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Pasaulio įvykiai

Vivat academia!
Tai studentiško-akademinio gyvenimo šūkis, garsus
Europoje ir kitur, išreiškiantis jaunos dvasios nuotaiką,
atėjus į augštosios mokyklos-universiteto rūmus. Dau
gelis mūsų studentų, baigę ilgas vasaros atostogas, grįš
į savo universitetus su tautinio išlikimo problemomis.
Jei tai būtų Vilniaus universitetas, kur, nežiūrint visko,
tebevyrauja lietuvių kalba ir kultūra, tokių išeiviškų
problemų nebūtų. Išeivijos gyvenamų kraštų universi
tetuose nieko lietuviško nėra, išskyrus vieną kitą lietu■ vių kalbos kursą. Lietuviui studentui reikia išlikti lie
tuviu visiškai nelietuviškoje aplinkoje. Taip bestudijuo
jant susilpnėja ryšiai su lietuvių bendruomene, bet su
stiprėja.su nelietuvių visuomene. Lietuviško žodžio nie
kur negirdėti. Lietuviška knyga bei lietuviškas laikraš
tis turi trauktis į šalį ir laukti, kol studentui atsiras lais
vesnio laiko. Šeštadieninėje mokykloje išmoktoji lietu
vių kalba skursta, nyksta net išmokti žodžiai, siaurėja
žodynas, bet stiprėja anglų, vokiečių, ispanų ar kuri kita
gyvenamo krašto kalba, platėja žodynas. Ir taip per ke
letą akademinių studijų metų susidaro didelė dispro
porcija — lietuvių kalba lieka pradžios mokyklos lygy
je, o gyvenamojo krašto kalba pasiekia akademinį lygį.
Tuo būdu tautiniu požiūriu išeina suluošintas akade
mikas — stiprus gyvenamojo krašto dalykuose, silpnas
— lituanistiniuose.
ASTEBĖKIME, kad visoje lietuvių išeivijos švie
timo sistemoje studentų klausimas liko neišspręs
tas. Pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į šešta
dienines mokyklas ir vėliau į lituanistinius kursus, skir
tus daugiausia gimnazijų mokiniams. Pastaraisiais me
tais pradėta rengti dviejų savaičių lituanistiniai vasa
ros kursai, kuriuos gali lankyti rinktiniai studentai. Lai
mingesnė yra Čikaga, kuri turi Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą ir akademinius kursus universitete. Visur
kitur (išskyrus galbūt Kent State un-tą) akademinis jau
nimas turi likti be lituanistinio švietimo. Kai pradės
veikti lituanistikos katedra Čikagos universitete, bus
dar viena galimybė pagilinti lituanistines studijas ten
siekiantiems įvairių mokslų studentams. Bet tai nebus
visuotinai prieinama institucija — daugumą mūšy stu
dentų įvairiuose kraštuose ir toliau pasiliks be aūgštesnio lituanistinio švietimo. Kaikas mano, kad tą spragą
galėtų užpildyti Vilniaus universitetas. Taip, jis žymia
dalimi galėtų tai padaryti, jeigu Vilniuje nesėdėtų
Maskva. Tuomet mūsų išeivijos studentija būriais vyktų
Vilniun ne tik į vasaros kursus, bet ir į ten veikiančius
Parado metu Kanados sostinėje Otavoje prie parlamento rūmų. Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Otavos sky
fakultetus. Dabar lituanistiniai kursai Vilniaus un-te
rius š. m. rugsėjo 18. šeštadienį, rengia pramoginę išvykų laivu “Marių laimė” Otavos upe. Tuo būdu norima
neveikia, o jei ir veiktų, būtų pusiau propagandiniai.
sutelkti lėšų pasaulio lietuvių jaunimo kongresui , kuris įvyks 1983 metais JAV-se ir Kanadoje
Tai parodė jau kelerių metų patirtis. Bet to, ten suvažiuo
ja labai įvairaus išsilavinimo studentai, ir dėstytojai
būna priversti nusileisti iki ABC lygio.
ABARTINĖJE išeivijos švietimo sistemoje ne
matyti aiškaus sprendimo akademinėje pakopo
PLB valdybos pirmininkas V. Kamantus pas Europos lietuvius
je. Ir toliau tenka pasikliauti tiktai vasaros kur
sais, rengiamais PUS Ryšių Centro ir kitų organizacijų. Telefonu gautomis žiniomis, tonių. Per pastaruosius dve kalbą per “Laisvės radiją”
PLB valdybos pirm. V. Kaman- jus metus, direktoriaujant J. okupuotos Lietuvos tautie
Šią iniciatyvą reikėtų gerokai išplėsti, pasirūpinti pla
tas šią vasarą aplankė V. Eu Kavaliūnui, gimnazija sustip čiams.
tesniu kursų tinklu, dėstytojais ir lėšomis. Visa tai turė
Naujasis direktorius
ropos lietuvius bei dalyvavo rėjo.
Lankydamasis pas vysk. A.
tų organizuoti, finansuoti ar bent efektingai globoti Lie
pasiryžęs ją stiprinti ir to Deksnį, PLB pirmininkas pa
jų renginiuose.
tuvių Bendruomenės švietimo vadybos. Be to, reikėtų
Ilgiausiai jam teko viešėti liau. Yra vilties, kad bus gau lietė kapeliono reikalą Vasa
skatinti lietuvių klubų veiklą universitetuose. Kaikur
Britanijoje, kur netoli Lon ta lėšų iš V. Vokietijos vy rio 16 gimnazijai ir Šv. Ka
jie veikia neblogai, atlieka gražų saviveiklos ir savišvie
dono buvo surengta tradicinė riausybės naujam berniukų zimiero kolegijos silpnėjantį
tos darbą, tačiau daug kur jie visai išnyko. Seniau stu
Europos Lietuvių Studijų Sa bendrabučiui. Norima gauti lietuviškumą
dėl
lietuvių
dentai dar pajėgdavo surengti bendrus suvažiavimus,
vaitė, trukusi nuo rugpjūčio gimnazijai katalikų kunigą- kandidatų trūkumo.
spręsti iškylančias problemas, bet dabar jų kaip ir ne
15 iki 21 d. Renginys pavyko kapelioną iš JAV. Gimnazi
Būdamas Romoje. PLB pirm.
girdėti. Neseniai šauktasis suvažiavimas Floridoje bu
gerai, buvo turiningas savo jos vadovybė džiaugiasi pa V. Kamantas aplankė Šv. Kazi
vo beveik išimtinai pramoginis, nepalikęs žymesnių
paskaitomis, bet dalyvių skai didėjusia parama iš Š. Ame miero kolegijos rektorių prel.
pėdsakų lietuviškos studentijos gyvenime. Atgaivinus
čiumi mažiau gausus nei ki rikos, ypač Kanados, ir kitų L. Tulabą, Vatikano radijo lie
klubų veiklą universitetuose vėl padidėtų galimybės platais metais. Mat kelionė Bri- kraštų. Toji parama reikalin tuvių skyriaus vedėją kun. dr.
tesniems akademinio pobūdžio suvažiavimams ir apla
tanijon iš kitų Europos kraš ga ir iš visų kraštų tiek lėšo V. Kazlauską ir kitus pareigū
mai bendrinei veiklai. Daug buvo kalbama apie atgai
tų yra gana brangi, ir dėlto mis, tiek mokiniais.
nus bei veikėjus. Ten pirmi
vinimą studentų korporacijų latvių bei estų pavyzdžiu,
daug
kas susilaikė. Iš viso
bet ta mintis neprigijo ir lietuvių jaunimo nepatraukė,
Buvęs Vasario 16 gimnazi ninkas ypač kėlė Seinų lietu
buvo apie 100 dalyvių, paskai jos direktorius J. Kavaliūnas, vių klausimą, nes, nežiūrint
nes tai jiems svetimos sistemos likutis. Buvo rašoma
tose apie 30-60.
apie studentų namų-bandrabučių steigimą, bet ir čia
gyvendamas JAV-se, lankys ligšiolinių pastangų, seiniš
Pirmininkas labai apgailes lietuvių gyvenvietes ir kalbės kių tautiečių padėtis nėra
niekas nepajudėjo vykdymo linkme. Užuot tuščiai pla
tavo Britanijos lietuvių vie apie Vasario 16 gimnaziją, kad pasikeitusi. Raštai popiežiui
navus, reikia tuojau pat stiprinti tas atramas, kurios
ningumo stoką, kuri pasireiš jaunos šeimos žinotų tikrąją tuo reikalu ateina ne tik iš
šiuo metu yra konkrečiai prieinamos.
kė ir minėtos studijų savaitės būklę ir nebijotų siųsti jon Seinų lietuvių, bet ir iš kitų
metu — šalia jos buvo ir kitas savo vaikus.
kraštų. Seinų byla pasidarė
literatūrinio pobūdžio rengi
visų lietuvių rūpesčiu. Tuo
KANADOS [VYKIAI
Muenchene V. Kamantas ap reikalu PLB valdyba planuoja
nys.
Europos LB pirmininkų bei lankė “Laisvės radijo” lie rašyti Šv. Tėvui Jonui-Pauliui
valdybų narių suvažiavime tuvių skyrių ir aptarė galimy II naują memorandumą, kuria
dalyvavo 22 asmenys, jų tarpe bes gauti daugiau laidų į oku me bus paliestas ir Vilniaus
Du armėnai Otavoje rugpjū už armėnų tautžudystę 1915 — Lietuvos atstovas V. Balic- puotą Lietuvą ir stiprinti arkivyskupijos prišliejimas re
čio 27 d. nužudė Turkijos am- m. Tada rytinėje Turkijoje kas, St. Lozoraitis, jn., PLB darbuotojų eiles. Taip pat V. liginiu požiūriu prie bažnyti
basadon važiavusį jos karinį buvo nužudyta 1,5 milijono pirm. V. Kamantas, V. Abariū- Kamantas pasakė atitinkamą nės Lietuvos provincijos. Kr.
atstovą pik. A. Altikatą. Jis bu armėnų. Gyvų išliko tik mili tė ir kt.
Britanijos Lietuvių Sodybo
vo užpultas, kai jo automobilis jonas. Didžioji jų dalis pabė
je
buvo surengta jaunimo sto
laukė šviesų pasikeitimo gat go Armėnijon. Armėnų Lais
vių sankryžoje. Iš jį sekusio vės Armija Turkijos diploma vykla, kurioje dalyvavo ir pa
Paminėtos sukaktys — Maironio bei kitų rašytojų ir paskelbtas
automobilio išlipęs armėnas tų žudymais nori, kad Turki saulio lietuvių jaunimo kon
per radiją sveikinimas "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai"
į pik. A. Altikatą paleido net ja oficialiai pripažintų 1915 greso rengėjų komiteto pirm.
13 šūvių. Žudikas pabėgo pės m. įvykdytą tautžudystę, grą Violeta Abariūtė iš JAV. Ji
Š. m. rugpjūčio 22 d. Londo tinės politikos, Lietuvos vals
čiomis, o jo bendrininkas — žintų armėnams jų prarastas informavo apie būsimd jauni ne, St. Mary’s kolegijoje, pasi tybingumo, politinės veiklos
automobiliu. Tai buvo jau ant tėvų žemes. Lig šiol įvairiuo mo kongresą, jo programą, baigė 29-ji Europos Lietuviš ir išeivijos bendruomeninio
ras turkų diplomato užpuoli se kraštuose jau buvo įvykdyti atstovų rinkimą, studijų die kųjų Studijų Savaitė, kurioje gyvenimo problemos. Skaityta
mas Otavoje. Š. m. balandžio 24 Turkijos diplomatų užpuo nas, stovyklą ir t.t. Stovyk dalyvavo per šimtą dalyvių iš viena teologinė ir viena gam
8 d. buvo sunkiai sužeistas limai, susprogdinta keletas lą aplankė St. Lozoraitis, jn.. devynių V. Europos šalių, JAV tos mokslų paskaita. Kitos dvi
prekybos atstovas K. Gungo- bombų. Nė vieno atentatinin- bet PLB pirm. V. Kamantas ir Australijos.
paskaitos lietuviškomis temo
ras, kuris dar tebegydomas ko iki šiol Kanados RCMP po nebesuskubo to padaryti.
Šioje savaitėje buvo pami mis skaitytos angliškai anglų
Aplankė V. Kamantas ir Va nėta Maironio 50-toji mirties profesorių.
ligoninėje. Abiem atvejais licijai nepavyko susekti. Spė
Savaitės metu posėdžiavo V.
telefonu buvo pranešta spau jama, kad jie jau yra pabėgę sario 16 gimnaziją V. Vokieti metinių sukaktis ir “Lietuvos
dai, kad diplomatų užpuoli iš Kanados. Jų jieškoma JAV- joje, kalbėjo su naujuoju di Katalikų Bažnyčios Kronikos" Europos lietuviškųjų bendruo
mus atliko Armėnų Laisvės se su FBI talka ir Europoje, rektoriumi A. Smitu ir kura- dešimtmetis. Atskiruose pra menių atstovai, ateitininkai
torijos pirm. kun. A. Berna nešimuose gvildentos tarptau(Nukelta į 6-tą psl.)
Armija, keršydama Turkijai
(Nukelta į 8-tę psl.)
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Pirmininko viešnagė Europoje

Nužudytas diplomatas

Europos lietuvių savaitė

JAV PREZ. R, REAGANAS ĖMĖSI NAUJOS INICIATYVOS tai
kai Artimuosiuose Rytuose užtinkrinti, pasiūlydamas ateities
planus Izraelio okupuotai vakarinei Jordano upės pakrantei
ir Gazos juostai. Jis nori, kad Izraelis atsisakytų tolimesnių savo
kaimų steigimo tose srityse, suteiktų joms pilną autonomiją Jor
danijos kontrolėje. R. Reaganas betgi griežtai atmeta nepriklau
somos palestiniečių valstybės įsteigimą ar tų sričių įjungimą
Izraelin. Jeruzalės vientisumą turėtų užtikrinti specialios dery
bos. Apie šiuos planus iš anksto buvo painformuota Jordanija,
Saudi Arabija ir Egiptas. Jie tapo skaudžiu smūgiu Izraelio
premjerui M. Beginui, kuris vakarinę Jordano pakrantę jau se
niai laiko istorine Izraelio teritorija, ją viešai vadindamas Samarija ir Judėja. M. Begino vyriausybė R. Reagano planą atme
tė kaip nepateisinimą Camp
David sutarties pažeidimą, mo, Suimti norima ir du užsie
nors jo nemato tos sutarties nyje esančius vadus — istori
iniciatorius J. Carteris, re jos prof. J. Lipskį Britanijo
miantis R. Reaganą. Ministe- je ir leidyklos “Nowa” direkto
rių kabinetas staiga patvirti rių M. Chojeckį, išvykusį į Š.
no aštuonių naujų kaimų įstei Ameriką. Varšuvoje vėžiu mi
gimą. Oficialiai buvo pareikš rė buvęs lenkų kompartijos va
ta, kad vykdomi anksčiau pa das W. Gomulka, kietos linijos
daryti sprendimai, nors iš tik šalininkas, 1968 m. pritaręs
rųjų tai buvo aiškus M. Begino Maskvos suorganizuotai inva
atkirtis R. Reaganui. Kitokios zijai Čekoslovakijon. Jo ka
nuomonės yra opozicinės dar- riuomenė ir milicija 1970 m.
biečių partijos vadas Š. Pere- Gdanske nušovė apie 300 de
protestavusių
sas, pasisakantis už R. Reaga monstrantų,
no pasiūlytas derybas. Jis bet prieš maisto gaminių pabran
gi nori, kad būtų užtikrintas ginimą. Tada jo pareigas pe
Izraelio saugumas. Tai galė rėmė E. Gierekas.
tų atlikti prie pat Jordano upės
Krizė Meksikoje
palikti Izraelio kariuomenės
Ekonominėje krizėje atsi
daliniai, kai pati sritis gaus
dūrė Meksika, užsienio ban
pilną autonomiją Jordanijos
kams skolinga net $82 bilijo
kontrolėje. Š. Peresas reika
nus. Ji yra labiausiai įsisko
lauja specialių diskusijų šiuo
linusi valstybė pasaulyje, ne
klausimu Izraelio parlamente,
įstengianti padengti nė tos di
kur vis dar nedidelę atstovų
džiulės skolos palūkanų, jiešdaugumą turi M. Begino koali
kantl naujų paskolų. Kanados
cija. Lemiamas vaidmuo tenka
bankams Meksika skolinga $5
Jordanijos karaliui Husseibilijonus. Krizę atnešė perdinui. Jis, atrodo, sutiktų įsijung
delė naftos pasiūla pasaulio
ti į derybas, jeigu būtų gautas
rinkoje, gerokai sumažinusi
arabų šalių pritarimas, kurio
jos kainas. Meksika už savo
nesusilaukė Camp David su
naftą negauna pakankamai
tartį 1979 m. su M. Beginu pa
užsienio valiutos. Prez. L. Porsirašęs Egipto prez. A. Sadatillas, norėdamas sustabdyti
tas. Jo įpėdinis H. Mubarakas,
kapitalo bėgimą iš Meksikos,
pasak jį aplankiusio JAV kraš
suvalstybino visus bankus,
to apsaugos sekr. C. Weinbertačiau neįstengia sustabdyti
gerio, R. Reagano pasiūlymą
pezo vertės kritimo. Gruodžio
laiko teigiamu,
1 d. L. Portillą pakeis prezi
Kruvina sukaktis
dentu išrinktas M. de la Mad
Antrosios “Solidarumo” uni ridas.
jos metinės buvo paminėtos
Partijos kongresas
demonstracijomis
Lenkijos
Pekinge po penkerių metų
miestuose. Nors jos nebuvo pertraukos buvo sušauktas
gausios, bet neišvengė susi 12-sis kompartijos kongresas.
kirtimų su milicija. Vario ka Įvadinį žodį tarė tikruoju
syklų mieste Lubine milicinin kompartijos vadu laikomas D.
kai nušovė du demonstrantus, Ksiaopingas, žadėjęs sustip
keletą sužeidė. Įvairiose vie rinti ryšius su užsieniu, bet
tovėse buvo suimta apie 4.000 vengti išsigimusių kapitalizmo
demonstrantų. Gen. W. Jaru- idėjų. Pasak jo, komunistinė
zelskio režimas savo įtūžimą Kinija niekada netaps užsie
nukreipė prieš 1976 m. įsteig nio vasalu, nepalaidos savo
tą Socialinės Savisaugos Ko interesų. Bus siekiama vieny
mitetą, kurį sudaro intelek bės, ypač Taivano susigrąžini
tualų grupė, remianti “Solida mo. Kompartijos pirm. H. Jaorumo” uniją. Už Lenkijos išda bangas prašneko apie santy
vimą planuojama teisti komi kių pagerinimą su Sovietų Są
teto įsteigėją J. Kurorią, vadus junga, jei pastaroji sumažins
— A. Michniką, J. Litynskį ir grėsmę Kinijos saugumui. Vė
H. Wojecą, kurie jau buvo izo liau buvo priimta rezoliuci
liuoti su “Solidarumo” unijos ja remtis Trečiojo pasaulio
veikėjais. Dabar paskelbta, tautomis, atokiai laikytis nuo
kad jie yra suimti ir laukia teis Maskvos ir Vašingtono.
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Pasauliečių požiūris į parapijų
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Paskelbus Lietuviškos Para
pijos Metus, mūsų spaudoje
pasirodė ilga serija straips
nių, nagrinėjančių mūsų para
pijų problemas. Daugiausia
pasisakė dvasiškiai, pareikšdami savo nuomonę. Tai sa
vaime suprantama. Supranta
ma yra ir tai, kad scenoje
esančiam aktoriui publika
atrodo vienaip, o publikai
aktorius atrodo kitaip.
“Audiatur et altera pars”,
sako senas lotynų priežodis.
Parapijų klausimo nagrinėji
me turime dalyvauti visi —
tiek dvasiškija, tiek parapi
jų pasauliečiai nariai. Tik
nuo abipusio supratimo ir dia
logo priklauso ir Liet. Para
pijos Metų komiteto projektų
bei idėjų įgyvendinimas.
Dvasiškiai, savo pašauki
mui paklusdami, yra Dievo
tarnybos vykdytojai, Jo valios
skelbėjai. Iš kitos pusės, bū
dami tarpininkais tarp Kūrė
jo ir žmogaus, jie negali pa
miršti ir žmogiškojo elemento,
be kurio dvasinis gyvenimas
vegetuotų. Žmogaus santykis
su Dievu yra pagrindinė jo
gyvenimo gairė. Tačiau kaip
jis laikosi tos gairės? Žmo
gus žemėje pirmiausia yra
apsprendžiamas savo gimimo
fakto, tapimo kurios nors
tautos nariu. Joje jis randa
savo pradus. Jos.kalboje jis
randa komunikacijų su Dievu,
prie jos eina palaipsniu, ple
čia žodyną, sąvokas savo kal
bos rėmuose.
Istorijos verpetuose mūsų
tauta turi daug kentėti, ke
liauti, gyventi svetur. Mūsų
dvasios dualizmas, gyvenant
tarp dviejų kultūrų, nemen
kina mūsų asmenybės, bet ją
praturtina. Ir lietuviai dva
siškiai negali to dualizmo
atsisakyti, savo gimimo fak
tu Viešpaties galinga ranka
atsiųsti į mūsų tautą. Jie
privalo drauge su mumis ir
melstis, ir sielotis savosios
tautos likimu, jos kultūros
gyvastingumu, jos vaikų lie
tuviškumu. Ir čia lietuviškos
parapijos gali atlikti savo
didįjį, likiminį vaidmenį.
Tie, kurie teigia, kad Vieš
patį garbinti galima bekurioje šventovėje, betkuria kal
ba, pamiršta pagrindinę žmo
giškosios būtybės savybę —
priklausomumą savo tautai,
Dievo skirtai. Bendravimas
su Dievu yra vienas intymiau
sių žmogiškosios būtybės funk
cijų. Tai pokalbis, kurio me
tu atveriama širdis, išreiškia
ma padėka, maldaujama pagal
bos, jieškoma paguodos. Argi
tai galima išreikšti ne savo
gimtąja kalba? Mano suprati
mu, žiūrint pasaulietiškomis
akimis, bendravimas su Dievu
nėra vien formalumo atliki
mas, judinant lūpas, tariant
žodžius, nekreipiant dėmesio
į jų prasmę. Tai yra giliausias
dvasios išsiliejimas, kuris įma
nomas tik tada, kai to išsilie
jimo nevaržo jokie pašaliniai
saitai — žodynas, gramatika,
sintaksė.
Savo laiku lotyniškos pamal
dos viso pasaulio katalikus vie
nijo visuotinio ritualo grožiu.
Ir nemokantieji lotynų kalbos

suprato maldų tekstus ir su di
deliu malonumu aktyviai daly
vavo lotyniškose pamaldose.
Pasklidus ekumeninei dvasiai,
K. Bendrija ne tik pripažino
asmens teisę bendrauti su Die
vu jo gimtąja kalba, bet ir tą
teisę sustiprino reikalavimu,
kad pamaldos būtų laikomos
tikinčiųjų kalba. Tačiau eku
meninės nuotaikos pavėluotai
pasiekė mus. Lietuvių tarpe
tikinčiųjų skaičius nesuma
žėjo. Jis tik sumažėjo lietu
viškų parapijų sąrašuose.
Savo laiku lietuviškos para
pijos,
natūraliai
tapusios
lietuviško gyvenimo centrais,
savo uždavinį visokeriopai
atliko. Laikui bėgant, mūsų
jauniausioji karta, auganti
toli nuo savo tėvų žemės, iš
augusi šio žemyno katalikiš
kose mokyklose, kuriose eku
menizmas nebuvo skleidžia
mas, į lietuviškas parapijas
nebežiūri tautinio įsiparei
gojimo akimis, nes padarė iš
vadą, kad “Dievą galima gar
binti betkurioje šventovėje”.
Ir tos minties pagrinde reikia
jieškoti mūsų parapijų krizės
šaknų.
Manau, kad dar nevėlu at
naujinti mūsų parapijų lietu
viškumą, jieškant ne vien pa
ramos aktyvių parapijos na
rių tarpe, bet ir pačiai dva
siškiai stengiantis pasiekti
nuo parapijų atitrūkusius as
menis. Teko girdėti viešai ir
privačiai, kad lengviau esą
pasauliečiams
prikalbinti
draugus grįžti į lietuvišką
parapiją, negu kunigui. Su
tokia nuomone nenorėčiau su
tikti, nes esu giliai įsitikinu
si, kad “paklydusių avelių”grąžinimas į kaimenę yra tiesio
ginis kunigo uždavinys, jieš
kant naujų metodų ir priemo
nių. Parapijos narių skai
čiaus padidinimo naštos ne
reikėtų uždėti ant pasaulie
čių pečių, kurių pareigos yra
plačiai išsišakojusios turimos
šeimos ir parapijos išlaikymo
atsakomybės ribose. Aš pati
nesijaučiu turinti teisę brau
tis į savo draugų sąžinę bei
kviesti juos į vieną ar kitą pa
rapiją.
Mes, kurie esame sąžiningi
savo parapijų nariai, laukia
me iniciatyvos iš savo dvasiš
kių, kurių konkrečias pastan
gas remsime kiek išgalėdami.
Tačiau pirmasis žingsnis ir
pirmoji atsakomybė turėtų bū
ti jų pačių.
Lietuviškos Parapijos Metų
komiteto projektai yra puikūs,
tačiau jiems nebus dirvos tol,
kol nepadidės parapijoms pri
klausančių jaunų šeimų skai
čius. Asmeniniai vizitai, se
novinis lietuviško “kalėdoji
mo” paprotys ir panašūs veiks
mai iš dvasiškijos pusės turė
tų atnešti pozityvių rezultatų.
Branduolys, kurį randame da
bartinėse parapijose, nėra rei
kalingas išsamios programos,
nes jame dar gyva tautinė-religinė įsipareigojimo dvasia.
Pagrindinis uždavinys yra tą
dvasią perduoti tiems, kurie
yra atsidūrę už parapijų ribų.
■ Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA VO
REIKALAS, JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ
Ateik į LIETUVIŲ AA (ALCOHOLICS ANONYMOUS)
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną trečiadieni,
119 Mimico Avenue — Royal York Rd. ir Mimico Avenue
kampas (Toronte) 7.30 valandą vakaro.
Skambinkit telefonu 487-5591

Lietuvių pagalba žydams Vilniuje

Mylimai Mamytei

Iš atsiminimų inžinieriaus Broniaus V.Galinio, vadovavusio “Statybos” bendrovei 1943 metais
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bandymas pasisekė
Viena iš mūsų vykdomų di
delių statybų buvo VELFO
elektrotechnikos
reikmenų
keturių augštų pastatas. Fa
briką organizavo ir jo direk
torium buvo dipl. inž. Kęstu
tis J. Jesaitis, o statybos dar
bus vykdė mūsų “Statybos”
bendrovė. To fabriko gamyba
buvo svarbi krašto ūkiui.
Tik neseniai į tą statybą bu
vau perkėlęs darbų vedėju
Joną Oleinikovą. Tai buvo apie
50 metų amžiaus, plačių pe
čių, vidutinio ūgio, gerokai
praplikęs, apvalaus, bet tai
syklingų veido bruožų vyras.
Jis turėjo gerą patyrimą dar
bus organizuoti, bet svarbiau
sias jo būdo teigiamas bruo
žas buvo sugebėjimas santy
kiauti su žmonėmis. Be to, jis
nuo seniai darbavosi Vilniuje
ir turėjo itin plačių pažin
čių su statybos darbininkais.
Jo vykdomuose darbuose dar
niekad nebuvo kilę ginčų su
dirbančiaisiais. To nepajėgta
išvengti kitose darbovietėse.
Pasikviečiau Oleinikovą pa
sitarti ir išsiaiškinau darbo
sąlygas Kailyje, nes kaip tik
iš čia jis buvo nukeltas į VELFĄ. Bekalbant apie žydų dar
bininkų gavimo galimybę ir
specialų reikalingumą suor
ganizuoti jiems maisto tieki
mą, jis nenustebo ir tik davė
man ypač gerą idėją. Pasirodė,
kad ankstyvesniais metais,
kai dar nebuvau atsikėlęs į
Vilnių, Oleinikovas savo gru
pėse yra turėjęs žydų darbi
ninkų. Tada pagal vokiečių ad
ministracijos išleistas tai
sykles (Zirkular Nr. 1, 1941
m. spalio 15 d., kažkokio Ross
pasirašytą) darbdaviai buvo
įpareigojami paruošti žydų
darbininkam karštą sriubą
pusdienyje. Tas potvarkis vis
dar nebuvo atšauktas (ar už
mirštas atšaukti), ir juo mes
galime pasinaudoti. Potvarkis
palengvintų teisę įgabenti
maistą į darbovietę, tiksliau
sakant, padėtų užmaskuoti
maisto operacijų mastą ir jo
tikrą pobūdį. Reikia tik išgau
ti oficialų leidimą geto žy
dams dirbti statybose.
Tada pradėjau redaguoti
raštą gestapui, prašydamas
leidimo duoti iš Vilniaus ge
to 180 darbininkų prie Kailio
statybų ir 30 darbininkų prie
“Helios” kino teatro statybos
(jis buvo statomas prie Gedi
mino gatvės), argumentuoda
mas, kad šiuos pastatus būti
na kuo greičiau užbaigti. Jie
esą svarbūs karo reikalams ry
tų fronte. Toliau nurodžiau,
kad mūsų bendrovė dabar at
lieka 17 skirtingų statybos
darbų ir reikalinga stambios
darbo jėgos. Ji turi per 1000
darbininkų, iš kurių apie 200
dirba stalių ir mechaninėse
dirbtuvėse, bet tas skaičius,
dar atmetus raštinės tarnauto
jus, paskirstytas į septynio
lika vietų, yra visiškai nepa
kankamas reikiamu greičiu
darbus atlikti ir parengti
pastatus naudojimui. Todėl
darbo jėgos gavimas yra bū
tinas, ir jis bus panaudotas
kaip tik tose statybose, ku
rios, pagal Reicho įstaigų pa
tvarkymus, turi pirmumą prieš
kitas statybas, atliekamas vie
tos reikalams.

Formaliai ir stilistiškai žiū
rint, atrodė, jog tokio rašto
turinys yra šimtu nuošimčių
provokiškas ir norįs suteiktipatarnavimą jų karo sėkmei.
Bet jo esmė ir priežastis bei
paskirtis, kaip jau supranta
ma, buvo visai kita. Ji buvo
surišta su pavojum ir rizika,
jeigu kas gestape susigaudytų,
lietuviškai tariant, “kur šuva
pakastas”, ar, jei kas tas kom
binacijas įskųstų.
Raštą padaviau išversti į vo
kiečių kalbą ir paruošti išsiun
timui bendrovės reikalų vedė
jui Nikodemui Antanavičiui,
kurį, dar tik atvykęs į “Staty
bos” bendrovę Vilniuje, jau
radau dirbantį tose pareigose.
Tai buvo jaunas ir inteligen
tiškas, turįs patyrimo žurna
listikoje pareigūnas, atliekan
tis visus savo uždavinius be
priekaišto. Pasirašiau šį raš
tą, visai skirtingą nuo kitų
kasdieninės rutinos raštų,
taipgi pajusdamas visai skir
tingą pergyvenimą. Jis lietė
ne tiek technologiją, kiek gy
vus, nelaimingus, kenčiančius
žmones.

Atsakymas greit atėjo ir, mū
sų pasitenkinimui, buvo tei
giamas. Geto žydų prašymas
jiems padėti, šiuo ypatingu
būdu buvo išgirstas. Darbų
vedėjas Jonas Oleinikovas
tuojau buvo sugrąžintas į Kai
lį, o jo vieton į VELFĄ darbų
vedėju paskyriau Beresnevi
čių, Vilnijos lietuvį, kilusį iš
Lydos. Tai buvo irgi geras dar
bų vykdytojas. VELFO fabri
kas 1944 m. balandžio mėn.
buvo užbaigtas, pašventintas
ir perleistas naudojimui.
Gabusis Oleinikovas Kai
lio statybose taip sumaniai
sutvarkė darbų vykdymą ir
naujų darbininkų aprūpini
mą, kad netrukus maisto pro
duktai sistematiškai pradėjo
plaukti į getą. Tatai truko li
gi 1943 m. rugsėjo 16 d. Tą
dieną apie 2000 Vilniaus ge
to žydų buvo perkelti į Kai
lio fabriko stovyklą. Sąlygos
čia buvo geresnės ir laisves
nės. Čia pagrindą sudarė dir
bantieji mūsų bendrovės vyk
domose statybose ir jų šeimos,
po to, visi mokantieji dirbti
kailių siuvimo darbus ir jų šei
mos.
Dalis mūsų paliktųjų pasta
tų buvo atiduota naudojimui
pavasarį, o kitose dalyse dar
bai buvo vykdomi ir galutinai
užbaigti 1944 m. birželio mėn.,
kai sovietų armijos jau artėjo
prie Vilniaus. Tų metų birže
lio 30 d. tarnybos reikalais iš
vykau į Kauną, bet atgal jau
nebegrįžau. Netrukus pradė
jau kitą kelionę į Vakarus,
kuri po kelerių metų pasibai
gė Bostone, Amerikoje.

Atgarsis žydų opinijoje
Daugiau nei ketvirtis šimt
mečio praėjo nuo tų įvykių.
Jų paveikslus, įspūdžius ir
prisiminimus kaikada užtinka
me lietuvių raštuose — išei
vių ir Lietuvoje pasilikusių
jų. Bet gal daugiausia apie
juos yra rašę patys žydai, Vil
niaus geto palikuonys ar šiaip
arti stovėję liudininkai. Jų
dėmesio priežastys supranta
mos, nes tai juos palietė skau
džiausiai ir tragiškiausiai
Norėjau tik trumpai paminė
ti vieną veikalą, vieną iš dau
gelio, liečiantį kaip tik Vil

AfA
JULEI BALČIŪNIENEI

niaus žydų geto likimus ir jų
pastangas išsigelbėti.
Tai stambi, nuotraukom ir
dokumentais iliustruota kny
ga, 400 puslapių, išleista
Niujorke Central Gunde Pub
lishers 1969 metais. Jos auto
rius yra Isaac Kowalski, Vil
niuje gimęs ir augęs žydas.
Nacių okupacijos metu buvęs
dar jaunuolis, žydų spaustuvi
ninko sūnus ir pats spausdi
nimo meistras, Vilniaus geto
įnamis, visų dramų ir trage
dijų liudininkas ligi sėkmin
go jo pasitraukimo — išbėgi
nio į Rūdninkų miškus parti
zanauti, kur jis priklausė lie
tuviams žinomo Genriko Zi
mano sovietinių partizanų
daliniui ir leido bei redaga
vo to būrio partizanų laikraš
tėlius lenkų ir lietuvių kal
bom.
Knygos pavadinimas — “A
Secret Press in Nazi Europe
— The Story of a Jewish Uni
ted Partisan Organization”.
Aplamai, knyga yra įdomi ir
naudinga susipažinti.
Kowalskio knygoje nesijau
čia specialios neapykantos
lietuviams. Kiek jis galėjo
patirti, tiek jis surašė net
teigiamų faktų apie lietuvių
draugiškumą ir pagalbą geto
žydams.
Kowalskis daugelyje kny
gos vietų mini žydus darbinin
kus Kailio įmonėje, liudija
jų problemas ir pastangas iš
sivaduoti, nenutyli ir tai, kad
žydai iš lietuvių čia yra sulau
kę palankumo bei pagalbos.
Kowalskis pavaizdavo Gete
ir Kailyje įvairų žydų aktyvu
mą: slaptos spaudos suorgani
zavimą ir karinės organizaci
jos suformavimą. į partizanus
žydai bėgo ne tik iš Geto nr.
1, bet vėliau sugebėjo pabėgti
ir iš Kailio fabriko stovyklos.
Man šiuo atveju teko iškelti
šiek tiek kitų užkulisių ir sa
vo paties patyrimais liudyti,
kad ir tie žydų veiklos pasi
reiškimai bei partizanai buvo
gausesni ir apie 2000 žydų ga
lėjo gyvi išlikti dėl to, jog
lietuvių vadovaujamos įmonės
sunkiais laikais sau patiems
labai rizikingais būdais žmo
niškumo vardan yra prie to
stambiai prisidėjusios.

Lietuvoje mirus,
sūnų VYTAUTĄ, jo žmoną GENOVAITĘ ir visus
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Genė, Balys, Rita ir Edvardas Trinkos
Bronė Kerulienė

AfA
BRANGIAI MAMYTEI
Lietuvoje mirus,
sūnų VYTAUTĄ BALČIŪNĄ, jo žmoną GENOVAITĘ,
visus gimines ir artimuosius jų liūdesio valandose
nuoširdžiai užjaučiame —

Janina, Stasys, Diana, Edvardas
Bubuliai

AfA
MIELAI MAMYTEI
Lietuvoje mirus,
sūnų

VYTAUTĄ

BALČIŪNĄ

ir

jo

žmoną

GENOVAITĘ nuoširdžiai užjaučiame —

,

Anicetas ir Irena Zalagėnai
Adolfas ir Danutė Bajorinai
Vincas ir Aldona Kėžinaičiai

AfA
dukrai DANUTEI ir žentui
EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus,
tėvus VALENTINĄ ir JONĄ-ROBERTĄ
SIMANAVIČIUS, brolį, seseris su šeimomis bei visus
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime Kęstutis, Ona, Danutė
ir Rimutė Pliuškoniai

AfA
DANUTEI SIMANAVIČIŪTEI
ir jos vyrui EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus,
tėvelius — VALENTINĄ ir JONĄ-ROBERTĄ
SIMANAVIČIUS, bei visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučia —
Juozas ir Dana Daniai

Canadian STrt jfHemori als TLtti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimq pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atljkti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 I JUMS
Namų telefonas 278-4529

RINKEVICIAI
HINRtVIČtUS
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Vilniaus žydų gete 1941 m. vokiečiu kariai tikrina grįžtančius iš darbo

dėkojame visiems,
užuojautą, mirus

£urniture<£f&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

PADĖKA
Nuoširdžiai

l

pareiškusiems

a. a. ZIGMUI (SIEGMUND) KOENIGUI,

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

bei aukojusiems Mišias už velionį.

Nemokamas pristatymas į namus.

Apgailestaujame, kad negalime išreikšti savo dė
kingumo labiau asmenišku būdu. Jūsų parama mūsų
liūdesio valandomis buvo didžiai vertinga. Mes jos nie
kad nepamiršime.

KRAUTUVĖS:

Liūdinti Koenigo šeima

Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Ave.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

L.

Lenkijai gresia naujas padalinimas?
STEPAS VARANKA

Vasario 16 gimnazijos išleistuvėse kalba vysk. A. DEKSNYS. Kairėje —
buvęs direktorius J. KAVALIŪNAS, dabartinis direktorius A. ŠMITAS,
mokyt. K. GRODBERGAS

Baisus kerštas už
vokiečio nužudymą
Taip rašė savaitraštis "Mūsų Laikraštis" 1938 metais nepriklausomoje Lietuvoje

Kaip prasidėjo holokaustas?
Panašiai kaip Izraelio karas
Libane. Prie sienos kariuo
menė buvo telkiama ilgesnį
laiką. Laukta tik žiežirbos.
Kai Londone buvo įvykdytas
pasikėsinimas prieš Izraelio
ambasadorių, kuris tebegydomas sužalotas, apkaltinta
Palestinos Laisvinimo Organi
zacija (PLO). Kariuomenė per
žengė sieną; į Libaną pradėjo
kristi patrankų ir lėktuvų
bombos. Nėra nė palyginimo,
kad daugiau žuvo ir liko vi
sam amžiui sužalotų civilių
gyventojų, negu abiejų šalių
priešininkų, susikovusių sve
timoje žemėje. Dar prieš šį
karą Izraelio valdžios sluogsniuose buvo perspėjama, kad
bus keršijama už betkur nu
žudytą žydą.
Šia proga ateina mintin,
kaip Hitleris grasindavo at
keršysiąs už kiekvieną nužu
dytą vokietį. Ir karo metu taip
darė, nejieškodamas tikrų kal
tininkų. Taip buvo išžudyti
Ablingos ir Pirčiupio kaimų
gyventojai. Ir įžanga į holo
kaustą prasidėjo dar prieš II
pasaulinį karą už vokiečio nu
žudymą Paryžiuje.
Kaune ėjęs savaitraštis “Mū
sų Laikraštis” 1938 m. lapkri
čio 17 d. (nr. 46) išspausdino
šią informaciją, davęs jai ant
raštę “Baisus kerštas už nu
žudymą”:
“Vokietijos
pasiuntinybės
patarėjas von Ratas, prieš ku
rį žydas Grišpanas įvykdė pa
sikėsinimą, nuo žaizdų mirė.
Mirus von Ratui, Vokietijoj
imtasi prieš žydus dar nematy
tų keršto priemonių. Miestuo
se ir miesteliuose prasidėjo
demonstracijos prieš žydus,
buvo padegtos sinagogos, be
maž visuose Vokietijos mies
tuose išdaužyti žydų krautu
vių langai. Krautuvėse buvo
naikinamos prekės. Berlyne
buvo 12 sinagogų, iš jų lap
kričio 10 d. septynios sudegė.
Berlyne aštuonios žydų mokyk
los uždarytos. Miunchene su
deginta sinagoga, žydų bankas
perimtas vokiečių, o žydams
leista pasiimti tik po 1.000
markių savo indėlių. Banko
savininkas suimtas, o jo bend
rininkas su savo žmona nusi
žudė. Vienoje iš viso nusižu
dė 22 žydai. 10.000 žydų suim
ta.
Vokietijos vyriausybė sku
biai paskelbė eilę dekretų
prieš žydus. Vienu dekretu
Vokietijos žydams nuo 1939
m. sausio 1 d. uždrausta turėti
krautuves ir būti nepriklau
somais verslininkais. Toliau
žydai turi atlyginti visus
tuos nuostolius, kuriuos pa

sipiktinusi tauta padarė žy
dų įmonėms ir namams per
lapkričio 8, 9 ir 10 d. įvykius.
Vokietijos žydams nutarta už
dėti 1 milijardo markių pabau
dą už Paryžiaus žmogžudystę.
Tas milijardas bus išjieškotas tuo būdu, kad žydų turtas
bus apdėtas specialiu mokes
čiu. Žydų turto vertė Vokieti
joje siekia 8-9 milijardus mar
kių. Kadangi Vokietijoje yra
apie 600 tūkst. žydų, tai kiek
vienam išeina sumokėti 1,700
markių. Numatoma išleisti
naujų įstatymų, kuriais žydai
bus visai pašalinti iš krašto
ekonominio gyvenimo. Univer
sitetų rektoriams įsakyta ne
įleisti žydų į universitetų pa
talpas ir uždrausti jiems klau
syti paskaitų. Iš visų Vokieti
jos žydų atimti ginklai ir griež
tomis bausmėmis uždrausta tu
rėti ginklą.
Vokietijos propagandos ministeris Gebelsas pranešė,
kad dėl žydų bus išleisti spe
cialūs įstatymai, bet tie įsta
tymai nebūsią taikomi sveti
mos pilietybės žydams. Vokie
čių tautos kantrybė jau esan
ti išsemta.
.
Lietuvos pasieny taip pat
įvyko žydų pogromai. Tilžėje
per riaušes prieš žydus sude
ginta sinagoga. Iš Eitkūnų
daug žydų mėgino bėgti į Lie
tuvą, bet daugumas buvo su
laikyti ir grąžinti. Vis dėlto
įvairiose vietose per sieną
žydų atbėgo į Lietuvą*"
i

Kitoje “Musų Laikraščio”
skiltyje pranešta, kad ir au
tonominiam Klaipėdos krašte,
kur vokiečių nacių ranka vei
kė, “pradedama akcija prieš
žydus. Panemunėje buvo boi
kotuojamos žydų krautuvės.
Iš teismų norima pašalinti žy
dus teisėjus. Žydai pramoni
ninkai
pradeda
likviduoti
savo įmones. Tabako fabrikan
tas žydas Verblovskis savo
fabriką pardavė olandams.
(Pranašiškai pataikė rasti ge
rą pirkėją, nes vėliau olan
dai gelbėjo žudomus žydus. S.).
Žydas Naftalis savo lentpjūvę
pardavė Žemės Bankui. Daug
žydų turto superka Klaipėdos
vokiečiai. Kiti žydai savo
įmones perkelia į Kauną ir ki
tas vietas”.
Tiek anų laikų informacijos.
Kadangi ji ne mano, tai nė po
šiuo straipsniu nepasirašau.
Patiems skaitytojams lieka
pasidaryti išvadas, kas žydus
žudė kerštaudamas. Hitlerio
valdžios
pareigūnai-kerštininkai užmokestį atsiėmė sa
vo krauju. Kaip bus su mūsų
laikų kerštautojais — Izrae
lio valdžios pareigūnais? S.S.

žod is

Neaiškus Maskvos laiškas
1981 m. birželio 9-10 d.d. Var
šuvoje įvyko kompartijos cent
ro komiteto posėdis. Jame bu
vo perskaitytas rusų centro
komiteto laiškas, kuriame sa
koma: “Blogiausiu atveju, jei
gu socializmo priešai paimtų
valdžią, Lenkija liktų be bend
ros socialistinės pagalbos.
Aišku, tuojau į ją būtų išties
tos imperialistų rankos. Kas
tada užtikrintų Lenkijai ne
priklausomybę ir jos sienų
klausimą? Niekas.”
Premjeras gen. Jaruzelskis
diskusijose dėl laiško pareiš
kė:
“Neatsitiktinai
laiške
taip stipriai sakoma apie mū
sų valstybės sienas ir nepri
klausomybę. Tos sienos yra
mums užtikrintos draugiškos
Rusijos”. Kitaip tariant, jei
gu Lenkija išsiverš iš socia
listinės šeimos, aišku, tada
jos sienos atsidurs pavojuje.
Savaitraštis “Bunte”
Šis savaitraštis 1982.11.25
paskelbė straipsnį “Kaip Len
kija turi būti padalinta?” Esą
Maskvoje susitiko svarbiausi
Vokietijos ir Rusijos politi
kai. Pasikalbėjimo tema: jų
kariuomenių įžengimas į Jaru
zelskio Lenkiją.
Straipsnis pradedamas žo
džiais: “Žinia atrodo neįtikėti
na, tačiau tikra. Lenkija yra
pavojuje. Didelę dalį prijung
tos prie Lenkijos Vokietijos
teritorijos Lenkija turi pra
rasti Rytų Vokietijos naudai”.
Savaitraštis “Bunte” remiasi
Vašingtono šaltiniais, bet jų
neskelbia. Rašo, kad 1981 m.
lapkričio mėn. Maskva ir Rytų
Berlynas sutarė: jeigu įvyk
tų invazija, R. Vokietija gau
tų Štetiną, žemės plotus į va
karus nuo Štetino-Katovice.
Rusija pasiimtų visą Baltijos
pajūrį ir turėtų bendrą sieną
su R. Vokietija.

Miniatūrinė Lenkija
Pagal “draugų” planą, Len
kija būtų paversta generaline
retorių, mano bičiulį — dr. gubernija, kokia buvo Hitlerio
laikais — be pramonės ir be
Ladą Natkevičių.
Be to, čia prisimintinas tre priėjimo prie jūros.
įžengimas vokiečių-rusų ka
čias tos srovės ryškusis patrio
riuomenės
į Lenkiją sukeltų
tas, “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorius Jonas Kar ginkluotą žmonių ir lenkų ka
pasipriešinimą.
delis, kuris totaliai rėmė Dip riuomenės
Numatoma,
kad
tame susirė
lomatinę Lietuvos Tarnybą
kaip Lietuvos valstybinės ne mime būtų 800,000 užmuštų ir
priklausomybės simbolį bei sužeistų. Vokietija netektų
teisinės gyvybės apraišką... 50,000 karių. Vokiečiai už tai
Tatai gerai žinau, nes su juo būtų atlyginti jai pažadėta
man teko septynerius metus teritorija, į kurią negalėtų
kartu dirbti Kanados Lietu persikelti gyventi vokiečiai
vių Bendruomenės politinia iš V. Vokietijos. Į tas R. Vokie
tijai priskirtas Lenkijos že
me komitete Montrealyje.
mes
turėtų
atsikraustyti
Šitaip prabėgomis palietęs 2,000,000 vokiečių iš Sibiro
varpininkus, dar kartą svei ir iš kitų Sovietų Sąjungos sri
kinu suvažiavimą ir linkiu čių. Jie turėtų pakelti žemės
jam didelio pasisekimo.
ūkį ir pramonę. Lenkai galėtų
Ir telydi Jus visus dvasinė dirbti tik kasyklose ir fabri
stiprybė, dirbant Tėvynės la kuose. Prižiūrėtojų ir vyres
bui, ir tvirtas tikėjimas, kad nių tarnautojų personalas tu
Lietuva vėl bus laisva ir ne rėtų būti iš R. Vokietijos.
Varšuvos sutarties valsty
priklausoma valstybė.

Generalinio Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino sveikinimas
varpininkų-liaudininkų suvažiavime Toronte
Sveikinu suvažiavimą, at
stovaujantį tai partijai ar or
ganizacijai, kuri, mano supra
timu, yra savo pradmenimis
suaugusi su “Varpo” 17 metų
būtimi, vystėsi Lietuvos him
no autoriaus ir dr. Kazio Gri
niaus ideologijos kryptimi.
Taip pat ją matėm uoliai da
lyvaujančią Lietuvos valsty
bės atstatymo darbuose, lei
džiant įstatymus arba atlie
kant didžiąsias vyriausybės
paskirtis.
Liaudį ninkai-varpininkai
nenuleido rankų ir tremtyje.
Jie darbuojasi BALFe, VLIKe
bei vienaip ar kitaip bendra
darbiauja su ALTu ir Bendruo
mene.
Ypač man malonu šia proga
prisiminti, kad liaudininkų
šeima davė Lietuvos užsienio
reikalų tarnybai du žymius
diplomatus — Kazį Škirpą ir
steigiamojo seimo pirmąjį sek

Lenkų laikraštyje “Gwiazda
Polarna” 1982 m. 18 nr. išspaus
dino Stefano Marcinkowskio
straipsnį, kuriame nuogąstau
jama dėl galimo Lenkijos pa
dalinimo.
Esą po II D. karo su R. Vo
kietija Lenkijos santykiai bu
vo nepergeriausi. Per 25 me
tus, galima sakyti, nebuvo jo
kio ryšio, panašiai kaip ir
prieš karą su Lietuva.
1970 m. staiga viskas pasi
keitė. V. Vokietija su Lenkija
Varšuvos sutartyje pripažino
Oderio-Neisės upes vakarų sie
na. Prievarta perkeltųjų gy
ventojų problema ir sienų re
vizijos klausimas yra didelės
kliūtys normaliam santykių
palaikymui.
Lenkijoje darbininkų unijos
“Solidarumas" 1980 m. įsteigi
mas ir generolo Jaruzelskio
karo stovio įvedimas sudarė
naują politinę padėtį ir pažiū
ras Vakarų ir Rytų Vokietijo
je. Nors oficialiai su R. Vokie
tija santykiai buvo “korektiš
ki”, bet iš tikrųjų įtempti.
Mėnraštyje “Informationsdienst" 1980 m. rugpjūčio mėn.
buvusio SS nario Nehringo
straipsnyje “Ar rusai įsikiš”
rašoma: rusai turės malšinti
lenkų sukilimą, su rusais žy
giuos ir R. Vokietijos kariuo
menė, kuri išvaduos pajūrį,
Gdanską ir kitas užgrobtas vo
kiečių žemių dalis. Svarbiau
sia — išlyginti visus nesusi
pratimus su Rusija. Į sujungtą
Vokietiją raktas esąs Maskvo
je.

bės sutinka su tuo planu, nes
joms bus užtikrintas pristaty
mas anglies ir grūdų. Be to,
priskyrimas Lenkijos žemės
plotų R. Vokietijai būtų atly
ginimas už ištikimybę, kuri
dar labiau sustiprėtų tarp
Rusijos ir R. Vokietijos.
Straipsnis baigiamas ameri
kiečio R. Europos žinovo pasi
sakymu (pavardė nenurodo
ma): “Jaltoje 1945 m. buvo nu
statytos tik rytų Lenkijos sie
nos, bet ne vakarų".
Komentarai ir reakcija
Šis sensacingas straipsnis,
paskelbtas “Bunte” žurnale,
susilaukė įvairių komentarų.
“Deutscher Anzeiger” klausia,
ar R. Vokietija grįš prie V. Vo
kietijos? “Amerika Woche”
taipgi klausia: “Ar Maskva ir
Berlynas planuoja Lenkijos
padalinimą?” Daugelis pasau
lio laikraščių “Bunte” savait
raščio straipsnį apie Lenki
jos sienų pavojų interpretavo
įvairiais rusų-vokiečių inte
resais.
Žurnalas
“Bunte”
savo
straipsnyje mini Vašingtono
šaltinius, bet neskelbia smul
kesnių detalių. Yra minimas
prof. Th. Molnaro straipsnis,
paskelbtas “National Review”,
“Nauja tvarka Rytų Europo
je”. Jame rašoma, esą čekoslovakų emigraciniai veiks
niai yra susirūpinę žiniomis,
kad artimiausiu laiku Čeko
slovakija bus įjungta į Sovie
tų Sąjungos sudėtį, kad turė
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tų bendrą sieną su R. Vokieti
ja. Sovietų Sąjunga nėra tik
ra dėl savo transporto keliais
ir geležinkeliais, kurie eina
per Lenkiją ir Čekoslovakiją.
Tą svarbų susisiekimą komu
nistai nori turėti “savo teri
torijoje”.

Čikagos televizijoje
Čikagoje kas sekmadienį 11
kanale yra valandinė progra
ma “Firing Line”. Ji 4 v.p.p.
duoda įdomius politinius pasi
kalbėjimus bei diskusijas. Pro
gramų vedėju yra žinomas žur
nalistas W. Buckley.
Vienos
programos
metu
“The Polish challenge’’ buvo
pasakyta, kad 1982 m. Lenki
joje gali prasidėti sukilimas.
Rusai savo rankose turi kor
tą, kurią jie jau kelis kartus
panaudojo prieš Lenkiją, bū
tent, susitarti sų vokiečiais
ir Sudaryti naują MolotovoRibbentropo sutartį bei pasi
dalinti Jaruzelskio Lenkiją.
V. Vokietija su savo “Ostpolitik”
tam
nesipriešintų.
Abiejų Vokietijų pagrindinis
noras yra susijungti į vieną
“šeimą” betkokia kaina. Vo
kietija — augščiau visko. Jų
himno žodžiai tai patvirtina.
Rusija ir Vokietija, kaip is
torija rodo, pasauliui yra pa
darę staigmenų. 1922 m. Rapallo sutartis, 1939 m. Ribbentropo-Molotovo sutartis ir
kiti netikėti pasirašyti ir su
laužyti susitarimai. Gali įvyk
ti ir naujų staigmenų.

Perkels Radvilaitę Lenkijon?

Visuomenės veikėjai M. ir SI. JOKŪBAIČIAI (viduryje) Toronte savo ve
dybinio gyveninio 30 metu sukakties pobūvyje tarp žymių svečių. Jų kai
rėje — Toronto burmistras ART EGGLETON, dešinėje — miesto tarybos
narys BEN GRYS su savo žmona
Nuotr. St. Dabkaus

Palangos parko naikintojai
Kaip buvo sunaikintos Palangos parko vertybės. Rašo okupuoptos
Lietuvos pogrindžio leidinys “Tautos Kelias” 1980 m. 2 numeryje
Vyresnės kartos palangiš
kiai dar gerai prisimena Pa
langos parko religinių ir me
ninių vertybių sunaikinimą.
Jie pasakoja, kad 1944 m.
raudonarmiečiai, užėmę Pa
langą, ėmė šeimininkauti da
bartiniame Botanikos parke.
Barbarišką darbą jie atlikę
Birutės kalne ir Liurdo gro
toje. Birutės kalno koplytėlę
jie išplėšė, altorių sunaikino,
Mergelės Marijos paveikslą,
lentoje pieštą ir popiežiaus
Pijaus VII vainikuotą aukso
vainiku, sudaužė, o aukso ka
rūną pavogė. Liurdo grotoje
Marijos statulą sušaudė. Liko
kaboti tik atskiri statulos ga
balai, armatūros prilaikomi.
Birutės kalnas ir grota pavers
ta išniekinimo vieta. Ten buvo
šiukšlių sąvartynas ir išvietė.
Tuometinio Palangos para
pijos klebono kun. Ilskio rū
pesčiu grotos statulos likučiai
nuo armatūros buvo nuimti ir
pati statula restauruota. Jos
grąžinti į grotą nebuvo gali
ma, todėl ji buvo perkelta į
Palangos bažnyčią, kur dabar
stovi Marijos altoriaus deši
nėje pusėje. Restauravimo
darbus atliko skulptorius St.
Paulauskas, ką tik pasitrau
kęs iš “liaudies gynėjų” (istre
bitelių) vado pareigų. Klebo
nas kun. Ilskis jam pavedė sta
tulos restauravimo darbą, iš
klausęs jo nuostabios gyveni
mo istorijos.
St. Paulauskas, Paryžiuje
baigęs skulptūrą, turėjo ge
rą vardą, bet įpratęs girtauti
palūžo ir nusmuko. Tapo liau
dies gynėjų vadu ir ėmėsi gy
ventojų terorizavimo darbo.
Sapne po pasikartojančių Ma
rijos pasirodymų ir įspėjimų,
kad mestų nusikalstamą dar
bą, jis atėjo pas kleboną, pa
pasakojo savo gyvenimo istori
ją, atsisakė turėtų pareigų ir
ėmėsi Mergelės Marijos statu
los restauravimo darbo (apie
tai smulkiau yra rašyta “Rū
pintojėlio” nr. 6).
Barbariškai buvo sunaikin
ta ir Kristaus statula, stovėju

si parke prieš buv. grafo Tiš
kevičiaus rūmus. Graf. Tiške
vičius statulą parsigabeno iš
Paryžiaus. Tai žymaus pran
cūzų skulptoriaus kūrinys, nu
lietas iš vario. Monumentali,
plačiai išskleistomis ranko
mis, giliu žvilgsniu statula par
ko lankytojams palikdavo gilų
įspūdį. To negalėjo pakęsti
nauji Palangos šeimininkai.

Karo audros paliko statulą
nepaliestą. Ir po karo kurį
laiką ji stovėjo. Rengiamasi
buvo ją nugriauti, bet nesu
rado kas sutiktų tą niekšingą
darbą atlikti. Pagaliau pasi
siūlė trys girtuokliai. Juos
sugundęs statulos varis, ku
rį pardavę tikėjosi gerai pasi
pelnyti. Nuvertę statulą, ją
supjaustė į tris dalis, pasida
lino. Šį niekšišką darbą atli
kę, nusivylė. Vario buvo ne
tiek daug, statula buvo nulie
ta ne ištisai iš vario. Viduje
buvo tuščia. Koks tolimesnis
statulos lįkimas, neaišku. Pa
sakojama, kad galvą kažkas
nupirkęs saugoja, ir ji yra iš
likusi.
Palangiškiai pasakoja ir
apie negarbingą statulos nai
kintojų pabaigą. Vienas sta
tulos naikintojų buvęs šofe
ris. Autoavarijoje buvęs sun
kiai sužeistas, kęsdamas dide
lius skausmus ligoninėje mi
ręs. Kančiose šaukęsis Kris
taus, bet užuojautos nesulau
kęs. Slaugės jam priminusios,
kad Kristaus statulą sunaiki
nęs, o dabar jo šaukiasi. Ne
garbingai mirę ir kiti du bend
rininkai. Vienas, spirito pri
sigėręs, nugriuvo, užsidegė ir
pagalbos nesulaukęs, sudegė.
Antras pasikoręs.
Naikinimo siautėjimo ne
išvengė parko rūmai. Ten daug
kas sunaikinta. Sienų deko
ravimui panaudoti veidrodžiai
sušaudyti arba sudaužyti, dau
gelis ir kitų meninę vertę tu
rinčių vidaus įrengimų suga
dinta arba visai sunaikinta.
Po visų tų sunaikinimų Pa
langos parkas liko skurdesnis.

Lenkų žurnalas Paryžiuje m. buvau lenkų suimtas Vil
“Kultūra” 1982 m. 5 nr. paskel niuje, kai Želigovskis užgro
bė žinią, kad numatoma per bė mūsų mokyklą bei bendra
kelti buvusios Lietuvos kuni bučius. Tačiau pasilieku len
gaikštienės Barboros Radvi kų draugu. Padėtį Baltijos ry
laitės palaikus iš Vilniaus ka tiniame pajūryje vaizduojuosi
tedros į Lenkiją š. m. gruodžio kaip ant Lenkijos rymančią
4 d. Perkėlimu rūpinasi Liau piramidę tarp priešiškų Va
dies Lenkijos Respublikos karų ir Rytų — ar tai būtų go
tai, kryžiuočiai, Švedija ar
Moterų Susivienijimas.
Reaguodamas į šį užmojį, at Prūsija vienoje pusėje, ir to
siliepė istorikas Konstanti toriai, Maskolija, Rusijos ar
nas R. Jurgėla. Jis parašė len sovietinė imperija kitoje. Va
kų išeivijos spaudai ir orga šingtone ir Niujorke bendra
nizacijoms straipsnį, protes darbiavau su Rozmareku, Matuojantį prieš .tokią iniciaty chrowiczium, O’Konskiu, Dervą. Jame autorius rašo:
winskiu, Tarnowskiu, Wa?eAnuszkiewiczium,
“Dabar okupacinis sovietų teriais,
režimas tykoja iš kankinės (lie Wegrzyneku ir kitais lenkais.
tuvių) tautos atimti jos isto Buvau Oskaro Haleckio stu
rinius priminimus ir pamink dentu ir draugu, su kuriuo
lus. Paskiausias kėslas yra lenkų-lietuvių temomis deiš pasalų pagrobti karalienės batavome Lenkų Menų ir Moks
Barboros palaikus, kurie nuo lų Institute Niujorke.
Leiskite man ATSIŠAUKTI į
1551 metų ilsisi po Šv. Stanis
lovo katedra — dabar meno laisvus lenkus ir dvasioje
galerija — Vilniuje.
laisvus Liaudies Lenkijoje
Karalienės Barboros roman vardan Lenkijos ištikimo issas šu Žygimantu Augustu bu -tbrinio bendrininko:
TEIKITĖS PRAŠNEKTI už
vo viena iš didžiųjų meilės
istorijų. Neryžtingą valdovą savo ilgaamžius bendradar
ji pakeitė į ryžtingą vyrą. bius lietuvius prieš genoci
Barbora nebuvo laiminga Kro dinį puolimą ir planuojamą jų
kuvoje. Kai jaunoji karalie istorinių lobių sunaikinimą.
REIKALAUKITE, kad Šv.
nė Barbora mirė, našlys kara
lius raitas ir pėsčias karstą Stanislovo katedra Vilniuje
atlydėjo iš Krokuvos į Vilnių būtų sugrąžinta jos savinin
kams — Lietuvos Romos Kata
palaidoti jos gimtinėje.
Karstas prieš penkiasdešimt likų Bažnyčiai.
Kad sovietinis okupantas
metų buvo patikrintas kripto
je po Šv. Kazimiero koplyčia. sugrąžintų Šv. Kazimiero re
1965 metais buvusioje koply likvijas į jo paties laidotuvių
čioje buvo iškalta paminklinė koplyčią Šv. Stanislovo ka
Pirmoji klijuojamų ženklų serija, apimanti keturis kalinius. Ženk
lenta, kuri skelbia, kad pogrin tedros viduje.
lus išleido Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti
Kad okupantas sugrąžintų
dyje yra karaliaus — didžiojo
stogo
statulas
į
Šv.
Stanislo

kunigaikščio Aleksandro, di
Genovaitė Navickaitė, gimu
džiosios kunigaikštienės Elž vo katedrą ir leistų joje atnau
Dr. Algirdas Statkevičius,
si 1947 m. vasario 18 d., suim gimęs 1923 m. balandžio 1 d.
bietos Habsburgaitės — Žygi jinti religines pamaldas.
Kad okupantas neliestų že ta 1980 m. balandžio 17 d., nu Suimtas už dalyvavimą pogrin
manto Augusto pirmosios žmo
nos ir karalienės Barboros miškų palaikų karalienės Bar teista 1980 m. lapkričio 25 d., džio veikloje, nubaustas 25karstai. Pagrobimo ar kapo boros, kuri buvo didžioji Lie nubausta trejiem metam pap riem metam kalėjimo, bet am
apiplėšimo ketinimas nėra tuvos kunigaikštienė pirma rasto režimo stovyklos už per nestuotas po 9-rių metų.
garsinamas, nors netenka pro nei jos vyras užėmė Lenkijos spausdinimą bei platinimą Dirbdamas psichiatru Vil
testo laukti iš Suslovo žento, sostą ir kurios kūnas po Šv. “Lietuvos Katalikų Bažnyčios niuje, rašė politinės ideolo
okupanto partijos sekreto Kazimiero koplyčia katedroje Kronikos” nr. 40, 41 ir 42.
gijos ir sociologijos temomis.
ilsisi nuo 1551 metų.
riaus pareigose.
Julius Sasnauskas, gimęs Suimtas 1970 m. ir uždarytas
Ir leiskite man pasiūlyti, 1959 m. kovo 18 d. Vilniuje, su psichiatrinėje ligoninėje 2,5
‘Kultūros’ dėka lietuviai
kad LLR Moterų Susivieniji imtas 1979 m. gruodžio 11 d. metų. Kai įsijungė į Helsin
dabar patirs tai per radiją.
Lenkai ir lietuviai buvo is mas įrengtų paminklinę lentą (jo name rastos 7 rašomosios kio sutarties stebėtojų grupę,
toriniai sąjungininkai ir nuo netoliese nuo Lenkijos kara mašinėlės ir pogrindžio spau vėl buvo suimtas 1980 m. Teis
1569 metų bendrininkai dvily liaus ir Didžiojo Lietuvos dos), nuteistas 1980 m. rug mo nubaustas priverstiniam
pėje Lenkijos karalystės ir kunigaikščio Žygimanto Au sėjo 15-19 d.d. drauge su Anta gydymui psichiatrinėje ligo
Didžiosios
Lietuvos
Kuni gusto karsto Vavelyje jo pir nu Terlecku už perspausdini ninėje. Adresas: USSR, 238100
mosios žmonos Elžbietos ir mą ir platinimą draudžiamos Kaliningradskaja
oblast,
gaikštystės
bendruomenėje.
Jie buvo jungtiniai laimėto antrosios žmonos Barboros spaudos, nubaustas 1,5 metų Cherniachovsk
Psychiatric
jai prie Tannenbergo 1410 atminimui.
griežto režimo stovyklos ir Hospital, Dr. Algirdas Stat
Opiai ir viltingai ragina —
metais ir niekad savitarpyje
penkeriem metam tremties. kevičius.
Konstantinas R. Jurgėla,
nesikovė tarp 1435 ir 1920
“Chicago Tribune” 1982.VH.
Inž.
Vytautas
Vaičiūnas,
Ph. D. istor.” 21 rašė, kad J. Sasnauskas
metų. Nors etnišku ir kalbi
51 metų amžiaus, kalinamas
Bethesda, Md.
niu atžvilgiais mūsų prosenių
yra politinių kalinių grupė
už priklausymą Helsinkio su
tautos nebuvo giminingos, ta
je, kuri yra priversta dirbti
tarties
stebėtojų grupei ir or
čiau kultūriniu atžvilgiu mes
Sibire prie sovietinio dujo
ganizavimą religinės procesi
esame patys artimiausieji pa
tiekio tiesimo Vakarų Euro
jos į Šiluvą. Nubaustas 2,5
saulyje.
pon.
Laikraščio
žiniomis,
OPTIKAS R. SCHMID
metų bendro režimo stovyklos.
Esu Amerikoje gimęs, ad
paskutinių dvejų metų laiko
Adresas: USSR, 456902 Čelia1
586
Bloor
Street
West,
vokatas, redaktorius ir isto
tarpyje buvo įsteigtos sep
binskaja oblast, G. Bakai 2,
Toronto, Ont. M6P 1A7
rikas. Mano tėvai namie kalbė
tynios
priverstinio
darbo
UCHR. p/ch JAV 48/9-10-100,
(prieš Lietuvių Namus)
jo lietuviškai, tačiau pirmuo
stovyklos minėto 3000 mylių
Vytautas
Vaičiūnas, Antano.
Telefonas 535-6252
sius poterius išmokau lenkiš
ilgio
dujotiekio
darbams.
kai. Ilgiau kaip savaitę per
Adresas: USSR, 636600 TomsGreitas patarnavimas, neaugštos
Informacijas surinko
savo penkioliktą gimtadienį
kaja oblast, P. Parabel, UI.
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
Danutė
Skukauskaitė,
buvau karo belaisvis lenkų
(contact lenses).
Sovietskaja 147a Sasnauskas
jaunimo
atstovė
KLKŽTG
rankose ir dviem atvejais 1921
Julius.

Politiniai mūsų kaliniai

Optical Studio

4 psi.

.

Tėviškės Žiburiai

.
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O LIETUVIAI PASAULYJE

® PAVERGTOJE TEVYNEJE
NAUJI VADOVĖLIAI
Žinių apie naujiems mokslo
metams išleistus vadovėlius
“Komjaunimo Tiesos” rugpjū
čio 10 d. laidoje pateikia “Švie
sos” leidyklos direktorius Jo
nas Barcys. Buvo išleisti 77 pa
vadinimų vadovėliai bendru
2.370.000 egzempliorių tiražu.
Jų skaičius esąs mažesnis nei
įprasta. Dalį naujų vadovėlių
dabar pakeičia anksčiau išleis
tieji, visiškai atitinkantys nau
jas mokymo programas. Tokie
vadovėliai kaupiami mokyklų
bibliotekose. Juos mokslo me
tų pradžioje nemokamai gauna
moksleiviai, o užbaigoje v ė 1
grąžina bibliotekoms, kad se
kančiais metais galėtų pasinau
doti kiti. Iš rankų į rankas ke
liaujantis vadovėlis tarnauja
apie ketverius metus. Šieme
tinių naujų leidinių sąraše mi
nimi muzikos vadovėliai I ir V
klasėms, “Buities darbai” IV
klasei, “Lietuvos TSR istorija”
VII-IX klasėms”, “Lietuvos TSR
geografija” VII-VIII klasėms.
Buvo pradėta leisti ir serija
knygų parengiamosioms mokyk
lų klasėms. Paruošti mokymo
literatūrą mokykloms dėstomą
ja lenkų kalba nemažai padėjo
Varšuvos leidyklos. Komunisti
niam moksleivių auklėjimui yra
skirta A. Lutošino knyga “Ar
moki vadovauti?”, ateistiniam
— B. Jauniškio apybraižų rin
kinys “Peržengę kryžkeles”.
Maskvos propagandai tarnaus
Sovietų Sąjungos istorijos skai
tiniai. Toliau leidžiamos seri
jos — “Žinių pasaulyje”, “Gyve
nimas ir kūryba”, “Skaitom už
sienio kalba”, “Mokinio bibliųteka”. Pastaroji serija pradėta
leisti ir rusų kalba. Esą jos pa
geidavo pačios mokyklos.

KAUNO MUZĖJAI
Kaunas turi aštuonis muzėjus ir dešimtį skyrių, kuriuos
pernai aplankė daugiau kaip 2
milijonai žmonių. Buvo priimta
apie 40.000 ekskursijų, surengta
150 parodų, perskaityta apie 400
paskaitų. Populiariausias yra M.
K. Čiurlionio, dailės muzėjus
su savo skyriais, pernai susi
laukęs beveik milijono lanky
tojų, aptarnavęs 10.000 ekskur
sijų. Propagandos rėikalams
naudojamas IX forto muzėjus,
kuriame rengiamos lenininės
dienos, susitikimai su kompar
tijos veikėjais, II D. karo da
lyviais.
Istorijos
muzėjus,
anksčiau vadintas Vytauto Di
džiojo muzėjum, turės atiduoti
duoklę Sovietų Sąjungos šešias
dešimtmečiui. Šiai sukakčiai
jau sukaupta gausi dokumenti
nė medžiaga muzėjaus fonduo
se.

DOVANOS MASKVAI
Sovietų Sąjungos šešiasde
šimtmečio proga dovanomis
Maskvai rūpinasi prie vilniš
kės kompartijos centro komite
to įsteigtas partijos istorijos
institutas, vadovaujamas direk
toriaus R. Šarmaičio. Jo prane
šimu, tai sukakčiai bus išleista
monografija “Socializmo sukū
rimas tarybinėse Pabaltijo res
publikose”, straipsnių rinki
nys “Lenininė nacionalinė poli
tika ir Lietuva”, dokumentų rin

kinys “Lietuvos liaudis Didžia
jame Tėvynės kare”. Sukakčiai
bus skirta ir pirmoji dalis
bibliografijos, liečiančios kom
partijos spaudą Lietuvoje 191740 m. V. Kašauskienė rašo mono
grafiją “Internacionalinėje Ta
rybų Sąjungos mokytojų šeimo
je”. Jos vadovaujama problemi
nė grupė jau yra paruošusi mo
nografiją “Tarybų Lietuvos kul
tūra 1940 — 1980 metais”. A.
Marcelio vadovaujama grupė
spaudai ruošia straipsnių rin
kinį apie Lietuvos kompartijos
veiklą kaime 1918-40 m. M. Ta-,
mošiūno ir K. Navicko grupė,
talkon pasikvietusi R. Vokie
tijos Greifswaldo universite
tą, bandys įrodyti Lietuvos ir
Vokietijos komunistų bendra
darbiavimą 1918-39 m.

SVEČIAI IŠ KANADOS
Vilniškė spauda pastaruoju
metu daug rašo apie sovietinės
kompartijos centro komiteto
pakviestus užsienio komunis
tus, kurie atsiunčiami ir Vil
niun. Rugpjūčio 13 d. buvo at
vykusi net ir jaunųjų komunis
tų delegacija iš Kanados. Kom
partijos centro komiteto reika
lų valdytojas B. Aliukonis tą de
legaciją supažindino su sovietinamos Lietuvos laimėjimais
ekonomikoje, moksle, kultūro
je, su partinių organizacijų veik
la, siekiančia įgyvendinti maskvinės kompartijos XXVI suva
žiavimo nutarimus. Jaunieji
Kanados komunistai taipgi lan
kėsi Kaune, susitiko su prie
vartinius darbus vasaros atos
togų mėnesiais atliekiančiais
studentais. Trumpame prane
šime nutylimos he tik tų jau
nųjų Kanados komunistų pavar
dės, jų amžius, bet ir delegaci
jos narių skaičius. Maskvą gar
binantį Kanados kompartija
yra tapusi narių skaičiumi la
bai negausia senelių prieglau
da. Apie jos jaunimo veiklą nie
ko negirdėti. Kaikurie nariai
dar vis bando laimę parlamento
rinkimuose, surinkdami 100-300
balsų iš 30.-50.000 bendro skai
čiaus. Jie visada praranda tur
būt Maskvos parūpintas doleri
nes kandidato įmokas, kurios
grąžinamos tik rimtiems kandi
datams, turintiems tūkstan
čius rėmėjų. Didelė rakštis
maskviniams komunistams yra
maoistiniai komunistai, Kini
jos garbintojai, kartais demons
tracijose net apmušantys Mask
vos mylėtojus. Abi grupės ne
turi jokios reikšmės Kanados
gyvenime.
ŽALINGI KOVAI
A. Masaitis “Valstiečių Laik
raščio” rugpjūčio 17 d. laidoj sa
vo laišku “Neapsiginame” šau
kiasi redakcijos pagalbos. Esą
Ukmergės rajono Žemaitkiemio
kolchozo centro senuose me
džiuose įsitaisė kovai: “Čia jie
susisukę šimtus lizdų. Netolie
se buvo pasėta kukurūzų. Pir
mą pasėlį kovai aplesė, šalnos
kiek apgadino. Atsėta antrą kar
tą, kai kovai jau buvo išsivedę
vaikus. Viską sulesė! Kenčia ne
tik kukurūzai, kenčia ir javai.
Neapsigename nuo kuosų ir var
nų. Ką daryti?”
V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
rugsėjo
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užpildyta

Kalėdos ir Nauji Metai
su giminėmis Lietuvoje
gruodžio 20 - sausio 3
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms
• kooperatinius butus
• automobilius
• bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus
giminėms Lietuvoje.
Smulkesnių žinių teiraukitės:

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

2385 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
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daro 54 nariai-rėmėjai, iš kurių
51 buvo sumokėjęs už visus
metus.
Surinkta už antrą pusmetį $18.00.
kurie įnešti į KLB Šalpos Fondo
sąskaitą “Talkoje” išsiuntimui JA Valstybėse
lietuvių gimnazijai Vokietijoje.
JAV LB krašto valdyba paskel
Nuo būrelio įsteigimo 1965 m. bė konkursą mokinių skaičiui li
rugsėjo mėn. 1 d. iš viso surink tuanistinėse mokyklose padi
ta Vasario 16 gimnazijai paremti dinti. Jų skaičius bus lygina
$11.646.
mas su praėjusių mokslo metų.
Šis rėmėjų būrelis įsteigtas Už kiekvieną tą skaičių padi
prieš septyniolika metų tuome dinusį mokinį mokykla gaus tris
tinio Šalpos Fondo pirmininko taškus, už kiekvieną padidėjusį
Z. Pulianausko rūpesčiu ir pri
tarimu. Būrelis per tą laikotarpį mokinių nuošimtį — vieną tašką.
veikė prisiglaudęs prie Šalpos Trys daugiausia taškų surinku
Fondo kaip jo padalinys ir surink sios mokyklos gaus premijas:
ti pinigai iki persiuntimo gimna I — $500, II — $300, III — $200.
zijai yra laikomi “Talkoje” Šal Trys $100, $75 ir $50 premijos
bus paskirtos ir mokiniams, ku
pos Fondo sąskaitoje.
Nedideles rėmėjų būrelio išlai rie į mokyklas atsives daugiau
das, kurias sudaro susirašinėji sia jų nelankiusių savo bičiu
mas ir pinigų persiuntimas, pa lių. Konkursas baigsis rugsė
dengdavo Šalpos Fondo Hamilto jo 30 d. Mokyklų vedėjai duo
no valdyba, nes visi surinkti pi menis iki spalio 10 d. turi at
nigai išsiunčiami gimnazijai, ne- siųsti JAV LB švietimo tarybos
panaudojant jokiom kitom iš pirm. Juozui Plačui, 3206 W. 65
laidom.
Place, Chicago, IL 60629. Tel.
Susidariusios išlaidos pradžio- (312)476-5381.
je buvo visai mažos, vėliau kiek
Remiantis paskutiniais JAV
padidėjo; pvz. Šalpos Fondas ap
gyventojų surašymo duomeni
mokėjo 1972 m. $3.25, 1977 —$4.20.
Tačiau šiais metais, pateikus mis, 52 milijonai amerikiečių
per paskutinius šešerius metus yra vokiečių kilmės, 43,7 mili
padarytas išlaidas $15.05, Šal jono — airių, 40 milijonų — ang
pos Fondas nebesutiko apmokė lų. Iš tikrųjų pastarieji sudaro
ti. Nutraukus globą Šalpos Fon didžiausią grupę, jeigu jon bū
do valdybai, jos vietą užėmė tų įjungti ir atskirai užsirašę
KLB Hamiltono apylinkės val škotai bei valai. Be plačiausiai
dyba, kuri padengė susidariu vartojamos anglų kalbos, 7,7 mi
sias išlaidas. Būrelis yra Šal lijono amerikiečių kalba ispa
pos Fondo įsteigtas ir veikia kaip niškai, 5,1 milijono vokiškai,
jo padalinys, tuo pačiu būdamas 4,1 milijono — itališkai, 2,5
KLB apylinkės valdybos kompe milijono — lenkiškai, 2,4 mili
tencijoje ir yra jos revizijos ko jono — prancūziškai, 1,2 mili
misijos kontroliuojamas.
jono — žydiškai (jidiš). Lietu
Ačiū visiems būrelio nariams vių kilmės amerikiečiais užsi
už pastovias aukas, kurios įga rašė 832.000. Savo skaičiumi
lina lietuvių jaunimą mokytis, jie betgi yra gausesni už 764.000
nes ir šiemet keletas abiturientų filipiniečių, ,680.000 japonų,
Vasario 16 gimnaziją baigė. Ačiū 619.000 kanadiečių, 616.000 suo
taip pat KLB Hamiltono apylin mių, 525.000 ukrainiečių, 448.000
kės valdybai už reikalo suprati
mą ir išlaidų padengimą. Sekan belgų bei kitas mažesnes grupes.
Tautiniuose Lietuvių Namuo
tiems mokslo metams įnašus pra
dėsiu rinkti lapkričio-gruodžio se Čikagoje rugsėjo 26, sekma
dienį, 3 v.p.p., amžiaus aštuo
mėn.
St. J. Dalius, būrelio vadovas niasdešimtmečio proga bus pa
gerbtas rašytojas ir žurnalis
tas Vytautas Alantas, Lietuvių
Delhi, Ontario
DR. BRONIUS POVILAITIS, Žurnalistų Sąjungos garbės na
sulaukęs 75 m. amžiaus, su žmona rys. Pagerbtuves su vaišėmis ir
Monika paaukojo $100 Tautos Fon menine programa rengia Lietu
dui. Ta proga mes Tillsonburgo- vių Žurnalistų Sąjungos cent
Delhi lietuviai, sveikiname darbš ro valdyba, Lietuvių Tautinė
tų ir nuoširdų sukaktuvininką, Sąjunga ir Lietuvių Agronomų
linkėdami jam dar daug metų pasi Sąjunga. Pagrindiniu kalbėto
ju yra pakviestas LŽ Sąjungos
likti mūsų tarpe.
garbės narys Bronys Raila.
Tautos Fondo Delhi-Tillsonburgo
apylinkės atstovybė
|
Brazilija
Brazilijos Lietuvių Jaunimo
Edmonton, Alta.
Sąjungos nariai savo rugpjūčio
HERITAGE MAGAZINE 1982 17 d. posėdyje Sao Paulo mieste
m. gegužės-birželio mėnesio nu susipažino su V-jam jaunimo
meryje išspausdino straipsnį “The kongresui numatytomis temo
Generation Gap”, parašytą Tere mis, kurios buvo gautos iš kon
sės Brason. Jame autorė aprašo greso studijų dienų komisijos.
savo jaunystę ateivių tėvų šeimo
Posėdžiui vadovavo pirm. Alek
je, atsikėlusioje iš Danijos. Tė
vai laikėsi daniškų papročių šei sandras Valavičius, dalyvių ei
mos gyvenime, bet nepriklausė lėse buvo svečias iš JAV Arvy
danų organizacijai. Neleido pri das Žygas. Pastarasis kalbėjo
klausyti ir dukrai. Ji augo su vie apie dvikalbiškumo temą, nes
tiniais kanadiečiais, kurių elge jam teko prisidėti prie jos pa
sio normos buvo daug laisvesnės ruošimo. Diskusijose paaiškė
ir gana skirtingos nuo daniško jo, kad dvikalbiškumo klausi
sios šeimos. Dėlto jinai jautėsi mais jaunimui yra įdomi tema
nejaukiai ir šliejosi kiek įmany ir kad ją reikia plačiai išnagri
dama daugiau prie kanadiečių, nėti. Atsiųstas temas jaunimas
kad atrodytų tokia pati, kaip ir parsinešė namo. Jų svarsty
kitos kanadietės. Iš to kilo kon mams bus skiriami specialūs su
fliktai su tėvais. Straipsnio au sirinkimai kas dvi savaitės.
torė nurodo ir kitą atvejį — lie
tuvį Jonuką, kuris augo Albertos Urugvajus
miestelyje, bet jo tėvai priklau
Montevideo lietuviams savo
sė lietuvių organizacijai. Tuo bū
šventovės
sienų atnaujinimui
du jis turėjo progos sutikti kitų
šeimų vaikus ir nesijautė izoliuo reikia 140.000 pezų (apie $11.000).
tas. Jis su tėvais vykdavo į Lietu Ši suma padengtų tik darbo jė
vių Namus Edmontone ir ten daly gą. Deja, ji yra perdidelė vieti
vaudavo pamaldose, po to — įvai niams lietuviams. Sienų atnauji
riuose parengimuose. Be to, pa nimo teko atsisakyti, nors nuo
augęs Jonukas prenumeravo žur gąstaujama, kad jos gali sugriū
nalą “Lituanus”, kuris padėjo ti. Montevideo tautiečius nu
jam orientuotis kanadiškoje ap džiugino Toronto Prisikėlimo
linkoje. Pasak to žurnalo straips parapijos labdaros skyriaus
nio apie šeimos vaidmenį etni atsiųsta $300 parama šventovės
nės tapatybės išlaikyme, priklau atnaujinimo fondui. Džiugi bu
symas etninei grupei padeda at vo ir Kanados lietuvių stipendi
laikyti vietinės aplinkos spaudi- ja moksleiviams studijuoti Va
(Nukelta į 9-tą psl.)
sario 16 gimnazijoje, V. Vokie
tijoje. Stipendiją suorganiza
vo Toronte gyvenanti dr. M.
Uleckienė. Stipendijos dėka
vienerius metus ten galės mo
kytis Diana-Sabrina Fornara ir
Jurgis Dobilevičius, Vasario
16 gimnazijon išvykę rugpjūčio
pabaigoje,

JUOZAS ir EMILIJA KLIMAIČIAI 1982 m. liepos 31 <1. Otavoje atšventė
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Palaiminimą atliko kun. J. KUBI
LIUS, SJ, iš Montrealio. Stovi sukaktuvininkų dukros — ADELE BRAGINETZ ir JULIJA BERNOTIENĖ

g HAMILTON’1"
SU KUN. ST. ŠILEIKA hamiltoniečiai atsisveikino, suruošdami
jam gražias išleistuves rugpjūčio
29 d. Jaunimo Centro salė buvo
pilna hamiltoniečių ir svečių iš
kitur. Iš Toronto buvo atvykęs
Lietuvos Kankinių par. klebonas
J. Staškus, iš Prisikėlimo para
pijos — kun. L. Januška ir kun.
T. Degutis.
Nepirmas išleistuves AV para
pijiečiai rengia savo išvažiuo
jantiems vikarams, bet šitos bu
vo bene vienos iš gausiausių.
Pokylis prasidėjo atidaromuoju
žodžiu, kurį tarė K. Mikšys ir
E. Gudinskienė. Prieš valgį su
kalbėti maldą buvo paprašytas
anksčiau pas mus vikaravęs kun.
L. Januška. Pavalgius pagrindi
nį žodį tarė šių iškilmių rengė
jų k-to pirm. K. Mikšys. Jis pava *
dino kun. St. Šileiką tikruoju lie
tuvių tremtiniu. Priminė, kad šis
atsisveikinimas yra tikrai liūdnas
įvykis, kadangi tenka parapijie
čiams skirtis su kunigu, kuris per
trumpą laiką spėjo palikti ne
užmirštamus savo pėdsakus. Po to
trumpai kalbėjo kun. J. Staškus,
nustebęs tokiu gausiu pobūviu.
Pajuokavęs apie kunigus tremti
nius ir nė su patrankom iš savo
pozicijų neišmušamus klebonus,
Kunigų Vienybės vardu jis palin
kėjo naujajam klebonui geriau
sios kloties, dirbant pačioj se
niausioj Kanados lietuvių para
pijoj, kuri šiemet jau švenčia sa
vo 75 m. sukaktį. Apylinkės val
dybos pirm. K. Deksnys perdavė
linkėjimus visų organizacijų var
du. Kun. L. Januška perdavė lin
kėjimus savo klebono Aug. Sima
navičiaus, OFM, ir prisiminė, kad
ir jam prieš keletą metų teko čia
tą patį pergyventi. Kun. T. Degu
tis, kaip naujokas čia, tik palin
kėjo geros darbuotės naujoje
vietovėj.
Buvo ir meninė programa. Aid.
Laugalienė, akompanuojant D.
Deksnytei-Powell,
padainavo
trejetą dainų. L. Stungevičienė
paskaitė savo sukurtų kupletų
apie išvažiuojančius iš Hamilto
no vikarus.
Pusantrų metų vikaravusiam
kunigui dovanas įteikė parapijos
komiteto vardu inž. P. Masys ir
šio pobūvio rengėjų vardu — B.
Pakalniškis, pavadindamas savo
dovaną nuo baliaus likusiais tru
pinėliais, kurių susidarė $1200.
Paskutinis žodis teko pačiam
kun. St. Šileikai. Jvykio sujaudin
tas, jis kalbėjo, kad jam taip pat
yra liūdna skirtis su žmonėmis,
su kuriais, kad ir per tą trumpą
laiką, spėjo susipažinti ir susi
draugauti. Hamiltoniečiai, sakė,
yra retai užtinkamo gerumo, nuo
širdumo ir pamaldumo žmonės.
Čia savo darbą jis pavaizdavo
tvora užtvertu sodu. Dėkojo pa
rapijos klebonui prel. J. Tadarauskui, kuris jam daug padė
jęs ir iš kurio jis daug pasimokęs.
Žadėjo niekad neužmiršti hamil
toniečių ir visad prisiminti juos
savo maldose.
Parapijos moterys buvo paruošusios užkandį 320 žmonių. Prie
stalų tuščių vietų nesimatė. Taip
hamiltoniečiai neteko dar vieno
savo vikaro, jau septinto.
Kun. St. Šileika yra vienuolis
salezietis. Iš Lietuvos išvyko į
Italiją mokytis 1936 m. Ten 1952 m.
buvo įšventintas kunigu. Italijoj
dirbo kunigo darbą šv. Bosko gim
tojoj parapijoj. Dvejus metus mo
kytojavo Vokietijoj Vasario 16
gimnazijoj. Po to 10 metų darba
vosi Brazilijoj. Pernai atvažiavo
į Ameriką, jieškodamas galimy
bių čia įsikurti saleziečių vienuo
lijai. Vysk. V. Brizgio rekomen
duotas ir prel. J. Tadarausko kvie
čiamas, jis atvyko į Hamiltoną.
Bevikaraujant AV parapijoj, iški
lo nauja galimybė Montrealyje,
kuria jis ir nutarė pasinaudoti.
AUGŠTIEJI LITUANISTINIAI
KURSAI su savo IX, X ir XI sky
riais šiemet persikelia į kitas pa
talpas, t. y. į St. Mary’s mokyklą
prie McMaster universiteto. Kur
sai prasideda rugsėjo 21 d. Pamo
kos bus antradienio vakarais nuo
5 ligi 8 v.v. Į kursus priimami ir

suaugę, kurie norėtų pasitobu
linti lietuvių kalboje ir kituose
lituanistiniuose dalykuose bei
gauti gimnazijos užskaitą. Augšt.
lit. kursų dėstytojai yra V. Sta
nevičienė ir M. Leknickas.
MARIJUS R. GRINIUS, jau se
niai dirbąs Kanados diplomatinė
je tarnyboje, yra pakeltas į konsu
lus. Jis gyvena ir dirba Tailandijos valstybėje, Bangkoko mies
te. Į jo konsulinę teritoriją dar
įeina Laosas ir Vietnamas. M. Gri
nius gerai kalba ir rašo lietuviš
kai, yra baigęs Vysk. Valančiaus
mokyklą.
STEPONAS NARMONTAS, “Stelco” įmonėje ištarnavęs 33 metus,
išėjo į pensiją. Linkime jam poilsingų ir gerų metų.

A. PALMERIENEI “General”
ligoninėj buvo padaryta kojos
operacija. Ligonė dabar jau yra
grįžusi į namus, sveiksta ir stiprė
ja rūpestingoje dr. Alg. Saunorio
priežiūroje.
AV PARAPIJOS CHORAS pra
deda ruoštis savo metiniam kon
certui, kuris įvyks spalio 30 d.
Jaunimo Centre. Šį koncertą pa
įvairinti atvyksta iš Čikagos sol.
Alg. Brazis. Lapkričio 13 d. mūsų
choras vyks į St. Catharines at
likti meninės programos Lietuvos
kariuomenės šventėje. Kitą va
sarą liepos 3 d. choras vyks į Či
kagą dalyvauti dainų šventėje.
Pirmoji choro repeticija bus
rugsėjo 9 d., T30 v.v., AV par. sa
lėje. K.M.
“GYVATARO” vyresniųjų šo
kėjų grupė pradeda darbą rugsė
jo 8 d., 7 v.v., Aušros Vartų para
pijos salėje. Visi buvusieji šo
kėjai ir naujai norintieji prisi
jungti prašome punktualiai su
sirinkti nurodytu laiku. Reikia
ruoštis Lietuvių Dienoms, kurios
bus spalio 8-10 d.d. Montrealy
je. Jaunių ir vaikų grupės pra
dės darbą rugsėjo 15 d. 6 v.v. Vi
si norintieji įstoti į grupę pra
šomi skambinti Irenai Jokūbynienei 389-3205 ir užsiregistruoti.
Tautinių šokių kursus Dainavo
je lankė Kristina Aušrotaitė, Rū
ta Kamaitytė, Elytė Rukšėnaitė
ir Almis Lukavičius. Į kursų už
baigimą ir mokytojų suvažiavi
mą buvo nuvažiavusi ir G. Breichmanienė. Sekanti tautinių šokių
šventė įvyks už dvejų metų Klevelande. Jos programa jau numaty
ta ir aptarta. Inf.
PARAMA VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI.
Vasario 16 gimnazijai
remti būrelio vadovas St. J. Da
lius surinko įnašus iš narių-rėmėjų už 1982 m. antrą pusmetį.
Sumokėjo už pusę metų po $6.00:
P. Lesevičienė, A. Mingėla, T.
Mureika.
Iš būrelio narių pasitraukė J.
Valevičius, išbuvęs rėmėju 16
metų. Jam priklauso nuoširdi pa
dėka už gimnazijos rėmimą. Da
bar šį dvigubą rėmėjų būrelį su-
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Argentina
Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje keliais renginiais
Buenos Aires mieste atšventė
savo veiklos 68 metų sukaktį.
Liepos 9 d. klebonas kun. J. Pet
raitis, MIC, Aušros Vartų šven
tovėje laikė Mišias už mirusius
šios organizacijos narius. Jų
atminimui prie lietuviško kry
žiaus buvo padėtas gėlių vaini
kas. Vicepirm. R. Stalioraitis
perskaitė pavardes keturių na
rių, mirusių praėjusių metų lai
kotarpyje. Dalyviai sugiedojo
giesmę “Viešpaties angelas”.
Pagrindinis veiklos minėjimas
su menine programa įvyko lie
pos 11 d. Buvo inscenizuoti ke
turi metų laikai — žiema, pava
saris, vasara ir ruduo. Jiems
skirtus eilėraščius skaitė D.

Blauzdžiūnaitė-Deveikienė (bu
vusi kanadietė), tautinius šo
kius atliko jaunimas, ekrane
prie scenos skaidrėmis buvo ro
domi Lietuvos vaizdai. Lietuviš
kų dainų padainavo dalinės pa
mainos susilaukęs mergaičių
oktetas “Žibutės”, vadovauja
mas dr. J. Simanausko. Progra
mai vadovavo studentė Monika
Baršauskaitė.
Susivienijimą
Lietuvių Argentinoje sveikino
kitų organizacijų ir spaudos
atstovai. Liepos 31 d. buvo su
rengta sukaktuvinė vakarienė,
susilaukusi apie 200 dalyvių.
Jų eilėse buvo ir keli augšti
Buenos Aires priemiesčio Lanus pareigūnai. Vakarienė už
baigta šokiais.

Australija
Pavergtų Tautų Savaitė Aust
ralijoje būdavo minima liepos
mėnesį, kai šiame kontinente
yra pats žiemos vidurys su šal
tesniu oru bei trumpesnėmis
dienomis. Viktorijos valstijo
je šiam renginiui šiemet buvo
pasirinktas rugsėjo vidurys,
kai prasideda pavasaris. Savai
tės minėjimui Melburne rugsėjo
17 d. numatytas svečių bei val
džios
pareigūnų
priėmimas
Ukrainiečių Namuose. Ekume
ninės pamaldos bus rugsėjo 19,
sekmadienį, Šv. Patriko kata
likų katedroje. Giedos lietuvių
ir ukrainiečių chorai. Po pa
maldų įvyks pavergtų tautų at
stovų eitynės į Melburno rotu
šės aikštę.
Anglikonų kun. Michael Bourdeaux, įsteigęs Kestono kolegi
ją Britanijos sostinėje Londone,
šią vasarą su paskaitomis lan
kėsi Australijoje. Ta kolegija
renka žinias apie komunizmo
vykdomą religijos persekioji
mą R. Europoje ir pačioje So
vietų Sąjungoje. Jis yra para
šęs okupuotai Lietuvai skirtą
veikalą “The Land of Crosses”,
apimantį lietuvių kovą už reli
gijos laisvę 1939-78 m. Savo spau
dos konferencijoje ir paskaito
se kun. M. Bourdeaux dažnai mi
nėjo Lietuvą, ypač “LKB Kroni
ką”, lietuvius pavadindamas at
kakliausiais kovotojais tauti
nių grupių eilėse. Parašyti jų
kančioms skirtą veikalą “The
Land of Crosses” jį paskaitino
Nijolės Sadūnaitės laiškas iš
sovietinio kalėjimo. Melburne
pabrėžė, kad tas jo veikalas iš
tikrųjų buvo disertacija teolo
gijos doktoratui, įteikta Oks
fordo universitetui. Daktaro
laipsnio universitetas nesutei
kė, nors tą disertacinio pobū
džio veikalą teigiamai vertino
britų teologai.

Britanija
Mančesterio ramovėnai lie
pos 17 d. vietiniame lietuvių
klube surengė Dariaus ir Girė
no skrydžio per Atlantą 49-tųjų
metinių minėjimą. Pirm. K. Mu
rauskas paprašė dalyvius tylos
minute pagerbti tragiškai žuvu
sius lakūnus. Paskaitą apie jų
skrydį bei jo reikšmę Lietuvai
skaitė V. Bernatavičius, žodį
tarė kan. V. Kamaitis ir H. Vai
neikis.
Londono lietuvių ekskursija
į sovietų okupuotą Lietuvą iš
skrido liepos 24 d., grįžo rugpjū
čio 7 d. Trisdešimties asmenų
ekskursijai vadovavo A. Kimtie
nė. “Europos Lietuvyje” rašo
ma, kad ekskursantai Lietuvo
je viešėjo devynias dienas, lais
viau galėjo aplankyti savo gi
mines, tačiau nuotaiką sudrums
tė sovietinės muitinės. Maskvos
muitinėje kaikurie ekskursan
tai turėjo nusirengti iki nuogy
bės, šukomis kažko buvo jieškoma net moterų plaukuose. Da
lis giminėms vežtų dovanų buvo
sustabdyta, o už kitus daiktus
pareikalauta žvėriško muito.
Grįžtant Londonan, lagaminų
tikrinimas vėl buvo atliktas
Leningrado orauostyje.

Lenkija
Gen. W. Jaruzelskio įvesto ka
ro stovio potvarkiai sukliudė
tradicinį lietuvių sąskrydį prie
Dariaus ir Girėno paminklo Sol
dino miške liepos 17 d. Atvyko
tik keturi lietuviai pasigrožė
ti naujuoju koplystulpiu, pakei
tusiu senąjį. Tas naujas koplyt
stulpis kainavo 125.000 zlotų,
buvo finansuotas Kanados lie
tuvių. Jis labai panašus į seną
jį, pagamintą dar prieškarinėje
Lietuvoje. Pastarasis dabar bus
nuvežtas į muzėjų Punske. Ofi
cialus naujo koplytstulpio ati
dengimas negalėjo įvykti. Per
nai vasarą prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo buvo susirinkę
apie 500 lietuvių iš įvairių Len
kijos vietovių. Tikimasi, kad
karinio režimo varžtai bus at
šaukti sekantiems metams, kai
teks minėti auksinę tų lakūnų
sėkmingo skrydžio per Atlan
tą ir jų žuvimo sukaktį.

Tėviškės Žiburiai

Stovyklavo Europos lietuvių skautai
Stovykla ne tik mokėsi, sė
mėsi žinių, iškylavo, sporta
vo, bet ir paruošė du kultūri
nius renginius.
Kultūriniai renginiai
Tie renginiai vyko jau ne
stovykloje, bet Lietuvių Sody
bos pastato gražioje ir nema
žoje salėje. Dideliais kuni
gaikščių portretais išpuoštos
salės sienos sudarė nekasdie
nišką nuotaiką. Publiką suda
rė stovyklautojai, Sodybos gy
ventojai — pensininkai, sve
čiai ir personalas. I Venskie
nė skaitė paskaitą apie Lietu
vos gintarą. Į anglų kalbą dai
liai vertė V. Gasperienė. Pa
skaita buvo paįvairinta ginta
ro dirbinių parodėle.
Savo paskaitoje I. Venskie
nė supažindino su Lietuvos
gintaro milijoninių metų isto
rija ir pavyzdžiais rodė jo sa
vybes: degino, trynė ir, kad
visi pajustų bei pamatytų, lei
do per žiūrovų rankas natū
ralų gintaro gabalą. Ant ilgo
lietuviško rašto audiniais iš
puošto stalo buvo išdėstyti
gražūs gintaro dirbiniai, su
juo susietos fotografijos, o
dėžėje paberta Palangos smė
lio su natūraliais gintaro grū
deliais, visai taip, kaip jis ban
gų išmetamas ant kranto. Be
organizatorės I. Venskienės,
rodiniais prie parodėlės pri
sidėjo ir G. Kučinskienė.
Antras kultūrinis renginys
buvo M. Barėnienės paskaita
apie Maironį. Paskaitos dieną
kilo sumanymas surengti pla
tesnį
Maironio
minėjimą.
Skautų ir svečių jėgomis bei
pastangomis iš tikro pasisekė
šauniai paminėti Maironį ry
šium su jo sukaktimis — 120 m.
nuo jo gimimo ir 50 nuo jo mir
ties. Lietuviškais audiniais
apdengtas stalas, ant jo čia
pat nupieštas didesnis Mai
ronio paveikslas, šalia — gė
lių puokštė, tautinė vėliava.
Programai vadovavo tokiuo
se dalykuose patyręs s. E. Šo
va. Padeklamuodama “Kur
bėga Šešupė”, mažytė A. Gasperaitė davė lyg ir toną visam
parengimui. Po to sekė M. Ba
rėnienės paskaita “Maironis
— tautinio atgimimo dainius”.
V. O’Brien, Londono lietuvių
Laužai
dirigentas, sutelkęs
Laužai būdavo lyg ir dienos choro
skautus
ir tuo metu Sodybo
darbų užbaiga, atsikvėpimas.
Linksmai kūrendavosi ugne je buvusius choristus, padai
lė, palydima juokų, išmonių, navo “Užtrauksim naują gies
dainų, kupletų, I. Venskienės mę, broliai”. I. Venskienė su
paruošto mažųjų orkestrėlio įsijautimu deklamavo žaismin
muzikos. Laužų “artistai” vie gąją baladę “Jūratė ir Kasty
nas už kitą vis geriau stengėsi tis”. Profesijonali solistė V.
linksminti ir juokinti ne tik Gasperienė nuotaikingai dai
skautaujančius, bet ir tuo me navo “Už Raseinių ant Duby
tu Sodyboje atostogaujančius sos”. E. Šova paskaitė plakan
tautiečius. Garsiai sklido pa čią Maironio satyrą “Tautos
dėkos skandavimai: tiko tiko, pabėgėliams”. V. Gasperienė
mums patiko, ar ačiū-ačiū . . . ir R. Valteris padeklamavo
ir t. t. Tai būdavo linksmiau Maironio “Duetą”. “Oi, neverk,
matušėle” subtiliai padaina
sia dienos dalis.
vo G. Kučinskienė. Solistėms
Vienas vakaras buvo paskir akompanavo V. O’Brien. Pas
tas tradicinėms Mišioms už tė kui dar V. O’Brien vadovau
vynę, kurias atnašavo kun. A.
jamas choras padainavo “Lie
Geryba, pasakydamas, kaip
tuva brangi”. E. Šova tarė pa
ir visada, labai jautrų pamoks baigos žodį.
lą su stipria patriotine mei
Tie, kurie matė ir girdėjo
lės išraiška tėvynei Lietuvai.
tuos renginius, tvirtino, kad
Sutemo dangus, ryškėjo tam tokio turtingo ir įvairaus kul
sūs medžių siluetai. Kiekvie tūrinio renginio Lietuvių So
no Mišių dalyvio rankose
dyba dar nebuvo turėjusi. Tai
spinksėjo deganti žvakutė.
pasakytina ir apie I. Venskie
Įspūdis taurus ir iškilmingas,
nės paskaitą apie gintarą, ir
kuris ilgai gali išlikti jauno
jos suruoštą parodėlę.
žmogaus sieloje.
Vieną popietę stovykloje
Vieną vėlyvą vakarą vyres
apsilankė A. Vilčinskas, ku
niesiems jaunuoliams ir jau
ris informavę skautus apie
nesniesiems senuoliams buvo
PLB, studijų savaitę, Britani
surengtas liepsnojantis vaka
jos jaunimą ir kt.
rinis laužas toliau nuo stovyk
Atsisveikinimo diena
laujančių stovyklos. Ilgai bu
Šeštadienį suvažiavo dalis
vo dainuojamos lietuviškos
tėvelių atsiimti savo atžalyno.
dainos giliai j naktį.

Tądien vyko stovyklos už
darymo iškilmė ir paskutinis
laužas.
Kaikurie skautai buvo pakel
ti į augštesnį laipsnį. Kele
tas mažųjų tapo tikraisiais
skautais. Jautrų paskutinį žo
dį tarė stovyklos viršininkas
s. S. B. Vaitkevičius. Tada pa
skirstytos ir premijos.
P. Varkala buvo paaukojęs
25 sv. premijoms tam 8-12 am
žiaus skautui-ei, kuris geriau
siai kalba lietuviškai. Ta suma
buvo padalyta keturiem. Sie
nutė Augaitytė ir Algimantas
Gasperas laimėjo pirmą pini
ginę premiją, Ričardas O’Brien
ir Karolina Waterman — ant
rą. Algimantas (Algytis) lie
tuviškai kaip iš aukso rago be
ria žodžius, o Ričardas, pasi
rodo, ne tik kalba lietuviškai,
bet ir sukuria naujų sąvokų:
bombonešius jis pavadino pik
tais vyrais danguje. Stovyklo
je buvo ir kitų gerai bei apygeriai lietuviškai kalbančių.
Tai, be abejonės, tėvelių nuo
pelnas. Aišku, buvo ir tokių,
kurie nekalbėjo ir nesuprato
lietuviškai.
Geriausiais stovyklos skaute
ir skautu pripažinti pareigin
gieji Zita Žilinskaitė ir David
Pilcher. Jiems buvo paskirtos
M. Barėnienės nutapytos lėkš
tės.

Stovyklą lankė tuo metu So
dyboje atostogaujanti naujoji
Europos rajono vadeivė s. J.
Traškienė.
Stovyklos uždarymo iškilmės
metu buvęs Europos rajono
vadas v.s. J. Alkis perdavė pa
reigas naujam vadovui s. S. B.
Vaitkevičiui. S. B. Vaitkevi
čius pakvietė kaikuriuos sve
čius tarti žodį. Buvo suvažia
vęs gražus tautiečių būrys iš
įvairių Anglijos vietų, keli iš
tolimosios Škotijos.
Naujasis rajono vadas
Dabar lietuvių skautų Euro
pos rajono vadu išrinktasis
skautininkas Stepas B. Vait
kevičius yra anykštėnas, gi
męs 1922 m. Mokėsi Anykščių
progimnazijoje, o gimnaziją
1941 m. baigė Utenoje. Dar
baigė mokytojų kursus. Iki
1943 m. dirbo Žemaitiškių pra
džios mokyklos vedėju Joniš
kio vis., po to grįžo į Vaišvilės mokyklą, kurioje pats bu
vo mokęsis.
Pasitraukęs į Vakarus, porą
metų Luebecke dėstė lietuvių
kalbą ir buvo suorganizavęs
didelę Dr. J. Basanavičiaus
vardo lietuvių skautų draugo
vę. Persikėlęs į Britaniją, dir
bo pereinamojoje Market Harborough stovykloje, paskui 10
metų dirbo plytinėje, kol įsi
gijo buhalterio teises.
Kadangi Peterborough, kur
jis gyvena, maža lietuvių, tai
nuo 1959 m. S. B. Vaitkevičius
yra įsijungęs į anglų katalikų
skautus ir tarp jų greit iškilo
į paskautininkius ir skautinin
kus. 1978 m. Nottinghame su
organizavo lietuvių skautų
skiltį, kuri išaugo į Nottinghamo Aušros Vartų Marijos
Židinio draugovę. 1981 m. LSS
suvažiavimas išrinko S. B. Vait
kevičių nauju Europos rajono
vadu.
M. B-nė

Pūkinės
antklodės
* geriausia kokybė
* žemiausios kainos
* 10 metų garantija

Regular shell
(100% medvilnė)
Twin (158x218 cm)
Double (200x218 cm)
Queen (218x218 cm)
King (264x218 cm)

$145.00
$179.00
$199.00
$239.00

Delux shell
(lengva ir ypatingai švelni)
Twin ..........................
Double ......................
Queen.......................
King ..........................

$159.00
$199.00
$225.00
$269.00

Priimami užsakymai paštu pristatymas betkur Amerikoje.
Pristatymas be užmokesčio
"Tėviškės Žiburių" skaityto
jams.

ARTEX
BEDDING Co.
LSS Europos rajono 33-sios Maironio vardo stovyklos dalis vadovu. Iš
kairės: R. Valteris, D. Molytė, S. B. Vaitkevičius, L Gerdžiūnienė, M.
Gerdžiūnas, L. Kairytė
Nuotr. S. B. Vaitkevičiaus

535 Brant Street, ’
Burlington, Ont.,
Canada L7R 2G6
Tel. (416) 634-6022
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33 kartą Europos lietuvių skautai stovyklavo D. Britanijoje
1982 m. liepos 24-31 d.d. Lie
tuvių Sodyboje, Headley Park,
netoli Bordon, D. Britanijo
je, vyko Europos rajono 33 tra
dicinė skautų stovykla. Tai
gražaus miškelio apsuptai sto
vyklai šiemet buvo duotas Mai
ronio vardas, ir jos viršinin
ku paskirtas s. S. B. Vaitkevi
čius, kuris taip pat šiais me
tais pradėjo trejų metų tarny
bą kaip Europos skautų rajo
no vadas.
Stovyklos adjutanto parei
gas ėjo ps. R. Valteris. 19-kai
mergaičių “Pavasario balsų”
vardo pastovyklei vadovavo
ps. I. Gerdžiūnienė, o 29 ber
niukų “Jaunosios Lietuvos”
s.v.psl. M. Gerdžiūnas. Stovyk
los maitintojai — sk. A. Ger
džiūnas ir jo padėjėjas s.v.sl.
P. Pūkštys. Administratoriusbuhalteris — s. A. Jakimavi
čius. Tradicinio “Taukuoto
puodo” redaktoriai (lietuvių
ir anglų kalbomis) — vyr.sk.sl.
L. Kairytė ir V. O’Brien.
Iš užsienio stovykla turėjo
4 svečius: t.n.vyr.sk.psl. D. Mo
tytę, si. A. Narbutį iš JAV ir
vyr.st.sl. Lidiją ir Stepą Kai
rius iš Vokietijos, Vasario 16
gimnazijos mokinius.
Stovykloje dirbo visa eilė
instruktorių: S. B. Vaitkevi
čius, v.s. B. Zinkus, v.s. J. Maslauskas, p.s. R. Valteris, t.n.vyr.
sk.psl. D. Molytė dėstė skautavimą, L Venskienė, G. Cornish,
A. Waterman — meną, Pr. Gu
diškis — mazgus, apie 10 metų
su lietuviais skautaujantis
anglas T. Philpott mokė pir
mosios pagalbos, V. Gasperienė — dainų, V. O’Brien — dai
nų ir sportavimo, L. Kairytė
ir A. Narbutis — tautinių šo
kių, M. Barėnienė — lituanis
tikos dalykų.
Vadai ir instruktoriai atsi
dėję dirbo, kad stovykla pasi
sektų. Ir oras buvo labai pa
lankus: visą savaitę šilta ir
gražu. Lyg tyčia, kad skalau
jantieji gautų šlapio patyrimo,
vieną dieną šiek tiek palijo,
bet nuotaikos tai niekam ne
sugadino. Užsigaubę nuo lie
taus apsiaustais, užsimovę
guminius aulus, visi ir toliau
ėjo savo pareigas.

.

mirus,
jo brolį KAZIMIERĄ KAKNEVIČIŲ ir visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime Laima ir Petras Butėnai
Marytė ir Arūnas Akelaičiai

AfA
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iškeliavus amžinybėn,
jo brolį klieriką KAZIMIERĄ KAKNEVIČIŲ, žmoną
GRASILDĄ, dukrą RENATĄ, sūnus — ROMĄ,
ANDRIŲ, SIMĄ su žmona bei visus g i m i n e s ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame O. Jakimavičienė
A. V. Ramanauskai
R. S. Ramanauskai
V. P. Renyi
D. T. Chornomaz
Lietuvių skautų stovykloje Britanijoje premijas laimėjusios skautės —
Zita Žilinskaitė ir Elenutė Augaitytė
Nuotr. S. B. Vaitkevičiaus

Kanados Lietuvių Bendruomenė
KLB atstovai j PLB Vl-tąjį
seimą išrinkti aklamacijos
būdu, nes atsirado tik 15 kan
didatų iki nustatyto laiko.
Rinkimai buvo pravesti KLB
krašto tarybos narių tarpe.
Šie asmenys išrinkti į VItąjį PLB seimą: Miras Chainauskas, Eugenijus Čuplinskas, Jonas Danaitis, Juozas
Danys, Juozas Krištolaitis,
Paulius Kuras, Petras Luko
ševičius, Jonas Lukšys, Je
ronimas Pleinys, Vincas Sa
kas, Jonas R. Simanavičius,
Liucija Skripkutė, Edvardas
Stungevičius, Gytis Šernas,
Rudy Willembrektas. VI-sis
PLB seimas įvyks 1983 m. bir
želio 27-30 d.d. Čikagoje.

KLB krašto tarybos suva
žiavimas įvyks š. m. rugsėjo
25-26 d.d. Toronte, Lietuvių
Namuose. Visi krašto tarybos
nariai bei apylinkių pirminin
kai ar jų atstovai yra prašomi
dalyvauti šiame suvažiavime.
Taip pat yra kviečiama visa
lietuvių visuomenė, kuri do
misi lietuviškos veiklos rei
kalais, atvykti į suvažiavimą,
kuris prasidės 9.30 v.r. regis
tracija. Posėdžių pradžia —
10 v.r.
KLB kultūros komisija, va
dovaujama J. R. Simanavi
čiaus, rengia poeto Maironio,
lietuvių tautos dainiaus, 120
metų nuo jo gimimo ir 50 metų
nuo jo mirties minėjimą. Minė
jime kalbės “TŽ” redaktorius
kun. dr. Pr. Gaida. Meninę da
lį atliks Toronto lietuvių vy
rų choras “Aras”, vad. muziko
V. Verikaičio, ir aktorė Ele
na Blandytė iš Čikagos. Minė
jimas įvyks Toronto Lietuvių
Namuose rugsėjo 26 d., 3 v.p.p.
Visi kviečiami dalyvauti.
KLB krašto valdybos vicepirm. J. Danys lankysis Van
kuveryje. Ta proga iš anksto
susitarė su Vankuverio apylin
kės pirm. B. Vileita padaryti
posėdį su apylinkės valdyba.
Šio pasitarimo tikslas — pa
informuoti tolimiausią apy
linkę apie krašto valdybos
veiklą bei atliktus darbus ir
išgirsti iš šios apylinkės apie
jų veiklą bei apie ateities pla
nus.
KLB visuomeninių reikalų
komisijos pirm. J. Danys iš
siuntinėjo visoms apylinkėms
aplinkraštį, prašydamas atsa
kyti į klausimus, kaip buvo
minima Vasario 16-toji ir sibiriniai minėjimai. Tikslas:
susidaryti pilnesnį vaizdą apie
rengiamus minėjimus, kad bū
tų tinkamai iš anksto pasi
ruošta ateinančių metų minė
jimams. Jau gauti atsakymai
iš kaikurių apylinkių. Kurios
dar neatsakė, prašomos arti
moje ateityje atsakyti. Taip
pat išsiųsti apylinkėms raš
tai, kviečiantys atsiskaityti
už Vasario 16-sios aukas ir
solidarumo įnašus. KLB kraš
to valdyba prašo visas apylin
kes, kurios dar neatsiskaitė,
artimoje ateityje pasiųsti pi
nigus KLB krašto valdybos
ižd. J. Krištolaičiui, Box
446, Waterdown, Ont. LOR 2110.
KLB Šalpos Fondo pirm. V.
Sakas išsiuntinėjo visoms apy
linkėms raštus, prašydamas
pagyvinti šalpos veiklą savo
apylinkėse. Gautas tik vienas
atsiliepimas iš Delhi-Tillsonburg apylinkės, kuri paprašė

adresų, norinčiųjų gauti dra
bužių Suvalkų trikampyje. Ad
resai pasiųsti Delhi apylin
kei. Gaila, kad kitos apylinkės
visai nesidomi arba mažai ski
ria dėmesio šalpai.
KLB krašto valdybos pirm. J.
Kuraitė pakviesta dalyvauti
Kanados Vengrų Federacijos
rengiamame pasaulio vengrų
kongrese š. m. rugsėjo 17 d.
Toronte.
KLB krašto valdybos vardu
sveikinimą, negalint dalyvau
ti pirm. J. Kuraitei varpininkųliaudininkų suvažiavime To
ronte, perdavė KL Jaunimo
Sąjungos pirm. Zita Bersėnaitė.
KL Jaunimo Sąjungos pirm.
Z. Bersėnaitė rugpjūčio 15-21
d.d. buvo išvykusi į Vakarų Ka
nados lietuvių jaunimo stovyk
lą prie Alix, Albertoje.
KL Jaunimo Sąjunga jau pra
dėjo ruoštis V-tam Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresui
1983 m. liepos 1-24 dienomis.
Kongreso ruošos darbai vyks
ta pilnu tempu. Toronte vei
kia kongreso Kanados dalies
ruošos komitetas ir kongreso
akademinės programos komi
tetas, kuriam vadovauja Ga
bija Petrauskienė. Kanadai
leidžiama siųsti 20 atstovų
į V-tąjį Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą. Atstovai
gali būti 18-30 metų amžiaus.
Atstovai į šį kongresą turi
būti išrinkti iki rugsėjo 26 d.
Norintieji kandidatuoti į Vtojo jaunimo kongreso atsto
vus prašomi kreiptis į KLB
apylinkių pirmininkus. Jie
turi visą rinkimų taisyklių
informaciją. J.P.
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $ 12.
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iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną GRASILDĄ,
dukrą RENATĄ, sūnus — ROMĄ, ANDRIŲ, SIMĄ
su žmona, brolį KAZIMIERĄ KAKNEVIČIŲ su
šeima, brolius, seseris ir visus gimines Lietuvoje
kartu liūdime —
A. J. Jurcevičiai
Bronė Galinienė
A. J. Šulcai
Stasys Jagėla

Mielam Tėveliui

AfA
JUOZUI JANUŠAIČIUI
Vokietijoje mirus,
jo dukteris — H1LDĄ SIMANAV1Č1ENĘ, BIRUTĘ
BIRETIENĘ, ALFREDĄ MALINAUSKIENĘ, IRENĄ
WOODHAM su šeimomis ir visus gimines
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
Janina, Stasys, Diana, Edvardas
Bubuliai

AfA
DANUTEI SIMANAVIČIŪTEI
ir jos vyrui EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus,
tėvus - VALENTINĄ ir JONĄ - ROBERTĄ
SIMANAVIČIUS, brolį JONĄ sėsutes — VIOLETĄ ir
MARGARITĄ su šeimomis bei visus gimines, artimuosius
nuoširdžiai užjaučiu —
Pranas Ziulys

AfA
DANUTEI ir EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus, jos tėveliams VALENTINAI ir JONUIROBERTU1 SIMANAVIČIAMS bei visai jų šeimai,
reiškiame giliausią užuojautą -

Aldona ir Pranas Kvedarai
Laima ir Wally Barkey

AfA
brangiai dukrai

DANUTEI SIMANAVIČIŪTEI
ir jos vyrui EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus,
buvusį ilgametį KLB krašto valdybos ir Toronto
apylinkės
pirmininką
JONĄ-ROBERTĄ
SIMANAVIČIŲ, jo žmoną VALENTINĄ bei
visą šeimą, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame —
KLB Toronto apylinkės valdyba

Kun. JULIUS DANAUSKAS, gy
venantis Belgijoje, kukliai pami
nėjo savo kunigystės 50 metu su
kaktį. Teologiją baigė Kaune
licenciato laipsniu, kunigu įšven
tintas 1932.V.21. Sociologiją stu
dijavo Liuveno universitete, Bel
gijoje. Karo sukliudytas, pasiliko
Belgijoje, kur dirbo belgu sielo
vadoje. Po II I). karo atvykus Belgijon daugeliui lietuviu — karo
belaisvių, angliakasių, studentų,
organizavo įvairią pagalbą jiems,
rūpinosi jų sielovada ir visuome
nine veikla. Šiuo metu gyvena
Briuselyje.

AfA
DANAI ir EDVARDUI OSTAFIN
tragiškai žuvus,
JAV LB KRAŠ10 VALDYBOS vardu nuoširdžią už
uojautą reiškiu jos tėveliams — buvusiam Kanados LB
krašto valdybos pirmininkui JONUI R. SIMANAVIČIUI
ir jo ž m o n a i VALENTINAI, seserims — VIOLETAI ir
MARGARITAI, broliui JONUI taipgi EDVARDO tėve
liams bei abiejų visiems kitiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems —
Vytautas Kutkus,
JA V LB krašto valdybos pirmininkas

6 psi.

.

Tėviškės Žiburiai
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Pamatai silpsta, bet negriūva

Ar skirtinas dėmesys parapijoms?

Pastabos dėl A. Rinktino “Griūvančio švietimo”

Žvilgsnis į jauniausią Kanados lietuvių parapiją šventės proga
JUOZAS KOJ E LIS
1982-ieji
paskelbti parapijų
metais. Vienam kitam galvon
smigs mintis, ar yra verta joms
skirti tokį didelį dėmesį? Tiesa,
dažnai minima, kad ankstesnės
imigracijos lietuviškumas išsi
laikė grynai tik lietuviškųjų pa
rapijų dėka. Tačiau dabartinė
padėtis yra kitokia: turime daug
įvairių lietuviškų organizacijų,
ir todėl parapijos svarba lietu
vybės išlaikyme, atrodo, yra lyg
ir netekusi savo pirmykštės reikš
mės. Tad žvilgterkime bent į vie
ną parapiją kiek giliau, norėda
mi patirti, ką faktai kalba.
Čia noriu supažindinti su jau
niausiąją Kanados lietuvių Ši
luvos Marijos parapija. Ryšium
su Marijos gimtadieniu (rug
sėjo 8 d.) ši parapija turės sa
vo šventę rugsėjo 12, • sekmadieįį nį,4v.p.p.
Lietuviškos pamaldos Londone
pradėtos kun. V. Rudzinsko 1949
m. ir vėliau daugiau kaip 10
metų tęstos kun. J. Danieliaus.
Pastarajam 1963 m. dėl senat
vės
atsisakius,
susirūpinta,
kad neliktume be lietuviškų pa
maldų. Vadovaujantis vaidmuo
atiteko tuometiniam KLB Lon
dono apyl. pirmininkui J. But
kui, kuris energingai ėmėsi rei| kiamų žygių ir 1964 m. sausio
18 d. alkvietė į Londoną Toron
te dirbusį kun. B. Pacevičių.
Tuoj sukviestas specialus susi
rinkimas ir išrinktas pirmasis
par. komitetas šios sudėties:
pirm. J. Butkūs, nariai — L. Ei
mantas, J. Ordas, P. Genčius,
I K. Kudukis, B. Misius, A. Petrašiūnas, Daniliūnas. Žinoma, į
jį įėjo ir klebonas kun. B. Pacevičius. Šie asmenys sudarė ir
I steigėjų
branduolį,
parapijos
Įsteigimo
klausimą
išsprendę
pirmajame savo posėdyje vasa
rio 14 d. Ir taip J. Butkaus verslininkiško sugebėjimo, kun. B. Pacevičiaus ugningų bei įtikinan
čių pamokslų ir nepaprasto Lon
dono ir kaikurių Toronto lietuvių
entuziazmo dėka 1964 m. vasario
16 d. oficialiai įsteigta jauniau
sioji Kanados lietuvių parapija.
Netrukus įsigyta ir šventovė.
Laikas nebuvo gaištamas: kitą
dieną, vasario 17, pradėtas va
jus telkti lėšoms, reikalingoms
šventovei įsigyti. Vajaus rezul
tatai nustebino ir didžiausius
entuziastus: apie 70 katalikų šei
mų apylinkėje, padedant kaimynams, per porą mėnesių sutelkė
$14.434,16, o po mėnesio dar
$3000. Pasinaudota ir vysk. G. E.
Carterio $15.000 paskola. Visa
tai pasiekta nepaprasto entuziaz
mo dėka, kurį labai sutvirtino
drąsus kun. B. Pacevičiaus mes
tas šūkis\ “Jokios kalbos apie
šventovės nuomojimą. Vieninte
lė išeitis — steigti savo parapi
ją nuosavose patalpose”.

Netrukus nupirkta anglikonų
šventovė už $25.000 grynais. Dėl
neišvengiamų formalumų liko
tik apie 10 dienų remontui pagal
archit. dr? A. Kulpavičiaus pro
jektą įvykdyti. Londoniškių en
tuziazmas buvo nuostabus, iki to
laiko niekada čia nepatirtas:
žmonės dirbo dieną ir naktį, kaikurie specialiai tam paėmė atosto
gas ir... pasiekė savo tikslą.
Būtiniausias remontas buvo lai
ku baigtas ir... nepamirštamą
ją birželio 14 d. įvyko šventovės
šventinimas. Tiek ši diena, tiek
ir parapijos įsteigimo data — ne
atsitiktinai parinktos. Tai dvi
istorinės mūsų tautai dienos.
Nors entuziazmas buvo didelis,
tačiau buvo ir abejojančių dėl
parapijos ateities ir jos įtakos
lietuviškam gyvenimui. Faktai
betgi įrodė, kad jie klydo. Lon
dono lietuviai tuoj pajuto, kiek
daug lietuvybės išlaikymui reiš
kia nuosava parapija: ją įsteigus
visas lietuviškas gyvenimas su
judo neįprastu užsidegimu, ir
kultūrinė veikla suklestėjo dau
giau, negu betkada. Nuosavose
patalpose sustiprėjo lituanisti
nė mokykla, nustojusi būti kam
pininke. Tuoj įsisteigė “Balti
jos” ansamblis, K. L. Katalikių
Moterų Dr-jos Londono skyrius,
sporto klubas “Tauras” ir...
svarbusis Londono Lėšų Telkimo
Skyrius. Klebono pastangomis
atnaujintas parapijos choras ir

suorganizuotas vaikų choras, jo
paties vadovaujamas, sudaryta
vaidybos grupė. Parapijos cho
rui pradžioje vadovavo J. Pet
rauskas, o vėliau kun. B. Pacevičius ir E. Bliskis. Veiklon įsi
jungė ir tie asmenys, kurie anks
čiau sakė: “Nenoriu būti stum
domas iš kampo į kampą svetimo
se patalpose. Jei kada turėsime
savo parapiją, tai tada ir aš
visu svoriu įsijungsiu veiklon”.
Žodžiu, parapija tapo visos veik
los centru: čia vyko beveik visi
renginiai ir repeticijos, čia spie
tėsi jaunimas, čia vyko skautų,
mokytojų, net KLB krašto tary
bos suvažiavimai ir t.t.
Parapija nesuklupo nė finansi
niuose sunkumuose. Keitėsi kle
bonai ir komitetai, bet parapija
dar ir šiandien tebestovi ant
tvirtų pagrindų: ji ne tik išmokė
jo skolas, nuolat remontuoja
šventovę, bet ir stambiomis au
komis parėmė kitus. Yra pasiun
tusi daug aukų misijoms bei pa
galbos reikalingiems. Kun. B.
Pacevičiaus iniciatyva lietuvių
koplyčiai Romoje pasiųsta per
$1.500. Šiemet, klebonui kun. I.
Mikalauskui
vadovaujant,
su
rinkta religinei Lietuvos šal
pai $1.200, pernai — klebono
kun. J. Staškaus iniciatyva —
net $2.600. Iš viso šiam tikslui
surinkta $6.058. Be to, dar mi
šiolams $740, misijoms, kunigų
seminarijai ir šalpai $7.398. Iš
viso per 18 metų apmokėtos šven
tovės išlaikymo išlaidos kartu
su pasiųstomis aukomis sudaro
$255.924,40 — (iki 1981 m. pabai
gos). Šie skaitmenys geriau, ne
gu mano blankūs žodžiai įrodo
Londono lietuvių prisirišimą ne
tik prie lietuviškos parapijos,
bet ir prie Kat. Bendrijos.

Londono lietuviai dar ir da
bar (po 18 metų!) savo parapijai
tebeskiria pirmaeilį dėmesį. Tai
stipriausias laidas, kad parapi
ja dar ilgai išsilaikys. Taigi
pesimistų nuogąstavimai, nepasi
tvirtino. Žvelgiant į skaitmenis,
prisimintina, kad tos sumos su
telktos tik 70 katalikų šeimų apy
linkėje! Ir visa tai pasiekta gau
sių ir labai nuoširdžių aukotojų
dėka: Dėl jų gausumo nėra įmano
ma suminėti, nors jie to ir užsi
tarnavo.
Parapiją rėmė ir organizacijos.
KL Katalikių Moterų Dr-jos Lon
dono sk., 17 metų vadovaujamas
I. Daniliūnienės, parapijai pa
skyrė $3100 (lit. mokyklai $900,
religinei Lietuvos šalpai $325,
Lietuvių Fondui $100). Kur kas
stambesnėmis sumomis parapiją
parėmė Londono Lėšų Telkimo
Skyrius, 16 metų vadovaujamas
J. Butkaus. Jis sutelkė parapi
jai ' $16.000. Pridėjus surinktas
lėšas jaunimui, kultūrinei veik
lai, šalpai, etc., susidaro iš viso
$22.000.
Klebonais buvo: nuo 1964 m. iki
1976 m. kun. B. Pacevičius, nuo
to laiko iki 1981 m. rugsėjo 15 d.
kun. J. Staškus, o po to — dabar
tinis klebonas kun. I. Mikalaus
kas, OFM. Gražiai darbuojasi ir
rūpestingumu pasižymįs parapi
jos komitetas, nuo 1977 m. gegu
žės 8 d. sumaniai vadovaujamas
V. Gudelio ir susidedantis iš
šių narių: V. Vaitkaus, P. Jokšos, A. Petrašiūno, A. Dragūnevičiaus, I. Daniliūnienės, J. Ša
kinio ir jaunimo atstovo R. Genčiaus. Jų ir aukotojų dėka sklan
džiai vykdomi šventovės remonto
darbai ir atliekami kiti įvai
rūs užmojai, užtikriną švento
vės išsilaikymą ir parapijos gy
vastingumą.
Sakyčiau, kad šį kartą parapi
ja turi teisę švęsti dvigubą šven
tę: vieną jau minėtą, o kitą —
savotiško triumfo: per 18 metų
saujelės lietuvių dėka ji ne tik
išsilaikė ir kitus parėmė, bet
dar ir dabar tebestovi ant tvirtų*įjagrindų! D.E.
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SAMOGITIA
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

Šiluvos Marijos parapijos tautiečiai Londone, Ontario, pamaldų metu

J

N. Pradėtosios Marijos vienuolijos seselė Toronto lietuvių vaikų darželyje
tarp klegančių mažylių
Nuotr. St. Dabkaus

“Tai geras žmogus...”
Iš mano trumpos pažinties su a.a. Anicetu Lukošiumi
KAZYS MILERIS

Lėktuve, skrendančiame
per Atlantą, mano dėmesį pa
traukė vienas jau žilstelėjęs,
bet gana jaunai dar atrodantis
mūsų ekskursantas. Ten ir su
sipažinau su juo. Pasirodė,
kad jis esąs tas pats A. Lu
košius, kurio parašymą kas
savaitę perskaitydavau “N.
Lietuvoje”. Dėl rašymo pasi
keitėm vienas su kitu kompli
mentais, ir tuoj pasidarėme
labai geri kelionės draugai.
Atsitiko ir taip, kad mums
kelionėje teko ir gyventi ta
me pačiame kambaryje.
Pirmoji mūsų sustojimo vie
ta buvo Maskva. Mus ten apnakvydino didžiajame “Rosija”
viešbutyje.
Kambarys
pasitaikė viename iš viršuti
nių augštų, iš kurio lango
gerai matėsi daug miesto ir
labai gerai netoliese stovin
tys didieji Kremliaus mūrai.
Turėdami pavakarę laisvą,
išėjome pažiūrėti šio did
miesčio ir šitos valstybės
tautinių šventovių. Apėjus
gerą miesto dalį, pasižiūrė
jus kojomis skaldančių grin
dinį sargybų pasikeitimų ir
prisiklausius vis beldžiančio
Kremliaus bokšto laikrodžio,
grįžtant Anicetas susimąstęs
man sako:
— Na, ar nesvetima lietuviui
visa tai? Ką čia savo ir ką sau
artimo lietuvio dvasiai matė
aną 1940 metų vasarą čia at
vykę Liudas Gira, Salomėja
Nėris, Cvirkos ir Vitkauskai,
prašydami prijungti Lietuvą
prie šito krašto?
Kai miestą apgaubė Maskvos
naktis ir visur užsidegė did
miesčio
elektros
žibintai,
prie lango miegojęs Anicetas
pradėjo mane kelti:
— Kazimierai, žiūrėk, kas
ten virš Kremliaus? Ar ten tik
ras mėnuo, ar mėnulio iliumi
nacija?
Abudu pradėjom stebėti ir
tirti tą šviesulį. Pasirodė,
kad tai buvusi rugpjūčio mė
nesio pilnatis. Apie savo pra
našišką to mėnulio nusileidi
mą grįžęs jis buvo aprašęs ši
tame savaitraštyje.
Nuskridus į Vilnių, orauostyje jį pasitiko neįprastai dide
lis būrys jo artimųjų. Jie ban
dė tą patį sekmadienį vežtis
jį iš Vilniaus pas save. Deja,
nelaimingai kelyje jų “žigu
lis” patruliuojančios milici
jos buvo sulaikytas. Sugrąžin
tas į viešbutį, Anicetas buvo
labai išgąsdintas ir nusimi
nęs. Man pasisakė, kad jam
įsakyta prisistatyti “Inturistui”. Nuo prisistatymo aš jį
atkalbėjau. Paskum pasirodė,
kad dėl to jo niekas ir nejieškojo. Savo visus gimines
jis aplankė, mūsų grupei nu
važiavus į Rygą. Sugrįžęs pa
sakojo, kad besivažinėdamas
po Lietuvą buvo sutikęs ir
vieną kunigą, kuris labai do
mėjęsis šitais kraštais ir
kuriam prisiminimui jis pa
likęs
vieną
amerikonišką
šimtinę.

Grįždamas į Kanadą, jis ve

žėsi daug dovanų ir gautų lie
tuviškų suvenyrų. Kiekviena
dovanėle jis labai džiaugėsi,
brangino ir jas kitiems rodė.
Gauta su lietuviškais išpjaustymais lazda jis visą laiką
kelionėje ir vaikščiojo pasi
ramsčiuodamas.
Kiek ilgai užtrunka, kol žmo
gus žmogų gali gerai pažinti?
Juk pažintis kartais gali būti
ir labai ilga, bet apie kitą
visvien niekaip negali susida
ryti tikros nuomonės. Kartais
tai nuomonei susidaryti už
tenka ir labai trumpo laiko.
Anicetą pažinau ne vien tik iš
šios dviejų savaičių ekskur
sijos — jį pažinojau jau daug
anksčiau iš lietuvių spaudos.
Mano didesnį dėmesį jis at
kreipė, perėmęš S. Pranckūno
skiltį “N. Lietuvoje”. Jo pra
dėta vesti skiltis atsisakė
nuo tos dialoginės formos ir
nuo rašymo, apsiribojant vien
tik Toronto Lietuvių Namais.
A. Lukošius pradėjo rašyti
bendrai apie Toronto lietu
vių
gyvenimą,
torontiečių
vargus, rūpesčius, lietuviš
kosios veiklos įvykius, pasi
sakydamas taip pat, kaip jam
pačiam visa tai atrodo. O jis
vaižgantiškai mylėjo savo torontiečius. Nebarė jų, nemo
kė ir nebandė iš jų pasijuok
ti. Jis nepanaudojo laikraš
čio patikėtos jam skilties
kokiam nors savo sąskaitų su
vedinėjimui. Jo rašymą skai
tydamas matei, kad jis jautė
tik meilę savam žmogui, savo
tautiečiui. Kaip rašantis į
laikraščius jis buvo žmonėse
gana populiarus ir mėgstamas.
Apie tokius mano a.a. tėvas
pasakydavo: “Tai geras žmo
gus”.
Kokia baisi, neįsivaizduo
jama ir žmogiškai prigimčiai
sunkiai priimtina yra ta gyvy
bės ir mirties riba. Kiek mažai
tereikia, kad čia to linksmo,
judraus ir veiklos pilno žmo
gaus veidas staigiai apsideng
tų mirties šešėliu. Ir tada
jau tave rjuo šio skubančio,
bėgančio, verkiančio ir dai
nuojančio pasaulio amžiams
atskiria naujas smėlio kau
burėlis Šv. Jono kapinyne
Mississaugoje.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Tel. 533-7954

“TŽ” (nr. 32-33) vedamuoju
straipsniu pedagogas A. Rinkūnas kelia visada aktualią,
niekad neišspręstą ir niekad
neišspręsimą
lituanistinio
švietimo problemą. Lietuviško
sąmoningumo išlaikymas už
Lietuvos ribų gyvenančioje
tautos dalyje yra viena iš likiminių problemų, su kuria
teks galynėtis tol, kol išeivi
joje bus sąmoningų lietuvių.
Straipsnio autoriaus pateik
toji diagnozė esmiškai yra tei
singa, tik gaila, kad ji peraštriai ir perjausmingai pa
teikta.
Formuluodamas diagnozę,
straipsnio autorius, rašančio
jo nuomone, atsiremia į dvi
nepilnai teisingas prielaidas:
a. Praeityje lietuviškoji mo
kykla buvusi “viso mūsų gyve
nimo centras ir širdis” ir “ne
buvo tada nė kalbos, kad vai
kas neitų į lietuvišką mokyk
lą”.
b. Dabar mokykla “griūva”,
nes visuomenės domesys ir fi
nansai esą nukreipti kitur,
labiausiai į politinę veiklą.
Pagaliau jis operuoja Kana
dos patirtimi, o priekaištauja
JAV lietuviams, vargu arčiau
su esama padėtimi susipaži
nęs.

Problema sena
Lietuviškosios mokyklos ir
lituanistinio ugdymo proble
mos dabartine prasme nebuvo
tremtinių stovyklose Vokieti
joje greičiausiai ne dėl visuo
tinio tremtinių tautinio sąmo
ningumo, bet dėlto, kad kito
pasirinkimo nebuvo. Tuomet
beveik visi leido vaikus į lie
tuviškas mokyklas, ir moky
tojai gausiai telkėsi į mokyk
lų klases, nors ir nevisada
tautinio idealizmo vedami.
Nevienas jų ten ėjo dėl mais
to priedo ir cigarečių. Vėliau
kaikurie buvusių stovyklų mo
kytojų, atsiradę Amerikoje ir
kituose Vakarų pasaulio kraš
tuose bei gavę pelningus dar
bus, nei patys veržėsi mo
kytojauti, nei vaikus lietuviškon mokyklon leido . .. kad
nesugadintų anglų kalbos ak
cento. Pavartę 1950-55 metų
lietuviškų laikraščių komplek
tus, užtiktume priekaištų net
buv. augštiems nepriklauso
mos Lietuvos pareigūnams,
kurie jau tada vaikų į lietu
viškas mokyklas neleido. Pa
dėtis ir tada nebuvo jau to
kia skaisti, kaip kad vaiz
duoja A.R.
Tačiau valandėlę sutikime
su straipsnio autoriumi, kad
pradžioje politiniams pabė
gėliams “lietuviškoji mokyk
la buvo viso mūsų gyvenimo
centras ir širdis”: idealis
tai mokytojai dirbo išsijuo
sę, tėvai talkino, visuomenė
rėmė. Bet kaip tada jis išaiš
kintų to darbo rezultatus, ku
riuos jis pats štai kaip ap
taria: “Dabartiniai tėvai yra
neseniai buvęs jaunimas — vi
durinioji mūsų karta”. Ir ta
karta, išaugusi idealios lie
tuviškos mokyklos poveikyje,
nelabai ideali: “neturinti lai
ko” lietuviškam švietimui —
savo vaikų į lietuvišką mokyk
lą nenorinti leisti ir idealis
tų mokytojų tai mokyklai be
veik visai nedavusi.
Ar neatrodo, kad A.R.,
operuodamas aštriais kontras
tais, buvusios “idealios mokyk
los” reikšmę pats nuvertino,
nes jos darbo rezultatai esą
skurdūs?
Gal būtų arčiau tiesos, tvir
tinimas, kad anksčiau lietuviš
koji mokykla turėjo daugiau
idealistų mokytojų, daugiau
lituanistiniam švietimui im
lių mokinių ir tėvai jautriau
į lietuviškąjį savo vaikų švie
timą žiūrėjo. Tačiau toli gražu
visuotinio užsidegimo nebuvo.
Jei būtų buvę, rezultatai bū
tų buvę geresni. Iš antros pu
sės, dabartinės mokyklos pa
dėtis nėra jau taip tragiška:
nors mokyklos pamatai silpsta,
bet ji negriūVa. Visomis jėgo
mis silpnėjimo procesą reikia
stabdyti, tačiau nereiktų tu
rėti iliuzijų, kad yra galima
jį pasukti stiprėjimo linkme.
Turime priimti tikrovę ir joje
atitinkamai elgtis.

sukurta, kai “visuomenė ir jos
vadovai, fondų mecenatai,
svarstydami lietuviškus pro
jektus, mokyklos reikalus sta
tydavo pirmoje vietoje. Dažnu
atveju kiti projektai gaudavo
tik tai, kas nuo mokyklos lik
davo”. Dabar — “visuomenės
vadovai ir mecenatai pasime
tė lietuviškųjų darbų vertini
me”.
“Tai ką daryti?”, klausia A.R.
ir atsako: nustoti ginčytis dėl
pirmos vietos laisvinimo hier
archijoje ir stiprinti mokytojų
kadrą — “jei negalima kitaip,
skirti mokytojams tiek lėšų,
kiek jie gauna viešosiose mo
kyklose”. Čia pat autorius pa
stato retorinį klausimą “ne
turime pinigų” ir nurodo kur
pinigai eina: “O kiek gi vien
šiemet kainuos Pasaulio Lietu
vių Dienos, universiteto ka
tedra ir samdytoji Kaliforni
jos bendrovė? Vieno milijono
dolerių į metus vargu ar už
teks".
Reikia vėl suabejoti pagrin
dinės A.R. prielaidos teisingu
mu. Gal Kanadoje buvo kitaip
negu Amerikoje, ir viskas ėjo
mokyklai, o tik likučiai kitiems
projektams. JAV-se bent pir
mąjį penkmetį lietuviškoji
mokykla nieko negavo iš jokių
fondų. Nesant vadovėlių, patys
mokytojai savo lėšomis ruošė
mokymo priemones. Maždaug
tuo pačiu metu Amerikos Lie
tuvių Taryba neįgyvendina
mam projektui — genocido
konvencijos
ratifikavimui
pravesti
svetimtaučiui
R.
Lemkinui išmokėjo keliasde
šimt tūkstančių dolerių. Tuo
metu brangūs doleriai buvo iš
mesti lyg į vandenį. Tik su
Lietuvių Bendruomenės įsikū
rimu ir stiprėjimu pradėjo
augti ir stiprėti lietuviškoji
mokykla. Šiuo metu Ameriko
je tik žydai ir lietuviai turi
centralizuotus mokyklų tink
lus. Lietuviškajai mokyklai
iš viešųjų fondų ir privačios
paramos kasmet ateina tikrai
nemažiau 300.000 dolerių.
A.R. remiasi Kanados lie
tuviškų mokyklų pavyzdžiais, o
priekaištauja Amerikos lietu
viams. Ar iš tikro jis mano, kad
JAV-se sustabdžius lituanisti
nės katedros kūrimą, atsisa
kius Pasaulio Lietuvių Dienų
organizavimo ir likvidavus
Amerikos Baltų Laisvės Lygą
lietuviškos mokyklos Kanado
je sustiprėtų? Nežinau, kokios
sumos tiems projektams vyk
dyti ateina iš Kanados lietu
vių, tačiau abu dalyvavome
1981.XI.7-8 įvykusiame VLIKo
seime Klevelande ir matėme
Kanados lietuvių 50.000 do
lerių čekio iškilmingą įtei-,
kimą VLIKo veiklai paremti.
A.R., pirmą dieną dalyvavęs
kaip svečias, antrą dieną ga
vo L. Ūkininkų Sąjungos cent
ro kredencialus, tapo forma
liu atstovu ir dalyvavo lėšų
telkimo VLIKo veiklai paremti
svarstymuose. Jei Kanados
lietuviai pinigų pašykšti lie
tuviškai mokyklai, gal tada
buvo laikas kelti mintį, jog
dalis tų sumų galėtų būti nu

kreipta mokyklų paramai. Jei
ne tada, tai bent paskelbtame
straipsnyje.
Taip pat sunku patikėti, kad
geri atlyginimai į lietuviškas
mokyklas atvestų idealistus
mokytojus. Jei idealistai mo
kytojai nedavė patenkinamų
rezultatų praeityje, tai kaip
dėti viltis į tuos, kurie ateis
dirbti už pinigus? Gi straips
nio autorius nurodo į pinigus
kaip veik į vienintelę priemo
nę “griūvančiai mokyklai” iš
gelbėti.
Iš tikro, ką daryti?
Rašančio nuomone, reiktų
a. Nedramatizuoti padėties.
Peršviesios spalvos praeičiai,
pertamsios dabarčiai tik ken
kia ramiam klausimo svarsty
mui.
b. Vienų gerų projektų ne
stabdyti kitų projektų naudai.
Praeityje daugelis net gerų
katalikų priekaištavo vysk.
Vincentui Brizgiui, kad per
daug lietuviško pinigo leidžia
ma koplyčių statymui Vašing
tone ir Romoje. Vyskupas įvyk
dė didelius ir reikšmingus pro
jektus, ir kiti lietuviški dar
bai dėl to nenukentėjo. Dide
lė klaida priekaištauti tiems,
kurie pozityviems darbams tel
kia kapitalą. Kitas klausimas,
kai eina kalba apie panaudo
jimą fonduose jau sutelktų pi
nigų.
c. Išsiaiškinti lietuviškosios
mokyklos vietą tautinės sąmo
nės jaunojoje kartoje ugdymo
procese. Mūsoji vargo mokykla
nėra vienintelė ir galbūt net
nepagrindinė priemonė. Juk
yra jaunuolių, kurie gan gerai
kalba lietuviškai, lankę ne
blogas lietuviškas mokyklas, o
lietuviškam gyvenimui yra mi
rę. Yra, iš antros pusės, ir to
kių, kurie blogai kalba ar net
nekalba lietuviškai, o jau ta
pę šviesiais jaunosios kartos
pavyzdžiais. Esu girdėjęs jau
nųjų pareiškimų, kad Dainava
pastūmėjusi į lietuvišką veik
lą. Yra daug veiksnių, kurie
formuoja jauno lietuvio dva
sią lietuvybei: šeima, mokyk
la,
organizacijos,
spauda,
kongresai,
demonstracijos,
diskusijos, konkursai ir t.t.
Tų veiksnių poveikiui nusta
tyti reiktų mokslinės studijos.
d. Jei kurioje vietoje lietu
viška mokykla skursta dėl pi
nigų trūkumo, kolektyvinėmis
pastangomis jį vertėtų paša
linti. Reikalui esant, Kanadai
turėtų patalkinti ir JAV-bių
lietuviai, nes JAV LB kultū
ros ir švietimo taryboms ten
ka pačios stambiosios fondų
ir LB krašto valdybos skiria
mos sumos; Kanadoje, atrodo,
nueina politikai.
e. Atskirose vietovėse giliai
savo vaikų lietuvišku auklėji
mu susirūpinę tėvai turėtų
susiburti į tam tikrus priva
čius branduolius ir bendromis
pastangomis spręsti vietos
mokyklos problemas. 3-5 tuo
reikalu užsidegusios šeimos
gali daug pasiekti, spren
džiant ir mokytojų, ir patal
pų, ir pinigų klausimus.

Europos lietuvių savaitė
(Atkelta iš 1-nio psl.)

ir Europos Lietuvių Fronto bi
čiuliai. Tradicinėje Tėvynės
valandėlėje, šalia Maironio,
minėtos ir kitų mūsų rašytojų
sukaktys — Antano Baranaus
ko, Vinco Pietario, Vinco
Krėvės, Antano Vienuolio ir
Bernardo Brazdžionio.
Meninėje programoje daly
vavo rašytojai — Kazys Barėnas, Eduardas Cinzas, poetė
Eglė Juodvalkė, dainininkės
— Laima Stepaitienė, Vida
Gasparienė, Violeta Rakaus
kaitė, vargonininkas Vytenis
Vasyliūnas.
Veikė
penkių
Lietuvos
fotografų,
pašto
ženklų bei rfionetų parodėlės.
Religinei programai vadova
vo kun. dr. Steponas Matu
lis.
Šios studijų savaitės ren
gimo naštą pakėlė veiklieji
Londono lietuviai: DBLS pirm.
Zigmas Juras, Mečys Bajorū
nas, Petras Mašalaitis, Po
vilas Tričys ir kiti.
Savaitę savo dalyvavimu
Ar tie vaistai?
pagerbė Lietuvos diplomati
Nustatęs diagnozę, straips niai atstovai Londone ir prie
nio autorius prirašo ir receptą Šv.Sosto — Vincas Balickas ir
ligai gydyti. Čia vėl verta pa S. Lozoraitis, jn., PLB pirm.
sekti jo logikos linijas. Anot Vytautas Kamantas, Pasaulio
jo, idealistinė mokykla buvo Lietuvių Jaunimo V Kongreso

rengėjų komiteto pirm. Vio
leta Abariūtė.
Savaitės uždaryme buvo pri
imtas toks sveikinimas:
“XXIX-sios Europos Lietu
viškųjų Studijų Savaitės da
lyviai, susirinkę Anglijoje ir
išklausę pranešimą apie ‘LKB
Kronikos’ dešimtmetį, reiš
kia gilią pagarbą ir meilę
‘Kronikos’ leidėjams, redak
toriams ir bendradarbiams, o
ypač tiems, kurie nukentėjo,
remdami šį nenuslopinamą
tautos sąžinės balsą.
Dėkodami Viešpačiui už pra
ėjusį ‘LKB Kronikos’ dešįmtmetį, prašome palaimos vi
siems, nuo kurių priklauso,
kad ‘Kronika’, kaip iki šiol,
toliau sėkmingai faktų kalba
skelbtų Lietuvos
Katalikų
Bažnyčiai daromas skriaudas
ir liudytų pasauliui nepalau
žiamą lietuvių tikėjimą ligi
galutinės tiesos ir teisės per
galės mūsų Tėvynėje”.
Nutarta surengti 30-ją Euro
pos Studijų Savaitę kitais me
tais V. Vokietijoje, Augs
burgo mieste.
Apie praėjusios savaitės dar
bus kiekvieną dieną iš Lon
dono pranešinėjo “Laisvės ra
dijo” korespondentai.K.

Šukytė Čikagoje ir Toronte
J. ŠLAJUS

sų spaudoj pareiškė, kad Šu
kytės koncertas buvo didelis
kultūros įvykis, neišmatuo
jamas įprasto pinigo verte.

Lietuvių Fondo vadovybė
rugpjūčio 10 d. “Dainos” val
gykloje painformavo lietuvių
Dr. Kazys Ambrozaitis pa
spaudos ir radijo atstovus
aiškino,
kad L. Fondo tikslas
apie iškiliosios Muencheno
nėra
iš
koncerto
gauti pelną, o
operos solistės Lilijos Šukytik sudaryti sąlygas pagerbti
tės-Sukis koncertą. Lietuvių
Fondo kviečiama, sol. Šukytė pasaulinio garso lietuvaitės
dainavimą.
mielai sutiko su koncertu at
Marija Remienė, LF rengi
vykti į Čikagą. Koncertas,
rengiamas LF 20 metų veiklai nių vedėja, paaiškino, kad
paminėti, įvyks Marijos mo prieš atvykdama su koncertu į
kyklos auditorijoje rugsėjo 18, Čikagą, Šukytė iš Europos at
šeštadienį, 7 v.v. Bilietai skris į Kanadą dainuoti Makle
platinami Vaznelių prekybo rio keturiuose koncertuose
je. Šukytė savo akomponiato- su simfoniniu orkestru. Jai
rium pasirinko vieną iš pir pasisekė turėti vieną laisvą
maujančių pianistų — Antaną savaitgalį, kurį per Lietuvių
Fondą paskyrė Čikagos ir jos
Smetoną iš Klevelando.
apylinkių lietuviams.
Informaciniame
susirinkime
MONIKOS LEMBERTIENĖS rūpesčiu išleista muzikos plokštelė paminėti savo vyro PRANO LEMBERTO 15
Lilija Šukytė, lyrinis operos
metu mirties sukakčiai. Joje jrekorduotos įvairiu kompozitorių sukurtos melodijos Pr. Lemberto žodžiams. Re dalyvavo LF tarybos ir val
dagavo muz. GIEDRA GUDAUSKIENĖ. Nuotraukoje — plokštelės sutiktuvėse Bostone. Pirmoje eilėje — J. Gai dybos nariai. Stasys Baras, sopranas, yra gimusi Vilniuje.
delis, M. Lenibertienė. St. Liepas, p. Gaidelienė; antroje eilėje — V. Pimenovienė, Iz. Vasyliūnas, J. Sonda, J. gerai žinomas pirmaeilis te-z Kartu su motina 1944 m. pasi
Vizbaras
Nuotr. Kazio Daugėlos noras išeivijoje, LF tarybos traukė į Vokietiją. Vaikystę
pirmininkas, pranešė, kad Li praleido stovyklose. Išsimoks
lija Šukytė paskutinį kartą lino Kanadoje. 1961 m. baigė
Čikagoje koncertavo prieš 12 muzikos konservatoriją To
metų, kai dainavo Metropoli ronte ir gavo pianistės diplo
tan operoj Niujorke. Tai bu mą. Kitais metais toje pačio
Knyga žinijai papildyti ir maloniai laiką praleisti
vo paskutinis jos koncertas je konservatorijoje sėkmingai
Amerikoje. Šiame krašte, sa baigė dainavimo klasę. Po to
apsisiautusio teisėjo. Antai,
Parnešti vaistai pagelbėjo.
A. KALNIUS
kė, jos vardas nėra taip išpo tęsė studijas Toronto univer
jis negalėjo ramia sąžine Ligonis sekantį vakarą pasi
Šią antraštę parinkau iš ne
siteto muzikos fakultete, la
spręsti baudžiamąją bylų, nes kvietė Butkį vakarienės. Mat puliarintas, tačiauy Europoj
labai
vykusio atsiliepimo,
ji yra nepaprastai garsi. Šuky vindama balsą pas garsiąją
jis net kiekviename nusikaltė iš namų buvo atsivežęs viso
paskelbto M.G., gal kokio jau
tė yra labai augšto lygio dai Metropolitan operos žvaigždę
lyje jieškojo gėrio pradų. Jam kių skanėstų. Po vakarienės
nuko, šiame laikraštyje 20.V.
nininkė, ir kiekvienam iš mū Ireną Jessner. Dainavimo stu
žmogus buvo reikalingas auk vaišintojas pasakė: “Ne
82. Girdi, “žiūrėk jau netoli
sų yra didelė garbė, kad ji yra dijas baigė pirmąja su gar
lėjimo, o ne kalėjimo sienų. užmiršk, kad Penkaitis — ta
90 m. senukas, prieš 40 metą
lietuvaitė. Yra svarbu parody bės pažymėjimu.
Gi aplamai bylose jis steng vo geriausias draugas. Jeigu
buvęs teisėjas, rašo atsimini
Nuo 1964 m. pradėjo dainuo
ti ir kraštui, kad mes turime
davosi kaltintoją ir kaltina kas nors tave nuskriaus, pa
mus”. .. Toliau jis gana “kri
gerų talentų. “Patikėkite man, ti pagrindiniuose operų vaid
mąjį sutaikinti. Ir tai labai sakyk man — aš apginsiu. Kai
tiškai” supeikia ne tik senuką,
kaip dainininkui, kalbėjo sol. menyse Kanadoje. Stratfordo
dažnai pavykdavo.
žmogui taip skauda, kaip man
bet apibara net ir leidėjus,
St.
Baras, Lietuva dar neturė festivalyje, Ontario provinci
Apie knygos turinį ribotame kartais, tai ir pasidarai ner
kodėl jie “nesiima tam tikro
jo tokios dainininkės, Lilijos joj^ net 33 spektakliuose at
apraše neįmanoma atsiliepti. vingas ir piktas . ..”
atsargumo”, leisdami tokius
Šukytės tobulas dainavimas liko Mozarto operoj “Figaro
Joje tiek straipsnių ir straips
Taigi tokia, regis, maža gy pralenkia visas krašte dainuo vestuvės” kontesos Almavivos
atsiminimus. Jie tartum “ne
nelių, užimančių nuo kelioli venimo atskalėlė, bet, žiūrė
mato, kad atsiminimą rašymas
jančias solistes, kurios dabar vaidmenį.
kos eilučių iki keliolikos pus kit, kokia didelė pedagoginė
Sol. Šukytė šešerius metus
yra tik savęs ir šeimos išgar
ten yra jų žvaigždės. Ir man ro
lapių, kad net antraštėles bū knygos puošmena! Ogi tarp
sinimas”. Čia esama ir daugiau
dos, reikia parodyti, kad esa dainavo Metropolitan operoje
tų sunku išvardinti. Gal užtek profesinių ir praktinių savo
me vienos tautos vaikai ir iš Niujorke. Be to, dainavo Mi
priekaištą, kurią nė vieno se
tų paminėti, kad autorius yra laikotarpio aprašymų Č. But eivijoje turime gerų talentų. lano ir kituose operos teat
nukas nenusipelnė.
gilių išplaukų žmogus: jis ro kys savo atsiminimuose yra
Taigi, čia eina kalba apie bu
Šukytė yra kilni tremties duk ruose.
manų ir scenos veikalų rašy nemažai prikaišiojęs ir tokių
Nuo 1973 m. Šukytė daugiau
vusio teisėjo Česlovo Butkio
ra, mes turime ja didžiuotis ir
tojas, recenzentas, filmų bei gėlyčių.
siai dainuoja Europoje: Vie
knygą “Teisėjo atsiminimai".
pagerbti”.
scenos aktorius (nors nenuola
Autorius gana plačiai rašo
Berlyno,
Frankfurto,
Tarybos pirm. St. Baras nuo nos,
Matyt, nuo daugelio šimtą
tinis), deklamatorius ir apla apie savo jaunystę, gyvenimą
širdžiu žodžiu pasveikino LF Muencheno teatruose.
metą kaikurią sąmonėje dar
mai jautrus meniškiems polin Rusijoje ir ten vykusias studi
Čikagos Lietuvių Operoj dai
informacijos vedėją Antaną
yra užsilikusi mintis, jog ra
kiams, profesorius, mokytojas jas, apie sugrįžimą ir veiklą
Juodvalkį, sulaukusį 70 metų, navo “Traviatos” (penkiuose
šyti atsiminimus apie savo gy
ir aktyvus visuomenininkas. Lietuvoje, sutiktas joje pro
ir padėkojo už rūpestingai pastatymuose) ir “Gražinos”
venimą nedera. O Č. Butkys,
Žinoma, tokio išsiauklėjimo blemas, o taip pat ir apie gy
pastatymuose.
tvarkomą LF informaciją.
jau giliai įsibridęs į 9-tą de
žmogus turi ir apie ką rašyti. venimą Vokietijoje. Aplamai
JAV-se Lilija yra koncerta
Dr. Gediminas Balukas, LF
šimtmetį, ėmė ir parašė. “Nu,
O čia dargi eibės pripuolamų gyvenime yra patyręs gana ne valdybos pirmininkas, paste vusi amerikiečiams ir lietu
in ką čia dabar panašu", pa?
nuotykių, netikėtumų ir po malonių ir net pavojingų prie
bėjo, kad prieš dvylika metų viams, gavusi puikių atsilie
sakytą galulaukių pilietis.
žiūrių į savo darbą nusako jo šybių, kurių jam pavykdavę iš
apie įvykusį Šukytės koncer pimų spaudoje. Dabar, dvyli
VI. Butkienė-Čekonytė, pa
būdą ir pagarbiai nuteikia vengti dėlei savo greito susi
tą su simfoniniu orkestru Či kai metų prabėgus, pagarsė
ruošusi Butkio atsiminimus
skaitytoją. Štai ištrauka iš ap vokimo aplinkoje.
kagoje palankiai rašė ameri jusi solistė, Lietuvos dukra,
spaudai, sū ta šimtmečiais nu
rašymo “Beždžionių lizdas”.
kiečiai
kritikai, o muzikos vėl laukiama Kanadoje ir Či
sidriekusia nuomone taip pat
Reikia dar atskirai užsi
J Kauno apygardos teismo
kritikas Balys Chomskis mū kagoje.
nesutinka: "Pagyvenę nepri
minti,
kad
nemokėjimas
lie

civilinį skyrių dažniausiai bu
klausomoj Lietuvoj ir pamatę
vo siunčiami vyresnio amžiaus tuvių kalbos buvo viena iš jo
daugiau pasaulio, negu tik sa
teisėjai, kartais negaluojan didžiųjų problemų. Mat šeimo
vo kaimo galulaukes, pradė
tieji ir nervingi. Dėl to jie je buvo kalbama lenkiškai.
jome atsikratyti to vergiško
BALYS GAIDŽIŪNAS
tarpusavy retkarčiais nesugy Dėlto Rusijoje jam buvo sun
papročio, nebesigėdiname sa
ku
susieiti
su
lietuviais
stu

vendavo, ir už tai jų įstaigą
vo gerai įgyvendintą darbą, kažkas pavadino “Beždžionių dentais. Sugrįžęs į Lietuvą,
išmokome jais patys džiaug
patyrė nemažai vargo tarny
lizdu”.
tis ir tuo džiaugsmu dalintis
Alytaus sesijos metu tarp binėje plotmėje. Bet pasiry
su kitais. O tai labai sveikin
Tautos šventę švenčiant
kitų teisėjų buvo ir Butkys su žimas ir darbas nugalėjo vi
tinas reiškinys.” Aišku.
sas
kliūtis.
Taip
ne
tik
Butkys,
Penkaičiu. Posėdžiui pasibai
Brolau, kalbu ne vėjams ir laukams,
Nevienas knygos mylėtojas gus, sesijos pirmininkas Pen- bet ir jo žmona, prancūzaitė,
Kalbu, kaip savo kraujo giminei,
atsiminimą knygomis yra len
kaitis savo kolegoms padarė greitai išmoko lietuviškai kal
Kaip artimui, kaip einančiam drauge,
tynas apkrovęs. Nesvarbu kie
pastabą: “.. . byloms reikia bėti, ir abu uoliai reiškėsi
Todėl išgirsk ir nenumok ranka no jos parašytos — jauno ar'segeriau pasiruošti ir jų neati kultūrinėje lietuvių veikloje.
Tuojau praverki uždarytą langą
no, kieno patirtis bei pergy dėti”. Butkys jam atsakė: “Aš
Netenka abejoti, kad knygos
Ir pats i saulės šviesą atsistok.
venimai aprašyti — paties au savo paties informacijai su gerbėjas “Teisėjo atsimini
toriaus ar kitą. Vadinasi, atsi
Reikia augščiau pakelti galvą ir toliau matyt skaičiau šio posėdžio bylas mus” skaitys su malonumu.
minimą knygos taip pat turi
Česlovas Butkys, TEISĖJO
Ilgoj kovų vagoj jau maurai želia,
ir radau, kad iš mano devynių
savo gerbėjus, kaip mokslo
ATSIMINIMAI . Išleido “Lie
referuotų bylų yra atidėta vie
O mes kalbėdamies perplyštam į kelias dalis.
veikalai ar grožinės literatū
tuviškos Knygos Klubas”. Vir
na, iš kolegos Butkos atidėtos
Susipiltam ir lūžtant griūvančiam krante.
ros kūriniai.
šelis — Jonės Karužaitės,
dvi bylos, o iš tamstos, pone
Tik išmaldos mes prašom, o turim reikalaut spaudė “Draugo” spaustuvė.
Kadangi kaikurie įvykiai
pirmininke, iš devynių bylų
Ne
elgetaut išėjom, o namo parnešti šviesą.
Čikaga, 1982 m. Kaina — $10
Butkio knygoje kaikam gali
buvo atidėtos septynios!”
JAV.
atrodyti abejotini, tai auto
Nieks nepadės nustumti praradimo debesį.
Penkaitis, labai supykęs,
rius savo, kaip teisėjo, garbės
O ašarom tikrai jo nenustumsim.
žodžiu patikina, kad tai, kas sušuko. “Prašau nekišti savo
Atsiųsta paminėti
Reikia patiems įtempti raumenis ir protą,
parašyta, yra tiesa. O ir apla nosies, kur nereikia!”
Reikia nušviest vienybės mintį ir paspartini žingsnį.
Dr. Jonas Grinius, GROŽIS IR
Butkys netylėjo: “Jeigu tams
mai atsiminimai yra rašomi
Kitaip mes liksim dulkėm užneštam kely
MENAS. Estetikos pagrindai. Ant
ne abejonėms sukelti, o auto ta, pirmininke, nekištum savo rasis pataisytas ir papildytas lei
Ir mus sutrins įsibėgėję laiko ratai.
riaus aplinkos ir įvykią pergy nosies taip klaidingai, tai ir aš dimas. Roma 1981 m., 399 psl. Kai
venimams apsakyti bei savo savo nebūčiau kišęs. Tik ati na — $20 JAV. Tai papildytas at
taisiau klaidingą užmetimą!”
nuomonę pareikšti.
spaudas iš 1938 m. Kaune išleisto
O nesusipratimas baigėsi V.D. Universiteto Teologijos-Fi
Panašiai savo knygoje rašo
ir Č. Butkys. O jo gyvenimo sro štai kaip: jau sutemus Butkys losofijos fakulteto veikalo.
PASAULIO LIETUVIS, 1982 m.,
vė jį nešė gana vingiuota, ne nugirdo Penkaitį dejuojant.
ramia ir dažnai pavojinga va Šeimininkė, paklausta, ko ji *6-7(152-153) nr. Redaktorius —
ga. Dėl to apie jį ir jį supusią sai dejuoja, paaiškino, kad Bronius Nainys. Adresas: 5620 S.
Kanadoje gyvenąs ir daug čių. Jis sakėsi nesąs pianis
aplinką skaityti ne tik įdomu, jam labai skauda koją. Butkys Claremont Ave., Chicago IL 60636.
bet ir prasminga. Juoba, kad skubiai užėjo pas ligonį ir pa USA. Metinė prenumerata — $10 metų praleidžiąs atostogas tas, nors pianino muzikos mo
JAV.
Kennebunkporte
baritonas kosi nuo 6 metų amžiaus. Yra
atsiminimai parašyti taisyklin klausė, ar jam ko nereikia. Šis
P. Dr. Juozas Vaišnora MIC.,
ga kalba ir lengvu stiliumi, bet- pasiskundė, kad skauda koją, o ERZBISC HOI JURGIS MATULAI Antanas Keblys ir šiemet davė baigęs McGill universitetą
rečitalį liepos 24 d. Kenne- Kanadoje, kur jis ir gyvena.
kokio išsilavinimo skaityto nepasiėmęs vaistų.
TIS 1871-1927. Ein Apostel der
“Gal turite receptą?”, But lebendigen Kirche. Christiana- bunkporto Tėvų pranciškonų Baigė kompoziciją ir diriga
jams prieinamu.
Autoriaus gyvenimo nuti kys paklausė.
Verlag Stein Am Rhein, 1982, S. vasarvietėje. Jo programą, vimą, turi savo įstaigą, kur
“Turiu”.
kimai nerti tokie, kaip nuoty45. Vertė kun. K. Senkus, reda kaip ir visada, sudarė liau dirba kaip kompozitorius, ra
dies dainos ir originalios
šydamas muziką įvairioms pro
“Tai duokite man. Aš nuei gavo prof. Guenther Lenz.
kią romanuose. Ne, jie yra rea
mūsų lietuvių kompozitorių goms — komercinėms ir kito
lūs įvykiai, dažnai skirtingi siu į vaistinę . ..”
LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1982
“Kurgi čia eisi tokiame ore!” m., 5 nr. Redaktorius — Juozas sukurtos dainos. Naujiena kioms. Iš to jis pragyvena. Tai
nuo įprastos kasdienybės, ku
ri yra patiriama didelės žmo Mat lauke lijo, tamsu ir iki Vaišnys, SJ, 2345 W. 56th Street, buvo ta, kad A. Keblys atvyko nauja sritis, ypač mūsų lietu
su savo akomponiatoriumi, vių tarpe, ir labai neįprasta.
nių gausos. Dėlto tokia reta pa vaistinės buvo pora kilomet Chicago IL60636, USA.
tirtis praturtina žmogų, nu rų kelio.
Joseph Ehret, BUCK IN DIE dar negirdėtu Kennebunkpor { klausimą, kurį kompozitorių
“Kas čia ypatingo. Juk pats. . . ZEIT III (trečia, praplėsta laida). te, jaunu, 25 metų Aleksandru labiausiai mėgsta, atsakė —
skendusį kasdienos smulk
Bachą, nes jis pasakė viską
tikrai nenueisi".
menose.
Eine weltpolitische Umschau. Stankevičium (Stanky).
Solistas padainavo dešimt ir labai gražiai.
“Deja, iki šiol nė vienas kan Basel 1980, p. 36.
Apie ką gi autorius savo kny
liaudies dainų, penkias ori
Aleksandras diriguoja trims
goje daugiausia kalba? Tik jau didatas man to nėra pasiū
MŪSŲ ŽINIOS, lietuvių jėzui
ne vien apie teismą vyksmą. lęs .. . Argi tikrai eisi, net po tų ir Jaunimo Centro Čikagoje ginalias ir tris dainas priedo. lietuvių chorams ir ruošia ka
Betgi ir ten, kur jis apie tai tokio pasikalbėjimo, kaip šian biuletenis, 1982 m. 5 (174) nr. Re Susilaukė daug katučių ir lėdinę plokštelę. Sėkmės jau
kalba, lengva pastebėti, kad dien pasitarimų kambaryje?”
daktorius — Antanas Saulaitis, komplimentų. Liaudies daina nam muzikui, kuris su entu
ziazmu kuria.
“Juk ir aš nelikau skolin SJ, administratorius — Petras yra visų mylima ir laukiama.
jų būta ne paragrafais apsiAtkreiptinas
dėmesys
į
A. Keblio programą sudarė
ramsčiusio, o veikiau žmogiš gas”, atsakė Butkys ir, paėmęs Kleinotas, SJ. Adresas: 2345 W.
akomponiatorių A. Stankevi
56 St., Chicago, IL 60636, USA.
(Nukelta į 9 tą psl.)
kuoju tarnybiniu drabužiu receptą, išėjo.

Senuko teisėjo atsiminimai

Kalbu ne vėjams

Kanadiečio koncertas Amerikoje

Tėviškės Žiburiai
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d KULTIMĖJE VEIKLOJE
Daii. Adonio Galdiko Lietu
vos peizažų parodų liepos 20-22
d.d. surengė Čikagos “Galerija".
Velionies kūrinius parodai pasko
lino juos įsigijusieji asmenys. Di

džioji jų dalis buvo gauta iš Vy
tenio ir Irenos Jonynų rinkinio,
įsigyto 1950-53 m., kai daii. A.
Galdikas gyveno Paryžiuje. Apla
mai parodoje buvo išstatyti ge
riausieji velionies peizažai, pri
klausantys kūrybiniam jo laiko
tarpiui Freiburge ir Paryžiuje.
Literatūros gerbėjų sąskrydis
rugsėjo 17-19 d.d. Annabergo
pilies rūmuose Bonnoje, V. Vo
kietijoje. bus skirtas M. Katiliš
kio romano “Miškais ateina ru
duo" aptarimui. Jis bus atliktas
diskusijų forma. įvadą į M. Ka
tiliškio kūrybą padarys iš Belgi
jos atvykęs rašytojas E. Cinzas.
Daugiatomę pasaulio meno
enciklopediją Japonijoje išleido
leidykla “Chibonsia". Jon yra
įjungtas išsamus straipsnis apie

dailininką ir kompozitorių M. K.
Čiurlionį, parašytas Itiro Kato.
Jis yra įsteigęs M. K. Čiurlionio
klubą Japonijoje ir jam vadovau
ja. Tuo straipsniu I. Katas savo
tautiečius supažindina su M. K.
Čiurlionio gyvenimu, kūryba bei
jos ištakomis.
Kun. Jonas Burkus, kelių re
liginių leidinių autorius, yra pa
rašęs naują knygą “Gaila man mi
nios". Joje gvildena Dievo gai
lestingumo klausimą, remdama
sis Šv. Raštu. Katalikų Bendri
jos mokymu ir mistikų pergyvenimais-regėjimais, ypač lenkės se
sers Faustinos, gyvenusios Kro
kuvoje ir Vilniuje. Knyga turės
256 psl. Kol kas spausdinama tik
jos santrauka “Pasitikiu". Pažy
mėtina, kad prieš sesers Fausti
nos skleistą Dievo gailestingumą
buvo pasisakę Lenkijos ir Lietu
vos vyskupai, net ir Roma. Po ke
liolikos metų, popiežiumi tapus
kardinolui
Karoliui Wojtylai,
sprendimas buvo pakeistas, re
miantis naujais dokumentais, leis
tas skleisti Faustinos pradėtas pa
maldumas.

Kernavės piliakalnius jau ket
virtą vasarą tyrinėja jungtinės
Vilniaus universiteto ir Lietuvos
Mokslų Akademijos istorijos insti
tuto ekspedicijos. Šiemetinėje
ekspedicijoje praktikos darbus
atliko antro kurso istorijos stu
dentai, vadovaujami archeologės
dr. R. Volkaitės-Kulikauskicnės.
Jos pranešimu, atlikti kasinėji
mai jau patvirtino kronikose mi
nimus 1365 m. ir 1390 m. kryžiuo
čių įsiveržimus į Lietuvą. Kerna
vės puolimus. Šiemet tvirtame
“Mindaugo sosto" piliakalnyje
rasta ryškių to laikotarpio sugrio
vimo bei gaisrų žymių.

Vilniaus miesto Lazdy nų rajoną
Architektų ir Žėručio gatvių kam
pe papuošė dekoratyvinė daii. E.
Palšytės-Kasperavičienės sukur
ta skulptūra "Kanklininkė”, vaiz
duojanti nuometu apsigaubusią
lietuvę moterį. Bronzinė jos fi
gūra yra pustrečio metro augščio. Projektą skulptūros aplin
kai paruošė architektė V. Jonuškaitė-Aukštikalnienė. Anksčiau
sukurta kinetinė E. Palšytės-Kas
peravičienės skulptūra “Vėtrun
gė" yra pastatyta prie Panevėžio
sporto rūmų.

Lietuvos kino studijos filmą
"Krepšinis, krepšinis,
krepši
nis . .
pagal literatūrinį savo
scenarijų sukūrė rež. Bytaute Pajėdienė, buvusi krepšininkė. Fil
mas yra skirtas Lietuvos krepši
nio šešiasdešimtmečiui. Jame pa
naudotos nuo laiko pageltusios
senos nuotraukos, laikraščių iškar
pos. veteranų prisiminimai, rung
tynių vaizdai.

Kraštotyrininkų ekspediciją Pa
liepių apylinkėje šią vasarą su
rengė Raseinių 11 vidurinės mo
kyklos mokytojai. Dalyvavo be
veik 50 pedagogų, kuriems vado
vavo lituanistė A, Rutkauskai
tė, aplankiusių 40 kaimų. Juose
užrašyta apie 200 vandenvardžių,
smulkių vietovardžių, žmonių
pavardžių, pravardžių, legendų,
padavimų, sudaryti tų kaimų apra
šai. Surinktoji medžiaga bus per
duota Lietuvos Mokslų Akademi
Dramos konkursą paskelbė jos lietuvių kalbos ir literatūros
JAV LB kultūros taryba. Laimė institutui.
tojui yra numatyta $2.000 premi
bail. Vaclovas Miknevičius,
ja, kurią parūpino JAV Lietuvių kaunietis keramikas, savo kiemą
Fondas. Kviečiami dalyvauti vi papuošė paminkliniu stogastulpių
so pasaulio lietuviai. I Konkursui rinkiniu “Manoji Lietuva". Jie yra
skirtos dramos veikėjų skaičiumi, skirti pagrindiniams
Lietuvos
scenovaizdžiais bei sceniniais reik miestas — Vilniui, Kaunui, Klai
menimis turėtų tikti saviveikli pėdai, Šiauliams, Panevėžiui, Aly
nių teatrų spektakliams bei jų tui, Kapsukui (Marijampolei),
gastrolinėms išvykoms. Pageidau Ukmergei, Utenai, Plungei, Ak
jama mašinėle parašytų rankraš menei, Neringai, Mažeikiams ir
čių, bet bus priimami ir aiškiai Šalčininkams. Stogastulpių kotai
ranka parašytieji. Konkursui siun yra gelžbetoniniai, o stogeliai ir
čiamos dramos pasirašomos slapy figūrėlės — raudonos terakotos.
vardžiu, autoriaus vardą, pavardę,
Lietuvos liaudies buities muadresą ir telefono numerį pride
zėjaus
Rumšiškėje muzikos teat
dant atskirame užklijuotame vo
rui
vadovauja
Povilas Mataitis,
kelyje. Premiją paskirs vertinto
jų komisija: pirm. Stasė Kelečie- talkinamas daii. Dalios Mataitienė (3352 So. Halsted St., Chicago, nės. Liepos 31 d. teatras suvaidi
IL 60608, USA), nariai — K. Bra- no premjerinį muzikinės tautosa
dūnas, A. Dikinis, D. Lapinskas kos spektaklį “Lietuvių gaidos”.
ir A. Valeška. Rankraščius rei Jam buvo panaudota .Adolfo Saba
kia atsiųsti pirm. S. Kelečienės liausko knyga "Lietuvių dainų ir
adresu iki 1983 m. kovo 31 d. JAV giesmių gaidos", išleista 1916 m.
LB kultūros taryba rezervuojasi Helsinkyje, talkinant suomių tau
teisę premijuotą dramą trejus me tosakininkui A. R. Niemiui. Dai
tus leisti vaidinti lietuvių išeivi nas A. Sabaliauskas surinko Va
jos teatrams. Po trejų metų visos balninko, Biržų, Nemunėlio Rad
viliškio apylinkėse. Tad pirmąją
teisės bus sugrąžintos autoriui.
spektaklio dalį sudarė dainuoja
Prof. dr. Peet Arumaa, estų mos bei įvairiais instrumentais
kalbininkas, pasižymėjęs lietuvių grojamos sutartinės: “Skumba
kalbos tyrinėtojas, birželio 21 d. skumba kunkliai”, “Septynios”,
mirė Stockholme. Velionis buvo "Atverstinė”, “Unt kaina avyžegimęs 1900 spalio 11 d. Tartu uni la žvylava", vestuvinė vyrų dai
versitete studijavo indoeuropie na “Šindei subatėlė". Sutartinių
čių kalbotyrą, slavistiką, finougris- atlikimui buvo panaudotos dautiką. Studijas gilino Berlyno ir dytės. skudučiai, ragai ir net se
Prahos universitetuose. 1930 m. noviškos septyniastygės kanklės,
išleido knygą vokiečių kalba "Lie pagamintos pagal etnografinia
tuviški tarminiai tekstai iš Vilniaus me Biržų muzėjuje turimą pavyz
apylinkės". Medžiaga buvo surink dį. Programon buvo įjungta pasa
ta lietuviškose salose — Gervė kotoja. o perėjimą į antrą spek
čiuose,
Lazūnuose, Zieteloje, taklio dalį pertraukos metu už
Dieveniškėse. 1934 m. apgynė pildė magnetofono juoston įra
doktorato disertaciją, pasinau šytos suomių liaudies dainos, pri
dodamas vokiškai parašyta ir 1933 minusios tautosakininkų A. Saba
m. išleista knyga "Lietuvių kal liausko ir A. R. Niemio draugys
bos asmeninių įvardžių istorijos tę. Antrajai daliai buvo pasirink
tyrinėjimai". Profesoriavo Tartu ta liaudies pasaka apie Joniuką
universitete 1934-44 m. Buvo pa ir Elenytę, inscenizuota P. Ma
skelbęs ir kitų smulkesnės apim taičio. Joniuką vaidino H. Bačiu
ties lietuvių kalbos tyrinėjimų. lis. Elenytę — A. Motiejūnaitė,
Jį ypač domino lietuviški vanden raganą — A. Rasimavičienė, se
vardžiai. tautosaka, baltų ir slavų nelį — R. Savickas, senelę — R.
kalbų santykiai. Planavo išleisti Kazlauskaitė. Pasakotoja buvo
lietuvių prozos rinktinę estų kal G. Kairienė. Scenovaizdžius bei
ba. Švcdijon prof. dr. P. Arumaa aktorių aprangą sukūrė daii. D.
pasitraukė 1944 m. vasarą. Pra Mataitienė. Pasaką papildė smul
džioje dirbo Lundo universitete, kioji tautosaka — balsų pamėg
1950-67 m. vadovavo Stockholmo džiojimai, keiksmai, piemenų iš
universiteto slavistikos skyriui, siskaičiavimai. Muzikai atstova
1956 m. buvo išrinktas Švedijos vo dainos', sutartinės, klegečių,
karališkosios humanitarinių moks barškintų ir barškalų triukšmas,
lų akademijos nariu. Kai Bosto ragų ir birbynių melodijos. “Lie
ne buvo leidžiama “Lietuviškoji
tuvių gaidų” spektaklio paruo
Enciklopedija”, suredagavo ir iš šimas užtruko daugiau nei dve
vertė straipsnius apie Estiją.
jus metus.
V. Kst.

8 psi.

Tėviškės Žiburiai
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Skautų veikla
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• Antroji XX-tosios Romu
vos stovyklos savaitė buvo skirta
iškyloms, pašnekesiams, egza
minams ir {žodžiams. Tolimesnes
3 dienų iškylas baidarėmis atli
ko prityr. skautai-tės ir vyr. skau
tės. Skautai vyčiai kandidatai
uoliai ruošėsi įžodžiui, kuris bu
vo atliktas rugpjūčio 19 d. Nau
jais vyčiais tapo A. Gvildys, P. Ka
rosas, V. Lukošius, S. Namikas,
P. Petrauskas, A. Saplys, A. Slapšys ir P. Sukauskas. Visi jie pri
imti į Romo Kalantos būrelį. Nuo
širdūs naujųjų vyčių pasisaky
mai išspausdinti stovyklos laikraš
tėlio “Kankorėžis” 4 nr. Linkime
jiems nebeužgesinti tų idealais
sušvitusių kibirkštėlių.
Dedant prie aukuro gėles, plaka
tėlius su įrašais, pareiškiant pras
mingus pasižadėjimus, rugpjūčio
20 d. vėliavą nuleidimo iškilmė
se stovykla užbaigta. Kaukių linksmavakario metu buvo nuotaikinga
proga visiems su visais atsisvei
kinti. O naktį nedideliame vado
vą ratelyje skautininko įžodį da
vė ps. Alvydas-Tomas Senkevi-

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

STEPHEN DR. IR BARRY' RD., gražus, dviejų miegamųjų vienaaugštis; užbaigtas rūsys, centrinis vėsinimas, privatus įvažiavi
mas; Prašoma kaina — $89,900.
HIGH PARK-RONCESVALLES, 9 kambarių namas, naujas šil
dymas, stogas ir 1.1.; dvigubas garažas. Prašoma kaina - $119,900.
ROYAL YORK-BLOOR, šešių kambarių vienaaugštis; užbaigtas
rūsys, dvi prausyklos garažas su privačiu įvažiavimu, gražus
kiemas. Prašoma kaina — $129,900.
SWANSEA, puikus septynių kambarių namas, maždaug 12 me
tų senumo; užbaigtas rūsys su baru; garažas su privačiu įvažia
vimu, gražus kiemas su vaismedžiais; viena skola iš 14%.
LAMBTON SQ., trijų miegamųjų kambarių butas bendranamyje
(condominium); dvi prausyklos, skalbykla bute, didžiulis balko
nas. Prašoma kaina —$89,500.
BLOOR-RUNNYMEDE rajone gražus šešių kambarių namas,
plius nepilnai užbaigtas šeimos kambarys (family room) su
išėjimu į kiemų; kedrinė veranda I-me augšte, skalbykla II-me
augšte; garažas su šoniniu įvažiavimu. Prašoma kaina -$119,900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555

Sportas Lietuvoje

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8
.

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI—virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

= MOKA UŽ:

90 dienų termin. indėlius .... 13'/4%
180-185 d. termin. ind......... 13
%
term, indėlius 1 metų......... 13
%
term, indėlius 3 metų......... 13
%
pensijų s-tą......................... 131/z%
spec. taup. s-tą.....................12 %
taupomąją s-tą ..................... 11 %
depozitų-čekių s-tą.................6 %
DUODA PASKOLAS;
asmenines nuo .................. 19 %
mortgičius nuo..................... 173/<%

10-3 =
10-3 =

Pirmadieniais
Antradieniais

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

10-8
10-8
9-1
9.30-1

=

=
E
E
=

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 sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS

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

2239 Bloor Street West.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
S K A IT YT U VĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD,
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

I CiGTOUHS

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

Telefonas 531-1305

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt.
Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

_ _

_

Telefonas 535-1258

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(2537 Wharton Way, Mississauga, L4X 2A8, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, Wharton Glen gatve
Sąžiningai' atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Lietuvių vaikų darželyje Toronte. Po vasaros atostogų jis pradės veikti
rugsėjo 20 dieną
Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

pasinaudojant
tarptautinės
“Interpol” policijos pagalba.
Teroristinį žudymą griežtai
pasmerkė Kanados vyriausy
bė, nes iš tikrųjų jis yra nu
kreiptas prieš turkus, kurie
nieko bendro nėra turėję su
1915 m. įvykiais. Armėnus bet
gi erzina faktas, kad jų skun
dą apie masinę armėnų tautžudystę Turkijoje atsisako
svarstyti ne tik dabartinė Tur
kijos vyriausybė, bet ir Jung
tinės Tautos. Pasak armėnų,
jie yra tapę pirmosiomis tautžudystės aukomis, gerokai pra
lenkdami žydų tautžudystę A.
Hitlerio laikais. Pastarajai
tegalįs būti duodamas antro
sios tautžudystės vardas.
Kanados ministeris pirm.
P. E. Trudeau, atostoginėje
kelionėje traukiniu V. Kana
doje apmėtytas pomidorais,
kiaušiniais ir net akmenimis,
staiga atšaukė rugsėjo 16 d.
turėjusią prasidėti kelionę
į Pietryčių Aziją. Gegužės 28
d. jis pranešė, kad, lankysis
Tailandijoje, Malezijoje, Sin
gapūre, Indonezijoje, Filipi
nuose ir Japonijoje, norėda
mas sustiprinti prekybinius
ryšius, jieškodamas naujų rin
kų Kanados gaminiams. Dabargi buvo pareikšta, kad pir
ma reikia sutvarkyti ekonomi
nius Kanados reikalus, ku
riems jis žada skirti pagrin
dinį savo dėmesį.
Ekonominiai reikalai iš tik
rųjų labai liūdni. Kanados
statistikos duomenims, bend
ra šio krašto apyvarta, apiman
ti visą gamybą ir paslaugas,
antrajame šių metų ketvirty
je sumažėjo 2,1%, o per visą
pusmetį nukrito net 4%. To
kio didelio kritimo Kanada
nėra turėjusi nuo pasaulinės
ekonominės krizės laikų. Nor
maliai bendroji Kanados apy
varta kasmet paaugdavo ke
liais nuošimčiais, o dabar ji
jau yra pradėjusi pavojingą
dardėjimą žemyn.
Liūdna žinia atėjo ir iš Ka
nados nedarbo draudos įstai
gų. Pernai per visus metus be
darbiams buvo išmokėta $4,8
bilijono pašalpos, o šiemet tik
per pirmą pusmetį toji pašal
pa pasiekė $4,1 bilijono. Ly
ginant su pirmuoju 1981 m.
pusmečiu, išmokos padidėjo
net 53%. Vien tik š. m. birže
lio mėnesį išmokos pasiekė
$674 milijono, kai tuo tarpu
pernykščiame birželyje jos
tesudarė $354 milijonus. Toks
spartus išmokų augimas išsems nedarbo draudos fondą.
Jam atstatyti sekančiais me
tais reikės gerokai padidin
ti nedarbo draudos mokesčius
darbininkams ir darbdaviams.
Kai Kanadą smaugia tokio
masto nedarbas, kaikurios
unijos tebesirengia streikuo
ti. Britų Kolumbijos vyriau
sybė savo tarnautojams buvo
pasiūliusi šiemetinį algų pa
didinimą 6,5%, sekančių metų
— 5%. Kanados vyriausybė sa

vo tarnautojams yra pasirinku
si 6% ir 5%. Britų Kolumbijos
valdžios tarnautojai tuojau
pat pradėjo streiką, kurį bet
gi nutraukė, kai buvo siekia
ma priverstinio sugrąžinimo
darban provincijos parlamen
to įsakymu. Dabar vėl siaiga
įvyko 24 valandų streikas, apė
męs 33.000 tarnautojų. Po jo
žadama tęsti rotacinius atski
rų unijų streikus, kaip kad sa
vo laiku darydavo Kanados
paštininkai.
Išmintimi nepasižymi ir Ka
nados automobilių gamyklų
darbininkų unija su savo va
du Robertu White. Ir Fordo,
ir Chryslerip, ir “General
Motors” darbininkai pasisa
kė už streiką, jeigu nebus pa
tenkinti jų reikalavimai būsi
moms sutartims pasirašyti.
Unija vis dar nori, kad naujo
ji sutartis padengtų metinę
10,8% infliaciją, pridėdama
dar ir normalų atlyginimo di
dinimą. Pirmo streiko taiki
niu rugsėjo 15 d. buvo pasirink
ta didžiausia “General Mo
tors” bendrovė, kurios auto
mobilių pardavimas šių metų
pirmajame pusmetyje sumažė
jo 387o, lyginant su tuo pačiu
1981 m. pusmečiu. Chryslerio
bendrovė ir JAV, ir Kanado
je buvo atsidūrusi ant bankro
to bedugnės kranto. Ją išgel
bėjo tik abiejų šalių vyriau
sybių garantuotos paskolos
ir pačių darbininkų nuolai
dos. Fordo ir “General Mo
tors” darbininkų unijos JAVse turėtas sutartis pratęsė
iki 1984 m. rudens, atsisakydamos atlyginimų padidinimo,
atidedamos 18-kai mėnesių
papildą infliacijos nuosto
liams išlyginti. Buvo atšauk
ta net ir kiekvienam darbinin
kui kasmet duodamų apmoka
mų asmeninių švenčių. Šio
mis nuolaidomis norima su
mažinti automobilių kainas,
kad pagausėtų jų pardavimas.
Kanados “General Motors”
bendrovė pasiūlė tą pačią tak
tiką ir savo kanadiškai darbi
ninkų unijai. Panašią pozici
ją yra užėmusi ir Fordo bend
rovė. Unijos betgi griežtai at
meta betkokias nuolaidas, ku
rios atpigintų automobilius.
Teigiama, kad Kanadoje auto
mobilių gamyba yra pigesnė,
nes darbininkai atlyginami
pigesnę vertę turinčiais Ka
nados doleriais, mažiau rei
kia mokėti už sveikatos drau
dę. Niekas taip ir nepaaiški
na. ką iš tikrųjų reiškia ta de
šimtis asmeninių apmokamų
švenčių darbininkams per me
tus, kurių niekas kitas Kana
doje nebeturi. Jiems tėra tik
įstatymais pripažintos valdi
nės šventės. Triukšmą sukėlė
Kanados “General Motors”
bendrovės vadovybės praneši
mas, kad d ė 1 streiko ir per
augsiu unijos reikalavimų ne
mažą dalį automobilių gamy
bos galbūt reikės iš Kanados
nukreipti į gamyklas JAV, kur
unijos pratęsė turėtas sutar
tis, padarydamos didelių nuo-

Pirmojoje futbolo lygoje šiemet
į pirmaujančias 22-jų komandą
gretas iškopė Vilniaus “Žalgiris”,
pasiekęs net I vietą. Rugpjūčio
II d. I vietą su 31 tašku užėmė
Maskvos “Lokomotyvas", buvęs
III vietoje. Antroje vietoje jis pa
liko vienu tašku mažiau turin
čias keturias komandas — “Žal
girį”, “Pamyrą”, “Nistrą” ir “Fa
kelą”. Vienas taškas yra labai
menkas skirtumas.
Praktiškai
dėl čempijono vardo dabar gru
miasi penkios komandos. Laimė
tojai bus perkeltas į augščiausiąją lygą. “Žalgiriui” labai svar
bios visos sekančios rungtynės,
galinčios sugrąžinti I vietą.
Vilniaus aeroklubo skraidymų
aikštelėje Kyviškėse įvyko Lie
tuvos augštojo pilotažo 15-tosios
pirmenybės. “JAK-52" lėktuvais
varžėsi 22 lakūnai įr 9 lakūnės.
Vyrą čempijonu tapo Vytautas
Lapenas, moterą — Violeta Ged
minaitė.
Jolanta Danilevičiūtė Austra
lijoje įvykusiose Europos jauni
mo stalo teniso pirmenybėse tapo
merginą čempijone, baigminėje
kovoje įveikusi vengrę Š. Pirčak
2:0. Ji taipgi priklausė Sovietą
Sąjungos merginą rinktinei, ko
mandiniu požiūriu laimėjusiai I
vietą.
Kaunietis R. Plungė, prieš 10
metą nustūmęs rutulį 20 m 24 cm,
ne tik pasiekė Lietuvos rekordą,
bet ir užsitikrino dalyvavimą
Muencheno olimpiadoje. Tą jo
rekordą Vilniuje dabar iki 20 m
82 cm pagerino vilnietis D. Stukonis. Pasiektas rezultatas yra
tarptautinio lygio.
Donecke surengtose sąjunginė
se bokso pirmenybėse pussunkiasvorią grupėje sidabro medalį ir
vicečempijono vardą išsikovojo
Algridas Jančiauskas. Įveikęs
visus savo varžovus, baigmėje
tepralaimėjo A. Koptevui. Abu
jie dabar atlieka karinę prievo
lę kariuomennėje.
Maratonu yra vadinamas tradi
cinis 11,4 km plaukimas Kuršią
mariomis iš Ventės Rago į Ni
dą. Po specialią varžybą baig
minei kovai iš 15 plaukiku buvo
atrinkti šeši kauniečiai. Plauki
mą laimėjo Artūras Labutis, Ni
don atplaukęs per 3 vai. 26 min.
15 sek. Keturiom minutėm nuo jo
atsiliko Haris Savičius.

Ateitininkų žinios

čius. Antrai savaitei vadovavo
ps. Linas Saplys.
• Romo Kalantos sk.-vyčių bū
relio vadu išrinktas si. Alvydas
Saplys. Globėju pakviestas s.v.v.sl.
Ramūnas Saplys, pavyzdingai bū
reliui vadovavęs pirmąją stovyk
los savaitę.
• LSS vadovybės nariai, daly
vavę Romuvos XX-mečio iškilmė
se, grįždami namo, turėjo pro
gos apžiūrėti kanadiečių stovykla
vietę “Woodland Trails”, apie 30
mylių į šiaurę nuo Toronto, ne
toli Auroros. Tenai yra numatoma
rengti LSS 65 metą sukaktuvinę
stovyklą 1983 m. rugpjūčio mėn.
• Romuvai aukojo po $100: Al
gis, Genė ir Auksuolis Valiūnai,
H. Šiaurys ir St. Jagėla. Ačiū rė
mėjams. Č. S.

Toronto ateitininkų veiklos me
tą pradžia — rugsėjo 19, sekma
dienį. Visi raginami organizuo
tai dalyvauti 10 v. Mišiose Prisi
kėlimo šventovėje. Po Mišių —
agapė Parodų salėje.
1981-1982 m. “Ateities” žurna
lo jaunimo konkurse torontiškė
Bernadeta Abromaitytė laimėjo
antrą vietą rašinių skyriuje. Svei
kinam. Nors premijos jau paskir
tos (28 iš viso), dar reikia mece
natą. Kas gali, prašome prisidė
ti finansine auka. Aukos siunčia
mos: Rev. K. Trimakas, 850 Dės
Plaines Ave., Apt. 49, Forest Park,
IL 60130, USA.
Sveikiname moksleivių globė
jus Vaidotą ir Žibutę Vaičiūnus,
sulaukusius dukrelės Austės. L.U.

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas *
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

537-3431
Namų: 494-0605

1576 Bloor Street West

Tel.:

Toronto, Ontario M6P 1A4

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonai 1-727-3776, 1-727-9161
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mortgičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

skolinkis

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
131/«% už 90 dienų term, indei.
13 % už 6 mėn. term, indėlius
13 % už 1 m. term, indėlius
13 % už 3 m. term, indėlius
13’/2% už pensijų planą
14 % už namų planą
12 % už specialią taup. s-tą
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

=
=
E
=
=
Ę
=
=
E
=

PARAMA
IMA.
ima.
už asmenines
paskolas nuo......... 19

%

už mortgičius
nuo
.................... 173/«%

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)

laidų automobilių pardavimui
padidinti. Kanadiškos unijos
vadas R. White šį prasitarimą pavadino atviru šantažu.
Jis, deja, nesupranta, kad dėl
streiko automobilius perkan
tys kanadiečiai nenukentės.
Jis galės įsigyti vis gausiau
perkamus japoniškus automo
bilius, kurie yra ir pigesni, ir
geresni už Kanadoje pagami
namus.

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

Geležinkelio žemes Toronte
prie Ontario ežero planuoja
papildomu 20.000 gyventojų
miestu paversti valdinė gele
žinkelio bendrovė “Canadian
National” ir privati “Cana
dian Pacific”. Geležinkelio
bėgiai būtų perkelti į vieną
bendrą koridorių. Tada liktų
106 akrai žemės į pietus nuo
Fronto gatvės ir Gardinerio
greitkelio tarp Yonge ir Bat
hurst gatvių. Toje teritorijo
je būtų įrengti parkai, čiuo
žyklos, finansinis Toronto sky
rius, išaugtų daugiaaugščiai
gyvenamieji pastatai. Būtų
vietos net ir Toronto univer
sitetui. Projektui įgyvendinti
reikėtų 10-20 metų, beveik
dviejų bilijonų dolerių. Tiki
masi, kad šias išlaidas leis
atsigavusi Kanados ekonomi
ja. Projektą entuziastiškai
sutiko Toronto miesto taryba.
Jo įgyvendinimas greičiausiai
bus pradėtas 1984 m., kai To
rontas švęs 150 metų sukaktį.

22 BELVIA ROAD, ------------------------------------------------------- ~
Etobicoke, Ont. M8W 3R3
Telefonas 252-8863

• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

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,

BALTIC

EXPORTING

CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
• 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

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

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

TORONTO"

1b SKAITYTOJAI PASISAKO
kaip praradimas komunikacijos
tarp tėv.ų ir vaikų, ypač kai ne
galima sava kalba nuoširdžiai
ir atvirai pasikalbėti. Tėvai tie
siog trumpina savo amžių.
St. Dargis

CEZARIUI. KAS CEZARIO
Al. Gimanto stripsnyje "Dekla
racijos ir darbai", paskelbtame
"TŽ" liepos 15 d., yra netikslumų,
liečiančių Lietuviškos Parapi
jos Metų iniciatorius. Prisidėję
prie naujo užmojo skelbimo ar
jo vykdymo nebūtinai jau yra ini
ciatoriai. Pasirašiusius po Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktu, mes vadiname signata
rais. bet ne iniciatoriais. Lietu
viškos Parapijos Metų iniciato
rius yra tas. kuris LP Metų mintį
iškėlė ir visų laika kruopščiai rū
pinosi. kad ta mintis būtų įgyven
dinta ne žodžiais, bet darbais.
Jis tuo reikalu kalbėjo ALRK Ku
nigų Vienybės ir Lietuvos vyčių
seimuose, rašė straipsnius spau
doje. supažindino Bostono arki
vyskupą kardinolą Humberto Me
deiros su LP Metų užmoju, kal
bėjo amerikiečių kunigams. Jo
paruošta LP Metų rezoliucija bu
vo pasiūlyta 1980 m. spalio mėn.
Čikagoje įvykusioje JAV LB tary
bos sesijoje, bet Al. Gimantas kaž
kodėl visai jo nepamini. Tam gali
būti dvejopa priežastis: išsiun
tinėta dokumentacija galėjo būti
atrinkta arba Al. Gimantas, nors
ją visą gavęs, skelbia netiesą.
Abiem atvejais yra tiesos slė
pimas.
Iš per 20 to neminimo iniciato
riaus parašytų laiškų LP Metų
paskelbimo reikalais 9 buvo para
šyti ir pasiųsti JAV LB krašto val
dybos pirmininkui Vytautui Kutkui. Jie turėjo būti jo sudaryto
je, nors ir nepasako kuriam tiks
lui išsiuntinėtoje, dokumentacinėje ' knygoje". Jeigu jų tenai nė
ra, tai ta "knyga" neturi objekty
vios vertės ir yra tik kaikam nau
dingų raštų rinkinys arba, Al. Gi
manto žodžiais tariant, “. . .tik
tuščia panegirika ar priešrinki
minė propaganda”.
Kas ir kiek prisidėjo prie LP Me
tų paskelbimo, bus galima rasti
“LP Metų Paskelbimo Eigos Kroni
koje", kuri neužilgo bus išsiunti
nėta lietuviškai spaudai, para
pijoms ir organizacijoms. Surink
ta dokumentacija bus padėta į mū
sų archyvus. Nuo istorijos,nebus
niekas slepiama. Skelbkime tiesą
arba tylėkime, kad nereikėtų raus
ti faktams iškilus į viešumą.
Aloyzas Astravas

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
Įdomu buvo skaityti “TŽ” 34-35
nr. varpininkų-liaudininkų su
važiavimo Toronte
nutarimus
ir aprašymą, ypač kur paliečia
mas lietuviškasis jaunimas. Tei
singai J. Bersėnas pabrėžė, kad
mes nepajėgiame atsilaikyti prieš
aplinką, kuri mūsų jaunimą su
niveliavo, nuidėjino, padarė tuš
čią. Jei nepajėgiame apsaugoti
šio kontinento jaunimą, tai pa
dėtis nėra tokia tragiška, sakysi
me, P. Amerikoje. Ten vyrauja
ispaniška, portugališka kultūra.
Jos lietuviškai kultūrai daug ar
timesnės. Vakarų kultūros pagrin
diniai atstovai ir yra romaniško
sios bei germaniškosios tautos,
konkrečiai kalbant, prancūzai ir
vokiečiai. Todėl turėti Vasario
16 gimanziją V. Vokietijoje yra
palaima. Reiktų stengtis kiek ga
lint daugiau lietuviškojo jauni
mo siųsti į Vasario 16 gimnaziją
iš P. Amerikos kraštų. Kiekvieno
je valstybėje pradinės ir viduri
nės (gimnazijos) mokyklos atlieka
jauno žmogaus auklėjamąjį vaid
menį. Turėdami didesnį skaičių
Vasario 16 gimnaziją baigusiųjų
auklėtinių, galėsime pratęsti lie
tuviškosios kultūros išlikimą.
Sykį teko kalbėtis su lietuve
motina. Pasakojo apie savo žen
tą, koks jis kultūringas, turi atsa
kingą darbą ir pan. Pagaliau su
dideliu skausmu ir širdgėla pa
reiškė, kas jis nelietuvis ir ne
kalba lietuviškai. Tiesiog reikia
stebėtis lietuvių tėvų nesąmonin
gumu, kiek tai liečia savo vaikų
auklėjimą. Šeštadieninės mokyk
los ir Vasario 16 gimnazija yra
didžiulis ramstis ne tik vaikų
auklėjime, bet ir pačių tėvų gy
venime. Nieko nėra tragiškesnio,

Reikalingas pagalbos. Dail.
Jurgiui Juodžiui, gyvenančiam
Floridoje, yra iškelta byla ry
šium su vokiečių okupacijos
vykdytu Lietuvos žydų naikini
mu. Jo nekaltumui teisiškai
apginti reikia daug lėšų. Jo
rėmėjai prašo finansinės ir
moralinės pagalbos. Lėšas
siųsti šiuo adresu: Mrs. Moni
ka Juodis, 275 So. Tessier
Dr., St. Petersburg, Fla. 33706,
USA.

DVI DAUGĖLIENĖS
“TŽ" 1982 m. liepos 22 d. nr. buvo
įdėta mano nuotrauka su keturiais
poeto P. Lemberto muzikinės
plokštelės sutiktuvių Bostone
dalyviais. Nuo to laiko (prieš dau
gelį metų), kai solistė Daugėlie
nė su J. Gaidelio choru debiuta
vo Bostone ir Kanadoje, “TŽ" jai
primetė J. (Juzės) vardą. Turiu
paaiškinti, kad Amerikoj yra dvi
solistės Daugėlienės. Viena, šiuo
metu gyvenanti Floridoje, yra
Juzė Daugėlienė, gi antroji, gy
venanti New Hampshire, yra
Stasė Daugėlienė. Minėtoje nuo
traukoje matome ne J. (Juzę) bet
Stasę Daugėlienę. Ta proga noriu
pažymėti, kad jos abi labai gra
žiai, nors kiek skirtingais bal
sais, dainuoja. Esu abi girdėjęs
ir, pripuolamai, esu vienos iš jų
vyras.
K. Daugėla.
Bedford, New Hampshire
VILNIUJE BE DOVANŲ
Dėkoju Jums už “TŽ”. Jokia mo
kykla nėra manęs taip, apšvietu
si. Juose randu visa, kas mane
dvasiškai, tautiškai ugdo ir pra
plečia žvilgsnį į pasaulio ir Tė
vynės gyvenimą.
Šia proga noriu pasidalinti
įspūdžiais apie savo kelionę į
Vilnių. Po II D. karo, Švč. Trejy
bės šventėje, du pilni vežimai mū
sų giminių važiavo namo iš atlai
dų. Iš krūmų išėjęs būrys girtų
rusų kareivių paleido šūvius iš
automatų į važiuojančius. Ten
žuvo 12 mūsų šeimos narių, išsky
rus mane ir brolį. Pastarasis bu
vo ištremtas Sibiran. Grįžusį Lie
tuvon po 15 metų norėjau jį aplan
kyti Vilniuje.
Kelionėje susipažinau su tri
mis lietuvaitėmis vienuolėmis iš
Prancūzijos. Jos važiavo savo
giminių aplankyti. Mūsų doku
mentai buvo kontroliuojami 29
kartus. Labiausiai bauginomės
dėl lagaminų kontrolės. Juose
buvo vaistų ir drabužių. Sugužė
jo į mūsų vagoną būrys unifor
muotų muitininkų. Jie mūsų la
gaminų su dovanomis nepraleido.
Vienuolės ėmė verkti, bet ir jų
ašaros negelbėjo. Esą kaip turis
tės galime turėti tiktai tiek reik
menų, kiek porai dienų reikia.
Visus lagaminus turėjom pačios
nunešti į muitinę ir grįždamos
galėsime juos pasimti. Daugybė
giminių mus pasitiko su gėlėmis,
o mes atėjom su tuščiom rankom.
Vieną muitininką paklausiau,
kodėl taip daroma. Jis atsakė,
esą užsienietiški drabužiai ki
tiems akis gadina . . . Bet jei už
sienio valiutą vežiesi, tai ji nie
kam akių negadina, nes sovie
tams labai reikia užsienio valiutos.
Keleivė

A. a. Aniceto Lukošiaus lai
dotuvių metu jo atminimui
aukojo “T. Žiburiams” $10 Z.
Girdauskas; po $5 — A. Basa
lykas, Pr. Dovidaitis, V. L. Nakrošiai, G. Venskaitis.
A. a. Kotrynos-Erikos Gied
raitienės atminimui Marija
Petrauskienė-Urnežis iš Santa
Monikos, Kalif., paaukojo “T.
Žiburiams” $20.

Šiaurietės ir pietiečio vestuvės Klevelande 1982.VI.12. Viduryje NIJOLĖ
LENKAUSKAITĖ, susituokusi su KĖSTUČIU SLOTKUMI iš Kolumbijos.
Kraštinėj kairėj - PAULIUS KURAS, dešinėj - SIGUTĖ LENKAUSKAITĖ

Plauksime “Marių laime”!
Jaunimo išvyka laivu Kanados sostinėje Otavoje
Jaunime, nelauki rytojaus,
nusipirki bilietus šiandien
išvykai laivu “Mariu laimė”,
kuri įvyks rugsėjo 18 d. Otavo
je. Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Otavos skyrius kvie
čia jus dalyvauti šioje išvy
koje, kurios tikslas — sutelkti
lėšų V PLJ Kongresui. Suva
žiuos jaunimo iš Toronto, Ha
miltono, Montrealio, Londono
ir net iš JAV-ių plaukti laivu
“Marių laimė”. Priimamas ri
botas skaičius, dėlto būtina
įsigyti bilietus iki rugsėjo 10
d. Bilietai po $10 gaunami To
ronte — pas Žibutę Šilininkaitę 766-4948, Otavoje-— pas Rū
tą Šiūlytę 235-2145, Montrealyje — pas J. Adomonytę 2565355.
Laivas išplauks puktualiai
20.00 v. iš Ottawa River pa
krantės prie Chateau Laurier
viešbučio ir sugrįš maždaug
23.0Q, v. Būtina pradėti rink
tis nevėliau 19.30. Laivo kapi
tonas nelauks pavėlavusių.
Laive bus smagus linksmavakaris. Šoksim, trypsim tą
subatos vakarėlį, o lietuviš
kos dainos skambės pakrantė
mis. Veiks baras, bus užkan
džiai. Iš anksto paruoškite
“laivo juokus”, nes bus pre
mija tam, kuris pasakys ge
riausią “boat joke”.

Kanadiečio ■ ■.
(Atkelta iš 6-to psl.)

Edmonton, Alta.

šios liaudies dainos: “Aš pa
(Atkelta iš 4-to psl.)
dainuosiu” — harmonizuota L.
Abariaus, “Žalioj girioj” — mą ir išlikti savoje tautybėje (“LiE. Kiškio, “Augo putinas” — tuanus” 1980 m. “The Role of the
J. Stankūno, “Plaukia antelė” Ethnic Family in Maintaining Eth
Identity”). Autorė baigia savo
— VI. Jakubėno, “Ant kalne nic
straipsnį šiais sakiniais: “Jonas
lio” ir “Oi smūtnas, liūdnas” — turėjo Kanados lietuvius drau
V. Paketūro, “Muzikantai at- gus ir Kanados lietuvius tėvus.
groja” — E. Kiškio, “Padariau Toje bendruomenėje Jono tėvai
alutį” ir “Pirko senis” — Klo nebuvo svetimuoliai. Jie buvo
vos, “Saldus alus” — L. Aba norma”.
riaus.
Originalios
dainos:
“LITHUANIAN
NATIONAL
“Laukiu tavęs” — J. Stankū COSTUME”. Edmontono žurna
no, “Amžinoji motina” — A. le “Heritage Magazine” 1980 m.
Raudonikio,
“Sveikinimas gegužės-birželio numeryje buvo
jaunystei” — G. Gudauskie išspausdinta informacija apie
nės, “Šauksmas” — Br. Bud- dailininkų Antano ir Anastazi
riūno, “Ne margi sakalėliai” jos Tamošaičių veikalą “Lithua
nian National Costume”, išleis
— J. Tallat-Kelpšos ir viena tą 1979 m. Esą leidinyje nuotrau
Aleksandro Stankevičiaus dai komis bei piešiniais pavaizduo
na, specialiai Antanui Keb jami tautiniai lietuvių drabužiai
liu! rašyta.
nuo seniausių laikų. Knyga esanti
Elena Vasyliūnienė išleista Tautodailės Instituto To
ronte. A. K.

Tinklinio rungtynės
Laukiam kad užsiregistruo
tų tinklinio komandos iš kitų
miestų. Varžybos įvyks šešta
dienį, rugsėjo 18 d., nuo 13.00
iki 17.00 Lisgar Collegiate Ins
titute, 29 Lisgar St. Gimnazija
yra miesto centre, 10 minučių
pėsčiam nuo National Arts
Centre. Žemėlapiai bus pa‘
ruošti ir išdalinami. Laimė
tojams bus įteikiamos premi
jos “Marių laimėje”.
Sudarę komandą bent šešių
asmenų, praneškite komandos
vardą iki rugsėjo 10 d. Žibu
tei Šilininkaitei arba Rūtai
Šiūlytei, kad galėtume suda
ryti varžybų eilę.

Nakvynės
Norintieji miegoti po žvaigž
dėtu Otavos dangumi, galės pa
sistatyti palapinę Camp Le
Breton (Fleet St at Booth),
kuris ypa arti miesto centro.
Kaina $3 asmeniui.
Galima užsisakyti kambarius
viešbučiuose. Geriausios kai
nos yra “Beacon Arms”, 88 Al
bert St. — $36 vienam, $39
dviem; $37 trim ir $40 ketu
riem. Telefonas (613) 235-1413.
Arba “Lord Elgin”, 100 Elgin
St., (skersai gatvės National
Arts Centre). Kainuoja $38 vie
nam ir $42 dviem. Kambariuo
se galima miegoti tik po du.
Šeštadienio rytą įvyks V
PLJK ruošos posėdis, kuria
me dalyvaus atstovai iš įvai
rių miestų ir aptars artėjan
čio kongreso reikalus. Infor
macijų apie posėdį teirauki
tės pas Gabiją Petrauskienę.
Informacijos būstinė veiks
trejose vietose Otavoje. Skam
binkite: Rūtai Šiūlytei (613)
235-2145; Rūtai Danaitytei
233-0249 arba Giedrei Vasi
liauskaitei 235-0364.
Rašant į Otavą, čekius siųs
ti: Rūta Siūlys, 203 Percy St.,
Ottawa, Ont. KIR 6E7.
Iki greito pasimatymo!
Rūta-Ona Šiūlytė

Lietuviška baldų
dirbtuvė Toronte
Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. duoda
lietuviams 30% nuolaidą. Daromi
nauji minkšti baldai ir aptraukiami
seni PIGIA KAINA. P. LUBYS. Tel.
638-3171,863-9096.

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

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

•

ŽEME

231- 2839
274-4313
232- 1990

taigos (4 16) 233 -3323

Vanda ir Vincas Simanavi
čiai iš Hot Springs, Ar., pagerb
dami a.a. Danutę ir Eduardą
Ostafinus, žuvusius automobi
lio nelaimėje, atsiuntė “T. Ži
buriams” $30.
H. Liepa su šeima iš V. Vo
kietijos vasaros atostogas pra
leido Kanadoje-pas p.p. Ricke
vičius, aplankė “T. Žiburius”,
užsisakė šį sąvaitraštį ir pa
liko auką spaudai paremti.

Toronto viešojo susisieki
mo bendrovė TTC norėtų savo
bilietėlių kainas sekančiais
metais padidinti tik 6%, prisi
taikydama prie Kanados finan
sų ministerio A. MacEacheno
naujojo biudžeto. Problemą
betgi sudaro bendrovės tar
nautojų algų padidinimas. Jų
unija tikriausiai nesutiks pa
sitenkinti 6%. Didelės įtakos
turės ir benzino kainos ben
drovės autobusams. Šiuo metu
galvojama, kad bilietėlių kai
nas teks padidinti bent 8,6%.

Springhurst, Ont.
MAIRONIO VAKARONĖ. Rug
pjūčio 7 d. Toronto Lietuvių Na
mų Moterų Būrelio narės su šei
momis rinkosi į Abromaičių va
sarnamį pobūviui ir Maironio
prisiminimui.
Esant geram vasaros orui, vaiši
nomės lauke ir džiaugėmės gam
tos grožiu. Valdybos narės L. Po
cienė ir L. Mačionienė paįvairi
no mūsų popietę, apdainuodamos
mūsų būrelio veiklą nuo pat jo
įsikūrimo dienos.
Netrukus, reikėjo pradėti ruoš
tis priėmimui svečių poezijos
mėgėjų ir Maironio gerbėjų, ku
rie jau buvo pradėję grupuotis
vešlių pušų šešėlyje prie laužo.
Temo. Miško gelmėje plevėsavo
trispalvė ir spinksėjo žvakių ži
burėliai, nukeldami mūsų mintis
į gimtąją šalį, kur mūsų didysis
dainius kūrė gražiausias giesmes,
dainas ir eiles, palikdamas mūsų
tėvynei nemirštamą kūrybos lobį.
Pagrindinę programos dalį at
liko agr. Skipitytė-Garbačiauskienė. Ji skaitė labai įdomią, iš
samią ir protarpiais i k i ašarų
graudinančią paskaitą apie Mai
ronį bei jo kūrybą. L. Pocienė
deklamavo “Jūratę ir Kastytį”,
viešnia iš JAV — p. Kaulėnienė
deklamavo “Čičinską”, L. Mačio
nienė skaitė rinktinę Maironio
poeziją.
Laužui gęstant, mišku nuaidėjo
dalyvių “Lietuva brangi”. Pro
gramai pasibaigus, kvietėm sve
čius kavutei.
Sekmadienį, rugpjūčio 8, rinko
mės “Gerojo Ganytojo” stovykla
vietės salėn šv. Mišiom, kurias
atnašavo už a.a. prel. Maironį
prel. J. Tadarauskas. Altorių puo
šė poeto atvaizdas, pagrąžintas
tautine juosta ir gėlėmis. Mišių
pradžioje ir joms pasibaigus,
dalyviai klausėsi šiai progai pri
taikintų poeto kūrinių, įrašytų
į juostą.
Gražina Butkienė

Paskutinė šiais metais

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •
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Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

'

Ekskursija į Vilnių

Kabineto telefonas

Rugsėjo 29 — spalio 8

531-4251

•

psl. 9

AfA
JUOZUI JANUŠAIČIUI
mirus,
ALFREDAI MALINAUSKIENEI, jos seserims bei
giminėms reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Maironio mokykla

AfA
broliui
JUOZUI JANUŠAIČIUI
mirus,
seserį MAGDALENĄ TARVYDIENĘ, vyrą JONĄ
TARVYDĄ ir visus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
Stasė ir Povilas Kanopos
Aniceta ir Jonas Deksniai
Vladas Saulis

MYLIMAI DUKRAI

DANUTEI ir jos vyrui
tragiškai žuvus,
VALENTINĄ ir JONĄ-ROBERTĄ SIMANAVIČIUS
bei kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame
ir dalinamės Jūsų didžiu skausmu -

Daniliūnai

Tautinių šokių mokytojų kursai
Buvo svarstomi įvairūs Tauti
nių Šokių Instituto reikalai.
Paskutinį savaitgalį įvyko
tautinių šokių mokytojų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo
per 30 šokių mokytojų ir sve
čiu. Čia trumpai buvo pami
nėta Tautinių Šokių Institu
to 25 metų sukaktis. Šį suva
žiavimą žodžiu sveikino PLB
vicepirm. V. Kleiza. Gauta
visa eilė sveikinimų raštu iš
pirmųjų instituto valdybos
narių — V. Belajaus ir A. Ta
mošaičio. Buvo aptarti VH-tos
tautinių šokių šventės reikalai
ir repertuaras, išrinkta ins
tituto revizijos komisija, pa
keistas instituto statutas ir t.t.
Vakare įvyko bendras visų
dalyvių stovyklos uždarymas.
G. Gobienė pristatė naują Tau
tinių Šokių Instituto vadovy
bę, išrinktą ketveriems me
tams. Ją sudaro: G. Gobienė,
S. Bacevičienė, N. Pupienė,
J. Karasiejus, F. Zapolis;
kandidatai — A. Vitkauskas,
A. Banionytė-Connor ir J. Re
ginienė. Visiems buvo primin
ta kad sekanti VII-ji tautinių
šokių šventė įvyks 1984 m. lie
pos 1 d. Klevelande. Šventės
rengėjų komiteto pirmininku
sutiko būti dr. A. Butkus. J.K.

Š. m. rugpjūčio 22-30 d.d.
Dainavos stovyklavietėje įvy
ko tautinių šokių mokytojų
suvažiavimas — kursai. Sek
madienio vakare įvyko suva
žiavimo pradžios iškilmė, ku
rioje, šalia kursantų, dalyva
vo ir svečiai — JAV Liet.
Bendruomenės pirm. V. Kutkus, JAV LB kultūros tary
bos pirm. L Bublienė ir dr. A.
Butkus.
Stovyklos vadovybę sudarė
G. Gobienė, N. Pupienė ir J.
Karasiejus. Stovyklautojų bu
vo per 70 suskridusių iš Bra
zilijos (net penki), Floridos,
Los Angeles, Niujorko, Denve
rio, Detroito, Baltimorės, Bos
tono, Omahos, Čikagos, Fila
delfijos, Kanso. Iš Kanados
dalyvavo 17 kursantų (Toron
to, Hamiltono ir Windsoro).
Lektoriais-paskaitininkais bu
vo G. Gobienė, R. Karasiejienė, A. Banionytė-Connor,
J. Matulaitienė, J. Reginienė,
N. Pupienė ir A.Tamošaitis.
Pastarasis kalbėjo apie tauti
nius drabužius, rodydamas
skaidres.
Šalia šokių mokymosi buvo
bendri pašnekesiai visiems
dalyviams ir atskiri posėdžiai
grupių vadovams-mokytojams.

Advokatas

ALGIS S. PACEVICIUS,
B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
įstaigos (416)
M6S4W3
namų
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:

762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A.M.L.S. LL.B

Telefonai:

231-4138
namų 249-2637

įtaigos (416)

Toronto^Xio
l oronro, untano

M8X1C5

412 Roncesvalles Avė.
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INSURANCE &

real estate brokers

,

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ar telefonu

DDAUDA
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

•

3031 Bloor St. W„ Suite 200

Pacientai priimami
susitarus telefonu

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tėviškės Žiburiai

233-3334

-

231-2661

-

231-6226

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

DACEN AS
All Seasons
Registration N

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS

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

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

INSURANCE
533-1121

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai «
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Praeit? sekmadienį Wasagoje užbaigtas vasarinis sekma
dieniniu pamaldy sezonas. Mi
šios Wasagoje dar bus laikomos
Padėkos Dienos savaitgalio sek
madienį. spalio 10 d.. 11 v.r.
— Šį sekmadienį, rugsėjo 12.
Londone lietuviu parapijos at
laidai — Šiluvos Marijos šventė.
Visi mūsų parapijiečiai skatina
mi tuose atlaiduose dalyvauti.
Iškilmingos Mišios Londono lie
tuviu Šiluvos Marijos šventovė
je įvyks 4 v.p.p. Šventovės adre
sas: 1414 Dundas St. E.. London.
Ont.
— Lietuviškoms kapinėms auko
jo: $100 — A. Kusinskis; $20 —
Kazimiera Ivanauskienė. Parapi
jos skoloms numokėti aukojo $500
K. Ivanauskas.
— Ruošiasi tuoktis: Marcus M.
Jennings su Dalia Petkute.
— Mišios rugsėjo 12. sekmadie
nį. 10 v.r. — už a.a. Edvardą Pa
sveiko. 11 v.r. — už a.a. Joną Ton
kūną.

— Rugsėjo 5 d. mirė a.a. T. Ta
das (Jonas) Degutis.. OFM. Pašar
votas Turner & Porter laidotu
vių namuose. Maldos prie karsto
— trečiadienį. 8 v.v. Ketvirtadie
nio rytą bus atvežtas į Prisikėli
mo šventovę, kur 7 v.v. bus koncelebracinės Mišios. Po to jo kū
nas bus išvežtas į Niujorką — T.
pranciškonų kapines.
— Parapijos choras pradeda re
peticijas rugsėjo 9 d.. 7.30 v.v..
parapijos patalpose. Parapijos
vadovybė kviečia naujus choris
tus įsijungti į.šį gražų vienetą.
— Mišios mišriom šeimom ir ne
mokantiems lietuviškai laikomos
kas sekmadienį 10 v.r. muzikos
salėje, pradedant rugsėjo 12 d.
— Parapijos Mišių tvarka: sek
madieniais — 8. 9. 10 ir 11.30 v.
ryto ir 7 v. vak.. šiokiadieniais
— 7.15 ir 8 v. ryto, šeštadieniais
— 8, 8.30 ir 9 v. r. Išpažinčių klau
soma prieš Mišias sekmadieniais,
šeštadieniais, pirmaisiais mėne
sio penktadieniais ir per dides
nes švęntes.
— Kanados vyskupų projektams
paremti rinkliava bus rugsėjo
19 d. per visas Mišias.
— Parapijai aukojo: J. J. Varkavicįiai $500, A. V. Lukai $100, P.
Kirstukas $100, Canadian Select
Hockey komandos nariai a.a. V.
Plučo atminimui $85, M. S. Bušinskai $50, T. A. Žiliai $50; vienuo
lynui aukojo A. A. Šmigelskiai
$100.
— Trimetiniai lietuvių pranciš
konų posėdžiai bus rugsėjo 13-15
d.d. Kennebunkporte. Dalyvaus
ir T. Augustinas su T. Eugenijum.
— Mišios sekmadienį, rugsėjo
12: 8 v. už Jokūbą Šimkų, 9 v. už
Kazį ir Jonę Ožalus, 10 v. už Juo
zą Vainą, 11.30 už parapiją, 7 v.
vaka ro už Vladą Trinkūną.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas rugsėjo 12, sekma
dienį. 9.30 v.r.. laikys kun. P. Di
lys.
— Tarybos-valdybos posėdis —
rugsėjo 12, sekmadienį po pamal
dų. V. Dauginio įstaigoje.
— Pamaldas angliškai kalbantiem parapijos nariam rugsėjo
12 d.. 2 v.p.p., laikys kun. E. Hahn.
— Konfirmandų pamokos — kas
pirmadienį, 7 v.v., šventovėje.
— Pamaldos rugsėjo 19, sekma
dienį. įprastu laiku su šv. Komu
nija.
— Moterų draugijos susirinki
mas — rugsėjo 19, sekmadienį,
po pamaldų pas O. Krygerienę,
146 Sybella Dr, Oakville. Tel.
845-2748.
— Kun. P. Dilys rugsėjo 21-30
d.d. bus Čikagoje, dalyvaus lie
tuvių evangeliku tarybos posė
dyje. Jam išvykus, pamaldas rug
sėjo 26, sekmadienį, laikys para
pijos tarybos nariai įprastu lai
ku.
— Ruošiasi tuoktis spalio 2, šeš
tadienį. 4 v.p.p.. šventovėje Ka
rina Drešerytė su Lesly Barcza.
— Konfirmacija bus reformaci
jos sekmadienį, spalio 31.
— Gauta padėka iš teologijos
studento Viliaus Grigužio V. Vo
kietijoje už jam pasiųstą pašal
pą.
— Pastoracinių patarnavimų
reikalais prašome kreiptis šven
tovės raštinėje kas sekmadienį
nuo 8.30 iki 9.30 v.r. pas kun.
P. Dilį arba skambinti raštinės
tel. 766-1424, namų 588-1130.

Lietuvių Namų žinios
— Valdybos posėdis — rugsėjo
16 d., 7.30 v.v.
— Rugsėjo 19 d., 3 v.p.p., Min
daugo menėje kun. J. Šarauskas
skaitys paskaitą “Dabartinės veik
los metodų efektingumas ateityje”.
— Organizacijos ir grupės pra
šomos iš anksto pranešti kuriose
patalpose ir kuriomis dienomis
bus daromos sueigos, repetici
jos ar susirinkimai.
— Nauji LN nariai: Toronto Lie
tuvių Golfo Klubas, Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga.
— Rugsėjo 12, sekmadienį, 1
v.p.p., LN Moterų Būrelio infor
macinis susirinkimas. Kartu pra
šoma atnešti drabužius siunti
niams į Suvalkų trikampį.
— Spalio 3 d. atvyks su paskai
ta A. Balašaitienė iš Klevelando.
Ta proga LN dainos vienetas at
liks naujų dainų repertuarą.
— Lapkričio 6-7 d.d. — LN Mo
terų Būrelio narės S. Pacevičienės keramikos darbų paroda.
— Rugsėjo 15, trečiadienį, 9 v.r.,
nuo LN išeina autobusas į Marineland. Išvyką organizuoja pensi
ninkai. Registruoja ir informa
cijas teikia A. Basalykas tel.
762-9564.
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

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

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

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

. 255-9924

PADĖKA
Taip mielai sutikta Kanadoje
ir gražiai praleidusi atostogas,
noriu išreikšti nuoširdžią padė
ką mano giminėms, o ypač E. V.
Abramavičiams, V. S. Aušrotams,
B. B. Tamošiūnams, O. V. Narušiams, E. D. Vair, R. P. Gazt ir vi
siems parodžiusiems tiek daug
draugiškumo. Jūsų malonų nuo
širdumą minėsiu maldoje Augščiausiajam.
Seselė Irena Baranauskaitė,
Venecuela

A. a. kun. Tadas Degutis,
OFM, 68 m. amžiaus, staigiai
mirė rugsėjo 5 d. Western li
goninėje. Kunigu įšventintas
1969 m. Darbavosi St. Petersburge, Ročesteryje, Toronte.
Ilgesnį laiką negalavo. Širdies
smūgis jį ištiko rugsėjo 4 d.
Greitoji pagalba jį nuvežė li
goninėn, bet ir ten gydytojai
jau negalėjo padėti. Mirė ne
atgavęs sąmonės.
PALM BEACH, FLORIDA parduo
damas arba išnuomojamas vieno
miegamojo butas bendranamyje
(condominium) prie jūros kranto
pilnai įrengtas labai patogioje
vietoje. Teirautis Toronte tel.
223-4319.

WILLOWDALE - VONGE ir FINCH
RAJONE, netoli požeminio trau
kinio, išnuomojami du kambariai
su pilnom virtuvės privilegijom
ir atskiru šaldytuvu. Pageidauja
ma moteris arba studentė. Skam
binti priešpiet, vėlai vakare arba
savaitgaliais tel. (416)221-9648.
ATLIEKU visokius namų remonto
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
medžio ir t.t. Skambinti po 7 v.v.
tel. 532-3410 Toronto, J. Baliūnas

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.
JONAS BANYLIS atlieka visus
namų remonto darbus: staliaus,
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v.p.p.
tel. 690-4473 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas j ligonines, laidotuvių'namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gelių tvarkymo srityje.

European Catering
Europietiškas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir
už Toronto ribų. Parūpinant salę,
muziką, gėles, gėrimus.
Skambinti: A. Gataveckienė
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba
535-1258 Toronte.
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kviečia jaunimą tarp 18 ir 30 metų amžiaus kandidatuoti į
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongreso atstovus

Kongresas įvyks 1983 m. liepos 1-24 d.d. Šiaurės Amerikoje.
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Kandidatai turi užsiregistruoti iki 1982 m. rugsėjo 10 d. kandidato apylinkės rinkiminėje
J
komisijoje. Atstovai turi būti išrinkti iki 1982 m. rugsėjo 26 d. Kandidatavimo blankai gaunami
«
KLB apylinkės valdyboj jūsų vietovėje. Informacijas teikia Zita Bersėnaitė, 1058 College St.,
J
Apt. 2, Toronto, Ontario M6H 1B1. Telefonas (416) 588-1343.
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Š. m. rugsėjo 19, sekmadienį, 3 valandą po pietų,

Toronto Lietuvių Namuose
m

rengiama

Paskaita

tema “Dabartinės veiklos metodų efektingumas ateityje”
Paskaitininkas: KUN. DR. JURGIS ŠARAUSKAS
Po paskaitos dalyviams bus proga pateikti klausimus.
Įėjimas — laisva auka.
Rengėjai: Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija

PRANEŠIMAS
KLB Toronto apylinkės val
dyba skelbia apylinkės tairybos rinkimus, kurie įvyks š.
m. lapkričio mėn. 7, sekmadie
nį. Valdybos sudaryta rinki
minė komisija: B. Bedarfienė,
tel. 233-7315, V. Ramanauskas,
tel. 769-0670, P. Šturmas, tel.
274-3529, V. Taseckes, tel. 2790363, V. Kulnys, tel. 769-1266.
Norintieji siūlyti kandidatus
arba patys pasisiūlyti kandida
tais į Toronto apylinkės tary
bą prašomi iki spalio 3 d., 6 v.v.,
kreiptis į vieną iš rinkiminės
komisijos narių arba į šiuos
KLB Toronto apylinkės valdy
bos narius: kun. A. Simanavi
čių, tel. 533-0621, A. Pacevičių,
darbo tel. 762-7393, namų tel.
233-0.303, Ž. Šilininkaitę, tel.
766-4948, V. Vaitiekūnaitę, tel.
763-1919, V. Valiulį, tel. 6946733.
Kandidatai privalo pasirašy
ti sutikimo pareiškimą ir turi
būti sumokėję solidarumo įna
šą.
KLB Toronto
apylinkės valdyba

Toronto Maironio mokykla
pradės naujus mokslo metus
rugsėjo 18, šeštadienį, Šv. Vin
cento mokykloje (116 Ferma
nagh). Registracija ir pamo
kos prasidės 9.30 v.r., pasi
baigs — 11 v.r. Maironio mo
kykloje šeštadieniais veiks
ir priešmokyklinis skyrius —
vaikų darželis. Priimami vai
kai nuo 5-rių metų amžiaus
(gimę 1977 m.).

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo
statomuose namuose nuomojamų

BUTŲ SUTARČIŲ

PASIRAŠYMAS

MONTREAL
Naujasis Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Stasys Šileika,
paprašytas žinių apie save, at
siuntė šį laišką.

Esu vieneriais metais jaunesnis
už nepriklausomą Lietuvą, pir
masis iš keturių Povilo ir Salo
mes vaikų. Augome du broliai ir
dvi seserys tarp laukų, miškų, ežeringiausiame Lietuvos krašte,
pusė km nuo demarkacijos lini
jos ir 70 km nuo Vilniaus. Gimti
nė vadinosi Dirvoniškis, o vals
čius — Joniškis, Utenos apskri
ties.
Sėkmingai baigus pradžios mo
kyklą, mokytojas spirte prispy
rė tėvelius leisti į gimnaziją. Mo
kiausi Molėtuose ir paskui Gied
raičiuose. Kapeliono Petro Celiešiaus paskolintas “Šv. Jono Bosko gyvenimas” ir Tėvo Jono Bružiko misijos pakreipė į kunigus ir
į saleziečius. Gavęs iš jų laišką,
kad galėčiau būti priimtas, pats
vienas nuvažiavau 300 km į Vytėnus, prie Jurbarko, iš kur po metų
išvažiavau Italijon. Tenai išėjau
mažąją ir augštąją seminariją
ir dirbau visuomet su jaunimu pa
čiame saleziečių centre. Šv. Jo
no Bosko gimtinėje buvo įsteigta
pokario lietuviukams vidurinė
mokykla, kuri išsilaikė 12 metų
ir išleido per 300 mokinių. Buvo
kandidatų iš įvairiausių kraštų,
net iš Kanados, ir iš jų išėjo ke
letas kunigų.
1968-70 m. buvau kapelionu ir
mokytoju Vasario 16 gimnazijoj,
Vokietijoj, o po to išvažiavau į
Braziliją, kur dirbau dviejose
lietuviškose parapijose.
Mano pomėgiai buvo kalbos,
muzika ir kalnai. Esu išlaipiojęs ypač Alpių kalnus, visuomet
mylėjau dainą ir puoselėjau kal
bas, bet niekad neturėjau pakan
kamai laiko tiems pomėgiams tin
kamai pagilinti, nes sielovados

reikalams visuomet skyriau pir
mą vietą.
Kanadoje esu pusantrų metų.
Ji man patinka labiau negu tropikiniai kraštai, nes panašesnė į
Lietuvą. Čia taip pat turiu porą
pusbrolių iš mamos pusės, kuri
dar gyva Lietuvoje ir šįmet jai
sukako 90 metų!
Esu kunigas 32 metai, salezietis
— 42. Vedžiau rekolekcijas Angli
joj ir lankiausi Liurde bei Pary
žiuje, bet niekad negalvojau, kad
kada nors pateksiu tarp anglų ir
prancūzų. Visdėlto šių dviejų
kalbų kažkodėl neapleidau, tarsi
būtų koks pramatymas: žmogus
galvoja, Dievas vedžioja!
Svečiai. Dr. R. Zabieliauskas
buvo atvykęs iš Toronto aplanky
ti savo tėvų. — Kun. Juozas Šukys,
Laukuvos klebonas, ir Mykolo
Juodviršio brolis — abu iš okup.
Lietuvos per Montrealį išvyko
Čikagon aplankyti savo giminių.
— Prel. J. Kučingis iš Los Ange
les buvo atskridęs pasitikti savo
sesers, atvykusios iš okup. Lietu
vos. Sekmadienį AV šventovėje
laikė pamaldas. — Savo gimines
ir parapijas, aplankė kun. J. Staškus, Anapilio klebonas, iš
Mississaugos.
Tautos šventės iškilmę rengia
šauliai rugsėjo 12, sekmadienį.
Ta intencija bus iškilmingos pa
maldos.
Susituokė AV šventovėje Alfon
sas Viskantas ir Cheryl Brazier.
Seselė Teresė, vadovavusi “Paš
vaistės” chorui, paskirta vienuoly
no vyresniąja Putname. Jai buvo
suruoštos išleistuvės rugsėjo 5
d. AV par. salėje. Išleistuves su
ruošė pensininkų klubas, AV pa
rapija ir KLB Montrealio apylin
kė. Nauja seselių vyresniąja Montrealyje paskirta sesuo Palmyra,
kuri jau eina šias pareigas. K.

Greitos ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

įvyks š. m. rugsėjo 20 ir 25 dienomis
nuo 1 iki 6 valandos po pietų klubo raštinėje,
Lietuvių Namuose (III augštas), 1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, telefonas 533-3498.

Res.: 256-5355
I

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

Kviečiame suinteresuotus atvykti.
Pirmenybė —
pasirašiusiems ir įmokėjusiems nuomos depozitus.

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo
valdyba

Toronto Lietuvių Namų
svetainei “Lokys”
reikalingi tarnautojai
nuolatiniam ir nepilnalaikiam darbui. Darbo valandos
- nuo 6 v.v. iki 2 v.r. Kreiptis į Lietuvių Namų reikalų
vedėją telefonu 532-3311.

Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubo valdyba praneša,
kad š. m. rugsėjo 20 ir 25 d.d.
nuo 1 iki 6 v.p.p. klubo patal
“Volungės” choras po atos pose (Lietuvių Namuose, 1573
togų vėl pradeda savo darbą Bloor St. W., Toronte, tel. 533rugsėjo 10 d. ir jieško daini 3498) bus sudaromos nuomos
ninkų norinčių įsijungti į jų sutartys butams išnuomoti
eiles. Priimami universiteto naujuose statomuose namuo
amžiaus studentai ir vyresni — se. Pagal CMHC reikalavimus,
moterys ir vyrai. Suinteresuo norintieji apsigyventi pensi
ti prašomi skambinti Daliai ninkų namuose privalo pasira
Viskontienei tel. 762-8098 po šyti atitinkamą sutartį-pareiš6 v.v.
kimą ir suteikti asmenines ži
nias,
adresą, telefoną, meti
Liaudies instrumentų muzi
nes
pajamas
bei jų šaltinius
kantams Toronte. Dainų šven
ir
kitas
informacijas.
Stato
tėje Čikagoje bus liaudies ins
trumentų orkestras. Norintie muose namuose bus 115 nuo
ji važiuoti ir dalyvauti orkest mojamų butų, kurių šeši spe
įrengti
invalidams
re prašomi užsiregistruoti iki cialiai
š. m. rugsėjo 15 d. pas Ritą Ra — vienas viengungiui ir pen
džiūnaitę tel. 767-9793 Toron ki su vienu miegamu pirmame
augšte. Valdyba gavo apie 300
te.
registracinių pareiškimų, ku
rių visų negalės patenkinti.
Pensininkai, kurie norės už
FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. sitikrinti, kad butas būtų re
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- zervuotas, privalo pasirašyti
sutartį ir įmokėti vieno mė
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
nesio nuomos depozitą: $400
Toronte.
už viengungio butą, $500 —
K. CIBAS atlieka visus staliaus vieno miegamojo ir $600 —
darbus, taiso senus ir stato naujus dviejų miegamųjų. Už depo
namus už prieinamą kainą. Skam zitus bus mokamos palūkanos.
binti 534-3882 Toronte.
Kiti, kurie negalės įmokėti
nuomos depozito, privalo užDLK VYTENIO ŠAULIŲ KUOPA pildyti ir pasirašyti pareiš
Melburne, Australijoje, skelbia vajų:
“KURKIME TIK LIETUVIŠKAS kimą. Jie bus tenkinami eilės
ŠEIMAS!” Piršlys Vytenis padės tvarka pagal gautus depozi
Jums surasti pageidaujamą lietuvių tus.
kilmės asmenį net ir kituose
Pirmame augšte bus įrengtos
žemynuose. Todėl kas jieško gyvenimo patalpos komerciniams reika
draugės ar draugo, terašo Vyteniui, lams, tinkamos gydytojams,
pridėdami trumpą savo biografiją,
advokatams, įstaigoms ir par
pageidavimus, slapyvardį ir adresą.
duotuvėms.
Suinteresuoti šių
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita
kalba. Išlaidoms padengti pridėkite patalpų nuomojimu kviečiami
pusę vienos dienos uždarbio auką minėtomis dienomis į klubo
vieneriems metams laiko. Adresas: raštinę, kur bus galima užsi
Vytenis. P. O. Box 4861, Melbourne registruoti ir gauti informa
3001, Victoria, Australia.
cijų apie nuomos sąlygas.

Gen. Lietuvos konsulas dr.
J. Žmuidzinas rugsėjo 7 d. da
lyvavo
Ontario
premjero
William G. Davis suruoštame
priėmime parlamento rūmuo
se metinio tarptautinio pini
ginio fondo ir pasaulinio
banko (World Bank) valdyto
jų konferencijos Toronte pro
ga.

Aurelija Balašaitienė, rašy
toja ir žurnalistė iš Kleve
lando, lankėsi Toronte-Mississaugoje ilgojo savaitgalio die
nomis ir Anapilio spaudos
kioske paliko keletą egzemp
liorių savo knygos “Susitiki
mas pamary”. Joje išspausdin
tos 8 novelės. Jos kūrinių
buvo spausdinta lietuvių laik
raščiuose. Praeityje “Dirvos”
novelių konkurse yra laimė
jusi premiją. Pastaruoju metu
yra parašiusi scenos veikalą
“Vilniaus legenda”, kuris bus
suvaidintas “Dainavos” an
samblio š. m. spalio mėnesį
Čikagoje ir Klevelande.
KLB krašto valdybos vicepir
mininkas inž. J. V. Danys kaip
“TŽ” bendradarbis dalyvavo
Pasaulio Reformuotų Bendri
jų suvažiavime Otavoje. Ten jis
turėjo progos susitikti su Va
1 tikano atstovu-stebėtoju ir
per jį įteikti KLB memorandu
mą popiežiui Seinų lietuvių
reikalu. Pranešimas apie mi
nėtą suvažiavimą bei lietuvių
dalyvavimą bus išspausdintas
sekančiame “TŽ” nr.
Norintieji įsigyti Klemen
so Jūros naujausią eilėraščių
rinkinį “Kauburėliai” prašomi
kreiptis į jo dukrą šiuo adre
su: Živilė Šelmienė, 28 Prince
ton Terrace, Brampton, Ont.
L6S 3S8.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT. BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREALIG LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

\l46SDESfVE STREET, MONTREAL, QUE. H<E 2Ą8. Telefono: 766-5821Č
MOKA UŽ:
Trumpalaikius Indėlius..........13-13.5%
Terminuotus vlenerlų
metų Indėlius ............................... 14.0%
Uždarus terminuotus
vlenerlų metų Indėlius................ 14.5%
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 DeSevc

Pirm., Antr., Treč.

9-— 3

Ketvirtadieniais

12-— 8

6—8

Penktadieniais

12-— 6

12 — 6

“T. Žiburių” administrato
rei Salomėjai Andrulienei
padaryta operacija Šv. Myko
lo ligoninėje. Bendradarbiai
linki jai greitai sustiprėti ir
grįžti į darbą.
A. a. Broniaus Taniulionio
ir a.a. kunigų — Antano bei
Augustino Sabų atminimui
Vanda Domataitė paaukojo “T.
Žiburiams” $20.

A. a. Aniceto Lukošiaus at
minimui Audronė ir Vytas Siminkevičiai paaukojo “TŽ” $20.
A. a. kun. I’. Ažubalio antrų
jų mirties metiniu proga gauta
aukų jo vardo stipendijų fon
dui. Aukojo: E. Valeška $50,
V. Skrinskas $100, J. Rovas $50,
E. Ažubalienė (a.a. K. Griškos
atminimui) $50, M. Trumpauskienė $10, A. Spranaitis $20,
B. Kazlauskaitė (a.a. A. Kaz
lauskienės atminimui) $100, J.
Šimkus $50, S. A. Kazlauskai
(a.a. M. Ramanausko atmini
mui) $30, Paulina Šimkus $25,
“Simon’s Travel” $100, J. Kalainis $50, Toronto Lietuvių
Namai $100. Iš viso — $635 (B.
Kazlauskaitės įnašas dar ne
gautas).

Apie monografiją “Nemarus
mirtingasis” (arkiv. Teofilius
Matulionis) rašo vysk. A. Deksnys iš V. Vokietijos: “Ačiū už
brangią dovaną. Palikęs kitą
lektūrą vėlesniom dienom,
skaitau ir gėriuos. Sveikinu,
kad sugebėjai perduoti skai
tytojams kunigą ir vyskupą gy
vą, nešantį kantriai savo kry
žių Dievo Apvaizdos skirtu ke
liu. Melskimės, kad ir šis mū
sų tautos sūnus būtų įrašytas
į šventųjų knygas”. Šis leidi
nys gaunamas “TŽ” adminis
tracijoje ir spaudos kioskuo
se.
A. a. kunigų Antano ir Au
gustino Sabų atminimui Vyt.
Lumbis iš Sudburio paaukojo
“T. Žiburiams” $10.
Aleksas ir Irena Kusinskiai,
lankydamiesi “T. Žiburiuose”,
sumokėjo rėmėjo prenumera
tą iki 1984 m. ir paliko $25 au
ką.

Svečias iš Australijos (Tas
manijos) Andrius Jankus, lydi
mas p. Dambaro, aplankė To
ronto lietuvių institucijas,
“T. Žiburius” ir įsijungė jų
skaitytojų šeimon.

