
kandidatą į premiją ... (Kan
didatai buvo ir Julijos Švabaitės poezija “Vilties ledinė val
tis, ir Volerto “Greitkelis”,
ir pomirtinė Al.Barono knyga
“Mirti visada suspėsi” ir kiti).
Tai priklausė nuo vertintoją
komisijos, kuria LRD valdyba
pasitikėjo.
Premijuotos novelės vertę
nusprendė čikagiškė vertinto
ją komisija: pirm. K. Bradūnas, Algis Titus Antanaitis
ir prof. dr. Rimvydas Šilbajo
ris.
LRD suvažiavimo posėdžiai
vyko šeštadienį, gegužės 22 d.
Į priešpietinį posėdį buvo
kviečiami ir svečiai, o popie
tiniame dalyvavo tik nariai ir
kandidatai į LRD-ją.
Pirmasis posėdis
Pirmą suvažiavimo posėdį
pradėjo LRD pirm. Bernardas
Brazdžionis, kuris ir didžiąją
dalį šio suvažiavimo organiza
vimo naštos išnešė ant savo
pečių. Savo neilgame, bet šil
tame ir prasmingame žodyje
pirmininkas pasidžiaugė rašy
toją susitikimu po 25 metų
(prieš tai visuotinis rašyto
jų suvažiavimas buvo įvykęs
1956 m. Čikagoje kultūros kon
greso metu). Jis priminė, kad
rašytojų draugijai šiemet su
eina 50 metų (nuo 1932 m.), kad
tai penktasis išeivijoje rašy
toją visuotinis susibūrimas,
kad jis džiugus, nes rodo raš
to žmonių solidarumą bei rū
pestį bendroms problemoms.

Pirmininkas pakvietė su
važiavimo prezidiumą: pirmi
ninkauti — St. Santvarą, sek
retoriauti — Alę Rūtą (nuo
latinę šios kadencijos LRD
sekretorę). Tada buvo pada
ryti trumpi rašytojų praneši
mai. įvedą į diskusijas: Br. Rai
los — “Grožinė literatūra mū
są išeivijos periodikoje", Pr.
Visvydo — “Pogrindžio litera
tūra Lietuvoje ir išeivijos
spauda”. Po įdo'mią diskusiją
šiomis temomis buvo formu
luotos ir rezoliucijos, ypač
liečiančios okupuotos Lietu
vos literatūrą ir jos panaudo
jimą išeivijos spaudoje. Rezo
liucijos ypač pabrėžia, kad
“gauta iš Lietuvos” čia nau
doti atsargiai, neminėti kū
rinių autorių, atrinkti koky
biškai. Suvažiavimas pasisakė,
kad “gauta iš Lietuvos ar Si
biro” gali būti ir fabrikatą,
silpną čia parašytų kūrinėlių,
kurie jieško reklamos, kad
labai silpnų nespausdinti, nes
tai gali duoti netikrą-menkavertišką Tėvynėje kuriamos
literatūros (pogrindžio) vaiz
dą. Diskusijose rašytojai pa
sisakė, kad mums reikia skai
tyti okup. Lietuvos kolegų kū
rybą, kad reikia jiems aiškiai
leisti suprasti, kad mes skai
tome. Kiti pabrėžė, esą nege
rai kaikuriuos autorius per
daug girti, nes tuo galime
jiems pakenkti okupantų aky
se.
Labai įdomų pranešimą apie
vertimus lietuvių kūrinių į
kitas kalbas ir kitų tautų lite
ratūros į lietuvių kalbą pada
rė kritikas ir vertėjas Povilas
Gaučys. Prie jo pranešimo irgi
buvo nemažai diskusijų.
Pranas Visvydas dar kalbėjo
apie Rašytojų Dr-jos šalpos
fondą. Klausimas opus ir ge
rai referento pateiktas, bet
suvažiavimas nutarė atskiro
šalpos fondo rašytojams ne
steigti. LRD-jos valdyba tu
rėtų nelaimėn patekusius na
rius pristatyti kitų, jau vei

kiančių fondų ar šalpos orga
nizacijų vadovybėms.
Įdomią minčių ir aštrią pro
blemų išreiškė keliuose savo
pranešimuose
dramaturgas
Anatolijus Kairys, sukelda
mas daugelį “tirštą diskusijų”.

Sveikinimai ir organizaciniai
reikalai
Tiesa, reikia paminėti dar
pradžioje išreikštus LRDr-jos
suvažiavimui
sveikinimus:
JAV LB krašto valdybos (Vy
tautas Kutkus), LB-nės kultū
ros tarybos (Ingrida Bublienė).
Juozas Stempužis Klevelando
burmistro G. Voinovich vardu
įteikė net gražią “Proclama
tion”, skelbiančią gegužės 2223 dienas Lietuvių Rašytoją
Dienomis. Gauta buvo daug
sveikinimą ir raštu bei tele
gramomis, kuriuos perskaitė
sekr. Alė Rūta.
Po sveikinimų buvo vienas
svarbiausių ir įdomiausią pra
nešimų — LB kultūros tarybos
vicepirmininko Viktoro Mariūno apie kultūros tarybos
premijas ir ją pagalbą bei pla
nus mūsą raštijai puoselėti.
Kalbėtojas ragino diskutuoti,
bet šia tema neišsivystė dis
kusijos gal todėl, kad prane
šimas buvo klasiškas, aiškus
ir visiems priimtinas.
Pirmąjį posėdį vainikavo
LRD valdybos vicepirmininko
žodis: “Išeivijos lietuvių ra
šytojų deklaracija”, kuri buvo
pakartota ir kitą dieną litera
tūros akademijos metu.
Popietiniame posėdyje da
lyvavo tik LRD nariai ir kan
didatai. Padaryti valdybos
veiklos pranešimai, diskutuo
ti dr-jos vidaus reikalai, nu
tarta pakelti rašytoją nario
mokestį (iš $5 į $10 metams),
pristatyti
nariai-kandidatai
ir garbės nariai-kandidatai.
Šis posėdis buvo labai įvairus
temomis, darbingas, intensy
vus ir, reikia pasidžiaugti, la
bai darnus, kolegiškas. Užtru
ko trejetą nenuobodžių valan
dų ...
Daugelis veiklos klausimų
buvo išspręsta ne karštais gin
čais, o balsavimu. Visuotiniu
balsavimu buvo priimti į
LRDr-ją devyni nauji nariai.
Tai džiugus įvykis, nes vien
šios valdybos kadencijoje be
veik apie tiek jau yra narių
išskynusi mirtis ...
Visuotiniu balsavimu pakel
ti į garbės narius keturi LRDrjos nariai: dr. Jonas Žmuidzinas, Vytautas Alantas, Povi
las Gaučys ir Stasys Santva
ras. Žurnalistas kun. dr. Juo
zas Prunskis išskirtiniu būdu
irgi pakeltas LRDr-jos garbės
nariu, kaip savo kritikos raš
tais ir nuolatinėmis premijo
mis remiąs bei ugdąs mūsą li
teratūrą. Minėti keturi dr-jos
nariai pakelti garbės nariais
ne dėl jų amžiaus, bet dėl ją
įnašo į grožinę mūsą raštiją
ir apskritai į lietuvių tautos
kultūros lobyną.
Literatūros akademija
Literatūros vakarą ir pre
mijų įteikimą jau pradžioje
paminėjus, lieka dar pasi
džiaugti sekmadienio — ge
gužės 23 d. gražia ir prasmin
ga
litaratūros
akademija,
kuri buvo lyg ir šio suvažiavi
mo esmė bei tikslas: pagerbti
ir prisiminti Maironį — 120 m.
jo gimimo ir 50 m. mirties su
kakčių proga; taip pat prisi
minti Vincą Krėvę ir Vienuolį
100 m. gimimo sukakčių proga.
Šios akademijos svoris buvo
dvi paskaitos: Bernardo Braz
džionio— “Maironis tada irdabar" ir Antano Gustaičio —
“Vincas Krėvė — žmogus ir
rašytojas atsiminimuose”. Šių
turiningų paskaitų neįmano
ma atpasakoti, jos tikriausiai
bus atspausdintos.
(Nukelta j 9-tą psl.)

Tėviškės Žiburiai

“Nemėgstu kivirčų... ”
Čia, o ne seny beržų pavėsy,
kaip būdavo Sekminių šventė
se tėvynėj, gegužės džiaugsme,
vidudienio sulaukus. Čia, že
mėj draugiškoj, bet ne mūsų, o
vistiek tarpe savųjų, pabūkim
nors kelias akimirkas ilgoje
suktuvininko kultūrinių dar
bų kelionėje.
Matau kūrybos brolį ir galvo
ju: kas geriau atvers praėjusių
dienų duris, kas geriau iškels
šviesos žibintą? Tik tas, kurį
čia pakvietėm į pagerbimo
kėdę!
Broli, mylėjai, myli savą žmo
gų; mylėjai,myli savą tautą; ne
šei, neši jai pilnas saujas do
vanų. Dabar, aštuonių dešimt
mečių kelionėje, kviečiu į vie
šą pokalbį, nešuosi klausimus
ir laukiu tavo žodžio.

— Iš čia susirinkusių nema
žas būrys dar atsimenam ne
priklausomybės
dienų
džiaugsmą. Nepriklausomybę
reikėjo nuo priešų apginti,
iš praeities dulkių prikelti,
iš sudaužytų skeveldrų naują
ir patrauklų valstybės paveiks
lą kurti. Kietos ir darbščios
rankos, karštos širdys, lakus
protas ir ryžtas tai padarė. Gy
nei prisikėlusią tėvynės laisvę
su ginklu rankoje, vadavai Bal
tijos pajūrį, buvai kultūrinio
darbo priekyje, auginai lietu
višką teatrą, kūrei poetinį lie
tuvišką žodį. Buvai visokerio
pai įaugęs į Lietuvą. Atėjo sve
timi, viską vertė ir griovė. Rei
kėjo net ir savo žemę palikti.
Visi tą skausmą išgyvenom. Ką
jautei, ką mąstei, kada reikė
jo išeiti tremties keliais ir taip
ilgai svetur užtrukti?
— Jeigu nebūtumėm bėgę,
daugumas tikrai nebūtumėm
išvengę Gulago salyno fizinių
ir dvasinių “mankštų”. Ir tik
dėlto, kad esam lietuviai...
Tremtis į Sibirą daugeliu
atvejų būtų buvusi kančia ir
kapai, rūsti, skausminga ir
beprasmiška gyvenimo baig
mė. Tremtis į Vakarus nebuvo
mirtis, o žygis į darbą ir į ko
vą. Darbui ir kovai reikėjo ug
dyti pasiryžimą, valią ir vil
tį. Viltį, kaip visi žinom, kar
tais įžiebia ir maža kibirkštė
lė. ’Mano viltis įsižiebė 1944
m. liepos 13 d., kai iš Jurbar
ko žengėm per sieną į Smali
ninkus. Pravirkusias moteris
ir nusigandusius vaikus vyrai
taip ramino: “Karas tuoj baig
sis, grįšim namo po trijų-ke
turių mėnesių, vėliausiai po
pusmečio"... Stovėjau nuoša
liai, keistos minties nuplieks
tas: “Grįšim į Lietuvą, bet tur
būt tik tada, kai senatvės su
remti, ramstysimės lazdelė
mis!’’... Tik anų dienų viltim
ir nūdien gyvenu.
—Esam perdalyta tauta — da
lis tėvynėje, bet ir vergijoje, ki
ta dalis — emigracinėje kelio
nėje. Tie, kurie tėvynę išdavė,
gal kenčia Judo kentėjimą. Bet
tie, kurie tėvynę myli nemažiau
Už mus, tiesia rankas į mūsų
pusę. Ir mes tiesiam į kenčian
čią seserį ir kenčiantį brolį.
Esi kūrybos ir jautrios sielos
žmogus, nuolat matai tas tiesia
mas rankas. Esi, kaip Juozas
Brazaitis savo raštų antrame
tome sako, jungiantis žmogus.
Ką apie tai galėtum pasakyti?
— Velionis prof. J. Brazaitis
ištarė didelį pagyrimą: jun
giantis žmogus!... Tiesa, labai
nemėgstu kivirčų, nesutarimų,
barnių ir intrigų, šmeižtų, susiniekinimų ir visokių spalvų
nesantaikos. Jungti bandžiau,
žmonių išminties ir geros va
lios jieškojau, bet nevisada
man sekėsi. Balansą suvedus,
turbūt rastumėm daugiau pra
laimėjimų, negu sėkmių.
Kenčiančių seserų ir brolių
mes negalime nematyti ir ne
girdėti. Todėl nelendu į teisė
jo togą ir neteisiu tų, kurie ke
liauja į Lietuvą motinų ir tėvų,
brolių ir seserų ar jų kapų ap
lankyti. Kvietė ir mane tėvų
žemėn važiuoti, bet iki šiol dar
nesiryžau sparnų pakelti (ame
rikinėse kelionėse be atvangos
mane lydi gandai, kad į Lietuvą
beveik kasmet skrendu ir ten
visokias pasakas pasakoju)...
Neseniai į Klevelandą susi
rinkę Lietuvių Rašytojų Drau
gijos nariai savo deklaracijoje
tarė, kad nėra dviejų lietuvių
literatūrų, kad yra tik viena
lietuvių tautos grožinė litera
tūra. Jei mano darbam būtų
lemta Lietuvoje pasirodyti, gal
tuo reiškiniu ir būtų mano sim

Čikagos lietuvių operos cho
ras gegužės 23 d. surengė dėme
sio vertą koncertą didžiojoje Jau

bolinis apsilankymas tėvynėj.
— Poezijos, dramų, operos
libretų rašymas, gausūs operų
libretų vertimai iš svetimų
kalbų, sudėtingas muzikinis
darbas, pasisakymai įvairiais
klausimais spaudoje sutelpa
į kelis žodžius. O praktikoje
begalinis skaičius jautrių, kū
rybinės įtampos darbo valan
dų. Praskleisk uždangą ir pa
sakyk. kaip visa tai atsiranda?
— Šis Balio Gaidžiūno klausi
mas — plačios marios, tikra
Baltija. Bet bandysiu plaukti,
bandysiu nepaskęsti.
Kūrinio atsiradimo prob
lema yra paini ir sudėtinga.
Tai liečia kūrėją ir vertėją.
Kartais neblogą eilėraštį pa
siseka parašyti per pusvalan
dį, o kartais žodžio ir minties
bejieškodamas, vargsti keletą
dienų. Tokie “nutikimai" lydi
ir grožinių tekstų vertėją. Bet
kas tokia yra poezija? Ameri
kos poetas Carl Sandburg kar
tą pasakė, kad yra devyni tūks
tančiai poezijos meno aptari
mų. kad visi jie esą teisingi!
Žinoma, tai gražus paradoksas,
bet jis ir tiesos nestokoja. Vie
ną pačių gražiausių poezijos
aptarimų mums paliko anglų
poetas Shelley: “Eilėraštis —
laiminga akimirka, sukurta
laimingo žmogaus" (cituota
iš atminties). Sunku būtų ką
nors gražesnio prie to aptari
mo pridėti.
Drama ir operiniai libretai
— poezijos žanrai, labai apri
bojami laiko ir erdvės. Čia la
bai svarbi laki mintis, sąmojis
ir muzikali kalba, nekalbant
apie kitas tų žanrų plonybes.
Muzikinių tekstų vertimų, jei
gu pajėgčiau juos surinkti, su
sidarytų stambi knyga. Ko la
bai trokštu, tai kad daininin
kai, mano vertimus persirašinėdami, būtų rūpestingesni,
nedarytų klaidų, tekstų neža
lotų.
— Gyveni Bostone, dažnai
susitinkam Klevelande. Kaip
Bernardas Brazdžionis rašyto
jų dienose sakė, esi ir visiems
rašytojams Klevelandą atra
dęs. Esi su poezijos žodžiu,
paskaitom keliavęs į Los An
geles, Čikagą, Detroitą, Toron
tą, Niujorką, Vašingtoną ir ki
tur, gerbęs gerbiamuosius,
lydėjęs išėjusius į Anapus. Ką
galėtum apie kitus, o gal ir
apie mūsų lietuvišką Kleve
landą pasakyti?

— Kiekviena kelionė su poe
zijos rečitaliu ar paskaita yra
egzaminai. Aišku, tom kelio
nėm nestinga kartais keistų,
o kartais ir gana juokingų nuo
tykių, bet tai būtų ilga pasa
ka. (St. Santvaras vieną kitą
nuotykį papasakojo, bet, pokal
bį trumpindami, juos pralei
džiame, B.G.).
Klevelandas — giedra ir sau
lėta lietuvių sala! Čia tebėra
gyvas kartų bendravimas. Tuo
nevienu atveju turėjau progos
pasigėrėti. Čia kun. Gedimi
nas Kijauskas, SJ, ir Dievo Mo
tinos parapija, čia Ingrida ir
Romas Bubliai, o su jais tik
rai veikli ir pagirtina LB kul
tūros taryba, čia Mikulskiai ir
Čiurlionio ansamblis, čia Sagiai ir garsi “Grandinėlė", čia
“Dirva" ir “Mūsų Žingsniai",
čia rašytojai Balys Gaidžiūnas,
Balys Auginąs, Vacys Kavaliū
nas, Viktoras Mariūnas, pianis
tai Andrius Kuprevičius, Biru
tė Smetonienė ir broliai Sme
tonos. Čia Lietuvių Gydytojų
Draugija, pasižymėjusi kultū
rinėm premijom, čia Brazai
čiai, Butkai, Lenkauskai, Žilioniai ir kiti to dvasinio ūgio
žmonės. Čia gausus būrys mano
asmeninių draugų, kuriuos
Gaidžiūnai man padovanojo...
Atleiskite, visų nepajėgsiu
išvardinti...
Minimose kelionėse viena
apraiška tučtuojau krinta į
akis: beveik visose JAV ir Ka
nados vietovėse lietuviai yra
gražiai ir net prabangiai įsi
kūrę. Kai pagalvoji, jog taip
atsitiko 32-33 metų laikotar
pyje, savaime širdį užlieja ši
luma. Šiuo metu, kaip man re
gis, labai svarbu nepasiduoti
irimo, nykimo ir susiskaldymo
procesui. To jums ir linkiu vi
sa širdimi.
Balys Gaidžiūnas, vedęs šį
pokalbį, Stasiui Santvarui pa
dėkojo visų sukakties šventėje
dalyvavusių vardu ir sukaktu
vininkui palinkėjo toliau vyk
dyti jungiančio žmogaus misi
ją
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Pokalbis su poetu Stasiu Santvarų jo 80 metu amžiaus
sukakties iškilmėje Klevelande 1982 m. gegužės 30 d.
BALYS GAIDŽIŪNAS

.

Poeto STASIO SANTVARO pagerbtu ves jo 80 metų sukakties proga surengęs komitetas Klevelande š.m. gegužės
30 d. Iš kaires: dr. V. Stankus. A. Steponavičienė, pirm. B. Snarskis. I. Bublienė. B. Gaidžiūnas. Trūksta dr. D.
Degėsio ir dr. A. Butkaus
Nuotr. J. Garlos

Abejotinos vertės estetika
Atoliepis į Anatolijaus Kairio pastabas “Tėviškės Žiburiu" 1982 m. 15 numeryje
VINCAS NATKEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

4. Estetinis reliatyvizmas:
kritikas pagal savo
pasaulėžiūrą apsprendžia —
kūrinys yra šedevras ar tik
grafomanija?
Prisiėmęs dr. J. Griniaus
įsitikinimą kūrinius vertinti
pasaulėžiūriškai, A. Kairys
prieina absoliutų estetinį re
liatyvizmą. Tai parodys perei
to skyrelio pratęsta citata iš
oponento pastabų: “... ar peik
tina, kad dr. J. Grinius verti
no kūrinius pagal savo pažiū
ras ne kitų? Tai kur jo ‘nepa
sisekimas’? Ar netinkamas
įvertinimas, kaip samprotauja
V. Natkevičius? Kas vienam
yra meistriškas kūrinys, kitam
— grafomanija. Tai kas čia nau
jo ar ypatingo?” Taigi Kairys
be jokių abejonių paskelbė lyg
kokį grožinės literatūros dės
nį — kas vienam balta, tas ki
tam juoda... Tuo literatūros
vertinimo kriterijai visiškai
sukompromituojami, sunieki
nami. Grinius, žinoma, tokių
išvadų nepriėjo. Kodėl?
Dr. J. Grinius, be abejonės,
žinojo, kaip aštriai pasaulė
žiūros tarp savęs kovoja, kaip
negailestingai viena kitą "su
dirba". Jis negalėjo nematyti,
kad ir literatūros gyvenime
kovingosios pasaulėžiūros jo
kio objektyvumo nepripažįsta.
Visdėlto jis nelygstamai tikė
jo ir tiesos kaip tokios, ir
krikščioniškosios tiesos akivaizdybe, kuri kiekvieną pro
tingą žmogų turi įtikinti. Jo
pasaulėžiūroje turbūt giliai
glūdėjo pirmųjų amžių krikš
čionių įsitikinimas, kad žmo
giškoji dvasia savaime yra
krikščioniška (Tertulijonas).
Tiesos pralaimėjimai todėl
jam atrodė tik laikini: galu
tinai laimės tiesa. Laikini at
rodė ir nihilistiniai reiškiniai
literatūroje: galų gale ir nihi
listai autoriai įžvelgs savo pa
žiūrų absurdus, o juo labiau
skaitytojai. Tad tiesos meile
paremti pasaulėžiūriniai lite
ratūros vertinimo kriterijai
jam buvo objektyvūs, nevedą į
jokį reliatyvizmą.
Matyt, pas A. Kairį tokio ne
lygstamo tikėjimo pasaulėžiū
rinės tiesos pergale visai ne
likę. Tai be kitko parodo ir
faktas, kad jis savo estetinį
reliatyvizmą bando pagrįsti ne
kokia gilesnės tiesos įžvalga,
o meno gyvenimo praktikoj su
tinkamomis prieštaromis. Tam
tikslui jis cituoja T. Venclo
vą: “Renesanso meistrai laikė
gotikinę architektūrą blogo
skonio ir nemokšiškumo pa
vyzdžiu"; “romantikams klasi
cistai atrodė beviltiškai nuo
bodūs ir tušti; realistams ro
mantikai — chaotiški, preten
zingi; modernistams realistai
— negabūs, ‘gyvenimo fotografuotojai’, "... režisierius avan
gardistas pirmojo (t.y. neavangardisto, AK) režisieriaus net
menininku nelaikė” (“Aidai”,
1981 m., 6 nr., 410 p.). Bet ar ši
tos meno stilių ir literatūros
srovių prieštaros veda į este
tinį reliatyvizmą? Neatrodo.
Nėra abejonės, kad tarp me
no stilių ir literatūros srovių
vyksta smarkios kovos, kurių
metu sužlunga objektyvūs mas
tai kūrybiškumui nustatyti.
Kovai atslūgus, aiškėja betgi,
jog naujasis meno stilius ar
naujoji literatūros srovė yra
pajėgi sukurti vertingų kūri
nių, kaip jų gerų davė ir seno
sios srovės atstovai. Tokiu bū
du per kovas pasireiškia žmo
gaus kūrybinė dvasia, jieškanti
naujo, nes ji yra neišsenkamas
kūrybiškumo šaltinis, kuriam

atverti nekartą reikia kovos
įtampos. Vadinas, per meno
stilių ir literatūros srovių
prieštaras ir kovas iš tikrųjų
grimztama ne į kokį reliatyviz
mą, o iškylama į kūrybinius
laimėjimus.
Per šias kovas taip pat išei
na aikštėn tiek meno ar litera
tūros kritikų, tiek eilinio me
no ar literatūros vartotojo as
meninis skonis. Jo pagrindo
reikia jieškoti žmogiškosios
psichikos skirtybėse, kurių
tiek daug iškelia psichologinė
tipologija. Taigi įvairūs meno
stiliai ir literatūrinės srovės
atliepia žmonių psichikos skir
tybes, o ne įpilietina estetinį
reliatyvizmą.
Jei A. Kairys savo pastabose
būtų toliau pacitavęs T. Venc
lovą, tai jis būtų suradęs tai,
ką aš ką tik parašiau: meno
stiliai ir literatūrinės srovės
neliudija estetinio reliatyviz
mo. T. Venclova rašo: “Šian
dien, rodos, jau išmokome tam
tikro kultūrinio reliatyvizfno ir
pripažįstame, kad kiekvienos
mokyklos ribose gali būti su
kurta vertingų (ir beverčių)
kūrinių; tik jų vertė turi būti
nustatoma pagal vidinius, šiai
mokyklai imanentiškus dės
nius” (t. p.).
Čia mus gali klaidinti Venc
lovos pavartotas “tam tikro
kultūrinio reliatyvizmo” ter
minas. Juo betgi citatos auto
rius tepasako, jog iš tikrųjų
kūriniams vertinti yra keletas
kriterijų, skirtingų pagal me
no stilius ir literatūrines sro
ves (mokyklas). Jie remiasi,
kaip matėme, kūrybingąja
žmogaus dvasia ir žmogiško
sios psichikos skirtybėmis.
Visa citata betgi T. Venclova
perspėja, jog reikia saugotis
mokyklų kriterijus laikyti vi
suotiniais, t.y. jais vertinti kū
rinius, priklausančius kitai
mokyklai. Tokiu atveju, be abe
jonės, prieitume absoliutų es
tetinį reliatyvizmą. Šituo ke
liu ir nuėjo A. Kairys savo pa
stabose: jam meno stilių ir li
teratūrinių mokyklų prieštaros
įgalino padaryti išvadą: “Kas
vienam yra meistriškas kūri
nys, kitam — grafomanija”.
5. Kitokie kūrybiniai
reikalavimai išeivijos
rašytojams, kitokie Vakarų
autoriams?
Abejotinos vertės yra ir šis
A. Kairio tvirtinimas: “Išeivi
joje mes gyvename... tragedi
jos sąlygose — mūsų kultūri
niai ir kūrybiniai standartai
visai kitokie negu savo laisvo
se tėvynėse gyvenančių vaka
riečių rašytojų”. Ką čia opo
nentas mano konkrečiai? Žvel
giant į jo dramas, romanus bei
platesnius šiuo klausimu pasi
sakymus kitur, į šį klausimą
būtų galima maždaug šitaip at
sakyti: grožinė Vakarų litera
tūra didele dalimi yra beidėjinė, antikrikščioniška, antipatriotiška, net nihilistinė ir
hedonistinė; ja sekti, pasiduoti
jos įtakai reiškia išduoti krikš
čionybę ir lietuviškąjį patrio
tizmą. Tokių sekėjų pas mus
yra: A. Škėma, H. Radauskas,
I. Meras... Lietuviškiems nihi
listams priešinantis, reikia
kurti krikščioniškai idėjinę ir
patriotinę literatūrą.
Ką manyti dėl šito reikala
vimo? Pamažu ir gyvenamojo
laiko katalikuose bręsta įžval
ga, jog nėra katalikiško ar
krikščioniško meno, tegalima
kalbėti apie meną ir literatū
rą kaip tokius. Katalikiškas
menas dažnai yra tendencinis,
peršąs tam tikras idėjas, bet
ne autentiškai jas vaizduojąs.
Be abejonės, tai nereiškia,
kad religijos, krikščionybės

būtų nevalia literatūros kū
riniuose ar mene apskritai
vaizduoti. Anaiptol. Tik šitie
kūriniai, kaip kiekvienas dai
liosios literatūros veikalas,
turi vengti tendencijos. Be
kitko, šitokiai nuomonei at
stovauja katalikams didelis
autoritetas neotomistas J. Maritainas: “Dievas nereikalau
ja jokio ‘religinio meno’ ar ‘ka
talikiškojo meno’. Menas, kuris
jam patinka, yra menas — su
visais savo iškyšuliais”. (Cit.
A. Maceina, š.m. "TŽ” 22 nr.,
“Priekaištai ar priekabės”).
Netendencinio “katalikiško”
romano pavyzdžiu galėtų būti
Graham Greene, vieno didžiau
sių dabarties rašytojų, “The
Power and the Glory". Jame
vaizduojamas girtuoklis kata
likų kunigas, turįs net kūdikį,
katalikų persekiojimo metu
Meksikoj. Greene savo nepa
prastu talentu sugebėjo ir ši
tokio nusidėjėlio kunigo as
meny atskleisti jo (ir tuo pa
čiu krikščionybės) jėgą, didy
bę, kilnumą ir garbę. Mūsuose
turbūt šitoks personažas dar
yra neįmanomas ne tik dėl ta
lentų trūkumo, bet ir dėl mū
sų krikščionybės primityvumo.
Keblesnis reikalas yra su
patriotine literatūra. Ją ku
riant. dar lengviau pasimesti
klystkeliuose. Sena patirtis
liudija, jog patriotizmą dar
sunkiau pergyventi nei religi
nį jausmą. Be šito nemeluoto
pergyvenimo betgi neįmanoma
tėvynės meilės atvaizduoti.
Geras pavyzdys šiam reikalui
yra patriotiniai V. Hugo eilė
raščiai. Jie vykę todėl, kad au
torius daug kur meilę Prancū
zijai kone sutapdino su neapy
kanta Napoleonui III. Tik ši
tas asmeninis konkretus per
gyvenimas išgelbėjo Hugo iš
abstrakcijų, patoso ir retori
kos, gresiančių kiekvienai pa
triotinei kūrybai.
Nemeluotą patriotinę kūry
bą gali skatinti ir patriotinės
epochos. Tokia epocha pas
mus, be abejonės, buvo tauti
nio atgimimo laikai, davę Mai
ronį. Ar įmanomi nauji maironiai išeivijoj? Juk tauta vėl
pavergta kaip tautinio atgimi
mo laikais. Iki šiol jų neturi
me. Bandymai maironiais tapti
nepavyko, beveik tikra, kad
nepavyks nė ateity. Kodėl? Į
tai labai taikliai dar 1950 m.
atsakė “Žemės” antologijoj J.
Girnius: “Bet ar turime teisės
į savo Maironį? Ar greičiau
nestovime prieš tautinį žlu
gimą, o ne atgimimą? Ar ir to
paties Maironio žodis, teisin
gas savo laiku, nevirstų mu
myse nepateisintu ir tuo pačiu
melagingu patosu? Noriu šiais
klausimais perspėti: neturime
teisės iš savo poetų reikalauti
melo, nors mums ir labai būtų
malonu, kad mūsų menkystė
būtų ‘perkurta’ į didybę. ...pa
likome gimtąją žemę ne iš tė
vynės meilės, o iš baimės dėl
savosios gyvybės. Užtat ir ne
same joki didvyriai, nes pabė
gimas tokiu ir lieka, visviena
ar jį nulėmė didesnis ar mežesnis pagrindas. Žmogiška ir pa
bėgti, bet nebe didvyriška.
Tai ir turime prisiminti, kai
reikalaujame Maironio sau”
(29-30 p ).
Maironiai yra galimi pogrin
dyje okupuotoje Lietuvoje. Ten
jie retkarčiais ir švysteli, kol
okupantas jų nesunaikina (Tomonis).
Iš to viso rodos pirštųsi vie
na neabejotina išvada, nevieno
įžvelgta pirma manęs: mums
reikia visų pirma ne krikš
čioniškos ir ne patriotinės li
teratūros, o geros, t.y. talen
tingai parašytos literatūros.

nimo Centro salėje, pakviestas
šios institucijos valdybos. Pel
nas buvo skirtas Jaunimo Centrui.
Koncerte dalyvavo mišrus operos
choras, vyrų ir moterų chorai, kaikurie solistai. Programai buvo pa
sirinkta šešiolika chorinių ištrau
kų iš Čikagos lietuvių operos tu
rėtų spektaklių. Koncertą pradė
jo Jeruzalės gyventojų malda
"Aptemo padangė" iš G. Verdi
"Nabucco" mišrus choras ir jį
taip pat užbaigė malda “O Die
ve. Tu gelbėk ” iš A. Ponchiellio
“Lietuvių". Mišriam chorui teko
didžioji programos dalis. Jam
dirigavo A. Kaminskas. Atski
rus pasirodymus turėjo moterų ir
vyrų chorai. Moterims dirigavo
E. Sakadolskienė. vyrams — A.
Gečas.
Lietuvių Kultūros Institutas,
įsteigtas 1981 m. V. Vokietijoje,
pradeda savo leidinių seriją. Pra
džioje jie bus sąsiuvinio forma
to, išeis neperiodiškai, skelbs
istorinę ir bibliografinę medžia
gą bei specialias studijas. Insti
tuto adresas: Litauisches Kulturinstitut, D 6840 LampertheimHuettenfeld 4, Romuva. W. Ger
many.
Tarptautinį liaudies dainų ir
šokių festivalį Havajuose, Hono
lulu mieste, su savo mokiniais su
rengė olandų kilmės dainininkė
Adelheid Armhold, P. Afrikos
respublikoje mirusio dail. Pra
no Domšaičio našlė, jo kūrinius
išsaugojusi lietuviams. Festivalin buvo įjungtos prancūzų, slova
kų. vokiečių, norvegų, švedų,
škotų, airių, rumunų, austrų, ja
ponų, bulgarų, italų, ispanų, rusų
ir lietuvių dainos. Mūsiškę liau
dies dainą “Linelius roviau” atli
ko pati mokytoja A. Domšaitienė-Žvironienė.
Poezijos dienos Čikagoje, de
vintą kartą suorganizuotas Ka
zio Bradūno, įvyko gegužės 28-29
d.d. Jaunimo Centro kavinėje.
Pirmoji diena buvo skirta Mai
ronio sukaktims — 120 metų gi
mimo ir 50 metų mirties. Vaka
ronei vadovavo K. Bradūnas.
Paskaitą apie didįjį mūsų tautos
dainių skaitė* Bernardas Brazdžio
nis. Klausytojų eilėse buvo Mai
ronio sesers duktė Danutė Augie
nė. B. Brazdžionis plačiai apibū
dino Maironio įtaką mūsų tautai
ir ypač poezijai, kuri buvo pada
linta į dvi epochas — maironinę
ir pomaironinę. Jo poezija ir šian
dien turi didelės įtakos okupuoto
je Lietuvoje, kur išleidžiami “Pa
vasario balsai”, nors pradžioje
iš jų buvo išjungiamos giesmės,
religiniai posmai. B. Brazdžio
nis parodė dvi paminklinio ant
kapio nuotraukas. Vienoje maty
ti įrašas, kad Maironis yra tautos
atgimimo poetas, o kitoje nuo
traukoje tų žodžių jau nematyti.
Programą atliko aktorė ir daini
ninkė Elena Blandytė, remdama
si Maironio eilėraščiais, kurių
dalis tapo giesmėmis bei daino
mis. 1 jas E. Blandytė įjungė ir
vakaronės dalyvius. Salėje buvo
išstatytas Maironio portretas,
sukurtas dail. Jono Šileikos 1924
m. Antroji poezijos diena buvo
skirta deimantinę amžiaus sukak
tį švenčiančiam Bernardui Braz
džioniui. kurį taip pat galima lai
kyti mūsų tautos dainiumi dėl jos
likimą liečiančių posmų. Praneši
mą apie sukaktuvininką bei jo
kūrybą padarė K. Bradūnas. įdo
mi buvo ištrauka iš pogrindinės
“Aušros" apie jaunimo apsilan
kymą B. Brazdžionio tėviškėje,
kur nėra nei jo gimtosios sodybos,
nei jam skirtos memorialinės len
tos. Jaunuoliai ten pastatė kry
žių su Marijos koplytėle prie iš
likusio medžio, bet šią jų dova
ną poetui sunaikino okupantai. B.
Brazdžionio poezija betgi tebė
ra gyva ir net pasiekia kalinius
koncentracinėse stovyklose. Tai
liudijo du buvę kaliniai Leonar
das Gogelis ir Povilas Vaičekaus
kas. Pirmojo teigimu, kaliniams
didele paguoda tapo 1957 m. Mor
dovijos stovykloje atsiradę ran
ka perrašyti B. Brazdžionio ei
lėraščių posmai. P. Vaičekaus
kas papasakojo apie Vorkutos ka
lėjime įvykusį Vasario 16 minė
jimą, kuriame buvo deklamuoja
mi tokie B. Brazdžionio eilėraš
čiai, kaip “Šaukiu aš tautą”, at
likta daina tapusi jo “Neregio ele
gija". Vakaronėje B. Brazdžionis
skaitė savo eilėraščius, kalbėjo
apie jų sukūrimo aplinkybes. Dai
nų B. Brazdžionio eilėraščių teks
tais buvo sukūręs studentas Da
rius Polikaitis. Jas jis atliko tal
kinamas sesers Rimos ir brolio
Audriaus.

Vilniaus kvartetas — Audro
nė Vainiūnaitė, Petras Kunca,
Donatas Katkus ir Augustinas
Vasiliauskas 250-tąsias F. J.
Haydno gimimo metines nutarė
paminėti visų jo sukurtų 83-jų
styginių kvartetų atlikimu. Tų
koncertų serija, padalinta į de
vyniolika programų, buvo pra
dėta prieš trejus metus. Pasku
tiniai du kvartetai buvo atlik
ti šį pavasarį mažojoje Vilniaus
baroko
salėje
sukaktuviniais
metais. F. J. Haydnas yra gimęs
1732 m.
Aktorius Laimonas Noreika,
žymiausias dailiosios literatūros
garsintojas, savo vakarą surengė
Vilniaus miesto Šeškinės rajono
vaikų lopšelio-darželio auklėti
nių tėvams ir personalui. Jis
skaitė eilėraščius iš J. Marcinke
vičiaus knygų "Gyvenimo švelnus
prisiglaudimas", "Būk ir palai
mink”. Tėvų paprašytas, programon įjungė V. Mykolaičio-Puti
no, P. Vaičaičio ir V. Mačernio
lyrikos kūrinius. Vakaro proga
buvo surengta vaikų piešinių pa
rodėlė “Metų laikai".
Jono Avyžiaus romanas “Sody
bų tuštėjimo metas” neseniai bu
vo išleistas armėnų kalba Jereva
ne. Jį išvertė Nora Grigalavičiū
tė ir Vahagnas Grigorianas, api
pavidalino dail. V. Mandakunis.
įvadą parašė pats autorius, api
būdindamas savo pažintį bei ry
šius su Armėnija.

Stasio Santvara “Lyrikos” rink
tinė, apimanti jo poeziją Lietu
voje ir išeivijoje, bus išleista Vil
niuje. V. Kazakevičiaus praneši
mu "Gimtajame Krašte”, įvadą
rinktinei parašė literatūros kriti
kas V. Kubilius, iliustracinę da
lį sukurs Niujorke gyvenantis
dail. Vytautas K. Jonynas. V. Ka
zakevičius, "Gimtojo Krašto” 22
nr. paskelbęs penkis S. Santva
ra eilėraščius, informuoja skai
tytojus, kad jų autorius Bosto
ne ruošia spaudai poezijos kny
gą “Buvimo pėdsakais”.
“Poezijos pavasario 82” šventė
gegužės 28-30 d.d. buvo pradėta
Kaune ir užbaigta Vilniuje. Poe
tai bei jų svečiai iš Rusijos ir Gu
dijos kauniečiams surengė kelias
poezijos popietes miesto įmonėse,
padėjo gėlių prie Lenino pamink
lo ir Salomėjos Nėries kapo, ap
lankė Lietuvos literatūros muzėjų. Tradicinis aukuras buvo už
degtas Palemone, Lakštingalų
krantinėje, kur yra memoriali
nis S. Nėries namelis. Šventės lau
reatu buvo pripažintas Sigitas Ge
da už eilėraščių rinkinį “Žydinti
slyva Snaigyno ežere". Atskiros
poetų grupės lankėsi Telšių. Klai
pėdos. Raseinių. Vilkaviškio, Tra
kų rajonuose. Baigminis poezijos
vakaras įvyko paveikslų galerija
paverstoje Vilniaus katedroje.
Koncertinę programą atliko so
listai G. Kaukaitė ir D. Sadaus
kas. Čia buvo įteikti du neseniai
įsteigti prizai: “Dovanos” susivie
nijimo — rusui D. Samoilovui už
lietuvių poetų kūrinių vertimus
į rusų kalbą, Vilniaus radijo ma
tavimo prietaisų gamyklos — V.
Reimeriui už rusų poetų vertimus
į lietuvių kalbą. Tradicinį Vilka
viškio rajono S. Nėries kolchozo
prizą už geriausią eilėraštį žem
dirbių tema laimėjo S. Jonauskas,
vykdomojo Vilniaus komiteto kul
tūros valdybos geriausio skaitovo
vainiką — aktorius V. Kybartas.
Sąjunginiame V. Jachtanovo
vardo skaitovų konkurse, sureng
tame Leningrade dvyliktą kartą,
varžėsi dramos studijų lankytojai.
Svečių buvo susilaukta iš Prahos,
Brno, Bratislavos ir Sofijos. Tre
čią vietą laimėjo Vilniaus kon
servatorijos aktoriaus meistriš
kumo katedros IV kurso studen
tas Almantas Šinkūnas, skaitęs
Marcelijaus Martinaičio “Kuku
čio balades".
Lietuvos meno darbuotojų rū
mų baltojoje salėje koncertą vil
niečiams surengė pianistai Kęstu
tis ir Liuda Grybauskai, pradė
dami savo fortepijoninio dueto
kūrybinės veiklos trečiąjį dešimt
metį. K. Grybauskas yra Vilniaus
konservatorijos fortepijono ka
tedros vedėjas, L. Grybauskienė
— tos katedros docentė. Koncer
tui jie pasirinko XIX-XX š. kom
pozitorių kūrinius. Jiedu pirmą
kartą atliko V. Bagdono “Preliu
dą ir tokatą” šešiomis rankomis,
talkon pasikvietę sūnų A. Gry
bauską. Koncerte taipgi dalyva
vo violončelistė S. Sondeckienė
ir vokalinis kvartetas, kurį suda
rė; M. Glinkos konkurso laurea
tės — R. Maciūtė ir G. Jasiūnaitė. tarprespublikinio konkurso
laureatai — A. Čiplys ir V. Bakula.
V. Kst.

8 psi. • Tėviškės Žiburiai

CHOLKRn

.

rimas jūrų skautų 60 metų veiklos
paminėjimo reikalu. Kviečiami
visi jūrų skautininkai-kės, gintarės, budžiai. Bus svarstomi svar
būs reikalai ir priimami nutari
mai. Todėl suneškime visi savo
nuomones, jauskime pareigą pri
sidėti prie šio renginio. Č. S.

Skautų veikla
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• Londono sąskrydyje bir
želio 13 d. dalyvavo 18 vadovų-vių.
Posėdžiams pirmininkavo ps. A.
Senkus sekretoriavo v. vi. R.
Rauth. Aptartos pastovyklių prog
ramos, tvarkos taisyklės, ūkiniai
ir kiti XX-tosios Romuvos stovyk
los reikalai.
• Svarbu atsiminti: j Romuvos
stovyklą registracija — iki liepos
7 d. Tą dieną Lietuvių Namuose —
tėvų susirinkimas.
• Šį šeštadienį, birželio 26,
visi į Romuvą! Išvykstame auto
busu 7 v.r. nuo Lietuvių Namų.
Daugiau informacijų teikia tuntininkat: v. s. L. Gvildienė tel.
539-7888 ir ps. L. Saplys tel. 9250090.
• Liepos 5 d., 7.30 v.v. skautų
būkle šaukiamas antrasis pasita

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida
• Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

nejudomo turto reikaluose

n. T „

A.E.Li:PAGE

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių
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metų patirtis
Š. Amerikos lietuvių krepšinio nugalėtojas Toronto “Aušra”, gavusi pereinamųjų žaidynių taurę Klevelando
1982 m. gegužės 9 d.
Nuotr. V. Bacevičiaus

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Lietuvių sporto žaidynės
Aušra — Š. Amerikos lietuvių krepšinio meisteris

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8•532-3414
AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
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Pirmadieniais
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depozitų-čekių s-tą
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mottgičius nuo
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P_____

%
19
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 apmokamos įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

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

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)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sąžiningai patarnaus'

AUTORITE SALES i SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

« -*•»«

,

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

(Tarp Dundas ir College)

_

.

,

Telefonas 531-1305

★ Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
★ taisymai.

*

Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
Savininkas FRANK PETITT

★ GOODRICH, RADIAL ir kt.

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

MEAT
MARKET

Telefonas 535-1258

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen
gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningoj atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

•

Gegužės 8-9 d.d. Klevelande
buvo surengtos metinės Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynės. Jose
Toronto Aušros krepšininkai pa
siekė reikšmingų laimėjimų —
pirmų kartą Iškovojo Š. Ameri
kos lietuvių vyrų krepšinio meisterystę. Iškovoti prieš Amerikos
krepšininkus kanadiečiams buvo
ir tebėra sunkiai pasiekiamas
dalykas. Šį svarų laimėjimų yra
pasiekę tik du Kanados lietuvių
sporto klubai — Aušra ir Vytis.
Toronto LSK Vytis vyrų krepšinio
meistrystę laimėjo — 1953 m. Či
kagoje ir 1954 m. Toronte.
Vyrų A. klasės varžybose daly
vavo 7 komandos. Toronto Aušra
pirmose rungtynėse įveikė be R.
Šimkaus žaidusius Niujorko
Atletus 60-56. Čikagos Neris įvei
kė Hamiltono Kovą 71-61 ir Det
roito Kovas — Klevelando Žaibą
64- 51. Pusbaigmio žaidimuose
Aušra turėjo gerokai pasitempti,
kad pasiektų 78-75 laimėjimą
prieš meisterį Čikagos Lituani
ką.
Antrame kėlinyje Lituanika
vedė net 16 taškų skirtumu, tačiau
Aušra nepasidavė ir kovojo. Užpražangas aikštę paliko Lituani
kos A. Baris ir krepšių skirtumas
pradėjo mažėti. Paskutinę minutę
Aušra išlygino ir laimėjo rung
tynes 3 taškų persvara.
Kito pusbaigmio žaidime Neris
įveikė D. Kovą 66-55. Baigminį
žaidimą Aušra prieš Čikagos Ne
rį pradėjo su nežymia persvara.
Antrame puslaikyje, jausdami,
kad džiugi pergalė taip arti. Auš
ros krepšininkai padidino spar
tą. Tiksliais V. Gatavecko bei S.
Arlausko metimais laimėjo rung
tynes 71-59 bei Klevelando bur
mistro taurę ir taip ilgai lauktą
Š. Amerikos lietuvių vyrų krep
šinio meisterystę.
Meisterių komandoje žaidė: R.
Underys, V. Dementavičius, V.
Norkus, K. Bartusevičius, S. Žu
lys, R, Kaknevičius, S. Arlauskas,
I. Kongats, Č. Džiuba, V. Gataveckas, A. Baziliauskas, J. Zoet; tre
neris— S. Ignatavičius.
Aušros komanda turėjo keletą
augštaūgių ir žinomų žaidėjų,
kaip I. Kongats ir buvęs Kanados
rinktinės žaidėjas J. Zoet, tačiau
laimėjimus atnešė “mažiukai" —
Stepas Arlauskas, Vytas Gataveckas ir Romas Kaknevičius.
Šios grupės paguodos turnyre
H. Kovas įveikė Žaibą 83-71, bet
pralaimėjo Niujorko Atletams
62-69. Trečią vietą be kovos lai
mėjo Čikagos Lituanika.
Vyrų B klasės varžybose daly
vavo 6 komandos. Pirmą vietą lai
mėjo Cicero Ateitis, baigminiame
žaidime įveikusi H. Kovo II-ją
68-59. Trečioji vieta teko Litua
nikos II-jai, įveikusiai Žaibo IIją 57-48. Toronto Vytis laimėjo
paguodos ratą, įveikusi Žaibo IIIją 59-41. Kitos šios grupės pasek
mės: žaibas II — Vytis 89-63, Atei
tis —- Žaibas III 51-26, H. Kovas
II — Žaibas II 84-46, Ateitis — Li
tuanika II 61-58.
Jaunių A klasės varžybose žaidė
8 komandos — visos apylygės. H.
Kovas pirmose rungtynėse vedė
aštrią kovą prieš augštaūgius Kle
velando Žaibo krepšininkus, bet
pralaimėjo 40-36. Aušra nugalėjo
Lituaniką 38-28 ir Vytis Nerį 4338. Niujorko Atletai laimėjo prieš
D. Kovą 59-53. Pusbaigmio žaidi
muose Žaibas nugalėjo Aušrą
65- 49 ir N. Atletai Vytį 54-46.
Pirmą vietą šioje klasėje laimė
jo Žaibas baigminiame žaidime
nugalėjęs N. Atletus 71-66. Tre
čią vietą laimėjo Vytis, nugalė
jęs Aušrą 65-58. Paguodos rate
Lituanika įveikė H. Kovą 39-38
ir Neris D. Kovą 33-31. Paguodos
rato varžybas laimėjo Neris baig
miniame žaidime įveikusi Litua
niką 36-30.
Jaunių B varžybas laimėjo jau
nieji Niujorko Atletai, baigmi
niame žaidime nugalėję Nerį 3120. Lituanika laimėjo III vietą,
nugalėjusi Toronto Vytį 39-19. Ki
tos šios klasės pasekmės: Litua

nika — Aušra 52-20, Vytis — Žai
bas 43-38, N. Atletai — Lituani
ka 51-26, Neris — Vytis 21-17.
Jaunių C varžybose dalyvavo
4 komandos. Laimėtoju tapo Ne
ris, laimėjusi visas rungtynes
3-0, toliau sekė Žaibas 2-1, D. Ko
vas 1-2 ir N. Atletai 0-3.
Tinklinis. Krepšinis buvo liūd
nokas, tačiau tinklinis smarkiai
žengia pirmyn, ypač moteriškoje
pusėje — komandų skaičius gau
sėja, lygis kyla. Moterų klasės
varžybose dalyvavo 8 komandos.
Pirmą vietą laimėjo Neris, baig
miniame žaidime nugalėjusi Auš
rą 2-0 (15-6, 15-11). Aušra pra
diniame turnyre nors ir užėmė
III vietą, baigminiame kovojo ryž
tingai ir tik baigminiame žaidi
me pralaimėjo Neriai. Žinoma,
visą skirtumą sudarė buvusi Ka
nados rinktinės žaidėja Regina
Armonaitė. Varžybose dalyvavo:
D. Kovas, Č. Neris, Baltimorės
LSK, N. Atletės, Aušra, K. Žaibas,
Č. Žara ir Bostono LSS Grandis.
Mergaičių A tinklinyje varžėsi
5 komandos: Neris, N. Atletės,
T. Vytis, Č. Žara ir D. Kovas.
Pirmą vietą laimėjo Žara, baig
miniame žaidime nugalėjusi Ne
rį 2-0 (15-10; 15-9).
Čikagos Neris pasiekė antrą
laimėjimą tinklinyje, iškovoda

ma vyrų varžybose pirmą vietą.
Baigminiame žaidime Neris įvei
kė Bostono Grandį 2-0 (15-12; 175). Varžybose dalyvavo 7 koman
dos: Neris, Aušra, Žaibas, Balti
morės LAK, D. Kovas, Grandis,
Vytis.
Šachmatai. Šiose žaidynėse taip
pat buvo surengtos šachmatų var
žybos. A klasės varžybose pirmą
vietą ir dr. Algirdo Nasvyčio at
minimui skirtą taurę laimėjo
Juozas Chrolavičius iš Hamiltono.
Antroji vieta teko Edvardui Stakniui iš Niujorko ir trečioji — Arū
nui Simonavičiui taip pat iš
Niujorko. B klasės varžybų
laimėtojai: 1. Petras Okas (Bal
timore),
2.
Aleksas
Stasas
(Klevelandas), 3. Juozas Jamaris
(Baltimore).
Dr. A. Nasvyčio taurę paskyrė jo
našlė Brigita Nasvytienė. Kitas
vienkartines dovanas ir pinigines
premijas šachmatininkams pas
kyrė Lietuvių Amerikos Piliečių
klubas.
Trisdešimt antrosiose žaidynėse
dalyvavo daugiau kaip 500 spor
tininkų, kurie sudarė 56 komandas.
Varžybos buvo gerai suor
ganizuotos ir tvarkingai pravestos
gerose salėse. Tačiau ar neverta
buvo prisiminti Lietuvos krepšinio
60-metį?
A.S.

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

dinėse ir netgi paruoštą mais
tą parduodančiose krautuvė
se. Seniau 10% prekybos mo
kestis buvo taikomas tik ta
sąskaitos daliai, kuri perženg
davo $6. Dabar visam maistu
galioja 7% mokestis, prade
damas nuo 22 centų kainos
Jis paliečia net ir vaiky per
karnas užkandėles, į darbovie
tęs sunkvežimukais priešpie
čianis pristatomą kavą, bulkutes ar sumuštinius. Protesto
domonstraciją prie Ontario
parlamento rūmų surengė
apie 1000 ten su tais sunkve
žimukais suvažiavusių tiekė
jų. Jie skundžiasi, kad jiems
bus sunku išsilaikyti, kai tar
nautojai bei darbininkai, pre
kybos mokesčio nugąsdinti,
sumažins paklausą, atsineš
dami iš namų savo kavą bei
sumuštinius. Valgyklų savi
ninkai ir padavėjos taip pat
skundžiasi, kad pajamų mo
kesčio įvedimas į mažas sąs
kaitas labai apsunkins jų dar
bą bei atsiskaitymą su Onta
rio iždu. Padavėjos priekaiš
tauja, kad dabar klientai dėl
to 7% mokesčio apkarpys joms
paliekamus arbatpinigius. Mo
kestis už parduodamą mais
tą taikomas ir įvairiuose sa
lių renginiuose. Išimtis stai
ga buvo padaryta tik Toronto
tautybių Karavanui. Pasak
finansų ministerio F. Millerio, devynias dienas trunkan
tis Karavanas yra kultūrinis
renginys, kurio maisto patie
kalams 7% prekybos mokestis
nebus taikomas. Jam, matyt,
žinoma, kad kaikurie paviljo
nai dėl nepankankamų paja
mų neįstengia padengti išlai
dų ir sekančiais metais būna
išjungiami iš Karavano.

Izraelio kariuomenės įsi
veržimas Libanan apie 1000
libaniečių užklupo Kanadoje,
kur jie buvo atvykę kaip tu
ristai ar svečiai pas gimines.
Kadangi Libanas dabar yra ge
rokai nusiaubtas, daug gyven
tojų yra likę be pastogės, jiems
bus leista vienerius metus
pasilikti .Kanadoje. Tokį
sprendimą padarė imigracijos
ministeris L. Axworthy. Li

baniečiams netgi bus duotas
laikinis leidimas susirasti
darbus. Panašų leidimą turi
ir apie 2500 lenkų. Galutinį
sprendimą jų reikalu žadama
padaryti netolimoje ateityje.
Kanados CTV televizijos
tinklas į Buenos Aires buvo
nusiuntęs savo žurnalistę Pa
melą Wallin, filmuotoją Malcolmą Fox ir šiai operacijai
vadovaujantį Barry Barnettą.
Kai paaiškėjo Argentinos pra
laimėjimas ir prasidėjo nu
sivylusių argentiniečių susi
kirtimas su policija prie prezi
dentūros rūmų, policininkai
guminėmis kulkomis apšaudė
tuos kanadiečius bei kitus
užsienio žurnalistus, ėmė muš
ti guminėmis lazdomis, spar
dyti. Kanadietė Pamela Wallin
buvo partrenkta ant žemės,
kur ją savo kūnais bandė už
dengti abu jos palydovai.
Džiaugiamasi, kad jiems iš to
maišto pavyko pabėgti ir iš
saugoti padarytą filmą. Nė
vienas rimtai nebuvo sužeis
tas, bet teko gerokai paragau
ti ašarinių dujų, kol pasiekė
savo viešbutį.
BOOKBINDING STUDIO

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

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklai sutiko vado
vauti Ramūnas Underys ir Arū
nas Čiuberkis, ilgametis Nerin
gos vadovas. Taip pat sugrįš Ri
ta ir dr. Kęstutis Viliai. Stovyk
los registracija baigiasi birželio
26. Visi, kurie ketina vykti į sto
vyklą, prašomi pranešti Prisikė
limo Parapijos raštinei iki tos
dienos.
Ateitininkų sendraugių stovykla
rengiama Dainavoje liepos 18-25
dienomis. Registruotis pas Vytą
Šoliūną tel. (312) 257-6739.
Gili užuojauta visai Paulionių
šeimai, Joanai netikėtai mirus.
Daugelis atsimena Joaną stovyk
loje slaugės pareigose. Jinai vi
sada buvo švelni, paguodžianti,
gero būdo. Ilsėkis ramybėje,
Joana! L.U.

Kanados didžiausios namų pirkinio
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
* Nemokamas namo įkainojimas *
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

537-3431
Namų: 494-0605

1576 Bloor Street West

Tel.:

Toronto, Ontario M6P 1A4

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
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
14
% už 90 dienų term, indėl.
141/2% už 6 mėn. term, indėlius
15
% už 1 m. term, indėlius
13
% už 3 m. term, indėlius
14
% už pensijų planą
14
% už namų planą
13
% už specialią taup. sąsk.
11
% už taupymo s-tas
6
% už čekių s-fas (dep.)
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PAKA/VlA
-------IMA:
u* osm. paskolas

nuo19 %,
už mortgičius . nuo t8 1/4%

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -----------------------------------------------------------------Etobicoke, Ont. M8w 3R3

Telefonas 252-8863

EXPORTING CO.

BALTIC

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

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

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5

FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

Rašytojų suvažiavimui nuaidėjus

MARATONAI

VYSKUPO LAIŠKAS

AMERIKOS POLITIKA
“TŽ" 23 nr. Juozas Domeika kriti
kuoja asmenis, rašiusius apie JAV
politikų Baltijos valstybių atžvil
giu II D. karo metu. Esu "atsiranda
lietuvių, puolančių JAV. kurios
duoda mums vilties Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti". Atsi
randa ir nelietuvių, kurie nurodo
Amerikos politikos klaidas. Čia
pateikiu
ištraukas iš knygos
“Roosevelt’s Road to Russia"
(George N. Crocker), kurios san
traukas
paruošė
dienraščiui
“Draugas” dr. Albinas Tarulis
tarp 1960-1970 metų (tikslios da
tos negaliu nurodyti). Dr. Taru
lis. remdamasis minėta knyga,
rašė, kad "Rooseveltas kadaise
pasakė Čekoslovakijos preziden
tui Benešui: praneškite Stalinui,
jog jis gali pasilaikyti Baltijos
kraštus, bet apie tai neprivalo
būti nieko paskelbta". Šie žodžiai
buvo tarti 1943 m. birželio 17 d.
per susitikimų su Benešu Vašing
tone. Pats Benešąs patvirtino jų
teisingumų telegramoje savo vy
riausybei Londone.
Benešo versija paskelbta jo
atsiminimuose buvo dar tiksles
nė: “Rooseveltas paprašė mane
perduoti Stalinui Maskvoje savo
pažiūras į Baltijos kraštus. Jung
tinės Amerikos Valstybės nei gali,

Seserys Stankutės iš Sudburio atliks meninę programa Joninių šventėje Montrealyje š.m. birželio 27 d. St. Dabkus
nei nori (neither able nor willing)
sukliudyti jų galutinio įjungimo į
Sovietų Sųjungų, bet jos turi atsi
žvelgti į pasaulio opinijų; reikia
parinkti tinkamų formų ir tvarkų
nuraminti viešajai nuomonei."
Jz. Pg.

"KRONIKA"
Džiugu, kad “TŽ" paminėjo
“LKB Kronikos” dešimtmetį bei
nuolat
spausdina
naujausias
“Kronikos" ištraukas. Tačiau liūd
na, kad lietuviškoji visuomenė
"Kronikos” atžvilgiu laikosi pa
syviai. Pirmasis “Kronikos" to
mas angliškai beveik neperkamas
lietuvių knygynuose. “Kronikos”
priešai džiaugiasi visuomenės
pasyvumu, o draugai stebi lietuviškųjį nerangumų.
Įdomu, kas atsitiktų, jei pana
ši “Kronika" lietuviškai pasiro
dytų laisvajame pasaulyje? Jos
turinys liestų laisvojo pasaulio
lietuvių gyvenimų ir pagalbų pa
vergtai tėvynei, jau neliečiant
lietuviškosios kultūros palaikymo.
St. Dargis,
Toronto, OnL

To roto
Ontario pilietybės ir kultūros Ont. M7A 2R9. Tel. (416) 965ministerija praneša, kad "Win- 0286.
“Toronto Heritage Fair 82”,
tario” yra paskyrusi 20 mil. do
lerių įvairiems organizacijų rengiama istorinės Toronto ta
ir savivaldybių projektams. Ši rybos, įvyks š.m. rugsėjo 25-26
programa pavadinta “Wintario d.d. Fort York. Pernai dalyvavo
Capital Grants Program”. Pra 22 tautybės. Suinteresuoti da
šymai priimami iki š. m. rug lyvavimu kviečiami kreiptis
sėjo 30 d. Pašalpos numatomos šiuo adresu: Toronto Histori
teatrams, ipeno galerijoms, cal Board, Stanley Barracks,
muzėjams,
bibliotekoms, Exhibition Place, Toronto,
bendruomenių centrams, is M6K 3C3. Tel. 595-1567 Lesia
torinių pastatų atnaujinimui M. Lebed.
Daugiakultūrės Ontario ta
ir t.t. Šiaurinėje ir rytinėje
Ontario dalyje vyriausybė nu rybos paskirta komisija tyri
mato skirti patvirtintiems pro nėjo valdinių komisijų sudėtį
jektams iki 50% išlaidų, kitose tautiniu pažiūriu. Jos duome
srityse — iki trečdalio. Adre nimis, tų komjsijų 77.2% su
sas: Ministry of Citizenship daro britų kilmės kanadiečiai,
and Culture, 77 Bloor St. W., 5.1% — prancūzų, 17.7% — kitų
Toronto, Ont. M7A 2R9. Prašy tautybių. Šiuos duomenis kri
mai įteikiami vietinėse minis tikuoja angliškoji spauda, tvir
terijos įstaigose. Toronte to tindama, kad tai nepatikimi
kia įstaiga: Mr. Marek Brodski, duomenys (pvz. “The Globe a.
700 Bay St., 8th Floor, Toronto, Mail” 1982.VI.9).

$5,000
PRIARTINA JUS PRIE
, NUOSAVŲ NAMŲ
mis) per tuos 12 mėnesių prieš prašymo
įteikimą, neturite teisės į paskolą. Kor
poracijos, patikėtiniai, dalininkai ir t.
t. taipgi neturi teisės.

JEIGU ESĄ TE NUOMININKAS.
SKATINAME TAPTI NAMU
SAVININKU
Nuo dabar iki 1982 metų spalio 30 die
nos Ontario nuomos-pardavimo progra
ma (Ontario Renter-Buy Program) siūlo
paskolą be palūkanų iki $5,000 penkio
likai metų Ontario gyventojams, kurie
nuomojo namus per pastaruosius 12 mė
nesių arba niekad neturėjo savo namų.
Paskola duodama, perkant tiktai nau
jus namus.

TESPRENDŽIA SKAITYTOJAI
Išspausdintas “TŽ” pasisaky
mas iškėlė mane į padanges, nes
juo susidomėjo “senas vilkas"
J. Domeika ir mano “garbei" pa
skyrė didesnę savo ilgo straips
nio dalį. Ar verta ginčytis? Nei
aš, nei J. Domeika teisybės mono
polio neturime, tegul skaityto
jai sprendžia kur yra teisybė.
Šia proga noriu paminėti Mao
pažiūrų, kurių daugumas prak
tikuoja jau nuo pasaulio pra
džios, būtent, teisybė (politinė)
yra jėga — kieno jėga, to ir teisy
bė. Tai praktikuoja komunistai,
diktatoriai ir kiti. Anglai sako,
kad Falklando salos jų, Argenti
na — priešingai, gal Saliamonas
ar J. D. išspręstų? Deja, klausi
mas sprendžiamas jėga.
Jonas Ladyga

ŠTAI KAIP VEIKIA
MŪSŲ PLANAS
Jei nusprendžiate pirkti, privalote įmo
kėti bent 10% perkamo namo vertės.
Nuomos-pardavimo paskola taip pat bus
pridėtinė 10% suma iki maksimumui
$5,000. Paskola turi būti pridėta prie
(mokėjimo sumos. Ši be palūkanų pa
skola, duota penkiolikai metų, yra ne
grąžinama per pirmuosius 10 metų. Jos
grąžinimas dalimis prasideda vienuoli
ktais metais.

PIRKINIO KAINA
Pirkimo kaina negali būti didesnė kaip
$115,000 metropoliniame Toronte ir jo
apylinkėse. Kitose Ontario srityse maksimalinė pirkimo kaina — $90,000. Minimalinė kaina — $20,000.

Stayner, Ontario
PADĖKA
Nuoširdžiausių padėkų reiš
kiu visiems mane prisiminusiems
ir lankiusiems Collingwoodo li
goninėje. Dėkoju už gėles, dova
nėles ir linkėjimus greit pasveikti.
Ypatingų padėkų reiškiu Staynerio ir apylinkių lietuviams, ku
rie dalyvavo Motinos Dienos mi
nėjime, pasirašė atviruke ir ap
lankė mane.
Visada Jums dėkinga —
Elena Dambrauskienė

ansamblis, diriguojamas Alf.
Mikulskio. Prie vargonų — Re
gina Brazaitienė. Mišių mątu
klebonas G. Kijauskas leido
rašytojams paskaityti savo
pačių kūrybinę maldų, o pa
baigoje — Bernardo Brazdžio
nio “Vaidilos Valiūno” ištrau
kų. Pamokslų gi klebonas, nors
pats geras kalbėtojas, užleido
svečiui kunigui poetui Leonar
dui Andriekui, kurio maironi
ne tema pamokslas buvo ir for
mos, ir turinio atžvilgiais tik
ras perlas. Tokios pamaldos
papuošė ir įprasmino visų
LRDr-jos suvažiavimų bei Mai
ronio paminėjimų.
Parapijos globa
Grįžtant prie pradinių šio
aprašymo minčių, kur paminė
jau nepaprastų Klevelando
lietuvių šiltumų ir paramų ra
šytojams, pabaigoje tenka
ypač pabrėžti Dievo Motinos
parapijos klebono kun. Gedi
mino Kijausko ir kitų parapi
jiečių (Nijolės Kersnauskaitės, Kersnauskų, Mikulskių,
Reg. Brazaitienės ir dauge
lio kitų) nepaprastų svetingu
mų bei krikščioniškų meilę
rašytojams, svečiams ir visuo
menei.
Be to, ši parapija aprūpino
rašytojus ne tik posėdžių ir
akademijų patalpomis, bet ir
nuolatos vaišino kava, užkan
džiais, pyragaičiais. Kiek ten
pasidarbavo gerųjų moterų,
brangiųjų šeimininkių-parapijiečių, kas žino ir kas jas
išvardins! Parapija leido rašy
tojams naudotis ir telefonu,
priglaudė ir “knygų mugę”, pa
dėjo visokeriopai, globojo šil
čiausiai. Tie visi, kad ir nepa
minėti vardai, tie brangūs žmo
nės liks rašytojų mintyse ir
širdyse. Šie metai — Lietuviš
kos Parapijos Metai. Ir jau
vien iš šio Klevelando pavyz
džio matome, koks brangus ži
dinys parapijos yra ir mūsų
kultūrininkams, ir apskritai
mūsų išeivijos lietuvybei.
Suvažiavimo rengėjų komi
tetui (rodos, 23-jų asmenų) su
B. Gaidžiūnu priešakyje ir Die
vo Motinos parapijos klebonui
kun. G. Kijauskui su jo rašti
nės ir gerųjų parapijiečių visu
būriu LRDr-jos valdyba ir visi
suvažiavimo rašytojai bei sve
čiai esame nepaprastai dėkin
giKas lieka neišsakyta spau
doje, pasiliks mūsų širdyse.

(Atkelta iš 6 to psl.)

Labai džiugu buvo sužinoti apie
Algio Choromanskio laimėjimus
Otavos maratono bėgime (“TŽ" 24
nr.). Tenka apgailestauti, kad jis
nebuvo suminėtas “Lietuviai 1981
metų sporte" straipsnyje .
Apie lietuvių sportininkų laimė
jimus išgirstame per radijų arba
randame spaudoje. Kitaip naujie
nos apie tai mus retai tepasiekia.
Būtų miela ir tai praturtintų mū
sų sporto žinias, jei patys spor
tininkai ar jų bičiuliai mus pain
formuotų “Tėviškės Žiburiuose"
apie būsimus A. Choromanskio bė
gimus Sudburio ir Toronto “Labatts” maratonuose. A.S.

Skaičiau vysk. M. Sasinovskio
laiškų PLB Valdybos pirminin
kui V. Kamantų! “TŽ” 20 nr. De
ja, jis neatsako j esminį klausi
mų. O klausimas yra štai koks: ko
dėl Lomžos vysk. Sasinovskis ne
leidžiu Seinų bazilikoje lietu
viams lietuviškų pamaldų, ku
rios ten ištisus amžius buvo lai
komos, kodėl taip įkyriai lenki
nami lietuvių vardai ir pavardės
Seinų bazilikos metrikų knygo
se, kodėl krikštai ir jungtuvės lie
tuviams atliekamos lenkiškai ir
neatsižvelgiama į jų prašymus?
Tai daro ne komunistinė Lenki
jos valdžia, bet katalikų vysk.
Sasinovskis ir Seinų klebonas
Rogovskis, kurie ir palaimini
mus iš širdies duoda, ir Dievo gai
lestingumo linki, o darbais yra
taip toli nuo tų žodžių, kaip len
kiškas šovinizmas nuo Kristaus
Evangelijos.
Vysk. Sasinovskis savo atsaky
me apie šiuos klausimus net ne
užsimena. Jis prirašė šiokių ir
anokių žinučių (dauguma jau se
niai visiems žinomos), o kodėl Sei
nų bazilikoje jau 30 su viršum
metų neleidžiama lietuviškų pa
maldų, nepasako. Štai klausimas,
į kurį turi būti nukreiptas Dievo
gailestingumas ir vysk. Sasinovs
kio širdis, kurios mums čia už
jūriuose tiek tereikia, kiek Vil
niaus miestui Pilsudskio širdies.
Australijos Lietuvių Katalikų
Federacija prieš kiek laiko pa
rašė vysk. Sasinovskiui laiškų su
užklausimu, kodėl Seinų baziliko
je neleidžiamos lietuviškos pa
maldos. Vyskupas atsakė labai
panašiu trafaretu, bet į pagrin
dinį klausimų neatsakė. Tiesa,
tame laiške įvedė vienų "naujo
vę”, esu lietuviai yra ateistai. Čia
tektų pažymėti, kad vysk. Sasi
novskio elgesys yra ne tarnavi
mas Kristaus Evangelijai, bet
ateizmo platinimui. Gimtosios
kalbos reikalų yra ypatingai pa
brėžęs Vatikano II suvažiavimas
ir Helsinkio aktas, kurį pasira
šė ir Vatikanas. Vysk. Sasinovs
kis, neleisdamas Seinų lietuviams
lietuviškų pamaldų bazilikoje
(ištremdamas lietuvius į kažko
kių buvusių liuteronų koplytėlę),
yra nusikaltęs minėtiems ak
tams, o juo labiau nusikaltęs
Evangelijai, kuriai vysk. Sasinovs
kis yra įpareigotas tarnauti ir
jos dėsnius saugoti.
ALK Federacijos valdyba pa
našų laiškų dėl neleidimo Sei
nų lietuviams pamaldų Seinų ba
zilikoje parašė ir Lenkijos pri'mui arkiv. Glemp. Pastarasis į
Federacijos raštų nesiteikė net
atsakyti.
Mano nuomone neverta spaus
dinti vysk. Sasinovskio laiškus,
nes tai yra nesusigaudančių žmo
nelių klaidinimas. Reikia klau
simų kelti' pasaulinėje spaudoje
ir bombarduoti Vatikanu, kad jis
Sasinovskį ir Rogovskį privers
tų vykdyti Vatikano II ir Helsin
kio nutarimus.
Br. Zumeris

KADA REIKIA PIRKTI?
Ši programa įsigaliojo 1982 metų gegužės
14 dieną ir galios iki 1982 metų spalio 30
dienos imtinai. Vienetas turi būti apgy
ventas kaip pagrindinė rezidencija 1983
metų balandžio 30 dieną arba prieš tai.

KOKIE NAMAI?
Minėta paskola taikoma betkokiam na
rnai ar vienetui, tinkamam pastoviai gy
venti ištisus metus, jeigu anksčiau niekas
ten negyveno. Tai apima bendranamius
(condominium), kilnojamus namus ir
savininkų pastatytus vienetus. Antrąkart
parduodant tuos namus, paskola nebe
duodama.

KAS GALI GA UTĮ PASKOLĄ ?
Kreiptis gali pavieniai asmenys ir vedu
siųjų poros, tačiau pastarosios gali įteik
ti tiktai vieną prašymą. Jeigu jūs arba
jūsų žmona bei vyras turėjo rezidenci
nę nuosavybę (išimtis — neapstatyta že
mė arba sezoninis negyvenamas vasarna

TEIRA UKITĖS SMULKESNIU
ŽINIŲ
Čia suminėjome tiktai pagrindinius daly
kus Ontario nuomos-pardavimo progra
mos.
Dėl detalių kreipkitės į Ontario Mort
gage Corporation. 60 Bloor Street West.
11 th floor, Toronto, Ontario M4W 3B8.
Telefonas Toronte: 963-1560, už Toronto
ribų: 1-800-268-1158 (nemokamas).
Ontario vyriausybė stengiasi padėti
žmonėms.

Konkursai
LRD pirm. Bern. Brazdžio
nis paskelbė naujus konkur
sus, kuriems jau yra ir mece
natai. Lietuvių Fondas kasmet
skiria premijų LRD išrinktam
geriausiam grožinės litera
tūros veikalui. Aloyzo Baro
no vardo antrajam novelės
konkursui $500 premijų yra
pažadėję kaliforniečiai me
cenatai — Emilis ir Julija Sin
kiai.
Dabar turiu paminėti irgi la
bai svarbių šio suvažiavimo
viešnių — anksti ir netikėtai
mirusio autoriaus Aloyzo Ba
rono našlę — Nijolę Baronie
nę, kuri, prašydama draugus
nepirkti gėlių ant jos vyro kars
to, o tuos pinigus paaukoti ra
šytojų reikalams, davė pagrin
dų jos vyro vardui įamžinti no
velės konkursu, kurį LRD val
dyba mėgins kas metai tęsti.
Nijolė Baronienė pakviesta at
vyko į suvažiavimų įteikti pre
mijos pirmojo konkurso lau
reatei Vidžiūnienei ir pasakė
labai reikšmingų premijos įtei
kimo žodį.
LRD valdybos pirmininkas
paskelbė ir visiškai naujus dar
du konkursus: Maironio vardo
poezijos ir poezijos vaikams,
kuriems po tūkstantį dolerių
(iš viso $2,000) jau LRDr-jos
valdybai atsiuntė rašytoja Mazalaitė. Konkursais ji nori įam
žinti savo irgi skaudžiai peranksti mirusį vyrų Juozų Gabę,
buvusį didelį poezijos bei li
teratūros gerbėjų.
Šeštadienio literatūros vaka
rui gyvai ir įdomiai vadovavo
Bronys Raila, o sekmadienio li
teratūros akademijai — Alė
Rūta.
Akademijos pabaigoje šiltų
ir gražų žodį tarė Balys Gaidžiūnas, suvažiavimo rengėjų
komiteto pirmininkas, taigi
lyg ir šeimininkas. LRD val
dybos vardu visiems padėkojo
Alė Rūta. Akademija ir pats
suvažiavimas užbaigtas Lie
tuvos himnu.
Pamaldos
Sekmadienį, gegužės 23 d.,
10 v.r., buvo atnašaujamos iš
kilmingos Mišios, kurių metu
giedojo garsusis Čiurlionio
• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

I FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOO R ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
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Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys
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231-2839
274-4313
232-1990
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.
2 Jane St, suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3

Telefonai:

įstaigos (416)
namų

762-7393
233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

Ministry of Municipal
Affairs and Housing

©Ontario
Claude Bennett, Minister
William Davis, Premier

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200
Telefonai:
prie Royal York
įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario
namų 249-2637
M8X1C5

DRESHER

patenkinti Ontario gyventojų namų poreikius dabar ir atetyje

DRAUDA

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
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20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Santuoka
—
tai
lyg
svogūnas; žmogus ja džiaugiasi
su ašaromis akyse...
'

* * *
Netoli Uniontown, Pa., yra
toks kapinių paminklo įrašas:

V IMI \
All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

“Čia ilsisi Jonathan Blake—jis
žuvo paspaudęs gazų vietoj
stabdžių”.

233-3334

-

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

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

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

teL533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCC
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

H MONTREAL
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TORONTO*?
Anapilio žinios
— Birželio 19 d. susituokė Leo
nas Roginskas su Birute Grigutyte.
— Birželio 16 d. lietuvių kapi
nėse palaidota a.a. Joana Paulionytė, 35 m., iš Thunder Bay; bir
želio 19 d. palaidotas a.a. Steponas-Ramutis Stankus, 45 m., iš
Otavos.
— Lietuvių kapinėms paaukojo
$100 J. B. Danaičiai; Anapilio so
dybai — $100 A. Piragis (a.a. Pra
no Piragio atminimui); parapijos
skoloms mokėti — $100 Ant. ir Li
lija Pacevičiai.
— Pasitraukus iš parapijos chor
vedžio pareigų muzikui St. Gailevičiui, nauju chorvedžiu pakvies
tas muzikas Jonas Govėdas.
— Iš Šv. Kazimiero kolegijos
Romoje vasaros atostogų yra at
vykę abu klierikai — K. Kaknevi
čius ir E. Putrimas.
— Mišios birželio 27, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Bronę Rastauskienę, 11 v.r. — už Steponaičių
ir Bieliūnų mirusius.
Lietuvių Namų žinios
— LN Moterų Būrelio valdyba
rengia Maironio minėjimą rug
pjūčio 7-8 d.d. Wasagoje-Springhurst vasarvietėje. Šeštadienį —vakaronė su Maironiu, sekmadie
nį — Mišios 11 v. Informacijų rei
kalais skambinti S. Ciplijauskienei tel. 247-0578 arba I. Žemai
tienei tel. 233-1790.
— LN valdybos posėdis įvyko
birželio 17 d. Pirm. V. Dauginiui
išvykus su “Atžalyno" tautinių
šokių grupe į Portugaliją, pirmi
ninkavo vicepirm. T. Stanulis.
Patvirtintas naujas narys Pau
lius Klevinas, apsvarstyti admi
nistraciniai reikalai ir diskutuo
ti Vytauto D. menės bei prieangio
remonto reikalai.
— LN 30-čio sukakties koncerto
programą atlikti yra pakviesta
sol. D. Stankaitytė iš Čikagos ir
muz. D. Viskontienės vadovau
jamas choras "Volungė”.
— LN Moterų Būrelis yra surin
kęs geros kokybės drabužių, ku
rie bus išsiųsti Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams. LN valdy
ba paskyrė $300.00 šių siuntinių
persiuntimo išlaidoms padengti.
— Užsakyti trys komplektai
“Encyclopedia Lituanica”, kurie
bus perduoti Toronto miesto bib
liotekoms.
— Išmokėjus organizacijoms pa
šalpų $12,800.00, pagal narių su
sirinkimo patvirtintą 1982 m. są
matą paskirta aukoms suma jau
yra sunaudota ir šiais metais dau
giau pašalpų nebus skiriama.
Gauti nauji prašymai bus svarsto
mi sekančiais metais.
— Birželio 20 sekmadienio po
pietė buvo skirta Tėvo Dienai.
LN Moterų Būrelio valdybos na
rės prie įėjimo sutiko tėvus, juos
papuošė gėlių žiedais. Jie buvo
pavaišinti specialiu tėvo pietų
daviniu ir skaniais gėrimais. Da
lyvavo apie 200 tėvų su savo šei
mos nariais, iš viso per 300 žmo
nių. Svečių knygoje pasirašė: S.
M. Bendikai ir P. Gabrys iš Montrealio, A. P. Kraujaliai iš Flori
dos ir M. Rokas iš Lethbridge,
Albertos.

“T. Žiburių” skaitytojas Re
migijus Bakaitis, šiuo metu gy
venantis Pietų Afrikoje, at
siuntė laišką, kuriame rašo
ten radęs dar vieną lietuvį.
Mūsų žiniomis, P. Afrikoje lai
kinai yra apsigyvenusi Aldona
Mačienė su dukra.
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.

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.
JIEŠKOMAS IŠNUOMOTI suau
gusiems vasarnamis Springhurste paskutinę liepos savaitę. Skam
binti tel. 248-4357 Toronte.
JIEŠKAU PIRKTI knygos “Mūsų
Lietuva” keturis tomus ir lietu
višką enciklopediją. Skambinti va
karais tel. 533-6937 Toronte.

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

GEGUŽINĖ

Prisikėlimo parapijos žinios

— Birželio mėnuo yra skirtas
Jėzaus Širdies garbinimui. Litani
ja mūsų šventovėje skaitoma kiek
vieną dieną po 8 v., šeštadieniais
— po 9 v. Mišių, o sekmadieniais
— po kiekvienų Mišių.
— Maldininkų kelionė į Midlandą šiais metais įvyks rugpjūčio 8,
sekmadienį. Mišios bus 1.30 v.p.p.,
po Mišių — Kryžiaus Keliai.
— Labdaros sekcija vėl pasiun
tė 10 siuntinių lietuviams į Len
kiją.
— Registracija į "Aušros” sto
vyklą vyksta dabar. Blankus pasi
imti klebonijos raštinėje. Stovyk
la prasidės liepos 4, sekmadienį,
ir veiks iki liepos 17 d. Stovyklai
dar reikia kelių šeimininkių, ber
niukų vadovų ir ūkvedžio.
— Registracija į ateitininkų sto
vyklą, kuri bus liepos 18-24 d.d.
Wasagoje, vyksta klebonijos raš
tinėje.
— Parapijai aukojo: V. Vaškelis
$150, A. Jagėla $100, A. Z. Remei
kos $50.
— Pakrikštytos: Kristina-Ona,
Vidos ir Arūno Duliūnų duktė;
Medeinė-Liuda, Aldonos ir Algio
Tribinevičių duktė.
— Mišios birželio 27, sekmadie
nį, 8 v. už Elzbietą Šimkienę, 9 v.
už Vytautą Juodišių, 10 v. už Pla
toną Preibį, 11.30 v. už gyvus ir
mirusius parapijiečius, 7 v.v. už
Mortą ir Juozą Jakimavičius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren
gėjoms už man suruoštą tokį gra
žų mergvakarį ir už tokias gra
žias bei vertingas dovanas. Taip
pat nuoširdi padėka visoms vieš
nioms, kurios atvyko praleisti ke
leto valandų su manimi. Ačiū ir
toms, kurios prisidėjo, bet nega
lėjo dalyvauti.
Man ir Markui tas malonus va
karas pasiliks atmintyje per vi
są gyvenimą.
Jums dėkinga —
Dalia Petkutė
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms
rengėjoms ir viešnioms už suruoš
tą gražų pobūvį — mano mergva
karį ir gausias bei naudingas do
vanas. Mudviem su Linu bus leng
vesnė mūsų bendro gyvenimo
pradžia.
Ypatinga padėka mano krikšto
mamai p. A. Štuopienei, Lino te
tai p. V. Jasinevičienei, mano te
tai p. K. Kaminskienei už jų įdė
tą darbą organizuojant šį merg
vakarį.
Nuoširdus ačiū Lino dėdienei
p. A. Abromaitienei už taip me
niškai paruoštą knygą, kuri bus
gražus prisiminimas man ir Linui.
Dėkoju rengėjoms ir viešnioms,
kad suradote laiko ateiti ir pra
leisti su manim taip malonų ir
įspūdingą vakarą. Taip pat dė
koju visoms ponioms, kurios pri
sidėjo, bet negalėjo dalyvauti
mano mergvakaryje.
Aldona M. Ignaitytė

A. a. Mykolo Ramanausko
atminimui paaukojo Tautos
Fondui $30 Lydija Novogrodskienė ir Edita Ulickienė.
A. a. Stepono-Ramučio Stan
kaus atminimui “T. Žiburiams”
paaukojo $20 Petras Latauskas.
A. a. Valerijos Vindašienės
atminimui “T. Žiburiams” pa
aukojo $10 V. P. Giedraičiai.
A. a. Joanos Paulionytės at
minimui “T. Žiburiams” auko
jo $25: Jurgis ir Anelė Aušro
tai; $20: Antanas ir Stasė Steigvilai; $20 (visos kartu): Ona
Adomauskienė, Marija Chrolavičienė, Gertrūda Repčienė.

Iš Australijos Toronte lan
kėsi dr. Benius Vingilis su
žmona Tamara. Brolio dr. Vin
gilio ir jo žmonos lydimi jiedu
aplankė Anapilį, “T. Žiburius”
ir kitas lietuvių institucijas
bei miesto įdomybes.
Atidaryta nauja daugiakultūrė galerija — The Canadian
Multicultural Gallery — Mu
seum. Jos surengta paroda
veiks iki birželio 30 d. 589
Markham St., Toronto, Ont.
Atidaryta birželio 23 d. Išsta
tyti 8 dailininkų darbai. Lan
kymo valandos kasdien — nuo
10 v.r. iki 5 v.p.p. Telefonas
informacijai: 534-2141.
“The Toronto Sun” 1982. VI. 14
išspausdino laišką, pasirašytą
A. Zichmane, kuriame prime
na, kad birželio 14 d. bus mini
mi sibiriniai trėmimai iš Bal
tijos kraštų. Esą 1941 m. buvo
ištremta 700.000 baltiečių. Ka
nados baltiečiai pasiryžę ko
voti už Baltijos valstybių su
verenumo atgavimą ir prašo
kanadiečių paramos. Ta pras
me Kanados vyriausybė birže
lio 14 dieną galėtų paskelb
ti Baltiečių Diena.

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
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Tautybių savaitė — Karava
nas pradėta birželio 18 d. Vei
kia įvairių tautybių paviljonai
— iš viso 44, jų tarpe ir lietu
vių paviljonas “Vilnius” Prisi
kėlimo parapijos salėje. Ati
darymas įvyko birželio 18 d.
Pirmasis savaitgalis “Vil
niaus” paviljonui buvo gana
sėkmingas — atsilankė daug
kitataučių, kurie domėjosi
lietuvių programa, rodiniais,
valgiais ir gėrimais. Svečių
tarpe buvo Karavano organiza
torius L. Kossaras, dr. S. Haidaszas, spaudos bei radijo ats
tovai. Juos visus maloniai su
tiko bei globojo “Miss Vilnius”
Rasa Rimkutė. Pažymėtina,
kad “Vilniaus” paviljoną su
savo palyda aplankė ir filmų
aktorė Ann Jillian — Jūratė
Nausėdaitė, gastroliavusi To
ronto kanadiečių publikai ke
letą dienų.
“Vilniaus” pavilijonas veiks
iki birželio 26 d. kasdien nuo
6 v.v. iki 11 v.v., šeštadienį —
nuo 3 v.p.p. Paviljoną suorgani
zavo KLB Toronto apylinkės
valdyba, kuri turėjo įdėti la
bai daug darbo. Dabartinę val
dybą sudaro: pirm. adv. A. Pacevičius, vicepirm. kun. A. Si
manavičius, OFM, sekr. V. Va-'
liulienė, ižd. V. Valiulis, na
riai — V. Vaitiekūnaitė, Ž. Šilininkaitė, Vyt. Kulnys.

Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubo namų statybos rei
kalai baigiami tvarkyti. Jau
gauta paskola, nupirktas skly
pas ir pasirašytos sutartys su
statybos rangovais. Belieka tik
gauti iš miesto valdybos lei
dimą statybai. Tai formalu
mas, kuris ilgai netruks. Ga
vus leidimą, tuojau bus pra
dėti statybos darbai, kurie,
pagal sutartį, turi būti baig
ti per 56 savaites.
Klubo moterys reiškia ini
ciatyvą organizuotai įsijungti
į klubo veiklą. Tam tikslui š.
m. birželio 29 d., 14 v., mote
rys renkasi pasitarimui klu
bo patalpoj.
Klubo valdyba
Spauda, radijas ir televizija
plačiai skelbė apie suėmimą
Alberto-Helinuto Raucos kaip
karo nusikaltėlio, dalyvavu
sio Lietuvos žydų žudyme Kau
ne prie IX forto. Pradžioje bu
vo skelbiama, kad jis esąs lie
tuvis, bet vėliau jo tautybė ne
buvo minima, tik informuoja
ma, jog jo išdavimo reikalauja
V. Vokietijos vyriausybė. A.
H. Rauca buvęs SS grupės na
rys ir tarnavęs kaip pareigū
nas Kaune 1941 m. spalio mė
nesį. Kanados vyriausybė ry
žosi pirmą kartą išduoti ka
ro nusikaltėlį. Atitinkamą pa
reiškimą televizijoje padarė
ir vidaus reikalų min. R. Kaplanas. Pasak jo, nebus išduo
dami kaltinamieji sovietinėms
vyriausybėms, kur nėra objek
tyvių teismų.
“The Toronto Star” 1982. VI. 12
išspausdino ilgą, rašinį, pa
ruoštą religinio skyriaus re
daktoriaus Tomo Harpuro,
apie arkiv. P. Marcinkų ryšium
su popiežiaus kelione Argen
tinon. Jo pareiga esanti orga
nizuoti popiežiaus keliones ir
jo apsaugą. Vatikane augštai
iškilęs — esąs Vatikano ban
ko pirmininkas ir Vatikano
valstybės tvarkytojas. Gimęs
Čikagoje iš lietuvių tėvų, bū
simas kardinolas.

“Viešpatie, Tavo žemė dega...”
Sibirinius trėmimus Toronto baltiečiai paminėjo ekumeninėmis
pamaldomis anglikonu šventovėje

Latvių pamokslininkas evan
gelikų kunigas Arveds Celms
savo pamoksle kėlė mintį apie
žemėje siaučiančią žmonių
neapykantą, kurios liepsno
se dega žemė. Tai padarinys
žmogaus sukurtos karalystės,
pagrįstos ne Dievo ir tėvynės
meile, o savanaudiškumu ir
neapykanta. Jos ugnyje tebekenčia ir Baltijos kraštai —
Estija, Latvija, Lietuva.
Susirinkus tūkstantinei bal
tiečių miniai anglikonų Šv.
Pauliaus šventovėje, pamal
dos pradėtos dvasiškių ir vė
liavų procesija, giedant vi
siems pamaldų dalyviams savo
kalbomis "Tvirčiausia apsau
gos pilis ...”, vargonuojant
latvei Anitai Rundans. Kun. J.
Staškui perskaičius įžanginę
maldą, pasigirdo estų choro
giesmė, diriguojant R. Toi.
Atlikus Šv. Rašto skaitymus
estų kunigui U. Petersoo, so
listai R. Strimaitis ir A. Sima
navičius pagiedojo J. Naujalio
“Prie kryžiaus skubėki”. Lat
vių ev. kunigas J. Calitis per
skaitė Evangeliją, o dalyviai
net keturiomis kalbomis gie
dojo “Praise to the Lord”.
Pamokslą pasakė ev. kun. A.
Celms, jautriai primindamas
sibirinius trėmimus, kurių
dvasia tebėra nepasikeitusi.
Skatino ištvermingai kovoti
už žmogaus teises Baltijos
kraštuose.
Įspūdingos buvo žvakių apei
gos. Kiekvienos tautybės atsto
vė nešė po degančią žvakę nuo
šventovės durų iki altoriaus

ir čia paliko ant daugiašakės
žvakidės. Visi matė, kaip trys
degančios žvakės liudijo bend
rą Baltijos tautų likimą ir
bendrą maldą. Nešant žvakes,
atitinkamas maldas savo kal
bomis skaitė — estų kun. U.
Petersoo, lietuvių ev. kun. P.
Dilys ir latvių svečias kuni
gas iš Australijos.
Sol. R. Strimaičiui pagiedo
jus Stradellos “Pieta, Signo
re”, ev. kun. A. Žilinskas per
skaitė bendrąją maldą. Sol. A.
Simanavičius pagiedojo Malotte “The Lord’s Prayer”, o
latvių ev. arkivyskupas A. Lū
šis atliko palaiminimą. Reli
ginė dalis baigta giesme ketu
riomis kalbomis “Holy God,
we praise They name”.
Įspūdingą kalbą pasakė bu
vęs ministeris, federacinio
parlamento narys M. Wilson.
(Jį pristatė J. Kuraitė). Sakė
si toje šventovėje meldęsis
būdamas jaunuolis, o dabar
turįs progą kalbėti iš sakyk
los. Jis priminė, kad kanadie
čiams sibiriniai trėmimai ma
žai žinomi. Baltiečių pareiga
— informuoti ir kovoti už žmo
gaus teisių ir laisvių atstaty
mą Baltijos kraštuose.
Iškilmė baigta visų trijų tau
tų himnais ir grįžtamąja pro
cesija. Dalyvavo 13 kunigų,
kurių tiktai 4 buvo lietuviai
katalikai. Apeigomis vadova
vo kun. J. Staškus. Pamaldas
rengė Kanados Baltiečių Fe
deracijos valdyba, kuriai šiais
metais pirmininkauja KLB
pirm. adv. J. Kuraitė. Kor.

Pasaulio lietuvių katalikų kongresas
Už dvejų metų (1984 m. rug
sėjo 1-2 d.d.) Tpronte rinksis
laisvojo pasaulio lietuviai ka
talikai kongresan,
kuriuo
baigsis šv. Kazimiero sukaktu
vinių metų iškilmės. Vyriau
siuoju kongreso organizato
riumi ir šeimininku sutiko bū
ti dr. J. Sungaila. Painiam, di
delės apimties darbui yra su
daromas komitetas. Organiza
cinė ir finansinė atsakomybė
patikėta prityrusiam, suma
niam asmeniui, kuris, praei
tyje nekartą vadovavęs pana
šiems renginiams, sunkumų
nebijo.
Kongrese, jungiančiame re
liginę, akademinę ir muziki
nę sritis, pirmąkart bus at-

liktas
misterijos-oratorijos
pobūdžio veikalas, skirtas šv.
Kazimierui. Libretą rašo poe
tas Kazys Bradūnas, muziką
komponuoja kompoz. Darius
Lapinskas. Darbai bus visiš
kai baigti 1983 m. lapkrityje.
Su kūrėjais nuolatinį ryšį pa
laiko dr. J. Sungaila.
Šv. Kazimieras, tiesioginė
gediminaičių atžala, užgeso
1484 m. kovo 4 d. Gardine, lie
tuvių pilyje. Taigi 1984 m. žy
mi penkių šimtų metų sukaktį
nuo jo mirties. Minėtas lietu
vių katalikų kongresas vyks
šios svarbios sukakties rė
muose.
Šv. Kazimiero sukakčių
komitetas

Dauguma Toronte gyvenan
čių punskiečių dalyvavo Leono-Stasio Roginsko ir Birutės
Grigutytės vestuvėse birželio
19 d. Jungtuvių apeigas Lie
tuvos Kankinių šventovėje
atliko klebonas kun. J. Stas
kus. Vestuvinis pokylis įvyko
Anapilio Parodų salėje, daly
vaujant gausiam būriui puns
kiečių ir jų draugų. Jaunave
džiai susilaukė daug sveiki
nimų žodžiu ir raštu. Pokyliui
vadovavo J. Šarūnas.
Ontario žmogaus teisių įsta
tymo dvidešimtųjų metinių
proga birželio 16 d. “Harbour
Castle Hilton” viešbutyje buvo
surengtas minėjimas-vakarienė, kuriai vadovavo Ontario
žmogaus teisių komisijos pirm,
Ontario vyriausybė praneša, kan. Borden Purcell. Maldą
kad turizmo ir pramogų minis prancūziškai ir angliškai skai
terija, susitarusi su kultūros tė Ontario teisingumo min.
ministerija, skirs stambią pa Roy McMurtry. Vakarienės
ramą iš “Wintario” fondų vie metu buvo parodytas filmas
netams, turintiems gerų pro žmogaus teisių tema. Pagrin
jektų sporto, pramogų ir fizinio dinę kalbą pasakė Ontario
auklėjimo srityse. Tam numa premjeras W. G. Davis, iškel
tyta $20 milijonų. Prašymai damas padarytą pažangą žmo
turi būti paduoti iki š.m. rug gaus teisių apsaugos srityje.
sėjo 30 d., adresuojant Win Minėjime dalyvavo apie 700
tario Capital Grants Program, asmenų — pareigūnų ir įvai
Ministry of Tourism and Re rių tautybių atstovų. Iš lietu
creation, Queen’s Park, Toron vių dalyvavo Rūta Galinytė iš
to, Ont. M7A 2E5. Telefonas in Sault Ste. Marie, Ont., V. Ma
formacijai 965-7680.
tulaitis ir kun. Pr. Gaida.

Vacys Rociūnas, žurnalo “Į
Laisvę” redaktorius iš Klevelando, birželio 19-20 savait
galyje su šeima lankėsi Toron
te ir dalyvavo savo dukros Vi
dos Duliūnienės bei Arūno
Duliūno dukrelės krikštyno
se. Ta proga jis aplankė ir “T.
Žiburius”.
Sesuo vienuolė Magdalena
Glinskytė (Glinskį), gyvenanti
Sydney Mines, N.S., atsiuntė
laišką “TŽ” redakcijai, pra
nešdama apie jai rengiamą
1982.VII1.1 iškilmę, kurioje
bus paminėta jos vienuolinio
gyvenimo 50 metų sukaktis.
Ji yra gimusi bei augusi Ka
nadoje ir visą laiką dirbusi
su kandiečiais. Kad visai ne
užmirštų lietuvių kalbos, ku
rios pramoko iš tėvų, skaito
“T. Žiburius”.
Vyresniesiems
piliečiams
Toronto miesto pramogų sky
rius rengia įvairias pramogas
dviejuose parkuose, būtent,
Kew Gardens ir High Park. Pir
majame parke programos pra
sidės birželio 25 d. ir truks
iki rugpjūčio 27 d. High Par
ke jos prasidės birželio 28 d.
ir baigsis rugpjūčio 28 d.
Veiks kiekvieną dieną nuo 10
v.r. iki 3.30 v.p.p. (High Parke
prie Forest School).

Aušros Vartų spaudos kioske, pas
P. Adamonį Rosemonte ir “Rū
tos" klube pas seseles. Kitų vie
tovių lietuviai prašomi kreiptis
pas plokštelės platinimo koordi
natorę Ireną Lukoševičienę, 479
Bourbonnais, LaSalle, Que. H8R
2Z2. Tel. (514)366-1210.
>

Aušros Vartų Marijos paveiks
las — medžio mozaika laimėjo
premiją. Pensininkų klubų šal
pos programos dešimtmečiui pa
minėti federacirtės vyriausybės
ministerė Monique Begin suren
gė suvažiavimą Montrealyje, ku
riame dalyvavo 600 Kvebeko pro
vincijos klubų. Kiekvienas klu
bas turėjo teisę atsiųsti: po ke
turis atstovus ir parodoje išsta
tyti keturis meno radinius. Montrealio lietuvių auksinio amžiaus
— pensininkų klubui “Rūta" atsto
vavo Juozas Siaučiulis su medžio
mozaika, vaizduojančią Aušros
Vartų Mariją. Buvo trys premijos,
kurių pirmą ir trečią gavo pran
cūzės moterys, o antrą — J. Šiaučiulis už meniškai ir kruopščiai
padarytą medžio mozaiką. Ją ga
lima pamatyti “Rūtos" klubo pa
talpose. J. L.
Montrealio Lietuvių Jaunimo
Ansamblis “Gintaras” išleisdino pirmąją savo ilgo grojimo
plokštelę “Kur gintarais ...” Jo
je skamba lietuviška daina, žo
dis ir liaudies instrumentų mu
zika. Programa įdomiai sudary
ta, nenuobodi. Gintariečiai kvie
čia visus tautiečius susidomėti
šia plokštele ir ją įsigyti. Kaina
— $10. Gaunama Montrealyje:

Rašytojas Andrius Mironas iš
Los Angeles, parašęs eilę knygų
Norimo slapyvardžiu (premijuotą
apysaką "Be namų”, noveles "San
taka”), buvo atvykęs į Montrealį, kur aplankė AV kleboną kun.
J. Kubilių, P. Adamonio šeimą ir
kitus draugus. Tolimesnei kelio
nei išvyko į kitus Kanados mies
tus.
AV šventovėje pakrikštyta Vi
dos Petronytės ir Peter Turner
pirmoji dukrelė Tanya-Jennifer
vardais. Krikšto tėvais buvo Vi
dos sesuo su vyru Ch. ir Ph. Jakuboniai. Mažoji Tanya yra trečia
Bronės ir Povilo Petronių vaikai
tė.
Kun. Alf. Grauslys lankėsi Mont
realyje ir savo išsamiais pamoks
lais praturtino sekmadienius AV
šventovėje.
Muzikas Aleksandras Stankevi
čius, perkėlus seselę Teresę j Putnamą, perėmė vadovavimą mer
gaičių choro “Pavasaris”. N.B.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

^71%
įjRfJ

TeL Res.:
Bus,: 256-5355
7223545

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

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

1 ITAQ
LI lAO

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1465 DE SĘVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefono*: 766-5821; '

„

M0KAUŽ:

Trumpalaikius indėlius.............. 14-15%
Terminuotus vienerių
metų indėlius ............................. 15.0%
Uždarus terminuotus
vienerių metų Indėlius................... 15.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ...........
13.0%
Taupomąsias sąskaitas ............. 11.0%
su drauda Iki $2,000
Čekių sąskaitas.............................. 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto

Asmenines Ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS

1465 DeSeve

3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč.
9—3
Ketvirtadieniais
12 — 8

6—8

t*

12 — 6

Penktadieniais
12—6
Sekmadieniais 10.30 —12.30

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO
TVARKARAŠTIS
1982 metų liepos 1 diena —
VALSTYBINĖ ŠVENTĖ
1982 m. liepos 1 d. nebus atmatų išvežimo.
Reguliarus ketvirtadienio (liepos 1 d.) atmatų išvežimas bus
atliktas liepos 5, pirmadienį.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo
sandėlių. Balandžio mėnesį buvo surinkta 344 tonos laikraščių, 71
tona stiklų ir 7 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų
teirautis telefonu 367-7742.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
viešųjų darbų viršininkas

MIKOLA1NIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus
už prieinamą kainą. Skambinti 7695024, Toronte.

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

European Catering
Europietiškas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir
už Toronto ribų. Parūpinam salę,
muziką, gėles, gėrimus.
Skambinti: A. Gataveckienė
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba
535-1258 Toronte.

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

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

