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Dvejopi pranašai
Garsūs buvo Senojo Testamento pranašai, kurie to

liau regėjo negu masės gyventojų. Jie ne tik numatė atei
tį, skelbė jos įvykius, bet ir drąsiu žodžiu kalbėjo apie 
dabartį, moralinę tautos būklę, plakė valdančiuosius 
bei tautos vadovus už pasirinktus klystkelius, kvietė ma
ses grįžti į doros kelią. Taigi pranašai yra ne tik ateities 
regėtojai bei skelbėjai, bet ir dabarties vertintojai bei 
kelių jieškotojai. Tokių pranašų turi beveik kiekviena 
tauta. Jog gyvenimo priešakyje atistoja šviesesnės asme
nybės, pasižyminčios didesniu įžvalgumu ir daro įtakos 
atsakingųjų sprendimams, lemiantiems tautos ar valsty
bės gyvenimą. Reti tai žmonės, iškylantys savo morali
niu bei intelektualiniu pranašumu, tačiau jų atsiranda 
ir mūsų laikais. Lietuvių tautos istorijoje pasidairę, į 
tokių pranašingų žmonių eilę galėtume įrikiuoti Valan
čių, Basanavičių, Kudirką, Maironį, Vydūną, Šalkauskį, 
Pakštą . . . Žvelgiant iš perspektyvos, matyti, kad jie savo 
laiku skelbė dalykus, žiūrėdami į ateitį. Anuomet jie 
daugelio tautiečių nebuvo suprantami, bet dabar aišku, 
kad jie toliau matė ir teisingus kelius rodė. Tada nevie
nas juos kritikavo, peikė, bet dabar jų palikuonys mato, 
kad tautos atramomis tapo ne tie peikėjai, o pranašingo 
žvilgsnio žmonės.

D
EJA, TARP patikimų pranašų visuomet atsiran
da ir nepatikimų, t. y. pseudopranašų. Jie taip 
pat kalba žvelgdami į tautos ateitį, tačiau ją re

gi klaidingoje šviesoje, klysta patys ir kitus klaidina. Da
bartinėse mūsų tautos sutemose vis pasigirsta balsų, 
kviečiančių eiti viena ar kita linkme. Raudonieji pseudo- 
pranašai, įsėdę į maskvinį vežimą, šaukte šaukia lietu
vius žygiuoti su “didžiuoju broliu” rusu-komunistu, nes 
tik jie laiduoja šviesią lietuvių tautos ateitį. Išeivijoje 
taip pat netrūksta pranašų, siūlančių vienokį ar kitokį 
kelią į tautos laisvę. BuVo laikas, kai girdėjome stiprius 
balsus, pasisakančius vien už kultūrinę veiklą ir neigian
čius politinę. Visą tautinio gyvastingumo pagrindą esą 
sudaro lietuviškoji kultūra, o politinė veikla išeivijoje 
esanti vien laiko gaišinimas ir beprasmis lėšų eikvoji
mas. Dabar pasigirsta priešingų balsų — esą reikia vi
sas išeivijos jėgas telkti į politinę veiklą, siekiančią Lie
tuvos laisvės, o kultūrinę veiklą palikti nuošalyje kaip 
nereikšmingą žaidimą, reikalaujantį daug lėšų. Būdin
ga, kad tokio pobūdžio balsai pasigirsta iš jaunosios kar
tos žmonių. Tiesa, tie balsai nėra gausūs, bet gana gar
sūs, pasiekiantys ir platesnes auditorijas. Taigi turime 
du kraštutinumus, sklindančius iš klaidinančių prana
šų ir kenkiančius bendrajai tautos laikysenai.

N
EKARTĄ buvo pasisakyta apie klaidingumą pir
mojo kraštutinumo, skelbiančio kultūrinės veik
los kėlimą ir politinės neigimą. Tauta, kuri puo

selėja vien kultūrinį savo gyvenimą, pasitenkindama 
net ir vergijos sąlygomis, lieka primityviame lygyje ir 
stato pavojun pačią savo kultūrą. Politiškai iškilusi stip
resnė tauta pradeda diktuoti silpnesnei, sunkina jos . 
kultūrinę veiklą ir palengva ima ją išstumti iš viešojo 
gyvenimo ir naikinti. Tauta, nekovojanti už laisvos savo 
valstybės sukūrimą, pasmerkia ir savąją kultūrą suny
kimui, nes nekovoja už būtinas sąlygas kultūriniam gy
venimui pilnai klestėti. Panašiai yra su kitu kraštutinu
mu, skelbančiu vien politinės veiklos reikšmę. Tai irgi 
pavojingas kelias. Atiduoti visas išeivijos jėgas politi
nei veiklai reiškia nuskurdinti kultūrinį gyvenimą, be 
kurio lietuvybės ugdymas yra neįmanomas. Kai nebus 
sąmoningų lietuvių, nebus ir kovotojų politinėje srityje. 
Kultūrinis mūsų gyvenimas ugdo tautinę sąmonę jauno
joje kartoje ir tuo būdu nutiesia kelius į politinę veik
lą, siekiančią Lietuvos laisvės. Gerai žinome kas praeity
je įvyko su Lietuvos bajorija, apleidusią lietuviškąją 
kultūrą ir pasinešusią politine privilegijų linkme. Iš to 
atsirado tik lietuvių kilmės veikėjai, bet jau tapę len
kais (gente lituanus, natione polonus). Ir dabar mums 
gresia panašus pavojus: politika be tautinės kultūros 
veda į nutautėjimą, tautos sunykimą ir gulutinį pralai
mėjimą. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Apribojami algų pakėlimai

Paša ulio į vykia i
DIDŽIAUSIA DEMONSTRACIJA IZRAELIO ISTORIJOJE įvyko 
Tel Avive, sutraukusi 400.000 dalyvių, reikalavusių valstybinės 
komisijos ištirti palestiniečių žudynėms Sabros ir Šatilos sto
vyklose, premjero M. Begino ir krašto apsaugos ministerio gen. 
A. Šarono atsistatydinimo. Izraelitus išjudino jų spauda, atsklei
džianti faktus, kurie prieštarauja oficialiai M. Begino ir gen. A. 
Šarono versijai. Pirmas valstybinės komisijos tyrimų pareika
lavo šiaip jau politikon niekada nesikišantis Izraelio prez. Y. 
Navonas. Opozicijos vadas Š. Peresas komisijos klausimą iškė
lė parlamente, bet pralaimėjo 48:42 balsų santykiu. M. Beginąs 
pasiūlė tik augščiausiojo teismo vyr. teisėjo Y. Kahano vadovau
jamus tyrimus, kurie neturėtų teisės apklausinėti prisaikdintus 
liudininkus, gauti visus valdžios dokumentus. Tokia M. Begino

Ontario premjero W. Davis 
vyriausybė kovai su infliacija 
pasirinko atlyginimų didini
mą 5% vieneriems metams, 
kurie oficialiai prasidės š. m. 
spalio 1 d. ir baigsis 1983 m. 
rugsėjo 30 d. Varžtai palies 
tik provincinės valdžios bei 
miestų tarnautojus, į kurių 
eiles yra įrikiuoti policinin
kai, gaisrininkai, mokytojai, 
ligoninių personalas. Tiems, 
kurių unijos sutartis pasibaigs 
po š. m. spalio 1 d., bus leis
tas algų padidinimas viene
riems metams 5%. Išimtis nu
matyta asmenims, kurių me
tinis atlyginimas yra mažes
nis nei $15.000. Tokiais atve
jais jo padidinimas galės pri
artėti prie 7%. Unijoms, turin
čioms kelerių metų sutartis, 
5% riba bus įvesta pasibaigus 
vieneriems tos sutarties me

tams. Pereinamojo vienerių 
metų laikotarpio susilauks 
unijos, kurių sutartis pasi
baigs prieš š. m. spalio 1 d. 
Tų unijų nariams bus leistas 
9% atlyginimo padidinimas 
pirmaisiais sutarties metais, 
o 5% varžtai uždėti sekančiais 
metais. Įvesti suvaržymai pa
lies apie 500.000 Ontario gy
ventojų, turinčių ryšius su 
viešosiomis darbovietėm is. 
Tarnautojams bei darbinin
kams privačiose darbovietė
se 5% suvaržymas nebus tai
komas.

Kartu su 5% atlyginimų didi
nimu vieneriems metams at
eina toks pat suvaržymas ir 
provincinės vyriausybės kon
troliuojamoms kainoms. Jis 
bus taikomas mokslapinigiams
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Jaunosios Toronto atžalynietės atlieka Sadutės šokį metiniame koncerte Nuotr. O. Burzdžiaus

Išeivija - sovietams pavojinga rakštis
Buvusio latvių “Dzimtenes Balss” redakcijos n: io ir KGB tarnautojo pareiškimas Čikagoje

Ryšium su Liudo Kairio byla 
Čikagoje kaip liudininkas buvo 
apklausinėtas IMANTS LESINS
KIS, kurį laiką dirbęs Rygoje 
“Dzimtenes Balss" redakcijoje. 
Jungtinių Tautų sekretoriate Niu
jorke ir 1978 m. paprašęs politi
nės globos JAVse, kur ir dabar gy
vena. Teisminis jo apklausinėji
mas įvyko 1982 m. balandžio 9 d. 
Čikagoje, dalyvaujant Liudo Kai
rio ir JAV vyriausybės advoka
tams. Spaudos žmones pasiekė pil
nas to apklausinėjimo nuorašas 
— 56 puslapiai. Čia pateikiami 
lietuviams svarbesni liudininko 
pareiškimai. RED.

KGB bendradarbis
I. Lesinskis, paklaustas, ką 

reiškia “KGB informuotojas”, 
atsakė:

— Tai asmuo, pasamdytas 
KGB. Jis privalo duoti raštiš
ką pasižadėjimą tylėti, paklus
ti visiems KGB įsakymams, 
parūpinti betkokią jų prašo
mą informaciją.

Į klausimą apie jo darbą 
“Tėvynės Balse” (“Dzimtenes 
Balss”), I. Lesinskis atsakė:

— Ten pradėjau dirbti kaip 
korespondentas ir rašiau vi
daus gyvenimo, bet daugiausia 
tarptautiniais klausimais, ko
mentavau išeivijos gyvenimą 
bei veiklą. . . . “Tėvynės Bal
sas" buvo leidžiamas KGB. Ofi
cialus leidėjas buvo latvių lai
kraščių bei žurnalų leidykla, 
tačiau tikrasis leidėjas buvo 
Latvijos KGB . . . Dirbau tie
sioginėje KGB majoro Bern
hards Borgs priežiūroje bei 
vadovybėje. 1965 in. pradžio
je jis buvo atleistas iš tų pa
reigų ir sekantis KGB pareigū
nas “Tėvynės Balse” buvo Mi
kolas Kokorevics, taip pat 
KGB majoras.

Kasdieniniame darbe
Štai advokato D. Springe- 

rio klausimai ir I. Lesinskio 
atsakymai, iš kurių aiškėja 
ir Lietuvos sovietinio “Gim
tojo Krašto” tokia pati užduo
tis bei padėtis.

Klausimas. Kaip dažnai susi
tikdavote su KGB pareigūnais?

Atsakymas. Tai priklausė 
nuo esamos padėties, bet pa
prastai susitikdavom keletą 
kartų į savaitę.

K. Ar įteikdavote rašytus 
pranešimus?

A. Taip.
K. Kam?

A. Latvijos KGB.
K. Ar gaudavote rašytinius 

bei žodinius nurodymus iš KGB 
pareigūnų?

A. Daugiausia nurodymai bu
vo duodami žodžiu. Prieš ke
liones užsienin gaudavau ra
šytinius nurodymus, kuriuos 
privalėdavau pasirašyti.

K. Per kiek metų gaudavot 
nurodymus iš KGB?

A. Nuo 1956 iki 1978.
K. Dvidešimt trejus metus?
A. Taip.
K. Kiek metų rašėte prane

šimus KGB pareigūnams?
A. Tiek pat metų.
K. Ar Jums žinoma organiza

cija Latvijos Komitetas Kul
tūriniams Ryšiams su Latviais 
Užsienyje?

A. Taip.
K. Kas tai buvo?
A. Ši organizacija buvo 

įsteigta 1964 m. Ji tapo oficia
liu “Tėvynės Balso” leidėju. 
Nuo 1970 m. birželio 1 d. iki 
1976 m. rugsėjo 8 d. aš buvau 
tos organizacijos prezidiumo 
pirmininku.

K. Kokie ryšiai buvo tarp 
Latvijos Komiteto Kultūri
niams Ryšiams su Latviais Už
sienyje ir KGB?

A. Labai glaudūs ryšiai. 
Nors jis veikė tiesioginėje 
ministerių tarybos ir Latvi
jos kompartijos centro komi
teto priežiūroje, tačiau visi 
veiklos įsakymai, liečiantys 
užsienio latvių veiklą, Latvi
jos turistus, komiteto veiklą 
Vakarų šalyse, ateidavo tiesiai 
iš KGB. Ir tai būdavo paremta 
slaptais, visiškai slaptais 
Latvijos kompartijos centro 
komiteto nurodymais.

Ryšiai su “Rodina”
'Poliau adv. D. Springeris 

pateikė eilę klausimų apie 1. 
Lesinskio ryšius su “Rodina” 
ir jos steigimais.

K. Kas yra “Rodina”?
A. Tai subversyvinė organi

zacija veiklai tarp rusų išei
vių.

K. Kokius ryšius turėjo Lat
vijos Komitetas Kultūriniams 
Ryšiams su Latviais Užsienyje 
ir “Rodina"?

A. Latvijos komitetas buvo 
kolektyvinis “Rodinos” narys. 
Aš buvau tos organizacijos val
dybos nariu.

K. Ar panašus Lietuvos ko
mitetas turi kokius nors ryšius 
su “Rodina”?

A. Taip, jis taip pat yra ko
lektyvinis narys. “Rodinos” 
valdyboje jis yra atstovauja
mas dviejų asmenų.

K. Kas yra Lietuvos atstovai 
“Rodinoje”?

A. Generolas Karvelis (rašo 
Karvialis).

K. Ar atsimenate pirmąjį 
generolo vardą?

A. To nežinau.
K. Kurios kariuomenės gene

rolu jis buvo?
A. Jis buvo generolu Lietu

vos kariuomenėje ir, rodos, 
Raudonoje Armijoje.

K. Ar atsimenate kitus Lie
tuvos atstovus “Rodinoje”?

A. Taip, Kazakevičius, My
kolas Zackevičius (rašo — Mi
kolas Zackiavičius) ir Jonas 
Lukoševičius. (Mūsų žiniomis 
— Mykolas Jackevičius; dabar 
vietoj gen. VI. Karvelio ten dir
ba gen. Pr. Petronis, Red.).

K. Kaip dažnai posėdžiau
davo “Rodinos” valdyba?

A. Paprastai kartą į metus.
K. Ką svarstydavo valdybos 

posėdžiuose?
A. Dažniausiai bendro pobū

džio klausimus, nesusijusius 
su sistemos, su organizacijos 
veikla. !

Žurnalisto pareigose
Paklaustas apie savo darbą 

Latvijos “Tėvynės Balse”, I. 
Lesinskis paaiškino, kad jo už
davinys buvo skleisti propa
gandą prieš latvių išeivius 
laisvajame pasaulyje ir JAV- 
se. 1960 m. tai buvęs pirmaei
lis uždavinys.

K. Kokios rūšies propaganda 
Jums buvo įsakyta skleisti 
prieš išeivius?

A. Vaizduoti juos karo nusi
kaltėliais arba nariais orga
nizacijų, vadovaujamų karo 
nusikaltėlių. Tai buvo vienas 
melas. Antras melas vaizduoti 
išeivijos organizacijų vadus, 
kaip veikiančius pagal Vakarų 
žvalgybos nurodymus.

K. Sakote vaizduoti juos ka
ro nusikaltėliais. Kokios rū
šies karo nusikaltėliais?

A. Asmenimis, padariusiais 
sunkius nusikalt imtis, karo 
nusikaltimus ir nusikaltimus

(Nukelta i 3-ėių psl.) 

taktika daug kam primena 
JAV prez. R. Niksoną palaido
jusią Watergate bylą, kur jam 
pralaimėjimą taip pat atnešė 
nenutilsianti spauda. Valsty
binės komisijos tyrimų reika
lauja ir JAV žydų organizaci
jos, apie 30 JAV kongreso na
rių, lig šiol visada rėmusių 
Izraelį. Niekas nė negalvoja, 
kad palestiniečių žudynes at
liko Izraelio kariuomenė, ta
čiau be kaltės negali likti jos 
vadai, įleidę kerštingą falan- 
gistų miliciją į palestinie
čių stovyklas. Gen. A. Šaronas 
parlamente prisipažino, kad 
milicininkai į stovyklas buvo 
įleisti jieškoti jose pasiliku
sių ginkluotų PLO teroristų. 
Jiems betgi buvo griežtai įsa
kyta nežudyti civilių gyvento
jų, ypač moterų ir vaikų. Šiuo 
klausimu pasitarimus su mili
cininkų vadais turėjo šiauri
nio fronto viršininkas gen. 
mjr. A. Droris. Milicininkai 
į stovyklas atvyko rugsėjo 16 d 
Pradžioje palestiniečių žudy
mas buvo vykdomas durtuvais, 
o vėliau pradėta šaudyti auto
matiniais ginklais. Iš stovyk
lų milicininkai pasitraukė tik 
rugsėjo 18 d. Pasak gen. A. Ša
rono, iki to laiko niekas neži
nojo, kad stovyklose vyksta 
masinės žudynės. Izraelio 
spauda betgi rašo apie pabė
gėlius, prašiusius Izraelio ka
rius pagalbos, bet nesusilau
kusius jos, nes jiems buvo už
draustas įžengimas į stovyklas. 
Esą Izraelio karininkai savo 
kariams įsakė nesikišti į sto
vyklų reikalus, nors buvo kal
bama apie ten vykstančias žu
dynes. Jose dalyvavusios falan- 
gistų grupės ir šiandien tebė
ra nepaskelbtos, nors tikriau
siai yra žinomos.

Teroristu priešai
Paryžiaus dienraštis “Le 

Monde” į kaltininkų eiles [ri
kiuoja M. Beginą, kuris kiek
vieną palestinietį laiko tero
ristu, nors daug izraelitų yra 
kitokios nuomonės. Šia proga 
prisimintina, kad televizorių 
ekranuose ir M. Beginąs, ir 
gen. A. Šaronas kalbėdavo tik 
apie kovę prieš PLO teroristus, 
kai iš tikrųjų daugiausia aukų 
nuo Izraelio aviacijos bombų 
ir patrankų V. Beirute susilau
kė civiliai gyventojai, nieko 
bendro neturėję su terorizmu. 
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Net ir Y. Arafatui pdsitraukus 
su ginkluotais PLO vyrais iš 
Beiruto, M. Beginąs su gen. A. 
Šaronu nutarė jieškoti sun
kiuosius ginklus turinčių PLO 
teroristų ne tik pačiame V. 
Beirute, bet ir palestiniečių 
stovyklose. Laisvas milicinin
kų siautėjimas, pasibaigęs ma
sinėmis žudynėmis, liudija, 
kad tų ginkluotų teroristų jo
se nebuvo.

Auganti opozicija
Dėl įvykių Beirute ir prem

jero M. Begino išsisukinėjimų 
atsistatydino energijos ištek
lių ministeris Y. Bermanas ir 
civilinis Izraelio administra
torius vakarinėje Jordano pa
krantėje M. Milsonas. Atleidi
mo iš pareigų pareikalavo di
džiausios Izraelio karo mo
kyklos viršininkas brigados 
gen. A. Mitznas. Gen. A. Šaro
nas nusiskundžia, kad jam ir 
kariuomenės štabui nepavyko 
sudaryti naujo pulko, nes at
sargos kariai pasisako prieš 
karo tęsimą. Atrodo, gen. A. 
Šarono laukia neišvengiamas 
pasitraukimas iš krašto apsau
gos ministerio pareigų, kurio 
gali pareikalauti pats prem
jeras M. Beginąs. Tačiau ir M. 
Begino išsilaikymas yra abe
jotinas. Jis greičiausiai bus 
priverstas sudaryti opozicijos 
bei demonstrantų reikalauja
mą valstybinę tyrimų komisi
ją, kuri jam gali atnešti dau
giau žalos negu naudos.

Neatsargūs žodžiai
M. Beginąs nekartą yra pa

daręs apgailėtinų išsišokimų 
neatsargiais prasitarimais. Ir 
šios krizės metu, parlamen
te svarstant palestiniečių žu
dynes, iš burnos' jam išsprū
do rimtam valstybininkui ne
tinkantys žodžiai: “Gojai nu
žudė gojus, o už tai norima pa
karti žydus . ..” Tokiose aplin
kybėse visiškai nenuostabi yra 
Izraelį rėmusio* JAV senato
riaus J. Helmso išvada: “Prem
jeras M. Beginąs pasiekė tai, 
ko buvo neįmanoma pasiekti. 
Y. Arafatą jis padarė beveik 
priimtinu amerikiečių tautai”. 
Libano parlamentas nužudytą 
prez. Baširą Gemajelį pakei
tė jo broliu Aminu, gerokai 
nuosaikesnių pažiūrų falan- 
gistu.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
“Opus Dei" — tarptautinę ku

nigu ir pasauliečių organizaci
jų popiežius Jonas-Paulius II 
nusprendė padaryti asmenine 
prelatūra — kaip ir tarptautine 
vyskupija, nepriklausančia jo
kiai teritorinei vyskupijai ir 
atsakinga tiesiai Šv. Tėvui. 
“Opus Dei” sąjūdis įsisteigė 
1928 m. ir gavo oficialų Vatika
no pripažinimų 1950 m. kaip pa
saulietiškas katalikų institu
tas. Šio instituto nariai vispu
siškai pasišvenčia apaštalavi
mui ir asmeninei gilaus dvasi
nio gyvenimo praktikai, neatsi
sakydami savo socialinės padė
ties bdi įsipareigojimų savoje 
profesijoje ar amate. Šiuo metu 
“Opus Dei” turi pėr 70,000 na
rių, išsisklaidžiusių 80 valsty
bių.

Kanados maronitų apeigų ka
talikams Johas-Paulius II įstei
gė vyskupijų Kanadoje. Naujo
sios Šv. Marono vyskupijos cent
ras numatytas Montrealyje. Vys
kupijos vadovu paskirtas kun. 
Elias Chanine, 68 m. amžiaus, 
iki šiol klebonavęs Brooklyne, 
N.Y., maronitų parapijoje. Ma
ronitų apeigos ' susidarė VII 
šimtmetyje dabartinio Libano 
teritorijoje. Todėl ir maroni- 
tai katalikai daugiausia yra 
libaniečiai. Jų Kanadoje esa
ma apie 50,000.

Kun. Giuseppe I’ittau, S.J, jė
zuitų vienuolijos vadovo pava
duotojas, lankė Vengrijoje ir 
Lenkijoje esančius jėzuitų vie
netus. Vengrijoje yra per 100 
jėzuitų, tačiau valdžia ten vie-, 
nuolijos oficialiai nepripažįs
ta ir neleidžia jai veikti. Len
kijoje jėzuitai veikia oficialiai 
kaip vienuolinis vienetas.

Vatikanas užmezgė diploma
tinius santykius su Danija, Nor
vegija ir Švedija. Nuo 1960 m. 
iki šiol Vatikanas turėjo tik 
apaštalinį delegatų Danijoje, 
kuris ryšius palaikė su Danijos, 
Norvegijos ir Švedijos katali
kų hierarchine vadovybe. Dabar 
kiekvienas tų kraštų turės po 
nuncijų, o iš kiekvieno krašto į 
Vatikanu bus pasiųsta po amba
sadorių. Katalikų šiuose kraš
tuose nėra daug: Danijoje — 
26.750, Norvegijoje — 12,574, 
Švedijoje —81,020.

Lietuvių tikinčiųjų šventke- 
lionė į Š. Amerikos kankinių 
šventovę Auriesville, N.Y., įvy
ko rugpjūčio 20 d. Buvo meldžia
masi už kenčiančių Lietuvos 
Bendrijų. “Voice of America” ir 
“Free Europe” radijų atstovai 
pamaldas įrašė į magnetofono 
juostas transliavimui į Lietu
va. Lietuviai tikintieji buvo su
važiavę iš Pensilvanijos, Ohio, 
Niujorko ir Naujosios Angli
jos.

Komunistinės Kinijos elge
sys K. Bendrijos atžvilgiu esąs 
toks, kad susitarimai neįmano
mi. Tai pareiškė kun. Joseph 
J. Spae, Vatikano pareigūnas ry
šiams su komunistine Kinija. 
Pasak jo, dabar katalikai ten 
išgyvena dar didesnius perse
kiojimus.

<3?urniture£t6.
APSTATYMASPILNAS NAIVIŲ

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:\
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

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

Šveicarijos kalvinistai prie
šinasi Vatikano užmojui įsteig
ti tris naujas katalikų vyskupi
jas Šveicarijoje. Tas vyskupi
jas Vatikanas nutaręs steigti, 
atsižvelgdamas į Šveicarijos 
vyskupų pageidavimą, siūlantį 
iš dabartinių 6 Šveicarijos vys
kupijų padaryti 9. Taip esą bus 
geriau aprūpinami tikintieji. 
Kalvinistų protestas kyla ne 
dėl vyskupų skaičiaus, bet dėl
to, kad vienos tų naujų vysku
pijų centras būtų Ženeva. Že
nevos miestas nėra turėjęs ka
taliko vyskupo nuo 1535, kai 
buvo uždrausta tame mieste lai
kyti katalikiškas Mišias. Vys
kupijos centro įsteigimas Že
nevoje, pasak kalvinistų, būtų 
Jono-Pauliaus II “triumfali- 
nis” veiksmas prieš kalvinis
tų Romą, kuria esanti Ženeva.

Bulgarijos komunistinė val
džia uždraudė mokyti vaikus 
religijos iki 16 m. amžiaus. Įsa
kymai buvo įteikti abiejų kata
likiškųjų vyskupijų vadovams: 
Sofia-Plovdiv vyskupui Bogdan 
Stefanov Dobranov ir Nekapolio 
vyskupui Samuel Serafimov 
Djoundrine. Pasak Italijos laik
raščio “L’Avvenire”, valdžia 
remiasi komunistiniu Bulga
rijos įstatymu, kuriame sako
ma, kad jaunimo bei vaikų švie
timą tvarko ir vispusišką juris
dikciją turi tiktai valstybė. 
Taigi, dabar oficialiai vaikai 
negalės būti net tėvų mokomi 
tikėjimo iki 16 m. amžiaus.

Metodistų konferencija, kuri 
įvyko Anglijoje, Plymouth mies
te, patvirtino pasiūlymą, pagal 
kurį metodistai, anglikonai, mo- 
ravai ir jungtinės reformuoto
sios bendrijos vadovybė suda
rys įsipareigojimo sandorą kaip 
pirmąjį žingsnį organinės visų 
keturių bendruomenių vienybės 
link. Šioje sandoroje visos ke
turios bendrijos įsipareigos 
pripažinti viena kitos dvasinin
kus ir sakramentus. Dėl šios 
priežasties Jungtinė Reformuo
toji Bendrija ir Metodistų Bend
rija dabar dar turės priimti nau
ją savo struktūrai dvasiškijos 
sistemą, susidedančią iš kunigų 
bei vyskupų,ir turės kaikuriuos 
savo Bendrijų dvasiškius įšven
tinti vyskupais pagal anglikonų 
ir moravų nurodymus.

Karalienė Jadvyga, Jogailos 
žmona, paskelbta palaimintąja 
dėl jos didelių nuopelnų krikš
čionybei. Jos šventė — liepos 17 
d. Paskelbta 1979 m. gegužės 25 
d. atitinkamu Šv. Tėvo raštu. 
Įprastinių paskelbimo iškilmių 
Šv. Petro bazilikoje nebuvo.

Vilniaus kunigų seminarijos 
400 metų sukaktis iškilmingai 
paminėta Baltstogėje, lenkų val
domoje Vilniaus arkivyskupijos 
dalyje. Iškilmėje dalyvavo daug 
vyskupų su Lenkijos primų arki
vyskupu Glempu. Vilniaus semi
narija buvo įsteigta 1582 m. Jur
gio Radvilo, gavusio karaliaus 
Stepono Batoro patvirtinimą. J 
tą sukaktį turėtų atkreipti dė
mesį ir lietuviai laisvajame pa
saulyje. Kun.J.Stš.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Seinų lietuviai, susirinkę prie savo bazilikos 1981 m. vasarą, kai ten lankėsi prel. L. TULABA ir kun. M. BURBA 
ir galėjo atlaikyti vienkartines pamaldas lietuvių kalba. Nuotraukoje — Punsko klebonas L DZIERMEIKA ir 
prel. L. TULABA (viduryje) tarp gausių maldininkų bazilikos šventoriuje

Teroras sovietinėse Lietuvos mokyklose
Faktai, paskelbti naujausiame “LKB Kronikos” numeryje, pasiekusiame laisvąjį pasaulį

NUOŠIRDUS AČIŪ
Šventoji kapų tyla Lietuvoje priglaudė 

mūsų mylimą mamytę

a. a. Julę Balčiūnienę
Mūsų giminės, “Tėviškės Žiburių” štabo bendradarbiai, 
mieli draugai ir pažįstami šv. Mišiomis, užuojautomis “T. 
Žiburiuose”, žodžiu bei raštu atjautė mūsų gilų liūdesį.

Jūsų didžiai vertingos moralinės paramos mes niekad 
nepamiršime.

Nuoširdžiai dėkojame -
sūnus Vytautas ir marti Genovaitė Balčiūnai 

bei artimieji Lietuvoje

1982 m. balandžio 15 d. pas 
Tverų parapijos kleboną kun. 
Kostą VELIONIŠKĮ pasikalbė
ti dėl mokyklos ir bažnyčios 
santykių prisistatė Plungės 
rajoninio laikraščio “Kibirkš
tis” redaktoriaus pavaduoto
ja. Pavardės nesisakė.

Atvykusioj! aiškino, kad mo
kykloje viskas daroma “dėl 
vaikų gero”. Tveruose jau ku
ris laikas, kai sekmadieniais, 
pamaldų metu, mokiniams ren
giami užklasiniai užsiėmimai, 
kuriuose prievarta verčiami 
dalyvauti tikintys mokiniai. 
Mat, stojant į augštąsias mo
kyklas, reikalauja gerų cha
rakteristikų, o jos gaunamos 
tik aktyviai dalyvaujant už
klasinėje veikloje. Man atro
do, kad jūs reikalą supranta
te. Bažnyčia nori vieno, o mo
kykla kito. Mūsų tikslai ski
riasi. Reikėtų netrukdyti, kad 
nebūtų kokio nepasitenkini
mo, — baigė kalbą redakto
riaus pavaduotoja.* * *

1982 m. balandžio 25 d. Tve
rų miestelio kultūros namuo
se mokiniams vyko sekmadie
ninis užsiėmimas — įprasti 
vaidinimai, kuriuose prievar
ta verčiami dalyvauti tikin
tys mokiniai. Tikinčiam Eu
genijui RAPALIUI buvo pa
skirtas suflerio vaidmuo. Mo
kytojai gąsdino E. RAPALĮ, 
jog jis, kaip pagrindinis da
lyvis, būtinai privalo sekma
dienį atvykti į užsiėmimą, mat 
kiti mokiniai nesuspėjo išmok
ti savo vaidmenų, kurie jiems 
buvo išdalinti tik penktadie
nį, taigi be suflerio gali vis
kas iširti.

Kad užsiėmimuose priversti 
dalyvauti tikintys mokiniai 
nesuspėtų į pamaldas, vaidi
nimai dažnai būna pertrau
kiami šokiais. 

* * *
1982 m. balandžio 26 d. pas 

rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoją H. 
BUIVYDĄ buvo iškviesti Tve
rų parapijos komiteto nariai: 
MAŽEIKA, ŠIMKUS ir VIČYS. 
Iškviestuosius klausinėjo 
dėl Tverų apylinkės tikinčių
jų tėvų pareiškimo — protes
to vidurinės mokyklos direk
torei A. PETROŠIENEI, kuria
me tikintys tėvai pasipiktinę 
Tverų vidurinėje mokykloje 
vykdomu tikinčių vaikų tero
rizavimu.

Pokalbio metu pavaduoto
jas H. BUIVYDAS klausinėjo 
apie parapijos vargonininką 
ir primygtinai kartojo, jog 
mokiniams giedoti bažnyti
niame chore negalima . . . MA
ŽEIKAI paklausus, ar konsti
tucijoje pažymėta, kad giedo
ti bažnyčioje draudžiama, H. 
BUIVYDAS aiškino, kad kons
titucijoje “yra tam tikros pa
taisos. Aš čia nekaltas. Jei 
jums nepatinka, rašykite į 
Maskvą. Duokite savo pasiū
lymus, prašykite, kad leistų . . . 
O dabar negalima”. Pavaduo
tojas bandė įrodinėti, kad pa
reiškimas — protestas šmeiži
kiškas .. . “Vaikai menki liu
dytojai... Jie gali neteisin
gai prišnekėti. Mes griebsime 
tėvus. Turės pasimatyti su pro
kuroru. Mes žinome, kas rašė 
— kun. Jonas PALIUKAS”, - 
pyko pavaduotojas II. BUIVY
DAS.

Baigdamas pokalbį II. BUI
VYDAS pridūrė: “Jūs turite 
tvarkyti kunigus. Tu MAŽEI

KA — pirmininkas, ŠIMKUS 
— narys ir veskite savo tvar
ką. Jūs turite viską tvarkyti. 
Nustatykite mokesčius už pa
tarnavimus, pramatykite iš
laidas . . . Klebonas čia nie
kuo dėtas. Jis tik samdomas 
kulto tarnas :

MAŽEIKA atsikirto, kad pa
rapijos komitetas pagal Baž
nyčios įstatymus yra tik kle
bono pagalbininkas, o ne tvar
kytojas. * * *

1982 m. balandžio 27-30 die
nomis Tverų vidurinėje mo
kykloje buvo tikrinami apylin
kės tikinčiųjų pareiškimo — 
protesto faktai. Faktų “patik
rinimas” vyko taip: mokytojai 
visokiais būdais iš anksto 
(gąsdinimu, pažadais ir t.t.) 
vertė mokinius meluoti, jog 
sekmadieniais niekas netruk
dė lankyti bažnyčios, o lan
kančių nebara ir nepersekio
ja. Mokyt. JUŠKA reikalavo, 
kad mokiniai sakytų, jog an
ketą su klausimais (Ar tiki 
Dievą? Ar lankaisi bažnyčio
je? Savo noru ar tėvų verčia
mas? Kas pąĮinka bažnyčioje?) 
pildė tik būdami ketvirtoje 
klasėje, o ne prieš du mėne
sius.

Mokiniai buvo apklausinė
jami direktorės kabinete, 
dalyvaujant direktorei A. 
PETROŠIENEI ar jos pava
duotojai Aldonai SUDŽIUVIE- 
NEI.

Mokinius kvietėsi pagal pa
sirinkimą, nekvietė labiau
siai dėl bažnyčios lankymo 
nukentėjusių mokinių, o ap
klausinėje visai netikinčius.

* * *
Vilnius. 1982 m. balandžio 

14 d. laikraštis “Komjaunimo 
Tiesa” spausdino Vytauto VA- 
LIKONIO straipsnį “Nei maty
ta, nei girdėta”.

Straipsnio pradžioje rašo
ma: “Iš pradžių buvo Čika
gos klierikalų laikraštuko 
“Draugo” pranešimas. Tą patį 
pranešimą žodis į žodį pakar
tojo Vatikano radijas. Paskai
tykime. “Tauragės vidurinėje 
mokykloje mokytoja EIDIKY- 
TĖ liepė pakelti rankas tiems 
trečios klasės mokiniams, ku
rie tiki Dievą. Po to sekė gąs
dinimai, jog tikintieji, kaip 
nusikaltėliai, bus baudžiami 
kalėjimu. Po trumpos pertrau
kėlės liepė vėl pakelti rankas 
tikintiems vaikams. Kai ir vėl 
pakilo rankų miškas, mokytoja 
pareiškė, jog visi tikintys bus 
atiduoti į atsilikusių mokinių 
internatą Skaudvilėje”.

Kaip argumentą faktų tikru
mui paneigti, Vyt. VALIKO- 
NIS griebėsi žinutėj mokyto
jos pavardėje padarytos klai
dos — vietoje EIDUKYTES iš
spausdinta EIDIKYTĖ. Kores
pondento Vyt. VALIKONIO 
nuomone, minėtos klaidos pil
nai pakanka padaryti išva
dai, jog užsienio laikraštis 
skelbia prasimanymus, melą, 
netikras žinias, nors kitu at
veju tai būtų laikoma eiline 
korektūros klaida. Straipsny
je korespondentas operuoja 
vaikų prasimanymus, iš kurių 
aiškiai matosi, jog faktų “ty
rimui” liudininkais Vyt. VA
LI KONIS pasitelkė iš anksto 
parinktus vaikus (net netikin
čius) ir klausinėjo juos pagal 
specialiai paruoštus klausi
mus, j kuriuos III klasės mo
kiniai ir negalėjo kitaip atsa
kyti.

Varsėdžiai (Šilalės raj.). 1981 
m. gruodžio mėn., pamokos 
metu, Varsėdžių aštuonmetės 
mokyklos direktorė Marytė 
PINTVERIENĖ barė moki
nius, kad jie eina į bažnyčią 
ir patarnauja šv. Mišioms.

V-tos kl. mok. Remigijus LA
PINSKAS. nepabūgęs direkto
rės pykčio,- pareiškė “Ėjau 
ir eisiu”.

Pertraukos metu direktorė 
M. PINTVERIENĖ, pačiupusi 
Remigijui LAPINSKUI už au
sies, nusitempė jį į mokyto
jų kambarį. Ten atsivedė dar 
vieną V-tos klasės mokinį Ar
vydą PETRAVIČIŲ. Prasidėjo 
“lined” teismas. Direktorė 
isteriškai šaukė ant vaikų, 
išvadino juos “buržujais", o 
paskui paklausė: “Ar dar ei
site į bažnyčią?"

Kai Remigijus užtikrino, 
kad eis, tuomet įsiutusi di
rektorė trenkė mokiniui per 
veidą, liepdama atsivesti tė
vus.

Įdomu, kad šitą “teismą” 
stebėjo apie 12-ka Varsėdžių 
aštuonmetės mokyklos moky
tojų ir nė vienas iš jų neišdrį
so sudrausti įsisiautėjusios 
direktorės. 

* * *

Girdžiai (Jurbarko raj.). 1982 
m. Girdžių parapijos Gavėnios 
rekolekcijų metu miestelio vi
durinėje mokykloje neatsitik
tinai (inspektoriai važinėjo 
po rajono mokyklas, raginda
mi suaktyvinti ateistinę veik
lą) buvo paskelbta ateistinė 
savaitė.

Žemesnių klasių mokiniai 
privalėjo piešti . ateistinius 
piešinius . .., devintokai, 
mokytojos ŠIMANSKIENĖS 
pavedimu, rašyti temą “Ką 
aš pasakyčiau draugui, klū
pančiam prie altoriaus” .. . 
Mokiniai temos nerašė.

* * *
Girdžių vidurinės mokyklos 

IV kl. mokinei Nairai ROČA1- 
TYTEI antrą trimestrą iki pa
tenkinamo buvo sumažintas 
elgesio pažymys. Auklėtoja 
GENIENĖ paaiškino, jog elge
sys sumažintas už bažnyčios 
lankymą. 

* * *
Veisiejai (Lazdijų raj.). 1982 

m. vasario 16 d. Veisiejų vid. 
m-klos VJIIc kl. auklėtojas Bo
leslovas VYŠNIAUSKAS ap
kaltino savo auklėtinę Aureli
ją POTELIŪNAITĘ parašų 
“prieš mokytojus” rinkįmu ir 
įsakė raštu pasiaiškinti, ką ji 
veikia bažnyčioje. Mergaitei 
atsisakius paklusti, mokyto
jas Boleslovas VYŠNIAUS
KAS apsilankė POTELIŪNŲ 
šeimoje, kur visaip stengėsi 
įtikinti tėvus, jog toks dukros 
elgesys “gali blogai baigtis”.

Vasario 17 d. Aurelija PO 
TELIŪNA1TE buvo iškviesta 
į direktoriaus kabinetą, ten 
jos laukė saugumietis GYLYS. 
“Kokius ten parašus renki 
prieš mokytojus?” — užsipuo
lė čekistas. Aurelijai paaiš
kinus, kad jokių parašų prieš 
mokytojus nerinko, saugumie
tis pradėjo barti mergaitę, 
kad ji dalyvavo Mindaugo J LI
DEIKIO gimimo dienoje. “'Pen 
ne gimimo dieną šventėte, o 
kalbėjotės su kun. Juozu 
ZDEBSKIU. Kas dar buvo?” - 
tardė GYLYS. Aurelijai PO- 
TELIŪNAITEI atsisakius kal
bėti, čekistas bandė gražumu 
“paveikti”: “Galėtum daug pa
siekti . . . (Nukeltu į 3 ėių psl.)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame J. Wojtorowicz, P. Ber- 

neckui ir A. Povilaičiui už atsilankymą ir suteiktą 
“Molson’s Brewery” tarnautojų vardu didelę pa
ramą mūsų šeimai. Norėdami išreikšti savo padė
ką visiems prisidėjusiems prie tos paramos, auko
jame šv. Mišias, kurios bus atlaikytos Prisikėlimo 
šventovėje 1983 m. balandžio mėn. 18 d.

Grasilda Kaknevičienė 
ir šeima

PADĖKA
1982 metų rugsėjo 10 dieną mirė

a. a. STASYS PILIPAVIČIUS
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems 

mūsų pusbrolio laidotuvėse.
Dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos klebonui 

kun. Jonui Staškui už visas maldas bei paslaugas, 
vargonininkui Petrui Gulbinskui už giesmes bei var
gonavimą, KLB Hamiltono apylinkei už gėles, Hamil
tono šauliams už gėles ir gražų pagerbimą kaip buvusio 
šaulio.

Dėkojame visiems kitiems už gėles, užprašytas 
šv. Mišias, už dalyvavimą maldose prie karsto ir 
velionies palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje.

Dėkojame šeimininkei V. Vaitkienei ir kitoms po
nioms už paruoštas vaišes laidotuvių dalyviams.

Visiems dėkingi —
dr. Juozas Pilipavičius ir šeima 

Leonas Pilipavičius ir šeima

AfA 
ROMANUI PACUI

mirus, jo dukrą JANINĄ SVILIENĘ, jos vyrą 
VYTAUTĄ — klubo valdybos narį, jų sūnus — 
RIČARDĄ su šeima ir ARVYDĄ bei kitus gimines gi
liai užjaučiame Jūsų liūdesio valandoje -

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubo Giedraitis valdyba

AfA 
MYKOLUI BARTULIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai DANUTEI 

ir dukrai ALDONAI su šeima -
J. M. Karka Dr. R. Karka su šeima

AfA
inžinieriui PETRUI DAUNIUI

ir jo žmonos motinai
a. a. MARIJAI PETRAVIČIENEI

su šiuo pasauliu atsiskyrus, žmonai bei dukrai LIUDAI 
DAUNIENEI, sūnui ir svainiui VITUI PETRAVIČIUI, 
bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime -

Liucija Skripkutė ir Mama

I Canabian Srt jfHeniorialsf KtU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
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Įsigyta radijo stotis
Algio Zaparacko iniciatyva kelios tautybės Detroite 

nupirko radijo stotį

Išeivija - sovietams pavojinga rakštis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prieš žmoniškumą II D. karo 
metu, tarnaujant Latvijos po
licijoje, Latvijos SD, Latvi
jos SS legijone, Latvijos savi
saugos daliniuose per pirmąjį 
vokiečių okupacijos laikotar
pį-

K. Ar Jums buvo pasakyta, 
kodėl turite tuos žmones kal
tinti buvus nacių karo nusi
kaltėliais?

A. Tai buvo daroma sunie
kinti jiems užsienio latvių 
bendruomenės, Latvijos gy
ventojų akyse ir Vakarų kraš
tų viešojoje opinijoje, t.y. jų 
gyventojų akivaizdoje.

K. Ko buvo siekiama jų nie
kinimu Latvijoje gyvenančių 
latvių akyse?

A. Latvių nacionalizmas te
bėra gyvas, ir politinių Latvi
jos išeivių veikla yra laikoma 
pavojinga sovietiniam reži
mui Latvijoje.

K. Ko buvo siekiama išeivių 
niekinimu bei vadinimu na
cių karo nusikaltėliais už
sienio latvių akyse?

A. Buvo siekiama suskaldyti 
bendruomenę vadų suniekini- 
mu. Tikėtasi, kad tuo atveju 
jie nebeturės masių pasitikė
jimo.

K. O ko buvo siekiama išei
vių niekinimu bei jų laikymu 
nacių karo nusikaltėliais vie
šojoje Vakarų opinijoje?

A. Latvių organizacijos Va
karuose bando užmegzti ry
šius su atitinkamomis vyriau
sybėmis ir per jas reikalauti 
okupacinės sovietų kariuome
nės bei civilinių pareigūnų 
atitraukimo iš Latvijos. Tam 
reikėjo suniekinti juos viešo
joje Vakarų opinijoje.

•K. Ar Jums buvo nurodyta, 
kokiu būdu niekinti išeivius 
kaip nacių karo nusikaltėlius?

A. Kai aš įsijungiau į redak
cinį “Dzimtenes Balss” kolek
tyvą, jau radau nustatytus me
todus.

K. Kokie jie buvo?
A. Visų pirma, jei asmuo bu

vo tarnavęs vokiečių kariuo
menėje arba policijoje, susie
ti jį su specifiniais nusikalti
mais. Jei nustatyta, kad pvz. 
tas ar kitas asmuo buvo nuova
dos viršininku ar srities ko
mendantu pirmajame vokie
čių okupacijos laikotarpyje, 
tai reikėjo tvirtinti, jog tas as
muo buvo įveltas į civilinių 
gyventojų žudymą bei kanki
nimą, nors paprastai tam ne
būdavo jokių įrodymų.

K. Kokiais būdais buvo sie
kiama įrodyti tvirtinimą, kad 
tas ar kitas išeivis yra nacių 
karo nusikaltėlis? <

A. Buvo siunčiami korespon
dentai į miestelius ir kaimus 
rinkti liudininkų pareiškimų. 
Jei tie pareiškimai neparem- 
davo tvirtinimų, koresponden
tai turėdavo panaudoti savo 
vaizduotę bei išradingumą.

K. Ar žodis “koresponden
tai” reiškia laiškus, ar rašy
tojus?

A. Reiškia žurnalistus.
K. Kas buvo tie žurnalistai?
A. Tai buvo “Dzimtenes 

Balss” štabo nariai, o kaiku- 
riais atvejais taip pat Latvi
jos radijo štabo nariai; labai 
retais atvejais kiti žmonės — 
informatoriai, turį glaudžius 
ryšius su KGB.

K. Ar patys rašytojai turi 
ryšius su KGB?

A. Taip.
K. Kokio pobūdžio ryšius?
A. Priprastai jie yra KGB in

formatoriai arba kaikuriais 
atvejais — KGB pareigūnai.

Straipsniai partijos 
spaudoje

K. Jei partijos laikraštyje 
Latvijoje pasirodytų straips
nis, kaltinantis kurį nors iš
eivį buvus nacių karo nusikal
tėliu, kas būtų jo autorius? 
(...)

A. Tie straipsniai, kiek aš 
žinau, būna išskirtinai para
šyti KGB pareigūnų.

K. Kaip vadinasi Latvijos ko
munistų partijos laikraštis?

A. Jo pavadinimas—“CINĄ”.
K. Ar Jums žinomas leidi

nys “Tiesa”?
A. Esu matęs.
K. Kas yra “Tiesa”?
A. Tai “Cina’s” atitikmuo ir 

Lietuvos partijos centro ko
miteto leidinys.

K. Remdamasis savo žinio
mis bei patirtimi, ar galite ma
nyti, kad straipsnis, išspaus
dintas “Tiesoje” ir kaltinan
tis išeivį buvus nacių karo nu
sikaltėliu būtų parašytas KGB 
pareigūno?

JAV vyriausybės advokatas 
M. Wolfas pareiškė protestą 
prieš tokį klausimą, bet liu
dininkas atsakė:

— Aš jau esu atsakęs į tą 
klausimą. Niekad neskaičiau 
tokių straipsnių “Tiesoje”.

Kai L. Kairio advokatas pa
klausė, ar yra panašumo tarp 
“Tiesos” ir “Cina’s”, I. Lesins
kis atsakė: “Labai daug. Bet 
tai grynai mano spėjimas.”

Propagandiniai leidiniai
Klausinėjo adv. D. Springe- 

ris ir apie išeiviją juodinan
čius neperiodinius leidinius. 
Vienas tokių yra “Cilveki bez 
sirsapzinas” (Žmonės be sąži
nės”). Pasak I. Lesinskio, tai 
buvusio KGB informatoriaus 
Vilis Liepins darbas, atliktas ir 
išspausdintas KGB. Jame nie
kinama latvių išeivija. Antras 
leidinys yra “Daugavas vana- 
gi”. Jame niekinami šios or
ganizacijos vadai. Trečias lei
dinys — “Politiskie begu bez 
maskas” (Politiniai pabėgėliai 
be kaukės). Jo apimtis esanti 
platesnė — niekina kitas išei
vių organizacijas, jų veikėjus 
ir spaudos žmones, vadina 
juos nacių pakalikais. Ketvir
tas leidinys “Vini bez maskas” 
(Kaltė be kaukės) esanti spe
ciali laida knygos “Politiniai 
pabėgėliai be kaukės”, skirta 
Latvijoje gyvenantiems žmo
nėms. Jų visų tikslas ir meto
das esąs tas pats. Jie papras
tai platinami išeivijoje, siun
tinėjami laikraščiams, verčia
mi į svetimas kalbas, įteikia
mi įstaigoms, neišskiriant Iz
raelio.

Ryšiai su Izraeliu
Išgirdęs Izraelio paminė

jimą, adv. D. Springeris pa
klausė, ar 1. Lesinskiui yra 
žinomas institutas “Yad Va- 
shem”? Liudininkas atsakė 
girdėjęs apie jį, bet nieko 
tikslaus nežinąs.

K. Ar Jums žinomi atvejai, 
kai kaltinimai, taikomi bal- 
tiečiui išeiviui, esą jis buvęs 
nacių karo nusikaltėlis, yra 
siunčiami “Yad Vashem” insti
tutui Izraelyje?

A. To nežinau. Buvo sudary
tas sąrašas Izraelio leidinių 
ir kitų žydų leidinių už Izra
elio ribų. Tas sąrašas buvo 
laikomas tam tikslui Latvijos 
Komiteto Kultūriniams Ry
šiams.

K. Kodėl kaltinimai buvo 
siunčiami Izraeliui ir žydų 
leidiniams?

A. Žydai labai nukentėjo, 
buvo naikinami nacinio val

dymo metu ir vokiečių įsteig
tų okupacinių režimų kituose 
kraštuose. Dėlto buvo mano
ma, kad žydai į anuos tvirti
nimus aktyviau reaguos.

K. Kokio pobūdžio reakci
jos buvo tikėtasi?

A. Visų pirma tikėtasi, kad 
žydai reaguos straipsniais, 
paremtais sovietų pateikta 
medžiaga. Taip pat buvo ma
nyta, gal bus pradėti teismai 
užsienyje.

K. Kodėl buvo mahyta, kad 
bus pradėti teismai?

A. Buvo manyta, kad žydų 
bendruomenė ir kitos organi
zacijos, nukentėjusios nuo 
nacionalsocialistų, pradės 
kelti bylas asmenims, taria
mai kaltinamiems karo nusi
kaltimais.

Informacija Vakarų spaudai
K. Minėjote, kad kaltinimai 

buvo siunčiami ir Vakarų 
spaudai. Kodėl tie kaltinimai 
išeiviams, esą jie nacių karo 
nusikaltėliai, buvo siunčiami 
Vakarų spaudai?

A. Buvo manyta, jei kada ir 
kur nors prasidės bylos bei 
tardymai, tie laikraščiai bei 
žurnalai turės savo archyvuo
se arba bibliotekose atitinka
mos medžiagos ir galės ją pa
naudoti straipsniams bei te
levizijai.

K. Kaip reaguotų buvę Jūsų 
kolegos, jei tie kaltinimai bū
tų pakartoti Vakarų spaudoje?

A. Galiu pasakyti tiktai apie 
reakciją mano buvusių kolegų, 
kai buvo iškelta byla Maikovs- 
kiui. Visi džiaugėsi, ir tai bu
vo plačiai rašoma laikraštyje 
“Dzimtenes Balss”, kuris kar
tais išsiversdavo amerikiečių 
spaudos straipsnius.

K. Prileiskime tokį atvejį: 
išeiviui, kaltinamam nacių ka
ro nusikaltimais, iškeliama 
byla Vakarų šalyje, Jungtinė
se Valstybėse, ir kaltinama
sis pagaliau grąžinamas į Sov. 
Sąjungą. Kas jam atsitiktų? 
(...)

A. Jis būtų teisiamas pagal 
Sov. Sąjungos baudžiamojo 
kodekso 59 paragrafą, kuris 
numato 15 metų sunkaus pri
verstinio darbo arba mirties 
bausmę.

K. Ar neabejojate, kad jis 
būtų nuteistas?

A. Visi tokie teismai, mano 
nuomone, Sov. Sąjungoje pri
klauso nuo politinių aplinky
bių. Ten nejieškoma tiesos ar 
teisingumo, ir jeigu to reika
lauja Sov. Sąjungos interesai, 
toks asmuo būtų nuteistas bei 
pasmerktas KGB ir partijos.

* * *
Tai tik dalis liudininko pa

reiškimų, iš kurių aiškėja, kad 
išeivija sovietam yra pavojin
ga. Tiesa, tai buvo žinoma jau 
seniai, bet vis dar netaip įsak
miai, netaip ryškiai. Dėlto ne
vienam išeiviui kildavo abejo
nė pvz. dėl Vilniuje veikian
čios “Tėviškės” draugijos. Kai- 
kurie manė, kad tai institucija 
išeivijai padėti. Dabargi ma
tyti kaip ant delno, kad tai 
KGB steiginys, kurio tikslas — 
tarnauti okupaciniam sovietų 
režimui, niekinti, kompromi
tuoti išeiviją. Tų tikslų “Tė
viškės” draugija — sovietinės 
“Rodinos” padalinys siekia 
įvairiais būdais, bet ypač per 
propagandinį savo laikraštį 
“Gimtasis Kraštas”, komunis
tinę išeivių spaudą ir tokios 
pat rūšies neperiodinius lei
dinius. Lygiai taip daro Lat
vijos “Dzimtenes Balss” ir ati
tinkama Estijos sovietų spau
da. S. B.

AL. GIMANTAS 
---------------------- (

Įvairių tautybių radijo va
landėlės privačiame Jungti
nių Valstybių didmiesčių ra
dijo tinkle buvo ir tebėra 
tik kampininkės. Labai daž
nai, pasikeitus stočių savinin
kams bei jų programoms, nu
kentėdavo svetimomis kalbo
mis leidžiamos radijo valan
dėlės. Vyravo ir tebevyrauja 
pelno motyvai. Jei savininkai 
mano, kad tautinės programos 
nepelningos, tokioje stotyje 
tautinėms programoms nelie
ka vietos. Kartais nutraukia
mos net sutartys arba duoda
mas netinkamas laikas, ir ten
ka likviduoti kitakalbes radi
jo programas. Tuo, aišku, su
duodamas skaudus smūgis at
skirų tautybių veiklai.

Toks netikrumas, svyravi
mai nuolat gresia daugumai 
įvairių tautybių radijo progra
mų. Panašiai įvyko ir su vie
na Detroito radijo stotimi, ku
ri, pasikeitus savininkams, 
pertvarkė visų savo programų 
pobūdį, turinį, ir toje stoty
je eilę metų prisiglaudusios 
tautinės programos pasijuto 
išstumtos.

Įvairių tautybių radijo pro
gramų vedėjai, atskiri asme
nys ir organizacijos, turinčios 
neblogą ilgametį patyrimą 
radijo tarnyboje, susijungė 
ir nupirko Detroito pašonėje, 
Pontiac mieste, visą radijo 
stotį, kurios pagrindinis už
davinys ir bus tapti įvairių 
tautų radijo balsu. Pirkinys, 
aišku, nėra pigus. Sumokėta 
per 1,1 milijono dolerių. Ra
dijo ir televizijos stotys čia 
neblogai verčiasi, tad ir jų kai
nos yra augštos.

Mums malonu, kad tam tau
tybių sąjūdžiui įsigyti nuosa
vą radijo stotį vadovauja Al
gis Zaparackas, kurio suma- 

. numu, eriergija ir bekompro-

Teroras sovietinėse Lietuvos mokyklose
(Atkelta iš 2-ro psl.)

* * *
Rokiškis. 1982 m. kovo 6 d. 

Rokiškio Edvardo TIČKAUS 
vidurinės mokyklos ateistų 
būrelio mokytoja Milda DI
LIENĖ tardė Vile kl. mok. Jo
lantą SADAUSKAITĘ. Moky
toja M. DILIENĖ vertė J. SA
DAUSKAITĘ išvardinti lan
kančių bažnyčią ir joje gie
dančių draugų pavardes.

— Tu buvai mano auklėtinė, 
todėl turi man pranešinėti. 
Eik į bažnyčią kada tik nori, 
gali net giedoti, tik man pra
nešk, kas iš mokinių gieda baž
nyčios chore, patarnauja šv. 
Mišioms . . . Mes norime visus 
susekti ir nubausti, — aiški
no mergaitei mokytoja M. DI
LIENĖ

1982 m. kovo 10 d. ir kovo 17 
d. mokyt. M. DILIENĖ tardė Ve 
kl. mok. Gitą TERVYDYTĘ. 
Barė mokinę kam ši nenešio
ja prievarta užrišto kakla
raiščio ir lanko bažnyčios vai
kų chorą. Mokytoja M. DILIE
NĖ grasino už bažnyčios lan
kymą jos tėvus bausti pinigi
nėmis baudomis.

Mokyt. Milda DILIENĖ 
ateina į bažnyčią, užsirašo 
adoruojančių ir patarnaujan
čių šv. Mišioms mokinių pa
vardes, o paskui juos terori
zuoja.

Rokiškio E.TIČKAUS viduri
nės m-klos mokytoja GASPA- 
RAVIČIENĖ taip pat tyčiojosi 
iš tikinčių mokinių.

* * *
Tūbinė (Šilalės raj.). 1981 m. 

lapkričio 18 d. pas Tūbinės 
gyventojus KATAUSKUS apsi
lankė respublikinio laikraš
čio “Tiesa” korespondentas ir 
aštuonmetės mokyklos direk
torė Valerija LIDIENĖ.

Mokyklos direktorė Valeri
ja LIDIENĖ užsipuolė Redą 
KATAUSKYTĘ, šaukdama, 
kad ji organizuoja mergaites 
adoracijai. Direktorė kalti
no KATAUSKUS, kad jie pasa
kė Šilalės vikarui Vytautui 
SKIPARIU1, kaip Tūbinės aš
tuonmetėje mokykloje moky
tojos — JAKIENĖ ir JONELIE- 
NE — tyčiojasi iš lankančių 
bažnyčią mokinių, o kunigas 
per pamokslą paskelbė žmo
nėms.

Laikraščio “Tiesa” kores
pondentui paklausus, ar tik
rai mokytojos tyčiojasi iš ti
kinčių vaikų, REDA KATAUS- 
KYTE patvirtino, kad tyčio

misiniu užsidegimu visas pro
jektas buvo įgyvendintas. Da
bar laukiamas atitinkamų fe
deracinių įstaigų, tvarkančių 
radijo stotis, patvirtinimas 
ir leidimas tokio pobūdžio sto
ties veiklai. Tikimasi, kad š. 
m. lapkričio mėnesį jau bus 
galima pradėti reguliarias 
transliacijas.

Kaip į reikalą bežvelgtum, 
stoties įsigijimas turėtų būti 
laikomas nemažu laimėjimu 
tautinių grupių veikloje. Vie
tinės radijo stotys čia nėra 
stiprios ir girdimos neplačio- 
je apylinkėje, tačiau pakanka
mos didmiestyje ir jo apylin
kėse gyvenančioms įvairių 
tautų visuomenėms. Dar svar
biau, kad tautybės stotyje yra 
ir bus šeimininkės, o ne kam
pininkės.

Šis įvykis Detroite turėtų 
atkreipti dėmesį ir kitų lietu
viškų kolonijų veikėjų, besi
sielojančių esamų radijo pro
gramų padėtimi. Kartu su ki
tomis tautybėmis derėtų pa
tyrinėti galimybes įsigyti nuo
savą radijo stotį.

Žinoma, pastangos turėti 
ir išlaikyti savo radijo stotį 
susiduria su visa eile naujų 
uždavinių ar net ir problemų. 
Juk reikalinga ir sava biuro
kratinė sistema, įstaiga, tar
nautojai, technikinės srities 
darbuotojai, agentai. Be to 
neapsieisi, be jų nebus įma
nomas normalus darbas. Čia, 
suprantama, įeina ir bendra
sis biudžetas, atlyginimai, pa
jamos. Savanoriškas atskirų 
asmenų įsipareigojimas gali 
padėti tik laikinai. Radijo 
stoties neišlaikysi mėgėjiš
ka talka ar atkištiniu darbu. 
Tačiau visa tai yra galimy
bių ribose. Be to, yra žinoma, 
kad normaliai veikiančios ra
dijo stotys atneša ir netaip jau 
blogą pelną savininkams — 
pinigų investuotojams.

jasi ir, visų pirma, tai daranti 
pati mokyklos direktorė V. 
LIDIENĖ.

* * *
Prienai. 1982 m. vasario 12 d. 

Prienų I vid. m-klos Vile kl. 
auklėtojas mokyt. Arvydas 
NARVYDAS tardė savo auklė
tinę Jolantą URBŠAITĘ. Mo
kyt. A. NARVYDĄ domino, kas 
per Kalėdas šventoriuje bu
vo persirengęs Kalėdų sene
liu, ką jis kalbėjo susirinku
siems vaikams ir jaunimui, 
kas tą dieną iš pažįstamų bu
vo bažnyčioje, ar Jolanta gie
da bažnyčios chore, kodėl ji 
nestoja į komjaunimą?

Jolantai URBŠAITEI neat- 
sakinėjant į klausimus, mo
kyt. A. NARVYDAS grasino, 
kad už tai sumažins elgesio 
pažymį ir, baigusi mokyklą, 
niekur negalės įstoti mokytis.

* * *
Birštonas. 1982 m. balandžio 

7 d. vid. m-klos mokyt. KUDŽ- 
MAITĖ nuvedė IVa kl. moki
nius Romą BUNEVIČIŲ ir 
Vaižgantą ZIČKŲ pas mokyk
los direktorę Sofiją ŽIUKIE- 
NĘ, ir pranešė, jog šie net pa
tarnauja šv. Mišioms. Direk
torė griežtai įsakė Romui BU- 
NEV1ČIU1 ir Vaižgantui ŽIČ- 
KUI nelankyti bažnyčios.

Balandžio 12 d. mokyt. 
KUDŽMAITĖ paliko po pamo
kų IVa kl. mokinius — Inetą 
JARUŠEVIČIŪTĘ, Liną PO
KAITĘ, Romą BUNEVIČIŲ ir 
Vaižgantą ŽIČKŲ už tai, kad 
jie Velykų rytą Birštono baž
nyčioje dalyvavo Prisikėlimo 
pamaldose. 

* * *
Garliava (Kauno raj.). Gar

liavos vid. m-klos IX kl. moki
nys Artūras SLEPKOVAS baž
nyčioje patarnauja šv. Mi
šioms.

Mokytojai, o ypač auklėtoja 
PETRUŠEVIČIENĖ, nuolat 
priekaištaudavo, kad jis veid
mainis ir neturi teisės, būda
mas komjaunuoliu, patarnauti 
pamaldose.

1982 m. balandžio 5 d. A. 
SLEPKOVAS nuvyko j rajoni
nį komjaunimo komitetą.

— Nenoriu būti veidmainiu! 
— paaiškino mokinys, atiduo
damas komjaunimo bilietą.

Direktorius NAUSĖDA A. 
SLEPKOVO komjaunimo bi
lietą parvežė j mokyklą, o auk
lėtoja PETRUŠEVIČIENĖ jį 
įkišo mokiniui j kišenę. Vai
kinas nuėjo pas direktorių
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Kova už žmogaus 
teises ir lietuviai

Mintys iš pokalbių su Kanados užsienio reikalų ministerijos pareigūnais

RITA RUDAITYTĖ

Kas yra žmogaus teisės? Pvz. 
ar lietuvių išvežimas Sibiran 
yra žmogaus teisių laužymas? 
Vienos valstybės sakytų taip, 
o kitos (sovietinės) — ne.

Žmogaus teisių supratimas 
Rytų kraštuose yra skirtingas. 
Vakaruose, ypač Kanadoje ir 
Amerikoje, žmogaus teisės 
yra žmogaus laisvė viešai kal
bėti, veikti, protestuoti, išpa
žinti pasirinktą religiją . .. 
Sovietų sistemoje žmogus to
kių teisių neturi. Joje masinis 
žmonių trėmimas nėra laiko
mas žmogaus teisių laužymu, 
nes tai daroma “visuomenės 
gerovei”.

Kadangi nevisos tautos vie
nodai žiūri į žmogaus teises, 
yra labai sunku nustatyti gai
res visam pasauliui.

Kanada pripažįsta šituos 
skirtumus ir gina žmogaus tei
ses pasaulyje pagal savo nuo
žiūrą. Kanados valdžios many
mu, priverstinis žmonių trė
mimas yra žmogaus teisių lau
žymas bei jų pažeidimas.

Žmogaus teisėms ginti yra 
dvi tarptautinės institucijos: 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komitetas ir Europos Sau
gumo bei Bendradarbiavimo 
Konferencija (Conference on 
Security and Cooperation in 
Europe — CSCE).

Jungtinėse Tautose yra sun
kiau veikti. Pvz. dažnai Sov. 
Sąjunga' kaltinama žmogaus 
teisių laužymu, bet nevisi 
tuos kaltinimus paremia. So
vietų sąjungininkai (Varšu
vos Sąjungos nariai) nebal
suoja prieš Sov. Sąjungą. 
Toks solidarumas mažina 
Jungtinių Tautų veiksmingu
mą.

ČSCE konferencijose gali
ma pasiekti daugiau. 1975 m. 
35 kraštai pasirašė Helsinkio 
aktą. Kadangi sovietai irgi 
pasirašė, Vakarų valstybės 
jį panaudoja spausti sovie
tams, kad gerbtų žmogaus tei
ses. 1977 m. Belgrado konfe
rencijoj visi dalyvaujantys 
kraštai peržiūrėjo, ar teisin
gai yra vykdomas Helsinkio 
aktas. Tas pats vyko ir Madri
do konferencijoje. Abiejose 
konferencijose sovietai ne
norėjo kalbėti apie žmogaus 
teises ir mėgino nukreipti 
dėmesį į ekonominius, tech
nikinius, mokslinius ir sau
gumo reikalus.

Kanados parlamentarai Ota
voje įsteigė Helsinkio komi
tetą, kuris seka žmogaus tei
sių pažeidimus pasaulyje.

ir, atiduodamas bilietą, pa
sakė:

— Atsivežėte ir turėkite. 
Komjaunimo komitete man 
buvo pasakyta, kad tikinčiam 
negalima duoti komjaunimo 
bilieto.

Prasidėjo spaudimas. Auk- 
1 ė toj a I ’ ET R U S E VIČ1E N Ė,
karinio parengimo mokyt. 
N EIMUNTAS gąsdino Artūrą 
SLEPKOVĄ išvežimu j Žiegž- 
drių psichoneurologinę ligo
ninę, pranašavo, kad kariuo
menėje bus pasiųstas į tokią 
vietą, iš kur gyvi negrįžta, 
siūlė gerai apsigalvoti. Artū
ras SLEPKOVAS atsakė, kad 
tikėjimo neišsižadės ir visada, 
kai tik turės galimybės, patar
naus šv. Mišioms, o komjau
nimo bilieto niekada nepaims.

Kanada labai atsargiai gina 
žmogaus teises. Jos manymu, 
geriausias būdas yra tyli di
plomatija. Otavoje kalbėjau 
su užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnais. Visi suti
ko, kad Kanada stipriai gina 
žmogaus teises, bet tai daro 
slaptai.

Tylios diplomatijos meto
das yra svarbus Kanados isto
rijoje. Po II D. karo Kanados 
galvojimas pasikeitė, nes kei
tėsi ir pasaulio atmosfera. Bu
vo susidariusi pasaulio situa
cija, vadinama “bi-polar 
world”, kur Amerika išėjo 
prieš sovietus, o kiti kraštai 
mažai reiškėsi ir turėjo labai 
mažai įtakos. Kanados nuo
mone. tokia situacija nebuvo 
normali. Yra kraštų, kurie 
nėra galingi, bet nėra ir maži. 
Yra vidutinio dydžio kraštų, 
kurie turi labai svarbų vaid
menį. Jų tarpe yra ir Kanada. 
Jos diplomatai, kaip pvz. Les
ter B. Pearson ir Escott Reid 
stipriai pasireiškė. Ta vidu
tinių kraštų politika yra va
dinama liberaliniu interna
cionalizmu.

Kai kuris kraštas laužo žmo
gaus teises, Kanada slaptai 
perspėja. Jeigu jis savo klai
das atitaiso, kiti kraštai apie 
Kanados iniciatyvą nežino.

Ar yra pasikeitimų Kanados 
užsienio politikoje?

Vieni sako taip, o kiti — ne. 
Tuometinis užsienio reikalų 
ministeris Mark MacGuigan 
Madrido konferencijoje vie
šai pasmerkė žmogaus teisių 
pažeidimus. Pastebėjau vieną 
įdomų faktą, kai kalbėjausi 
su užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnais, būtent, jie 
dar vis nenori apie žmogaus 
teises viešai kalbėti, bet už
sienio reikalų ministeris Mac- 
Guiganas tai darė. Taip darė 
ir Flora MacDonald. Užsienio 
reikalų ministerijai slaptai 
kalbėti yra geriau ir efektin
giau, o politikams — viešai.

Kuris būdas yra veiksmin
giausias?

Dauguma užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnų sako, 
kad tai neįmanoma sužinoti. 
Jei Kanada viešai gins žmo
gaus teises, ar bus geriau — 
nežinia. Atrodo, kad Kanado
je ir toliau vyraus tylioji 
diplomatija.

Mes. lietuviai, turime su
prasti Kanados valdžios gal
vojimą ir mėginti paveikti ją. 
Turime Kanados Helsinkio 
parlamentiniam komitetui 
pareikšti savo idėjas. Turi
me jiems perteikti Lietuvos 
disidentų norus bei jų prašy
mus. Taip pat turime jiems 
priminti, kad lietuviams žmo
gaus teisės yra ir tautos teisės, 
laiduojančios Lietuvos nepri
klausomybę. Kanada tai pripa
žįsta, bet nieko negali pada
ryti. Mes turime rašyti į Ka
nados laikraščius, kai randa
me progą, apie žmogaus tei
ses. Turime rašyti ir Kanados 
ambasadoriui Maskvoje.

Žmogaus teisių klausimas 
nėra abstraktus dalykas. Tai 
gyvenimiškas klausimas, dėl 
kurio jaudinasi milijonai žmo
nių — laisvų ir pavergtų. Mū
sų pareiga - dalyvauti bend
roje kovoje už žmogaus tei
ses, nes tai kova ir už Lietu
vos laisvę bei nepriklausomy
bę.
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© PAVERGTOJE TEVYffiJE
PARODŲ PAVILJONAS

Palangoje, ant pušynais apau
gusio Rąžės upeliuko kranto, 
buvo atidarytas parodų pavil
jonas “Liaudies menas”. Jis 
pastatytas Lietuvos liaudies 
meno draugijos lėšomis ir yra 
skirtas liaudies meistrams. 
Jiems įrengta natūraliu apšvie
timu aprūpinta 160 kv. metrų 
parodų salė. Paviljonas turi pa
talpas ir nuolatinėms parodoms, 
kuriose Palangos gyventojai bei 
jų svečiai galės įsigyti tauti
nių juostų, megztų moteriškų 
drabučių, gintaro, metalo pa
puošalų, dailės ar keramikos 
kūrinių. Paviljono atidarymui 
buvo skirta respublikinė liau
dies meno paroda, sutelkusi 
apie 300 įvairaus žanro darbų.

GAISRAI MIŠKUOSE
Apie Lietuvos miškų gaisrus į 

“Tiesos” rugpjūčio 8 d. laido
je prašneko miškų ūkio ir miško 
pramonės ministerio pavaduo
tojas V. Verbyla. Jo duomenimis, 
skaudūs buvo 1976 m., kai miš
kuose siautėjo 600 gaisrų, išde
ginusių 146 hektarų plotą. Vė
liau gaisrų skaičius sumažėjo, 
nes prasidėjo lietingos vasaros, 
pagerėjo miškininkų budrumas. 
Šiemet saulė svilinte svilino 
laukus ir miškus, sausa žolė net 
traškėjo po kojomis, tačiau iki 
rupgjūčio 8 d. teko gesinti tik 
91 gaisrą. Bendras išdegęs miš
ko plotas tesiekė 12 hektarų. 
Didžiausias gaisras, sunaikinęs 
2,5 ha, buvo miške netoli Ma
žeikių. Žaibo ar stiklo šukės su
kelti gaisrai yra gana reti. Di
džiausias gaisrų kaltininkas — 
neatsargus žmogus. Šiemet bu
vo išaiškinti 9 tokių gaisrų kal
tininkai. Varėnos rajono Daina
vos miškas užsidegė nuo Vac
lovo Blažilionio deginamo šiukš
lių sąvartyno, priklausančio 
komunalinių įmonių kombina
tui. Netvarkingas B. Stanevi
čiaus vairuojamas traktorius 
uždegė Kauno rajono Karmėla
vos mišką, o mišką prie Ukmer
gės miesto — su degtukais žolė
je žaidę vaikai.

DIDŽIOJI MEDŽIOKLĖ
Rugpjūčio 28 d. prasidėjo 

briedžių, tauriųjų elnių ir stir
nų medžioklė. Šį sezoną leidžia
ma sumedžioti: briedžių — 2.270, 
tauriųjų elnių — 1.600, stirnų 
— 4.600. Iš tikrųjų rugpjūčio 28 
d. buvo pradėta tik briedžių bei 
elnių patinų ir stirninų medžio
klė. Patelių medžioklė prasidė
jo nuo rugsėjo 25 d. Briedžius 
ir stirnas leidžiama medžioti 
iki lapkričio 14 d.,- tauriuosius 
elnius — iki 1983 m. sausio 1 d. 
Sumedžiotų briedžių, tauriųjų 
elnių, stirninų ragai su pridėta 
dešine žandikaulio puse turi bū
ti pateikti apžiūrai. Medžioto
jams, kurie nesilaiko šios taisyk
lės, nebus leidžiama medžioti 
sekantį sezoną.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS
Kiekvieną rudenį, artėjant 

naujiems mokslo metams, spe
cialių konferencijų susilaukia 
įvairiose vidurinėse mokyklo
se dirbantieji mokytojai. Pra
nešimus jiems skaito kompar
tijos miestų bei rajonų komite
tų sekretoriai, talkon pasikvie
tę komjaunimo komitetų sekre-
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Kalėdos ir Nauji Metai 
su giminėmis Lietuvoje 

gruodžio 20 - sausio 3

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
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torius. Šiemetinėje buvo aptar
tas vilniškės kompartijos cent
ro komiteto nutarimas stiprinti 
besimokančio jaunimo idėjinį, 
politinį, internacionalinį, ateis
tinį auklėjimą, vadovaujantis 
sovietų kompartijos XXVI-to su
važiavimo įsakymais, L. Brežne
vo kalbomis. Mokytojų įsiparei
gojimus atskleidžia rugpjūčio 
31 d. “Tiesoj” paskelbta išva
da: “Idėjiniam moksleivių grū
dinimui reikia sumaniai panau
doti įvairiapusę užklasinę ir už
mokyklinę veiklą, toliau puose
lėti patriotinio ir internaciona
linio auklėjimo tradicijas, kiek
vienoje mokymo įstaigoje sukur
ti ir nuosekliai įgyvendinti ateis
tinio darbo sistemą...”

į NAUJI PAMINKLAI
\ Maskva patvirtino keturis 

Lenino paminklus Lietuvos 
miestams. N. Petrulio Leninas 
bus pastatytas Kapsuku pava- 

' dintoje Marijampolėje, G. Jokū- 
bonio — Panevėžyje, o K. Bogda
nas kuria net du Leninus Šal
čininkų ir Jonavos centrams. 
Vilniuje šiemet bus atidengtas 
paminklas sovietiniams parti
zanams ir pogrindininkams, su
sietas su II D. karu. Daugiafi
gūrę šešerių metrų augščio kom
poziciją sukūrė skulptoriai J. 
Kalinauskas ir A. Zokaitis. Re
voliucijos muzėjų Vilniuje pa
puoš prie jo pastatytas pamink
las “sovietinės liaudies žygdar
biams”, kuriuo rūpinasi grupė 
skulptorių ir architektų. Ilgo
kame tokių paminklų sąraše iš
siskiria V. Vildžiūno baigia
mas kurti skulptūrinis L. Stuo
kos-Gucevičiaus portretas Vil
niui, skulptūrinė N. Gaigalai
tės kompozicija Palangai.

ŠERMUKŠNIŲ UOGOS
Vilnietė Aldona Baltušienė 

“Tiesos” rugsėjo 9 d. laidoje pa
sakoja: 
miškai 
guolės 
seniai

“Nedosnūs šiemet mūsų 
grybų, nederėjo span- 
ir bruknės. Užtat, kaip 
nematyta, apkibo kekė

mis šermukšniai. Suraudonavo 
palaukėse, pakelėse vieniši, 
kartais ir giraitėmis augantys 
medeliai. Kur uogos — ten ir 
uogautojai. Skina jie šermukš
nių uogeles, kiek ranka pasie
kia, vikrūs paaugliai net į me
džio viršūnę įsiropščia, bet ne
nulaužia, nenuskriaudžia mede
lio. Ir visai ne bėda, kad daug 
kekių per aukštai užaugo — ne
prapuls jos, surinks jas mūsų 
sparnuotieji bičiuliai. Gal vie
ną kitą uogelę benešiodami pa
mes — žiūrėk, ir naujas šer
mukšnio medelis kitais metais 
bedygstąs...” Deja, uogauto
jų eilėse netrūksta ir gribišių, 
kuriems terūpi kuo greičiau 
maišus uogų prisikimšti. Jų gob
šumo dėka daugelio šermukš
nių liko vien stagarai, be šakų, 
be lapų. Vieną tokį grabišių A. 
Baltušienė rugpjūčio 28 d. matė 
Prūdiškių kaimo laukuose prie 
Labanoro. Atvažiavęs automobi
liu, jis kirto pakelės šermukš
nio sieksnines šakas pagal pa
tį kamieną. Nuo jų plėšė kekes 
ir kimšo plačiai atidaryton ba
gažinėm Susilaukęs priekaiš
tų, atsikirto, kad jis uogauja 
taip, kaip patinka.

V. Kst.

Lituanistikos katedrai Čikagos universitete jau sutelkta $100.000. Ta proga Čikagoje buvo surengta vakaronė. 
Nuotraukoje — lėšų telkimo darbuotojai. Pirmoje eilėje iš kairės: PLB valdybos narė DAINA KOJELYTĖ, litua
nistikos katedrai lėšų telkinio komiteto narės — IRENA BALEIŠIENĖ, AUDRONĖ TAMOŠIŪNAITĖ ir VANDA 
ALEKNIENĖ; antroje eilėje stovi: PLB vicepirmininkas SAULIUS KUPRYS, PLB valdybos sekretorius 
ANTANAS JUODVALKIS, PLB valdybos pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS, PLB iždininkas POVILAS 
KILIUS ir LB lėšų telkinio komiteto narys STANLEY BALZEKAS, jn.

Lietuviškos vestuvės Vokietijoje
Indų daužymo vakaras, uždaryti vartai į vestuvinę puotų

K. BARONAS

14,

Pirmą kartą V. Vokietijo
je teko dalyvauti lietuviško
se vestuvėse, būtent, Antano 
ir Almos Šiugždinių sūnaus 
Antano su Onute Barišauskai- 
te iš šiaurinės Vokietijos. 
Vestuvės truko tris dienas. 
Jau penktadienio vakarą gra
žiame Vasario 16 gimnazijos 
parke susirinkę svečiai prie 
skanaus vokiško alaus ir deš
relių užmezgė pirmas pažintis. 
Toks vakaras vokiečių vadi
namas “Polterabend” — pin
tuvių vakaru, kuriame daužo
mi seni indai, atnešti svečių. 
Deja, mums atvykus indų šu
kės jau gulėjo ant žemės, tad 
negaliu pasakyti, ar tai buvo 
svečių “atliktas” darbas, at
jos buvo simboliškai išmėty
tos jaunųjų, o gal gudraus 
piršlio su svočia . . .

Šeštadienį, rugpjūčio 
nedidelė Huettenfeldo kata
likų šventovė buvo pilna ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių. 
Kun. Alf. Bernatonis, sutikęs 
jaunuosius ir atvedęs prie al
toriaus, giliu prasmingu žo
džiu kreipėsi į Antaną ir Onu
tę, primindamas, kad meilė 
yra kiekvienos šeimos pagrin
das, o katalikiška šeima — 
maža šventovė. Jaunuosius ly
dėjo: Bučinskytė Lilė ir Ba- 
rišauskas Rimas, Miškinytė 
Erika ir Lange Valius, Lan- 
gytė Petra ir PlikūnaS Ed
mundas, Griunvaldaitė Vilma 
ir Žaliukas Antanas.

Vestuvių puota įvyko Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose. 
Deja, į jos kiemą niekam ne
galima buvo įeiti, nes pla
tūs vartai buvo uždaryti ir 
stipriai saugomi. Jaunieji 
pirmiausia turėjo senu pjūk
lu nupjauti gan storokus me
džio gabalus. Palyginti ga
na greitai nupjovė — net tris! 
Taigi, susilauks trijų vaikų. 
O vargšas piršlys turėjo “ap
mokėti” vartų atidarymą . . . 
mažom eliksyro bonkutėm. 
Vaikai taip pat turėjo daug 
džiaugsmo, nes saldainiai py
lėsi kaip mana iš,dangaus.

Laimingai praėjusius pro 
vartus su duona ir druska jau
nuosius pasitiko jų tėveliai — 
Antanas ir Alma Šiugždiniai, 
Antanas ir Erna Barišauskai. 
Persikėlus į salę, kur puotos 
“viršininkas” Juozas Sabas 
pristatė iš toliau atvykusius 
(jaunojo dėdę Oskarą Langę 
su šeima iš JAV), močiutę Au
gustą Langienę bei garbės sta

London, Ontario
ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ. Jauniau-

Marijos 
12 d. 
dus

m. rugsėjo

Marijos

atnašavo astuoni kunigai.

taikytos apeigos, choro i 

inas kunigų iš kitu apylinkių dare 

gy
Turiningą pamokslą pasakė 

kun. dr. P. Gaida, iškėlęs Mari
jos vidinį grožį Ji buvusi graži 
savo vidiniu gyvenimu, savo pa
siaukojimu ir kartais vadinama 
“Jūros Žvaigžde”, nušviečiančia 
audringą vandenyną gyvenimą. 
Pamokslininkas priminė, kad ir 
Šiluvos Marijos parapija įkurta 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

lą. Vien tik lietuviškai kal
bėjo visą vakarą. Čia dar kar
tą jaunuosius sveikino kun. 
Alf. 7 Bernatonis, įteikdamas 
jiems atsiųstą popiežiaus 
palaiminimą. Piršlys Juozas 
Sabas su svočia (žmona Vi
da) įpynė gražaus- humoro 
apie jaunuosius, sukeldami 
gardaus juoko beveik 
svečių tarpe. Skambėjo 
tuviška daina ir muzika 
veik iki pat saulėtekio.

Sekmadienio rytą jaunieji 
buvo pažadinti akordeono gar
sų ir dainos ir nuvežti .vėl 

puotai. 
: būti

150 
lie-' 
be-

į salę 
Piršlys, 
atpažintas svečių, virto neg
ru. Sukinėjosi jis tarp sve
čių lipšnus kaip medus. De
ja, netrukus jis buvo “atpa
žintas” ir teismo už visas 
melagystes nuteistas pakarti. 
Tačiau jaunoji prašė pasigai
lėti. Jos vyras esąs labai ge
ras žmogus, tinkamas bendram 
gyvenimui. Tačiau teismo 
sprendimas .buvo įvykdytas 
— pakarta iškamša.

Jaunavedys Antanas yra mo
kęsis Vasario 16 gimnazijoje 
ir niekuomet neatsisakęs nuo 
lietuviško darbo, didelę naš
tą pakėlęs IV-tame PLIS kon
grese, eidamas iždininko pa
reigas. Dirba Vokietijos “Ve- 
reinsbanke”, eidamas artima
me Viernheimo miestelio sky
riuje vedėjo pareigas.

Jaunosios gimtinė (kiek su
žinojau iš pažįstamų) yra Mari- visus Niagaros pusiasalio lietu- 
jampolė. Iš ten jaunoji gavo 
daugiausia sveikinimų. Vil
niaus un-te studijavo germa
nistiką ir nuo šių mokslo me
tų pradžios Vasario 16 gim
nazijoje eina sekretorės pa
reigas.

Povestuvinei kelionei jau
nieji buvo išvykę į Nicą ir 
Monaco.

tolimesnei j 
nenorėdamas

ŠIUGŽDINIS, susituokę V.ONA BARIŠAUSKAITĖ ir ANTANAS
Vokieti joje, žygiuoja į vestuvinį pokylį pagal lietuviškus papročius

i &

Vienintelis lietuvių bankelis
/sikūręs nuosavuose namuose

Kanadoje

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

Nuotr. Jono Tamulaičio

Niagaros pusiasalis
LIETUVIŠKOS PARAPIJOS ME

TŲ IŠKILMĖ rengiama š. m. spa
lio 17, .sekmadienį. Programa: 12 v. 
iškilmingos Mišios Tėvų pranciš
konų koplyčioje (Carlton-Rolls 
Avė.), 2 v.p.p. — iškilmingas ak
tas Daugiakultūriame Centre (185 
Bunting Rd.), kur pagrindinę kal
bą pasakys dr. J. Songaila iš To
ronto, meninę dalį atliks Toronto 
Prisikėlimo par. choras, vad. sol. 
V. Verikaičio. Po šios programos 
— pietūs (bilietų kaina — $12,50 
asmeniui, studentui — $10). Iškil
mingose pamaldose dalyvaus ir St. 
Catharines vyskupas T. Fultonas 
ir kunigai svečiai.

Šią iškilmę rengti nutarė spe
cialus posėdis, įvykęs š. m. rug
sėjo 5 d. .Jame dalyvavo: KLB St. 
Catharines apylinkės valdyba, 
KLB Wellando apylinkės valdy
ba^, parapijos komitetas, kun^ J. 
Liauba, OFM, ir Buffalo Lietuvių 
Klubo atstovė. Posėdyje buvo ap
tarta iškilmės programa ir suda
rytas komitetas: pirm. A. Šetikas 
(10 Clark St., St. Catharines, Ont., 
L2R 5G2, tel. 682-7326), nariai — 
kun. J. Liauba, OFM, S. Zubrickas, 
J. Žemaitis, V. Žemaitienė, J. Der- 
vaitis, J. Paukštys, St. Stankevi
čienė, T. Zinaitis, J. Paužuolis, 
E. Šakienė, P. Meškauskas, St. Ja
nušonis.

Lietuviškos parapijos išeivijo
je atlieka didelį darbą. Ir mes, 
gyvenantieji Niagaros pusiasa
lyje, esame laimingi, kad turime 
Tėvų pranciškonų vadovaujamą, 
misiją-parapiją, kurios dėka ga
lime išlaikyti religinę ir tautinę 
veiklą. Be jos neturėtume nei pa
talpų, nei kitų būtinų sąlygų lie
tuviškajai veiklai. Dėlto Lietuviš
kos Parapijos Metų proga norime 
įvertinti savąją parapiją ir ją su
stiprinti ateičiai.

Iškilmėje kviečiame dalyvauti 

vius, ypač jaunimą, kuris augo 
šios parapijos globoje, mokėsi 
šeštadieninėje mokykloje, daly
vavo skautų organizacijoje ir tau
tinių šokių grupėje. Juos visus no
rime matyti rengiamoje iškilmėje.

Bilietus į popietinę iškilmę pra
šome įsigyti iš anksto pas rengė
jų komiteto narius.

Vielinis Lietuviškos Parapijos 
Metų Komitetas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)........
santaupas.....................

...... 6%

. 10 72%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................ . 10 74%
term, depoz. 1 m............ . 13'/2%
term, depoz. 3 rn............ .... 13%
reg. pensijų fondo........ . 11'/z%
90 dienų depozitus ...... .... 13%
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask.......... .... 16%
asmeninės paskolas.... . 17'/2%

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Maironio parkas yra tapęs 
Worcesterio, Mass., bei jo apy
linkių lietuvių centru. Mairo
nio parko lietuvių labdaros 
draugija, vadovaujama pirm. K. 
Adomavičiaus, rugpjūčio 1 d. 
surengė Maironio 120 metų gi
mimo ir 50 mirties sukakčių mi
nėjimą. Žemutinėje salėje Mi
šias laikė Providence Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
dr. V. Cukuras, giedant šio pa
rapijos chorui, vadovaujamam 
muz. Z. Snarskio. Savo pamoks
le kun. dr. V. Cukuras kalbėjo 
apie Maironį b e i jo poezijos 
reikšmę Lietuvai. Oficialioji 
minėjimo dalis įvyko didžiojo
je Maironio parko salėje, įva
dinį žodį tarus K. Adomavičiui. 
Chorui giedant “Lietuva bran
gi”, kun. dr. V. Cukuras pašven
tino Marionio portretą, nuta
pytą dali. A. Rūkštelės. Minė
jimo dalyvius su Maironio gy
venimu bei jo kūryba supažin
dino kun. A. Miciūnas, MIC, an
gliškai ir lietuviškai. Maironio 
eilėraščius skaitė A. Mackeliū- 
nienė ir L. Jakubauskas. Kelias 
dainas, kuriom kompozitoriai 
buvo panaudoję Maironio ei
lėraščius, padainavo muz. Z. 
Snarskio vadovaujamas vyrų 
choras.

Sibiro tremtinė Ona Prunskie
nė, kun. dr. J. Pruskio motina, 
dukros O. Garūnienės šeimoje 
Čikagoje rugsėjo 2 d. atšventė 
95-tąj į gimtadienį. Mišias atna
šavo kun. dr. J. Prunskis, kurio 
dėka ji 1959 m. buvo išleista į 
JAV. O. Prunskienė 1941 m. bir
želio mėnesį su vyru, jo broliu 
ir seserimi buvo ištremta Sibi
ran, kur jai teko dirbti kolcho
ze šešerius metus. Ten mirė visi 
su ja ištremtieji, taip pat trys 
jos broliai ir brolienė. Jai teko 
globoti du našlaičius brolio vai
kus. Kai JAV lankėsi N. Chruš
čiovas, kun. dr. J. Prunskis pa
prašė išleisti į JAV motiną pas 
jį bei kitus jos vaikus. Prašy
mas buvo patenkintas per kelias 
savaites.

Detroito bei apylinkių lietu
viams bus atnaujinta “Lietuviš
kų melodijų” radijo valandėlė. 
Rugpjūčio 30 d. surengtoje spau
dos konferencijoje buvo praneš
ta, kad tautinės grupės, vado
vaujamos Algio Zaparacko, už
pirko radijo stotį. WPON (banga 
1460) prie Pontiaco miesto. Sto
tis kainuos $1.200.000. Iš banko 
buvo gauta $650.000 paskola, 
$250.000 sutelkė lenkai. Liku
sią dalį turės parūpinti k*tos 
tautybės. Laukiama federacinės 
valdžios patvirtinimo. Visus 
reikalus tikimasi sutvarkyti per 
porą mėnesių.

PLB valdyba su pirm. V. Ka
mantų rugpjūčio 4 d. įvykusia
me posėdyje nutarė 1983 m. pa
skelbti sukaktuviniais “Aušros” 
metais.

Kun. Edmundas Montvilas, 
SJ, rugpjūčio 14 d. atšventė 
auksinę vienuoliško gyvenimo 
sukaktį Šv. Antano šventovėje 
Cicero mieste prie Čikagos. Jis 
yra kilęs iš tos parapijos, joje 
aukojęs pirmąsias Mišias 1945 
m. birželio 13 d. Sukaktuvinin
kui teko dėstyti anglų kalbą 
Detroito universitete ir Lojo
los universitete Čikagoje, net 
ir Sofijos universitete Tokijo 
mieste, Japonijos sostinėje. 
Misijos jį nuvedė Indijon, 
kur teko prisidėti prie žurna- 
lizmo mokyklos įsteigimo, joje 
profesoriauti, redaguoti laikraš
tį “Catholic News India”, dėsty
ti anglų kalbą Šv. Ksavero kole
gijoje, dirbti su raupsuotaisiais. 
Nusilpus sveikatai, grįžo į JAV. 
Šiuo metu sukaktuvininkas tal
kina Šv. Ksavero šventovėje Cin
cinnati mieste.
Australija

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 5 d. Sydnėjaus lietuviai 
pradėjo pamaldomis Lidcombe 
šventovėje. Oficialioji dalis, 
paruošta ir vadovaujama dr. G. 
E. Kazokienės, įvyko Lietuvių 
Namuose. Pagrindinį savo dė
mesį ji skyrė ne istoriniams 
įvykiams, bet lietuvių tautos 
dvasiai, prasiveržusiai liau
dies dainomis, kompozitorių 
muzika, rašytojų bei dailinin
kų kūriniais. Pirmojon dalin 
buvo įjungta žodinė kūryba, ku
riai atstovavo E. Belkienės pa
dainuota liaudies dainelė, jos 
atlikta rauda, skaitovų pateik
ti poetų bei prozininkų kūriniai. 
Antroje dalyje dr. G. E. Kazokie- 
nė kalbėjo apie M. K. Čiurlio
nio dailę, o trečiąją dalį sudarė 
iš JAV gautas filmas apie M. K. 
Čiurlionį su prof. L. Laurinavi- 
čiūtės-Alssen angliškais komen
tarais.

Antanas Laukaitis, vadovau
siantis sportinei Australijos 
lietuvių išvykai į sporto šven
tę Čikagoje 1983 m., lankėsi so
vietų okupuotoje Lietuvoje, kur 

jis susidūrė su nemažais sunku
mais. Apie tai skaitytojus savo 
rugsėjo 3 d. laidoje informuo
ja Britanijos Londone leidžia
mas “Europos Lietuvis”. Šio sa
vaitraščio duomenimis, A. Lau
kaitis turėjo žodinį leidimą ap
lankyti savo tėvo kapą Leipa
lingyje, netoli Druskininkų, bet 
ten buvo sulaikytas saugumie
čių, kurie jam surašė protoko
lą. Taip įvyko ir Kaune, kur A. 
Laukaitis, remdamasis žodiniu 
leidimu, norėjo aplankyti savo 
sergančią ir jau aklą 89 metų am
žiaus motiną. Esą dėl šių įvykių 
KGB saugumiečiai Vilniuje su
trumpino jo vizą 13-ka dienų, 
įsakė išvykti iš Vilniaus per še
šias valandas, priešingu atveju 
pagrasindami suėmimu. Prane
šimą “Europos Lietuvis” bai
gia sakiniu: “Po daug vargų ir 
15-kos valandų Maskvoje j i s 
laimingai atskrido į Vokietiją”.

Britanija
Mančesterio lietuviai Mairo

nio gimimo ir mirties sukaktis 
paminėjo savo klube rugpjūčio 
21 d. Paskaitą apie Maironio gy
venimą bei kūrybą skaitė ev. 
kun. A. Putcė, jon įjungdamas 
ir kaikurių eilėraščių ištraukas. 
Minėjimas praėjo be meninės 
dalies, tačiau susilaukė pilnos 
salės dalyvių iš Mančesterio 
bei jo apylinkių.

Mančesterio lietuviai savo klu
be liepos 26 d. atšventė Onų var
dines ir visuomenininko V. 
Kupsčio amžiaus septyniasde
šimtmetį. Vaišių stalus palai
mino kan. V. Kamaitis. Pobū
viui vadovavo klubo sekr. J. 
Verbickas. Onas pasveikino ir 
platesnį žodį apie V. Kupsčio 
veiklą tarė DB Lietuvių Sąjun
gos Mančesterio skyriaus pirm. 
A. Jaloveckas. Klubo, DBLS sky
riaus ir ramovėnų vardu gražų 
stalinį laikrodį V. Kupsčiui 
įteikė J. Verbickas.

Londono Lietuvių Namuose 
lankėsi Australijoje gyvenan
tis žurnalistas Antanas Laukai
tis, atostogų metu užsukęs ir 
okupuoton Lietuvon. Jis papa
sakojo apie netikėtą ištrėmimą 
iš Lietuvos.

Vokietija
VLB krašto valdyba vaikų va

saros stovyklą Romuvoje suren
gė liepos 17 — rugpjūčio 1 d.d. 
Jai vadovavo valdybos vicepirm. 
Ž. Vilčinskaitė-Grodbergienė, 
sekr. M. Dambriūnaitė-Šmitie- 
nė ir mokytojas K. Grodbergas. 
Buvo susilaukta 25 vaikų — mer
gaičių ir berniukų 8-14 metų am
žiaus. Dienotvarkėn buvo įjung
tos lietuvių kalbos pamokėlės, 
dainavimas, piešimas, įvairūs 
kiti darbeliai, sportas ir žaidi
mai. Stovyklautojai aplankė 
Starkenburgo observatoriją 
Heppenheime, susipažino su 
didžiuoju Frankfurto orauos- 
čiu. Sekmadienį Mišias Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose lai
kė kun. A. Bernatonis, pamoks
lą sakęs lietuviškai ir vokiškai. 
Mažieji stovyklautojai giedojo 
lietuviškas giesmes. Uždaro
masis laužas buvo surengtas 
liepos 30 d. Jame atlikti keli vai
dinimėliai, padainuota lietu
viškų dainų. VLB krašto valdy
bos pirm. V. Damijonaitis ap
dovanojo stovyklos vadovus bei 
vadoves, neužmiršdamas ir pa
čių stovyklautojų, gavusių po 
Janinos Narūnės knygelę “Gin- 
tarėlė”. Liepos 31 d. pradėjo 
rinktis tėvai, atvykę išsivežti 
savo vaikų. Paskutinieji stovyk
lautojai išvažinėjo rugpjūčio 
1 d. Romuvoje tada liko tik vie
nas kitas tarnautojas ir gimna
zijos patalpas gražinantys bei 
jas naujiems mokslo metams 
ruošiantys darbininkai.

Roniuvon 1972 m. iš Selingen- 
stadto buvo pervežtas ten 1949 
m. prie lietuvių stovyklos pa
statytas lietuviškas kryžius. Ro
muvoje jam buvo rasta vieta 
prieš Vasario 16 gimnazijos rū
mus. Per 10 metų vėl atsinau
jino to kryžiaus žaizdos: suplei
šėjo liemuo, aptrupėjo ornamen
tai. Istorinis kryžius vėl buvo 
atnaujintas birželio mėnesį. 
Šį kartą užtaisyti plyšiai, pri
tvirtinti nauji ornamentai, o 
pats kryžius impregnuotas nuo 
puvimo apsaugojančiais dažais. 
Panaudota medžiaga ir atliktas 
darbas kainavo 1.755 DM. “VLB 
informacijos” biuletenis kry
žiaus atnaujinimui iš savo skai
tytojų buvo gavęs 800 DM aukų. 
Liko nepadengta beveik 1.000 
DM skola.

Vokietijos LB darbuotojų su
važiavimas, planuotas spalio 
30-31 d.d., įvyks Romuvoje lap
kričio 6-7 d.d. Numatoma veiklos 
apžvalga, paskaita apie Lietu
vos pogrindį bei jo idėjų sklei
dimą Vakaruose ir vakaronė, 
kurios programą paruoš Lietu
vių Kultūros Draugija.



Dalis lituanistinio seminaro dalyvių poilsio metu Loyola of the Lakes rekolekcijų namuose Akron, Ohio, JAV-se, 
1982 m. vasarų. Dalyvavo ir keletas Kanados lietuvių Nuotr. J. Adomonytės

Pirmoji diena
Vasario 16 gimnazijoje

' Redaguoja RITA RUDAITYTĖ

Penkios gyvenimo atramos
Ateitininkų ideologija praeities ir dabarties gyvenime

Ateitininkų ideologiją su
daro penki principai: katali
kiškumas, tautiškumas, inteli
gentiškumas, šeimiškumas ir 
visuomeniškumas.

Katalikiškumas
Žmogaus religinis gyveni

mas turi augti, nes kitaip pa
maldų lankymas ir visi kiti da
lykai pasidaro mechaniški, be
prasmiški veiksmai. Katalikiš
kumas yra tinkamas dabarti
niam gyvenimui, sudaro pa
grindą asmens brendimui. Be 
šio pagrindo žmonės pasime
ta — nesupranta Kristaus 
Evangelijos. Katalikišku
mas atsiskleidžia per tikė
jimo atsinaujinimą, per re
kolekcijas ir kitas panašias 
progas. Per atsinaujinimą 
tikėjimas pasidaro stipres
nis, jaunuolis pradeda uoliau 
tikėti, kad Kristus tikrai 
jam gali padėti ir teikti pras
mę jo gyvenimui. Toks jau
nuolis gali katalikiškumą 
perduoti ir kitiems žodžiu, 
raštu, gyveniniu.

Tautiškumas
Tai irgi yra tinkamas prin

cipas dabartiniam gyvenimui. 
Šis principas yra išlaikomas 
per lietuvių kalbą, literatūrą, 
tautinius šokius, dainas, lie
tuviškas organizacijas ir t.t. 
Tautiškumas yra svarbus pa
grindas lietuvių išeivijos iš
likimui ir Lietuvos laisvės 
kovai. Tas tautiškumas reiš
kiasi per visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą. Per tokią veik
lą ateitininkai palaiko kalbą, 
tradicijas, dainas ir visą lie
tuvišką kultūrą. Tautiškumo 
principas taipgi skatina atei
tininkus kovoti prieš komunis
tinę priespaudą Lietuvoje de
monstracijomis, peticijomis 
ir t.t. Kartais mes siunčiame 
laiškus kaliniams ir šiuo būdu 
parodome savo tautiškumą.

Inteligentiškumas
Šis principas liepia ateiti

ninkams siekti augštųjų moks
lų. Tačiau šis mokslas turi tar
nauti ir visuomenei, ne vien 
asmens profesijai. Tuo būdu 
ateitininkas panaudoja savo 
mokslus kultūrinėje veikloje 
ir praturtina kitus. Šis prin
cipas pasidaro nereikšmingas, 
jeigu ateitininkas panaudoja 
savo gabumus ir mokslus tik 
asmeniniams savo reikalams 
ir nepasidalina su kitais.

Šeimiškumas ir 
visuomeniškumas

Šis principas skatina gerin
ti ryšius tarp šeimos narių. 
Kai vyrauja geri santykiai tarp 
šeimos narių, jie vienas kitam 
išreiškia meilę žodžiu, dova
nomis, gerais darbais. Šeimiš
kumas yra aiškiai pabrėžia
mas ateitininkų šeimos ugdy
me dabartiniais laikais. Atei
tininkai sudaro šeimą, nes vi
si nariai yra surišti stipriais 
draugystės ryšiais, bendrais 
tikslais ir tuo pačiu tikėji
mu. Šeimiškumas auga per 
veiklą. Kai asmenys dažnai 
dirba vienas su kitu, dalina
si mintimis ir vienas kitą ge
riau pažįsta. Tuo būdu išau

ga visuomeninė šeima. Lietu
viai sudaro visuomenę, kuri 
reiškiasi bendra veikla. Atei
tininkai toje visuomenėje sten
giasi skleisti krikščionišką 
dvasią, vykdydami savo šūkį 
“Visa atnaujinti Kristuje”. 
Visuomeniškumo principas 
įgyvendinamas per stovyklas, 
suvažiavimus, kongresus, su
sirinkimus ir 11.

Ateitininkų ideologija, su
brandinta praeityje, bus nau
dinga ir ateityje. Praeityje 
ateitininkai kovojo už Lietu
vos laisvę. Jų kuopos slaptai 
veikė ir leido savo laikraš
čius, kai ateitininkų organi
zacijos veikla buvo uždraus
ta. Tokiu būdu ateitininkai 
Lietuvoje ir Rusijoje išreiš
kė savo tautiškumą. Šiandien 
tas tautiškumas išeivijoje

“A teities ” premijų laimėtojai
1981-1982 m. “Ateities” jauni

mo konkurso premijų laimėtojai 
jau atrinkti. Šiemet buvo atrinkti 
28 kūrybiniai bandymai: 16 — vy
resniojo jaunimo (19-30 m. am
žiaus; daugiausia — studentai) ir 
12—jaunesniojo jaunimo (iki 19 m. 
amžiaus; paprastai — moksleiviai). 
Premijų gerokai daugiau laimėjo 
mergaitės (19) negu vaikinai (9).

Vyresnysis jaunimas stipriau 
pasireiškė poezijoje1, jaunesnysis 
(iš tikro moksleivės) — veiklos ap
rašymuose.

Vietovės atžvilgiu daugiausia 
premijų laimėtojų buvo iš Čikagos 
(5) ir jos apylinkių (11) — išviso 16. 
Po keturis buvo iš Kalifornijos ir 
JAV rytinio pakraščio. Dvi buvo iš 
Kanados. Po vieną — išKlevelando 
ir Vokietijos.
Vyresniajam jaunimui (19-30 m. am

žiaus ir studentams)
Už straipsnius: I premija — Gin

tei Damušytei iš Niujorko (100 
dol.), II — Audrai Kubiliūtei iš 
Čikagos ir III — Ramintai Pem- 
kutei iš Sleepy Hollow, Ill.

Už laisvųjų eilių poeziją — Vai
niui Aleksai iš Čikagos ir Rūtai 
Končiūtei iš Westchester, Ill. Už 
rimuotų eilių poeziją — Jolantai 
Malerytei iš Vankuverio, Kanados.

Už prozą: I premija — Ramintai 
Pemkutei iš Sleepy Hollow, Ill., ir 
H — Daivai Markelytei iš Berwyn, 
III.

Už meno fotografijas — Romui 
Kūhnui iš Vokietijos.

Už veiklos fotografijas: I premija
— Jonui Kupriui iš Cicero, III., ir H
— Rūtai Musonytei iš Oak Lawn, 
III.

Už iliustracijas: I premija — 
Kristinai Juzaitytei iš Brooklyn, 
N.Y., ir H — Angelei Mičiulytei iš 
Woodland Hills, Calif.

Už veiklos aprašymus: I premija 
Gajai Pemkutei iš Sleepy Hol

low, III., H — Vilijai Dėdinaitei iš 
New York, N.Y., ir III — Edmundui 
Salikliui iš Čikagos.
Jaunesniajam jaunimui (iki 19 m. 

amžiaus ir moksleiviams)
Už rašinius: I premija — Dainai 

Tijūnėlytei iš Buffalo Grove, 111., H
— Bernadetai Abromaitytei iš To
ronto, Kanados, ir III — Gyčiui 
Liulevičiui iš Čikagos.

Už apsakymą: I premija — 
Dainiui Barzdukui iš Klevelando 
ir H — Gintai Palubinskaitei iš 
Huntington Beach, Calif.

Už veiklos fotografijas: I premija
— Henrikui Šatinškui iš Syosset, 
N.Y., ir II — Andriui Pabedinskui 
iš Glenn Ellyn, III.

-yra išreiškiamas kitais bū
dais. Ateitininkai išeivijoje 
turi laisvę ir todėl nėra rei
kalo slaptai veikti. Praeityje 
ateitininkai kovojo už Lietu
vos laisvę net ir ginklu. Išei
vijos ateitininkai kovoja už 
Lietuvos išlaisvinimą demons
tracijomis, laiškais, laikraš
čiais, protestais ir t.t. Dabar
tiniai ateitininkai išreiškia 
savo tautiškumą dirbdami tam 
pačiam tikslui kaip ir praei
tyje, bet kitais būdais.

Ateitininkų ideologija yra 
svarbi dabartiniame gyveni
me, nemažiau bus svarbi ir 
ateityje. Tie principai, kurie 
sudaro ateitininkų ideologiją, 
iš esmės nesikeičia, bet jų pri
taikymas gyvenime gali keis
tis pagal esamas sąlygas.

Natalija Slivinskaitė

Už iliustracijas: I premija — Vik- 
tutei Venclovaitei iš Deerfield, Ill., 
ir II — Rimui Lukošiūnui iš 
Čikagos. '

Už veiklos aprašymus: I premija 
— Mildai Palubinskaitei iš Hun
tington Beach, Calif., II — Gintai 
Palubinskaitei iš Huntington 
Beach, Calif., ir III —' Rasai 
Tijūnėlytei iš Buffalo Grove, Ill.

Šiemet pirmajai premijai 
skiriama 50 dol. (nebent kitaip 
nurodyta), II — 30 dol. ir III — 20 
dol. Didysis mecenatas —dr. Adol
fas Damušis (500 dol.). Premijoms 
dar reikia kelių šimtų dolerių. Iš
galimieji pavieniai asmenys ir 
ateitininkų vienetai yra prašomi 
finansine auka premijoms įver
tinti kūrybines jaunimo pastangas. 
Aukas premijoms galima atitin
kamai nurašyti nuo JAV pajamų 
mokesčių, išrašius čekį Lithuanian 
R. Catholic Federation ATEITIS. 
Aukos siunčiamos ATEIČIAI, K. 
Trimakas, 850 DesPlaines Avė., 
Apt. 49, Forest Park, IL 60130, USA.

Kas yra religija ?
Daug žmonių kelia šį klau

simą. Man atsakyti, kaip ir vi
siem kitiem, nėra sunku. Man 
religija yra žmogaus šlovini
mas Dievo. Atsakymas nėra 
labai komplikuotas. Didesnis 
ir sunkesnis klausimas yra, 
kaip žmonės vykdo savo reli
giją? Pasaulyje yra visokių re
ligijų, bet man svarbiausia yra 
katalikų religija.

Katalikas yra žmogus, kuris 
yra suformavęs savo santykį su 
Dievu. Visi žmonės turi savo 
maldas ir jų tvarką. Dalis šios 
tvarkos turėtų būti lankymas 
pamaldų. Tikintis žmogus ne
gali pasitenkinti tiktai daryti 
gera ir padėti savo kaimynams. 
Tai galima palyginti su spor
tininku, kuris treniruojasi pats 
vienas ir nepasiekia gerų pa
sekmių. Jeigu jis turėtų trenerį 
(coach), kuris padeda gerai ir 
taisyklingai savo sporte da
lyvauti, sportininkas galėtų 
pasiekti daug geresnių rezulta
tų. Taip pat yra ir su Bažnyčia. 
Bažnyčia yra treneris. Žmogus 
gali melstis, daryti gera ir būti 
geru kataliku, bet Bažnyčia 
gali padėti jam būti geresniu

Šiemet vėl susirinko gražus 
būrys mokinių Vasario 16-sios 
gimnazijoje pradėti naujų 
mokslo metų.

Po pusryčių visi renkasi į vė
liavos aikštelę. Dvidešimt 
trims mokiniams tai iš viso pir
moji diena lietuvių gimnazijo
je. Kylant lietuviškai trispal
vei, suskamba Lietuvos him
nas ir nuvilnija į parko gilu
mą. Visur dar žalia. Kartu su 
mokiniais ir mokytojais daly
vauja kaikurių mokinių tėvai 
ar pažįstami, atlydėję vaikus 
iš tolimo Amerikos žemyno. 
Keletas mokinių negalėjo iš
kilmėse dalyvauti, nes negavo 
bilietų į norimą lėktuvą.

Po pusvalandžio visi susi
rinko Huettenfeldo šventovė
je į eukumenines pamaldas. 
Pamokslą pasakė ev. kunigas 
Fr. Skėrys, o šv. Mišias atna
šavo kun. J. Dėdinas. Palydint 
vargonams, buvo giedamos 
evangelikų ir katalikų gies
mės, o baigiantis šv. Mišioms, 
suskambėjo “Lietuva brangi” 
kaip malda Dievui už Tėvynę.

Susirinkome į gimnazijos pi
lies salę, kur sveikinimo žodį 
tarė gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas kun. Alf. Berna
tonis. Jis linkėjo mokiniams 
ir mokytojams sėkmingų moks
lo metų, geros darbo nuotai
kos ir pristatė naują gimnazi
jos direktorių Andrių Šmitą, 
kuris yra baigęs šią gimnaziją. 
Naujasis direktorius kalbėjo 
mokiniams apie šios gimnazi
jos uždavinius, apie jos moki
nių bei mokytojų pareigas bei

Laisvalaikio metas Vasario 16 gimnazijoje. Iš kairės: mokyt. BR. 
LIPŠIENĖ, berniukų bendrabučio vedėjas M. BUIVYS, mokinės — M. 
GELŽAITYTĖ, M. GAIŽAUSKAITĖ. L. KURŠYTĖ R. Gumuliauskas

Jaunimo kongreso žinios
Penktojo Lietuvių Jaunimo 

Kongreso (V PLJK) stovykla 
įvyks 1983 m. liepos 4-10 d.d. 
Oberlin College, apie 50 mylių 
nuo Klevelando, Ohio. Rengė
jai mano, kad dalyvaus apie 
600 lietuvių jaunimo iš 12 kraš
tų. Stovyklos techninės ruošos 
komisijai ir stovyklos progra
mos komisijai sutiko vadovau
ti Rusnė Kasputienė ir Biru
tė Bublienė.

V PLJK studijų dienos įvyks 
1983 m. liepos 11-21 d.d. Trent 
universitete Peterborough, 
Ont. Numatyta, kad dalyvaus 
120 atstovų iš 12 kraštų. Be at
stovų, dalyvaus stebėtojų gru
pė: V PLJK ruošos komitetas, 
studijų dienų techninės ruo
šos komisija, PLIS valdyba 
bei kiti. Tad studijų dienose 
iš viso dalyvaus apie 200 as
menų.

Akademinės programos ko
misijos “Kongreso vadovas” 
jau beveik paruoštas. Šis są- 

kataliku. Tas žmogus galės iš
mokti daugiau apie Dievą, 
geriau melstis ir žmoniškiau 
gyventi.

Kitas svarbus klausimas — 
kas yra šeimyniškumas? Tai 
žmogaus elgesys su savo tėvais, 
broliais, seserimis. Dauguma, 
jei ne visos šeimos, gražiai ir 
draugiškai sugyvena. Didžiulė 
šeima yra ir Katalikų Bendrija 
(Bažnyčia). Joje taip pat 
nesunku sugyventi su kitais, 
nes visus artina tas pats 
tikėjimas. Prie to galima 
pridėti savo lietuvišką šeimą, 
t.y. lietuvių tautą, kuri 
išpažįsta ir kitas religijas. Dar 
platesnė yra Kanados šeima. 
Šitą šeimą sudaro visi Kanados 
gyventojai. Pagaliau didžiau
sia ta šeima, kuri visus jun
gia, yra viso pasulio gyventojai. 
Sugyventi galima visiem, tik 
reikia daryti mūsų šeimų na
riam tai, ką mes norėtome, kad 
jie mums darytų.

Vitas Birgelis 

atsakomybę. Vakarų Vokieti
jos valdžia, remdama gimnazi
ją, laukia iš jos auklėtinių bū
simų tarpininkų tarp savo tau
tos ir laisvojo pasaulio. Išeivi
ja gi, padėdama aukomis 
gimnazijai, tikisi sulaukti veik
lių bendruomenės darbuotojų 
ir lietuvybės tęsėjų.

Vėliau mokiniai nuėjo tvar
kyti savo kambarių ir daiktų, 
susipažinti tarpusavyje, o mo
kytojai rinkosi į posėdį aptar
ti įvairiausių reikalų, iškylan
čių mūsų gimnazijoje. Baigian
tis posėdžiui, kuratorijos pir
mininkas kun. Alf. Bernatonis 
kreipėsi į mokytojus, žavėda
masis jų optimizmu ir prašy
damas būti gimnazijos moki
niams ne tik mokytojais, bet 
ir tėvais.

Iš tiesų mūsų gimnazija — 
tai didelė šeima. Čionai susi
rinko vaikai iš Junginių Ame
rikos Valstybių, Kanados, 
Urugvajaus, Mali, Venecuelos, 
Australijos ir Vakarų Vokieti
jos. Dalis mokinių (t.p. ir mo
kytojų) — neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Todėl, giedodami 
Lietuvos himną ar matydami 
neslepiamą ir neniekinamą 
Lietuvos trispalvę, jie pergy
vena gilų įspūdį.

Visa ši didelė šeima moky
sis savarankiškumo, pratin
sis prie sistemingos pamokų 
ruošos, drauge leis laisvalai
kį, o grižę namo kitomis aki
mis pažvelgs į tėvų meilę ir 
namų šilumą.

Bronė Lipšienė

siuvinis bus naudojamas pa
ruošti V PLJK atstovus studi
jų dienoms. Programos komi
sija tikisi kad su “Vadovu” 
visas jaunimas galės nagrinė
ti V PLJK temas, jame galės 
atrasti naujų idėjų kaip įgy
vendinti savo krašto projek
tus.

Kongresui artėjant, rengėjų 
komitetas siunčia atstovus į 
kitus kraštus padėti paruošti 
atvykstančius dalyvius. Laima 
Beržinytė keliavo į Australi
ją, Vip|eta Abariūtė — į Ang
liją, Vokietiją ir Prancūziją, 
Arvydas Žygas — į Braziliją ir 
Venecuelą, Zita Bersėnaitė — 
į Vakarų Kanadą.

Netrukus matysime marški
nius (T-shirts) su užrašu “Ke
liaujame į V Kongresą”. Šie 
marškiniai jau platinami Aus
tralijoje ir Pietų Amerikoje, 
netrukus pasirodys Kanadoje, 
JAV ir Europoje. Inf.

Jaunimo kongreso atstovų 
rinkimai Toronte-Mississau- 
goje įvyko rugsėjo 26 d. Balsa
vo 122 jaunuoliai-lės (16-30 
metų amžiaus). Trys balsavimo 
kortelės rastos negaliojančios. 
Gavo balsų: Audrius Stundžia
— 80, Morkus Songaila — 75, 
Laima Karosaitė — 60, Rita 
Rudaitytė — 50, Ona Jurėnaitė
— 47, Jūratė Uleckaitė — 44, 
Monika Spudaitė — 24. Pirmie.- 
ji penki yra išrinkti atstovais, 
likusieji du — kandidatais. 
Jie gali tapti atstovais, jeigu 
kuri nors apylinkė nepajėgs iš
rinkti savo atstovų.

• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kės Žiburiai”? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

Mitologijos vakaras lituanistikos seminare Loyola of the Lakes. Deivės 
buria kursantų ateitį: Marija Gurcckaitė, Ginta Rcineikytė, Jūratė Rau- 
linaitytė Nuotr. J. Adamonytės

Devintasis lituanistikos seminaras
Lituanistikos seminarai yra 

rengiami nuo 197*3 metų. Jų 
tikslas yra duoti lietuvių jau
nimui progą gilintis lituanisti
koje. Seminaras yra taikomas 
vidurines mokyklas baigusiam 
jaunimui, kuris laisVai kalba 
ir rašo lietuviškai.

Mintis rengti šio pobūdžio 
seminarus kilo iš paties jauni
mo. Juos organizuoja Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Ryšių Centras.

Šiais metais seminaras pra
sidėjo rugpjūčio 8 d. ir truko 
ligi rugpjūčio 22 d. JAV-se, 
Ohio valstijoje, netoli Akro- 
no miestelio, Loyola of the 
Lakes jėzuitų rekolekcijų na
muose.

Šiais metais atvyko gausus 
būrys kursantų — net 37. Iš jų 
maždaug trečdalis čia yra bu
vę anksčiau. Kanadiečių at
vyko aštuoni (iš Toronto 3, iš 
Hamiltono 1, iš Montrealio 4). 
Nebuvo kursantų iš Pietų 
Amerikos ar Europos, kaip 
yra buvę praėjusiais metais.

Seminaro programa buvo 
sudaryta iš trijų lituanisti
kos šakų: lietuvių kalbos, 
literatūros ir Lietuvos isto
rijos. Lietuvių kalbos lekto
riais buvo: “Lietuvių kalbos 
gramatikos pagrindai” — My
kolas Drunga, “Bendrinės lie
tuvių kalbos rašyba bei sky
ryba ir kalbos kultūra” — kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, “Rašiniai” 
ir “Lietuvių kalbos kirčiavi
mas” — dr. Antanas Klimas. 
Lietuvių literatūrą dėstė: 
“Lietuvių romanas” — dr. Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė, 
“Ankstyvoji lietuvių proza 
1890-1930 m." — Violeta Keler
tienė, “Pokario Lietuvos poezi
ja nuo 1944 m. iki šiandien” 
— dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Socialinius mokslus dėstė: 
“Fizinė Lietuvos aplinka” — 
dr. Kazys Ėringis, “Lietuvių 
kultūra lyginamoje perspekty
voje” — dr. Algis Mickūnas 
ir dr. Vytautas Kavolis, “Bal
tų proistorė ir mitologija” — 
dr. Marija Gimbutienė.

Paskaitos buvo skaitomos 
šešias dienas per savaitę ir 
kasdien dėstomi visi kursai. 
Paskaita — 50 minučių ilgumo. 
Kiekvienas kursantas ėmė 
maždaug keturis ar penkis kur
sus.

Po paskutinės paskaitos bū
davo vakarienė ir Mišios. 
Taip pat buvo per garsiakal
bį perduodamos žinios lietu
vių kalba ir vakarinė progra
ma, kurioje dauguma kursan
tų dalyvaudavo.

Vakarinei programai buvo 
ruošiami tokie dalykai, kaip 
diskusijų vakaras, talentų va
karas, keli lietuviški filmai ir 
pan. Vidurinio savaitgalio sek
madienis buvo poilsio diena, 
skirta išvykai į vieną Ohio 
valstijos paplūdimį.

Atrodo, kad šių metų litua
nistikos seminaras gerai pavy
ko. Šalia geros organizacijos 
ir augšto lygio dėstytojų, pa
sisekimui labai padėjo pačių 
dalyvių entuziazmas. Visi tarp 

savęs ne tik kalbėjo tiktai 
lietuviškai, bet ir specialiai 
vengė svetimų kalbų žodžių. 
Buvo jaučiama labai akademi
nė atmosfera, kuri padėjo įsi
gilinti į studijas. Visi turėjo 
nuoširdų norą pagyventi dvi 
savaites grynai lietuviškoje 
aplinkoje, susitikti su kitais 
panašiai galvojančiais lietu
viais ir bendrai dirbti, kad 
tos dvi savaitės visais atžvil
giais būtų naudingos.

Gailė Šaltmiraitė

Vytautas mirė — 
Vytautas gyvas!

1982.IX.8 buvo mūsų Vasa
rio 16 gimnazijoje, kurioje aš 
dabar mokausi, Tautos šventė. 
Pamokų — nė vienos, o jų vie
tą užėmė šventei pritaikyta 
pasigėrėtinai paruošta lietu
viška programa. Aišku, tą die
ną buvo sekmadienio dieno
tvarkė — mes visi atsikėlėm 
vėlokai ir papusryčiavę susi
rinkome vėliavos pakelti. Po 
to sekė ekumeninės pamaldos. 
Katalikų kapelionas po Mišių 
mums perdavė labai įdomių 
minčių. Man ypač patiko vie
na jo mintis, būtent, visi pri
valėtume turėti po gyvą lietu
višką vėliavutę savo kambary
je, galvoje ir širdyje. Aš anks
čiau niekados apie tai net ne
pagalvojau, bet dabar permąs
čiau ir tikrai tikiu, kad visi lie
tuviai turėtų įsigyti nors vieną 
mažutį lietuvišką simbolį ir 
visiems svečiams b e i sveti
miems parodyti, kad tikrai di
džiuojasi esą lietuviais. Mes 
nepagalvojame, kiek daug lie
tuvių paaukojo net savo gyvy
bę dėl Lietuvos vėliavos ir jos 
ateities. Tokius žmones mes 
turėtume vadinti šventaisiais!

Po Mišių mes įėjome į gimna
zijos skaityklą. Joje istorijos 
mokytojas A. Krivickas pasa
kojo apie Vytautą Didįjį, ku
ris atėjo vėl gyvas iš savo kapo 
į dabartinius laikus, į mūsų 
gimnaziją ir džiaugėsi, kad 
čia mokomės lietuviškai. Jis 
tiktai norėjo, kad dar daugiau 
įsigilintume į lietuvių kalbą, 
kultūrą ir papročius. Po šios 
įdomios paskaitos viena moks
leivė, kurios pavardės aš dar 
nespėjau sužinoti, nes ji ne
seniai atvykusi /iš Lietuvos, o 
aš iš Kanados, perskaitė 
straipsnelį apie kalbos išlai
kymo svarbą.

Kelios skautės lietuviškai 
padainavo ilgesingų ir kariš
kų dainų. Ir kaip tokia puiki 
šventė apsieitų be eilėraščių? 
Bet man įdomiausias įvyks 
šventės programoje buvo fil
mas, kuriam matėm gimnaziją, 
kaip ji atrodė prieš kelerius 
metus. Šis filmas aiškiai įti
kino, kokia stipri čia klestėjo 
lietuvybė, kokios čia veikė di
delės, gražios ir lietuviškos 
mokinių organizacijos! Tiktai 
šitaip lietuvybė turėtų būti ir 
dabar, ir ateityje palaikoma!

Marytė Belaišytė,
II klasė, torontietė

( 
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Viešnagė Amerikos vakaruose
AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kelionė automobiliu į Tahoe 

ir vėl sugrąžino mane į natū
ralų gamtos grožį, važiuojant 
vingiuotu greitkeliu, iš vie
nos pusės vingiuojančiu palei 
kalnų pašlaites, iš kitos pu
sės, kiek tik akis užmato, per 
aukso spalvos žole padengtas 
ganyklas, kuriose raiti, skry
bėlėti “kaubojai” vaikė eik
lius arklius ir galvijų kaime
nes.

Artėjant į Tahoe, gamtovaiz
dis pradėjo keistis, nes jau 
abipus kelio buvo statūs kal
nai. Pagaliau prieš akis atsi
skleidė, kaip milžiniškas sma
ragdas, ryškiai mėlynas Tahoe 
ežeras. Kitoje pusėje dunksojo 
Sierra Nevada snieguotos vir
šūnės, o pakrantėse žaliavo 
vešlios, stipriai šaknis į uo
lėtą žemę suleidusius, lieknos 
Nevados pušys. Netoli Tahoe 
kurorto centro matėsi didžių
jų viešbučių ir kazinų rekla
mos, kuriose vyravo didžiulės 
Ann Jillian — Jūratės Nausė
daitės nuotraukos drauge su 
aktoriumi Rich Little, pra
nešančios apie tų dviejų te
levizijos žvaigždžių gastroles 
“SaharOs” viešbutyje. Prisimi
nusi savo pažintį su Jūratės 
tėvais Los Angeles Tauti
niuose Lietuvių Namuose, pa
norau su ja pasimatyti.

Kaip pasimatyti su 
Ann Jillian?

Milžiniškas prabangaus vieš
bučio fojė nusitiesia per maž
daug dviejų futbolo aikščių 
plotą su lošimo mašinomis ir 
kortų staleliais bei ruletės 
ratais. Prie registracijos 
stalo ilgoje eilėje stovėjo di
delis būrys naujų svečių. Vi
sur dvelkė prabanga ir tur
tas. Pasiteiravusi pas vieš
bučio tarnautoją, kaip galė
čiau pasimatyti su Ann Jil
lian , jo veide pamačiau di
delį nustebimą, nes, anot jo 
pasakymo, jei aš neturinti su
tarto pasimatymo, tai galimy
bės esančios labai ribotos. 
Matydamas mano užsispyrimą, 
jis pasiūlė man pasinaudoti 
kampe esančiu telefonu . . . 
Pirmieji trys bandymai liko 
be pasekmių, nes maloni vieš
bučio telefonistė, mandagi 
ir paslaugi, man aiškino sun
kumus . . . Pagalvojusi kad 
iš mano projekto nieko neiš
eis, nutariau pasivaišinti 
viename išgausiu restoranų.

Lošėjai ir ežeras
Buvau numačiusi savo ke

lionės planuose aplankyti gar
sųjį Reno ir šalia jo netolie
se pasakiško grožio Tahos eže
rą. įdomus Reno nakties gyve
nimas su savo triukšmingomis 
automatinėmis lošimo mašino
mis, ramiai sėdinčiais lošė
jais, laukiančiais laimingų 
numerių Keno žaidime, su kor
tų staleliais ir ruletėmis. 
Tačiau kelios valandos paso
tina vaizduotę, nuvargina 
jausmus ir palieka savotišką 
kartėlį, stebint azarte pa
skendusius lošėjus, daugiau
sia jau vyresnio amžiaus žmo
nes, kurie atrodė praradę bet- 
kokj interesą gyvenime.

Numalšinus alkį, grįžo se
nasis užsispyrimas. Telefo
nistė atpažino mano balsą ir 
suprato, kad taip lengvai 
manęs nenusi kratys. Pagaliau 
pasisiūlė sujungti su “ma- 
nadžeriumi”, kuris tvarkąs 
žvaigždės reikalus. Suskam
bėjus telefonui, atsiliepė 
malonus vyriškas balsas. 
Prisistačiusi kaip ponų Nau
sėdų pažįstama (!!!), pareiš
kiau norą susitikti su Ann Jil
lian ir pasisakiau atstovau
janti lietuviškai spaudai. Pa
sirodo, kad tai būta paties Jū
ratės vyro. Jis maloniai suti
ko “ką nors padaryti”. Jūratė 
šiuo metu esanti grimo kamba
ry ir besiruošianti pokalbiui 
televizijos programai, kuri 
būsianti filmuojama prie ba
seino už penkiolikos minučių. 
Jis esąs tikras, kad, filma
vimui pasibaigus, Ann Jillian 
mielai su manim pasikalbė
sianti.

Padėkojusi pakabinau tele
foną, skubiai pasitikrinau sa
vo pieštukų ir popieriaus at
sargas perkrautame kelioni
niame rankinuke ir pradė
jau jieškoti kelio į baseiną. 
Tai nebuvo taip paprasta, nes 
nuotoliai dideli. Pagaliau pa
tekau į kilimais klotą stikli
nį koridorių, vedantį į basei
nus.

Štai ir ji
Man beeinant, užpakaly pa

sigirdo žingsniai. Atsigrįžusi 
pamačiau besiartinančią jau
ną, labai patrauklią, augštą 
šviesiaplaukę merginą, lydi
mą ispaniškos išvaizdos vy
ro, kuris rankose laikė sidab
rinį šepetį plaukams ir įmant
rią dėžutę. Aš garsiai prata
riau: “Ar jūs Jūratė Nausėdai
tė? Ann Jillian?” Išgirdusi 
mane lietuviškai kalbant, ji 
sustojo, ištiesdama man drau
giškai ranką ir pasisveikin
dama lietuviškai. “Kaip ma
lonu jus čia matyti, ponia. Iš 
kur jūs?” Aš jai trumpai pa
pasakojau savo pažintį su jos 
tėvais Los Angeles ir pasitei
ravau, ar ji sutiktų su manim 
praleisti keletą minučių po 
filmavimo.

Ėjome koridoriumi toliau, 
maloniai čiauškėdamos. Jos 
lietuvių kalba buvo be prie
kaištų, o balsas nuoširdus ir 
šiltas. Atsigrįžusi į mus ly
dintį vyrą, aš angliškai iš 
mandagumo paklausiau, ar tai 
jos vyras. Ji man atsakė 
lietuviškai, kad tai esama jos 
“grimoriaus”, ir tuoj mudu 
supažindino.

Filmavimo metu
Baseinų aikštės šone jau 

jos laukė televizijos kameros 
ir personalas šalia geltonu 
skėčiu nuo aštrios Nevados 
saulės pridengto staliuko. Ten 
taip pat buvau supažindinta 
su jos vyru, kuris tvarko jos 
visus reikalus.

Prasidėjus filmavimui, sto
vėjau šalia ir klausiausi ilgoko 
pokalbio. Stebėjausi tos jau
nos moters nepaprastu suge
bėjimu į visus klausimus at
sakyti sklandžiai, apgalvotai, 
su geru žiupsniu gilios gyve
nimo filosofijos. Jai buvo 
statomi ir provokuojantys 
klausimai, į kuriuos ji at
sakė kukliai ir santūriai.

Paklausta apie pažiūras į 
šeimą ir jaunimo nuotaikas, 
ji savo atsakymuose buvo la
bai konservatyvi. Vėliau ji 
buvo paklausta apie savijau
tą, kaip į augštumas kopian
čios žvaigždės, kurią žmonės 
pažįsta, sutikę krautuvėje ar 
gatvėje. Jūratė pareiškė, kad 
tariamas “žvaigždės statusas” 
jos asmenybės nekeičiąs. Ji 
tik norinti išsilaikyti toje 
augštumoje, į kurią ją atvedęs 
sunkus darbas ir ilgi pasiruo
šimo metai. “Aš noriu, kad kai 
mano plaukai pakeis savo spal
vą ir mano veide atsiras raukš
lės, išlikti žinoma kaip akto
rė”. Savo pažiūras ji suforma
vusi lietuviškoje šeimoje, ir 
atliekamu laiku, susirinkus 
šeimai ir draugams, ji gami
nanti “lithuanianburgers”. Po
kalbio metu ji daugiau negu 
vieną kartą pabrėžė savo lie
tuvišką kilmę.

Pasikalbėjom ir lietuviškai
Filmavimui pasibaigus, ją 

apsupo didelis būrys autogra
fų rinkėjų. Ji su šypsena ir 
kantriai, pasiklausdama kiek
vieno vardo ir pavardės, rašė 
savo vardą ant nuotraukų ir 
programų. Pastebėjusi, kad 
mano laikas baigiasi ir tu
riu grįžti į Reno ruoštis ke
lionei į namus, mano atostogų 
pabaigai artėjant, kreipiausi 
į jos malonųjį palydovą. Jis 
Jūratei kažką pašnabždėjo į 
ausį. Ji tuoj pakilo nuo kėdės, 
atsiprašė belaukiančių jos au
tografo svečių, ir, priėjusi 
prie manęs, pradėjo nesivaržy
dama garsiai lietuviškai kal
bėti. Pastebėjau minioje nu
stebimą, girdint jos “negirdė
tą” kalbą ir stebint mane. Ji 
apgailestavo, kad aš turinti 
skubėti, ir pasisiūlė su manim 
papozuoti nuotraukoms. Atsi
sveikinant ji šiltai paspau
dė mano ranką ir impulsyviai 
pabučiavo j veidą. Norėdama 
būti mandagi, aš prisiartinau 
prie jos palydovo ir jam ang
liškai padėkojau, spausdama 
jo ranką. Mandagusis ispanas 
nusišypsojo, palenkė galvą 
ir man lietuviškai atsakė 
“Ačiū jums labai, ponia”.

Ilgu, vingiuotu keliu grįž
dama į Reno, galvojau apie 
tą malonią, kuklią, talentin
gą lietuvaitę, kuri intuity
viai, nuoširdžiai jaučia pasi
didžiavimą savo kilme, primyg
tinai įrodydama, kad tikras 
talentas randa sau vietą gy
venime, o originalumas ir sa
vo kilmės pabrėžimas pratur
tina žmogaus asmenybę.
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Širdies priepuoliai
21 būdas išvengti širdies priepuolio

Programa
PENKTADIENĮ, SPALIO 8 

7.00 v.v. RETROSPEKTYVINĖS MENO PARODOS 
ATIDARYMAS
J. Akstino, K Remeikos, T. Valiaus kūriniai.
Parodos atidarymas — D. Gruodienė Paroda veiks iki spalio 10

8.00 v.v. POEZIJOS VAKARAS, 
“ŽEMĖS” ANTOLOGIJOS MINĖJIMAS 
Programoje: K. Bradūnas, H. Nagys. Įvadinis žodis: dr. J. Girniaus 
Vynas ir sūris

Penktadienio programa - Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 rue de Seve $5.00 asmeniui

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 9

zoo v.v. DIDYSIS BALIUS
Orkestras, Toronto “Gintaro”dainos, šokiai, baras, loterijos
Vieta — CEGEP Andre Laurendeau, 1111 Lapierre, LaSalle $6.00 asmeniui

SEKMADIENĮ, SPALIO 10
1.00 v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS

Iškilmingas Mišias laikys J. E. vysk. V. Brizgys Šv. Kazimiero šventovėje, 
3426 rue Parthenais

12.30 v.p.p. PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas laikys kun. P. Dilys Šv. Jono šventovėje, 3594 Jeanne Mance

400 v.p.p. KLD KONCERTAS
“L a i s v ė s šauksmas” temą pavaizduos Hamiltono “Aidas”, Londono 

• “Pašvaistė”, Montrealio “Pavasaris”, Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero para
pijų chorai, Londono “Baltija*’, Toronto “Gintaras”, Montrealio “Gintaras” 
ir Hamiltono “Gyvataras Akompanuos Montrealio liaudies instrumentų 
orkestras “Gintaras”, irMmeM. Roch
Vieta — CEGEP Andre Laurendeau, 1111 Lapierre, LaSalle

$8.00 asmeniui, $5.00 moksleiviams

7 oo v.v. ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Orkestras “Pegasus”, šokiai, vaišės, baras
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3426 rue Parthenais $2.00 asmeniui

INFORMACIJOS CENTRAS: “Auberge Belvedere Inn”, 7250, Saint Jacques Quest, 
Montreal H4B 1T4. Tel. (514) 481-8121.

NAKVYNĖS: “Auberge Belvedere Inn” (vienam asmeniui — $35, keturiem — $44); 
Sheraton Mount-Royal”, 1455 Peel, Montreal H3A 1T5, tel. (514) 842-7777 

(kaina $48-78, nėra autoaikštės); “Ramada Inn”, 1005 Guy, Montreal 
H3H 3E1, tel. (514)866-4611 (kaina $50-76, yra autoaikštė).

Toronto Maironio šeštadieninėje mokykloje
1982-83 mokslo metais dirba 

šie mokytojai: vaikų darželyje 
— V. Valiulienė, I skyriuje — 
L. Kuliavienė, II — V. Kušne- 
raitienė, III — L. Šileikienė, 
IV — V. Dailydienė, V — R. Gir- 
dauskaitė, VI — V. Jay-Kupre- 
vičiūtė, VII — D. Nausėdienė, 
VIII — A. Nausėdas, IX — L. 
Ehlers, X — S. Bubelienė ir A. 
Baziliauskas.

Muzikos mokytojai: D. Vis- 
kontienė, R. Mickevičienė, R. 
Puodžiūnaitė; tikybos — sės. 
Loreta, sės. Ona Mikailaitė, 
sės. Margarita Bareikaitė, kun. 
J. Staškus, kun. L. Januška. 
Talkinantieji mokytojai: A. 
Rašymas, L. Underienė, G. 
Mažeikaitė, R. Rauth.

Mokyklos vedėja — G. Pau- 
lionienė; sekretoriatas: A. Ma
linauskienė, A. Malinauskas, 
1. Wilkinson.

Visiem, prisidėjusioms prie 
daugi n tu vo (multiplikatoriaus) 
nupirkimo, o ypač vajaus orga
nizatoriams — A. Šipelienei 
ir V. Biretai, nuoširdžiai dė
kojame. Daugintuvas jau nu
pirktas.

Dėkojame už darbą buvu
siam mokyklos vedėjui V. Bire
tai ir mokytojams: M. Gudai
tienei, L. Petrašiūnaitei Dės 
Rosier, Ž. Vaičiūnienei, A. 
Vaičiūnui ir V. Vaičiūnui.

Mokyklai trūksta tėvų, ku
rie apsiimtų šiais mokslo me
tais atlikti sekančius darbus: 
a. padėti įsteigti klasių kny
gynėlius, b. parinkti kiekvie
nos klasės lygiui tinkamų 
trumpų angliškų skaitinių ir 
išversti į lietuvių kalbą, c. 
paruošti lietuviškų garsinių 
juostelių — muzikos, dainų, 
pasakėlių, tinkamų atskiriems 
skyriams, d. būti mokyklos 
spaudos korespondentu, e. bū
ti mokyklos fotografu.

Norintieji mums padėti pra
šomi skambinti mokyklos ve
dėjai telefonu 239-4179.

Prašome tėvus laiku atvež
ti vaikus į mokyklą. Visų la
bui ir saugumui prašome į mo
kyklą paskambinti, jeigu vai
kas tą dieną mokykloje nebus, 
'fa i p pat prašome paskambin
ti, jeigu norite vaiką pasiimti 
anksčiau nustatyto pamokų 
laiko. Mokyklos telefonas — 
537-2161.

Pagaliau — piniginiai reika
lai. Išlaidos kasmet didėja. 
Jas didina ir speciali mūsų 
mokyklos būklė: norime pa
lengvinti bei patobulinti rjio- 
kytojų darbą, labiau pritai
kyti programas, darbo meto
dus bei parūpinti atitinkamas 
mokslo priemones. Todėl mo

kestis už mokslą šeirtiai (ne
žiūrint vaikų skaičiaus) pake
liamas iki $85. Bet tai tik iš 
dalies išspręs finansines mū
sų problemas. Tad kreipiamės 
į Bendruomenę, bankus, fon
dus bei kitus mecenatus, pra
šydami padėti mokyklai lėšo
mis.

Visad atsiminkime, kad mo
kykla yra viena iš pagrindinių 
lietuvybės išlaikymo atramų.

Kun. J. Staškus
Toronto Lietuvių Mokyklų 

Tarybos pirmininkas
G. Paulionienė, 

mokyklos vedėja

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Pranas 

Rožanskas, emigravęs Šiaurės 
Amerikon po II I). karo, šiuo adre
su: VI. Mieželis, 2220 W. Belmont 
Ave., Phoenix, AZ85021, USA.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

MONIKA LEMBERTIENĖ, gyvenanti Santa Monikoje. Kalifornijoje, iš- 
leisdinusi savo vyro a.a. PRANO LEMBERTO atminimui plokštelę. Joje 
įrekorduotos velionies sukurtiems eilėraščiams įvairių kompozitorių 
melodijos Nuotr. K. Daugėlos

“Catholic Digest” 1982 m. 
rugpjūčio numeryje išspaus
dino S. Bechtelio straipsnį 
“21 Ways to Prevent a Heart 
Attack”, kurio santrauką čia 
pateikiu.

Toji širdies liga kol kas te
bėra “didžiausias amerikie
čių žudikas”. Galimas dalykas, 
ateityje tai bus priskirta ki
tai ligai, nes mirtingumas šia 
liga nuolat mažėja. Pvz. nuo 
1968 m. amerikiečių mirčių 
skaičius dėl tęs širdies' ligos 
sumažėjo 25%.

Sekančios žinios, atrinktos 
iš naujausių medicinos tyrinė
jimų, yra vienas iš geriausių 
būdų sumažinti galimybę šir
dies priepuoliui.

1. Venkite cukraus. JAV že
mės ūkio departamento žmo
gaus maitinimo studijos nu
statė, kad asmenys, turį sun
kumų su angliavandenių apy
kaita, ypač vyrai, gali sudaryti 
pavojų savo širdims tokia cuk
ringa dieta, kurią vartoja ei
linis amerikietis. Cukrus pa
didina cholesterolį ir trigli- 
ceridus (kraujo riebalus).

Nerūkykite, ypač cigarečių. 
Viena studija po kitos rodo, 
kad rūkymas yra viena pavojin
giausių priežasčių širdies prie
puoliui. Kūnas greitai atsigau
na, jeigu nustojama rūkyti.

3. Reguliariai mankštinki- 
tės. Yra patirta, kad reguliari 
fizinė mankšta, jeigu yra pa
kankamai energinga, gali su
mažinti širdies ligos pavojų.

4. Mažinkite svorį. Daug stu
dijų randa ryšį tarp nutuki
mo ir mirties širdies liga. Augš- 
tas kraujo spaudimas, žino
mas rizikos veiksnys, dažnai 
pasitaiko asmenyse, kurie turi 
perdaug svorio.

5. Išmokite pailsėti. Nekant
rus, daug reikalaujantis, kon
kuruojantis elgesys, žinomas 
“tipo A” vardu, aiškiai turi 
ryšį su padidėjusia širdies 
priepuolių rizika. Tai yra nuo
latinė, paties žmogaus suda
ryta įtampa, kuri gali būti 
mirtina. Poilsio technika, 
kaip “biofeedback” ir medita
cija, sumažina kraujo spau
dimą ir tuo pačiu pavojų.

6. Pašalinkite druskinę. Nat
ris druskoje (natris chloride) 
turi ryšį su augštu kraujo spau
dimo išsivystymu tuose asme
nyse, kurie yra jam jautrūs. 
Pašalinkite druskinę nuo sta
lo ir mažiau valgykite paga
minto maisto, kuriame dažnai 
yra perdaug druskos. Tai pa
dės jums kontroliuoti krau
jo spaudimą.

7. Sumažinkite riebalus ir 
cholesterolį. Riebalai mėsoje, 
svieste, sūryje, grietinėlėje, 
nenugriebtame piene didina 
jūsų cholesterolio kiekį ir tuo 
pačiu širdies priepuolio pavo
jų. Kiaušinio trynys, organų 
mėsa ir vėžliagyviai turi daug 
cholesterolio.

8. Česnakas. Neseniai moks
las nustatė, kad česnakas gali 
žymiai sumažinti cholesterolio 
kiekį mūsų kūne. Kepto česna
ko kvapas sumažėja, bet ne
praranda kraują valančios sa
vybės.

9. Vaisiai. Jie yra skanūs, 
maistingi ir faktiškai be rieba
lų. Obuoliai ir apelsininiai vai
siai turi pektino, kuris sumaži
na cholesterolį.

10. Vitaminas C. Jo trūku
mas, ypač pas senyvus asmenis, 
atrodo, pagreitina širdies Ii- ' 
gos išsivystymą.

11. Kalcis sumažina choles
terolį ir trigliceridus.

12. Sojos baltymas, vartoja
mas dietoje vietoj gyvulinio 
baltymo, sumažina cholestero
li-

13. Vitaminas E sumažina 
cholesterolį ir trigliceridus 
bei kraujo trombocitų susitel
kimą.

14. Lecitinas. Jis yra esmi
nė visų gyvųjų ląstelių dalis, 
kuri mažina cholesterolį. So
jos pupelių lecitinas yra gau
namas grūdo ir kapsulės forma.

15. Žuvų taukai. Žuvis ir žu
vų taukai turi daug esminių 
rūgščių, kurios, tarp kitų da
lykų, sumažina kraujo trombo
citų susitelkimą.

16. Magnis. Nauji tyrimai 
rodo, kad trumpos širdies ar
terijų spazmos pradeda daug 
širdies -priepuolių. Šių spaz
mų kaltininkas yra trūkumas 
gyvybiškai svarbaus mineralo 
magnio, kurio yra gausu natū
raliame maiste — riešutuose, 
pilnagrūdžiuose ir ankštiniuo
se augaluose.

17. Branginkime savo drau
gus. Draugystė yra svarbi, nes 
žinoma, kad socialinis vieni
šumas yra reikšmingas rizi
kos veiksnys. Dažniausiai pa
sitaiko širdies liga pas dau
giausia atsiskyrusius asme
nis ir mažiausiai pas socia
lius žmones.

18. Juokis! Juokas yra sūdė- ■ 
tinga fizinė mankšta, apiman
ti biocheminę, endokrininių 
liaukų ir kraujo apytakos sis
temas, kurios, kartu veikda
mos, paslaptingu būdu apsau
go nuo širdies priepuolio. 
Kaip pilvo juokas gydo, tiks
liai nežinoma, bet vienas ty
rinėtojas mano, kad tai suma
žina emocijas, ypač pyktį.

19. Švelni, meili priežiūra ... 
dramatiškai sumažina arterio- 
sklerozę triušiuose, pareiš
kė Ohio valstybės universite
to tyrinėtojas. Ar tai veikia 
žmonėse? Niekas nežino, bet 
nepakenktų išbandyti.

20. Išmokime atsipalaiduoti 
emocijų. Daug studijų rodo, 
kad nepertraukiama, ardanti 
emocija, kaip įniršimas, neri
mas ar nusivylimas dėl planų ir 
vilčių žlugimo, turi ryšį su an
ginus skausmu ar staigia mir
timi širdies liga. Laikyti šiuos 
demonus viduje gali būti mirti
nai pavojinga. Išmokime atsi
palaiduoti nuo jų.

21. Jeigu širdies liga yra įsi
galėjusi jūsų šeimoje, susirū
pinkite. Augštas kraujo spau
dimas ir širdies arterijos liga 
turi teųdenciją įsigalėti šei
moje. Jeigu tėvas ar motina, ar 
abu serga širdies liga, tai 
reiškia, kad jūsų rizika yra 
didesnė susirgti šia liga, ne
gu kitų gyventojų. Jeigu tėvai 
ir neserga, vistiek reikėtų at
kreipti dėmesį į.šias 21 suges
tijas. ” Paruošė: J. Str.



Montrealio lietuvių choras, sudarytas iš Aušros Vartų parapijos ir mergaičių “Pavasario” chorų, išleisdino 
muzikos plokštelę “Kalėdinės giesmės”. Jo dirigentas — ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS (stovi viduryje už 
mergaičių ir moterų). Plokštelėje įrekorduota keturiolika giesmių įvairių kompozitorių

Kalėdinių giesmių plokštelė
Montrealio lietuvių choras, vadovaujamas muziko Aleksandro 

Stankevičiaus, įgiedojo keturiolika giesmių
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Tijūnaitis — “Žvaigždutės ” redaktorius
Jo redaguotame vaikų laikraštyje pirmuosius žingsnius pradėjo žymūs rašytojai bei poetai

.JONAS MINELGA

Kėdainiai, daugelio vadin
ti vidurio Lietuvos sostine, 
seniau ne kažkuo galėjo pasi
rodyti. Mūsų sentėviai nesu
pylė čia augštų piliakalnių. 
Netyvuliavo karpiais bei ly
dekomis besipuikuoją ežerai. 
Tik didžiuliai agurkų daržai 
užmiesčio laukuose kilomet
rais tęsėsi, o juose nuo ryto 
ligi vėlaus vakaro plušo barz
doti žmonės, kalbėję negra
žiai iškraipyta lietuvių kalba.

Tačiau mano vaikystės die
nomis Kėdainiai Lietuvos vai
kų tarpe buvo gal labiausiai 
žinomas miestas. Kodėl — at
spėti lengva. Ilgoką eilę me
tų čia mokytojavo “Žvaigždu
tės”, o vėliau “Kregždutės” 
redaktorius Stasys Tijūnaitis.

Mažųjų auklėtojas, mokęs 
juos mylėti Dievą, tėvynę ir 
žmogų, Tijūnaitis žinojo kaip 
redaguoti “Žvaigždutę”. Mokė
jo jon sutelkti gausų būrį 
bendradarbių. Apstu jų buvo 
iš suaugusiųjų tarpo, bet dau
giausia “Žvaigždutėje” rašė 
patys vaikai. Tartum lenkty
niaudami, iš visų Lietuvos 
kampelių jie siuntė laikraš
tėliui pirmuosius plunksnos 
darbelius ir džiaugėsi, nere
tai ligi ašarų, pamatę juos iš
spausdintus.

Ne kitokiais keliais ir man 
buvo lemta ateiti į “Žvaigždu
tę”. Dar būdamas pradžios mo
kykloje ir skaitydamas bend
raamžių kūrinėlius, pajutau 
nenugalimą norą pabandyti 
pačiam ką nors parašyti. Pa
galiau ryžausi ir, galiu pasi
girti, pastangos nenuėjo nie
kais.

Turbūt daug kas iš vyresnių
jų tebeprisimena, kaip anuo 
laiku Lietuvoje visų buvo sie- 
lojamasi pavergtu Vilniumi. 
Apie jį dainuodavo, deklamuo
davo. Ir aš savo vaikiškus jaus
mus plunksna išliejau eilėraš- 
tukyje “Vaduosime Vilnių”. 
Teko nusiųsti jį “Žvaigždutei”. 
Nesunku buvo — adresas trum
pas: S. Tijūnaitis, Kėdainiai. 
Pradžioje toks adresas man 
sukeldavo rūpesčio: nei gat
vės pavadinimo, nei numerio. 
Nesuvokiau tada, kad 'rijūnai 
čio Kėdainiuose būta tiek po
puliaraus, kad daugelis žino
jo kur jo gyvenama, o ką bekal
bėti apie pašto tarnautojus.

Iškeliavo eilėraštis į tuos 
Kėdainius, o man prasidėjo il
gos, nekantraus laukimo die
nos. Pagaliau “Žvaigždutė” 
atėjo. Nelangva būtų aprašyti 
įspūdžius, kuriais gyvenau, 
radęs joje išspausdintą savo 
kūrinėlį. Kiek jame buvo li
kę mano kūrybos, o kiek jos, 
betaisant, redaktoriaus pri
dėta, negalėčiau pasakyti, ta
čiau (tada man buvo svarbiau
sia) jo gale matėsi mano var
das ir pavardė. Džiaugiausi, 
kaip moka džiaugtis tik vai
kai.

Po kurio laiko įspūdžiai 
ėmė blukti, tik noras rašyti 
nedingo. Taip prasidėjo bend
radarbiavimas “Žvaigždutėje”, 
vėliau, jau būnant ne vaiku, 
“Kregždutėje”, to paties Ti
jūnaičio leistoje ir redaguo
toje. Nemažai teko rašyti ir 
kituose vaikų laikraštėliuose.

Nuo vaikystės dienų su ma
žųjų literatūra susidraugavusi 
manoji plunksna, ligi šiol pa
siliko jai ištikima. Šiandien, 
pro laiko uždangą pažvelgęs į 
anas, už saulę šviesesnes vai
kystės ir ankstyvosios jaunys
tės dienas, įvedusias mane į 
rašto pasaulį, negaliu likti ne
dėkingas redaktoriui Tijūnai
čiui. Jo pamokymai, padrąsini
mai daug padėjo.

Vienas populiariausių sky
relių “Žvaigždutėje” buvo re
daktoriaus atsakymai. Tijūnai-- 
tis visada rasdavo laiko ir no
ro kiekvienam rašančiajam at
sakyti. Kartais laiškučiu, bet 
daugiausia per laikraštėlį. O 
kokiais gražiais žodžiais jis 
mokėjo prašnekti į savo mažuo
sius bičiulius. Negailėjo pa
tarimų, paskatinimų. O jei at
sirasdavo reikalas pabarti, 
nevengdavo nei to. Dar ir šian
dien atsimenu “Žvaigždutėje” 
išspausdintą redaktoriaus at
sakymą vienai išdykėlei mer
gaičiukei. Toji, greičiausiai 
nesuvokusi daranti bloga, iš 
kažkur nurašė svetimos kūry
bos ir nusiuntė “Žvaigždutei”. 
Barė .ją redaktorius. Tėviškai 
mokė, kaip negera savintis 
svetima.

Atsimenu dar vieną, kiek 
kitokio pobūdžio atsakymą. 
Kažkuris bernaitis nusiuntė 
redaktoriui savo kūrinėlį, pa
siteisindamas neturėjęs lai
ko tvarkingai parašyti. Tijū
naičio atsakymas buvo sarkas
tiškas: “Gerai. Visada taip da
ryk. Redaktorius sėdi be darbo 
ir tik laukia netvarkingų, ne
išskaitomų rašinių”. Tolimes
ni žodžiai jau buvo pamokan
tys: “Ko skubi? Laiko yra. Jei 
nespėsi šiandien, padarysi 
rytoj. Svarbiausia — tvarkin
gai, rūpestingai”.

Populiari buvo “Žvaigždu
tė”. Mažųjų mėgstama, gausiai 
prenumeruojama. Nevienas 
jaunuolis, pajutęs norą rašy
ti, joje bandė kūrybines jėgas, 
ugdė vos pradėjusius skleistis 
talentų pumpurėlius. Daug jų 
buvo. Štai tie, kuriuos iš 
“Žvaigždutės” ar “Kregždu
tės” atsimenu: Vytė Nemunė
lis, Stasys Jameikis, Leonar
das Žitkevičius, Birutė Tijū- 
naitytė, Paulius Preikšas, 
Vytautas Tamulaitis, Sonė 
Pipiraitė, Jonas Gailius- 
Kuzmickis, Bulaitis, Algirdas 
Tijūnaitis, Mamertas Indri- 
liūnas, Petras Kondratas, Jo-’ 
nas Šiožinys, Kazys Zupka, 
Aloyzas Baronas, Daumantas 
Cibas, Pranas Enskaitis, Jo
nas Martinaitis, Antanas Za
bulionis, Adomas Keraitis, 
Jonas Mikalajūnas, Laskaus- 
kas, Viktoras Tatarėlis, An
tanas Švarlys, Paulius Drevi
nis, Jonas Rimašauskas, Bud- 
ginas, Jonas Docius, Stasys 
Džiugas... Tiek tegalėjau at
siminti. O jų būta daug’dau
giau.

Tai gražus “Žvaigždutės” 
atžalynas, Tijūnaičio augin
tas lietuviškajam raštui. Ne
visus jis vienaip sulapojo. Da
lis greitai nudžiūvo. Kiti il
gam laikui liko ištikimais 
plunksnos bičiuliais. Dar ki
ti įkopė į augščiausias litera
tūros viršūnes.

Iš- nemažo būrelio “Žvaigž

dutės” poetų geriausiai atsi
menu Vytę Nemunėlį, L. Žit
kevičių ir P. Preikšą. Tai bu
vo trys didieji, rašę daug ir 
gražių eilėraščių. Gal nevie
nas pradedančiųjų iš jų mokė
si, kaip reikia gerai rašyti.

Nelengva būtų rasti, kas 
šiandien nežinotų Bernardo 
Brazdžionio, tapusio labiau
siai mūsų mėgstamu poetu. 
Tai tas pats “Žvaigždutės” Vy
tė Nemunėlis, šiuo vardu tūks
tančiams mažųjų pažįstamas. 
Neatsįliko nei L. Žitkevičius, 
vaikams ir suaugusiems sukū
ręs daug gražios poezijos — 
rimtos ir linksmos. Deja, Pau
lius Preikšas, jaunose dieno
se savo talento žvaigždele su
švitęs, greitai užgeso.

Iš proza “Žvaigždutėje” ra
šiusiųjų, Vyt. Tamulaičio 
plunksnai varžovų niekad ne
atsirado. Kas galėtų užmiršti 
jo graudžius “Kiškelio užra
šus”, mažiesiems skaitytojams 
nevieną ašarą išspaudusius. 
O kur dar Dėdės Vingilio pa
sakojimai, Skruzdėlytė Grei
tutė, vėliau Svirplio Muzikan
to kelionės ir kt.

Neapvylė “Žvaigždutės” nei 
Aloyzas Baronas, parašęs dau
gybę knygų — visokio žanro, 
visokio amžiaus skaitytojams. 
Gaila, lemties ranka amžinai 
jį nutildė.

Ne po vieną knygą parašė S. 
Pipiraitė, J. Gailius-Kuzmic- 
kis, St. Džiugas. Kur ir ką vei
kia kiti, buvę “Žvaigždutės” 
plunksnos bičiuliai, man nėra 
žinoma. Žinau tik — keleto jų 
jau nebėra gyvųjų tarpe: Ma
merto Indriliūno, Pauliaus 
Preikšo, Algirdo Tijūnaičio, 
Jono Dociaus, Jono Rimašaus- 
ko, Aloyzo Barono, Jono Kuz- 
mickio-Gailiaus, Daumanto 
Cibo.

Stasys Tijūnaitis buvo ne 
tik mokytojas, ne tik vaikų 
laikraštėlių redaktorius. Už
tenka pažvelgti į “Lietuvių 
Enciklopedijos” puslapius, 
kad pamatytum kokie platūs 
buvo jo veiklos barai: jis — 
jaunimo švietėjas, visuome
nininkas, politikas, plunks
nos žmogus ir dar daug kas. 
Lyg anoji “Žvaigždutės” skruz
dėlytė Greitutė plušo, skubė
jo kur tik buvo reikalingas. 
Dirbo darbus, kurių kiti ne
pajėgė ar nenorėjo dirbti. Nuo 
vaikystės dienų pažinęs vargą 
ir nepriteklius, sunkiausiais 
keliais siekęs mokslo, visą sa
vo netrumpą gyvenimą paau
kojo, kad Lietuva nebūtų “ir 
tamsi, ir juoda”.

Be to, turėjo jautrią širdį. 
Kuklų redaktoriaus atlygini
mą ligi paskutinio cento iš- 
leisdavęs siekusiems mokslo 
neturtingiems jaunuoliams 
šelpti. Gal nevienas dabar ži
nomų rašto žmonių jo duos- 
numu buvo pasinaudojęs.

Buvo gimęs 1888 m. gegužės 
8 d. Vareikių kaime, Deltuvos 
valsčiuje, Ukmergės apskrity
je. Mirė 1966 m. liepoj, 22 d. 
Kau ne.

Tokį mokytoją-redaktori ų 
Stasį Tijūnaitį matau savo at
siminimuose, prasiveržusiuo
se iš anapus ilgų dešimtmečių. 
Ramybė tebūna jam, amžina
jam poilsiui atgulusiam gim
toje žemelėje.

Montrealyje šiuo metu vei
kia šie vokaliniai vienetai: Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
Aušros Vartų parapijos cho
ras, vyrų oktetas ir mergaičių 
choras “Pavasaris”. Be to, gra
žiai reiškiasi “Gintaro” ansam
blis, kuris puoselėja ir tauti
nius šokius, ir muziką, ir dai
ną, ir žodį. Neseniai jis išleis
dino plokštelę “K u r ginta
rais ...”, kurioje įamžino savo 
kūrybą, skleidžiamą įvairiose 
lietuvių gyvenvietėse. Vyrų 
oktetas taip pat neseniai iš
leisdino savo įdainuotą plokš
telę “Lauksiu tavęs ateinant”.

Pastaruoju metu Montrea
lyje pradėjo garsėti ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp kanadie
čių jaunas muzikas — kompo
zitorius ir dirigentas Aleksan
dras Stankevičius-Stanke. Jis 
dabar vadovauja net trims vie
netams — AV parapijos cho
rui, vyrų oktetui ir “Pavasa
rio” chorui.

Jam kilo mintis sudaryti 
jungtinį lietuvių chorą ir pa
ruošti kalėdinių giesmių re
pertuarą, tinkamą muzikinei 
plokštelei. Ir taip jis sudarė 
tokį chorą iš AV parapijos ir 
“Pavasario” vienetų. Jam pa
rinko populiarių kalėdinių 
giesmių, prie kurių pridėjo 
ir savo tris kompozicijas. Pir
moji jų — “Angelų balsai”. Tai 
modernios muzikos kūrinys, 
kuriame girdėti iš erdvių atei
ną garsai, harmonizuoti ketu
riem balsam. Jie skirti kalė
dinei nuotaikai sukelti, nesi

KLEMENSAS JŪRA

Baudžiauninkė
Iš baudžiavų, į baudžiavas brendi su vargo naščiais, ' 
Su melsvo lino žiedu, kančia rasotame veide;
Kas besurankios dienas? Kas sielvartą bekraštį
Supins vainikuos? Ir suklos lapuose apsunkusias raides?

Rudenimis brendi per svetimą purvyną - medinėm vargo klumpėm 
Per nesuskaitomus laikus, per šimtmečius klampoji, 
Po vargo naščiais kuprotos dienos, naktys klumpa, 
Po vargo naščiais per šimtmečius kartų kartom kartojas.

Užgožė žydinčius pavasarius rūsti rudens drignė
Ir vėjai šiaurūs išgairino lino žiedo akis;
Veiduose perlais žėri karšta nedžiūstanti drėgmė — 
O kas perlus surankios? Kas juos matys?------

Nuaidi kloniais aimanos iš baudžiavų anų senų,
Su rudens šlapdraba po sunkiais naščiais spaudžia, 
Gaižius atodūsius girdžiu — tą skriaudulingą dainą graudžią, 
Nuaustą audiniu naujos vergijos, ledu (širdį varvančių dienų.

K
Regiu kasdien daugiau prislėgtą, regiu palinkusią po naščiais, 
Po naščiais nesibaigiančio rudens — gilia usių šulinių!

Linksmai kvatodami karietomis pradunda išrinktieji . . . 
O kas tau vargo šulinius — kas juos — kada išsems? 
Pavasariai tavo palaukėm seniai praėjo, praklegėjo — 
Jų nematei! Jų nematysi! Pro gilų graudulį rudens . . .

Baudžiauninkės dalia — į vargo klumpę sutalpinta, 
[ šiurkščią darganą suvystyta diena, naktis!
Lelija — rankų svetimų nuskinta, iškvėpinta —.
Svetimų kojų sutrypta, suminta — beviltė ateitis!

Kada ateis diena, kai sopulys giliai širdy slopintas 
Dundėjimu skardžiu — visų ugnikalnių lava užlies?
Atneš pavasario kvapus: pavasario žavingo laisvo, švento 
Ir juodo sielvarto, kaip rašalo kibirus išleis?

Kada, o Viešpatie, išgirsi maldą graudžią,
Ilgų kančios dešimtmečių sukruvintos širdies?
Matai, suklupus prie liūdno Rūpintojėlio ji glaudžias . . . 
Kada, kada baltom lelijom džiaugsmo darželiai pražydės?

Kada, o Viešpatie, užgis tos žaizdos —
Rūpintojėlio liūdno rankų — kojų?-----------
Kada džiaugsmu pražys bijūnai ir lelijos — 
Šviesioj palangėje gimtų namų?
Rūpintojėliui meiliai lenksis laisvų laukų artojai . . . 
Kada, o Viešpatie, sulauksime Tavo palaimintų dienų?

Persunkus naščiai baudžiauninkės pečius nugraužė, 
Pasvyra alpdama prie gilaus šulinio vargų . . .
O atėjūnės audros kaukia, šėlsta, ūžia . . .
Ištarki, Viešpatie: tegu sugrįžta laisvė, tegu!

1982 m. vasario 16 d.
Brazilija

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖS SARGAS, 1982 m. 2 

(52) nr. Redaktorius — Petras Mal- 
deikis (117 Sunset Dr., Hot Springs, 
Arkansas 71901, USA), administra
torius — Antanas Balčytis (6819 
S. Washtenaw Ave, Chicago, IL 
60629, USA). Kaina—-$4.

CHRONICLE OE THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, 
No. 51, March 19, 1982. American 
publication — August 1, 1982. 
Translated by Vita Matusaitis, 
edited by Rev. Casimir Pugevi- 
čius, published by Lithuanian 
R. C. Priests’ League of Ameri

naudojant žodžiais. Antras 
A. Stankevičiaus kūrinys — 
“Linksmų Kalėdų”. Jame 
skamba šis sveikinimas net 
astuoniomis kalbomis. Įjung
ti ir varpai. Trečias jo kūrinys 
— “Laukiame su viltimi”. Jame 
dialogine forma pinasi mote
rų ir vyrų balsai.

Toliau girdėti lietuviško
sios muzikos klasiko J. Nauja
lio “Tyliąją naktį” (A. Stanke
vičiaus aranžavimas), M. Pet
rausko. — “Skubinkit, pieme
nys”, J. Siniaus — “Nakties ty
loje”, R. Gruberio — “Tyli nak
tis”, J. Švedo — “Berneliai, kel
kit”, A. Aleksio — “Ateikit, vai
keliai”, J. Bertulio — “Iš pa
dangių tolimųjų” ir J. Nauja
lio — “Linksmą giesmę”.

Juostos įrašymas truko 2 die
nas po 6 valandas. Plokštelė 
turėtų pasirodyti prieš š.m. 
spalio mėnesį Montrealy 
įvykstančias Kanados Lietu
vių Dienas.

Jaunasis muzikas A. Stanke
vičius-Stanke yra Montrealy 
gimęs, žymus knygų leidėjo 
Aloyzo Stankevičiaus sūnus. 
Iš jo galima daug tikėtis. Jo 
naujai sudarytasis choras jau 
spėjo puikiai pasirodyti — lai
mėjo etninių chorų dainavimo 
varžybas Kvebeko provinci
joje.

Visa tai rodo jaunojo muzi
ko A. Stankevičiaus nepapras
tą dinamizmą, kūrybingumą ir 
entuziazmą lietuviškajai mu
zikai. Inf.

ca (351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA).

MUZIKĖS ONOS MĖTRI KIE
NES KŪRINIAI: Dainos, muzi
ka ir gėlės (solo balsui), Ten mano 
tėvynė (solo balsui), Beržui ber
želiui (solo balsui), Nemunėli (so
lo balsui), Pergalė (mišriam cho
rui), Vėjeli (solo balsui), Žydėk 
(solo balsui), Ėsi tu (solo balsui), 
Malda (solo balsui), Giesmė į šv. 
Kazimierą (mišriam chorui), Šią 
naktį sapnavau Dzūkiją, Žaismo 
valsas. Adresas: O. Metrikienė, 
4750 Excelente Dr., Woodland 
Hills, Calif. 91364, USA.

Dail. P. Bugailiškis, gyvenan
tis ir kuriantis Britanijoje, savo 
tapybos darbų parodą rugsėjo 
20-25 d.d. surengė Derby mies
te, Guidhall galerijoje. Jis yra 
lankęs Kauno taikomosios dai
lės institutą, studijavęs architek
tūrą Kauno universitete. Atvykęs 
Britanijon, įsijungė į Nottingha- 
mo dailininkų draugiją, 20 metų 
priklausė Derby menininkų klu
bui. Grupinėse bei individualioj 
se parodose dalyvavo apie 30 kar
tų. Jis yra lankęsis Š. Ameriko
je, savo parodas surengęs Čikago
je, Toronte ir Hamiltone, kur bu
vo parduoti visi paveikslai.

Sol. Benediktas Poviiavičius, 
bosas-baritonas, liepos 18 d. su
rengė dainų ir operų arijų kon
certą Tėvų pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Me., atos
togavusiems tautiečiams. Koncer
tą pradėjo G. F. Haendelio, F. 
Schuberto kūriniais^ Lietuviškai 
daliai atstovavo J. Gruodžio “Ėsk, 
karvute”, J. Bašinsko “Ruduo”, 
“Aš surasiu”, “Ateisiu tylią nak
tį”. Užsklandai buvo pasirinkęs 
F. Durantės “Maldą”, arijas iš L. 
Delibo “Lakmės” ir G. Rossinio 
“Sevilijos kirpėjo”. Akompana
vo kompoz. Jeronimas Kačinskas.

Izraelyje 1980 m. buvo išleista 
knyga “Gorzd Book. A Memo
rial to the Jewish Community of 
Gorzd”. Tai atsiminimų rinki
nys apie Gargždų miestelį. Re
dagavo Yitzak Alperovitz, talki
namas komisijos. Knygoje išspaus
dinti rašiniai hebrajų, jidiš ir an
glų kalbomis. Jų autoriai — išli
kę gyvi Gargžduose gyvenę žydai, 
kurių 72 dabar gyvena Izraelyje. 
Atsiminimuose apie lietuvius yra 
ir gerų, ir smerkiančių puslapių. 
Tie Gargždų žydai turi savo drau
giją “The Gorzd' Society in 
Izrael”, išleidusią šią knygą.

Čikagoje veikianti Dzūkų 
Draugija lapkričio 12 d. Jaunimo 
Centro kavinėje surengs rašyto
jo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
šimtojo gimtadienio minėjimą.

Pranas Naujokaitis, River 
Edge, N. J., gyvenantis rašytojas, 
literatūros istorikas bei kritikas, 
šį rudenį išleis naują savo eilėraš
čių rinkinį “Saulėleidis”. Knyga 
jau surinkta, taisomos korektūros.

Jūrų šaulių Klaipėdos kuopa 
Čikagoje anglų kalba išleido kun. 
dr. J. Prunskib paruoštą knygą 
“Lithuania Under Soviet Occupa
tion”, liudininkų duomenimis 
grįsta žiaurumų rikiriį. Ta pati 
kuopa anksčiau 1.200 egz. tiražu 
buvo išleidusi lietuvišką šios kny
gos versiją “Lietuva bolševikų 
okupacijoje”. Anglų kalbon ją 
išvertė Nijolė Gražulis, viršelį 
bei jo aplanką paruošė dail. Jo
nas Tričys. Angliškoji laida su 
sovietų atliktais žiaurumais su
pažindins kitataučius ir silpniau 
lietuviškai kalbantį mūsų jaunimą. 
Knygą, turinčią 291 psl., galima 
įsigyti “Drauge”, 4545 West 63rd 
St., Chicago, IL 60629, USA, ar
ba pas Klaipėdos kuopos vice- 
pirm. A. Ašoklį, 1829 South 49th 
Court, Cicero, IL 60650, USA. 
Jos kaina kietais viršeliais — $10. 
Persiuntimui reikia pridėti vieną 
dolerį.

Sydnėjaus skautų židinys šio 
Australijos didmiesčio lietuvius 
rugpjūčio 8 d. pakvietė į satyros 
bei humoro popietę “Ir visdėlto 
juokimės!” Ją paruošė Paulius Rū
tenis, jai vadovavo Jadvyga Viliū
nienė, techninę pusę tvarkė Al
gis Dudaitis, Programon buvo 
įjungti įvairių mūsų rašytojų kū
riniai. J. Viliūnienė deklamavo 
K. Binkio “Krupniką iš lyrikos”, 
D. Karpavičienė — A. Gustaičio 
“Jaunystę” ir “Amžinąją lietuvy
bę”, V. Juška — Maironio eilėraš
tį “Mūsų pavojuje”. M. Martinai
čio kūrybai atstovavo O. Maksvy- 
tienės skaityti eilėraščiai “Kuku
tis ir jo nuotykiai". J. Viliūnienė 
skaitė ištrauką iš dr. V. Kudirkos 
“Lietuvos tilto atsiminimų", 1. 
Dudaitienė — Liūnės Janušytės 
feljetoną “Muzikos mylėtojai”, 
Pulgio Andriušio “Labanaktis", 
Daiva Bicri — A. Griciaus-Pivo- 
šos feljetoną “Krikštynos", Ma
rina Cox — V. Žilinskaitės felje
toną apie paguodą. Buvo suvai
dinti du K. Almeno škicai — “Ge
dimino sapnas”, “Po baliaus”, 
priklausantys Čikagoje veikian
čio “Antro kaimo” repertuarui. 
Pirmąjį atliko P. Rūtenis ir V. Šlio
geris, antrąjį — P. Rūtenis. Pr. 
Visvydo škicą “Kryžiažodis” po
pietei buvo paruošę — D. Karpa
vičienė, K. Stašionis ir M. Karpa
vičienė. Sydnėjaus lietuvių gyve
nimo aktualijas savo kupletais at
skleidė "Linksmieji broliai" — E. 
Lašaitis, V. Stasiūnaitis ir V. Bu
rokas su akordeonistu P. Viržintu.

Pianistė Aldona Smilgaitė- 
Dvarionienė, 75 metų amžiaus, 
rugpjūčio 27 d. palaidota Palan
gos kapinėse šalia savo vyro 
kompoz. Balio Dvariono, mirusio 
1972 m. rugpjūčio 23 d. Velionė 
buvo baigusi Kauno konservatori
ją, studijas gilinusi Salzburgc ir 
Berlyne, koncertavusi Paryžiuje, 
Berlyne, Briuselyje, Rygoje ir Ta
line. Dėstė Kauno ir Vilniaus kon
servatorijose. Vytauto Landsber
gio nekrologe teigiama, kad ją 
prieš keletą metų ištiko lemtin
gas priepuolis dideliame tarptau
tinės pianistikos renginyje.

Kauno “Santakos” kino teat
ras kauniečius pakvietė į Nerin
gos mieste gyvenančio fotografo 
Pauliaus Normanto nuotraukų pa
rodą “Fotografuoju Kurilų salo
se”. Nuotraukos darytos sunkio
se gamtinėse sąlygose, kai t e n 
siautė daug įvairaus stiprumo tai
fūnais vadinamų audrų.

Žurnalistas Juozas Keliuotis 
rugpjūčio 22 d. sulaukė amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio. Sukaktu
vininkas yra baigęs Kauno uni
versiteto teologijos-filosofijos 
fakultetą, 1926-29 m. studijavęs 
žurnalistiką Sorbonos universite
te Paryžiuje. Nuo 1935 m. dėstė 
žurnalistiką Kauno universiteto 
teologijos-filosofijos fakultete, 
1942-44 m. buvo žurnalistikos ka
tedros vedėju. Sukaktuvininką 
labiausiai išgarsino 1931-40 m. jo 
leistas ir redaguotas savaitinis 
“Naujosios Romuvos” žurnalas. 
Antrosios sovietinės okupacijos 
laikotarpyje keleriems metams 
buvo ištremtas į Sibirą. Aštuo
niasdešimtmečio sukakties proga 
savaitraštis “Literatūra ir Menas” 
keliuose numeriuose paskelbė J. 
Keliuočio atsiminimus apie dail. 
Vladą Eidukevičių. įvadiniame 
žodyje poetas Eugenijus Matuze- 
vičius primena skaitytojams pa
ties J. Keliuočio amžiaus sukak
tį, pateikia trumpų biografinių 
duomenų, nutylėdamas tremtį 
Sibire. Užsimena ir apie moder
nistinės krypties žurnalą "Nau
joji Romuva”, kuriame buvo ra
šoma daugiausia kultūros klausi
mais. Pasak E. Matuzevičiaus, J. 
Keliuočio kritikos straipsniams, 
knygoms “Visuomeninis idealas” 
(1935), “Šių dienų spaudos pro
blemos” (1936) būdingas idealis
tinis požiūris į literatūrą ir meną, 
neokatolicizmo, neoromantizmo 
idėjos. Toliau E. Matuzevičius 
kalba a p’i e J. Keliuočio aktyvų 
bendravimą su dailininkais, rašy
tojais, teatralais, muzikais, da
lyvavimą lietuvių rašytojų drau
gijos veikloje. Pokario metais J. 
Keliuotis vertė prancūzų grožinės 
literatūros kūrinius, parašė atsi
minimų apie savo amžininkus.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras naująjį sezoną rugsėjo 3 d. 
pradėjo G. Verdi operos “Don 
Carlos” spektakliu, diriguotu J. 
Aleksos. Špcktaklyje dainavo so
listai—N. Ambrazaitytė, G. Apa- 
navičiūtė, V. Daunoras, L. Mu- 
raška, G. Grigorianas, A. Mar
kauskas, J. Čiurilaitė, J. Jocys, 
G. Pamakštys, R. Tumaliauskai- 
tė. Šiuo spektakliu Lietuvos ope
ra peržengė 63-čiojo sezono 
slenkstį. Teatro direktoriaus ir 
meno Vadovo V. Noreikos praneši
mu, dirigentas J. Aleksa, rcž. R. 
Siparis ruošia M. Musorgskio ope
ros “Borisas Godunovas” prem
jerą. Dailininkais yra pakviesti 
Didžiojo Maskvos teatro atsto
vai V. Levcntalis ir A. Kroger- 
tas. Premjeros susilauks ir nau
jas A. Rekašiaus baletas “Amži-‘ 
nai gyvi”, kuriam panaudota ve- 
lionies dail. S. Krasausko kūri
nių tema. Baleto choreografas V. 
Brazdylis ir dail. E. Poželaitė, 
jieškodami savito grožio, stengsis 
nenutolti nuo S. Krasausko kūry
bos. Baletui diriguos J. Aleksa. 
Naujai bus pastatyta ir G. Verdi 
"Otelo” opera bendromis dirigen
to V. Viržonio, rež. R. Sipario 
pastangomis. Scenovaizdžius su
kurs “Estonijos” teatro vyr. dail. 
E. Rentneris. Pagrindinį Otelo 
vaidmenį ruošia sol. V. Noreika. 
G. Puccini “Bohemos” atnaujini
mu rūpinasi dirigentas J. Aleksa 
su rcž. E. Domarku. Galvojama 
ir apie G. Bizet “Carmen” atnau
jinimą. Gerokai bus pakeistas P. 
Čaikovskio baletas “Gulbių eže
ras”, jam pasirinkus variantą, ku
ris šokamas geriausiuose teatruo
se. Premjerinį spektaklį ruošia 
leningradictė baletmeisterė N. 
Kurgapkina, .vilnietis choreogra
fas V. Brazdylis, dirigentas V. 
Viržonis ir maskvietis dail. V. Lc- 
vcntalis. į repertuaro planus yra 
įtrauktas naujasis B. Gorbulskio 
baletas vaikams “M i k ė s nuo
tykiai”. V. KsL



8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1982. IX. 30 — Nr. 40 (1703)

CHOLKRR

Lietuvos vyčių suvažiavimo pamaldos Klevelande, kurios buvo pradėtos procesija

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

Kanados Įvykiai

STEPHEN DR. IR BARRY RD., gražus, dviejų miegamųjų viena- 
augštis; 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 kiemą; kedrinė veranda I-me augšte, skalbykla Il-me 
augšte; garažas su šoniniu įvažiavimu. Prašoma kaina -$119,900.

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

namų 767-7932 namų 769-9356

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius .... 12’/2% 
= 180-185 d. termin. ind.......... 121/2%
E term, indėlius 1 metų........ 13 %
= pensijų s-tą...........................12 %
= spec. taup. s-tą...................11 Vz%
E taupomąją s-tą.................... 11 %
E depozitų-čekių s-tą.................6 %
E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ................... 18'/2%
= mortgičius nuo......................17’/4%

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_____________________•___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Seštadienia'is 9-1 
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. *
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. DarOmi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

-------------------------o-------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus* A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

*

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue _ _ _
(Tarp Dundas ir College) I elefonaS 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 kilų 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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
augštosiose mokyklose, auto
mobilių bei jų vairuotojų lei
dimams, elektros srovei, natū
ralioms dujoms, alaus parda
vykloms. Kontrolė betgi nepa
lies Toronto viešojo susisie
kimo TTC bilietėlių, OHIP 
sveikatos draudos įmokų, tele
fono paslaugų, butų bei kam
barių nuomos, kurią nuo anks
čiau jau saisto metinė 6% riba. 
Aršiausios kritiko susilaukė 
netaikymas kontrolės OHIP 
sveikatos draudos įmokoms 
bei tai draudai priklausan
tiems gydytojams, kurių pa
slaugos šiemet buvo pabran
gintos 14%, o 1983 m. šoktelės 
11,75%. Dėl tų nuolaidų gydy
tojams, kurių vidutinis meti-, 
nis* uždarbis tada peržengs 
$100.000, didesnio OHIP įmo
kų padidinimo neįmanoma iš
vengti. Žadama kalbėti su On
tario Gydytojų Draugijos va
dovybe, bet ji tikriausiai ne
atsisakys sutartimi pasiektų 
laimėjimų. Unijoms, kurias 
palies metinis atlyginimų di
dinimo suvaržymas 5%, su
spenduojama streiko teisė to 
suvaržymo laikotarpiui. Pa
skelbtais varžtais Ontario vy
riausybė tikisi sumažinti biu
džete numatytą $2,6 bilijono 
deficitą. Normaliai valdžios 
tarnautojai būtų gavę apie 
12% atlyginimų padidinimą, 
o dabar turės pasitenkinti 5%, 
sudarydami atoslūgį biudže
tinėms išlaidoms. Dėl to de
ficito premjeras W. Davis pa
galiau atsisakė už $10,6 mili
jono nupirkto prabangaus tur
bininio lėktuvo savo valdžios 
reikalams. Šis pirkinys susi
laukė aštrios kritikos, nes tas 
lėktuvas negali nusileisti ma
žesniuose uorauosčiuose. Jis 
būtų tikęs tik valdžios parei
gūnų kelionėms tarp didžiųjų 
Ontario miestų. Dabar tas lėk
tuvas bus pakeistas dviem van
dens tankais aprūpintais lėk
tuvais gesinti gaisrams Onta
rio miškuose.

Atlyginimų didinimo suvar
žymų savo tarnautojams sie
kia ir premjero R. Levesque 
vyriausybė Kvebeke. 1983 m. 
jiems yra numatyta 4,5% riba,
1984 m. — 4,6%, 1985 m. — 5,1%. 
Unijos reikalauja 12,6% 1983 
m., 11,9% — 1984 m., 10,6% —
1985 m. Valdžios pasiūlymų 
įgyvendinimas provinciniam 
iždui trejų metų laikotarpy
je sutaupytų apie $4 bilijo
nus. Karingi unijų vadai val
džios varžtus atmetė, nors 
provincinį iždą smaugia lėšų 
stoka.

Metinė Kanados infliacija 
rugsėjo mėnesį sumažėjo iki 
10,6%, bet ji vis dar gerokai 
augštesnė nei JA Valstybėse. 
Prez. R. Reagano vyriausybės 
pastangų dėka rugpjūčio mė
nesį infliacija ten nukrito 
iki 5,9%.

Kanados žydų bendruomenę, 
lig šiol be jokios kritikos rė
musią Izraelį, sukrėtė masinės 
palestiniečių žudynės V. Bei
ruto stovyklose. Kanados Žy
dų Kongreso pirm. I. Cotleris 
pareiškė viešą užuojautą nu
žudytų asmenų šeimoms bei gi
minėms. Jis taipgi pareikala
vo, kad viešus šių žudynių ty
rimus pravestų Izraelio vy
riausybė. Tokių tyrimų reika
lauja ir Kanados Zionistų Fe
deracijos pirm. P. Givensas 
bei kitų pagrindinių organi
zacijų vadai. Izraelio prem
jeras, i.š visų pusių spaudžia
mas, pagaliau sutiko sudaryti 
tokią tyrimų komisiją.

Nemažų priekaištų Barba
ra Amiel, žydų kilmės žurna
listė, “The Toronto Sun” 1982. 
IX.21 pažėrė premjero M. Be-- 

gino politikai Libane. Esą kar
tais jis būna teisus, tačiau pro
blemą sudaro ideologinis to 
asmens nelankstumas. M. Be
ginąs negalįs prisitaikyti prie 
dabartinių reikalavimų, nes jo 
patirtis praeityje rėmėsi te
rorizmu. Tik labai nedidelis 
skaičius tokių asmenų išauga 
į valstybininkus. Vieninteliu 
pavyzdžiu Barbara Amiel pa
teikia Kenijos Kenyattą, va
dovavusi “mau-mau” teroris
tams, vėliau tapusį pagarbos 
susilaukusiu valstybininku, 
kai Kenija gavo nepriklauso
mybę. Ji primena skaityto
jams, kad M. Beginąs, būda
mas “Irguno” grupės teroris
tu, Tel Avivo paplūdimyje šau
dė net ir į Izraelio “Haganah” 
grupės žmones. Ar toks žmo
gus gali atsisakyti teroristo 
mentaliteto? Ar galima tikė
tis, kad M. Beginąs, kovojęs 
“Irguno” laikais, neturėdamas 
rimtesnės jėgos, atsisakytų 
sprendimų jos principu, kaf 
jo rankose dabar yra visa Iz
raelio galybė? Artimuosiuo
se Rytuose pasiektos sutar
tys neturi didesnės reikšmes. 
Arabų veikėjai, siekę suartė
jimo su Izraeliu, susilaukia 
žudikų. Jų pasirašytos sutar
tys dažnai tampa atentatų prie
žastimi. Esą toks likimas iš
tiko A. Sadamą, panašiai pa
sielgiama vakarinėje Jordano 
upės pakrantėje. Tokia yra 
politinė realybė, kai tenka 
gyventi žmoniškumo nepripa
žįstančioje pasaulio dalyje. 
Izraelis turi saugotis, kad ir 
jis pats neįkristų į tamsią bar
bariškumo duobę. Esą Izraelio 
veiksmai neatskleidžia jo pa
jėgumo išvengti tokios duobės.

®ž>SPOR TAS
Sportas Lietuvoje

Šiaurės Kaukaze treniravosi 
Lietuvos skraidūnų rinktinė, va
dovaujama Kazio Mikalausko. 
Skraidūnais yra vadinami sklan
dytojai, skrydžiams naudojan
tys skraidykles — aitvarus pri
menančius sparnus. Kadangi ru
dens oras Lietuvoje tokiems skry
džiams buvo nepalankus, teko 
persikelti į Kaukazą, treniruo
čių stovyklą Jucoje. Šioje išvyko
je dalyvavo 14 Lietuvos skraidū
nų. Buvo pasiekti du nauji Lie
tuvos rekordai. Alfonsas Liekis 
oranžine “Viktorijos” skraidyk- 
le ore išsilaikė 5 vai. 14 min. 10 
sek. Algis Jaraminas, žinomas 
sklandytojas, perėjęs į skraidū
nus, pasiekė naują Lietuvos augš- 
čio rekordą — 820 metrų. Iš tikrų
jų tai buvo 1.530 m virš jūros ly
gio dėl skrydžiui pasirinktos kal
nuotos vietovės. Tuo metu Lietu
voje kaip tik buvo minimas sklan
dymo penkiasdešimtmetis. Savo 
pasiektais rekordais skraidūnai 
pasveikino penkiasdešimtmetį 
švenčiančius Lietuvos sklandy
tojus.

Kauno “Granito" rankininkai 
paskutinėse augščiausios lygos 
pirmenybėse susilaukė skandalin
gos nesėkmės — užėmė tik IX vie
tą dvylikos komandų grupėje. 
Anksčiau jie buvo laimėję II vie
tą ir sidabro medalį. Šį kartą rim
čiau buvo pasiruošta XXlI-sioms 
pirmenybėms, rugsėjo 4-9 d.d. 
prasidėjusioms Kijeve ir Minske. 
Vyr. treneris Antanas Skarbalius 
įsipareigojo “Granitą” įjungti į 
geriausią komandą šešetuką, kad 
jis vėl galėtą siekti modalią. Pir
mo rato pirmos dalies varžybas 
Kijeve "Granitas”, surinkęs 7 taš
kus, užbaigė III vietoje. I’irmon 
vieton su 10 tašką iškopė Mins
ko ASK II su 9 taškais — Mask
vos kariškią CASK klubas. Geriau
sią šešetuką išryškins du ratus tu
rėsiančios kovos. Pirmenybės bus 
užbaigtos 1983 m. gegužės 12 d. 
“Granitas” atsisveikino su savo 
vartininku ir kapitonu B. Gedgau
du. Nauju komandos kapitonu 
vienbalsiai buvo išrinktas V. No-

Skautų veikla
• Skautiški naujieji metai 

pradėti Prisikėlimo šventovėje 
Mišiomis, organizuotai dalyvau
jant “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tams su vėliavomis. Po pamaldų 
iškylauta High Parke, kur daly
vavo per 60 sesių ir brolių. Vado
vavo tuntininkai v.s. L. Gvildienė 
ir ps. L. Saplys. Žaidimai, užkan
džiai ir sueiga užtruko apie 2 vai., 
ir kai visi sustojo į ratą skautiš
kai maldai be žodžių, prisiminta 
Romuvos stovykla, sėkmingai 
per 2 savaites stiprinusi skautiš
ką dvasią.

• Jaunimą kviečiame regis
truotis į skautų-čių vienetus. 
Skambinti tuntininkams, kurie 
teikia visas informacijas: v.s. 
Liudai Gvildienei, tel. 439-7888 ir 
ps. Linui Sapliui tel. 925-0090. 
Organizuotumas mums yra būtina 
sąlyga, jei norime išlikti lietu
viais.

• XX-toje Romuvos stovykloje 
jūrų skaučių-gintarių įžodį atli
ko: V. Stirbytė, D. Kalendraitė, 
S. Šernaitė, L. Padolskytė, K. Sa- 
gavičiūtė ir D. Stadytė. Jaun. skau
čių įžodį atliko Ad. Karkaitė, V. 
Karkaitė, G. Baltakytė, D. Batraks, 
D. Batūraitė, R. Gaižutytė, L. Ge
nytė, V. Ross, V. Apanavičiūtė ir 
I. Apanavičiūtė; skaučių — A. Lė
lytė, L. Kiršteinaitė, S. Otto, S. 
Ciparytė, L. Alvarado, L. Mockutė. 
Vilkiukų įžodį atliko: Jonas Šal
kauskis, Julius Šaulkauskis, Ri
mas Pečiulis ir Edvardas Pečiulis.

• Rugsėjo 22 d. Toronto Lie
tuvių Namuose įvyko XX Romuvos 
stovyklos aptarimas. Dalyvavo 
22 asmenys. Pirmininkavo ps. A. 
Senkus. Buvo kviečiami visi da
lyviai iš eilės pasisakyti. Pasta
bas, pasiūlymus surašė ps. A. Sa- 
plienė. Bendra išvada — stovykla 
buvo sėkminga. Č. S.

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

vickis. Vartus vėl gins buvęs var
tininkas A. Bitinas, du komandon 
įjungti studentai — A. Mikučio- 
nis iš Šiaulių pedagoginio insti
tuto, K. Čebatorius iš Vilniaus pe
dagoginio instituto.

Vilniaus “Žalgirio” futbolinin
kai pirmosios lygos pirmenybė
se su 41 tašku vėl iškopė į I vietą, 
kuri taip pat priklauso ir 41 tšk. 
turinčiai Kišiniovo “Nistru” vie
nuolikei.

Pabaltijo stalo teniso pirmeny
bes Piarnu mieste, Estijoje, ko
mandiniu požiūriu laimėjo Lietu
vos rinktinė. Antroji vieta teko 
Estijai, trečioji — Latvijai. Čem- 
pijonėmis tapo Lietuvos moterys 
— J. Danilevičiūtė, E. Valaitė ir 
E. Petrylaitė, įveikusios visas var
žoves. Lietuvos vyrai — M. Kreje- 
ris, E. Zakarianas, Z. Rusakavi- 
čius Latvijos rinktinę nugalėjo 5:0, 
II-ją Estijos rinktinę — 5:0, pra
laimėjo 1:5 I-jai Estijos rinkti
nei, tapusiai čempijone. Asmeni
nėse varžybose jėgas išbandė 12 
moterų ir 20 vyrų. Baltiečių mo
terų čempijonės laurus parsive
žė Jolanta Danilevičiūtė. Vyrų 
čempijono laurai teko Estijos 
atstovui J. Solopovui.

LEDO RITULYS
Šių metų Toronto lietuvių ledo 

ritulio komandos veiklos sezo
nas jau prasidėjo. Kadangi bu
vo didelis susidomėjimas šiuo 
sportu pernai, organizuojam ir 
antrą Toronto lietuvių komandą. 
Norintieji žaisti prašomi skam
binti Rimui Kuliavui 766-2996 va
karais.

Šiais metais numatyta žaisti su 
Bostono, Detroito ir Hamiltono 
lietuvių komandomis. Taip pat 
jieškomas komandos treneris.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. duoda 
lietuviams 30% nuolaidą. Daromi 
nauji minkšti baldai ir aptraukiami 
seni PIGIA KAINA. P. LUBYS. Tel. 
638-3171,603-9096.

Ateitininkų žinios
Akademinis ateitininkų savait

galis rengiamas spalio 15-17 d.d. 
Čikagoje. Jo tema — “Žvilgsnis į 
dabartinio pogrindžio leidinius 
‘Kronikos’ dešimtmečio proga”. 
Paskaitas skaitys: dr. S. Sužiedė
lis, kun. S. Saulaitis, dr. A. Idze- 
lis, dr. A. Norvilas, kun. dr. J. Ša- 
rauskas. Rengėjai kviečia Toron
to ateitininkus susidomėti ir at
vykti. Rengėją atstovas — Jonas 
Pabedinskas, So. 561 Cotuit Ct, 
Glen Ellyn, IL 60637.

Pirmame Toronto moksleivių 
susirinkime įvyko rinkimai. Šią 
metų kuopos valdybą sudaro: 
pirm. Zita Prakapaitė, vicepirm. 
Darius Čuplinskas, sekr. ir kores
pondentė Dana Dirmantaitė, ižd. 
Tadas Slivinskas, narė sociali

Nuotr. V. Bacevičiaus
A. E. LePAGE

iiiiilllllllliliiinillll Daiva T-Dalinda*

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1576 Bloor Street West Tel.: 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų: 494-0605

f REALTOR

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, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Pirmutiniame ir didžiausiame f* Ak f* Ak A Ji Ak 
TORONTO LIETUVIŲ Į* AKAM A
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

. MOKA: I IMA-
121/?% už 90 dienų term, indėl. =
12’/2% už 6 mėn. term, indėlius E
13 % už 1 m. term, indėlius = uz asmenines
12 % už pensijų planą = paskolas nuo.........  18/z/o
12 % už namų planą E
111/2% už specialią taup. s-tą = už mortgičius
11 % už taupymo s-tas = nuo.......................... 171/4%

6 % už čekių s-tas (dep.) E

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

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

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

t D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9 

f el. 533-5454

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

niams reikalams Dana Čepaitė. 
Laikraštėlio redaktorė — Berna
deta Abromaitytė. Moksleivius 
globoti vėl sutiko Vaidotas ir Ži
butė Vaičiūnai.

Metų veiklos pradžia įvyko rug
sėjo 26 d. Po agapės studentai pa
siliko aptarti savo draugovės me
tų veiklos, o moksleiviai nuva
žiavo pas D. Čepaitę lauko kepe
nei (“barbecue”). L. U.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

skolinkis



Metinėje Kanados parodoje
Vaikų pasaulio rajone plevėsavo 12 lietuviškų trispalvių, kurių reikšmės rengėjai nežinojo

ONTARIO VYRIAUSYBĖS

PAREIŠKIMAS RASINIU 
SANTYKIŲ KLAUSIMU

Ontario vyriausybė mano, kad siekiant 
sukurti visuomenę pagal lygybės prin

cipą, pagrindinė atsakomybė tenka kiek
vienam piliečiui. Ji taip pat pripažįsta lemian
tį bei įsakmų vaidmenį viešosios vadovybės, 
j ieškant darnos ir lygybės tarp kultūrų bei 
rasių.

Vyriausybė daugelį metų brangino bei 
puoselėjo daugiakultūrės ir daugiarasės vi
suomenės vystimąsi Ontario provincijoje. 
Iš to išaugusi rasinė ir etninė įvairybė pratur
tino Ontario žmonių gyvenimą, tačiau, antra 
vertus, jai prieštarauja pasitaikantys rasinės 
diskriminacijos veiksmai bei rasinės kliūtys.

Dėlto vyriausybė nori dabar pakartoti
nai pareikšti savo nusistatymą rasinių san
tykių klausimu ir patvirtinti seną savo įsipar
eigojimą kurti visuomenę, kurioje būtų įgy
vendintas lygus traktavimas ir vienodos 
galimybės.

Todėl vyriausybė pakartotinai ir tvirtai 
pareiškia:

/RASIZMAS JOKIU PAVIDALU NĖRA 
rOLERUOJAMAS ONTARIO PROVINCIJOJE.

T T KIEKVIENAS ONTARIO ASMUO TURI 
11 TEISĘ I LYGIAS GALIMYBES GYVENTI, 
DIRBTI IR POILSIAUTI ŠIOJE PROVINCIJOJE 
BE JOKIOS RASINĖS DISKRIMINACIJOS AR 
RASINIO NEPALANKUMO.
TTT RASINIO PRANAŠUMO DOKTRINOS. 
111 BŪDAMOS MOKSLIŠKAI NEPAGRIS
TOS IR MORALIŠKAI PASMERKTOS. NETURI 
VIETOS ONTARIO PROVINCIJOJE.

VYRIAUSYBĖ STENGSIS PAŠALINTI 
1 V RASINĘ NEAPYKANTĄ, SKATINDA
MA ŽMOGIŠKOJO ASMENS ORUMO SUPRA
TIMĄ BEI PAGARBĄ.

VI RASINĖS DISKRIMINACIJOS VEIKS
MUS BUS REAGUOJAMA ENERGINGU 

ŽMOGAUS TEISIU KODEKSO VYKDYMU IR 
NAUJU ĮSTATYMU LEIDYBA. JEI KILTU REI
KALAS.
\7T I RASINIO POBŪDŽIO NUSIKALTI- 
V1 MUS BUS REAGUOJAMA VISA 

(STATYMO galia, kad būtu UŽTIKRINTAS 
ASMENS SAUGUMAS IR VISU ONTARIO GY
VENTOJU ORUMAS.

Vyriausybė kreipiasi į kiekvieną geros 
valios žmogų, kviesdama dirbti kartu su ja 
bei kurti tokią visuomenę, kurioje lygybė 
teiktų galimybę kiekvienam vyrui, moteriai 
ir vaikui pilnai išugdyti savo galias didesnei 
visų gerovei.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psi.) 

ir iki šių dienų išsilaikė tik žmo
nių pasiaukojimo dėka. Jis bai
gė pamokslų įsidėmėtinu saki
niu: “Šis yra pavyzdys, ką gali 
mažas būrys pasiaukojimo dva
sios dėka”.

Be vietos klebono, šventėje da
lyvavo dar septyni kunigai iš kitų 
apylinkių: dr. Pr. Gaida — “T. Ži
burių" redaktorius, mūsų nieka
da nepamirštantis dr. J. Gutaus
kas — buvęs Delhi šv. Kazimiero 
par. klebonas, L. Kemėšis — da
bartinis Delhi klebonas, J. Staš- 
kus — Lietuvos Kankinių par. Mis- 
sissaugoje klebonas, B. Pacevi- 
ėius — vienas iš Šiluvos M. para
pijos pagrindinių steigėjų ir pir
masis jos klebonas, K. Simaitis 

’— Windsoro Šv. Kazimiero par. 
klebonas ir L. Januška, OFM, iš 
Toronto Prisikėlimo parapijos.

Giedojo “Pašvaistės” choras, 
vadovaujamas muz. R. Vilionės, 
ir solistė I. Černienė. Dalyvavo 
gausus būrys londoniškių. Tikė
tasi daugiau dalyvių iš kitų apy
linkių.

Londono parapiją sudaro 70 
aktyvių katalikų šeimų. Jai suma
niai vadovauja energingi ir rū
pestingumu pasižymį asmenys: 
klebonas kun. I. Mikalauskas, 
OEM, ir komitetas, susidedantis 
iš pirm. V. Gudelio ir narių V. Vait
kaus, P. Jokšos, A. Petrašiūno, 
A. Dragūneviėiaus, I. Daniliūnie-

nės, J. Šakinio ir jaunimo atsto
vo R. Genčiaus. Jų ir aukotojų 
dėka sklandžiai vykdomas šven
tovės remontas ir atliekami kiti 
su ja ir parapija susiję darbai. 
Ši parapija veikia jau 18 metų 
ir plačiau yra aprašyta “TŽ” 37 
nr. Linkėtina jai dar ilgai išsilai
kyti. D.E.

ATITAISYMAS. “TŽ” 37 nr. Lon
dono parapijos aprašyme antraš
te “Ar skirtinas dėmesys parapi
joms”, spausdinant įsibrovė ma
žas netikslumas. Atspausdinta: 
“Kur kas stambesnėmis sumomis 
parapiją parėmė Londono Lėšų 
Telkimo Skyrius, 16 metų vado
vaujamas J. Butkaus. Jis sutel
kė parapijai $16.000. — Pridėjus 
surinktas lėšas jaunimui, kultū
rinei veiklai, šalpai etc., susida
ro iš viso $22.000”. Turi būti — ta 
pati pradžia, tik kitokios sumos: 
Jis paaukojo parapijai $16.000, 
jaunimui, kultūrinei veiklai, šal
pai etc. $22.000 (ne 6.000), iš viso 
$38.000. D.E.

DANUTĖ LAURECKAITĖ-VIN- 
DAŠIENĖ, prisimindama savo 
mieląją mamytę per jos mirties 
metines, paaukojo: “Tėviškės Ži
buriams” $100, Delhi Šv. Kazimie
ro parapijai $200, ir Anapilio so
dybai $1000.

Petronėlė Laureckienė palai
dota Šv. Jono kapinėse Mississau- 
goje 1981 m. rugsėjo 30 d. Jos vy
ras Justinas ten pat palaidotas 
prieš septynerius metus. Abudu

buvo nuoširdūs patriotai. Ne žo
džiais, bet pasiaukojimu mylėjo 
savo tėvynę ir nekartą dėl jos ri
zikavo savo gyvybe. Velionis Jus
tinas sakydavo: “Jei mes nepasi
rūpinsime mūsų vargše Lietuvėle, 
kas gi ja pasirūpins — negi kai
mynai?!” ,Patyręs

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEME
Antanas Genys 231-2839
Bronius Ščepanavičius 274-4313
Vacys Žižys 232-1990

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

Įstaigos (4 16) 233-3323

C RAL C A &M ,/ /—w WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

V/S(7 RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

PALAIDOTAS JUOZAS STAN
KUS, gimęs Augštaitijoje 1898 
m., A. Kudirkos pirmos žmonos 
tėvas. Gimė ūkininkų šeimoje; 
užaugęs Rokiškyje buvo mokyto
jų knygyno vedėju. 1948 m. su šei
ma atvyko Kanadon ir prie Rod- 
nės įsigijo tabako ūkį. Liko žmo
na Kristina, du vaikaičiai su šei
momis ir kiti artimieji. Palaido
tas Londono Šv. Petro katalikų 
kapinėse. D.E.

(Panašiose korespondencijose 
prašytume pažymėti mirties ir 
laidotuvų datas. Red.).

“PAŠVAISTĖS” CHORUI, ku
riam vadovauja muz. R. Vilienė, 
pradedant darbo sezoną, Rudis 
ir Ėlė Vilembrektai suruošė pui
kias vaišes savo gražiuose na
muose.

PENSININKŲ KLUBAS visada 
prisimena savo narius, sulauku
sius garbingo amžiaus. Šiais me
tais 80 metų amžiaus sukaktį pa
minėjo Pranas Rušinskas, Anta
nas Kisielis ir Juozas Kisielius. 
Sekantis pensininkų susirinki
mas — spalio 14, ketvirtadienį, 
4 v.p.p., parapijos salėje.

KLEBONAS KUN. IGNAS MIKA
LAUSKAS, OFM, buvo išvykęs 
į centrinį lietuvių pranciškonų 
vienuolyną Kennebunkporte at
likti metinių rekolekcijų.

Į KANADOS LIETUVIŲ DIE
NAS Monlrealyje vyks “Pašvais
tės” choras ir tautinių šokių gru
pė “Baltija”.

ŠEŠTADIENINĖJE MOKYKLO
JE, kurioje pamokos jau prasi
dėjo, šiais metais mokytojauja 
L. Eimantas, mokyklos vedėjas, 
Rita Vilienė ir kun. I. Mikalaus- 
^as- Koresp.

Ottawa, Ontario
NAUJIEJI MOKSLO METAI Dr. 

V. Kudirkos šeštadieninėje mo
kykloje prasidėjo rugsėjo 25 d. 
Džiugu, kad mūsų mokykla šiais 
mokslo metais mokinių skaičium 
padidėjo — bus 7 mokiniai. 
Mokytoja — Alė Paškevičienė. Mo
kykla veikia Glebe Collegiate mo
kyklos patalpose.

| TORONTĄ išsikėlė Veronika ir 
dr. V. Kubiliai. Į Otavą buvo at
vykę 1950 m. Tai buvo labai par
eigingi B-nės nariai. Išvykimo pro
ga per Otavos apyl. įgaliotinį A. 
Paškevičių padidino savąjį įnašą 
Lietuvių Fonde iki $1000.

SUNKIAI IR ILGOKAI SIRGO 
šiai apylinkei priklausanti tau
tietė iš Campbell’s Bay, Que., Ona 
Leverienė. Jai buvo padaryta Ge
neral Hospital ligoninėj sunki 
kojos operacija. Šiuo metu ji 
sveiksta ir yra jau Ottawa Royal 
Rehabilitation Centre. Ligos me
tu ją yra aplankę vietos ir toli
mesnių vietovių tautiečiai. Ne
galėdama asmeniškai kiekvienam 
padėkoti, ji reiškia nuoširdžią 
padėką visiems ją lankiusiems ir 
guodusiems sunkios ligos metu.

I LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO metinį narių suva
žiavimą, rugsėjo 19 d. p.p. Tamo
šaičių sodyboje prie Kingstono, 
iš Otavos buvo nuvykę A. ir A. Paš- 
kevičiai ir N. ir V. Trečiokai. 
Suvažiavime dalyvavo ir JAV esan
čių skyrių atstovai. Spalio mėn. 
pabaigoje LTI išleis Antano Ta
mošaičio paruoštą anglų kalba 
knygą “Lithuanian Easter Eggs”. 
Knyga turės 216 puslapių ir 1870 
iliustracijų. Knygą Otavoje gali
ma užsisakyti pas A. Paškevičių.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
išleistą dvidėšimtmečiui pa
minėti leidinį-albumą Otavoje 
galima įsigyti pas Fondo įgalio
tinį A. Paškevičių. Kaina kič
ais viršeliais — $15, minkštais 
— $12.

Albinas Vilniškis

Šiais metais Toronte įvyko 
104-ji Kanados krašto paroda. 
Joje dalyvavo ir kitos valsty
bės.

Tarptautinis paviljonas
Jame daug tautų bei vals

tybių turėjo savo skyrius. Di
džiausias skyrius buvo komu
nistinės Kinijos — užėmė apie 
40% viso pastato ploto. Tai tar
si didelis prekių sandėlis. Ki- 
nietišką virtuvę reklamavo ne 
kinietė, bet baltoji moteris. 
Prekių kainos: kortų kaladė
— $1,35, rankinė plaukams 
kirpti mašinėlė — $6, pypkės 
$4-6, pižama — $10, chalatas 
—$17...

Rusų skyrius labai sumažė
jo: tik propagandinė ir kultū
rinė spauda. Gražiai išleistos 
meno knygos, kurių dalis yra 
religinis menas. Lietuvių kal
ba knyga “Tarybų Lietuva” — 
$55, “Čiurlionis” — $48, “Vil
nius” -—$25. Vaikams knygelės 
po $1-2, nors buvo jų ir po 
25 et.

Lenkijos skyrius taip pat 
sumenkėjęs. Nebėra kenuoto 
Krokuvos kumpio, populiarių 
saldainių ir kitokių gaminių, 
kaip buvo pernai. Austrijos 
skyriuje cigarečių dėžutė — 
$1,5, lošimo kortos — $3,20. 
Suomijos skyriuje šiaurės žvė
rių kailiai — $85 (pernai bu
vo po $75). Medžio padais mo
teriškos klumpės — $25. Bra
zilijos skyriuje perliniai 
karoliai — $250. Azijos kraš
tų skyriuose buvo rodomi dau
giausia moteriški papuošalai: 
žiedai, karoliai, sagės, nors 
buvo ir didesnių rodinių — 
Irano, Pakistano kilimai ir 
kiti. Ekvadoro skaros po 
$24, o Peru — po $50, Bolivi
jos “alpoka” — $75, Olandijos 
medinės klumpės — $13. Lais
vės laikais Žemaitijoje to
kias klumpes buvo galima pirk
ti už vieną litą.

Valgiai ir gėrimai
Spaudoje buvo užsiminta, 

kad šiemet parodos lankyto
jams vertėtų duoti kokį nors 
valgį nemokamai, bet nuo to 
buvo susilaikyta, nes parodos 
lankytojai nėra elgetos, o 
nemokamai duodamas maistas 
mažai vertinamas ir daug jo 
nueitų niekais: Pigiausias už
kandis buvo “porky”. Tąi lyg 
mažas “hot dog” — 39 et. Kiti 
valgiai bei užkandžiai — nuo 
50 et. iki $8. Puodukas kavos
— nuo 40 et. iki $1. Šalti gė
rimai 50-95 et. Šiemet dieti
nis “pepsi” buvo duodamas ne
mokamai. Seniau už jį būdavo 
mokama 1-5 et. Prie to “pep
si” būdavo didelis žmonių 
susigrūdimas. Bičių medaus 
375 gr. stiklainis $1, o per
nai už $1 buvo 450 gr. Atskirų 
tautų užkandinės veikė šalia 
maisto pastato. Čia užkandžiai 
buvo nuo 50 et. iki $5.

vijų pastate buvo rodomi ir 
premijuojami triušiai. Jų bu
vo per 200 ir įvairių: dide
lių, mažų, 7 spalvų.

Įvairūs reikmenys
Didžiuliame pastate buvo 

rodomi baldai, šaldytuvai, 
elektrinės krosnelės, piani
nai ir t.t. Lovos su vandeni
niais matracais — po $700-900, 
mažos elektrinės krosnelės su 
moderniais įrengimais (pasta
tomos ant stalo) — $200-300, 
modernios vonios, kuriose 
vanduo kunkuliuoja — $1200- 
3000. Valgomojo kambario 
baldai — medinis stalas su 
4-6 kėdėm — $600-1.500, ilgi 
avies kailio kailiniai — $750, 
o trumpi — $350. Wurlitzer fir
mos pianinai, vargonai, kai- 
kurie jų net su trimis klavišų 
eilėmis — 750 dol. ir daugiau, 
nors duodama 30% nuolaidos.

Lėktuvai, kalėjimai
Valstybiniame pastate vy

ravo diagramos, paveikslai. 
Kariniame skyriuje — spraus- 
minis lėktuvas CF-5. Jis gali 
pasiimti 3500 litrų degalų. 
Ginkluotas dviem 20 mm pa- 
trankėlėm. Jo sparnai trum
pučiai. Juo lėktuvas greites
nis, juo sparnai gali būti 
mažesni.

Antras įdomesnis skyrius — 
Kanados kalėjimai. Kaliniui 
atskira švari vienutė su šva
ria lova, stalas, kėdė, drabu
žiams spinta, šiltas-šaltas 
vanduo ir kiti patogumai. Ant 
stalo —- du puodukai, lėkštė, 
dantims valyti šepetukas, mui
las, barzdai skusti įrankiai 
ir, kaip sakoma, geras mais
tas. Griežčiausios priežiūros 
kalėjime kalinio išlaikymas 
per metus valstybei atseina 
$41.137, o kalinės — $41.947. 
Kituose kalėjimuose kalinių 
išlaikymas kiek pigesnis. Fe
deracinės valdžios kalėjimuo
se yra 1.155 žmogžudžiai, ku
rie sudaro 11,38% visų kalinių. 
Kanadoje yra 24,3 mil. gyven
tojų, kurių 1,7 mil. turi kri
minalines bylas. Kanadoje yra 
235 kalėjimai, kurių 59 yra 
federacinės vyriausybės žinio
je, o kiti — provincijų. Griež
čiausios priežiūros kalėjimų 
yra 10. Kiti yra paprastesni. 
Federacinės vyriausybės ka
lėjimuose yra 10.136 kaliniai, 
kurių 116 moterų. Griežčiau

sios priežiūros kalėjimuose 
yra 3.317 vyrų ir 114 moterų. 
Kalinių, kurie yra laikinai 
paleidžiami, sugrįžta tik 65%. 
Kitus reikia vėl gaudyti. Ka
nados parlamentas svarsto 
baudžiamojo kodekso pakeiti
mą, nes jis yra 90 metų senu
mo. Kanadoje kriminaliniai 
nusikaltimai labai išplito — 
kas 18 sekundžių vienas nusi
kaltimas.

Turtingiausia provincija
Iš visų Kanados provincijų 

tik Alberta turėjo savo pavil
joną, nes ji yra turtingiausia 
Kanados provincija. Ji vaizda
vo pastato išorėje ir viduje 
dinozaurus. Matyt, kadaise 
toje provincijoje tokių gyvū
nų buvo.

Alberta didžiuojasi savo 
miškais, kviečiais, galvijais, 
nafta ir natūraliomis dujomis. 
Ji turi 50 mil. akrų dirba
mos žemės. Numatoma tą plo
tą padidinti iki 72 mil. akrų. 
Alberta pagamina 20% visos 
Kanados žemės ūkio gaminių, 
nors jos gyventojų skaičius 
yra tik 8% viso krašto gyven
tojų.

Albertos žemės ūkiai didi
nami. Prieš 20 metų vidutinio 
žemės ūkio plotas buvo 645 
akrai, o dabar — 900 aktų. 
1980 m. Albertos žemės ūkis 
davė pajamų apie $25 bilijo
nus. Kasmet išaugina apie 
185 mil. bušelių kviečių, ku
rie parduodami 40-čiai kraš
tų.

Albertos miškai užima 315.- 
000 kv. km plotą. Jos anglies 
atsargos siekia 14 bil. tonų. 
Taip pat turi 80% visos Kana
dos naftos. 1979 m. ji paga
mino 433 mil. statinių. Pati 
provincija per metus tos naf
tos suvartoja tik 21%. 1979 
m. Alberta pagamino 62 bil. 
kubinių metrų dujų, kurių 37% 
eina į JAV,, o 40% — į kitas 
Kanados proviniejas. Didelius 
naftos kiekius galėtų gauti iš 
naftuoto smėlio — apie 900 bil. 
statinių. Kanadoje žemiausi 
valstybiniai mokesčiai yra 
Albertos provincijoje — nėra 
prekybinių mokesčių. J. Vč.

(Bus daugiau)

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

&ifts International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Te I e f o n a s 4 7J -14 24

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

I M ISAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Poniškos katės
Gyvulių pastatuose matė

si mažieji arkliai — “pony”, 
keletas įvairių veislių galvi
jų, arklių, veislinės kiaulės 
ir kt. Galvijų pastate buvo 
gausi paukščių karalija: žą
sys, antys, vištos, kalakutai, 
karveliai. Paukščių paroda 
truko 4-5 dienas. Tose pa
čiose patalpose buvo ir kačių 
paroda, kuri truko trumpai. 
Jų paroda buvo prabangi: 
gražūs narveliai su patogiais 
guoliais, o viename narvely
je buvo tikra lovytė su pagal
vėliu. Visos katės atrodė po
niškos. Vargu jos pagautų pe
lę.

Galvijų patalpose visą laiką 
buvo ir mažiems vaikams pra
mogų skyrelis. Čia buvo įvai
rių gyvuliukų ir paukščių: iš 
kiaušinių besiritą viščiukai, 
antis su 12 ančiukų, avinas su 
4 ragais, rakūnas, stirniukas 
ir kiti. Didesniame užtvertame 
plote matėsi keletas avinukų, 
ožiukų, asiliukų, paršiukų, 
lamų ir paukščių. Maži vaikai, 
kartais su tėvais, vaikščiojo 
po tą skyrių, maitino ir glos
tė tuos gyvulėlius.

Paskutinę parodos dieną gal-

Visais kelionių 

reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

Advokatas
ALGIS S. PACEVldUS,

B.Sc., LL.B.

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

Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖL1S,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai-
prie Royal York įstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

DR PSTJP R INSURANCE &1.1 JLV JUkJJLjL Jl/JLV real estate brokers

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

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
★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Iškilmingomis Mišiomis rug
sėjo 26, sekmadienį, 11 v.r., pra
dėti nauji Maironio mokyklos 
mokslo metai. Per aukojimą mo
kiniai įteikė savo atnašas — os
tiją, taurę, vyną, vandenį, žvakę, 
knygą, kryžių ir nuo pulpito skai
tė atitinkamas savo sukurtas mal
das.

— Šį sekmadienį, spalio 3, po 11 
v. Mišių bus katalikių moterų drau
gijos susirinkimas, pirmasis po 
vasaros atostogų, Parodų salėje. 
Paskaita — apie arkiv. Teofilių 
Matulionį ir apie jį naujai pasi
rodžiusią knygą “Nemarus mir
tingasis”.

— Administracinė parapijos 
tarybos komisija savo posėdyje 
svarstė būsimos parapijos vaka
rienės ir kitus klausimus.

— Spalio 25 d. lietuvių kapinė
se palaidoti: a.a. Gražina Žurke- 
vičienė iš Montrealio ir inž. Pet
ras Daunius, 72 m. amžiaus, iš Ota
vos.

— Lietuvių kapinėms paaukojo: 
$200 testamento vykdytojas iš a.a. 
Mykolo Dikčiaus palikimo, $100 
— A. Aperavičienė.

— Anapilio sodybai paaukojo 
$1000 D. Vindašienė iš Otavos a.a. 
Justino ir Petronėlės Laureckų 
atminimui. Aukotojos pavardė 
bus įrašyta Anapilio garbės len
toje. Liuda ir Petras Dauniai iš 
Otavos Anapilio sodybai paauko
jo $100 a.a. Marijos Petravičie- 
nės atminimui.

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo po $100 A. Sagevičius, A. 
Katelienė.

— Mišios spalio 3, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Simoną ir Anta
niną Zubrickus, 11 v.r. — už a.a. 
Jievą Straukienė.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldas spalio 3, sekmadie
nį, 9.30 v.r., laikys kun. P. Dilys.

— Konfirmandų pamokos — kas 
pirmadienį, 7 v.v., šventovėje.

— Parapijos choras repetuoja 
kas pirmadienį, 7.30 v.v., šven
tovėje.

— Ruošiasi tuoktis spalio 2, šeš
tadienį, 4 v.p.p., šventovėje Ka
rina Drešerytė su Lesly Barcza.

— Pamaldas spalio 10, sekma
dienį, įprastu laiku laikys para
pijos tarybos nariai. Kun. P. Di
lys dalyvaus XXVII Kanados Lie
tuvių Dienose Montrealyje, kur 
laikys evangelikam pamaldas.

— Parapija švęs pjūties ir pa
dėkos šventę spalio 17 d. Po pa
maldų — tradiciniai moterų drau
gijos suruošti pietūs Lietuvių Na
muose.

Lietuvių Namų žinios
— LN narių susirinkimas — š. 

m. spalio 17, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Mindaugo menėje.

— LN Moterų būrelis spalio 3, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Mindaugo 
menėje rengia rašytojos — žur
nalistės Aurelijos Balašaitienės 
paskaitą apie trijų kartų santy
kius veikloje su menine dalimi, 
kurią atliks TLN dainos viene
tas. Po to — kavutė.

— LN lankėsi ir svečių knygoje 
pasirašė: kun. J. Giedrys iš Urug
vajaus, J. ir P. Maliai iš George
town, Ont., inž. Vyt. Kutkus, JAV 
LB pirmininkas, Vyt. Kutkus, jn., 
su žmona iš Windsoro, Č. Kuras 
iš Windsoro, inž. J. V. Danys, V. 
ir V. Radžiai iš Otavos.

— Repeticijas LN patalpose pra
dėjo “Aitvaras”, “Atžalynas” ir 
"Gintaras" antradieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais.

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

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
ir virtuvė l-mc augšte su atskiru 
įėjimu (prie T. pranciškonų šven
tovės). Skambinti tel. 536-0211 
Toronte.

IŠNUOMOJAMI du kambariai su 
saulės kambariu (sun-room), vir
tuvė ir atskira prausykla vyresnio 
amžiaus asmeniui. Skambinti tel. 
769-6830 Toronte.

ATLIEKU visokius namų remonto 
darbus — lauko ir vidaus dažymus, 
medžio ir t.t. Skambinti po 7 v.v. 
tel. 532-3410 Toronto, J. Balionas

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto ateitininkai rugsė

jo 26, sekmadienį, pradėjo nau
jo sezono veiklą organizuotai da
lyvaudami 10 v. Mišiose. Per 10 v. 
Mišias pamokslą sakė kun. A. Sau- 
laitis, SJ, smuikais grojo A. R. 
Bankai, solo giedojo V. Verikai- 
tis, akompanuojant P. Vytui.

— Ruošiasi tuoktis: Linas Čepas 
su Aldona Ignaityte, Roma Soko- 
lovaitė su Richard Hoszka.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Šventoji valanda — 7 
v.v., po to — Mišios. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose su 
Švenčiausiu, iš anksto susitarus.

— Gyvojo Rožinio Dr-jos susi
rinkimas — spalio 2 d., po 11 v. 
Mišių parapijos patalpose.

— Parapijos tarybos visuome
ninė sekcija, kuriai vad. J. Vin- 
gelienė, yra pakvietusi Klevelan- 
do “Grandinėlę” į Torontą lap
kričio 21 d. Koncertas įvyks Cent
ral Technical mokykloje Harbord 
gatvėje 3.30 v.p.p.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuri rūpinasi siuntiniais 
į vargą patekusiems lietuviams 
Suvalkų trikampyje, prašo para
pijiečius atvežti į parapiją ne
reikalingus drabužius ir įvairius 
namų reikmenis, tinkamus siunti
mui į Lenkiją ar išpardavimui 
(“rummage sale”).

— Dail. Alfonso Dargio meno 
paroda, kurią globoja KLK Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrius, įvyks spalio 16-17 d.d. 
Parodų salėje. Atidarymas — spa
lio 16 d., 4 v.p.p.

— Parapijai aukojo: St. Pranc- 
kevičius šeimos mirusių atmini
mui $100, dr. R. J. Barakauskai 
$100, dr. Č. B. Joniai $100, G. H. 
Chvedukai $100, B. Stalioraitie- 
nė savo a.a. vyro Juozo atminimui 
$100, religinei šalpai $100 ir vie
nuolynui $100, V. P. Jankaičiai 
$150, G. Aleknavičius $50. Klie
rikų fondui aukojo P. Skablauskas 
$50.

— Mišios spalio 3, sekmadienį, 
8 v.r. — už Elzbietą ir Jokūbą Šim
kus, 9 v.r. — specialia intencija, 
10 v.r. — už Aušrą Sapijonytę ir 
tretininkų intencija, 11.30 v.r. — 
už T. Tadą Degutį, OFM, 7 v.v. — 
už Juozą Adomavičių.

A.a. Irenos Simanienės at
minimui jos vyras Jonas Sima- 
nas paaukojo “TŽ” $20. Meti
nės Mišios už a.a. Ireną Sima- 
nienę bus atnašaujamos spa
lio 2, šeštadienį, 10 v.r., Prisi
kėlimo šventovėje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Tėvams 

pranciškonams, dr. A. Pacevi- 
čiui ir visiems, lankiusiems 
mano mamytę Uršulę Petkū- 
nienę, sulaukusią 102 metų 
amžiaus. E. Aukštakalnienė

"The Globe a. Mail” 1982.IX. 
25 paskelbė žinią iš Maskvos, 
kad Vilniuje įvyko futbolo 
rungtynės tarp lietuvių “Žal
girio” ir rusų komandos iš Ja- 
roslavlio. Kai rungtynes lai
mėjo lietuviai, kilo didelis 
džiaugsmas ir minios žmonių 
(kelį tūkstančiai) žygiavo Vil
niaus gatvėmis, dainuodami 
lietuviškas dainas. Žygis pra
sidėjo nuo sporto stadijono ir 
slinko į Lenino aikštę. Poli
cija demonštraciją išvaikiu
si, bet susirėmimų nebuvo. 
Demonstracijos data nepažy
mėta. Laikraštis priduria, 
kad Lietuva, buvusi nepriklau
soma iki 1940 m., turi ilgą na
cionalinę istoriją.

Iš kitų šaltinių patirta, kad 
minėtoji demonstracija įvyko 
rugsėjo 23 d. Yra daug suimtų.

Kun. J. Giedrys, SJ, iš Urug
vajaus sostinės Montevideo, 
kur vadovauja lietuvių para
pijai, lankėsi JAV-se ir Kana
doje. “TŽ” redakciją aplankė 
lydimas savo giminaičio Ant. 
Paškevičiaus. Iš platesnio po
kalbio paaiškėjo, kad ir ten 
lietuvių parapijai reikia ko
voti su stipria vietos gyven
tojų įtaka. Pamaldose persva
ra tenka jau ispanų kalbai.

LIETUVĖ NAŠLĖ norėtų sutik
ti tautietį 50-55 metų amžiaus ve
dybų tikslu. Rašyti “T. Žiburių” 
adresu, pažymint ant voko “Lie
tuvei našlei”.

OPTOMETR1STAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Dail. Aldonos Totoraitienės 
paveikslų paroda — spalio 
2-3 d.d. Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Atidarymas — 
spalio 2, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Sekmadienį paroda veiks nuo 
9 v.r. iki 5 v.p.p.

Sol. S. Žiemelytė koncertuos 
Ročesteryje š. m. spalio 2, šeš
tadienį. Jai akompanuos muz. 
J. Govėdas. Koncertą rengia 
vietinis Lietuvių Bendruome
nės choras.

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai papildomai praneša, 
kad klausytojai, kurie yra met
ropolinio Toronto gimnazijų 
mokiniai ir pristato iš gimna
zijų gautą kursams lankyti lei
dimą, už mūsų kursų lankymą 
mokesčio nemoka. Už tuos, ku
rie gyvena už Toronto ribų, 
visą mokestį bandysime sumo
kėti iš lietuviškųjų šaltinių. 
Mokslas pradedamas spalio 5, 
antradienį, 6.30 v.v.

Kursų vedėjas
Lietuvos gen. konsulas dr. 

J. Žmuidzinas ir Ponia, Toron
to simfoninio orkestro ir “Air 
Canada” prezidentų kviečia
mi, dalyvavo rugsėjo 25 d. spe
cialiame koncerte ir priėmi
me, skirtuose pirmosios konce- 
tinės savaitės atidarymui at
švęsti naujoje Roy Thomson 
salėje. Šiame išskirtiname 
koncerte dalyvavo įžymioji so
listė Lilija Šukytė ir pasauli
nio garso Maureen Forrester 
(kontralatas). Taip pat grojo 
orkestras ir dainavo Toronto 
Mendelssohno choras. Šiame 
koncerte ir priėmime dalyva
vo ir J. R. Simanavičius.

KLB krašto tarybos suvažia
vimas įvyko Toronto Lietuvių 
Namuose rugsėjo 25-26 d.d. 
Dalyvavo 56 tarybos nariai ir 
keliolika svečių. Išklausyta 
sveikinimų, pranešimų, gyvai 
diskutuota visa eilė dabarti
nės veiklos klausimų, padary
ti įstatų pakeitimai. Iš kultū
ros komisijos pranešimo pa
aiškėjo, kad š. m. kultūrinin
ko premija $500 paskirta Ant. 
Rinkūnui, numatyta surengti 
pagerbtuves rašytojams — Ma
rijai Aukštaitei ir Vyt. Tamu- 
laičiui. Platesnis tarybos su
važiavimo aprašymas — kita
me “TŽ” nr.

Tautinių šokių grupė “At
žalynas” jau pradėjo naujo 
sezono veiklą. Pirmas pasiro
dymas — lapkričio 14, sekma
dienį, Lietuvių Namuose. Re
peticijos vyksta sekmadieniais 
Lietuvių Namuose. “Atžalyno” 
tėvų komitetas prašo tėvus ska
tinti savo vaikus dalyvauti “At
žalyno” veikloje. Ypač kvie
čiame jaunimą nuo 5 iki 15 m. 
amžiaus, taip pat muzikantus, 
kurie galėtų groti šokiams. 
Kreiptis į tėvų komitetą tel. 
533-1121, vakarais 274-3529 
arba kreiptis į mokytojas: Vi
da Dovidaitytė 270-9247, Irena 
Poškutė 533-5464, Vida (Javai- 
tė) Tirilienė 769-6926, Vida 
Vitkūnaitė 621-8671.

Turintieji “Atžalyno” popie
tės loterijai laimikių prašo
mi juos palikti Lietuvių Na
muose arba skambinti A. Luko
šienei 536-0911 bei V. Daugi
niui 533-1121.

“Gintaro” ansamblis rugsė
jo 18 d. koncertavo Sudburio 

’lietuviams Tautos šventės mi
nėjime, kurį surengė Maironio 
šaulių kuopa. Paskaitą skaitė 
S. Jokūbaitis. Gintariečiai dė
koja Sudburio Maironio šau
lių kuopai už pakvietimą, 
ypač mieloms šeimininkėms 
už tokį puikų vaišinimą. Grįž
dami namo, gintariečiai su
stojo Honey Harbour p.p. Bu- 
bulių vasarvietėje. Kadangi 
oras buvo šiltas, atsirado 
drąsuolių, kurie net išdrįso 
pasimaudyti. Kiti turėjo pro
gos išbandyti slidinėjimą ant 
vandens arba pasišildyti sau
lutėje. Ačiū p.p. Bubuliams 
už vaišes ir priėmimą. Šiuo 
metu ansamblis smarkiai ruo
šiasi Kanados Lietuvių Die
noms Montrealyje. Ten daini
ninkai atliks programą šešta
dienį šokių metu, o šokėjai 
dalyvaus sekmadienio koncer
te su kitais meniniais viene
tais. Ansamblis j Montrealį 
išvyksta spalio 9, šeštadienį.

Laisvojo pasaulio vengrų 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 
18-19 d.d. Toronte. Dalyvavo 
apie 300 atstovų iš 20 kraštų. 
Vienas jų nutarimų, atkreipęs 
dėmesį ir dienraščio “Toronto 
Sun”, buvo: reikalauti laisvo
jo pasaulio vyriausybes su
stabdyti pensijų bei palikimų 
persiuntimą Vengri jon, kuri 
neišleidžia jokių pensijų bei 
palikimų.

ŽSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^

f Dailininkės «
Z

Aldonos Totoraitienės

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje - 
spalio 2-3 d.d. Atidarymas — spalio 2,
šeštadienį, 4 valandą po pietų. Sekmadienį 
paroda bus atidara nuo 9 v. r. iki 5 v. p. p.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Š. m. spalio 3, sekmadienį, 2 v.p.p., 
Toronto Lietuvių Namų

Karaliaus Mindaugo menėje rengiama 
rašytojos-žurnalistės Aurelijos Balašaitienės

Z

“Trijų kartų santykiai lietuviškoje veikloje” 
Po paskaitos — TLN dainos vieneto naujai paruoštos dai
nos ir kavutė. Visi kviečiami dalyvauti.

TLN Moterų Būrelis

L. Namų vyrai

Maironis Toronte

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Toronto Lietuvių Namuose, 
Karaliaus Mindaugo menėje, 
1982 m. spalio 16, šeštadienį, rengiamas 

KONCERTAS-BALIUS
PROGRAMOJE: solistė R. Pakštaitė iš Čikagos, 

akotnp. muz. J. Govėdas, 
Otavos mergaičių dainos vienetas 
“Ramunėlės” su vadovėm R. Šiūlyte ir 
akomp. L. Lukštaite.

Šokiams gros 5 asmenų lietuvių orkestras “Malūnas”, 
dalyvaujant jų solistams.

Veiks baras, bufetas, turtinga loterija. Salė atidaroma 6 v. v., 
kokteiliai — 6.30 v.v., koncertas — 7 v.v. Bilietai — $6 asmeniui, 
$5 pensininkams ir studentams
Bilietai Toronte platinami sekmadieniais parapijose ir Lietuvių Na
muose, šiokiadienių vakarais gaunami pas V. Kulnį (tel. 769-1266); 
Hamiltone: J. Pleinys, tel. 549-5372; St. Catharines: G. Šajauka. tel. 
935-1644. Iš anksto užsakant stalus duodama nuolaida.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti šiame 
renginyje ir paremti jaunuosius menininkus.

Gausus dalyviais minėjimas su originalia menine programa

Rugsėjo 26, sekmadienio 
popietė, skirta paminėti Mai
ronio 50 metų mirties ir 120 
metų gimimo sukaktims Toron
to Lietuvių Namuose susilau
kė gausių dalyvių — apie 500. 
Punktualiai 3.30 v.p.p. dail. 
Snaigės Šileikienės ir kitų pa
puoštoje scenoje pasirodė vy-
rų choras “Aras” su savo diri
gentu V. Verikaičiu ir akom
paniatorių St. Gailevičiu. Mai- 
roniškai nuotaikai sudaryti 
choras padainavo sukaktuvi
ninko “Lietuva brangi” (J. Nau
jalio kompozicija), sol. V. Ve- 
rikaitis solo — “Oi neverk, ma- 
tušėle” ir vėl choras — “Mano 
gimtinė” (V. Navicko).

Maironišką nuotaiką tęsda-

Apie tautines Kanados gru
pes pradėta leisti serija vei
kalų “Generations” (A history 
of Canada’s peoples). Jau at
spausdintos knygos apie šias 
tautybes: kroatus (“For a Bet
ter Life” by Antony W. Raspo- 
rich), vengrus (“Struggle and 
Hope” by N. F. Dreisziger), 
portugalus (“A Future to Inhe
rit”), lenkus (“A Member of a 
Distinguished Family”), ško
tus (“The Scottish Tradition 
in Canada”), graikus (“The Ca
nadian Odyssey"), (“An Olive 
Branch on the Family Tree”), 
norvegus (“From Fjord to 
Frontier”). Kiekvieno tomo 
kaina — $18.95. Leidėjas — 
McClelland and Stewart Ltd. 
ir valstybės sekretoriato dau- 
giakultūris direktoriatas. De
ja, tame sąraše nėra leidinio 
apie Kanados lietuvius. Tam 
tikslui buvo pakviestas vie
nas lietuvis profesorius, bet 
neištesėjo, o kitas nepriėmė 
nė kvietimo. Akademike Mil
da Danytė yra surinkusi daug 
atsiminimų apie lietuvių kū
rimąsi Kanadoje ir rašo ta te
ma knygą, kuri betgi bus skir
tinga nuo augščiau minėtų.

IŠNUOMOJAMAS butas iš dviejų 
kambarių, virtuvės; atskira prau
sykla, atskiras įėjimas; vienam ar 
dviem asmenim. Yra vieta pasta
tyti automobiliui. Tel. 654-9052 
Toronte.
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mas, KLB kultūros komisijos 
pirm. J. R. Simanavičius, pa
skaitė įvadinį žodį ir pakvie
tė kun. Pr. Gaidą paskaitai. 
Pastarasis kalbėjo tema “Mai
ronis — tautos kunigas”. Kal
bėtojas metė sintetinį žvilgs* 
nį į Maironį, apimdamas jo ke
lią į kunigystę ir į tautą. Pasak
jo, Maironis į savo paskirtį žiū
rėjo misijonieriaus akimis — 
skelbė ne tik Evangeliją, bet 
ir gelbėjo tautą nuo paskendi
mo rusiškoje bei lenkiškoje jū
roje, rašydamas Lietuvos isto
riją, kurdamas jos kultūrą 
(poeziją, dramas, noveles, lib
retą operai), dorindamas bei 
religindamas savo raštais bei 
veikla. Visa tai padarė Mai
ronį tautos kunigu — įkvėpėju, 
drąsintoju, skatintojų bei dva
siniu vadovu. Be to, kalbėto
jas, kaip vienerius metus mo
kęsis Kauno kunigų seminari
joje, pateikė kaikurių prakti
nio gyvenimo detalių iš Mairo
nio gyvenimo.

Po trumpos pertraukos sol. 
Elena Blandytė iš Čikagos, 
palydima akompaniatoriaus 
St. Gailevičiaus ir akordeo
nistės Aldonos Biskytės, pa
teikė maironinės poezijos py
nę, kurioje ji ir dainavo, ir 
deklamavo irvisą publiką įjun
gė. Publika kaikurias dainas 
visai neblogai atliko; mažiau 
žinomos dainos skambėjo silp
nokai. Tačiau viską atsvėrė 
sodrus E. Blandytės balsas.

Programon buvo įrašyti kū
riniai muzikų: Č. Sasnausko, 
A. Kačanausko, VI. Jakubėno, 
F. Strolios, J. Naujalio. Suža
vėta publika sustojusi plojo 
meninės programos atlikė
jams, o mažytės lietuvaitės 
išdalino jiems padėkos gėles.

Šias Maironio pagerbtuves 
rengė KLB kultūros komisija, 
pirmininkaujama J. R. Sima
navičiaus. Jos vicepirm. — A. 
Sungailienė, sekr. A. Gurevi
čius, ižd. V. Dauginis, nariai 
— dr. J. Čuplinskienė, A. Kar- 
kienė, kun. J. Staškus.

LN vardu T. Stanulis pakvie
tė visus dalyvius kavutei gre
timoje salėje, kur jie dar ilgai 
dalinosi renginio įspūdžiais. N.

MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijoje. — Rug

sėjo 19, sekmadienį, mūsų para
piją aplankė Montrealio vysku
pijos vicekancleris tautinių pa
rapijų reikalams kun. Mario Pa
quette ir saleziečių vienuolijos 
provincijos atstovas kun. Romeo 
Trottier. 11 v. Mišias laikė klebo
nas SI. Šileika lietuvių kalba, 
jam asistavo minėtieji svečiai 
kunigai. Pamokslą pasakė anglų 
ir prancūzų kalbomis kun. M. Pa
quette. Jis sveikino parapijiečius, 
matydamas jų parapiją gyvą, vei
kiančią, o dabar ir naują kunigą 
turinčią. Jis pranešė, kad iš 270 
parapijų Montrealio vyskupijoje 
35 parapijos yra etninės — tau
tinės. Kun. M. Paquette esą jas 
globoja, todėl kvietė daugiau 
bendrauti su arkivyskupija.

Po Mišių svečiai buvo pakviesti 
į svetainę. Ten kartu su klebonu 
ir choru, su chorvedžiu kun. M. 
Milox dalyvavo vaišėse, kurias 
surengė choristės. Čia trumpu žo
džiu juos pasveikino prancūzų 
kalba choristas J. Benius ir pie
tų metu — choro pirmininkė E. 
MacNamara. Buvo jaučiama labai 
draugiška nuotaika. - Lilijai Gab- 
rusevičiūtei-Alinauskienei lau
kiančiai kūdikio, surengtos 
pagerbtuves. Dalyvavo jaunos ir 
vyresnės motinos. Jozefina 
Gabrusevičienė savo bute suren
gė puikias vaišes visom dalyvėm.
— Rugsėjo 16 d. palaidota Julija 
Guzevičienė, 74 m. amžiaus. Ve
lionė buvo ilgametė Šv. Onos Dr- 
jos narė. Sk.

Vyskupui V. Brizgiui negalint 
dalyvauti Kanados Lietuvių Die
nose, iškilmingose pamaldose 
Šv. Kazimiero šventovėje yra pa
sižadėjęs dalyvauti Montrealio 
arkivyskupijos vyskupas pagal
bininkas Andre Cimichella.

Vilija ir Rytis Bulotos susilau
kė sūnaus Mariaus, o broliuko
— Dalius.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkime dalyvavo 
nemažas narių bei svečių skai
čius. Daugelis atėjo pasižiūrėti 
rodomų skaidrių iš kelionių po 
Portugaliją, Ispaniją, Italiją ir 
Maroką. Praėjusią vasarą keli 
Montrealio lietuviai dalyvavo 
šioje ekskursijoje, kurią organi
zavo “Laiškai Lietuviams”. Jų 
tarpe buvo ir šios dr-jos pirm. G. 
Kudžmienė, kuri ir rodė skaidres 
su plačiais paaiškinimais b e i 
plačiau pasidalindama kelionų 
įspūdžiais.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

f 1465 DE SfVE 8THECT, MONTREAL, QUE. H4E.2A8. Telefono; 7B6-582Z-!

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

Ketvirtadieniais

.13-13.5%

14.0%

14.5%

13.0%
11.0%

6.0%

12 — 8

12—6

9 — 3

Penktadieniais

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

ORKESTRAS, grojantis lietuvišką 
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI 
822-3791 po 6 v.v. 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 j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

Ši draugija kruopščiai ruošiasi 
paminėti savo įsikūrimo trisde
šimtmetį. Spalio 23 d. ji rengia 
muzikinį vakarą su smuikininkais 
Bankais, kurtėms- akompanuos 
muz. J. Govėdas. Gruodžio mėne
sį bus surengta paroda ir pietūs. 
Šios organizacijos veiklos dėka 
mes matėme puikiuosius velyki
nius stalus Montrealyje, gėrėjo
mės įvairiais koncertais mūsų 
iškiliųjų solistų, ansamblių, vai
dinimais artistų, susitikome su 
rašytojais ir poetais. O kiek per 
tą laiką buvo išklausyta įvairių >. 
ir naudingų paskaitų, susipažin
ta, pabendrauta ir dirbta Dievui, 
artimui ir tėvynei! Tikimės, kad 
draugija, perėjusi savo 30 metų 
veiklos slenkstį, ir toliau duos 
mums dar daug progų pasigėrėti 
jos plačia ir šakota veikla Mont
realio lietuvių gyvenime.

“Vaivorykštė” yra pakviesta ir 
dalyvaus tarptautinėje dailės ir 
pritaikomojo meno parodoje spa
lio 1-11 d.d. Place Bonaventure. 
Lietuviams yra duotos dvi vitri
nos. Jie dalyvaus su lietuviško
mis lėlėmis, juostomis ir kt. Spa
lio 5 d. audimo meną demonstruos 
mūsų audėjos D. Staskevičienė ir 
A. Kuncevičienė. Šią įdomią pa
rodą yra patartina aplankyti ir 
mūsų Lietuvių Dienų svečiams. 
Kaikuriuos parodos rodinius bus 
galima įsigyti.

Kingstone pas'dailininkus A. A. 
Tamošaičius įvykusiame Lietuvių 
Tautodailės Instituto suvažiavi
me dalyvavo iš Montrealio D. Staš- 
kevičienė, A. Kuncevičienė, E. 
Kerbelienė ir G. Montvilienė. Su 
jomis važiavo V. Kačergis.

AV šventovėje pakrikštytas 
Wendy Maher ir Antano Ketur- 
kos sūnelis Prano-Jono vardais. 
Jis yra vaikaitis Vandos Ketur- 
kienės. — Susituokė Ona Vaitekū- 
naitė su Gerald Demers.

Seselė Palmyra, atvykusi dirb
ti į Montrealį ir pakeitusi seselę 
Teresę, taip pat įsijungė į mūsų 
veiklą ir pradėjo dirbti šeštadie
ninėje mokykloje. AV šventovėje 
per 10 v. Mišias ji vadovauja gie
dojimui, tuo visus sujungdama 
maldai. Anksčiau seselė Teresė 
su “Pavasario” choro mergaitė
mis giedodavo, bet šiuo metu mer
gaitės rengiasi Lietuvių Dienoms, 
todėl per 10 v. Mišias negieda. 
Džiaugiamės, kad seselė Palmyra 
padėjo užpildyti šią netikėtai at
siradusią spragą ir per 10 v. Mi
šias vėl girdime giesmes. N.B.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

J*

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolas mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

3907 A Rosemont

6 — 8
12 — 6

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 6 mėnesių mergaitę 5 dienas 
savaitėje. Galima gyventi vieto
je. Tel. 731-0302.

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.

Pianino technikas
A. BRIČKUS 

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

255-9924


