Pasaulio įvykiai

Keliai didžiojon spaudon
Lietuvių išeivija turi gausią spaudą, kuri tarnauja
tautai, kovojančiai už savo išlikimą ir savo krašto iš
laisvinimą iš sovietinės priespaudos. Tai, be abejonės,
reikšmingas ginklas, bet siekiantis tiktai savąją orbitą.
O Lietuvos laisvinimas yra toks didelis šios epochos už
davinys, kad reikia išeiti toliau už savosios orbitos ir
įžengti tarptautinėn plotmėn. Todėl svarbu rasti kelius
į didžiąją spaudą, formuojančią tarptautinę pasaulio
opiniją. Tokio užmojo reikalingumą matome seniai, bet
nevisuoment pajėgiame jį įgyvendinti. Ypač sunku buvo
prasilaužti pirmaisiais pokario metais, kai vakariečiai
sovietus tebelaikė sąjungininkais ir priešingos opini
jos informacijas laikė propaganda. Ilgainiui dalykai
pasikeitė. Vakariečiai palengva ėmė geriau orientuo
tis, ir didžioji spauda pradėjo blaiviau bei realiau žiū
rėti į sovietinės imperijos plėtimąsi mažesnių tautų
sąskaiton. Dabar jau yra žymiai lengviau sudominti di
džiąją spaudą įvykiais pavergtuose kraštuose. Prie to
daug prisidėjo Lietuvos pogrindžio spauda, kuri, iš
versta į svetimas kalbas, atskleidė tikrąjį sovietinės
imperijos veidą. Šiuo metu didžioji spauda yra žymiai
geriau orientuota minėtoje srityje, negu praeityje.

ISDĖLTO keliai į didžiąją spaudą ir dabar nėra
lengvi. Yra daug dalykų, kurie turėtų jon patekti,
bet nepatenka. Būna plataus masto renginių, ku
rie nesulaukia jokio dėmesio iš didžiosios spaudos, bet,
kita vertus, būna mažo masto renginių, kurie susilaukia
gana daug dėmesio ir net patenka į pirmuosius pusla
pius. Dažnai tai priklauso nuo rengėjų sugebėjimo su
dominti didžiosios spaudos žmones, kurių pažiūra į
mūsų užmojus yra visai skirtinga. Tai, kas mums atro
do labai svarbu ir didinga, didžioji spauda laiko ne
reikšmingais dalykais. Pvz. dainų šventė mums yra di
delio masto, svarbus renginys, tuo tarpu didžiosios
spaudos atstovams tai atrodo paprastas mėgėjų kon
Gausiai susirinkę lietuviai Čikagoje prie Dariaus ir Girėno paminklo 1942 metais. Nuotraukos viduryje prie
certas, įdomus tiktai patiems lietuviams. Be to, didžio
vėliavų matyti ir Lietuvos prezidentas A. SMETONA. “Margučio” nuotrauka 1943 metų 13 numerio
ji spauda visų pirma žiūri į dalyko aktualumą plačia
jai visuomenei. Kartais mažas renginys, paliečiantis
jautrią visuomenės gyslą, sulaukia didelio dėmesio
gyvenamojo krašto spaudoje, nes tai gyva aktualija.
Taigi svarbu pataikyti į didžiosios spaudos' dėmesio
Mišrių šeimų problema okupuotoje Lietuvoje. Ištrauka iš pogrindžio “Aušros” 29 numerio
centrą, jausti, kuo domisi tos spaudos žmonės, ir mokė
ti taip pateikti dalyką, kad jis būtų šio momento aktua
Mišrių šeimų atsiradimo ta priemonė tampa labai pavo sos tokios poros šnekasi rusiš
lija. Tokiais atvejais keliai į dižiąją spaudą patys atsi
mūsų krašte priežasčių yra jinga.
kai. Vaikai su tėvais kalba taip
daro. Užtenka tiktai paprasto pranešimo apie būsimą
įvairių. Dalis rusų ar kitų tau
Lietuviai,
atvykę
į
Rusijos
pat
rusiškai. Jie iš inercijos
renginį.
tybių atstovų, gyvenančių Lie ar kitų respublikų miestus ar leidžiami į rusišką mokyklą.
tuvoje, tuokiasi su lietuviais miestelius, dažnai stebisi ra Ir štai rezultatas: gruzinas ir
EJA, TOKIE atvejai, kurie gali būti dienos ak
tualija, yra gana reti. Dauguma mūsų renginių ir
arba lietuvėmis. Tai pats pa dę skelbimus, kad telkiami lietuvė išaugino rusiukus .. .
mus dominančių informacijų didžiojon spaudon
prasčiausias ir nekalčiausias darbininkai į Ignalinos ato
Mišrių šeimų pasekmės la
nepatenka. Kai nėra savaimingo spaudos žmonių suatvejis. Kad tas procesas in- minės elektrinės ar Mažeikių biausiai bus juntamos ateityje.
sidomėjimo, reikia belstis į jų duris. O tam reikia tinka
tensyvėtų, dabar mokslo įstai naftos perdirbimo įmonės sta Juk tokių šeimų vaikai, netgi
mų asmenų, mokančių palaikyti ryšius su spaudos žmo
gose — nuo vaikų darželių iki tybas. Tuo tarpu Lietuvoje jau laiką save lietuviais, su savo
nėmis. Amerikiečių santvarkoje yra vadinamieji “pub
augštųjų mokyklų — visur or nimas raginamas vykti į “kom tauta bus nepilnai susiję. Ir
lic relations” žmonės, paruošti tokiems ir panašiems
ganizuojami
internacionali jaunuoliškas”, “spartuoliškas” sunkių mūsų Tėvynei išbandy
uždaviniams. Jie ima pinigus už savo patarnavimus ir
niai vakarai, susitikimai su statybas toli į rytus nuo Lie mų metu, kada kiekvienam rei
pralenda ten, kur mūsų žmonės, neturį atitinkamų ry
kitų tautybių bendraamžiais. tuvos. Kas čia — neapsižiūrė kės apsispręsti už ką aukotis,
šių, to negali padaryti. Tą patį uždavinį gali neblogiau
Aišku, nieko blogo, jei vienos jimas, kainuojantis valstybei su kuo eiti, jie eis ne už nepri
atlikti mūsų tautiečiai, turį pažinčių redakcijose. To
tautos vaikai ar jaunimas ge nemažus pinigus? Juk ar ne klausomą Lietuvą, o už tarybi
kiais atvejais dažnai nereikia nė pinigų. Jei reikia pa
riau pažins kitos tautos bend paprasčiau būtų, kad lietuviai nę Lietuvą, nes tik toji paten
skelbti kurią nors platesnę informaciją, tenka sumokė
raamžius. Su laiku ši draugys vyktų į Ignaliną ar Mažeikius, kina mišrios šeimos dvilypę
ti ir tam tikrą sumą lėšų. Tai priklauso nuo individua
tė vis stiprinama ir skatina o rusai jieškotų darbo savo prigimtį. Iš mišrių šeimų dau
lių atvejų. Kartais kelią į didžiąją spaudą praskina
ma, o toliau, jau subrendus, krašte? Deja, tai iš anksto ap giausia kils išdavikų ir Tėvy
kurio nors laikraščio bendradarbis, turįs nuolatinę
žiūrėk, ir sumainomi žiedai galvota ir gerai apskaičiuota nės duobkasių. Štai tarybinis
savo skiltį. Jeigu jis gauna įdomios medžiagos apie Lie
su kitataučiais. Taip ši nekal- priemonė tautų maišymui ska žvalgas Richardas Zorgė. Ne
tuvą bei lietuvius, mielai panaudoja savo straipsniams.
tinti. Juo daugiau to maišymo, vien komunistinė pasaulėžiū
Panašiai yra su spaudos fotografais. Jie gali prakišti
juo
daugiau mišrių šeimų.
ra pastūmėjo šį vokietį šnipi
nius deficitus, kurie būdavo
nuotraukų iš lietuvių gyvenimo, jeigu jos susijusios su
padengiami iš Kanados iždo.
Tam pasitarnauja ir kari nėti Tarybų Sąjungos naudai,
kuriuo nors aktualiu įvykiu. Redakcijose, kur dirba
Net ir rekordinis pašto paslau nės prievolės atlikimas toli bet ir tai, kad jo motina buvo
ir lietuviai, lengviau praeiti su informacija apie Lie
gų pabranginimas problemos už Lietuvos. Dažni atvejai, kai rusė!
tuvą, bet kol kas tokių redakcijų mažai tėra. Ir iš viso
O kokia padėtis šiandien?
neišsprendė. Pašto vadovybė jaunuolis iš tarnybos grįžta
keliai didžiojon spaudon yra labai įvairūs. Juos tenka
Palyginus su kitomis tary
dabar galvoja 2.831-oje kaimo ne vienas, o su rusaite. Sūnus
rinktis pagal vietos sąlygas.
apylinkėje atsisakyti siuntų
parodo savo tėvams marčią, binėmis tautomis, lietuviai
pristatymo šeštadieniais. Bus bet kalbos tarp jų nebūna, visada buvo gana atsparūs tau
įvestas tik penkių dienų sa nes marti nemoka nė žodžio tybių maišymui. Tiesa, tam
KANADOS ĮVYKIAI
daug įtakos turėjo religija.
vaitinis pristatymas, kaip ir lietuviškai, o tėvai — rusiškai.
miestuose. Tokiu atveju me
Santuoka su kitataučiais XIX šimtmetyje ir XX pradžio
tinis biudžeto deficitas būtų labai retai atneša tikrą laimę je nemažai lietuvių buvo su
sumažintas $34 milijonais. ir harmoniją. Jų kiti įpročiai, darę mišrias šeimas su len
Nelegalus paštininkų strei papročiai, tradicijos. Tai, kas kais, nes lenkai yra katalikai,
Finansų ministerio A. Mac- mėje darbininkams dabar rūpi kas, apie kurį karingai šneka lietuviui atrodo sava ir bran bet beveik negirdėta, kad lie
Eacheno biudžetu įvestas at išsilaikymas dirbančiųjų ei J. C. Parrotas, galėtų būti už gu, anam atrodys svetima, ne tuvis būtų tuokęsis su ruse.
Todėl iki okupacijos lietuvio
lyginimų didinimas valdžios lėse, o ne kažkoks su pro baigtas darban nenorinčių reikalinga, net juokinga.
Lietuvoje kas ketvirta san rusiška pavarde beveik nie
bei valdinių bendrovių tar paganda susietas visuotinis grįžti streikuotojų atleidimu
bei jų pakeitimu bedarbiais, tuoka išyra. Skiriasi ir lietu kada nesutikdavai.
nautojams po 6% ir 5% sekan streikas.
čių dvejų metų laikotarpyje
Karingesnis yra paštininkų kurių armija yra peržengusi viškos šeimos. Bet mišrios šei
Keturiasdešimt
įnirtingos
mos išyra kur kas dažniau.
susilaukė griežto Kanados unijos vadas J. C. Parrotas, milijoną.
antireliginės
propagandos
Nėra jokios abejonės, kad iš metų padarė savo: nors lietu
Darbo Kongreso pirm. D. Mc- paskelbęs savo unijos pasi
Kovą Kanados pašto mono
Dermotto pasmerkimo ir net ruošimą streikui, nors pasi poliui, nepaisydamas galimos daugumos mišrių šeimų laimi viai ir laikomi religingiausia
gi grasinimo visuotiniu visų rašytoji sutartis, unijos na kalėjimo bausmės, yra paskel tik rusai. Dažniausiai su mūsų Tarybų Sąjungos tauta, bet
unijų streiku. Kongresas jun riams atnešusi tikrai didelius bęs M. Rosenbergas, Kitchene- tautiečiais tuokiasi rusai at religijos įtaka, palyginus su
gia 2,3 milijono unijų narių. laimėjimus, tepasibaigs š. m. rio burmistras Ontario pro vykėliai. Jie lietuvių kalbos praeitimi, labai sumažėjo, tuo
Iš jų vadų posėdžio Otavoje gruodžio 31 d. Pagal parlamen vincijoje. Elektros, dujų ir nemoka, todėl šeimoje kalba pačiu sumažėjo ir religijos,
D. McDermottas išėjo gerokai tui pateiktą įstatymą paštinin vandens sąskaitos vartoto ma tik rusiškai. O tokių šeimų kaip kliūties trukdančios su
švelnesnis. Esą tokiam strei kai, kaip ir kiti valdžios tar jams šiame mieste pristato palikuonys dažniausiai save daryti mišrias šeimas su kita
kui šiuo metu dar nėra planų. nautojai, negalės streikuoti mos šiam tikslui pasamdytų laiko tik rusais, nors kaikurie tikiais vaidmuo (dar dažniau
Pirmiausia bus naudojama in iki 1985 m. sausio 1 d. Jų lau žmonių. Už kiekvieną sąskai iš jų su lietuviška pavarde. — su visiškais ateistais). Štai
dėnų kovos taktika — smogti kia be jokių derybų prideda tą jie gauna tik po 9 centus, Kai santuokinis rusas priver jums dar vienas paaiškinimas,
vietinį smūgį ir pasitraukti. mi du metiniai atlyginimų pa kai tuo tarpu paštui reikėtų čia šeimą persikelti į Rusiją, kodėl dabar taip įnirtingai
Atrodo, jis turi galvoje darbo didinimai po 6 ir 5 nuošimčius. mokėti 30 centų. Pasak bur tada šeimoje nieko lietuviško kovojama su tikėjimu!
sulėtinimus, kurie oficialiai Pasak J. C. Parroto, paštinin mistro M. Rosenbergo, mies nebelieka!
Iš kitų respublikų mišrių
vadinami taisyklių laikymusi. kų streikas gali prasidėti dar tas kasmet sutaupo $45.000.
Net susituokus dviems ne- šeimų skaičiumi gausios Uk
Visuotinį streiką, matyt, at prieš parlamentui įteikto įsta Esą nėra jokio reikalo rem rusams, dažniausiai laimi ru raina, Moldavija ir Latvija.
meta privačių darboviečių tymo patvirtinimą. Jis, matyt, ti blogai savo darbą atliekan sai. Pavyzdžiui, lietuvė ište Mus ypač jaudina brolių lat
unijos, oficialiai nepaliestos užmiršta, kad paštas yra val tį paštą, kuris, net ir gauda ka už gruzino. Žmona nemoka vių ateitis. Nejau ir juos iš
atlyginimų didinimo suvaržy džios bendrovė, įsipareigoju mas 30 centų už laišką, neįsten- gruzino kalbos, vyras — lietu tiks prūsų likimas?
mų. Augančio nedarbo grės si pašalinti didžiulius ligšiolivių. O šnekėti reikia. Tad vi
(Nukelta į 8-tą psl.)
J. Medvėgalis
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Priešinasi darbininkų unijos

JAV PREZ. R. REAGANAS PASIŪLĖ PASIŲSTI TŪKSTANTI
KARIŲ į vakarinį Beirutą užtikrinti saugiam PLO organizacijos
vado Y. Arafato bei jo karinių dalinių pasitraukimui iš Libano.
Šiam tikslui galėtų tuojau pat būti panaudoti marinai, kurių VIsis JAV laivynas Viduržemio jūroje turi 1.800. Atrodo, bus siekia
ma tarptautinės kariuomenės taikai Libane užtikrinti. Jai savo
duoklę yra pažadėjusi ir Prancūzija. Amerikiečių išsikėlimas Li
bane labiausiai erzina Sovietų Sąjungą. Kompartijos vadas L.
Brežnevas specialiu laišku perspėjo R. Reaganą, kad tokiu at
veju jis turės imtis atitinkamų priemonių. Didžiausią problemą
sudaro Sirijos atsisakymas įsileisti vakariniame Beirute apsup
tus karinius palestiniečių dalinius, turinčius apie 8.000 vyrų.
Išimtis greičiausiai tebūtų
padaryta Y. Arafatui bei ki kai betgi pabrėžia, kad jie nė
tiem PLO organizacijos va ra nusistatę prieš Izraelį, ta
dam. Specialus R. Reagano čiau jiems nepatinka premje
pasiuntinys P. Habibas dabar ro M. Begino vyriausybės pasi
planuoja palestiniečių karių
rinkta taktika.
išvežimą laivais. Tokiu atve
Naciai Maskvoje?
ju betgi reikia surasti arabų
Londono laikraščio “Obser
šalis, kurios sutiktų juos įsi
leisti. Izraelis vėl atnaujino ver” pranešimu, Maskvoje
vakarinio Beiruto apšaudymą, veikia nelegali naujųjų nacių
panaudodamas tankus, arti grupė, į savo eiles telkianti
lerijos pabūklus ir karo lai jaunimą. Ant namų sienų ir
vyną. Penkiom dienom buvo tvorų atsiranda nudažytų
nutrauktas elektros, vandens, svastikų, pasirodo šūkių: “Tik
maisto, medicinos reikmenų fašizmas išgelbės Rusiją!”
tiekimas vakariniam Beiru- Esą ta grupė nori išgelbėti
tui, sustabdant net ir Raudo baltąją rasę, kurion įjungia
nojo Kryžiaus siuntas, nors rusus, ukrainiečius, gudus,
toje miesto dalyje yra 500.000 lietuvius, latvius ir estus. Nau
civilių gyventojų ir tik 8.000 jieji naciai visus žydus nori
PLO karių. Paskutiniuose ap išsiųsti Izraelin, pietinės ir
šaudymuose buvo paliesti ke centrinės Azijos respublikas
lių užsienio ambasadų pasta paversti kolonijomis, kurios
tai, sužeistas vienas Britani turėtų parūpinti maistą bal
tosioms tautoms europinėje
jos diplomatas.
Rusijos dalyje. Jie smerkia
Politinė globa?
dabartinį režimą, nes jis
Egipto prez. H. Mubarakas teoriškai remia visų tautybių
pasiūlė palestiniečių PLO lygybę Sovietų Sąjungoje, nors
organizacijai, pralaimėjusiai praktiški rezultatai būna kiti.
karinius veiksmus Libane, Naujieji naciai š. m. balan
imtis politinių metodų. Pa džio 20 d. netgi bandė švęsti A.
sak jo, Kaire galėtų būti suda Hitlerio gimtadienį “Lyros”
ryta palestiniečių vyriausy kavinėje. Susirinko apie 120
bė išeivijoje, kuri ateityje ga jaunuolių, kurie taip įsismagi
lėtų pradėti tiesiogines dery no, kad Puškino aikštėje pra
bas su Izraeliu dėl savivaldos dėjo muštynes su žiūrovais,
arabams vakarinėje Jordano grįžtančiais iš futbolo rungty
pakarantėje ir Gazos juosto nių. Dalis mušeikų buvo su
je dėl taikaus palestiniečių imti, bet paleisti be jokios by
problemos sprendimo. Pana los, tik komjaunimo organiza
šios nuomonės yra ir Pasauli cijai buvo įsakyta sustiprinti
nio Žydų Kongreso pirm. E. antinacinę propagandą mo
Bronfmanas, pataręs Izraeliui kyklose.
Paryžiuje įvykusiuose posė
Kovoms pasibaigus
džiuose siekti palestiniečių
Argentinos ekonomijos mireikalų sprendimo, taikos
su arabais. Remiantis viešo nisteris J. D. Pastore pradė
sios nuomonės duomenimis, jo tvarkyti visiškai pašliju
Izraelio invazijai į Libaną pri sius ekonominius reikalus.
tarė 83% izraelitų, bet 67% Pirmiausia jis paskelbė dvie
pasisako prieš Beiruto užėmi jų dalių pezo nuvertinimą.
mą. Nerimas jaučiamas ir JAV Komerciniams reikalams pežydų eilėse, kur netgi buvo su zas buvo nuvertintas 27,4%.
rengta protesto demonstracija Vienas JAV doleris dabar bus
prie Izraelio ambasados Va vertas 20.000 pezų. Šios ver
šingtone. Daug kam nepatinka tės bus laikomasi prekyboje
įsiveržimo Libanan atneštos su užsieniu. Turistams įsteig
labai didelės aukos civiliams tame finansiniame skyriuje
gyventojams. Šia tema prade už JAV dolerį bus mokama
da šnekėti ir kaikurie lig šiol 26.000 pezų. Argentinos ban
Izraelį rėmę JAV senatoriai. kas taipgi sumažino mėnesi
Jiem nerimą kelia Izraeliui nes palūkanas indėliams iki
JAV parūpinti ginklai, kurie 5%, paskoloms — iki 6%. Jos
iš tikrųjų buvo skirti tik savi dabar bus gerokai mažesnės
gynos reikalams, o dabar nau už siaunčiančią infliaciją, per
dojami ofenzyvai. Tokie kriti nai pasiekusią 130%.
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Neilgai tesidžiaugė darini vainiku
Prisimenant a.a. kunigo Petro Ažubalio darbus mirties metinėse

Vilniečių sąskrydis pas vilnietį
Šiaurės Amerikos vilniečiai metiniame suvažiavime
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Žinynas iš Lietuvos
“Katalikų kalendorius — žinynas 1982”, išleistas KauneVilniuje Lietuvos vyskupu konferencijos
“TŽ” redakciją pasiekė re
tas leidinys, pirmas tokio po
būdžio, būtent, liturginis ka
lendorius, skirtas daugiausia
kunigams su paaiškinimais,
pastabomis apie naujosios li
turgijos pritaikymą ir sielova
dinius reikalus. (Anksčiau
buvo dauginamas rotatoriumi).
Pradžioje išspausdinta “Mal
da už Bažnyčią ir žmoniją",
sukurta belgą kardinolo Leono-Juozapo Suenenso, išversta
iš prancūzų kalbos kun. Bro
niaus Bulikos, Jiezno klebo
no. Toliau eina kiekvienai me
tų dienai skirti liturginiai nu
rodymai.
Informacinėje leidinio da
lyje įdėtas kan. Jono Mintaučkio rašinys apie dabartinį Šv.
Tėvą Joną-Paulių II, vargingą
jo kelią į kunigystę ir vėliau
greitą kilimą hierarchijoje.
Prie rašinio pridėta ir Šv. Tė
vo Jono-Pauliaus II nuotrau
ka.
Versdamas leidinį, randi
pilną kardinolų sąrašą, bū
tent, 127, kurių dalis jau yra
mirę, taip pat — statistines
žinias apie Katalikų Bendriją
pasaulyje pagal oficialų šalti
nį “Annuario Pontificio 1981”.
Sausas informacijas pertrau
kia belgų kardinolo LeonoJuozapo Suenenso poetinė
malda, išversta kun. Broniaus
Bulikos. Štai pirmasis jos pos
mas: “Kodėl tu esi pilnas vil
čių, kai aplink tokia suirutė?
— Todėl, kad aš tikiu, jog Die
vas kiekvieną rytą iš naujo su
kuria pasaulį, ir aš einu pasi
tikti naujos dienos. Nes Dievas
visada mums gali duoti tai, ko
niekas nelaukia. Šis Nelaukia
masis — Dievas mus gelbsti iš
visko, kas mus sukausto ir su
riša pančiais, išsklaido visus
apskaičiavimus ir spėjimus.
Šis Nelaukiamasis — Dievas —
myli mus, savo žmones, kaip tė
vas vaikus, ir niekas negali
žinoti, kokių dovanų dar at
neš meilė. Štai iš kur išteka
skaidrioji visų mano vilčių
upė”.
įdomiausia yra žinyno da
lis apie Lietuvą. Pirmiausia
sužymėti vyskupai — Romual
das Krikščiūnas, apašt. Pane
vėžio administratorius; Liud
vikas Povilonis, apašt. Kauno
ir Vilkaviškio vyskupijų ad
ministratorius;
Vincentas
Sladkevičius, apašt. Kaišiado
rių administratorius, gyv. Pa
biržėje, Biržų rajone; Julijo
nas
Steponavičius,
apašt.
adm., gyvenantis Žagarėje,
Joniškio rajone, Ždanovo 5-2.
Kad šie du vyskupai gyvena
tremtyje, nepažymėta.

Lietuvos vyskupų konferen
ciją sudaro: pirmininkas —
vysk. L. Povilonis, sekretorius
— kun. valdytojas AlgirdasKazimieras Gutauskas, nariai
— vyk. dr. Romualdas Krikš
čiūnas, kan. valdyt. Juozapas
Andrikonis, mons. generalvi
karas Liudvikas Mažonavičius,
kun. valdyt. Antanės Vaičius.
Tarpdiecezinės Kauno ku
nigų seminarijos vadovybę su
daro: rektorius kun. prof. dr.
Viktoras Butkus, vicerektorius
kun. Vytautas Vaičiūnas, pre

fektas kun. Algimantas Kajackas, dvasios tėvas kun. Stepo
nas Brazdeikis, prokuratorius
kun. Algirdas Turčinskas. Dės
tytojai: kun. doc. Pranciškus
Vaičekonis, kun. doc. dr. Juo
zapas Pranka, kan. doc. Petras
Žiukelis, kun. doc. Vladas Michelevičius, kun. doc. Pranciš
kus Tamulevičius.
Seminarijoje yra penki kur
sai. Pirmasis skirtas filosofi
jai, kiti — teologijai. Baigę
penktąjį kursą šventinami ku
nigais. Jame 1981-82 mokslo
metais buvo 18 klierikų. Jie
visi jau įšventinti kunigais.
Ketvirtame kurse buvo 13 klie
rikų, trečiame —17, antrame —
23, pirmame — 23. Iš viso 198182 m. metais buvo 94 klierikai.
Pateikti visų vyskupijų kuni
gų sąrašai su gimimo, įšventi
nimo datomis ir adresais.

Atskiroje lentelėje pateikta
1981 m. liepos mėnesio statis
tika apie šventoves ir kunigus.
Iš jos matyti, kad dabar Lie
tuvoje yra iš viso 630 švento
vių, kurių 519 turi savo klebo
nus ar administratorius, 111
yra aptarnaujamos iš kitur.
Klebonų ir administratorių
yra 506, vikarų — 67, altaris
tų, rezidentų, ligonių — 116,
dirbančių kurijose ir semina
rijoje — 20. Iš viso' kunigų yra
709.
1980 m. Lietuvoje mirė 19
kunigų, įšventinta naujų — 11;
sumažėjo 8 kunigais. Mirusių
amžiaus vidurkis — 75 metai 3
mėnesiai. 1981 m. mirė 17 ku
nigų, įšventinta naujų — 14;
sumažėjo 3 kunigais. Mirusių
amžiaus vidurkis — 73 metai
8 mėnesiai; iškunigauta po
47 metus.
Paskutinėje leidinio daly
je “Dokumentai, faktai” iš
spausdintas vertimas VI vys
kupų sinodo Romoje kreipi
mosi į krikščioniškąsias šei
mas šiuolaikiniame pasaulyje,
Lietuvos vyskupų bei vyskupi
jų valdytojų raštas “Švento
Kazimiero jubiliejui artėjant”
ir kun. Br. Bulikos rašinys apie
tarptautinį eucharistinį kon
gresą Lurde, kuriame pats da
lyvavo.
Pabaigai įdėtos dvi latvių
katalikų giesmės “Laimink sa
vo žmones” ir “Skamba laba
nakt varpai”, išverstos kun.
Kazimiero Vaičionio.

Leidinys spausdintas “Vaiz
do” spaustuvės Vilniuje, turi
152 psl. Kietais viršeliais.
Leidinio pradžioje įdėta spal
vota Aušros Vartų Marijos pa
veikslo nuotrauka.

“Aš mačiau kaip sušaudė Lavalį...”

AfA
JUZEFAI TRINKIENEI

Pagal Paryžiaus advokato Alberto Naud atsiminimus

J. VASAITIS

jos advokatai, į kuriuos Lava
lis buvo kreipęsis, nes bijojo
asmeninio keršto ir nenorėjo
pakenkti savo karjerai. Tad
teismo pirmininkas Mongibeaux paskyrė advokatus iš re
zistentų prieš vokiečių oku
paciją tarpo — Albert Naud
(šių atsiminimų autorių), Ja
cques Baraduc ir advokatąpadėjėją Jaffre. Šie advokatai
reikalavo bylą atidėti ir duoti
jiems pakankamai laiko susi
pažinti su bylos dokumentais
ir pasiruošti gynybai.
Lavalis tačiau nesutiko nau
dotis teismo skirtųjų advoka
tų gynimu. Jis teismui pareiš
kė ginsis pats be advokatų.

Dėl advokato Alberto Naud
atsiminimų apie Prancūzijos
ministerio pirmininko Pierre
Lavalio. teismą ir egzekuciją
objektyvumo negali būti jo
kių abejonių, nes jis nebuvo
Lavalio artimas draugas, be to,
jis Lavalio pasirinktai linijai
dėl santykių su Vokietija buvo
priešingas. Jis nebuvo Lavalio
pasirinktas, bet buvo teismo
paskirtas pagal Prancūzijos
baudžiamojo proceso nuosta
tus.
Pierre Lavalis buvo vienas
žymiausių Prancūzijos politi
kų. Prieš II D. karą jis buvo
populiarus visame pasaulyje
Taip Lavalio teismo proce
kaip parlamentaras, užsienio
sas
ir praėjo be advokatų —
reikalų ministeris ir ilgame
tis ministeris pirmininkas, gynėjų. Tačiau teismo skirtieji
turėjęs daug įtakos į Vakarų advokatai dalyvavo teismo po
sėdyje kaip stebėtojai. Vėliau,
Europos politiką.
Hitlerio armijoms užėmus vykdant mirties sprendimą La
Prancūziją, jis nepabėgo į už valiui, teismo skirtieji advo
sienį kartu su gen. De Gaul- katai turėjo Lavalį lydėti į eg
liu, bet pasiliko, kaip ir mar zekucijos vietą.
šalas Petainas, “kartu su savo
Teismo posėdis
tauta” — kaip jie abu sakėsi.
Teismo pirmininkas: “Ar
Vokiečiai jų populiarumą iš
naudojo ir vadinamoje Vichy kaltinamasis sutinka atsakinė
vyriausybėje paliko maršalą ti į teismo klausimus?
Lavalis: “Pone teismo pirmi
Petainą Prancūzijos preziden
tu, o Lavalį — ministeriu pir ninke, aš atsakysiu į visus teis
mo klausimus, tik prašau leisti
mininku.
Amerikiečių armijoms užė man susipažinti su bylos do
mus Prancūziją, į valdžią atėjo kumentais”.
Teismo pirmininkas: “Ar
“maquis” — ginkluota pogrin
tamsta
nori susipažinti su vi
džio organizacija, kovojusi
prieš nacių okupaciją ir prieš sais veiksmais, kuriuos atli
prancūzus, įtartus bendradar kai paskutiniųjų 4 metų laiko
biavimu su naciais. Tada mar tarpyje ir kuriuos žino visa
šalas Petainas ir ministeris Prancūzija?”
Lavalis: “Aš manau, kad į
pirmininkas Lavalis, bijodami
klausimą,
kurį dabar man pa
jų keršto, pasitraukė į bebai
teikiate, geriau tiktų atsakyti
giančią griūti Vokietiją.
proceso įstatymų prisilaikan
Kai ir Vokietija buvo oku čiam teismui.”
puota, maršalas Petainas pats
Teismo pirmininkas: “Ar
grįžo į Paryžių ir pasidavė to
meto Prancūzijos valdžios or tamsta nori ir toliau taip įžū
ganams, kuriuos sudarė vokie liai teisme laikytis?”
Lavalis: “Pone pirmininke,
čių okupacijos metu buvę
prancūzų pogrindžio kovoto tamsta taip formuluoji klau
jai — partizanai, vadinami simus, kad juose kartu yra ir
“maquis”. Jie suorganizavo tamstos atsakymas. Teismo
Petainui “karo” teismą ir nu orumui išlaikyti bus geriau,
teisė jį mirties bausme — su jei aš nieko nesakysiu.”
Teismo pirmininkas: “Būk
šaudyti. Vėliau augštesnieji
valdžios organai mirties spren lėje, kurioje dabar atsidūrei,
dimą pakeitė kalėjiniu iki gy tamsta nori pasakyti, kad esi
vos galvos. Būdamas kalėji nebaustinas?”
Lavalis: “Aš to nesakau, tik
me jis ir mirė.
Lavalis iš Vokietijos nuskri manau, kad yra dalykų, kurie
do į Ispaniją pas generolą už mus visus stovi augščiau,
Franco ir prašė politinės glo būtent, tiesa ir teisingumas,
bos. Tačiau generolas Franco, kurį turite parodyti mano by
bijodamas sąjungininkų kerš loje.”
to ir sankcijų, atsisakė jam
Biondi — prisiekęs posėdisuteikti politinę globą. Tada ninkas šūkteli iš savo vietos:
Lavalis nuskrido į Austriją ir “Teisingumas tau bus parody
Vienos mieste pasidavė ameri tas!”
kiečių okupacinęs karo val
Lavalis: “Aš žinau, kad teis
džios organams. Amerikiečiai
mas sprendimą padarys, ta
jį perdavė “maquis” valdžiai čiau tiesa pasiliks augščiau
Paryžiuje, kur jis buvo įkalin visa ko.”
tas ir vėliau nuteistas mirties
Kitas prisiekęs posėdininbausme.
kas sušunka: “Taip, teisingu
mas tau bus parodytas!” Tre
Be advokatų
čias prisiekęs posėdininkas:
Lavalio teismą aprašė Pran “Tiesa bus prancūziška!”
cūzijos teismo skirtas Lavaliui
Teismo pirmininkas: “Tams
ginti advokatas Albertas Naud ta nenori atsakinėti į klausi
savo atsiminimuose, parem mus?”
tuose teismo stenogramomis.
Lavalis: “Klausimų, surištų
Pirmajame teismo posėdyje su mano bylos esme, man nepa
1945 m. spalio 4 d. paaiškėjo, teikiate. Tai ką aš turiu atsa
kad Lavalis neturi gynėjo — kyti?”
advokato. Baudžiamasis Pran
Teismo pirmininkas: “Tik tu
cūzijos procesas įsakmiai rei pamanyk, jis nenori atsakinėti
kalauja, kad kaltinamajam į mano klausimus! Tai tokią
būtų parūpinta gynyba. Lavalį laikyseną tu pasirinkai teis
ginti atsisakė visi Prancūzi me?”

Lavalis: “Pone pirmininke,
ką galiu atsakyti į agresyvų
puolimą —juk manęs nieko neklausiate.”
Teismo pirmininkas: “Posė
dis baigtas. Sargyba, išveski
te kaltinamąjį!”
Vienas iš prisiekusiųjų posėdininkų: “Smirdalius!” Ki
tas prisiekęs posėdininkas:
“Jieškokit virvės jam pakarti!”

mirus Lietuvoje,
sūnus — BOLESLOVĄ Toronte, ADOLFĄ Australijoje,
bei jų šeimas ir gimines giliai užjaučiame ir nuoširdžią
užuojautą reiškiame Stasė irA/eksas Kalūzos

Liuda ir Vaclovas Morkūnai
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Trečias prisiekęs posėdinin
kas, kurio pavardė teismo ste
nogramose įrašyta Germinalis:
“Ne virvės, bet 12 kulkų! Už
dviejų savaičių tu užsičiaup
si, niekše!”
Teismo pirmininkas: “Ponai,
ponai — rimties! Čia ne vie
šas mitingas!”
Teismo sprendimas
Po tokio teismo posėdžio
visiems buvo aišku, kad teis
mas nemano laikytis baudžia
mojo proceso nuostatų. Pary
žiuje plačiai buvo kalbama,
kad nesilaikymas tradicinio
augščiausiojo teismo orumo
gali
pakenkti
Prancūzijos
prestižui užsienyje. Tačiau
tos kalbos nepadarė įtakos į
augščiausiojo teismo teisėjų
laikyseną Lavalio byloje. Dau
gelis Prancūzijos teisininkų
pradėjo labai nerimauti dėl
tokios teismo laikysenos, ir
tai Prancūzijos respublikos
vardu! Tačiau niekas neišdrį
so viešai kelti balso, nes bijo
jo “maquis” teroro ir minios
keršto.

Teismo sprendimas buvo
toks: augščiausias Prancūzi
jos respublikos teismas savo
posėdyje vienbalsiai nutarė
nubausti Pierre Lavalį mir
ties bausme jį sušaudant, be
teisės apeliuoti ar prašyti ma
lonės pasigailėti.
Sprendimo įvykdymas buvo
organizuojamas paskubomis.

Bandė nusinuodyti
Fresnes kalėjimo mirtinin
kų kameroje uždarytas Lava
lis, išgirdęs teismo sprendi
mą, kuris jam buvo perskaity
tas, bandė nusinuodyti, pra
rydamas ciano piliulę prieš
pat egzekucijos personalui
įsiveržiant į jo vienutę.

FresneS kalėjimo viršinin
kas skubiai pranešė generali
niam prokurorui apie tą įvykį.
Atėjęs į Lavalio vienutę gene
ralinis prokuroras šaukė: “Su
laikykite jį nuo apsinuodiji
mo! Mes turime įvykdyti mir
ties bausmę jį sušaudant!”
Generalinis prokuroras la
bai rūpinosi gelbėti Lavalį
nuo apsinuodijimo ir vis ragi
no kalėjimo medicinos perso
nalą pašalinti nuodus. Netru
kus atvyko ir vyriausias kalė
jimo gydytojas Masmonteil su
dviem padėjėjais. Pažinojau
aš tą gydytoją, nes jis yra bu
vęs mano klientas. Jis nedrau
giškai pažvelgė į mane ir greit
išėjo iš vienutės. Du jo padė
jėjai vergiškai griebėsi nuo
dų šalinimo ir Lavalio gaivini
mo.
Pamažu Lavalis buvo atgai
vintas, ir jo gyvybė šiuo metu
buvo išgelbėta.
Po to tuoj prasidėjo tyrinėji
mas ir įtarinėjimai, kas galėjo
atnešti ir paduoti Lavaliui tą
ciano piliulę. Tačiau kaltinin
kas nebuvo susektas.
(Bus daugiau)

Nuliūdęs palaidojau mylimą žmoną

a. a. BRONĘ JANČIUKIENĘ,
kuri iškeliavo amžinybėn
1982 m. balandžio mėnesio 29 dieną.
Nuoširdžiai dėkoju kunigui klebonui Justinui Ber- tašiui už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias ir gražų
pamokslą šventovėje, už maldas ir liturgines apeigas
kapinėse. Nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams, taip
pat visiems, užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems
vėžio ligų fondui, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems
užuojautą spaudoje, žodžiu bei raštu. Dėkoju visiems,
dalyvavusiems laidotuvėse ir suteikusiems įvairią pa
galbą tuo metu, kai ji buvo man labai reikalinga.
Visada dėkingas —
Nuliūdęs vyras Vytautas dančiukas
Winnipeg, Man.

•
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JOANA PAULIONYTĖ
staiga ir visai netikėtai, vos 35 metų sulaukusi, 1982 m.
birželio 11 d. išsiskyrė iš mūsų tarpo. Palaidota lietu
vių kapinėse Mississauga, Ontario.
Gilią padėką reiškiame Lietuvos Kankinių parapijos
klebonui kun. Jonui Staškui už maldas laidotuvių na
muose, už gedulingas pamaldas Lietuvos Kankinių
šventovėje ir už palydėjimą į kapines.
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų ir a. a. Joanos
draugams bei pažįstamiems už liūdesio dienose iš
reikštą mums užuojautą bei paguodą žodžiu, raštu ar
spaudoje. Dėkojame už gėles gautas namuose. Nuo
širdžiai dėkojame už a. a. Joanos pagerbimą apsilankąnt laidotuvių namuose, papuošiant karstą gėlėmis,
dalyvaujant pamaldose ir palydint ją į amžiną poilsio
vietą.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas šventoms Mišioms,
“Tėviškės Žiburiams”, Kanados Lietuvių Fondui ir
“Easter Seals Society”.
Didžią padėką reiškiame visiems už visokeriopą pa
galbą, kuri mums tikrai buvo reikalinga; ypatingai ruo
šiant vaišes Toronte ir Londone. Nuoširdus ačiū Lon
dono “Pašvaistės” chorui už giedojimą gedulo pamal
dų metu Londone.
Jūsų dalyvavimas pagerbiant a. a. Joaną ir jūsų už
uojauta teikė mums stiprybės.
Liūdintys:/Wama Elena Paulionienė
brolis Jurgis Paulionis ir giminės

Canabian Slrt jfflemorialš 3Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame
gal projektus ir taip pat turime dii
pasirinkimų pagamintų paminklų
tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėti
neskubėdami atlikti visą menišką d:
pagal pageidavimus.

Liturginį kalendorių paren
gė liturginė Lietuvos vysku
pijų komisija, žinynui medžia
gą pateikė vyskupijų kurijos,
leidinį redagavo kun. Vaclo
vas Aliulis.
Darbas atliktas rūpestingai.
Leidinys atspaustas ant gero
popieriaus. Lietuvos okupaci
ją primena tiktai keturių ei
lučių įrašas rusų kalba pačia
me leidinio gale: “Katoličeskij
kalendar-spravočnik na 1982
god” ir pastaba, kad tai Lie
tuvos episkopato leidinys.
Pr. G.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
★

★

BROLIUI

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

AfA
ANTANUI GIEDRAIČIU!
mirus, Tautos Fondo valdybos pirmininkui JUOZUI
GIEDRAIČIUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią .
užuojautą —
Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

Mylimai Motinai

KRAUTUVĖS:

Transatlantinių lakūnų DARIAUS ir GIRĖNO paminklas Soldino miške, kur šie drąsieji lakūnai žuvo 1933 metais.
Šią sritj dabar valdo Lenkija, o paminklo priežiūra rūpinasi Vroclavo lietuviai

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442

Tel. 699-4444

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

Gėrisi lietuvių pavyzdžiu

Tėviškės Žiburiai

•
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Lenkų laikraštis apie lietuvių valdymų Ukrainos ir Gudijos žemių praeityje

Š. m. birželio 1 d. Toronto tai buvo rašomi kirilika. Iš to
lenkų laikraštyje “Związko- reikia padaryti išvadą, kad
wiec” išspausdintas Stanley lietuvių okupuotieji kraštai
Cegielniak straipsnis apie nepatyrė ekonominės, tauti
Maskvos ekspansiją.
nės ir religinės priespaudos.
Ši padėtis pasikeitė po Liub
Istoriniai sovietų šaltiniai
nekalba apie Maskvos užka lino unijos. Lenkų didikai ėmė
riavimus ar okupacijas, bet kurtis Gudijoje ir Ukrainoje.
vartoja tokius posakius, kaip Karaliai lengva ranka duoda
“XVI šimtmetyje Kazanės ir vo kunigaikščiams ir netgi ba
Astrachano chanatai buvo pri jorams didelius ariamos že
jungti prie Rusijos, Pavolgės mės plotus, miškus ir netgi
ir Šiaurės Kaukazas įėjo į ru kaimus. Naujieji savininkai
sų valstybės sudėtį, vakarų dažnai ištisus kaimus nuomo
Sibiras buvo apgyvendintas, davo arba paskirdavo jiems
karas Bagdono Chmielnickio prižiūrėtojus. Kartu prasidė
su Lenkija baigėsi Ukrainos jo gudų ir ukrainiečių bajo
prisijungimu prie Rusijos . ..” rų lenkinimas, ekonominė,
religinė ir tautinė priespau
irt.t.
Paskutinysis
gediminaitis da. Tai privedė prie visos ei
Zigmantas III Augustas (len lės valstiečių-kazokų sukili
kams paskutinysis jogailai- mų, kurių didžiausias buvo
tis — Zigmantas II Augustas), Bagdono Chmielnickio vado
KLK Moterų Draugijos Anapilio skyriaus narių dalis prie a.a. kun. PETRO AŽUBALIO paminklo Šv. Jono lietu norėdamas lietuvius prispirti vaujamas, privedęs prie Ukrai
vių kapinėse Mississaugoje. Ontario
Nuotr. M. Borusienės greičiau pasirašyti Liublino nos prijungimo prie Rusijos
uniją, pavedė lenkams admi (1654). Chmielnickiui atrodė,
nistruoti Ukrainą, kuri ligi kad rinkdamasis tarp Turki
to laiko buvo lietuvių žinio jos, Lenkijos ir Rusijos jis
pasirinko mažiausią blogį.
je.
Ukrainiečiams sunku būtų
Kalbėdamas apie Lietuvos- buvę kariauti prieš lenkus,
A.a. kunigo Petro Ažubalio darbai kalba apie j j antrųjų mirties metinių proga
Lenkijos valstybės žlugimo turkus ir rusus.
ir persikėlė laikraščio redak bų pradžia — Šv. Jono Krikšty priežastis, straipsnio autorius
JONAS ANDRULIS
Būtų buvę kitaip, jeigu len
cija bei administracija. Sta tojo šventovės atnaujinimas nurodo skirtumus tarp lietu kų didikai išmintingų lietu
tant didžiąją Anapilio salę, bei praplėtimas. Tai buvo pir vių ir lenkų Ukrainos admi vių pavyzdžiu nebūtų perdaug
Buvo ir yra lietuvių kunigų,
kurie, šalia tiesioginių parei savo planuose Velionis neuž mas pasisekęs bandymas, ku nistravimo būdų.
ponavę ukrainiečių ir gudų
miršo “Tėviškės Žiburių” — ris vėliau skatino toli einan
gų, yra atlikę didelių darbų ir
Jis rašo: yra dvi nuo pačios žemėse, bet juos laikę lygia
mūsų visuomeniniame, socia išaugo pasigėrėtinai erdvios čius projektus — sekė Gerojo Lenkijos priklausančios prie teisiais partneriais, tuo suda
liniame, kultūriniame ir net ir patogios laikraščiui patal Ganytojo stovyklavietės ir ka žastys, privedusios prie lenkų rydami natūralų barjerą, sau
pinių įsteigimas.
politiniame gyvenime. Tokių pos.
tautos tragedijos. Pirmąja gojantį Vakarus prieš Rusijos
Be kun. P. Ažubalio rūpes
Jeigu klebonas būtų nieko priežastimi buvo Kazimiero ekspansiją. Taip baigia savo
kunigų tarpe yra ir kun. P. Ažu
balis. Tai buvo plačios tauti čio laikraščio finansinė pa daugiau nenuveikęs, tai vien Didžiojo
atliktas Lenkijos straipsnį Stanley Cegelniak.
nės ir visuomeninės veiklos dėtis būtų buvusi visai kito už lietuviškų kapinių įsteigi valstybės “paplatinimas”, prie
Atrodo, kad mes iš istorijos
kia, o ir savo skaitytojų jis ne mą mūsų žmonės turėtų jam kurios buvo prijungta rytinė nieko nepasimokome. 1920 m.
žmogus. Tos veiklos apimtis
buvo plati ir įvairi. Nėra nė galėtų lankyti tokia prieinama būti amžinai dėkingi. Juk ka Galicija (1349-52) ir vakarinė lenkai pakartojo ir Kazimie
kaina. Velionis “Tėviškės Ži pinės, kaip taikliai jose buvo Voluinė (1377). Antrąja prie ro Didžiojo, ir lenkiškų Ukrai
vienos lietuvių bendruomenės
svarbesnės srities, kuriai Ve buriams” yra daug davęs, ta pamokslininko kartą pasakyta, žastimi buvo lenkų valdžios nos administratorių klaidas.
lionis nebūtų atidavęs savo čiau niekad nėra iš jų sau ko yra mūsų gyvenimo dalis, net įvedimas Gudijoje ir Ukrai Užėmę vakarines Gudijos ir
reikalavęs ar kada nors ban ir jungtis. Jos jungia Toron noje, kurios ligi unijos (1569) Ukrainos sritis, jie bandė vie
rūpesčių ir darbų duoklės.
Jo darbai prasidėjo atvykus dęs primesti savo nuomonę. to ir plačiųjų apylinkių miru priklausė Lietuvai. Gudų ir uk tinius gyventojus sulenkinti,
į Torontą, pradėjus vadovau Laikraštis visą laiką turėjo sius ir gyvus į vieną lietuviš rainiečių istorikai apie lie spaudė dideliais mokesčiais
ti Šv. Jono Krikštytojo para laisvas rankas. Klebonas buvo ką šeimą. Kažkaip yra nejauku tuvių valdymą gražiai atsilie ir kolonizavo savo “osadnipijai. Tai sutapo su naujų taip pat ir leidėjų valdyboje. ir pagalvoti, jeigu mūsų arti pia, nes lietuviai nei vieniems, kais”. Visa tai davė Hitlerio
ateivių atvykimu. Su nauja Kritiškuose laikraščio momen mieji būtų išblaškyti po kitas nei kitiems neprimetė savo sąjungininkams
sovietams
ateivių banga ir su anksčiau tuose nepaisė savo asmeninių kapines. Jau nekalbant apie tvarkos, bet buvo labai tole pretekstą 1939 m. eiti “vaduo
atvykusiais Toronte užvirė nepatogumų, bet buvo už tai, tai, kad esame laisvi savose rantingi, gerbė vietinių gyven ti” Lenkijos valstybės terito
lietuviška veikla. Tos veik kas “Tėviškės Žiburių” inte kapinėse puošti artimųjų ka tojų nuosavybės teises, jų ti rijoje gyvenančių gudų ir uk
los centras tada buvo lietu resams buvo naudingiau ir ge pus tokiais paminklais, ko kėjimą, papročius ir netgi vie rainiečių. Įvyko ketvirtasis
kius išgalime ir kokių norime.
vių parapija, apie kurią ir su riau.
tinius įstatymus. Valdiška kal Lenkijos padalinimas, prive
kosi visas judėjimas. O ir pats
Ir tas kapines galėjo mums ba Gudijoje buvo gudiška, o dęs prie didžiausios istorijo
Bendruomenės gretose
klebonas nuoširdžiai įsijungė
duoti
tik kun. Petras Ažuba Ukrainoje — ukrainietiška. je lenkų tautos tragedijos —
Didelių nuopelnų jis turi
į visuomeninį darbą, kurio
lis.
Jo
drąsa ir pasiryžimas Išmintingi lietuviai perėmė milijonai lenkų žuvo Hitlerio
ir Kanados Lietuvių Bendruo
neapleido iki savo mirties.
iš gudų ir ukrainiečių eilę pa kacetuose ir dingo sovietiniuo
menei, ypač Toronto apylin įgalino jį steigti kapines. Jis pročių ir netgi oficialūs raš se gulaguose.
J. B.
čia
nugalėjo
milžiniškas
kliū

Mokykla klebonijoje
kei. Nesitenkino bendruome
tis. Pirmiausia — mūsų apati
Iš pradinių jo darbų buvo nę remti iš šalies — sutiko ją ir nepasitikėjimą,-O taip pat
lituanistinė Toronto mokykla. įsijungti į apylinkės valdybą, išorines kliūtis. Daug etninių
Ji buvo įsteigta 1948 m. rude kad galėtų atlikti konkrečius grupių norėtų turėti savo ka
nį. Klebonas buvo pirmasis ir naudingus Bendruomenei
pines, bet jų neturi, nes netu
nesustoja pusiaukelyje. Jei ką
AL. GIMANTAS
mokyklos globėjas, kuriam te darbus. Jis buvo ilgametis apy ri kun. Petro Ažubalio.
užsibrėžia,
bus padaryta ligi
ko parūpinti mokyklai patal linkės valdybos narys, eida
Jo didžiųjų statybų vaini
mažiausių
detalių.
Kai
Vytautas
Kutkus,
JAV
mas
daugiausia
vicepirminin

pas, lėšas, sukviesti mokyto
kas — tai didžioji Anapilio sa LB krašto valdybos pirminin
Tenka pabrėžti ir jo visuo
jus ir sudaryti mokyklai įma ko pareigas. Visuomeninėje lė, Lietuvos Kankinių šven
meninį
optimizmą, kurio leng
kas,
atsiuntė
didžiulį
ir
sunkų
nomas darbo sąlygas. Pradžio veikloje laikėsi vidurio kelio. tovė ir klebonija. Liko dar su
vai
neapdulkina
ir pasitaiką
voką,
kuriame
tilpo
tvarkin

Nemėgo
kraštutinumų
ir
su
je mokinių buvo nedaug, tad
manymuose vyresniųjų tautie gai surikiuoti 99 puslapiai — kritiški pasisakymai, o kaikamokyklą klebonas priglaudė jais kovojo. Buvo plačios to čių poilsio namai.
nuorašai “kažkokios” kores da ir ironiška pašaipa. Ką gi,
lerancijos, visų grupių tautie
parapijos patalpose.
pondencijos, atidėjau į šalį visiems neįtiksi, pagaliau
čius
vertino
vienodai,
taip
pat
Bet tai truko neilgai. Atei
Pagaliau — Anapilis
— paskaitysiu vėliau. Po po daugialypėje visuomenėje ne
viai sparčiai gausėjo, augo tokiu ir jie jį pripažino. Rėmė
Jau nekartą buvo išsitarta,
ros dienų, vis to laiko “netu gali ir tikėtis vieningos visų
ir mokinių skaičius. Reikėjo pozityvų visų organizacijų dar kad Anapilio sodyba yra vieno
rint
”, smalsumas skatino bent nuomonės.
bą.
Pačioje
valdyboje
buvo
ly

naujų patalpų. Per didelį var
asmens nuopelnas. Ir tas as
Mintis ir pirmasis susiraši
gą pavyko klebonui gauti Šv. gintoju. Jei kartais užvirdavo muo — Velionis. Tiesa, daug pavartyti tą “knygą”. Pasiro
nėjimas
dėl Lietuviškos Para
do,
visa
ta
rūpestingai
surink

Pranciškaus katalikų mokyk visuomeniniai ar kitokie gin kas atėjo jam į talką, daug kas
pijos
Metų
paskelbimo prasi
ta
medžiaga
yra
dokumentaci

čai,
mokėjo
nuraminti
bei
ras

lą.
padėjo, bet be jo tas didžiu
dėjo
dar
1980
m. antroje pu
ja,
liudijanti
konkretų
darbą
ti
išeitį.
Tais laikais kanadiečių švie
lis projektas būtų ir likęs tik
sėje.
Matome,
kiek
laiko pra
ir
specialias
pastangas,
skel

timo įstaigos naujų ateivių
svajonė. Gana senokai Velio
ėjo,
kol
pagaliau
viskas
buvo
biant
Lietuviškų
Parapijų
Me

Pagalba žmonėms
norų nesuprato ir nenorėjo
nis viename posėdyje siūlė
paruošta
ir
viešumai.
tus.
suprasti. Reikėjo nugalėti di
Kita svarbi jo darbų sritis — parapijos ir naują lietuvybės
Be paties krašto valdybos
Neretas turbūt galvojome:
deles kliūtis. Jau tada išryš įvairi pagalba savo žmonėms. centrą steigti prie savųjų ka
pirmininko,
atrodo, pagrindi
didelio
čia
daikto,
kad
išlei

kėjo vienas ryškus jo charak Ji ėjo daug toliau, negu kuni pinių. Tam buvo nupirkta ir
niai
reikalo
iniciatoriai
ir vei
dai
“
į
tautą
”
atsišaukimą,
pa

terio bruožas. Jis mokėjo pri go pastoracinės pareigos rei žemės. Niekas iš posėdžio da
eiti prie įtakingų kanadiečių, kalavo. Čia sau lygaus jis ne lyvių ne tik tokiai minčiai ne siskardenai, kad, va, gerbia kėjai buvo (ir yra) — vysk. V.
susirasti jų tarpe draugų, ku turi. Jis visą laiką skubėjo žmo pritarė, bet tiesiog pasiprie mieji tautiečiai, skelbiame Brizgys, kun. A. J. Kontautas,
Lietuviškos Parapijos Metus. S. Kuprys, L. Stukienė, J. Mack,
rie jam galėtų padėti lietuviš nėms padėti įvairiuose reika šino. Kas gi vyks į tuos laukus?
Tačiau
pasiskaičius ir pavar J. Laučka, kun. K. Pugevičius.
kuose reikaluose. Tuo vėliau luose. Kiek vyresnio amžiaus — buvo klausiama. Kas lankys
čius
to
atsiųsto rinkinio pus Išskyrus vyskupą, visi kiti yra
jis daug kur ir daug kam ga tautiečių jo pastangomis buvo ten renginius, o ir pati šven
lapius,
matyti,
kad tas paskel atstovai įvairių organizacijų
lėjo padėti.
aprūpinti senatvės pensijo tovė tikrai bus tuščia? Tačiau
bimas
pareikalavo
ne tik pa ar įstaigų.
įsisteigus antrajai parapi mis! Kiek kartų jis varstė imi klebonas savo vizijos neatsi prastos iniciatyvos, bet ir žy
Klevelande jau veikia cent
jai, buvo sudaryta mokyklos gracijos įstaigų duris, kad ga sakė. Jis ir toliau brandino miai daugiau pastangų, koordi rinis iniciatyvos židinys-kotaryba, kurios pirmininkais, lėtų savas žmogus įsikurti Ka savo sumanymą ir laukė pato nacinių veiksmų, intensyvaus mitetas, kurio pirmininku yra
kasmet keičiantis, buvo abie nadoje! Kiek tautiečių ištrau gesnių sąlygų. Laikas buvo susirašinėjimo, diskusijų, nu6- R. Bublys. Jam talkina K. Cijų parapijų klebonai. Paliko kė iš asmeninių painiavų! Kas jo pusėje. Šiandien neabejo monių pasikeitimo raštu, gyvu vinskas, N. Balčiūnienė, E.
tie patys rūpesčiai ir tada, kitas, jei ne jis, galėjo vidury jame, kad buvo gerai padary žodžiu, telefonu. Pasirodo, Šilgalis, kun. J.A. Bacevice,
tik dabar jais galėjo dalintis nakties keltis ir skubėti į pa ta, įsteigiant čionai dar vie geros ir vertingos idėjos ga sesuo Korintija, A. Kasiulaisu Prisikėlimo parapijos kle galbą. Todėl nenuostabu, kad ną stiprią lietuvybės tvirto li užgesti net ir negimusios, tis, Z. Kripavičiūtė, V. Rociūdiena sutraukė vę. O ta tvirtovė, kaip matome,
bonu. Tuo darbu jis niekad ne laidotuvių
nas, S. Sankal, S. Stasienė ir
tūkstantinę
minią,
nes žmonės yra toks unikumas ir nepakar jeigu joms nebus paruošta tin
siskundė, nes jam rūpėjo mū
kun. K. Žemaitis. To komiteto
kama
dirva,
pažadintas
susi

sų jaunimo ateitis, jų litua atėjo atiduoti paskutinės pa tojamas.
pirmoji
ir svarbiausia užduo
domėjimas
ir
pradinis
grei

Posėdžiuose taip pat būdavo
nistinis švietimas bei auklėji garbos ne tik kunigui lietuviui
tis — kiek galint geriau įgyven
tis.
— parapijos klebonui, bet ir dažnai užsimenama apie lė
mas.
Iš to aplanko puslapių ir pa- dinti Lietuviškos Parapijos
padėkoti už parodytą jiems šas. Jis atsakydavo: svarbu
aiški,
kiek nesuskaitomų dar Metų uždavinius. Komiteto su
tokią
didelę
tautinę
bei
krikš

Laikraščio giminias
tai, ar darome reikalingą ir
bo
valandų
pareikalavo vien sirašinėjimo išlaidoms pa
Mokyklą įsteigus, 1949 m. čionišką meilę. Negalime pa naudingą darbą savo žmo tik paruošiamoji stadija — dengti JAV LB krašto valdy
miršti, kad ir broliai evange nėms, o pinigų atsiras. Jis ėjo,
torontiečių tarpe pribrendo
pokalbiai ar susirašinėjimas ba paskyrė $1000. Vadinasi,
prašė ir iš privačių paskolų su visa eile organizacijų va tolimesnės direktyvos ir veik
mintis įsteigti lietuvių savait likai jį vertino ir mėgo.
raštį. Tų sumaytojų tarpe bu
Jo lietuviška ir krikščioniš sutelkė pradinį kapitalą. Sta dovybių, veikėjais, dignito la ateina iš Klevelando.
vo ir klebonas. Laikraščio ka širdis buvo atlaidi ir tiems, tybos užbaigtos, asmeninės riais.
spaustuvei ir redakcijai rei kurie, pakliuvę į sunkias są skolos grąžintos, liko mortgiVyt. Kutkus neturi asmeni
kėjo patalpų ir lėšų. Užuovė lygas, buvo kitų suklaidinti ir činė skola. Gaila, kad Velio
OPTOMETRISTAS
ja buvo rasta parapijoje. Tie pasirinko lietuviams svetimą nis galėjo taip trumpai džiaug nės sekretorės ir, jei tą visą
susirašinėjimą atliko jis pats,
sa, tai buvo labai kuklios ir kelią. Ir čia iš dalies jam pa tis savo darbų vainiku.
D r. S. Brogowski
negali atsistebėti to asmens
Žmonės miršta, bet jų darbai
nepakankamos patalpos, bet vyko. Nevienas tokių pakeitė
412 Roncesvalles Avė.
“Tėviškės Žiburiai” jose ištvė savo nuomonę, nevieną Velio palieka kitoms kartoms. Su gi darbštumu ir įsipareigojimu.
Toronto, Ontario
lia pagarba ir dėkingumu lie Negalvokite, skaitytojai, kad
rė ketverius metus. Kai buvo nis ir į amžinybę palydėjo.
(prie Howard Park Ave.)
tuvių tarpe visada bus prisi čia tik tuščia panegirika ar
atnaujinama ir plečiama Šv.
Kabineto telefonas
Didieji projektai
priešrinkiminė
propaganda
menamas Velionis kun. Petras
Jono Krikštytojo šventovė,
LB
krašto
valdybos
pirminin

531-4251
Jis buvo didelis visuomenės Ažubalis ir didieji jo darbai.
klebonas, susitaręs su leidė
kui. Tai tik paprasčiausio fak
Pacientai priimami
jais ir iš jų kiek gavęs para veikėjas, bet dar žymesnis įvai (Jis mirė 1980 m. liepos 12 d.,
mos, pastatė šalia klebonijos rių projektų sumanytojas ir palaidotas savo įsteigtose ka to pabrėžimas, kad bendrinė
susitarus telefonu
je veikloje V. Kutkus niekad
gana erdvų priestatą, į kurį vykdytojas. Jo didžiųjų staty pinėse — liepos 16 d.).

Neilgai tesidžiaugė savo darbų vainiku

Deklaracijos ir darbai

Vilniečių sąskrydyje Paris, Ontario. Iš kairės: sąskrydžio pirm. BRONIUS
SAPLYS, sekr. dr. GENOVAITĖ BIJŪNIENĖ
Nuotr. Stp. Varankos

Vilniečių sąskrydis
pas vilnietį
STEPAS VARANKA
Birželio 26 d. į Česnulių so
dybą Paris, Ont., suvažiavo
per 40 asmenų — svečių ir vil
niečių sąjungos narių. Svečių
tarpe buvo Tautos Fondo Ka
nados atstovybės pirm. Anta
nas Firavičius, Kanados Lie
tuvių Fondo v-bos narys ir Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio se
niūnų tarybos pirm. Stepas
Jakubickas, “N. Lietuvos” sa
vaitraščio bendrovės narys ir
Toronto Lietuvių Namų biule
tenio “Žinios” red. L. GirinisNorvaiša, KLB Sudburio apy
linkės pirm. Juozas Bataitis
ir šaulių atstovė Labuckienė,
tautiečiai iš JAV, Delhi, Lon
dono, Hamiltono, Otavos, Tillsonburgo, Vittoria, Ingersolio
ir viena viešnia iš Vilniaus.
Atvykusius į sąskrydį daly
vius šeimininkė Angelė, pa
dedama dukros Audrytės, p.
Jasinskienės ir kitų ponių,
vaišino priešpiečiais.
Metinis 10-tasis susirinki
mas prasidėjo 2.15 v.p.p. Re
gistracijos lape pasirašė 42
dalyviai. Susirinkimą pradė
jo Kanados vilniečių sąjun
gos pirm. S. Varanka, pakvies
damas į garbės prezidiumą
Paulę Tamulevičiūtę-Ancevičienę iš Otavos, Albertą Mi
siūną iš Detroito ir Stepą Jakubicką iš Delhi. Pirmininkau
ti pakvietė Bronių Saplį, sek
retoriauti — dr. Genovaitę Bijūnienę. Minutės tyla buvo
pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę.
Sveikinimai
Sveikinimų gauta 13, dides
nė dalis jų — iš pavienių as
menų. Gen. Lietuvos konsulas
Kanadai dr. Jonas Žmuidzinas
rašė: “Be abejonės, aš labai
vertinu Vilniečių Sąjungos
būtį — raison d’etre, nes ši or
ganizacija, sakyčiau, it poli
tinis radaras, vis atžymi len
kų šovinistų tebereiškiamas
pretenzijas į Lietuvos žemes
bei reaguoja į jų vykdomą nuo
skaudą
“trikampio”
lietu
viams . . . Nuoširdžiai sveiki
nu sąskrydžio dalyvius ir lin
kiu pasisekimo svarstant Są
jungos rūpimus klausimus”.
Kanados Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos pirm. Jonas Kar
ka: “Jūsų kaip Vilniaus krašto
sūnų ir dukrų nuveiktieji dar
bai dėl savos tėviškės pralie
tų ašarų ir kraujo, iškentėtų
kančių lieka pavyzdžiu visiems
lietuviams kovoje dėl laisvės
ir nepriklausomybės. Valio
sesės ir broliai vilniečiai”.
Iš Vokietijos Kazys Baronas:
“Mintimis esu su Jumis. Lin
kiu ir toliau parodyti vienas
kitam tyrą vilnietiškų širdį,
prisimenant gyventas dienas
sostinėje. Tikiu, kad ateinan
čiais metais pasimatysime Či
kagoje sušauktame vilniečių
suvažiavime Dainų šventės
proga.” Šis pasiūlymas buvo
įtrauktas į darbotvarkę ir pa
vestas centro v-bai apsvars
tyti bei vykdyti.
Dr. Algirdas M. Budreckis:
“Esu mintimis su Jumis. At
vykti į sąskrydį negalėsiu. Esu
įsipareigojęs būti kitur. Su
visais geriausiais linkėjimais
linkiu brandžių diskusijų, o
svarbiausia saliamoniškų nu
tarimų. Geriausi ■ linkėjimai
nuo Giedrės, Arvydo, Gedimi
no ir Dainos Budreckių.”
Buvęs žymus Vilniaus krašto
veikėjas adv. Antanas Jukne
vičius, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos išeivijoje stei
gėjas iš Miami Beach: “Kas iš

vilniečių nenorėtų pabend
rauti ir pasidalinti praeities
ir dabarties gyvenimo rūpes
čiais! Visi esame kaip viena
didelė išblaškyta šeima, ne
tekusi savo namų. Esu 80 metų
amžiaus ir 2000 mylių nuoto
lis nėra man lengvai įveikia
mas. Jūs, Angele ir Petrai, išugdėt ir įtvirtinot vilniečių
metinių suėjimų tradiciją,
kuri prisideda prie bendro
visų lietuvių tikslo”.
Be to, sveikino raštu: Jonas
Vinciūnas, Stasys Griežė-Jurgelevičius, Juozas Lekas, Je
ronimas Gaižutis, Valentina
Osteikienė, P. Polgrimas, P.
Petkevičius, B. Naujalis, V.
Žukauskas.

Knygos anglų kalba
Užsimotas prieš dvejus me
tus dviejų knygų išleidimas
anglų kalba eina sėkmingai
prie pabaigos. Česnulio atsi
minimų knyga “Nužmogintieji”
yra jau baigta, išversta į ang
lų kalbą. Bus parinktos atitin
kamos nuotraukos ir atiduota
spaustuvei. Metų pabaigoje
greičiausiai pasirodys pas au
kotojus ir platintojus. Sąskry
džio metu buvo renkamos au
kos jos išleidimui. Aukos bu
vo renkamos dėlto, kad šeimi
ninkai visas šio sąskrydžio
vaišių išlaidas patys padengė.
Surinkta $430.
Siūlyta, kad vertimas būtų
specialistų patikrintas, išveng
ta klaidų ir netikslumų, kurių
buvo lietuviškoje laidoje.
Dr. A. M. Budreckio redaguotag veikalas “Rytų Lietu
va” bus greičiausiai baigtas
versti šių metų pabaigoje. Tie
sa, buvo numatyta jį turėti iš
verstą šiame sąskrydyje, deja,
dėl netikėtos viename repor
taže mano klaidos vertimo
reikalai sulėtėjo. Apgailes
taudamas sakau “mea culpa”.
Centro valdybos pranešimas
Pirm. Albertas Misiūnas,
pasveikinęs visus atvykusius,
pareiškė: “Prieš pusantrų me
tų perėmėm sąjungbs vado
vavimą. Kalnų nenuvertėme,
bet ir rankų sudėję nesėdė
jome. VKLS-ga yra gyva lie
tuviškosios išeivijos visuome
ninio ir kultūrinio gyvenimo
ląstelė. Mes petys į petį gra
žioje darnoje su visomis mū
sų politinio ir kultūrinio gy
venimo organizacijomis daly
vaujame savo tautos istorinė
je laisvės kovoje ir tautinio
gyvastingumo išlaikymo pa
stangose. Teko dalyvauti ir
atstovauti VLIKo seime Kle
velande, ALTos suvažiavime
Čikagoje, BALFo seime Det
roite, JAV Lietuvių Bendruo
menės trisdešimtmečio minė
jime, veterano vilniečio ne
nuilstamo kovotojo Valerijo
no Šimkaus pagerbime. Visur
kalbėjau ir prašiau Suvalkų
trikampio lietuviams pagal
bos, dėstydamas jų vargus.
Gudijoje esantiems mūsų tau
tiečiams pagelbėti neturime
sąlygų, nes jie yra atkirsti dvi
guba geležine uždanga. VLIKo
pirmininkui prašant, buvo
paruošta medžiagos Suvalkų
trikampio lietuvių bylai pa
remti . . . Pagrindinis šiuo me
tu sąjungos uždavinys yra ‘Ry
tų Lietuvos’ veikalo išleidi
mas anglų kalba. Patirta, kad
angliškos laidos knygos spaus
dinimas ir įrišimas kainuos
arti $15 vienas egzempliorius.
Vertimas ir kitos nenumatytos
išlaidos knygos savikainą dar
pakels. Numatoma spausdinti
nedaugiau kaip 500 egzemplio(Nukclta į 6-tą psl.)

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai
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® PAVERGTOJE TE/YNEJE
NAUJI KUNIGAI

Kauno
kunigų
seminariją
šiemet baigė 18 dijakonų. Šešio
likai kunigystės šventimus bir
želio 6, sekmadienį, Kauno bazi
likoje suteikė apaštalinis Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų ad
ministratorius vysk. Liudas Po
vilonis, dviem Panevėžio vysku
pijos dijakonam — apaštalinis
šios vyskupijos administrato
rius vysk. Romualdas Krikščiū
nas Panevėžio katedroje. Nau
jų kunigų sąrašą sudaro: 1. Arnašius Albinas, gimęs 1940 m.,
2. Brilius Vytautas — 1956 m.,
3. Degutis Zenonas — 1952 m.,
4. Čiupalas Stasys — 1954 m.,
5. Filipčik Anton — 1959 m., 6.
Gražulis Juozas — 1956 m., 7.
Gvozdovič Kazimieras — 1955
m., 8. Kulvietis Edmundas —
1956 m., 9. Meilius Kazys — 1958
m., 10. Nestiukas Leonidas —
1955 m., 11. Norkūnas Juozas —
1957 m., 12. Grantas Aloyzas —
1955 m., 13. Paltanavičius Albi
nas — 1955 m., 14. Petraitis Al
fonsas — 1956 m., 15. Puzonas
Rokas — 1956 m., 16. Sąprigonas
Raimundas — 1958 m., 17. Vesel
ka Žygintas — 1949 m., 18. Vilutis Kęstutis — 1958 m. Vilniaus
arkivyskupija gaus penkis nau
jus kunigus, Kauno arkivyskupi
ja — keturis, Telšių ir Kaišia
dorių vyskupijos — po tris, Pa
nevėžio vyskupija — du, Vilka
viškio vyskupija — vieną.
TALKININKU SĄSKRYDIS

Į vasaros darbus įsijungė apie
160.000 bendrojo lavinimo mo
kyklų moksleivių. Jaunieji tal
kininkai turės nuravėti tūks
tančius hektarų daržų, rinkti
akmenis, doroti derlių, tvarky
ti miškus, padėti žemdirbiams
kituose darbuose. Respubliki
nis busimųjų talkininkų atsto
vų sąskrydis birželio 24 d. bu
vo sušauktas Klaipėdos sovchoze-technikume.
ŽVEJŲ LAIMIKIAI

Z. Butkevičius “Valstiečių
Laikraščio” 53 nr. pateikia 1981
m. žvejybos duomenis, liečian
čius tik meškeriotojus. Esą jie
tais metais sugavo beveik 590
tonų žuvų. Iš tikrųjų meškerio
tojų laimikis esąs didesnis, bet
nevisi vienodai kruopščiai tvar
ko žvejybos dienoraščius. Tą
bendrą sugautų 590 tonų žuvų
kiekį sudarė: ešerių — 130 tonų,
kuojų — 122, lydekų — 108, kar
šių — 73, raudžių — 22, karosų
— 21, karpių — 20. Daugiau kaip
po 7 tonas sugauta lynų ir star
kių, beveik 5 tonos šapalų, 4 to
nos žiobrių. Nors anksčiau buvo
skundžiamasi lydekų stoka, jų
laimikiai pernai padidėjo. Taip
pat daugiau pagauta ežerių,
karšių ir karpių. Vidutiniškai
vienam meškeriotojui Lietuvoje
1981 m. teko po 8,4 kg žuvų. Di
džiausią problemą žuvų ištek
liui sudaro jų neršto apsauga,
kuri dažnai būna pažeidžiama.
Šiemetinio lydekų neršto metu
netrūko žeberklininkų bei kito
kių brakonierių. Vien tik Rokiš
kio rajone jiems surašyta apie
30 protokolų, beveik tiek pat
— ir Kėdainių rajone. Negausių
žiobrių išteklių nepavyko pa
didinti dirbtiniu veisimu. Jiems
reikia
stipresnės
apsaugos:

“Žiobrių žūklė nuo balandžio
20 d. ir šiaip jau uždrausta nuo
Šušvės žiočių iki Josvainių mies
telio, tačiau rajono gamtosaugi
ninkų pastangomis draudžiamas
žūklės ruožas padidintas iki
Angirių užtvankos. Su žiobriais
kitos išeities nėra — jei nori
me, kad jų laimikiai didėtų arba
bent būtų pastovūs, privalome
užtikrinti neršto apsaugą.”
KAI TRŪKSTA BUTŲ

Pranešimą iš teismo salės
“Juokas pro ašaras” “Valstiečių
Laikraščio” 45 nr. paskelbė L.
Barniškis. Esą pelnytos baus
mės susilaukė Kėdainių mies
te gyvenusi apgavikė N. Saka
lauskienė, trijų vaikų motina.
Juokiamasi iš neapdairių jos
aukų, kurias sugundė gatvėje
ant stulpo priklijuotas skelbi
mas apie išnuomojamą kambarį
Pavasario gatvės nr. 41b-2. Pir
moji susigundė Krakių kolchoze
dirbanti E. Karčiauskienė, no
rėjusi mieste apgyvendinti sa
vo dukterį. N. Sakalauskienė
jai pareiškė, kad kambario ne
žada nuomoti, bet nori parduo
ti visą butą. Nesvarbu, kad jis
komunalinis — dokumentus su
tvarkys vykdomajame komitete
dirbantis jos pusbrolis. Esą
valdžia dabar viską gali, tik
reikia rublių. E. Karčiauskie
nė nedelsdama atnešė 3.000, vė
liau pridėjo dar 2.000. Išradin
goji N. Sakalauskienė taip įsi
drąsino, kad pradėjo pardavinė
ti ne tik butą, bet ir baldus iš
sandėlio, kur dirba kitas j o s
pažįstamas. Pažadai buvo atidė
liojami, rubliai renkami. Iš V.
Černeckienės ji gavo 3.000 ru
blių, J. Martusevičienės — 4.000,
V. Jaloveckienės — 3.000, A.
Žiužnevičienės — 3.200, Ž. Paš
kevičiūtės — 3.500. Maždaug per
metus laiko N. Sakalauskienė iš
legvatikių metrų sutelkė beveik
30.000 rublių, kol pagaliau buvo
kreiptasi į miliciją. Pasak L.
Barniškio, pirmoji “pirkėja” E.
Karčiauskienė, rausdama iš gė
dos, teisinosi: “Kas galėjo ži
not . . . Labai gražiai žadėjo . ..”
L. Berniškiui to “Juoko pro aša
ras” nebūtų tekę rašyti, jeigu
Lietuvos gyventojams netrūktų
butų, jeigu juos jie galėtų nusi
pirkti oficialiose įstaigose.
CIRKAS IŠ ALYTAUS

Saviveiklinį cirką Alytaus
mašinų gamykloje prieš dvyli
ka metų įsteigė Leonidas Bakanas, talkon pasikvietęs ne tik tos
gamyklos darbuotojus, bet ir
Alytaus mokyklų jaunimą. Cirko
nariai dažnai keitėsi, nes repe
tuoti tenka penkis kartus per
savaitę. Pasitraukusius pakei
čia kiti entuziastai. Alytiškių
cirkas jau penkiskart yra išsi
kovojęs laureato vardą respubli
kiniuose festivaliuose bei kon
kursuose. Žiūrovus linksmina
ekvilibristai — Rūta Urbanavi
čiūtė, Almantas Asadauskas,
Lionė Sušinskaitė, Zita Vaičiu
lytė, klounai — Angelė Marcin
kevičiūtė, Romas Jurgalevičius,
Leonidas Bakanas. Cirkas daž
nai įsijungia į naujametines
programas Vilniaus sporto rū
muose.
V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
rugpjūčio 12-26
rugsėjo 2-16

gruodžio 20 sausio 3

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16

JA Valstybės

rugsėjo 30-spalio 7

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

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

Lietuvos vėliava sveikina Glasgovo mieste, Škotijoje, besilankantį Šv. Tėvą Joną-Paulių II

S HAMILTON
“IT’S YOUR DAY” — tautybių
dienos, kurias čia kasmet Gage
parke organizuoja Eolk Arts ta
ryba, šiemet truko net 4 dienas,
t.y. liepos 1-4. Per eilę metų ren
giama toji šventė yra pagarsėjusi.
Ją kasmet aplanko daug tūkstan
čių žmonių. Pernai lietuviai čia
savo skyriaus nebeturėjo. Naujo
ji apylinkės valdyba šiemet vėl
įrengė savo lietuviškąjį paviljo
ną su savo įrašais, tautiniais ženk
lais, sava muzika, parodėle ir lie
tuviškais patiekalais. Dvi dienas
vyriausia šeimininke buvo A.
Deksnienė, kitas dvi — St. Petkeviečienė. Joms talkino mergai
tės iš jaunimo organizacijų. Di
delio lankytojų dėmesio susilau
kė mūsų tautinio meno parodėlė,
kuri iš visų kitų parodėlių išsi
skyrė savo parinktų eksponatų ko
kybe. Tą parodėlę sutvarkė, pri
žiūrėjo bei žiūrovams aiškino E.
Bajoraitienė ir R. Pakalniškie
nė. Vakaro programose pasirodė
“Gyvataro” tautinių šokių grupė
ir lietuvių pensininkų chorelis.
Kad ir “kermošiaus” pobūdžio,
toks festivalis yra gana gera rek
lama lietuviams. Tūkstančiai čia
praeidami skaito ir kartoja
“Lithuania” vardą, pamato, kad
mes turime ir savitą lietuvių tau
tos meną, ir lietuvišką kulinari
ją, kuria visi labai domėjosi.
LITUANISTINIU DALYKŲ ga
Įima mokytis ir namie, nelankant
jokios mokyklos. Pedagoginis Li
tuanistikos institutas Čikagoje
siūlo labai patogų neakivaizdinį
kursą, kur mokytis galima pagal
savo pasirinktą tempą susirašinė
jimo būdu. Šitaip galima išeiti
augštesniosios mokyklos ir net
akademinio lygio lituanistinį
kursą. Gali imti kursą ir kaip lais
vas klausytojas. Mokestis labai
mažas. Duodamos tam net ir sti
pendijos. Pradėti galima betkada.
Kreiptis: Pedagoginis Lit. Insti
tutas, 5620 So. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. USA.
A. a. KOTRYNA GIEDRAITIE
NĖ, viešėdama pas savo dukrą
E. Bajoraitienę. birželio 20 d. ry
tą buvo rasta lovoje užmigusi am
žinybės miegu. 80 metų našlė,
prieš 20 metų netekusi visų hamiltoniečių neužmirštamo savo vyro
pik. J. Giedraičio, gyveno Stoney
Creek savo bute. Be E. Bajoraitienės, ji turėjo dar ir kitą dukterį
I. Šernaitienę, gyvenančią Kolum
bijoj, Medellin mieste. Paliko
taip pat ir du sūnūs — Ronaldą
ir Juozą, gyvenančius Hamilto
ne. Yra likus viena jos sesuo Lie
tuvoje. Liuteroniškom apeigom
birželio 23 d. velionė buvo palai
dota Mississaugos Šv. Jono lietu
vių kapinėse.
IŠ KELIONĖS | ALIASKĄ grįžo
F. A. Povilauskai su H. K. Žilvi
čiais. Dešimt dienų užtrukusioje
savo ekskursijoje jie skrido lėktu
vu, plaukė garlaiviu ir važiavo
traukiniais. Šiaurės ašigalio že
mėje. prie Arktikos jūros, jie ap
lankė Fairbank. Anchorage ir
Aliaskos sostinę Juneau. Grįžę
pasakoja, kad ir ten gyvenimas
eina taip pat normaliai kaip ir
čia. Jokio didesnio šalčio ten ne
patyrę. F. A. Povilauskai yra pa
sižymėję keliautojai. Mažai bėra
likę vietovių, kur jie dar nebūtų
buvę.
K. M.
SLA 72-ros KUOPOS loterijos
traukimas šiais metais prasidės
anksčiau. Kas turi paėmęs lote
rijos bilietus platinti, malonėki
te jų šakneles pristatyti j gegu
žinę 2 v.p.p. SLA kuopos valdy
bai. Jei bilietų platintojas negali
atvykti į gegužinę, malonėkite
betkuriam valdybos ar SLA na
riui įteikti bilietų šakneles. Bi
lietų šaknelių paštu nesiųskite,
nes gali pavėluotai pasiekti ge
gužinės rengėjus.
Gegužinė prasidės liepos 18 d.,
1 v.p.p. Lietuvos vėliava A. Padols
kio sodyboje bus iškelta 9 v.r. Ke
lias į gegužinę; važiuojantiems
iš rytų į vakarus: 5-tuoju keliu,
privažiavus 2-rą kelią prie švie
sų, sukti į dešinę; važiuojantiems
iš vakarų į rytus: 2-ru keliu pri-

važiavus 5-tą kelią yra šviesos;
ten sukti į kairę ir už 1.5 mylios
pasirodys A. Padolskio sodyba.
Posūkio vietose bus rodyklės, ro
dančios kryptį į SLA gegužinę.
Apie kelią į SLA gegužinę dau
giau nebus informacijos. Nežiū
rint koks bus oras, gegužinė įvyks
ir loterija bus pravesta pagal val
džios išduoto leidimo nurodymą.
SLA 72-ros kuopos vardu kvie
čiu dalyvauti geros valios lietu
vius, lietuves ir savo atsilanky
mu prisidėti prie politinių kali
nių prof. V. Skuodžio ir N. Sadūnaitės vardų įamžinimo Kanados
Lietuvių Fonde.
J. Šarapnickas.
SLA 72-ros kuopos pirm.
TAISYTINA KLAIDA. “TŽ” 24
nr. 4 psl. po nuotrauka pažymė
ta, kad “Talkos” pirm. J. Stankus
įteikia dovaną Loretai Mačytei.
Turi būti — Rūtai Sadauskaitei.
Kitame “TŽ" nr. po panašia nuo
trauka įrašyta R. Sadauskaitės
pavardė. Turėjo būti — L. Mačytės. Red.
.
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame
už mums suruoštą staigmeną dvi
dešimties metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Dėkojame
rengėjoms — Onutei Dziemionienei ir Lionei Ciparienei, kurios
įdėjo daug darbo ir išrinko tokią
gražią dovaną. Ačiū krikšto sū
nui Algučiui Dziemionui, vaikams
— Linukui ir Rūtelei už dovanė
les ir žmonos krikšto sūnui Algu
čiui Cirušiui už gražias gėles.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie
dalyvavote ir prisidėjote prie
tos gražios dovanos. Štai tie daly
viai, kuriems priklauso mūsų pa

Nuotr. K. Savonio

dėka: N. S. Aleksai, B. F. Ankudavičiai, A. V. Apanavičiai, O. J.
Ažubaliai, J. A. Bacevičiai, E. P.
Balytai, R. V. Bartninkai, P. Bo
sas, O. Burdinavičienė, L. F. Cipariai, A. K. Cirušiai, O. A. Dziemionai, O. A. Godeliai, N. J. Kalejnikai, D. A. Kamaičiai, T. P.
Kareckai, D. V. Kekiai, J. Klypas,
L. A. Krakauskai, B. D. Kriaučiū
nai, F. F. Krivinskai, J. K. Liutkai, E. P. Lukavičiai, D. B. Mačiai,
O. V. Marcinkevičiai, A. K. Pajau
jai, M. J. Pargauskai, B. S. Prakapai, I. V. Pečiuliai, V. J. Raguckai, K. J. Rudaičiai, B. Rukšėnienė, V. A. Šeštokai, B. V. Skvereckai, O. B. Steponavičiai, A. A.
Stunguriai, A. L. Ulbinai, G. V.
Vaitkai, B. B. Venslovai, S. A. Zimnickai, A. R. Zubrickai.
Už viską visiems nuoširdus
ačiū
Julija ir Jonas Kamaičiai

Delhi, Ontario
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už namo
įkurtuves p.p. Augaičiams, Arū
nams, Bertuliams, Čeikoms. Jo
ciams, Jakubickams, klebonui
kun. L. Kemešiui, Mickevičienei,
Mažeikienei, Norkams, Rudokie
nei, Stonkams, Šiurnoms, Stradomskiams, Vytams, Vitkauskams,
Žiogams, Zadurskiams. Ačiū ruo
šėjoms — O. Čeikienei, A. Ston
kienei. Ačiū B. Stonkui už gra
žius žodžius.
Dėkingi visiems atsilankiusiems
ir praleidusiems kelias valan
das drauge —
Anelė Stasys Urbonavičiai

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r.
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v.
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v.,
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Lieposrugpjūčio mėn.’šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir osm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
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TALKA

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)............... 6%
santaupas............................ 12%
kasdienines palūkanas
už santaupas................... 123/4%
term, depoz. 1 m. ........... 15'/r%
term, depoz. 3 m................... 13%
reg. pensijų fondo.......... 13’/ž%
90 dienų depozitus ........ 15'/r%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask................... 19%
asmeninės paskolas.......... 21%
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Hamiltono Lietuvių Žūklautojo ir
Medžiotojų Klubo Giedraitis

naujo pastato vajaus
mecenatai-aukotojai
(Tęsinys nr. 5)

$625.00: Vietoj gėlių aukojo mūsų klubui K. Giedraitienės
laidotuvių metu (1982.VI.16). Aukojo: $70.00 — Eleonor Gilbert;
$40.00 — A. S. Matuliūnai; $30.00 — P. Latauskas, V. Subatnikaitė; $25.00 — A. Petraitienė; $20.00 — B. Mačys, B. Pakalniškis,
P. E. Brasai, A. Buinys, P. A. Volungės, L. Bacevičius, K. Milaše
vičius; $15.00 — Ed. ir Ir. Kuhn, Agnes E. Mattews, P. I. Zubai;
$10.00 — V. P. Garneliai, V. D. Geležiniai, George Joko Walintukan, M. Trumpickas, P. J. Kareckai, A. S. Petkevičiai, V. A. Bilęvičiai, K. Stasevičius, J. Sadauskas, J. M. Tarvydai, P. S. Kanopos,
M. Dockaitienė, R. M. Jameson, V. S. Matukaičiai, Liaukai, B. J.
Steponis, M. Naujokienė, M. A. Garkūnai, S. O. Žvirblis; $5.00 —
A. G. Vinerskiai, A. Mačiulaitienė, Z. J. Didžbaliai, Genė Gudelis,
A. Bugailiškis, G. B. Čižikai, O. Čelkienė, J. G. Kažemėkai, A. S.
Šukaičiai, V. Bagdonas, J. Jurėnas.
$500.00: Mr. X, Alfonsas Šilinskis; $300.00: Petras ir Danutė
Bobinai (papildas iki $500.00), Juozas Butkevičius (papildas iki
$500.00); $250.00: Leonas Bučinskas; $200.00; Albinas Stasevi
čius, Pranas Žiūrinskas, Vladas ir Sofija Matukaičiai (papildas iki
$500.00), Jonas Romikaitis (papildas iki $500.00), Pranas ir Stasė
Ročiai, Henrikas ir Regina Rimkevičiai, Paulius Bosas, Pranas Siū
lys; $100.00: Jonas Deveikis, Andrius ir Stasė Petkevičiai (papil
das iki $200.00), Jonas ir Magdalena Tarvydai, Katarina Grigai
tienė, Rimas ir Ramona Matukaičiai, Aleksas Žiulys; $75.00: Vin
cas Ikasala; $50.00: Stasys Raupėnas; $20.00: Antanas Maksi
mavičius.
Iš viso iki 1982 m. birželio 28 d. gauta $16,106.40.
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems mecenatams-aukotojams už taip duosnias aukas, kurios žymiai prisidės prie mūsų
klubo pastato užbaigimo darbų.
Klubo valdyba

Lituanistikos katedros reika
lai Ilinojaus universitete buvo
aptarti Čikagos Šaulių Namuose
birželio 4 d. įvykusiame posė
dyje, kuriame dalyvavo PLB val
dyba, lėšų telkimo komitetas,
įvairių organizacijų atstovai,
pirmieji aukotojai. Kalbėtojų
eilėse buvo PLB valdybos prim.
V. Kamantas, lėšų telkimo komi
teto pirm. S. Balzekas, jn., uni
versiteto atstovai — prof. dr.
M. Saulaitytė-Stankuvienė, prof.
N. Moravcevich, Lituanistikos
Instituto atstovas prof. dr. T. Remeikis, JAV Lietuvių Fondo Ta
rybos pirm. St. Baras. Pastara
sis pranešė, kad Lietuvių Fon
das katedrai paskyrė $50.000.
Aukomis ir pažadais jau yra su
telkta $100.000.
Gerojo Ganytojo namus sene
liams Čikagoj įsteigė Ona Pranckevičiūtė, užpirkusi rezidenci
nį pastatą 3222 W. Marquette Rd.
bei jį pritaikiusi šiam tikslui.
Kai jame pritrūko vietos, buvo
įsigyta antra penkių butų pa
talpa. Gerojo Ganytojo globos
namus seneliams birželio 13 d.
pašventino kun. A. Tamošaitis,
SJ. Iškilmėbuvo pradėta Mišio*mis Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Antruosiuose namuose jos daly
vių laukė vaišės. O. Pranckevičiūtei buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Ji planuoja ir toliau
didinti prieglaudą seneliams,
įsigydama daugiau pastatų.
Jungtinis Baltiečių Komite
tas Vašingtone jieško direkto
riaus ryšių reikalams. Kandida
tas turi būti JAV pilietis, lietu
vių, latvių ar estų kilmės, nejaunesnis kaip 21 metų amžiaus,
gerai mokantis anglų kalbą, tu
rintis adademinį išsilavinimą
politiniuose moksluose, pažįs
tantis Europos gyvenimą. Jam
tektų palaikyti ryšius su JAV
kongreso nariais, valdžios įstai
gomis, spauda ir visuomene, da
lyvauti posėdžiuose, vesti susi
rašinėjimą. Reikia turėti savo
automobilį. Prie metinės $17.000
algos yra pridedami kelionių
priedai. Sutartį reikia pasira
šyti bent vieneriems metams.
Kandidatai prašomi kreiptis
šiuo adresu: Chairman Joint
Baltic American National
Committee, Box 432, Rockville,
Maryland 20850, USA.
Pamokslininkas Billy Graham,
prisiviręs košės sovietams pa
lankiais pareiškimais Maskvoje,
gegužės 23 d. lankėsi Hartfor
de, Conn. Prie Civic Center pa
stato jo laukė lietuviai, lenkai
ir ukrainiečiai, protestuojan
tys prieš tariamą religijos lais
vę Sovietų Sąjungoje, kurią ten
rado B. Graham. Penkiem lietu
viam jaunuoliam — Rimai Bud
rytei, Zinai Dresliūtei, Audriui
Budriui, Sauliui Dzikui ir Pau
liui Šerkšnui pavyko įeiti į to
centro salę ir įsinešti susuktą
paklodę, kurioje anglų kalba
buvo įrašytas šūkis: “Tebūnie
palaiminti Sovietų Sąjungos
krikščionys, trokštantys ir alks
tantys teisingumo!” Tą šūkį jie
išskleidė, kai pradėjo kalbėti
B. Graham, papildydami jam
skirtais šauksmais: “Billy, did
you help Christians in Moscow?”
Protestuotojus iš centro salės
išvedė pareigūnai, bet juos
pastebėjo B. Graham, nors ir ne
nutraukdamas savo kalbos.
Amerikos Lietuvių Taryba
nutarė sudaryti kartoteką lie
tuvių bei lietuviškos kilmės žur
nalistų, dirbančių kitataučių
spaudoje, jų radijo ar televizi
jos tarnyboje. Žinias apie to
kius asmenis prašoma siųsti
kun. dr. J. Prunskiui, Lithuanian
American Council, 2606 West
63rd St., Chicago, IL 60629. Tel.
(312)778-6900. Paaiškėjo, kad
dienraščio “The Chicago Tri
bune” redakcijos rankraščių pa
ruošimo skyriuje dirba A. Bur
ba, o Huntingtone, Ind., leidžia
mo savaitraščio “Our Sunday Vi
sitor” redakcijos narys yra Char
les Sawitskas.

Brazilija
Maldos dieną už Lietuvą
paskelbė Sao Paulo arkivysku
pija, jai pasirinkusi birželio 13
d., kai lietuviai mini skaudžiuosius birželio įvykius. Sao Paulo
mieste yra 386 teritorinės para
pijos ir 21 tautinė. Arkivyskupi
jos savaitraštis jas ragino mels
tis už Lietuvą birželio 13 d. Lie
tuvai skirtas Mišias Sao Paulo
katedroje centrinio rajono vysk.
D. D. Pereira koncelebravo su
prel. P. Ragažinsku, kun. J. Šeš
kevičium ir kun. Pr. Gavėnu,
SDB. Giedojo jungtinis Lietu
vių Katalikų Bendruomenės ir
“Volungės” choras. Mišių au
kas atnešė BLB krašto valdy
bos prim. Jonas Tatarūnas su
Vera Tatarūniene. Daug mote
rų ir mergaičių buvo pasipuo
šusių
tautiniais
drabužiais.

Savo pamoksle vysk. D. D. Perei
ra kalbėjo apie Katalikų Bend
rijos plitimą pasaulyje, kur jai
vis dar kartais tenka susidur
ti su kliūtimis ir netgi perse
kiojimais. Gražų ištikimybės bei
ištvermės pavyzdį teikia lietu
vių tauta, kovojanti už religi
jos ir Lietuvos laisvę sovietinė
je priespaudoje. Ji nežus, nes
savo sunkioje kovoje stiprėja ir
vienijasi stebindama pasaulį.

Urugvajus
Birželio įvykius Montevideo
lietuviai paminėjo birželio 13
d. specialiomis pamaldomis ir
oficialiąja dalimi Urugvajaus
Lietuvių Kultūros Draugijos
salėje. Draugijos pirm. V. Do
relis tarė įvadinį žodį ir vadova
vo programai. Paskaitininkas
Gvidas Mačanskas plačiau palie
tė dabartinius lietuvių įsipa
reigojimus, liečiančius jauno
sios kartos išsaugojimą Lietu
vai, jos įjungimą tautinėn veik
lom Eilėraščius deklamavo B.
Mačanskienė. Minėjimas baig
tas giesme “Marija, Marija”. Ja
me dalyvavo ir Liucija Grišonienė, prieš keletą metų mirusio
Lietuvos atstovo Anatolijaus
Grišono našlė.

Australija
Lietuvių sportininkų nesu
tarimus, susietus su ekskursi
ja į žaidynes Čikagoje, užbaigė
Melburno Lietuvių Namuose
birželio 13 d. įvykęs sporto klu
bų atstovų suvažiavimas, apie
kurį skaitytojai buvo informuo
ti šioje skiltyje “TŽ” 28 nr. Tai
ką atstato priimta penkių da
lių rezoliucija, pasisakanti už
bendradarbiavimą,
sportinių
tradicijų tęsimą, tolimesnį iš
vykos komiteto darbą. Apie jį
betgi turi būti informuojami
sporto klubai ir Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos valdyba. Pastaroji turi pri
žiūrėti, kad teisingai būtų vyk
domi sporto klubų nutarimai.
Jos paruoštus nuostatus ar jų
pakeitimus turi patvirtinti vi
si sporto klubai. Reiškiamas ap
gailestavimas dėl įvykusių susi
kirtimų, pasiekusių lietuvių
spaudą, ypač dėl pavienių as
menų užgauliojimų. Laisvojo
pasaulio lietuvių laikraščiai
prašomi nespausdinti tokios me
džiagos. Kiekvienas sporto klu
bas turi teisę pasirinkti geriau
sias kelionės Čikagon sąlygas,
kelionės biurus ir priemones.

Britanija
Trėmimų į Sibirą minėjimą
birželio 12 d. surengė Mančes
terio lietuvių klubas. Pirmiau
sia 70 lietuvių grupė nuvyko į
Mostono kapines, kur yra pa
minklinis lietuvių kryžius. Ten
visų organizacijų vardu bendrą
vainiką padėjo S. Lauruvėnas.
Kan. V. Kamaitis sukalbėjo mal
dą ir tarė žodį apie mūsų tau
tos nueitą kančios kelią sovie
tinėje okupacijoje, jos siekius
atgauti Lietuvai nepriklausomy
bę. Pradinė minėjimo dalis ka
pinėse užbaigta giesme “Marija,
Marija”. Antrajai daliai klubo
patalpose vadovavo Lietuvių
Katalikų Bendrijos valdybos
sekr. A. Jaloveckas. Paskaitą
skaitė ev. liuteronų kun. A.
Putcė, prisimindamas Lietuvos
liūdesio dienas, kurias atne
šė sovietinė okupacija, gyven
tojų trėmimai į Sibirą. Daug
lietuvių žuvo, dalis buvo išblaš
kyta po visą pasaulį. Nors mūsų
jėgos sparčiai retėja, tauta te
bėra gyva. Minėjimas baigtas
Lietuvos himnu.

Vokietija
A. a. Stasys Jurijonas, 61 me
tų amžiaus, gegužės 22 d. mirė
Luebecke. Jo laidotuves “Euro
pos Lietuvyje” aprašo J. Pyra
gas, stebėdamasis visišku velionies atitrūkimu nuo lietu
vių. Esą jie tik iš vokiečių dien
raščio' “Luebecker Nachrichten” sužinojo, kad jis buvo lietu
vis, gimęs Lietuvoje 1920 m. bir
želio 27 d. Niekas jo asmeniš
kai nepažinojo, nors Luebecko
stovykloje pokario metais gy
veno keli tūkstančiai lietuvių.
Atrodo, velionis nepasinaudo
jo UNRROS ir IRO globa, netu
rėjo jokių ryšių su savo tautie
čiais. Buvo sukūręs mišrią šei
mą su vokietaite Hildegard Ziesmann, mirusia 1980 m. gruodžio
16 d. Liko ištekėjusi dukra Bri
gita, vaikaičiai ir net provaikai
čiai. J. Pyragas buvo vienintelis
lietuvis, dalyvavęs a. a. S. Juli
jono laidotuvėse Vorwerkerio
kapinėse. Laidotuvių apeigas at
liko vokietis katalikų kunigas,
nė žodžiu neužsiminęs apie velionies kilmę. Gausūs laidotu
vių dalyviai ir apie 30 padėtų
vainikų liudija, kad velionis
buvo populiarus žmogus. Gražų
vainiką atsiuntė ir didelė Lue
becko firma “Possehl”, kurioje
a. a. S. Jurijonui teko dirbti.
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Su a. a. Joana Paulionyte atsisveikinus

A. a. KOTRYNA GIEDRAITIENĖ su sūnumis — Juozu (kairėje) ir Romu

Kai tautinius drabužius
siuvom iš užuolaidų
Palydėjus praeitin a. a. Kotryną Giedraitienę, Haffkrugo
stovyklą ir kitus įvykius
G. BRE1CHMANIENĖ
Š. m. birželio 20 d. savo dukros
Elvyros Bajoraitienės namuose
amžinai užmigo 81 m. amžiaus
sulaukusi K. Giedraitienė. Ha
miltono lietuviams ji buvo žino
ma kaip rami, kukli žilaplaukė
moteris, pasirodanti visados lie
tuviškuos parengimuos. Daugu
mas prisiminė ją kaip linksmo bū
do veikliu pik. Juozo Giedraičio
našlę. Tačiau ji buvo daugelio
talentų moteris, tik jos tylumas
ir kuklumas neleido parodyti.
Mūsų pažintis su Giedraičių šei
ma prasidėjo Vokietijoje. Pasi
baigus karui, mažame žvejų kai
melyje Haffkruge, prie Baltijos
jūros, įsisteigė lietuvių stovyk
la. Ji buvd ypatinga tuo, kad jon
pateko daug rašto žmonių: B. Dau
noras, J. Krūminas, Nelė Mazalaitė-Krūminienė, F. Neveravičius,
A. Rimvydis, J. Cicėnas, A. Kuo
las ir kt. Nedidelė skaičiumi ta
stovykla greitai išsikišo į priekį.
Nors ir vargingose sąlygose, pra
dėtas leisti laikraštis “Kelyje Tė
vynėn”, išleista keletas knygelių
ir bene pirmas tremtyje žurna
las “Gintaras”. Beveik metai bu
vo praslinkę nuo to laiko, kai pa
likome Lietuvą, tad dabar, nuri
mus karo baisenybėm, pradėtas
jausti dvasinis alkis. Haffkruge
pradėta ruošti literatūros vaka
rai, kultūrinės vakaronės, kon
certai ir kita. Jaunimas susibūrė
“Tėvynės Garsų" ansamblin, ku
riam vadovavo Valteris Banai
tis. Jo kviečiama ir pik. J. Giedrai
čio, tuo laiku buvusio stovyklos
komendanto įtaigojama, toje sto
vykloje atsiradau ir aš su savo
šeima. Čia teko įsijungti į tą ma
lonų kultūrinio gyvenimo sūkurį
ir kartu geriau pažinti Giedrai
čių šeimą.
“Tėvynės
Garsų” ansamblis
sparčiai žengė pirmyn dainos, šo
kio ir vaidybos srityse. Iš pradžių
galvota buvo tik saviesiems pasi
rodyti, bet vaidinimai su daino
mis ir šokiais traukė ir svetimtau
čių akį. Netrūko pakvietimų važi
nėti po kitas kolonijas ir ruošti
koncertus anglų kariams. Didžiau
sia problema buvo tautinių drabu
žių trūkumas. Sukruto visos mo
terys siūti. K. Giedraitienės iš
Lietuvos atsivežtas “Sodžiaus me
nas", jo lietuviški raštai bei pa
vyzdžiai ir patarimai buvo tikras
išsigelbėjimas. Po keleto mėne
sių darbo iš užuolaidų, staltie
sių. siuvinėtos drobės pasiūta
apranga, bent scenoje, ansamblis
atrodė panašiai kaip turėtų būti.
K. Giedraitienė pasidarė ne tik
savo šeimos, bet ir mūsų visų pa
tarėja bei globėja.
Maždaug po pusantrų metu Haff
krugo stovykla buvo uždaryta,
o lietuviai perkelti į Neustadto
kareivines. Baigėsi antrieji me
tai stovyklos gyvenimo. Neaiškus
rytojus, trūkumas maisto ir dra
bužių. o svarbiausia — neturėji
mas užsiėmimo neramino daugelį.
Jaunimas jungėsi j sportą, tau
tinius šokius, chorus, o senesnie
ji blaškėsi be darbo.
Atėjus pavasariui, ypatingą ne
rimą pajusdavo ūkininkai, ku
riuos traukė palikta žemė. “Ro
dos jauti, kaip kvepia tėviškės
arimai” — kalbėdavo jie susėdę.
Pradėta organizuoti įvairiausi
kursai amatų išmokti ir emigra
cijai pasiruošti.
K. Giedraitienei šovė mintis
įsteigti tautinio meno reikmenų
dirbtuvę. Ji gavo leidimą iš
UNRROS. Planų ir norų buvo
daug, bet medžiagos — jokios.
UNRROS tarnautojai atvežė kele
tą dėžių vokiškų vėliavų, kariškų
marškinių, jūreiviškų megztinių
ir liepė verstis. K. Giedraitienė
suorganizavo apie 30 moterų. Jos
ardė megztinius ir marškinius,
dažė siūlus, o kaiką gaudavo už
cigaretes pas vokiečius.
Po kelių savaičių lentynose pra
dėjo rikiuotis “lietuvaitės, pasi

puošusios stilingais, puošniais
ir tikrais tautiniais drabužiais.
Net ir pačias lėles sumanios mo
terys pasigamino pačios iš atlie
kamų medžiagų. Jeigu prieš pora
metų Haffkrugo lietuvių stovykla
garsėjo savo leidiniais ir “Tėvy
nės Garsų” ansambliu, tai dabar
visi žinojo apie lietuviškų lėlių
dirbtuvę. Prie lėlių atsirado ser
vetėlės, juostos, skarelės ir kita
Paklausa buvo tokia didelė, kad
nebespėjo išpildyti užsakymų. K
Giedraitienės vadovaujamos mo
terys dirbo su noru. Malonu bū
davo jas aplankyti. Visos būdaVc
patenkintos. Kartais ir daina pa
lydėdavo darbą.
Lietuviškom lėlėm pasipuošė
UNRROS pareigūnų butai. Prasi
dėjus emigracijai į Angliją, daug
kas vežėsi ištisus rinkinius. B
B. Daunorai bene didžiausią rinki
nį išsivežė į Londoną. Emigraci
ja palietė daugumą darbininkų,
ir dirbtuvė turėjo užsidaryti, be’
K. Giedraitienės lėlės pasklido pc
visą pasaulį.
Vėliau p.p. Giedraičių šeima
persikėlė į Luebecką, nes ten lie
tuvių gimnazijoje mokėsi jų vai
kai. Ir ten K. Giedraitienė įstei
gė panašią dirbtuvę, kuri veikė,
kol paskutinė emigracijos banga
į užjūrius išvežė daugumą lie
tuvių.

Velionė dar Lietuvoje, vyrui
einant atsakingas viršininko pa
reigas Vilkaviškyje, Raseiniuo
se ir Šakiuose, visados buvo ša
lia jo kaip pareiginga žmona, ge
ra ir vaišinga šeimininkė, moti
na. Išaugino dvi dukras — Ireną
Šernaitienę (Kolumbijoje) ir El
vyrą Bajoraitienę, du sūnus — Ro
mą ir Juozą. Jie visi sukūrė lie
tuviškas šeimas ir gražiai išau
gino savo vaikus.
Apsistojusi Hamiltone, Giedrai
čių šeima aktyviai įsijungė į lie
tuvių bendruomenės gyvenimą.
Ypatingai veiklus buvo pik. J.
Giedraitis; dalyvavo įvairiose
valdybose, komitetuose, koopera
tyvo “Talka” steigime, Tautos Fon
de ir kt. Savo gera nuotaika ir opti
mizmu užkrėsdavo ir kitus, ragin
damas niekada nenuleisti rankų.
Jis buvo žmonių labai mėgsta
mas. Nenuostabu, kad jam mirus,
medžiotojai ir žūklautojai savo
klubą pavadino jo vardu. Šis klu
bas labai gražiai, sėkmingai
veikia ir šiandien.
K. Giedraitienė visados talkino
savo vyrui, o palikusi našle, vie
natvės dienose, nutarė išbandyti
seniai širdyje turėtą norą paimti
į rankas teptuką. Jau vyresnio
amžiaus būdama ėjo į kursus, mo
kėsi maišyti, derinti spalvas, var
toti aliejų ir akvarelę. Labai mė
go gėles, tad ir jos paveikslai —
daugiausia gėlės, gamta. Savo pa
veikslų nepardavė, nereklamavo,
nesigyrė jais. Dažniausiai dova
nodavo. Paskutiniu laiku skųsda
vosi, kad akys jau vargsta, sunku
beskirti spalvas, o ir pirštai nevisada tiksliai vedžioja teptuką.
Nors ir nesveikuodama, lankyda
vo koncertus, nepagailėdavo ge
ro žodžio programos atlikėjams,
vis ragindama nepavargti, dirb
ti toliau. “Jei ne kas kitas, tai Die
vas atlygins" — sakydavo ji.
Paskutinėmis gyvenimo dieno
mis K. Giedraitienė laimingiau
sia jausdavosi savo vaikų ir vai
kaičių tarpe. Kalbėdavo apie vy
riausią savo vaikaitį Marijų Gri
nių, kuris yra baigęs Kanados ka
ro akademiją Kingstone ir kurį
laiką dirbo kariuomenėje. Tačiau
jį vis viliojo diplomato tarnyba,
ir dabar jis dirba Bangkoke, Tailandijoje, Kanados vicekonsulo
pareigose.
Š. m. birželio 22 d. K. Giedrai
tienė palaidota lietuvių Šv. Jono
kapinėse Mississaugoje šalia vy
ro pik. J. Giedraičio. Hamiltono
lietuviai neteko darbščios ir ma
lonios lietuvės, o vaikai — nepa
keičiamos senelės ir motinos.

LONDON, ONT. Gyvenant beri
bių laisvių troškimo ir materia
lizmo apimtoje pasaulio dalyje
nėra lengva rasti žmones, kurie
gyventų ne savo egoistinės laimės
trokšdami, bet siekdami žmoniš
kumu ir idealizmu pagrįstos lai
mės kitiems, gyvenimo naštos
prislėgtiems. Tačiau vienas kitas
pragiedrulys pastebimas ir šioje
srityje. Jis sutinkamas su džiaugs
mu ir viltimis, jo netekimas su
krečia ne tik artimuosius, bet ir
plačiąją visuomenę. Pragiedrulio
dėka buvęs šviesus kampelis vėl
prislegiamas nemalonios tamsos.
Tokio pragiedrulio netekimą
1982 m. birželio mėnesį išgyve
no ne tik lietuvių, bet ir kanadie
čių visuomenė. Dr. E. Jasevičiūtė iš Thunder Bay savo laiške “T.
Žiburiams” .rašė: “Sunkiai sukrė
tė čia mus staigi mirtis Joanos
Paulionytės, gail. sesers (R.N.).
Ji dirbo čia 10 metų su luošais jau
nais ir vaikais kaip klinikos ve
dėja Thunder Bay, o taip pat ap
tarnavo didelį plotą, lankydama
įvairias vietoves. Ji buvo 35 me
tų ir darbui su nelaimės ištiktais
pasišventusi”.
Joana Elena P. gimė V. Vokieti
joje 1947 m. Kanadon su tėveliais
atvyko 1949 m. ir apsigyveno Courtlande, o vėliau Londone. 1970 m.
baigė gail. seserų mokyklą Otavos
universitete (R.N., B.Sc.N. laips
niu). Po to pradėjo dirbti Thunder
Bay su 600-700 luošų bei atsiliku
sių vaikų.
Jos tėvelis Zigmas — žinomas ir
energingas skautų veikėjas, sie
kęs didelių darbų ir Lietuvių
Bendruomenės veikloje. Joana bu.vo stropi jo talkininkė. Ji nenu
leido rankų nė tėveliui prieš 13
metų mirus. Ji ir toliau buvo akty
vi skautų ir Bendruomenės veiklo
je. Taip pat buvo lietuvių studen
tų būrelio-klubo pirmininkė. Ji
atstovavo Londono lietuviams Ka
nados šimtmečio parade — tauti
niais drabužiais pasipuošusi, sau
lėta šypsena ir grakščiais jude
siais sveikino tūkstantines mi
nias. Buvo nepaprastai malonaus
būdo lietuvaitė. Jos pasirodymas
spinduliu sušvisdavo ... kai ji
savo malonia šypsena ir gražiu
žodžiu kiekvieną pasitikdavo ir
palydėdavo. Buvo žinoma visiems
Londono lietuviams.
Baigusi mokslą nutarė pasišvęs
ti kilniam artimo meilės darbui.
Žinome, kiek kantrybės ir pasi
šventimo pareikalauja įtemptas
darbas su luošais vaikais, ypač
jei jų keli šimtai. Tas darbas gal
pagreitino ir mielos Joanos mirtį,
bet ji buvo nutarusi gyventi ne
sau, o kitų šviesesniam rytojui.
Ji pasirinko tą patį kelią, kuriuo
eidama katalikų vienuolė Motina
Teresė iš žinomojo nelaimingųjų
žmonių miesto — Kalkutos, Indijo
je, susilaukė ne tik pasaulinio
garso, bet ir visuotinio pripaži
nimo. Deja, Joanai tas kelias per-

ga, daug dirbanti visose srityse
ir... visiškai nesiskundžianti
pareigose, kurios, mano nuomone
buvo pačios sunkiausios, kokias
gail. sesuo gali gauti”.
Malonu konstatuoti, kad ir lie
tuvių tarpe atsiranda tokių žmoni
jos labui pasišventusių asmenų,
įnešančių savo indėlį į Kanados
šviesenio gyvenimo praturtinimą.
Ji buvo tikrai šviesus jaunosios
kartos žibintas, nurodąs kelią ir
kitiems savo bendraamžiams. To
dėl suprantamas ir dėmesys, ku
rio ji susilaukė išeidama iš šio
pasaulio.
Thunder Bay mieste įvyko labai
įspūdingos apeigos — akademija
tema “Kas yra draugas?” Vėliau
įvyko Lietuvos Kankinių švento
vėje Mississaugoje gedulingos
pamaldos, vadovaujamos klebono
kun. J. Staškaus. Joana palaido
ta Šv. Jono kapinėse Mississaugo
je kartu su tėveliu. Kartu su ja
palaidota ir sauja žemės; artimų
jų atvežta iš tėvo tėviškės Lietu
voje. Po to Londone pirmąjį sek
madienį Šiluvos Marijos šventovė
je atlaikytos jai skirtos pamal
A. a. JOANA PAULIONYTĖ,
dos, vadovaujamos klebono kun.
gailestingoji sesuo
I. Mikalausko, OFM.
Tiek laidotuvių namuose, tiek
ir šventovėse dalyvavo gausus
anksti užsibaigė. Jos netekimą ap būrys žmonių, atvykusių išreikš
gailestavo ir kanadiečių spauda.
ti jai pagarbą. Pvz. Londone bu
Apie ją gražiai atsiliepė ir vie vo pilna šventovė kaip ir per Su
tinis “Thunder Bay Press” laikraš mą, nors šios pamaldos buvo 9 v.r.
tis, nurodydamas eilę organizaci Thunder Bay buvo pilna koplyčia;
jų, kurių tikslas yra padėti arti panašiai ir Toronte.
mui ir kuriose Joana dirbo su di
Dideliame skausme liko motina
deliu pasišventimu. Jos motina Elena, brolis Jurgis, močiutė E.
Elena gavo per šimtą užuojautų Ulickienė, sužieduotinis, dėdės,
raštu, kurių pusė gauta iš ka tetos ir plati giminė Kanadoje
nadiečių. Su dideliu dėkingumu bei Amerikoje. Dauguma jų buvo
ir pagarba apie Joaną atsiliepė atvykę ir į laidotuves.
luošų vaikų tėvai, bendradarbiai
Kun. J. Staškus savo turininga
ir įstaigų viršininkai. Jie iškėlė me pamoksle priminė, kad Joana
Joanos didelę kantrybę ir pasiau nemirė, bet tik perėjo iš laiki
kojimą, pabrėždami, kad ją aųgš- nojo gyvenimo į kitą tobulesnį.
tai vertino.
Ji tik iškeliavo į šviesųjį miestą.
The Easter Seal Society, Toron Panašių norų Nijolė Mačytė tra
te, vyr. direktorius Ian Bain pa giškai žuvo, norėdama mamytei
brėžė, kad ji buvo branginama jų padėti, 1961 m. ir palaidota bir
narė ir gerbiama pareigose, ku želio 15 ar 16 d. Joana mirė bir
rios kiekvienam buvo nelengvas želio 11 d. ir palaidota birželio
egzaminas. Nežiūrint to, ji buvu 16 d. Per 21 metus Londonas ne
si populiari tiek tarp vaikų ir jų pamiršo gerosios lietuvaitės gail.
šeimų, tiek ir tarp profesijona- sesers Nijolės, pasiruošusios vi
lų bendradarbių bei savanorių.
siems padėti.
Janet Tothill, direktorė Onta
Miela Joana, tu nemirei nė
rio Association for Children with šiame pasaulyje. Tu dar ilgai, il
Learning Disabilities, rašo: “Mes gai gyvensi Londono ir Thunder
reiškėme jai didžiausią pagarbą Bay lietuvių bei kitataučių minty
ir su pasigėrėjimu stebėjomės se ir širdyse. Tegul Augščiausias
jos profesijonališkumu.
tau atlygina už tavo gerus darbus,
Panašiai atsiliepia ir Miss G. už tavo didelę meilę savo artimui.
D. E.
Workman, Supervisor Rehabilita
tion Services, Thunder Bay, pa
brėždama, kad Joanos pasiauko
jimas buvo didesnis, negu parei
BOOKBINDING STUDIO
gos to reikalavo.
"SAMOGITIA"
Daktarė iš Spence klinikos,
esančios Thunder Bay, rašo: “Mes
(lietuvis savininkas)
turėjome daug Easter Seal gail.
telefonas 625-2412
seserų, bet Joana buvo viena iš
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
geriausių. Ji buvo labai malonaus
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
būdo, labai nuoširdi ir sąžinin

A. a. kunigo PETRO AŽUBALIO ir jo giminės paminklo detalė — Rūpin
tojėlis Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje
Nuotr. St. Dabkaus

Platėja atsiminimų pasaulis
Velionį Vladę Šarūnų prisimenant
Prisiminimai . .. Tik gerai
pagalvokime — ar jie dabar ne
tampa mums antruoju pasau
liu, kažkokiu nauju gyvenimu,
kuris eina greta tikrojo, auga,
plečiasi, kai jau tas tikrasis
trumpėja ir nyksta.
Tame gretimame prisimini
mų gyvenime, rodos, gyvą ma
tau a.a. Vladą Šarūną. Praūžė
15 metų, išaugo vaikai, pasi
keitė žmonės, geltonas vijok
lis apraizgė antkapį. Birželio
22-roji buvo paskutinė Vlado
diena šičia. O prieš tai daug
metų sėdėjom drauge —- plana
vom, posėdžiavom, juokavom
ir pykom, kai veikla kiek su
lėtėdavo.
A. a. Vladas buvo visiems
draugiškas, paslaugus, darbš
tus ir mėgdavo pajuokauti.
Sykį vežu savo vaikus į vilkiu
kų sueigą. Nedaug iš kelio pa
imti ir Marių. Privažiuojam —

Vladas laukia. Kas naujo, kas
geresnio? “Tarkuojuos prie
namų” — atsako ir palydi sūnų
iki mūsų automobilio. O kar
tą užėjo kalba apie profesijas
ir mokslo laipsnius. Tada jis
pasakė esąs “hydro dakta
ras”. . . Visiems su juo būda
vo jauku ir paprasta bendrauti.
Lietuvoje nuo pat mažens —
jūrų skautas. Vėliau karinė
je tarnyboje “Prezidento An
tano Smetonos" laivo jūrinin-’
kas. Vladas visada juokdavosi,
kai mes kiti, ne jūrininkai, nie
kaip negalėdavome suprasti,
kai jūros žmonės visus laivus
ir laivelius vadindavo pasta
tais.
Kanadoje a.a. Vladas'buvo
pirmuoju skautų rajono vadu,
vėliau turėjo įvairias kitas
pareigas brolijos vadijoje.
Kai šiais metais jųrų skau
tai švenčia 60 metų veiklos
sukaktį, a.a. Vlado prisimini
mas ją tarsi dar labiau paryš
kina. Nekartą Velionis yra
planavęs, kaip padaryti, kad
vis daugiau ir daugiau jauni
mo susidomėtų jūriniu skautavimu, kaip padidinti jų ei
les, kaip įkvėpti meilę jūrai
tiems žemdirbių tautos ai
niams? Netenka abejoti, kad
ir šių dienų jūrų skautų vado
vai yra tuo pačiu susirūpinę.
Ir jei taip yra, jaunesnieji da
bar kalba už tuos, kurių nebė
ra mūsų tarpe. Nuoširdi ir tei
singa mintis greitai nemiršta.
Č.S.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954
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“Atsiminimai ir pasaulėžvalga”

VYT. TAMULA1TIS

Antrąją Petro Stravinsko knygą pasitinkant
A. J. KASULAITIS

Prieš daugelį metą, Petrui
Stravinskui dar Klevelande
gyvenant, dažnai jį raginda
vau, kad ne vien užsiimtą pub
licistika (nuo duoninio dar
bo atlikusiomis valandomis),
bet rašytą knygas, rinktu jau
parašytą
medžiagą, rašytą
naują ir leistą knygą pavida
lu į pasaulį. Tuomet tikėjau,
kad jo mintys įvairiais aktua
liais mūsą gyvenimo klausi
mais yra vertos ne tik tuome
tinio dėmesio, bet ir dabar
tinio. Nelabai jis tuomet ma
nęs klausė. Užtai labai džiau
giuosi dabar štai jau perskai
tęs antrąją jo knygą.
Teisininkas P. Stravinskas
yra išskirtinai įdomus ir švie
sus žmogus, turįs daug ką pa
sakyti. Jis yra apdovanotas
žodžio taupumu, sąvokos tiks
lumu, argumento aiškumu,
minties raiškumu. Nepilsto jis
iš tuščio į kiaurą, kaip kaikurie mūsą “pasižymėję” rašto
žmonės, narciziškai į save įsi
mylėję, straipsnius metrais
matuoją, po kuriais dažnai
slypi tik pašto ženklo dydžio
mintys.
Tai jis parodė savo gausio
je publicistikoje, tai išryškė
jo ir jo atsiminimuose — ant
roje knygoje, kurią pavadino
“Atsiminimą ir pasaulėžval
gos” vardu.
Knyga susideda iš triją didesnią skyrią: atsiminimą,
papildymą ir pasaulėžvalgos.
Atsiminimai savo ruožtu dar
suskirstyti į dvylika dalią, o
šios kiekviena dar vis į kelis
skyrelius. Atsiminimą papil
dymuose sudėti anksčiau pe
riodikoje spausdinti penki
rašiniai, o pasaulėžvalgos sky
riuje — net 19 straipsnią.
Autorius, dabar jau peržen
gęs 75 m. slenkstį, yra laisvo
sios Lietuvos auklėtinis. Gi
męs 1906 m. lapkričio 17 d.
Žiegždrią kaime, Balbieriš
kio valsčiuje, Marijampolės
apskrityje, 1926 m. baigė Plie
ną “Žiburio” gimnaziją, o po
ketverią metą — VDU teisią
fakulteto teisiu skyrią.
Nuo 1927 m. dirbo teisės sri
tyje, vyr. tribunole, Kauno apy
gardos teisme, Apeliaciniuose
Rūmuose, buvo Vilkijos apy
linkės teismo teisėjas, vals
tybės tarybos referentas. Pir
mosios bolševiką okupacijos
metu — teisingumo liaudies
komisariato ir vėliau Žemės
Banko tarnautojas. Vokiečią
okupacijos metais — Kauno
apygardos teismo teisėjas, vė
liau privatus advokatas.
Gyveno Klevelande, Denve
ryje (vienerius metus), dabar
jau dvylikti metai — Čikagoje.
Amerikoje išsiskleidė ir P.
Stravinsko kūrybinga rašto
veikla.
Tai ką mes čia keliomis ei
lutėmis pabrėžėme, autorius
trumpu, tyru, nevarginančiu
žodžiu atskleidžia savo atsi
minimą pluoštuose.

Tačiau taupus žodis nereiš
kia informacijos stokos. Nevie
name skyrelyje sakinys ar du
pateikia daugiau informacijos
negu kiti “auksaburniai” pri
rašydami visą puslapį. Gal ši
ypatybė ir daro P. Stravinsko
knygą, ypač atsiminimus, iš
skirtinai malonią skaityti.
Betgi P. Stravinskas memua
ristas nublanksta prieš P.
Stravinską publicistą. Gal dėl
to, kad juste jauti autorią toli
gražu neviską parašius. Iš vie
nos pusės tai girtina, bet iš ki
tos pusės — gero daikto para
gavus norisi daugiau.
Jau minėjau, kad P. Stravins
kas buvo gausus publicistas.
Įvairiuose
leidiniuose
jo
straipsnią turbūt susidarytą
šimtai. Tačiau ne gausoje ją
būdingumas. Ir ne stiliuje,
kuris kiek skirtingas nuo dau
gelio — gerokai suasmenintas,
dažnai šiltai intymus, kartais
net truputį perdaug susietas
su rašančiojo asmeniu.
P. Stravinsko publicistikos
jėga ir grožis glūdi temos pa
sirinkime, jos narpliojime ir
visko paaukojime tiesos jieškojimui. Jis niekuomet nesi
vertė smulkmenomis ir ne
narpliojo šalutinią problemą.
Jo temos visuomet lietė pačius
esminguosius žmogiškojo gy
venimo aspektus, pačias svar
biąsias visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo problemas, pa
čius aktualiuosius klausimus.
Religija, pasaulėžiūra, poli
tika, laisvinimo organizacija
ir veikla, ALTa, VLIKas, ideo
logijos ir panačios temos Stra
vinsko mintijime ir interpre
tacijoje nekartą atsiskleidė
visu išsamumu ir ryškumu.
Iš kitos pusės, kiekviename
straipsnyje P. Stravinskas tie
siog užsidegėlio užsispyrimu
jieškojo tiesos. Juk nepaslaptis, kad pasaulėžiūrinėje, po
litinėje, ideologinėje polemi
koje neretai buvo ir tebėra
visko daugiau, negu nuošir
daus tiesos jieškojimo. Mūso
ji publicistika nebuvo ir, de
ja, dar ir dabar nėra subren
dusi iki tokio laipsnio, kad tar
navimą tiesai ir jos jieškojimui padarytą kertiniu savo
tikslu ir uždaviniu.
Prisiminkime tik, kiek pri
rašyta lietuviškosios politi
kos, laisvinimo darbo, to dar
bo organizacijos, VLIKo, ALTos klausimais! Kiek prirašy
ta pinigą kaupimo, darbo pa
dalos, sferą pasidalinimo, uždavinią sampratos, tikslą sam
plaikos klausimais! Kiek pri
rašyta bendravimo ir bendra
darbiavimo su pavergtąją Lie
tuva. kultūrinės kūrybos, kul
tūrinės politikos, švietimo,
nutautimo, tautinės atsako
mybės klausimais! Iš tikrąją
juk
nevienas
tūkstantis
straipsniu. Net knygą. Ir tai
gerai. Net labai gerai. Kas yra
ne tiek gerai, kad toje gausio
je savo kiekybe, milžiniškoje
publicistinėje rašliavoje ma(Nukelta į 9-tą psl.)

Filmu aktorė ANN JILLIAN-JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ stebi mažuosius
tautinių šokių atlikėjus Toronto •“Vilniaus” paviljone, kuris buvo įreng
tas Prisikėlimo parapijos salėje tautybių savaitės metu. Kadaise ir ji šoko
tuos šokius Los Angeles mieste
Nuotr. D. Skukauskaitės

Esu lietuvaitė-amerikietė
Tesiu pokalbį su Ann Jillian, susitikusi ją
Toronto Royal York viešbutyje
— Kaip atsirado Jūsų vardas
bei pavardė Ann Jillian?

— Būdama 11 metą amžiaus,
vaidinau Walt Disney filme
“The Babes In Toyland”. Fil
mo direktorius Jack Donohue
nusprendė, kad amerikiečią
publikai bus lengviau ištarti
specialiai parinktą pavardę.
Paskolinome direktoriaus duktės vardą “Jill”, pridėjome
“Ann” ir išėjo Ann Jillian.
Labai melodiškas vardas, ku
ris tiko vaikų aktorei. Iki
šios dienos vartoju tą pačią
pavardę. Bet visiems, ypač
spaudai, pasakoju, kad esu
lietuvią kilmės ir kad tikroji
mano pavardė yra Ann-Jūra
Nausėda.
— Laikote save lietuvaite ar
amerikiete?

— Esu lietuvaitė-amerikietė.
Gimiau lietuvaite. Tėveliai už
augino lietuvaite. Pirmieji
mano žodžiai buvo lietuviški.
Tačiau aš gyvenu Amerikoje —
reikėjo prisitaikyti prie ame
rikiečią kultūros ir kalbos.
Todėl aš laikau save lietuvaite-amerikiete.
— Kuri yra mėgstamiausia
Jūsų aktorė?
— Aš gerbiu kelias Hollywoodo aktores — Katherine
Hepburn, Bette Davis ir Lau
ren Bacall. Šios moterys ne
flirtavo, bet žinojo savo vietą
kaip “žvaigždės” Hollywoode.
— Spaudos žmonės kartais
vadina Jus “sex-godess”, nes
esate fiziškai patraukli. Kaip
žiūrite į tokią nuomonę?

— Joyce Selznick iš ABC te
levizijos pakvietė mane į Hollyvvoodą vaidinti Marilyn Mon
roe filme, nes esu truputį pa
naši į Marilyn Monroe. Žmonės
tada pradėjo mane vadinti
“sex-godess”. Aš nemanau, kad

esu tokia, nes kai atsikeliu iš
ryto, matau, kad nesu tokia
kaip Marilyn Monroe. “Play
boy” žurnalas siūlė $50,000
kad duočiau “interview” ir
“centre-fold” pozą, bet aš at
sisakiau.
— Ar norite būti žinoma kaip
aktorė, dainininkė ar šokėja?

— Mano “Mae-West” filmo
rankraščio vienas kritiką pa
teikė tokį pat klausimą. Vai
dindama “Mae West” taip atsa
kiau į tą klausimą: “Noriu bū
ti žinoma ir kaip aktorė, ir kaip
dainininkė, ir kaip šokėja.”

— Ar jums teko kada nors
susitikti su teniso žvaigžde Vy
tu Gerulaičiu?
— Ne, bet, galimas dalykas,
artimoje ateityje susitiksiu,
nes jis žaidžia tenisą su Vince
Van Patten, o mudu su vyru
esame labai geri draugai su
visa Van Patten šeima.

— Ar esate susitikusi su Si
mu Kudirka?
— Ne, bet labai norėčiau
susitikti. Mačiau aktorią Alan
Arkin, vaidinantį televizijoje
Simą Kudirką. Alan Arkin la
bai gerai pavaizdavo Kudirką.
Jis net buvo išmokęs lietuviš
kų žodžių ir mostų. Kartu su
aktoriais Alan Arkin ir Carol
Burnett turime tą patį agentą
— Bill Robinson.
— Ar dalyvaujate lietuvių
veikloje ir ar domitės politinė
mis lietuvių problemomis?
— Ne, aš esu apolitinė tiek
amerikiečių, tiek lietuvių veik
loje. Nemanau, kad aktorei
dera pasisakyti tokiais reika
lais. Aš labai didžiuojuosi sa
vo lietuviškumu ir manau, kad
visas pasaulis vieną dieną gy
vens laisvėje.
Danutė Skukauskaitė

Vilniečių sąskrydis...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

rių. Priklausys nuo piniginių
išteklių. Į skolas sąjunga neis.
Turėjome praeityje gerą pa
moką. Aš abejoju, ar šios val
dybos kadencijoje spėsime iš
leisti ‘Rytų Lietuvą’ anglų kal
ba. Apie ‘Rytų Lietuvos’ vei
kalo platinimą ir finansinius
išteklius pranešimus padarys
mūsų spaudos fondo vadovai
— Eugenija Bulotienė iš Det
roito ir Jeronimas Cicėnas
iš Toronto.”
Abiejų fondo atstovų pra
nešimai buvo atidžiai išklau
syti. Atsirado dar keletas au
kotojų: Benediktas-Ben Nor
kūnas $100, Elena Jokubilienė $50 ir dar keletas, kurių pa
vardžių nepasižymėjau. Auko
tojų sąrašas bus paskelbtas
atskirai.

VIDA VALIULIENĖ prie raguolio “Vilniaus” paviljone per Toronto tau
tybių savaitę. Raguoliu labai domėjosi kitataučiai
Nuotr. B. Tarvydo

j

Sumanymai
Buvo siūloma ne 500, bet ma
žiausiai 1000 egzempliorių
spausdinti. Vien universitetų
pasaulyje yra daugiau kaip 500.
B. Norkūnas siūlė “Rytų Lie
tuvos” veikalą pasiųsti įvairių
valstybių vyriausybių galvom

ir tuo prisidėti prie platesnio
Lietuvos vardo ir savo tautos
istorijos skleidimo kitatau
čių tarpe. Angliškoji laida yra
finansinis nuostolis, bet Lie
tuvos vardo skleidimui jis pa
teisinamas.
Paskaita
Paskaitą tema: “Gudų fanta
zijos ir žvilgsnis į proistorę
bei istorinius laikus” skaitė
Stepas Jakubickas. Paskaita
užtruko apie 15 minučių. Ji
buvo įdomi savo aktualiu tu
riniu, iškėlė gudų išeivijos
pretenzijas į Lietuvą ir Lie
tuvos buvusius valdovus.
Po paskaitos buvo numatyti
VKLS-gos Kanados krašto vbos rinkimai, bet dėl laiko
stokos, susirinkimo nutarimu
buvo atidėti iki kitų metų.
Susirinkimas baigtas padėkos
žodžiu dalyviams ir šeiminin
kams Česnuliams už pastogę
ir vaišingumą. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Visi dalyvavo
bendroje vakarienėje sodelyje
ir ilgai dalinosi savo įspūd
žiais.

Saulei apšvietus rožės krū
mo viršūnę, Bitelė nuskrido
pažiūrėti žvirblio snapo lai
dotuvių. Jau iš tolo išgirdo ne
pažįstamą, vyrišką balsą. Nusi
leidusi prie Boružės ant lapo,
pamatė du didelius juodus
vabalus blizgančiais sparnais.
— Kas tie nepažįstami? —
paklausė ji.
— Tai mėšlavabalis su žmo
na. Ar matai tą krūvelę šalia
rožės krūmo?
— Vaje, kokia didelė!...
— Buvo anksti rytą atėjęs į
sodą arkliukas seno kelmo iš
sivežti. Tai, kaip kiekvienas
gyvasis, paliko šį tą atmini
mui ... — šypsojosi Boružė. —
Net nustebau, kaip greit su
burzgė čia mėšlavabalių jau
navedžių porelė.
— Tai gražius namus pasta
tysime, — išgirdo Bitelė mėšlavabalienės balsą. — Tik toks
bajoro vaikams tinka, o ne pa
prastas ... O kvapo saldumas,
tai ne šitos rožės .. .
Jei nebūtų taip arti iškas
tos duobės žvirblio snapui,
Svirplys Muzikantas būtų su
jais nesiginčijęs. Bet dabar,
iššokęs iš savo namelio po ak
meniu, garsiai pasakė:
— Pirma palaidokim žvirb
lio snapą, o po to statykit sa
vo vaikams namus ...
— Bet mudu ne į laidotuves
atskridom, o ruoštis krikšty
noms, — atsakė mėšlavabalis.
— Bet neilgam, tik kol užką
sim snapą. Krikštynos su lai
dotuvėmis nesiderina, kaip ir
nelaimės ašaros su juoku.
Neperdaug, rodos, Svirplys
Muzikantas užsiprašė.
— To nebus, — išdidžiai atsa
kė mėšlavabalis. — Aš esu ba
jorų giminės ir neisiu į nepa
žįstamo snapo laidotuves. Jei
ir visa žvirblį laidotumėt, tą
patį atsakymą duočiau . ..
— O iš kur ta tavo didybė,
kad net bajoru vadiniesi. Juk
tik mėšlo atskirdai jieškoti,
ar ne?
— Bet ne paprasto, o tik ark
liuko, koks tinka bajoro vai
kams ...
— Tu nieko nesiskiri nuo pa
prasto mėšlavabalio, toks pat
juodas ir storas. Ir ne karieta
čia atvažiavai, kaip tikras ba
joras, šešias arklines muses
pasikinkęs, — pasakė Svirplys,
išdidžiai pakėlęs galvą . . .
— Tu nosies neriesk! Aš, ba
joras, su tavim kalbu! Tuoj į
dvikovą iškviesiu, jei tik ma
no garbę įžeidinėsi, — atkirto
mėšlavabalis, jau piktai ore
švaistydamas ūsus. — Ne isto
rijos atskridau tave mokyti.
Bet jos nežinančiam galiu tik
priminti, kad bajoro garbę
mano seneliai gavo iš Egipto
faraonų jau prieš tūkstančius
metų, kai gyveno malonėje ir
garbėje karališkose arklidėse.
Ir tik iš arklių mėšlo statė sa
vo vaikams namus. Ir aš, gar
bingas jų palikuonis, ligi šiol
esu ištikimas savo senelių tra
dicijai. Ir tuo didžiuojuos .. .
— Niekas negali tau uždraus
ti didžiuotis savo seneliais, —
jau
nuolaidžiau
prašneko
Svirplys. — Negaliu taip pat
uždrausti jieškoti to, ką nori
rasti... Tai skrisk ir jieškok!
— Jieškojau ir jau radau, —
atsakė drąsiai mėšlavabalis. —
Net už kelių kilometrų mano
bajoriška nosis pasakė ir at
vedė čia ...
— Bet ta krūvelė mano. J i sto
vi mano žemės sklypelyje, ku
rį ginu ligi mirties, pagal sa
vo senelių tradiciją, — išsitie
sė Svirplys prieš mėšlavabalį,
nejuokais pasiruošęs ginti sa
vo nuosavybę.
Mėšlavabalis nuleido akis ir
nesiskubino su atsakymu, lyg
būtų pralaimėjęs ginčus. Su
abejojo, ar jis turi teisę kėsin
tis į svetimą nuosavybę, nors
ir buvo bajoras.
Svirplys Muzikantas išdi
džiai šypsojosi. Greit pribė
go prie jo mėšlavabalienė, bet
ne pikta, tik švelniai šypsoda
masi.
— Žinoma, kad ji tavo, —
greit ištarė Svirpliui. — O mu
du su vyru nė nepagalvojom,
kad tu nori laikytis ją sau. Ko
dėl tuojau nepasakei kam ji
reikalinga? Tik dabar supra
tau, koks gražus ir didelis pa
minklas bus tau prie kapo, kai
mirsi rudenį. Kas tau didesnį
pastatys! Tegu dabar visi so
de žinos, kokį gražų ir dide
lį jau turi, dar gyvas būda
mas . . .
Boružė garsiai susijuokė. O

Bitelė net skaudžiai turėjo
sukąsti lūpas, kad klegantis
juokas neišsiveržtų kartu su
Boružės.
Pastebimai sulinko ilgos
Svirplio Muzikanto kojos, lyg
neatlaikydamos užmestų ant
nugaros žodžių sunkumo. Jis
tik greit judino ūsus, neras
damas atsakymo, 6 jo skubiai
reikėjo. Gudri mėšlavabalie
nė jau judino sparnus, lyg
norėdama skristi.
— Negaišinkim laiko, — iš
tarė vyrui. — Jaučiu, kad prie
upelio už sodo gal kitą radi
nį rasim . . .
Ir bajoras kėlė sparnus, ne
ištaręs žodžio.
Nieko daugiau neliko Svirp
liui, kaip tik greit prabilti ki
tu, nuolaidžių balsu:
— Palaukit! Mes dar tikrai
nesusipykom. Nei liežuvio, nei
kumščio viens kitam neparodėm. Dabar atsiminiau, kad aš
dar greit nemirsiu. O kiti sa
ko, kad garsūs smuikininkai
niekad nemiršta. Tai ta krū
velė tegu bus jūsų . . . Matot,
koks sukalbamas esu.
— Tikrai tu sukalbamas, —
ištarė mėšlavabalis. — Jei
taip, tai ir mudu galėsiva nu
eiti į to snapo laidotuves. Kaip
gi kitaip, ir aš turiu būti sukal
bamas ...
Saulė jau seniai buvo apipylus spinduliais obels šaką. Ne
rami žvirblienė šokinėjo, vis
žiūrėdama į kapo duobę prie
kelmo.
— Tai nelaukim ilgiau, —
ištarė Svirplys Muzikantas ir
pirmas pasispyrė nuo žolių
kupsto.
Boružė su Bitele nusileido
ant mėlyno žiedo ir laukė atei
nant bajorų. Jiedu neskrido,
o brido per tankią sodo pievą,
lenkdami po savim žolių stie
belius. Mėšlavabalienė ėjo
tyli ir kantri, bet jis piktai po
nosimi bumbėjo storu balsu ir
tokiais žodžiais, kurie netiko
bajorui, einančiam į laidotu
ves.
Muzikantas sucirpino liūd
ną melodiją, kai žvirblienė
guldė į kapą savo vyro snapą.
Padėjo ji kartu ir mažę plunks
nelę, kuri buvo arčiau žvirb
lio širdies, kaip Boružė sakė.
Bet tik viena ašara teiškrito
iš žvirblienės akių, nors ir il
gai mirkčiojo prie kapo. Lai
kas jau buvo apraminęs skaus
mą.
— O dabar skaityk, ką para
šei, — pasakė Boružei ir pa
kėlė lapą nuo kelmo, kur bu
vo kinavarpos išgraužti žo
džiai. Boružė nusileido prie
kapo, jau mintinai žinodama,
ką buvo parašiusi:

Guli čia didvyrio snapas,
Graudžiai apverktas žmonos.
Lengvas bus jam sodo kapas
Po gerų darbu naštos. ..

Bet jei katinas atėjęs
Savo uodega atneš,
Snapas ja dabar nutvėręs
Jam visus ūsus nupeš ...
Liks tas Neronas be ūsu,
O gal net be uodegos.
Kam suvalgė žvirblį mūsų
Nesiprausęs nė burnos. ..

— Tai grožis to paskutinio
posmo, — sušuko žvirblienė. —
Tegu visi dabar žinos, kas lau
kia to Nerono, pagriebusio ma
no vyrą. Neilgai vaikščios su
savo ilga uodega . ..
— Bet taip niekad nebus, —
neiškentė Svirplys Muzikan
tas. — Tai tik tušti žodžiai, su
raminti galvelei, tokiai kaip
tavo . . .
— O ką tu žinai, kad taip ne
bus. Visko pasaulyje buvo ir
bus. Mano seneliai juokėsi iš
žmogaus, kad jis nė kaip žvirb
lis nemoka užlėkti ant stogo.
O dabar nė šarka jo nepaveja.
Ir iškyla daug augščiau už gar
nį svetimais sparnais. Tai ir
gi buvo svajonė, ir visai dar
neseniai. Daug didesnė nei
pagriebti katiną už uodegos.
— Tai ir svajok! Svajonių
tau nereikia gaudyti kaip mu
sių. Jos pačios į galvą lenda.
Ir visos kvailos.
— Jei nebūtų kvailų, tai nė
tavo didelė galva neišmanytų
kuri protinga, — jau supyko
žvirblienė.
— Yra ir tokių, kad du pro
tingi vieno kvailo klauso, —
šyptelėjo Svirplys, žiūrėda
mas į žvirblienę, jau kylančią
į ofą. Staiga ji nusileido že
miau ir sučirškė Svirpliui:
— Lekiu į kiemą paklaust ka
tiną, ar mainytų tavo liežuvį
ant savo uodegos... Pasaky
siu, kad vištiek jos greit ne
teks . . . Tai nė priedo nepra
šys.
Niekas jai neatsakė. Tik sun
kiai žolėse pasisuko mėšlava
balis ir pasakė Svirpliui:
— Pylei iš tuščios galvos į
kiaurą, tai tuščia ir liko.
— Geriau turėti tuščią, o ne
mėšlo pilną, kaip tavo, — greit
atsakė.
— Bet mano galvoje yra šis
tas, kas man paskirta neštis.
Bet jei tavo tuščia, kam ją ne
šioji? Ar tam, kad turėtum ką
įmesti į šiukšlių maišą? — Ir
suūžė jo sparnai, lenkdami
prie žemės žolių viršūnes.
Svirpliui jau nereikėjo jieško
ti atsakymo. Jis tik stengėsi
laikyti ilgus savo ūsus, lyg jie
būtų nukritę nuo pečių. ,
(Iš dar nespausdinto rinki
nio “Vasaros pasaka”).

Toronto CHUM radijo stoties informacijos skyriaus vedėjas DICK SMYTH
“Vilniaus” paviljone per tautybių savaitę šokio metu su “Gintaro" šokėja
L. KAROSAITE
Nuotr. B. Tarvydo

Klemenso Jūros “Kauburėliai”
PR. NAUJOKAITIS

“Vilniaus” paviljone Toronte tautybių savaitės — Karavano metu p. VAITKUVIENĖ supažindina svečius su se
noviška verpimo technika
Nuotr. B. Tarvydo

Naujokų ėmimas kariuomenėn
Taip rašė apie jį žymus lenkų autorius Oskaras Kolbergas savo raštuose apie Lietuvą 19 š.
AVA SAUDARGIENE

vyksmą: seniūnas pašaukia
naujokus visų pirma iš tur
tingiausių šeimų. Pašaukto
tėvas, • nuvykęs pas seniūną,
nusižeminęs lenkiasi, kad iš
gelbėtų sūnų. Po ilgų derybų
seniūno pyktis atsileidžia, aiš
ku, už didelius pinigus, ir pa
šaukia kitus naujokus iš ma
žiau pasiturinčių šeimų. Pa
sikartoja ta pati istorija, se
niūnas nusileidžia už mažesnį
kyšį ir surenka neturtingiau
sius, iš kurių nieko išplėšti
negali. Seniūną papirkęs vals
tietis dar turi duoti kyšį seniū
nijos policininkui (kad paleis
to ant kelio nesuimtų), vals
čiaus tarnautojui valstiečių
reikalams, kuris kartais pa
skiria kariuomenėn seniūno
atleistuosius, vietiniam gy
dytojui ir komisijos nariams.
Iš visų pusių draskomas varg
šas valstietis atsiperka pini
gais, jeigu jų turi, kad tik iš
vengtų jam šlykščios masko
liškos kariuomenės.
Atsitinka ir taip: jei pašauk
tiems pasiseka pasislėpti šau
kimo metu, tai vėliau drąsiai
gali grįžti namo ir būti ramūs
iki sekančio ėmimo. Už tai ne
reikia atsakyti pasislėpusiam
nei slepiančiam prieš valdžią.
Nenuostabu, kad kiekvienas
gelbėdamasis slepiasi kuo il
giausiai. Drąsa ir apsukrumas
daugelį išgelbsti. Dėl to nau
jokų šaukimo laikas Lietuvoje
taip neramus: nežinantis tos
tvarkos galėtų įtarti gyvento
jus sąmokslu prieš valdžią;
jaunimas bėga, slapstosi miš
kuose, jieško saugumo drau
giškuose namuose, pasitrau
kia 15-20 mylių į kitą apskri
tį ir ten prabūna per visą ėmi
mo laiką. Policija su seniūnu
stengiasi juos pagauti.

Neseniai įvykęs ėmimas ka
riuomenėn teikia man pro
gą aprašyti kokiu būdu Mask
vos valdžia surenka kraujo
duoklę Lietuvoje. Be abejo
nės, tolimesnis mūsų krašto
(Lenkijos, A.S.) skaitytojas,
nepažįstantis vietinių papro
čių, nė despotiškos priespau
dos, kokioje Lietuva atsidūrė,
neturi supratimo, jam net į
galvą neateina, kad Europoje
dar egzistuoja toks barbariš
kas būdas.
Tiesa, paskutiniu laiku Mask
va, supratusi kaip toli atsili
kusi nuo kitų kraštų, padarė
pažangą teisėje, moksle ir pa
pročiuose — šuoliais norėtų
pavyti ir susilyginti su ki
tais. Ar tokia skuba ilgai
truks, ar pasibaigs be dide
lių rezultatų, ateitis parodys.
Šiandien visur matyti šiokia
tokia pažanga, reikia tikėtis,
kad ir tas nežmoniškas būdas
ėmimo į kariuomenę, senų Pet
ro laikų liekana, užleis vietą
pažangai ir bus pakeistas prak
tiškesniu, teisingesniu, žmo
niškesnių. Kad tai gali įvyk
ti, leidžia tikėtis ruošiama ka
rinė reforma, ateity grėsmin
ga Europai, padarys galą esa
mam žiaurumui.
Atminimui ir paliudijimui,
kokį jungą neša Lietuva jau
daugiau kaip 70 metų, apra
šysiu tą barbariškumą, ku
ris galėtų būti praktikuojamas
tik laukinių ir pusiau civili
zuotų tautų.
Kariuomenėn ėmimas pas
mus (Lietuvoje, A.S.) vyksta
taip: valdžia nustato, kiek vy
rų nuo tūkstančio turi gauti
(šiais metais 6.5 nuo 1000 gy
ventojų) ir daugiau nieko ži
noti nenori. Vietinė administ
racija įpareigoja apskrities
Valstiečių tarpe atsiranda
viršininką, o šis įsako vals nepasitikėjimas,
šnipinėji
čiaus seniūnui pristatyti ati mas, išdavimai. Mažoje skalė
tinkamą skaičių vyrų į apskri je vyksta intrigos, būdingos
ties miestą, kur karinė komi augščiausiai rusų valdžiai.
sija tikrina jų tinkamumą ka Seniūnai apmoka šnipus, kad
ro tarnybai. Kadangi dalis ne praneštų apie besislepiančius,
tinkamų atkrinta, seniūnas o jaunuoliai, kurie išgali, mo
privalo
pristatyti
dvigubą ka šnipams už tylėjimą. Pasi
skaičių vyrų, kad pakaktų at taiko, kad tas šnipas tarnau
rankai.
ja abiem pusėm: seniūnui pra
Tai tokia Maskvos tvarka, neša apie pasislėpusį, o jau
imant naujokus. Niekas iš nuoliui — kad jį užpuls, ir iš
augštesnės valdžios neklau abiejų pusių gauna užmokestį.
sia, ar teisingai vyksta at
Dažnai įvyksta muštynės. Mo
ranka, ar nėra išnaudojimo, terys su pagaikščiais drąsiai
o apie bilietų traukimo būdą puola persekiotojus, duoda
niekas net negirdėjęs. Vyrų mos laiko gaudomam pabėgti.
likimą nusprendžia seniūnas, Kartais, kaip šiais metais,
viršaitis ir karinė komisija, daugelyje vietovių reikalin
kurių sprendimas visagalis, be gos buvo ginkluotos pajėgos
apeliacijos.
nuraminti sukilusiems vals
Valdžios potvarkiu Lietu tiečiams. Policija atsargiai
voje seniūnu turi būti vietinis ruošiasi užpuolimui; tai daro
žmogus; gyventojai neturi tei naktį — ant kelių išstato savo
sės rinkti seniūno iš bajorų, žmones, įrengia užtvaras ir
nors ir norėtų.
būriu užpuola miegančius gy
Perskaičius tai, ką parašiau, ventojus. Išsigandęs vargšas
lengva suprasti kokiam bai jaunuolis vienmarškinis bė
siam išnaudojimui ir saviva ga, dažnai papuola į paruoš
liavimui palikti valstiečiai tas pinkles; kartais stipriam,
ir miestiečiai. Bajorai atleisti drąsiam pasiseka prasiveržti,
nuo karinės prievolės. Len pasiekti mišką ir išsigelbėti.
kijos karalystėje, pagal įvestą Dalyvaujantieji jaunuolių gau
Napoleono teisę, šlėktos turi dyme gerai atlyginami.
stoti kariuomenėn. Išnaudoji
Iš šio trumpo aprašymo skai
mas ir apiplėšimas pasiekia tytojas supras, prie kokio bai
tokį laipsnį, kad širdis pur saus išnaudojimo prieinama:
tosi tai matant.
neturtingos našlės vientur
Pažvelkime arčiau į patį tis paimamas, o sūnūs turtin

go tėvo pasilieka namuose.
Persekiojimas kartais pasie
kia tokio laipsnio, kad tuo at
veju, kai negali pagriebti sū
naus ar vyro, motiną ar jauną
žmoną surišę muša, badu mari
na, kad išduotų mylimą asme
nį. Siaubas ima dėl tokio el
gesio!
Jei ne žmonių verksmas, ne
motinų raudos, ne jaunuolių
sielvartas, toks vaizdas teik
tų pramogą žiūrovui. Jaunuo
lių bėgimas, jų gaudymas su
keltų šypseną, jei negalvotum,
kad tai darosi dideliame, ap
gyvendintame krašte ir kad
galingas despotas griebiasi
didelės prievartos pavergti
žmogų bei padaryti jį savo
įrankiu. Maskvos valdžiai bū
dinga — visa, ką paliečia, su
bjaurinti. Ir naujokų ėmimas
maskvinio statuto suplanuo
tas tam, kad skatintų žmonė
se nepasitikėjimą, -šnipinėji
mą, apiplėšimą, valkatavimą.
Sunku prileisti, kad valdžia
nežinotų teisingesnio naujo
kų ėmimo būdo, būtent, bilieto
traukimo, nuo seno praktikuo
jamo Europos kraštuose. Bi
lieto traukimas užkirstų ke
lią išnaudojimui. Žinodami,
kad reikia duoti naujokų, pasi
duotų likimui, gal su sielvar
tu, bet ramiai jaunuolis trauk
tų bilietą, o dabar Lietuvoje
kiekvienas stengiasi išsigel
bėti betkokiomis priemonė
mis, užkraudamas naštą kitam.
O pinigai tokiais atvejais daug
reiškia — neturtingas yra ne
laimingiausias.
Maskvos valdžia skatina visą
eilę nusikaltimų. Kaikam šau
kimas į kariuomenę yra aukso
aruodas; žinau kelis seniūnus,
kurie per 8 — 9 metus sudarė
30 — 40 tūkstančių rublių ka
pitalą, o kiek patenka į kiše
nę viršaičio, gydytojo ir kitų
valdininkų! Žmonės piktinasi
barbariška tvarka, o viršinin
kai laimina gudrią valdžią,
kuri jiems užtikrina riebų
kąsnį.
Kad skaitytojas žinotų, kokia
bjauri mūsų žmonėms maskvinė tarnyba, užtenka pasakyti,
kad jaunuoliai susižaloja, išsiduria akį, nukerta pirštą,
pakerta kojos gyslas kad koja
sutrumpėtų, naudoja nuodin
gas žoles, kad tik išvengtų tar
nybos rusų carui. Jau prieš
40 metų apie kūno susižaloji
mus buvo rašyta, bet iki šiol
pakeitimo nėra. Kiekvienas
naujokų šaukimas padidina in
validų skaičių tūkstančiais.
Valstiečiai susižaloja taip,
kad tas netrukdytų darbui, iš
kurio gyvena. Valdžia skiria
didelę bausmę susižalojantiems, bet ar galima įrodyti,
kad susižalojimas nėra nelai
mingo atsitikimo pasekmė?
Tų žmonių sielvartas neturi
ribos. Kas sykį gyvenime matė
tuos išnaudojimus, turi pri
pažinti, kad Maskvos valdžia
yra demoniška, vedanti žmo
nes į nusikaltimus ir žudynes.
(1872 m.).
• Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Po II-jo pasaulinio karo Bra
zilijoje įsikūręs Klemensas
Jūra-Jūraitis yra rašto žmo
gus. Jis yra gimęs 1912 m. ko
vo 25 d. Sasnavos vis., Marijam
polės aps. Taigi šių metų kovo
mėnesį jam sukako 70 metų.
Atrodo, kad tai sukakčiai ir
yra skirtas jo eilėraščių rin
kinys “Kauburėliai”, apimąs
poezijos kūrybą nuo 1945 iki
1981 metų.
Tuose eilėraščiuose yra ne
maža autobiografinių užuomi
nų. Iš jų patiriame, kad auto
riui mokytis teko tik ganant
žąsis, kiaules, avis ir ariant
dirvą Sūduvos pašešupiuos. O
visdėlto ir tokiose sunkiose
sąlygose Kl. Jūraitis 1938 m.
švietimo ministerijos egzami
nų komisijoje išlaikė gimnazi
jos kurso egzaminus ir tapo
rašto žmogumi.
Dar Lietuvoj Kl. Jūra išlei
do novelių rinkinį “Kapai be
kryžių” (1936), eilėraščių rin
kinį “Praeivio ašara” (1937),
romaną “Didysis sielvartas”
(1938). Kelias knygas išleido
stovykliniame Vokietijos lai
kotarpyje: eilėraščių rinkinį
“Krivio lėmimas” (1946), kitą
eil. rinkinį “Tremtinio ašara”
(1948), romaną “Okeanida”
(1948).
Tačiau daugiausia knygų
parašė gyvendamas Brazilijo
je: monografiją “Taurioji Lie
tuva”, monografiją apie kun.
B. Suginto veiklą Brazilijoje,
monografiją apie monsinjorą
Zenoną Ignatavičių, kartu su
mokytoju S. Bakšiu parengė
lietuvių kalbos vadovėlį “Tė
vų kalba” (1954). Bendradar
biauja lietuvių ir brazilų
spaudoje.
Nors savo grožiniais raštais
Kl. Jūra ir nėra iškilęs į pir
maeilius rašytojus, bet ir šios
srities indėlis į lietuvių lite
ratūrą yra minėtinas. Jis ir
pats savo darbus kukliai ver
tina:
Kai ką veikiu. Rašau. Pražilti
jau suspėjau ...
Neatlikau, tiesa, didžių darbų;
Sumindoma svėrė linguodamas
prieš vėją,
Aplamdytas rūsčios būties vargų.
(136 psi.)

Net kaltina save už perdidelį nusigręžimą į praeitį:
Praeitis aš esu.
Praeitimi dainuoju ...
Sena praeitim aš alsuoju.

Aš ir žodį imu iš anų pagirių.
Ir mintys ateina
Iš rasotų, miglotų dienų ir laikų i..
Praeitimi dainuoju;
Sena,
Rūškana ir liūdna ...
Ir ją — tartum vyną geriu ...
Už tai esu kaltas. (120 psl.)

Kaltina save ir už liūdesį:
Perdaug liūdesio mano dainose!
Perdaug visko, ko žmonės
nemėgsta ... (119 psl.)

Ir pats simboliškas rinkinio
pavadinimas
“Kauburėliai”
rodo mažumą. Tai ne kalnai,
ne kalvos, o tik nedideli kau
burėliai. Tas autoriaus kuk
lumas vertas respekto!
“Kauburėlių” rinkinys pa
dalintas į 6 skyrius. Plačiau
sias — “Nostalgijos kloniais”,
išsakąs poeto santykius su pa
likta tėvyne. Vizijoje leidžia
si net j senąją karžygių Lietu
vą. Bent numirti ten norėtų
sugrįžti. Jis dar tiki šviesia
tėvynės ateitimi ir sušunka:
Laimingi jūs, kurie sulauksit,
Kai nubanguos šviesi, laisva
Lietuviškų rugelių auksu —
Senolių žemė Lietuva! (14 psl.)
Iš vargo pelenų atgimusi tauta
pakils! (18 psl.)

Antras skyrius “Verdenės
rūstis” kiek ryškiau atsklei
džia tremtinio lietuvio nuotai
kas, jo širdies gėlą. Čia prisi
menami už Lietuvą kritę kar
žygiai, šventasis Kazimieras,
žuvę partizanai. Religinis jaus
mas veda poetą į mistinę nuo
taiką, bėgąs laikas liudija Die
vo buvimą:
Jo tekėjimu upės alsuoja ...
Jis matuoja žmonijos buvimą.
(69 psl.)

Užges žvaigždės ir šviečianti
saulė ...
Tavo žodis virš amžių paliks!
Tu esi upeliuko čiurlenime,
Ir lelijos žiedely baltam;
Seno miško ramioj monotonijoj —
Perlais žibančio ryto rasoj. (71 psl.)

Trečiame skyriuje Kl. Jūra
prabyla ironišku žodžiu: “Ten
dirsėm ir grybais išaugom ne
vienas (. ..), lietuviškam žo
džiui atbuko liežuvis (. . .), vai
kai ir anūkai net dagį ant kapo
tėvams pasodins” (76 psl.). Ašt
riu satyros pirštu baksteli ir
lietuvių modernistams, kurie
paniekino Maironį, pamėgo
šaunius kalambūrus.
Jaunystės atsiminimus iš tė
vynės laikų dar praplečia ket
virtas skyrius “Tai tik pasa
ka”:
Palikome oazę tenai —
Toli, prie Nemuno seno . ..
Užpustė vėjai mūsų pėdas.
Kaip užpustys ir mus pačius.
(97 psl.)

Penktame skyriuje “Rašau
sau” poetas pabara save ir lyg
užsidaro savo asmeniškame
kūrybos rate. Rašąs dėl to, kad
popieriui neskauda. Lygina sa
ve su šungrybiu prie samano
to kelmo, su vėjų linguojama
smilga, su pakluonės dilgėle.
Tačiau nesinori tikėti, kad
rašytojas kalbėtų tik sau. Sa
ve vadina nenuorama, ir be
abejonės norėtų, kad to nenuo
ramos žodį išgirstų ir įvertin
tų lietuViška visuomenė. To
užsipelno ir šis “Kauburėlių”
rinkinys.
Paskutinis skyrius yra eulogijos įnirusiems žymiems
žmonėms. Čia daugiau retori
kos, negu poezijos.
Kl. Jūros eilėraščių silpny
bė yra jų ilgumas, ištęstumas.
Kondensuoti posmeliai dar vis
papildomi naujais, bet jau
silpnesniais vaizdais. Dides
nis kondensuotumas turinio
atžvilgiu būtų rinkinio page
rinimas. Kita silpnybė — sa
vaimingų vaizdingumo prie
monių stoka. Laikraštinis, pub
licistinis žodynas, daugelio
vartotas ir nudėvėtas, įsibrau
na į daugelį eilėraščių ir juos
subanalina. “Kauburėlių” turi
niu negalime skųstis, tačiau
forma turi žymių trūkumų. O
visdėlto tai yra savotiškas pa
minklas, paties autoriaus pa
sistatytas savo 70 metų am
žiaus sukakčiai. Jis įdomus
ir tuo, kad yra datuotas beveik
kiekvienas eilėraštis ir net
pažymėta parašymo vieta.
Klemensas Jūra, KAUBURĖ
LIAI. Eilėraščiai (1945-1981).
Išleido “Mūsų Lietuva” Sao
Paulo, Brazilijoje, 1982 m. Me
cenatai — Emantė ir Rimgau
das Jūraičiai. Tiražas tik 200
egz., 152 psl. Leidinėlis labai
kuklus — net nesurišti pusla
piai, tik priklijuoti prie vir
šelio nugarėlės, pajudinus
išbyra. Kaina nepažymėta.
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d KULTJRIHIEJE VEIKLOJE
Saviveiklinis “Atžalos” teat
ras, veikiantis Australijos Sydnė-

juje, šio didmiesčio tautiečiams
paruošė d v i Kosto Ostrausko
trumpų pjesių premjeras. Gegu
žės 23 d. Sydnėjaus lietuvių klu
be buvo suvaidintas “Šaltkalvis”
ir “Pypkė”. Režisavo Kauno dra
mos teatro studiją vokiečių oku
pacijos metais lankęs Paulius Rū
tenis, vaidinęs to teatro muzi
kiniame veikale “Mažasis rūmų
koncertas”. “Šaltkalvis” yra su
sietas su carinės Rusijos valdžios
įsakymu ištrinti Lietuvos himno
žodžius iš dr. V. Kudirkos antka
pio. Šaltkalvio vaidmenį atliko
Julius Dambrauskas, jo žmonos
— Ona Maksvytienė. Tie patys
aktoriai vaidino ir “Pypkėje”,
tik į jų eiles įsijungė ir rež. P. Rū
tenis, O. Maksvytienei teko pyp
kės balsas.
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas Čikagoje išleis jubilėjinį
leidinį paminėti sidabrinei savo
veiklos sukakčiai. Leidėjai pra
šo paskolinti PLI ar jos darbuoto
jų veiklą atspindinčių nuotraukų.
Jas siųsti: R. Vitui, Lithuanian
Institute of Education, 5620 So.

Claremont Ave., Chicago, IL
60636. USA.
Prof. dr. Marija Gimbutienė,
dalyvavusi “Aušros” gimanzijų
suvažiavime Čikagoje, gegužės 31
d. įsijungė į Lietuvių Istorijos
Draugijos susirinkimą pas reika
lų vadovę A. Rūgytę. Viešnia iš
Kalifornijos skaitė paskaitą “Bal
tų tautų etnogenezės klausimas",
pabrėždama dar mažai teištirtos
lietuvių tautos mitologijos svar
bų vaidmenį mokslui. Mitologijo
je atsispindi dvi senosios religi
jos pažiūros — patriarchalinė (vy
rų dominuojama) ir matriarchalinė (moterų). Abi jos siekia
5.-10.000 metų praeitį, kai seno
ji Europa kūrė savo kultūrą dar
prieš ateinant indoeuropiečiams.
Matriarchalinė kultūra kilo iš se
nosios Europos, patriarchalinę
atnešė indoeuropiečiai. Baltijos
sritis palietė antrasis jų įsiverži
mas. Matriarchalinė sistema tada
pradėjo trauktis. Su baltų Laima
bei kitomis deivėmis ėmė maišy
tis vyriškieji, indoeuropiečių die
vai, senieji Europos gyventojai
susiliejo su ateiviais.
Šv. Kazimiero parapija, vado
vaujama klebono prel. Jono Ku
čingio, kasmet surengia tradici
nę Lietuvių Dieną Los Angeles
mieste bei apylinkėse gyvenan
tiems tautiečiams. Šiemetinė,
įvykusi birželio 20 d., buvo jau
XXlX-ji, skirta deimantinę am
žiaus sukaktį švenčiančiam poe
tui Bernardui Brazdžioniui. Mi-.
šių metu parapijos choras, vado
vaujamas kompoz. Br. Budriūno,
solistai Rimtautas Dabšys ir Anta
nas Polikaitis atliko penkias įvai
rių kompozitorių giesmes, ku
rioms buvo panaudoti B. Braz
džionio eilėraščiai. Sukaktuvi
ninkas taipgi buvo įjungtas į Mi
šių skaitymus. Didysis koncertas
buvo surengtas Marshall gimnazi
jos salėje, pasikvietus du solis
tus iš Čikagos — sopraną Daną
Stankaitytę ir baritoną Algį Gri
gą. Jis buvo užbaigtas kompoz. B.
Budriūno ir B. Brazdžionio daina
“Protėvių žemė”, kurią atliko sol.
D. Stankaitytė ir vyrų kvartetas
— R. Dabšys. E. Jarašiūnas, A.
Polikaitis, B. Seliukas. Klebonas
prel. J. Kučingis scenon atlydė
jo B. Brazdžionį, tardamas trum
pą žodį apie jo kūrybą, amžiaus
ILONA BUBELYTĖ, baigusi civi sukaktį. B. Brazdžionis skaitė
linę inžineriją Toronto universi savo eilėraščius, prie jų pridėda
tete bakalaurės laipsniu. Taip pat mas savo komentarus.
yra baigusi Toronto Maironio mo
Lietuviškoji “Galerija” Čika
kyklą, dalyvavusi moksleivių atei
tininkų veikloje ir Toronto “Gin goje gegužės 4-23 d.d. surengė
trijų fotografų — Romo Bartuštaro” ansamblyje.
kos, Eugenijaus Būtėno ir Algir
do Grigaičio meninių nuotraukų
parodą. R. Bartuška yra gimęs
Lietuvoje 1932 m., meną ir pro
jektavimą studijavęs Wyomingo
universitete. Pagrindinį dėmesį
skiria spalvotiems gamtovaizdžiams. Šavo nuotraukų parodą
yra turėjęs M. K. Čiurlionio ga
lerijoje, dalyvavęs grupinėse pa
rodose ir netgi tarptautinėje pa
rodoje South Shields, Britanijo
je, 1981 m. Jauniausias parodos
dalyvis E. Būtėnas gimė 1955 m.
Čikagoje, fotografiją studijavo
Ilinojaus universitete, dalyvavo
grupinėse lietuvių fotografų pa
rodose, dirba komercinėje studi
joje. Fotografuoja daugiausia
nespalvotu filmu miesto ir pramo
nės statybos vaizdus. A. Grigai
BRONIUS-ARNOLDAS LAPIENIS, tis, gimęs Lietuvoje 1930 m.. į
Antano ir Marijos Lapienių sūnus
iš Sudburio, Ont., baigęs farmaci JAV yra atvykęs 1949 m., čia įsi
ją Toronto universitete bakalauro gijęs elektros inžinieriaus specia
laipsniu. Anksčiau mokėsi Šv. Al lybę. Mėgsta eksperimentus labo
fonso ir Šv. Pranciškaus katalikų ratorijoje, nuotraukom panaudo
mokyklose ir Šv. Karolio kolegijo damas kelis negatyvus, kurių dė
je. Praktiką atlieka Sudburyje.
ka jos dažnai primena piešinius.

Karališkosios Švedų Akade
mijos garbės nariu yra išrinktas
Vilniaus universiteto lietuvių
kalbos katedros vedėjas prof. dr.
Zigmas Zinkevičius. Pagrindinį
savo dėmesį prof. dr. Z. Zinke

vičius skiria lietuvių kalbos isto
rijai, baltų filologijai, gilinasi į
antroponimiką ir dialektologiją.
1966 m. buvo išleista jo monogra
fija “Lietuvių dialektologija”,
apimanti ilgalaikius lietuvių tar
mių tyrimo rezultatus. Nemažiau
svarbi ir prof. dr. Z. Zinkevičiaus
1980-81 m. pasirodžiusi dvitomė
“Lietuvių kalbos istorinė grama
tika”. Šiuo metu jis baigia rašy
ti “Lietuvių kalbos istoriją”, ku
rią turėtų sudaryti 4-5 tomai.
Vysk. A. Baranausko “Anykš
čių šilelį” anglų kalba išleido “Pro
greso” leidykla Maskvoje. Jį iš
vertė šioje leidykloje dirbantis
Piteris Tempestas, talkinamas
vilniečio L. Pažūsio. P. Tempes
tas yra pasižymėjęs rusų klasikų
— M. Lomonosovo, G. Deržavino, V. Žukovskio. I. Krylovo, A.
Puškino kūrinių vertimais. Jis
taipgi yra išvertęs S. Nėries, E.
Mieželaičio, J. Degutytės bei ki
tų lietuvių poetų eilėraščių, re

dagavęs L. Pažūsio paruoštą ir
anglų kalbon išverstą lietuvių
poezijos rinktinę. Šiuo metu P.
Tempestas verčia K. Donelaičio
“Metus”, kurių ištraukos bus
įjungtos “Progreso” leidyklos
ruošiamon “Lietuvių poezijos
antologijon” anglų kalba. Di
džiąją jos dalį taip pat sudarys P.
Tempesto vertimai.
J. Grušo “Barboros Radvilai
tės” spektaklį, režisuotą V. Ba-

čiulio, paruošė Lietuvos televi
zija su dail. F. Linčiūte-Vaitiekū
niene, operatorium Z. Gružinsku.
Radvilos Juodojo vaidmuo buvo
patikėtas neprofesionaliam akto
riui J. Steponavičiui, kuris be ypa
tingų grimo įmantrybių priminė
iš senovinio portreto nužengusį
žmogų, įspūdingą savo vidine tie
sa, susirūpinusį Lietuvos likimu.
Pagyrimo susilaukė Bonos vaid
mens atlikėja E. Žebertavičiūtė,
Elžbietos — J. Matekonytė. Šiaip
spektaklis buvęs pilkokas. Blo
giau sekėsi pagrindinių vaidme
nų atlikėjams: Barborai — R. Ar
bačiauskaitei, Žygimantui Augus
tui — V. Bagdonui, kurie buvę
perdaug šiuolaikiški, lyg būtų no
rėję nuplėšti romantinį istorijos
šydą.
Rašytojos Žemaitės premiją
kiekvieną pavasarį paskiria jos
vardo kolchozas, pažymėdamas
Ušnėnuose, Kelmės rajone, sa
vo kūrybinį kelią pradėjusios li
teratūros klasikės gimtadienį.
Premija skiriama už geriausią
grožinės prozos kūrinį kaimo te
matika. Šiemetinę premiją, kuri
buvo jau septynioliktoji, laimė
jo Emilija Mikulėnaitė už apysa
ką “Ona". Šia proga Kelmės ra
jone viešėjo grupė rašytojų. Jie
aplankė P. Višinskio muzėjumi
paverstą namą ir Žemaitės sodyb
vietę Ušnėnuose, dalyvavo lite
ratūros vakare Tytuvėnų kultū
ros namuose. Premiją E: Mikulėnaitei įteikė Žemaitės kolchozo
pirm. P. Janavičius.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose savo rečitalį gegužės 7 d.
surengė estrados sol. O. Valiuke

vičiūtė. Ji yra baigusi vokiečių
kalbos studijas Vilniaus universi
tete, bet pasirinkusi estrados ar
tistės kelią. Apie pirmuosius O.
Valiukevičiūtės žingsnius kalbė
jo buvusieji saviveiklinių grupių
vadovai — J. Cijūnėlis, A. Budavičius, M. Vaitkevičius. Perėju
si profesinėn scenon, dainavo su
Vilniaus filharmonijos ansambliu
“Nemuno žiburiui”, pučiamųjų
instrumentų orkestru “Trimitas”.
Daug įrašų yra padariusi su Vil
niaus televizijos ir radijo simfo
niniu orkestru. Šiuo metu O. Va
liukevičiūtė yra Vilniaus miesto
estradinių orkestrų bei ansamb
lių susivienijimo “Dainavos” ba
ro koncertinių programų solistė.
Rečitalį ji pradėjo spalvinga dai
nų pyne su G. Balučio vadovauja
mu savuoju kolektyvu, talkinant
A. Zabotskaitės vadovaujamai
vokalinei trijulei. Rečitalį užbai
gė su scenon įžygiavusiais “Ar
monikos” vyrais. Tarp abiejų re
čitalio dalių apie sol. O. Valiu
kevičiūtės pasiektus laimėjimus
kalbėjo — rašytojas J. Baltušis,
estrados sol. N. Tallat-Kelpšaitė, Vilniaus televizijos muzikos
redakcijos estrados skyriaus ve
dėjas A. Marcinkevičius. J i e
džiaugėsi, kad sol. O. Valiukevi
čiūtė gyvenimai! išlydėjo daug B.
Gorbulskio, M. Vaitkevičiaus, R.
Racevičiaus bei kitų kompozito
rių dainų.
V. KsL

8 psi.

Tėviškės Žiburiai

»

CHOLKRn

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

• Sęžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose

A.E.LfPAGE

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių
metų patirtis

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Torontiškio “Atžalyno" vadovai. Iš kairės: ilgametis tėvų komiteto pirmininkas (darbar iždininkas) V. DAUGINIS
ilgametė tautinių šokių mokytoja ir vyriausia vadovė S. MARTINKUTĖ (dabar Čikagoje), A. ZANDERIENĖ, ne
kartą ėjusi vyriausios vadovės pareigas
Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8•
532-3414
AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

=
E
Pirmadieniais
10-3 =
=
Antradieniais
10-3 =
=
Trečiadieniais uždaryta
=
Ketvirtadieniais
10-8 =
Penktadieniais
10-8 =
|
Scštadienia'is
9-1
=
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
90 dienų termln. indėlius .... 15 %
180-185 d. termin. ind......... 15'/4%
term, indėlius 1 metų.........15 %
term, indėlius 3 metų.........13 %
pensijų s-tą......................... 14 %
spec. taup. s-tą....................13 %
taupomąją s-tą................... 11 %
depozitų-čekių s-tą................ 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ................. 20 %
mortgičius nuo....................183/«%

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sqskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

•

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT’.' RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

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 patarnaus1

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
Telefonas 531-1305
(Tarp Dundas ir College)
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt.
Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE &
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

,

Telefonas 535-1258

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kilų 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 myliq, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog į garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

ja stovyklon. Registruotis pas s.
D. Keršienę, 487 Windermere Ave.,
Tor. M6S 3L5. Tel. 762-5521.
• Jei atsirastų pakankamas
skaičius norinčių stovyklon vyk
ti autobusu, prašoma skambinti
tuntininkams — tel. 439-7888 ar
ba 925-0090. Mažiausia grupė —
40 vaikų.
• Skautiškas ačiū Lietuvių
Namams, paskyrusiems “Skautų
Aidui” paremti $100.
• Nuolatinis mūsų rėmėjas
P. Gulbinskas vėl parėmė mūsų
veiklą, paskirdamas “Romuvai”
$50 ir abiem tuntam po $25. Nuo
širdus ačiū.
• “Baltijos” laivo jūrų skau
tės dėkoja P. Bacevičiui, padova
nojusiam dauginimo mašinėlę.
Č. S.

• XX-tosios Romuvos stovyk
los vadovų-vių ir tėvų bendras su
sirinkimas įvyko liepos 7 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Pradė
jo stovyklos rengėjų k-to pirm. ps.
A. Senkus, pasveikindamas atvy
kusius tėvus, kurių buvo 14. Pra
nešimai apie vadovus-ves, tvarkos
taisykles, programas ir lietuviš
kumą pynėsi su klausimais ir dis
kusijom, vaišinantis LN paruošta
kavute ir pyragėliais. Tėvų pa
geidavimas: vaikai turi būti visą
laiką užimti, kontroliuojami ir
skatinami lietuviškai kalbėti,
vadovams rodant atitinkamą pa
vyzdį. Dėkojame susirinkimo da
lyviams už atsilankymą, iškel
tas mintis, o Liet. Namams už pa
talpas ir vaišes.
• Paskubėkime su registraci-

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555

xr & i K I si
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gia iškopti iš metinio $400 mi
lijonų deficito. Byla M. Rosenbergui buvo pagrasinta pernai
už Kanados įstatymo laužymą,
bet lig šiol ji dar nepradėta.
Jeigu bus pradėta, M. Rosenbergas žada kovoti iki augščiausiojo teismo sprendimo.
Kanados ministeris pirm.
P. E. Trudeau, gindamas biu
džetu įvestą atlyginimą didi
nimą valdžios tarnautojams,
prasitarė apie galimą tokią
varžtą įvedimą visiems kana
diečiams. Esą turėti 6% inflia
ciją yra geriau nei 12%. Jis
tikisi, kad kanadiečiai patys
atsisakys perdidelią reikala
vimą algoms. Priešingu atve
ju reikės įstatymu atneštos
kontrolės. Sekančią dieną P.
E. Trudeau, matyt, nusigan
dęs darbo uniją reakcijos, pa
reiškė: nei algą, nei kainą
priverstinė kontrolė nėra pla
nuojama, pasitikima kanadiečią bendradarbiavimu ko
voje prieš infliaciją. Oficia
liame parlamento įraše bet
gi liko aiškus jo prasitarimas,
kad gali prireikti suvaržymą
įstatymo. Komentatoriai atly
ginimą bei kainą kontrolę lai
ko beveik neišvengiamu daly
ku. Spėjama, kad ji gali būti
įvesta dar šį rudenį, kai pa
aiškės, kad ir naujasis biu
džetas infliacijos nepažabojo.

Ontario premjeras VV. Davis,
š. m. sausio mėnesį atmetęs
algą kontrolę savo valdžios
tarnautojams, dabar jai pa
lieka jau praviras duris. Tuo
reikalu sprendimas dar nesąs
padarytas. Provincinio parla
mento nariams, pradedan
tiems vasaros atostogas, šie
metinis algą padidinimas bu
vo patvirtinąs tik 6%. Tas pa
pildas bus gautas nuo š. m.
balandžio 1 d. Susidaro įspū
dis, kad įtakos šiam sprendi
mui turėjo Kanados finansų
ministerio A. MacEacheno
pasirinktas 6% atlyginimo di
dinimas federacinės valdžios
tarnautojams, palietęs ir Ka
nados parlamento narius.
Ontario parlamentas, prieš
pradėdamas atostogas, patvir
tino ir savo finansą ministe
rio F. Millerio kontroversinį
7% prekybos mokestį visiems
paruoštiems maisto gaminiams
valgyklose, užkandinėse ir
netgi skyrius turinčiose krau
tuvėse. Nuo to mokesčio bu
vo atleistos tik studentą val
gyklos. Šio mokesčio reikalą
svarstė parlamentinis komi
tetas, bet jokią pakeitimą ne
padarė net už centus užkandė
les ar šokoladą perkantiems
vaikams. Patvirtintas 7% mo
kestis liečia ir daugelį kitą
dalyką — perkamus šuniukus,
papūgėles, žurnalus, medelią
krūmelius, gėles, kosmetinius
reikmenis moterims, automobilią taisymo darbą. Ją draudos bendrovės dabar žada pa
brangini draudos įmokas auto
mobiliu savininkams.

Prie Thunder Bay. Ontario
provincijoje, mirties metinią
proga atidengtas bronzinis
paminklas pernai vėžiu miru
siam jaunuoliui Terry Foxui. Jis sujaudino visą Kana
dą savo maratoniniu žygiu iš
rytinės Kanados į vakarinę,
turėdamas dėl vėžio amputuo
tą koją. Prie Thunder Bay bu
vo konstatuotas vėžio išsiplė
timas plaučiuose. Paminklas
iškilo toje vietoje, kur jam

teko nutraukti savo žygį, tel
kusį lėšas kovai su vėžiu. Pa
minklą, sveriantį n e t 45 to
nas, kainavusį apie $200.000,
sukūrė Ontario Oakvillėje gy
venantis skulptorius Manfordas. Jis turi beveik triją met-

rą augščio Terry Foxo statu
lą. Atidengimo iškilmėje daly
vavo velionies šeima, Kana
dos gubernatorius E. Schreyeris, Ontario premjeras W. Da
vis, Ontario gubernatorius J.
Airdas, pora tūkstančiu žmonią. Ta visą Kanadą jungian
čio plento atkarpa yra pava
dinta T. Foxo vardu.

Daiva T. Dalinda, b.a.

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

537-3431
494-0605

Tel.:

1576 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namų:

Turime kuo didžiuotis
Č. VAINORAS

Prieš kurį laiką gavau laiš
ką iš Lietuvos, kuris mane la
bai nudžiugino ir kartu nuste
bino. Ir kaip nesistebėsi: maža
mūsą tauta, bet didelė savo
darbais! Pogrindžio spauda ir
kitokiais savo darbais yra daug
didesnė nei kuri kita didžiu
lė pavergta tauta.
Kiek sykią esame jau skaitę
ir girdėję apie suimtuosius
mūsą tautiečius už religinę
ar tautinę veiklą, nubaustus
žiauriausiomis bausmėmis. At
rodė, kad ta veikla jau sustos.
Bet kur tau. Matyt, daug kas
nepažįsta lietuviško ištver
mingumo ir pasiryžimo. Neju
čiomis man prisimena V. Ku
dirkos žodžiai:

Lietuva mano! priešui ant tavęs
įnirtus
Privalai hydra tapti ta, kuriai
nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton
jos išdygsta.
Išliksi, tik į hydrą gyvumo
pavirtus,
Nors priešas nestyga!
Ar tai nėra pranašiški žo
džiai? Nors tada autorius tu
rėjo galvoje carinius laikus,
bet jie tinka ir mūsą laikams.
Inteligentai,
darbininkai,
moksleiviai — visi moka savo
kainą už tikėjimą ir tautos lais
vę. Kaikuriuos nubaudus sun
kiausiomis bausmėmis, atsi
randa kiti, kurie ją pradėta
darbą tęsia toliau. Ne dėl tuš
čios garbės (kaip kartais pas
mus būna) ir jau tikrai ne dėl
materialinių gėrybią, bet gry
nai iš tėvynės meilės. Ir koks
dažniausiai viso to “užmokes
tis”, žinome visi labai gerai,
būtent, kalėjimas, lageriai,
Sibiras, bepročią ligoninės.
Ir kaip nesistebėti tokiais
tautiečiais, kurie, 20 ar 30 me
tą kalinami Sibiro darbo la
geriuose, priešui savo galvos
nenulenkė? Tokiais žmonėmis
nesistebėti negalima. Tai nė
ra paprasti, eiliniai žmonės.
Nors nedera statyti pamink
lus asmenims, kurie yra dar
gyvi, bet jie jau patys pasista
tė sau tokius dvasios ryžtin
gumo paminklus, kurią neį
stengs nuversti jokia jėga,
nei laikas. Jie jau yra mūsą
tautos istorijos dalis. Didžiau
sioje pagarboje turime laiky
ti tuos savo tautiečius, kurie,
kad ir sunkiausiose šią dieną
sąlygose. įstengia lietuviškam
jaunimui skiepyti krikščioniš
kas ir tautines idėjas bei tė
vynės meilę.
Kad taip yra, matau ir iš gau
to laiško, kuriame taip rašoma:
“Buvau kelionėje po dabar
tinės Baltarusijos valdas, ku
rios surištos su Lietuvos isto
rija. Kelionė paliko daug ma
lonią įspūdžią. Sužinojau la
bai daug iš Lietuvos praeities,
nes vadovais buvo pakviesti . . .
Ją pasakojimai buvo ypač įdo
mūs. Aplankėme Lydą, Nau
garduką, Adomo Mickevičiaus
muziejų, Alšėnus, Krėvą, Me
dininkus. Krėvos pilies bokš
to griuvėsiuose sužaliavo He

tuviškas vainikas su tautine
juosta, sužibo žvakelės ir pie
vą gėlės, o tuščiais laukais
nuaidėjo lietuviškos dainos.
Akimirkai visi užmiršome sa
vo vargus, rūpesčius ir susi
telkėme ties bendra malda už
Kęstutį ir už visus tuos, kurie
mūsą širdyse... Tebegyvenu
šios kelionės įspūdžiais, tad
panorau jais pasidalinti ir su
jumis.”
Tai laiško ištrauka, bet daug
pasakanti. Po tiek daugelio
priespaudos metą lietuviškos
dvasios priešas nuslopinti ne
įstengė ir niekuomet neįstengs.

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios moterų rankinio
lygos pirmenybės pasibaigė Baku
ir Zaporožės miestuose. Pagrin
dinė šešių geriausių komandų
kova vyko Baku mieste. Jon bu
vo įsijungusi ir Vilniaus “Eglė”,
pernai laimėjusi bronzos meda
lį. Šįkart vilnietės nukrito į VI
vietą, surinkusios tik 24 taškus.
Pirmųjų dviejų vietų laimėtojos
nepasikeitė: aukso medalis teko
Kijevo “Spartako” rankininkėms
(62 tšk.), sidabro — Rostovo
“Rostselmašui” (43 tšk.). Kauno
“Žalgirio” rankininkės, pernai
turėjusios V vietą, šiemet pateko
į antrąjį silpniausių komandų
šešetuką, susitikusį Zaporožėje.
Pirmenybes žalgirietės užbaigė
XI vietoje su 16 taškų. Tai iš tik
ro didelis smuktelėjimas nuo per
nai turėtų 28 taškų. Iš augščiau
sios lygos iškrito XII vieton pa
tekusios Minsko "Ekonomisto”
rankininkės. Kauno “Žalgirio” ir
X vietą turinčio Brovarų “Metal
urgo” (29 tšk.) laukia sunki kova
su Sverdlovsko UPI ir Ivano Frankovskio rankininkėmis, kurios
iš pirmosios lygos gali būti per
keltos į augščiausią. Sprendžiant
iš surinktų taškų, žalgirietėms
gresia rimtas pavojus atsidurti
žemesnėje pirmojoje lygoje.
Vilniečiai šį sezoną džiaugiasi
savo “Žalgiriu”, žaidžiančiu pir
mojoje futbolo lygoje. Šiemetinė
se pirmenybėse žalgiriečiai, lig
šiol būdami tik vidutiniokais, stai
ga iškopė į II vietą, o dabar jau už
ima I vietą, surinkę 24 taškus (po
18 rungtynių). Nuo jų vienu tašku
atsilieka “Lokomotyvo” ir “Nistru"
futbolininkai, turintys po 17 su
žaistų rungtynių. Žalgiriečiai vėl
gali smuktelėti į II ar III vietą,
bet džiugu, kad jie iš vidurio len
telės pateko į pirmąjį trejetuką.
Tai teikia vilčių “Žalgiriui” atei
tyje pereiti į augščiausią futbolo
lygą
Taline buvo surengtos jau 31sios Pabaltijo ir Gudijos lengvo
sios atletikos varžybos. Komandi
nę pergalę trečią kartą šių var
žybų istorijoje pasiekė Lietuvos
lengvaatlečiai, surinkę 328 taš
kus. Nuo jų 26 taškais atsiliko
Latvijos ir Gudijos atstovai. Ket
virtoji vieta teko Estijos lengva
atlečiams. Lietuvos rinktinės na
riai 35-kiose rungtyse užėmė 15
pirmų vietų.
Vilnietis R. Sausaitis Podols
ke įvykusiose varžybose pageri
no Lietuvos 3000 m bėgimo rekor
dą, šį nuotolį įveikęs per 7 min.
46,22 sek., bet užėmęs tik II vietą.
Pirmoji su 7min. 44,50 sek. teko
leningradiečiui D. Dmitrijevui.
Šiose varžybose buvo ruošiamasi
Europos lengvosios atletikos pir
menybėms, kurios rugsėjo mėnesį
įvyks Atėnuose.

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
15 %
151/4%
15 %
13 %
14 %
14 %
13 %
11 %
6 %

MOKA:
už 90 dienųterm. indėl.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų planą
už namų planą
už specialią taup. s-tą
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

=
=
=
=

=
=

a^ ja a^ ja

JA

fAKMWIJRi
..........................

.........

IMA:

už asmenines
paskolas nuo........ 20

%

už mortgičius
nuo....................... 183/«%

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną i:
532-8723
Toronto, Ontario

ir

532-1149

M6P 1A6

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

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

EXPORTING

BALTIC

CO.

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

482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

EB. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

1b SKAITYTOJAI PASISAKO
ti. Viena yra tikra, kad mes turi
me vargo ir jo dar ilgai turėsime
su religiniais savos kalbos teks
tais. Jūs savo laiške prašote:
“Leiskite pagaliau melstis, ne
maišykite nuolat maldos tekstų,
kaip loterijos bilietukų” (t.p.).
Tai visų besimeldžiančiųjų karš
tas noras bei prašymas. Tačiau
į ką jį kreipti? Kas yra tasai ar
tieji, kurie mūsų maldų tekstus
maišo lyg loterijos bilietukus?
Taigi ir mūsų prašymai pateikia
mi, kai šaukštai jau po pietų. Taip
yra su J ū s ų, Ponia, kritinėmis
pastabomis, taip buvo ir su mano
“lituanistikos žinynu”. Gera gal
tik tiek, kad netylime.
Jus gerbiąs
Antanas Maceina

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ
Mieloji Ponia Audrone,
Ryšium su mano recenzija, skir
ta prel. L. Tulabos naujam evan
gelijų vertimui, Jūs neseniai ra
sėte: “Labai apgailėtina, kodėl
didysis recenzentas tokį didelį
savo darbą paskyrė jau nebepa
taisomam reikalui. Kodėl tų pui
kių lituanistikos žinių nepanau
dota bendram labui, kai leidinys
dar nebuvo atspausdintas?...
Jeigu žinota, kad prof. A. Salys
buvo numatytas kalbai peržiūrė
ti, tai, jam mirus, ar nebuvo ga
lima gera valia talkinti lituanis
tikos žinynu?” (“Tėv. Žib.” 1982,
nr. 22, p. 9). — Nesu visiškai tik
ras, į ką kreipiate šiuos klausi
mus: į mane kaip recenzentą ar į
prel. L. Tulabą kaip vertėją. Ta
čiau tolimesnis Jūsų sakinys lyg
ir įtaigautų, kad klausimai visų
pirma liečia mane patį: “Dabar
iš visos tos didelės ir įtikinan
čios recenzijos lyg ir padvelkia
noras parodyti vertėjo netobulu
mą. recenzentui tobulumo bokštu
iškylant, kai jau šaukštai po pie
tų” (t.p.). Galimas dalykas, kad
šitoks įspūdis kyla ne tik Jums
vienai. Betgi kaip Jūs pačios atveiktumėte į anuos klausimus,
jeigu jie būtų kreipiami į Jus kaip
rašytoją ir lituanistę? Manau,
kad tokiu atveju mūsų atsakymai
greičiausiai visiškai sutaptų. Ma
niškis yra štai koks:
1. Nė vienas dvasiškis, nė viena
liturginė komisija, nė vienas
bažnytinių giesmių taisytojas, nė
vienas liturginių ar Šventraščio
tekstų vertėjas niekad nėra man
nei kalbėjęs apie savo darbus bei
užmojus, nei teiravęsis, ar jam
patalkinčiau. Apie prel. L. Tula
bos verčiamą Naująjį Testamentą
girdėjau tik gandų ir teišvydau
jį jau išspausdintą, atidaręs paš
to siuntinėlį.
2. Atsakydamas į manąjį jo ver
timo aprašą, prel. L. Tulaba aiš
kinasi: “Gaila, kad Dievas per
anksti pašaukė pas save prof. A.
Salį. Jo patarimai man būtų buvę
naudingi. Kai kuriais, tiesa, pasi
naudojau ... Ieškoti bei surasti
kalbos patarėjų, gyvenant Romo
je ir turint eiles visokių įsiparei
gojimų, buvo neįmanoma. Štai ko
dėl išdrįsau imtis visos atsako
mybės ant savęs” (“Draugas” 1982,
nr. 93, kult, pr., p. 2). Pasidalinti
šia atsakomybe su kitu gerb. Pre
latas nė negalvojo. Bent su mani
mi jis apie kokią nors talką niekad
nėra kalbėjęs. Be to, prel. L. Tulabai atrodo, kad manosios pasta
bos jo vertimui esančios “tik kal
binė filosofija, o, ne kalbos
realybė” (t.p.).

NEGALIU TYLĖTI
Perskaitęs “TŽ” 23 nr. A. Kalniaus straipsnį “Kas sunaikino
Plungės žydus?”, likau lyg per
kūno trenktas.
Vispusiškai sutinku su A. Kalniaus nuomone apie a.a. Joną No
reiką. Mat, man teko jį pažinti
ilgiau ir geriau. Mes abudu bu
vome tos pačios XIILos laidos
karo mokyklos auklėtiniai. Taigi
beveik trejus metus prakaitavo
me ir mokėmės mūsų garbingoje
Alma Mater. Jau ten jis pasižy
mėjo savo ryškiu būdu būti pir
muoju. Taip, jis buvo ambicin
gas, bet ne išdidumo bei puiky
bės prasme. Jis jokiu būdu nelei
do pažeminti dėvimos uniformos.
Teisingai sako A. Kalnius, kad
jis nesitempė net prieš Šiaulių
gebytskomisarą. Aš tai irgi žinau,
nes buvau Šiauliuose tuo metu
I-os savisaugos bataliono kuopos
vadu. Tada teko susidurti su
apskr. viršininku J. Noreika. Tai
buvo 1942-43 m. Plungėje tuo me
tu to paties bataliono II-os kuopos
vadu buvo kpt. Lipčius, irgi mū
sų laidos.
Gaila, kad mums neteko susi
tikti, o juk A. Kalnius ir aš buvo
me taip arti. 1935 m. buvau atsar
goje. Po 1934 m. Voldemaro per
versmo tarnavau raštininku Šiau
lių apskr. valdyboje P. Misiūno
pavaldiniu mobilizacijos skyriu
je. Tada apskr. viršininku buvo
ats. Itn. K. Kalendra. 1944 m. teko
slapstytis pas Vaiguvos dvaro pie
nininką A. Bublį. Pažinojau Vai
guvos dv. savininkę Babianskaitę.
O minimą kun. Jušką mes vadino
me “šviesiausiu”. Mano tėvo ūky
je kitoje pusėje Vaiguvos lankėsi
rusai — priekiniai tankų daliniai.
O aš tuo tarpu su šeima buvau 1
km nuo Vaiguvos priešingoje pu
sėje. Žinau ir apie Rusteikaitę.
Pas A. Bublį slapstėsi jauna
žydaitė, kurios pavardės nepri
simenu.
Puikus buvo vyras J. Noreika
ir nemanau, kad A. Pakalniškio
pastaba apie jį yra patikima.
V. Andriuškevičius,
Britanija

3. Rašydamas apie religiją ir
kalbą (plg. “Aidai” 1982, nr. 2),
klausiau: “Ar negalėtų liturginių
komisijų uždaviniai būti bent kiek
viešesni, kad Dievo tauta nors
truputį iš anksto patirtų, kokiais
žodžiais ar posakiais jai siūloma
melstis? Dabargi tekstai esti stai
ga primetami, ir kiekviena kri
tika darosi bevaisė, nes pavėluo
ta. Liturginiai tekstai neturėtų
būti nei atskirų asmenų, nei už
darų būrelių reikalas. Jie yra vi
sų tikinčiųjų rūpestis, nes visų
lūpomis yra kalbami” (p.132). —
Tai lygiai tas pats, ką ir Jūs rašo
te savo laiške apie bendrą labą
ryšium su Šventraščio vertimu.
Bet kaip įtikinti mūsų dvasiškius,
kad ir pasauliškiai galėtų jiems
patalkinti, religinę kalbą kuriant?
Tad ir tenka kalbėti tada, kai jau
šaukštai po pietų. Ir Jūsų laiške
lis, mieloji Ponia, yra toksai
šaukštas po pietų. Jūs rašote:
“Štai, naujas sekmadienių ir šven
tadienių mišiolėlis. Nežinau, ko
kiais vertėjais remtasi” (t.p.). Nie
kas iš Dievo tautos to nežino. Aš
pats nesu to mišiolėlio lig šiol
nė matęs. O galgi reikės ir jo teks
tą kalbiškai aprašyti, nes Jūsų ci
tuojamas “Gloria” pabaigos saki
nys, atrodo, tokio aprašo šaukte
šaukiasi: kas “in gloria Dei Patris”
(gr. eis doksan theou patros; Fil
2,11) verčia “Dievo Tėvo garbei”
nėra nei filologas, nei teologas.
Apie tai būtų galima daug kalbė

NETIKSLUMAS ‘
“TŽ”23 nr. išspaudintame straips
nyje “Lietuvių sukaktys Vokieti
joje” rašoma, kad kun. A. Rubikas gyvena Memmingeno mieste
ir aptarnauja Augsburgo vysku
pijoje gyvenančius lietuvius nuo
1969 m. Primintina, kad Augsbur
go vyskupijos lietuvius nuo 1970
m. lapkričio 27 d. iki 1971 m. ba
landžio mėnesio aptarnavo kun.
Klemensas Žalalis, OFM. Kun. A.
Rubikas Memmingeno . pareigavietę sutiko perimti 1971 m. ba
landžio mėnesį.
Skt.

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).
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MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
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2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario
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AfA
MYKOLUI RAMANAUSKUI
mirus,
žmoną MARIJĄ, sūnus — ROMĄ, VYTURI ir jų šeimas
giliai užjaučiame bei kartu liūdime —
Antanina ir Vytautas
Miškiniai

White Rock, B. C.

KĖSTUTIS SLOTKUS (viduryje su barzda) po jungtuvių su NIJOLE LENKAUSKAITE š. m. birželio 12 Klevelande. Šalia jaunavedžių — nuotakos motina MILDA LENKAUSKIENĖ, jos tėvas dr. EDMUNDAS LENKAUSKAS
ir giminės. Jaunavedžiai apsigyveno Kolumbijoje, kur yra iš seniau įsikūrusi Slotkų šeima Nuotr. V. Bacevičiaus

Calgary, Alberta

London, Ontario

Miami, Florida

DALYVAUTA KANADOS DIE
NOS MINĖJIME. Kalgario lietu
viai kartu su kitomis etninėms
grupėms
dalyvavo
pamaldose
ir kultūrinėje programoje, sureng
toje prie Šv. Marijos katedros.
Pamaldas atlaikė Kalgario vys
kupas Paul O'Byrne. Mišių metu
kiekviena etninė grupė perskai
tė savo tautos maldą. Dovydas
Dubauskas ir Aldona Dubauskaitė, apsirengę tautiniais drabu
žiais, stovėjo prie tautinės vėlia
vos. A. Mackevičius vadovavo Ko
lumbo vyčių grupei. Po pamaldų
ten pat vyko kultūrinė progra
ma, užkandžiai ir susipažinimai.
Minėjimą organizavo Kalgario
miesto parapijos, remiant Kana
dos Dienos minėjimo komitetui. A.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTO
VĖ baigta dekoruoti. Šviesi, gra
ži, pakelianti dvasią maldai. Di
dinga Dievo Motinos statula, spal
vingi vitražai, vargonai, visa ap
linkuma sakyte sako, kad čia Die-v.
vo namai. Kiekvieną sekmadienį
panelės Grigelytės — Viktorija
ir Stasė gražiausiomis gėlėmis
papuošia altorių. Parapijietės —
Morta Jokšienė, Adelė Petraus
kienė, Agota Repšienė ir Magda
lena Švilpienė kiekvieną šešta
dienį pasikeisdamos prižiūri al
torių ir zakristiją. Dėkingi “Paš
vaistės” chorui, kuris praturti
na sekmadienio pamaldas.
PENSININKŲ KLUBO susirin
kimas parapijos salėje — liepos
15, ketvirtadienį, 4 v.p.p.
. “PAŠVAISTĖS" CHORAS, ku
riam vadovauja muz. R. Vilienė,
užbaigęs darbo sezoną, turėjo iš
vyką į gražią Zabulionių sodybą.
Čia prie laužo linksmai pralei
do vakarą, galingai aidint lietu
viškoms dainoms. Tą patį vakarą
choras išsirinko naują valdybą:
seniūnas Algis Švilpa, sekreto
rius Bronius Zabulionis ir iždi
ninkas Donatas Černius.
ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ,
kuri išpuola rugsėjo 8 d., bus šven
čiama sekmadienį, rugsėjo 12. Iš
kilmingos pamaldos bus 4 vai.
popiet.
JUSTINAS ŠAKINIS kiekvieną
vasarą pasodina gėles prie šven
tovės iš gatvės pusės ir jas rūpes
tingai prižiūri, kad gražiais žie
dais puoštų Šiluvos Marijos
šventovę. Kor.

LIETUVIŲ KLUBAS čia gra
žiai veikia. J a m pirmininkauja
prof. dr. Albinas Liaugminas, kny
gų autorius įvairiomis kalbomis.
Jis rūpinasi, kad klubas sėkmingai
gyvuotų ir jungtų visus čia gyve
nančius ir atostogaujančius tau
tiečius. Mūsti klubas garsėja sek
madienių pietumis, į kuriuos atsi
lanko daug tautiečių. Buvome su
planavę ruošti sekmadienių pie
tus ir vasaros metu, bet staigiai
netekome virėjo. Dėlto nutarta
uždaryti klubą iki rugsėjo 5 d. Tą
dieną klubas vėl pradės veikti
ir ruošti sekmadienių pietus
4 v.p.p.
I
PRAEITIES VEIKLA. Velykų
dieną kun. V. Andriuška atlaikė
pamaldas^ pasakė pamokslą ir
klausė išpažinčių. Ta proga bu
vo suruošti puikūs pietūs. — Ge
gužės 9 surengta Motinos Die
na. Buvo pamaldos šventovėje,
kultūrinė programa klube ir pie
tūs. — Birželio 13 d. buvo pami
nėti sibiriniai trėmimai pamal
domis, kurias atlaikė kun. V. An
driuška. —■ Biržęlio 20 paminėta
Tėvo diena atitinkama programa.
L. L.

Welland, Ontario
VASARA NIAGAROS PUSIA
SALĮ užplūsta turistai ir pagy
vėja vietinė pramoginė veikla.
Įvairūs komitetai, organizacijos
ir tautiniai sambūriai vilioja pu
bliką į rožių, vynuogių ir tauty
bių festivalius, laivininkystės ka
nalo dienas, paradus ir koncertus
parkuose. Nuo visuotinio vasaros
pulso neatsilieka ir mūsų tautie
čiai. Žinoma, jie tai daro kukliau,
pasitenkindami gegužinėmis, bet
sveikiau ir prasmingiau — pakvė
puoja grynu oru ir akis pagano
vasaros žalumoje.
Wellandas patrauklus miestas:
turi daug tiltų, o Wellando upė
ir du kanalai miestą padalina į
kvartalus. Tautietis iš Klevelando, svečiuodamasis Wellande,
miestą palygino su Italijos Vene
cija, tik pasigedo gondolų. Pokal
bį papildžiau, sakydamas, kad
gondolas čia pakeičia motorinės
ir irklinės valtys, kurias naudo
ja ne turistams, bet vandens spor
tui. Senajame kanale kasmet vyks
ta net tarptautinio masto irkli
nių valčių lenktynės.
Š. m. birželio 27 d. St. Cathari
nes Povilo Lukšio šaulių kuopa
surengė pirmą gegužinę Wellande
ant senojo kanalo kranto, Petro
Šidlausko sodyboje. Programo
je buvo varžybinis meškerioji
mas, loterija ir linksmiausioji
dalis — varžytinis pardavimas p.
Ulbinienės padarytos tautinės
lėlės. Ją nusinešė už $45 sarikatarinietis p. Gabrėnas. Varžyti
nes su priemaiša humoro prave
dė kuopos pirm. Ąd. Šetikas. Jis
iškalbus ir tiktų kanadiškam varžytiniam išpardavinėjimui. Susi
rinkusius nuoširdžiai globojo p.
Šidlauskas su savo talkininke p.
Vanda (vaišinomės jų rūkytais lau
ke kepsniais). Jie abu yra šaulių
kuopos nariai. Gegužinėje daly
vavo apie 40 žmonių, kaikas ne
atvyko dėl nepastovaus oro. Ge
gužinė davė šiek tiek pelno ren
gėjams.
SUSIRINKIMAS. Liepos 11 d.
P. Šidlausko sodyboje šaukiamas
Wellando lietuvių medžiotojųmeškeriotojų klubo “Lituanika”
metinis visuotinis narių susirin
kimas. Bus klubo valdybos veiklos
apyskaitinis pranešimas ir pasi
tarimas dėl varžybinio meške
riojimo.
ONINĖS. Liepos 25 d., 2 v.p.p.,
KLB Wellando apylinkės valdy
ba rengia Oninių gegužinę p.p.
Bieliūnų sodyboje R.R.2. Progra
moje — Onučių pagerbimas, gau
si loterija, dainos ir išdaigos pa
gal dalyvių nuotaiką. Onutės, ne
pamirškite savo vardadienio, da
lyvaukite gegužinėje, įvertinki
te rengėjų pastangas, o j i e pa
gerbs jus. Naudokitės vasarą, nes
ji trumpa, ypač seniams, besiskundžiantiems įvairiais negalavimais
nuo žiemos šalčių. Blogas oras
gegužinės nesutrukdys, nes p. Bie
liūnas parūpins pastogę.
J. Paužuolis

Winnipeg, Manitoba
TAUTYBIŲ FESTIVALIS —
Folklorama prasidės rugpjūčio
8 d. ir truks iki 15 d. Lietuvių pa
viljone “Vilnius” jau vyksta pa
ruošiamieji darbai.
Paprašyti
žmonės mielai ateina talkon. Mū
sų paviljono karalaitė bus Lisa
Daubaraitė, o burmistru — jau
keletą metų ėjęs tas pareigas —
Juozas Grabys.
Estradinės muzikos programą
kas vakarą atliks Violeta Rakaus
kaitė, kuri daug yra dainavus Vil
niuje, ypač televizijos programo
se, Vokietijoje, Italijoje ir kitur.
Laukiame, kad svečiai ir iš to
liau šia proga į Winnipegą atva
žiuotų, ypač tie, kurie anksčiau
čia yra buvę ar gyvenę. Gera pro
ga vėl pamatyti mūsų miestą,
ypač dabar, kai atostogas praleis
ti kitur pasidarė labai brangu ir
nepraktiška.
Lauksime visų!
STASIUI
ROMANČIAUSKUI
birželio 25 d. vakare sunegalavo
širdis ir teko atsigulti St. Boni
face ligoninėn. Vienas iš jo dar
bininkų sugrįžo į įstaigą ir rado
Stasį jau sugriuvusį ant grindų.
St. Romančiauskas yra mūsų para
pijos komiteto sekretorius ir
darbštus lietuviškos kolonijos
asmuo. Linkime Stasiui greitai
pasveikti. Ev. f.

Sudbury, Ontario
“INCO METALS CO." 10.000 dar
bininkų streikas truko daugiau
kaip mėnesį. Jau prieš streiką
buvo žinoma, kad INCO visas dar
bovietes Sudburyje uždarys nuo
š. m. liepos 5 d. keturiom savai
tėm. Darbininkams išėjus į strei
ką, INCO pranešė, kad darbovie
čių uždarymą pratęsia ligi š. m.
spalio 3 d. Steelworkers 6500 uni
jos vadovybė tvirtino, kad INCO
per darbo sutarties pasitarimus
užtrikrino, jog pirmasis 4 savai
čių darboviečių uždarymas nebus
pratęstas, bet padarė priešingai.
INCO atstovai teisinasi, kad to
nesakė. Darbininkai atsidūrė la
bai keblioje padėtyje. Jei būtų
žinoję, kad darboviečių uždary
mas bus pratęstas dar 3 mėnesius,
manau, nė vienas nebūtų pasisa
kęs už dabartinį streiką. Kai nė
ra streiko, darbininkai per dar
boviečių uždarymo laiką gali gau
ti bedarbio pašalpą iš valdžios.
“INCO Metals Co.” skundžiasi di
deliu nikeliė ir kitų metalų atsar
gų kiekiu, nukritusiomis jų kai
nomis ir mažu pareikalavimu tarp
tautinėje rinkoje. Numatyta užda
ryti ir Thomson, Man., darbovietė
je nuo š. m. lapkričio 1 d. 2 mėne
siam. Metalo pramonės miestui
Sudburiui jau antras streikas iš
eilės buvo labai sunkus jr nuos
tolingas. Tarp streikuojančių dar
bininkų buvo ir mūsų tautiečių.
Juos visus šelpė United Steel
workers of Amerika ir Kanados
unijos. J. Kr.

• Ragaudamas pirmą taurę,
žmogus geria vyną, o nuo tre
čios taurės vynas geria žmogų
(Japonų priežodis).

AfA
JOANAI PAULIONYTEI
iškeliavus amžinybėn,
jos mamytei ELENAI, broliui JURGIUI ir visiems
giminėms skausmo valandose reiškiame gilią bei
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —
Nelė ir Jurgis Aušrotai
Lilė ir Bronius Zabulioniai
Elena ir Stasys Navickai
Jonė ir Jonas Brazlauskai
Stasys Keras

“Atsiminimai ir pasaulėžvalga”
(Atkelta iš 6-to psl.)

tualiniu tiesumu. Kitais žo
džiais, pagarba ir tarnavimu
tiesai virš visko, net jei tas ir
kertasi su turimu asmeniniu
nusiteikimu, draugyste, pa
saulėžiūriniu nusistatymu ir
pan.
Džiugu, kad tokios publicis
tikos būta ir šiandien esama.
P. Stravinsko publicistika, jo
gausūs straipsniai yra labai
geri tokios publicistikos pa
vyzdžiai.

ža išminties, maža nuoširdaus
tiesos jieškojimo, maža to, ką
amerikiečiai vadina intelek-

St. Petersburg, Florida
NEOLITUANŲ
ORKESTRAS
iš Čikagos birželio 6 d. lankėsi
pas St. Petersburgo lietuvius ir
palinksmino gausius pensininkus
smagia muzika.
SIBIRINIAI TRĖMIMAI pa
minėti birželio 13 d. pamaldomis,
kurias laikė ir pamokslą pasakė
kun. A. Stašys. Su vėliavomis da
lyvavo R. Kalantos kuopos šauliai
ir vyčiai. Kultūrinė programa at
likta Lietuvių Klube. Dalyvavo
255 asmenys.
TĖVO DIENA paminėta birže
lio 20 Lietuvių Klube. Programą
pradėjo klubo pirm. A. Armalis,
humoristiškai pažymėdamas, kad
“Lietuvių Enciklopedijoje” apie
tėvą nieko nėra, o motinai paskir
ti net 3 puslapiai ir 8 nuotraukos.
Esą tai įvyko dėlto, kad “LE” re
dagavo vyrai... Meninę progra
mos dalį atliko moterų oktetas,
vadovaujamas G. Jezukaitienės.
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA Mai
ronio 50 metų mirties sukaktis
birželio 26 d. Jo poeziją dekla
mavo aktorius H. Kačinskas, pa
skaitą skaitė Rita Moor (paskai
ta buvo paruošta G. Armalienės).
Ištrauką iš Maironio poemos “Jau
noji Lietuva” skaitė A. Mateika,
S. Vaškys, S. Vaškienė. “Jūratę
ir Kastytį” mintinai deklamavo
G. Jezukaitienė.- Klubo choras,
vadovaujamas P. Armono, padai
navo Maironio sukurtų dainų. Mi
nėjime dalyvavo 200 tautiečių.
L. Ž.

Jo temos visuomet aktualios.
Mintys giliai išmąstytos. Už
imta loginė, teisiškai ir mo
rališkai bekompromisinė po
zicija. Argumentai aiškūs, ryš
kūs, nepataikaują, kartais kiek
dramatiški, bet visuomet tie
sai tarnaują. Nekartą toks nu
sistatymas pastatė P. Stravins
ką į vienišą poziciją — ginti
tiesą, teisę ir moralę nėra vi
suomet populiarus užsiėmi
mas, bet tik labai jau retais
atvejais jo gausi opozicija
įstengdavo jam atsakyti ad
rem.
Šioje antroje knygoje, deja,
tėra tik vos per 20 P. Stravins
ko publicistikos gabalų. Lauk
sime trečios ir kitų knygų, ku
riose tilptų daug daugiau jo
straipsnių, dabar jau sunkiai
randamų praeitų dienų perio
dikoje.
Petras Stravinskas, ATSIMINI
MAI IR PASAULĖŽVALGA.
Raštai ir Credo. Antra knyga.
Išleido Komitetas P. Stravins
ko Raštams Leisti. Spaudė M.
Morkūno spaustuvė, Čikaga,
1982 m., 216 psl.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc„ LL.B.
2 Jane St, suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonoi:

įstaigos
namų

(416) 762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

Ekskursijos

B.A.M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W„ Suite 200

į Vilnių
1. Rugpjūčio 11-20 (jau nebėra vietų)
2. Rugsėjo 1-10
(Šią grupę lydėsiu aš pats ir norintiems nupirksiu mašinas).

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ar telefonu

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

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

231-4138
namų 249-2637

JstaigOS (416)

TorontIIntado
I oronto, Ontario
M8X 1C5

DRFSITI R

JDaV

3. Rugsėjo 29 — spalio 8
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Telefonai:

233-3334

-

insurance&

real ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8

Visais kelionių

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

/NSURANCč
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario
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Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visą jaunimą į

TORONTO
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— A.a. kunigo Petro Ažubalio
antrosios mirties metinės pami
nėtos pamaldomis ir jo kapo ap
lankymu lietuvių kapinėse liepos
11. sekmadienį. Pamaldose gau
siai dalyvavo tautiečiai iš įvai
rių vietovių.
— Šį sekmadienį, liepos 18, Mi
šios Wasagoje bus 10 ir 11 v.r., o
per ateinančius sekmadienius jos
bus laikomos tik 10 v.r.
— Ateitininkų stovykla bus lie
pos 18-24 d.d. Registruotis Prisi
kėlimo par. raštinėje tel. 5330621.
— Susituokė liepos 10 d. Lietu
vos Kankinių šventovėje — Mečys
Pranevičius su Aldona Rusiniene.
— Lietuvių kapinėms paaukojo
$200 dr. St. Šalkauskis.
— Liepos 9 d. palaidotas a.a.
Aleksandras Simutis.
— Mišios liepos 18, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Kostų Berna
tavičių, 11 v.r. — už a.a. Juozų Rut
kauskų; Wasagoje 10 v.r. — už a.a.
Joanų Paulionytę, 11 v.r. — už Koreivų mirusius.
— Liepos 11d. pakrikštytas Kris
tupas Antanas Stunguris.

— Vasaros sekmadieniais va
karinės Mišios mūsų šventovėje —
8.30 v. Stovyklavietėje Mišios lai
komos kiekvienų sekmadienį 11
v.r.
— Pakrikštyta Dawn-Amber, Da
nos (Krilavičiūtės) ir Robert
Slykhuis dukrelė.
— Liepos 9 d. palaidotas Čes
lovas Rickevičius, 72 m. Paliko
žmonų Laurų, sūnų Raimundų ir
dukrą Vidų Sadauskienę su šei
ma, brolį Bronių ir pusbrolį
Bronių Rickevičių Toronte, dvi
seseris Lietuvoje.
— Aušros stovykla vyksta jau
antra savaitė. Stovyklos vadovy
bė: klierikas Edis Putrimas, R.
Turūta, V. Greičiūnas, A. Stun
džia, D. Jokūbaitytė, L. Trumpickaitė, D. Drivaitė ir I. Woodham.
Virtuvėje darbuojasi B. Greičiūnienė, A. Kairienė, D. Bonner,
A. Pajaujienė, J. Macijauskienė,
D. Čepaitė ir B. Abromaitytė. Ka
peliono pareigas pasidalindami
eina kun. L. Januška ir kun. P.
Šarpnickas. Stovyklauja apie 40
vaikų. Tėvai prašomi vaikus pa
siimti šeštadienį, liepos 18, iki
pietų.
— Ateitininkų stovykla prasi
dės liepos 18 d. ir baigsis 24 d.
Registruotis dar galima kleboni
joje.
— Paskutinė rinkliava skoloms
mokėti buvo liepos 4 d. Aukojo:
J. J. Šarūnai, O Juodišienė, Č. K.
Joniai, J. K. Žabai — po $100; S.
B. Prakapai, P.Sidaras, E. A. Bočkai, Alf. Gačionis — po $50; M.
Šenferienė $40. Malonu pranešti,
kad parapija skolų jau neturi.
Parapijai aukojo: L. Rickevičienė savo a.a. vyro Česlovo atmi
nimui $200, B. Čirūnienė $80, M.
Z. Romeikos $50. Klierikų fondui
aukojo: J. A. Žakai $500, M. Barščiauskienė $100.
— Parapijos tarybos labdaros
sekcija vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavime padarė $1,733.81
pelno.
— Mišios liepos 18, sekmadienį:
8 v.r. už Žižių šeimos mirusius,
9 v. už Genevrų ir Rikardo Bordigno, 10 v. už Pijų ir Natalijų
Šarūnus, 11.30 v. už parapijų,
8.30 v. vak. už Ignų, Onų-Prancišką Kazlauskus.
/

A. a. Aleksandras Simutis,
76 m. amžiaus, mirė liepos 5 d.
ir buvo palaidotas per Anapi
lio parapijų York kapinių lat
viškoje sekcijoje, kurioje jų
giminė turėjo savo kapavietes.
Velionis buvo gimęs Estijoje.
Nepriklausomybės laikais jo
tėvas tarnavo Latvijoje Lie
tuvos atstovybėje Rygoje, to
dėl ir velionis didesnę dalį
savo jaunystės praleido Lat
vijoje. Vėliau jis atvykdavo
ir į Kauną, kur žaidė lietuvių
futbolo rinktinėje. Jis buvo
vedęs rusę žmoną, todėl išei
vijoje palaikė glaudžius ry
šius ir su rusais, ir su latviais,
o lietuvių tarpe rečiau pasi
rodydavo. Visdėlto jis buvo
tikintis katalikas ir patriotas
lietuvis: jo paskutinis noras
— būti palaidotu katalikiško
mis apeigomis lietuviškai, bu
vo sąžiningai žmonos įvykdy
tas, nežiūrint, kad pamaldo
se dalyvavo daugiausia vien
tik latviai ir rusai. Laidotuvių
apeigas atliko kun. J. Staškus.

KLK Moterų Draugijos Delhi
skyrius atsiuntė “T. Žibu
riams” paremti $50 auką per
savo iždininkę B. Lukošienę.
Ryšium su nauja knyga “Ne
marus mirtingasis” (apie arkiv. Teofilių Matulionį) gauta
pasiteiravimų, ar ten rašoma
apie arkiv. Jurgį MatulaitįMatulevičių, kandidatą į pa
laimintuosius bei šventuosius.
Iš pasiteiravimų matyti, kad
kaikas maišo tuos du skirtin
gus asmenis. Jurgis Matulai
tis yra buvęs Vilniaus vysku
pas ir marijonų vienuolijos
atnaujintojas, gimęs 1871 m.,
miręs 1927 m. Arkiv. Teofilius
Matulionis, Sibiro kankinys,
buvęs Kaišiadorių vyskupas,
yra gimęs 1873 m., miręs 1962
m. Pastarojo beatifikacijos
byla nėra pradėta.
ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t. t. Skambinti tel.
532- 3410 Toronte, Ont.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų (rengimo darbus
už prieinamų kainų. Skambinti 7695024, Toronte.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533- 8008.

PARDUODAMAS šešių miegamų
jų kambarių vasarnamis labai pi
gia kaina (savininkas išvyksta į
JAV) Wasagoje-Springhurste, 55
St., 47 nr. Petras Puodžiūnas. Tel.
1-705-429-5040.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČ1ENE.
įvairiomis progomis skambinti | “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas
blokas | rytus nuo Jane St. Pristaty
mas | ligonines, laidotuvių namus ir
t.l. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

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

VAKARU KANADOS
kuri įvyks 1982 m. rugpjūčio 15-21 dienomis. Stovykla bus prie
Alix, Alberta (tarp Edmontono ir Kalgario)
informacijų teirautis pas:
Zitą Bersėnaitę Toronte (416)-588-1343, Nijolę Karosaitę Edmontone (403)-456-2816, Jurgį Valaitį
Winnipege (204)-453-2223.
Iki pasimatymo stovykloje
KLJS valdyba

Jonė Kvietytė-Young, gyve
nanti Kanados vakaruose ir
lietuvių visuomenei žinoma
kaip žymi išraiškos šokio mo
kytoja bei šokėja, perėjo į ki
tą meno sritį, būtent, dailę.
Ji baigė Albertos meno kole
giją (Alberta College of Art)
ir pradėjo garsėti kaip daili
ninkė. Jau yra surengusi visą
eilę parodų kanadiečių galeri
jose. Jos grafikos darbų paro
da rengiama liepos 31 ir rug
pjūčio 1 dienomis Wasagoje A.
Suprono vasarnamyje (63 nr.,
51st Street). Vasarotojai tu
rės progą susipažinti su nau
jos dailininkės kūryba.

Maldininkų kelionė į Kana
dos kankinių šventovę Midlande, kur Lietuvos kankiniams
yra pastatytas kryžius, įvyks
rugpjūčio 8, sekmadienį. Šv.
Mišios — 1.30 v.p.p., Kryžiaus
Keliai — tuoj po Mišių. Yra
užsakytas autobusas, kuris
išvažiuos
nuo
Prisikėlimo
šventovės 11 v.r. ir grįš apie
6 v.v. Norintieji vykti autobu
su yra prašomi užsiregistruoti
Prisikėlimo parapijos raštinė
je. Kelionės kaina į abi puses
$10.

“Tėviškės Žiburių” atostogos
bus rugpjūčio mėnesį. Lai
kraštis neišeis dvi savaites,
būtent, rugpjūčio 12 ir 19 d.
Poatostoginis numeris išeis
su rugpjūčio 26 d. data.

A. ir T. Kojelaičių stipendijų
fondas, veikiantis prie Kana
dos Lietuvių Fondo, moka sti
studijuojantiems
Buvęs torontietis teisininkas pendijas
Kęstutis Grigaitis š. m. birže universitete ar siekiantiems
lio 21 d. susituokė su visuome mokslo laipsnio, neakivaizdi
nės veikėja Atena Deveniene niu būdu studijuojantiems
Santa Monikoje, Kalifornijo Pedagoginiame Lituanistikos
je. K. Grigaitis Toronte keti Institute, lankantiems PLJ
na lankytis š. m. liepos mėne S-gos Ryšių Centro lituanis
tikos seminarus. Stipendijoms
sio pabaigoje.
gauti prašymus rašyti šiuo ad
A.a. Kotrynos Giedraitienės resu: A. ir T. Kojelaičių Sti
atminimui Kazė Mankauskie- pendijų Fondo Komisija, 1573
nė paaukojo “T. Žiburiams” Bloor St. W., Toronto, Ont.
$10.
M6P 1A6.
A. a. Aleksandro Katchės at
KLK Moterų Draugijos Pri
minimui Elena Senkuvienė sikėlimo parapijos skyriaus
vietoj gėlių paaukojo “TŽ” $10.
suruoštoje popietėje su poe
A.a. Joanos E. Paulionytės tu Bernardu Brazdžioniu ir
Bankaityte
gauta
šviesiam atminimui vietoj gė Mirga
lių Daniliūnai “Tėviškės Žibu $1,000.00 pelno, kuris per dr.
M. Uleckienę perduotas Kana
riams” paaukojo $25.
dos Lietuvių Žmogaus Teisėms
“Atžalyno" grupė, dalyva Ginti Komitetui. Nuoširdi pa
vusi tarptautiniame tautinių dėka dalyvavusiems ir tuo pašokių festivalyje, laimingai rėmusiems šį svarbų tikslą.
grįžo į Torontą. Festivalyje
dalyvavo daugelio valstybių
“Gintaro” ansamblis liepos
šokėjų grupės, kaikurios iš 11 d. savaitgalį užbaigė patį
sovietinių kraštų. Portugalai sunkiausią šių metų savo dar
visas grupes rūpestingai glo bo sezoną. “Vilniaus” paviljo
bojo ir kiekvienai paskyrė po ne Karavano metu gintarieautobusą. Lietuvių grupei pa čiai davė 47 koncertus 30 min.
vyko gauti autobusą į Fatimą ilgumo. Už šį pasirodymą ginir kitas garsias Portugalijos tariečiai laimėjo antrą vietą
vietoves. “Atžalyno” išvykai į iš 44 paviljonų. Po to vėl vyko
Portugaliją vadovavo V. Daugi kas dieną repeticijos, ruošian
nis.
tis pirmajam Kanados tarptau
I. Guzenka, neseniai miręs tiniam festivaliui Kingstone.
buvęs sovietų ambasados tar Ten dalyvavo 12 grupių, ku
nautojas Otavoje ir išnešęs rios atstovavo 8 valstybėm.
daug slaptų dokumentų bei (Apie tai bus platesnis apra
juos perdavęs Kanados vyriau šymas vėliau). Iš Kingstono
sybei, yra lankęsis ir “T. Žibu grupė grįžo dalyvauti “CHINriuose" apie 1970 metus. Su Molsons” piknike, čia gintatartą dieną, kai jis turėjo atei riečiai laimėjo antrą vietą ir
ti redakcijon, nepasirodė. Atė $900 (pirmą vietą laimėjo uk
jo kitą dieną be jokio išanks rainiečiai, o trečią — turkų
tinio pranešimo. Tai padarė grupė). Iš čia gintariečių gru
pė vyko į Etobicoke parką, kur
saugumo sumetimais.
buvo surengtas Kanados Len
Vadovas pacientams. Išleis kų Bendruomenės 75 metų mi
ta knyga “Doctors’ Directory”, nėjimas. Iš šio koncerto spal
kurioje surašyti adresai gydy vota gintariečių nuotrauka bu
tojų, lankančių ligonius. Su vo įdėta į “Toronto Star” pir
žymėti 845gydytojai metropoli mąjį puslapį. Po šio koncerto,
niame Toronte. Jų tarpe yra nors ir pavargę, vėl grįžome į
53, kurie kalba įvairiomis kal Kingstoną. Čia mus aplankė
bomis. Knyga gaunama: Dr. Yo- p.p. Tamošaičiai, o mūsų vado
vonne de Buda, 76 Grenville vai buvo nuvykę pas juos, kur
St., Toronto, Ont. M5S 1B2. gavo daug patarimų apie pa
Kaina — $9, persiuntimas — $2. gerinimą berniukų tautinių
drabužių. Liepos 10 d. dalis
gintariečių susirinkę pas p.p.
European Catering
Radzevičius pasimaudyti, pa
Europietiškas patarnavimas įvai sidalinti įspūdžiais ir užbaig
riems parengimams Toronte ir ti šių metų darbo sezoną. Nuo
už Toronto ribų. Parūpinant salę, širdžiai dėkojame p.p. Radzemuzikų, gėles, gėrimus.
vičiams už malonų priėmimą
Skambinti: A. Gataveckienė ir pavaišinimą. Ačiū nuola
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba tiniam mūsų rėmėjui P. Gul535-1258 Toronte.
binskui už $50 auką.

Pavergtos Lietuvos paskutinio dešimtmečio
tradicinių motyvų rinkinių

MacDonald Stewart Art Centre, 358 Gordon St.,
Guelph, Ont. Nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 10 d.
Lankymo valandos: pirmadieniais uždaryta, nuo antradienio iki penkta
dienio ir sekmadienį— nuo 12 iki 5 v.p.p., šeštadienį— nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p.

Paruošė Jurgis Rackus ir Laima Pohl

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje

S

B MONTREAL1116
Sol. Gina Čapkauskienė su pran
cūzų dainininkais koncertuoja
įvairiose Montrealio vietovėse.
Taip pat jau davė vieną koncer
tą “Expo" parodoje, Operos pa
viljone. Ten pat numatytas dar
vienas koncertas vėliau. Rugpjū
čio 20 d. ji koncertuos Kennebunkporte ateitininkų-sendraugų stu
dijų savaitės metu. Jai akompa
nuos dr. Saulius Cibas.
Metinė parapijos gegužinė Pa
langoje šiemet susilaukė nema
žai žmonių, nors būtų buvę dau
giau, jei būtų užsakę autobusą.
Šv. Mišias lauke atnašavo kun.
J. Kubilius, dalyvaujant choris
tams ir sol. A. Kebliui. Po to bu
vo loterija, kurią pravedė E. Krasowski ir G. Balaišienė. Dalyvius
gausiu maistu vaišino J. ir S. Remeikiai. Oras pasitaikė gražus,
todėl visi grįžo patenkinti šia
išvyka gamtoje.

Seselei Teresei, išvykstančiai
nuolatiniam darbui į Putnamą,
jos įsteigto “Pavasario” choro
narės su tėveliais surengė jau
kias išleistuves Seselių namuo
se. Jai buvo įteikta tautinė juos
ta, kurioje išausta “Pavasaris1982”. Pobūviui vadovavo J. Baltuonienė. Šiuose pietuose taip
pat dalyvavo sol. Gina Čapkaus
kienė ir Z. Lapinas su ponia. Jie
yra šio choro krikšto tėvai. N. B.

Joninės. Paparčio žiedo jieškoti AV salėn susirinko 150 montrealiečių. A. Mylė priminė senas
Joninių tradicijas Lietuvoje, po
to pristatė Jonų, Petrų, Povilų
garbės stalą kurio centre buvo
AV klebonas kun. J. Kubilius. Vi
siems varduvininkams buvo pri
segtos raudonos gėlės ir sugie
dota “Ilgiausių metų”. AV para
pijos choras kleboną sveikino
per specialų pasiuntinį, naujo
viškai — išradingai.
Programą atliko muzikinis ke
turių sesučių vienetas. Mergai
tės muzikalios, gražios; tuojau
susilaukė simpatijos iš publikos.
Programą atliko: Teresė (pia
ninas), Diana (I smuikas), Joana
(II smuikas) ir Vida (gitara). Pro
gramoje buvo daugiausia lietu
vių kompozitorių, liaudies dai
nų harmonizuotos melodijos. Jas
atliko pasigėrėtinai darniai. Se
kė J.S. Bacho koncertas dviem
smuikam. “Three Little Sympho
nies” (C. Dauckla) tokiems paren
gimams buvo perilgas ir tinkantis
daugiau muzikos žinovams.
Po koncerto sesutės ir tėvai
Stankai buvo apdovanoti raudo
nomis rožėmis.
Svečių buvo iš Kalifornijos,
Argentinos, Detroito, Toronto.
Rengė L.K. Mindaugo šaulių kuo
pa. Šeimininkavo p. Kasperavičie
nė.
J. Ladyga

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Rašyti: L. Namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Tel. 532-3311.
Skambinti: V. Kulnys tel. 769-1266.
Veiks virtuvė.
Kviečiame visus, taip pat ir šeimas su vaikais

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Lietuvių pensininkų rūmai
Šešių milijonų dolerių vertės projektas pradedamas
vykdyti Toronte
Š. m. liepos 10, šeštadienį,
11 v.r., Toronte, prie Bloor ir
Indian Grove gatvių, susirinko
gausus lietuvių būrys ypatin
gai iškilmei, būtent, žemės
prakasimui sklype, ant kurio
bus statomi lietuvių vyresnių
jų piliečių rūmai — 13-kos
augštų su 116 butų. Ant pa
ruoštos pakylos plevėsavo Ka
nados ir Lietuvos vėliavos.
Suėjus garbės svečiams pakylon, iškilmės pranešėjas H.
Stepaitis pakvietė Lietuvių
Pensininkų Klubo pirm. H.
Adomonį prabilti į gausią au
ditoriją. Jis anglų ir lietuvių
kalbomis nušvietė būsimų rū
mų svarbą, padėkojo valdžios
bei miesto pareigūnams už iki
šiol teiktą pagalbą. Sveikini
mo žodį, taip pat abiem kal
bom, tarė gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, iš
reikšdamas padėką visiems,
prisidėjusiems prie šio pro
jekto paruošimo. Federaci
nės vyriausybės vardu kalbė
jo parlamento narys Jesse
Flis, miesto savivaldybės —
K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

JONAS BANYLIS atlieka visus
namą remonto darbus: staliaus,
grindą dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v.p.p.
tel. 690-4473 Toronte.
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

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

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

Pianino technikas

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

255-9924

burmistras Art Eggleton, Onta
rio provincinės vyriausybės —
Yuri Shymko, Ontario parla
mento opozicijos — Tony Ru
precht.
Statybos sklypo pašventini
mo apeigas atliko abiejų lie
tuvių katalikų parapijų kle
bonai — kun. J. Staškus ir kun.
Aug. Simanavičius, OFM, už
pildami ir žiupsnį žemės, at
vežtos iš Lietuvos.
Pirmasis žemę prakasė mies
to burmistras A. Eggleton, po
jo — miesto tarybos nariai —
W. Boytchuk, Ben Grys, M. Kuęhynski, J. Flis, gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, KLB
pirm. adv. J. Kuraitė, kun. Aug.
Simanavičius ir visa eilė kitų
pareigūnų.
Vaišėms iškilmei dalyviai
susirinko į naujai atremon
tuotą Vytauto Didžiojo salę
Lietuvių Namuose. Čia iš viso
dalyvių buvo arti 250. Prie re
zervuotų stalų matėsi daug
įvairių pareigūnų. Iškilmės
pranešėjas pakvietė ev. kuni
gą P. Dilį sukalbėti vaišių
maldą.
Baigiantis vaišėms, dar bu
vo visa eilė kalbų. Kaikurie
pareigūnai, pasakę kalbas sta
tybos sklype, kalbėjo ir čia.
Jie buvo apdovanoti lietuviš
komis lėlėmis ir lietuviškais
audiniais (įteikė tautiniais
drabužiais pasipuošusi Vida
Adomonytė ir H. Adomonis).

Svečių tarpe nebuvo maty
ti lietuvių bičiulio Tony O’Donohue, miesto tarybos nario,
kuris šį statybos projektą visą
laiką rėmė. Jis buvo kviestas,
bet nedalyvavo dėl nežinomų
priežasčių.
Teko patirti, kad lietuvių
vyresniųjų piliečių rūmų sta
tyba netrukus bus pradėta.
Sutartis pasirašyta su staty
bos bendrove “Rampart”. Rū
mai turėtų būti baigti per 56
savaites. Projekto architek
tas — Vytautas Petrulis. Nors
šiuo metu jis gyvena Arizono
je, bet atvyko dalyvauti staty
bos pradžios iškilmėje. Jo pro
jektas buvo išstatytas L. Na
mų Vytauto D. salėje. Statybą
finansuoja “Canada Mortgage
and Housing Corporation”.
Lietuvių pensininkų klubas
turės išmokėti investuotą ka
pitalą per 35 metus. Pajamos
ateis iš butų nuomininkų. Ti
kimasi, kad 1983 m. rudenį jau
bus galima apsigyventi nau
juose rūmuose.
Tai didelio masto projektas,
kurio įgyvendinimas pareika
lavo ir dar pareikalaus daug
pastangų iš pensininkų klubo
vadovybės. Bv.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Ilsias

MONTREALIG LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1465 DE SĘVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-582U. '

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

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

9 —3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12 — 6

12 — 6

Sekmadieniais

10.30 — 12.30

Ontario parlamentas rengiasi
Susirinkimo dalyviai darė
keisti palikimų įstatymą (Es priekaištų, kad įstatymo pa
tates Administration Act). Vi keitimai neina pakankamai to
si žinome skriaudą, kuri yra li ir kad pagal juos negalima
daroma pervedant palikimus bus sulaikyti minėto pinigų
į Sovietų Sąjungos valdomus grobimo. Valdžios pareigūnai
kraštus: sovietų advokatai pa atsakė, kad geriau tiek, negu
siima labai augštą nuošimtį nieko. Reikalas jautrus, tad
už darbą, o po to palikimas jį esą reikia spręsti paleng
išmokamas Sovietų Sąjungos va, palaipsniui.
krašte rubliais, keičiant vie
Tautybių savaitė — Karava
ną dolerį tik į keliasdešimt
nas
ir šiemet buvo sėkmingas
kapeikų. Tuo būdu išeiviai
apgrobiami kasmet milijoni — 44 paviljonus aplankė du
milijonai žmonių. Tačiau ne
nėmis sumomis.
trūksta
ir kritiškų balsų. Vis
Ontario valdžia pagaliau
nesiliauja
priekaištai Kara
atkreipė dėmesį į šią skriau
dą ir pateikė parlamentui pa vano vadovybei dėlto, kad ji
likimų įstatymo pakeitimą. neskelbia savo pajamų-išlai
Besiruošiant įstatymo pakei dų. Miesto taryba prieš bur
timų svarstymui, Ontario tei mistro A. Eggletono norą pa
singumo min. R. McMurtry su sisakė už nutarimą reikalauti
kvietė tautybių atstovus pasi iš Karavano vadovybės smul
tarti. Ontario premjero pata kios apyskaitos. Esą Toron
rėjo Yury Shymko kvietimu, to miestas 1969-1974 m. laiko
lietuviams
atstovavo
KLB tarpyje davė paramą Karava
pirm. adv. J. Kuraitė, dr. A. nui $414,000, o šiemet apmo
Pacevičius, ir adv. A. Pacevi- kėjo Karavano 200 darbuotojų
priėmimo išlaidas. Žymiau
čius.
Svarbesni pakeitimai nu sias Karavano kritikas yra
matomi tokie: 1. Žiūrėti, kad miesto tarybos narys Tony
pinigai ar nuosavybės vertė O’Donohue. Girdėti nusiskun
nebūtų neteisingai sumažina dimų ir iš paskirų paviljonų.
mi (unduly depleted) iki pa Esą Karavano vadovybei kiek
sieks gavėją. 2. Įtariant, kad vienas paviljonas turi sumo
augščiau minėtas nuosavybės kėti pradinį mokestį $500, be
vertės sumažinimas gali įvyk to. kasmet — irgi po $500. Da
ti, teismas gali išmokėjimus lis parduodamų pasų eina Ka
sulaikyti. 3. Asmuo, atstovau ravano vadovybės naudai. Ka
jantis užsienyje gyvenančiam ravano vadovybė tvirtina per
gavėjui, turi per du mėnesius nai turėjusi $140,000 nuosto
po išmokėjimo įteikti specia lį. Apie tai rašo didžioji spau
liam teismo valdininkui (Sur da.
rogate Clerk for Ontario) pra
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
nešimą, nurodantį, kaip viskas žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $ 12.
įvykdyta.

