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Minties žmogus
Esame įpratę iškilmingai prisiminti praeities dai

nius, valstybės vyrus, visuomenės veikėjus, turėjusius 
lemiančios reikšmės tautos gyvenime. Kai ateina minties 
žmonių sukaktys, plačioji visuomenė praeina tylėdama 
bei palikdama tuos žmones akademiniams sluogsniams 
— universitetams, mokslo bei kultūros žurnalams. Gal
būt dėlto, kad minties žmonės nenusileidžia į gatves, į 
masines auditorijas, į konkretų visuomeninį gyvenimą 
ir pasilieka abstraktinėse augštumoše. Bet nevisuomet 
taip yra — atsiranda ir tokių minties žmonių, kurie su
geba sklandyti ne tik abstraktinėse augštumoše, bet ir 
konkrečiose žemumose. Tokių eilėje yra ir profesorius 
Antanas Maceina, kuriam š.m. sausio 27 d. sueina 75-ri 
metai amžiaus. Jis yra filosofas, sugebąs sklandyti min
ties augštumoše, bet pajėgiąs nusileisti iki gatvės žmo
gaus, iki kasdieninės tikrovės ir prabilti suprantamu žo
džiu. Tai reta dovana, nes paprastai tie, kurie savo studi
jose pakyla į filosofines augštumas, nebepajėgia sugrįžti 
kasdienybėn, o kasdienybės žmogus nepajėgia pakilti iki 
filosofinių augštumų. Ir taip atsiranda praraja, kurios 
negali peržengti nei abstraktinis filosofas, nei kasdieny
bės žmogus. Toks filosofas užsidaro universitetuose, bib
liotekose, o kasdieninis gyvenimas nuplaukia savo vaga.

PROFESORIAUS A. Maceinos atvejis tokios pra
rajos nepažįsta. Ir tai todėl, kad jo mąstymas orga
niškai sklinda iš konkretaus gyvenimo ir niekad 
nuo jo nenutolsta. Net ir tada, kai filosofas pakyla į ab

straktines augštumas, pagrindinį savo žvilgsnį nukreipia 
į kasdienybę ir apšviečia ją augštumoše rasta šviesa. Tai 
matyti pvz. iš A. Maceinos disertacijos. Jos tema — tauti
nis auklėjimas. Jau pirmose mokslinio darbo pakopose 
jam rūpėjo kasdieninė tikrovė, besireiškianti tautos 
mastu. Toji tema anuomet (1934 m.) buvo ypač aktuali 
laisvę atgavusiai tautai ir puoselėjančiai dvasinę savo 
brandą. Eidamas ta linkme, A. Maceina parašė mokslinį- 
pedagoginį veikalą apie ugdomąjį veikimą, taip pat glau
džiai susijusį su tautos gyvenimu. Tapęs universiteto 
dėstytoju, A. Maceina liko ištikimas gyvenimiškajai filo
sofijai. Aiškindamas kultūros filosofijos klausimus, jis 
nardė tautos ir aplamai žmonijos gyvenime, atsekdamas 
pagrindines vertybes, nušviesdamas įvairius kelius, vin
giuojančius per žmogiškąją tikrovę. A. Maceina toks iš
liko ir būdamas Freiburgo, vėliau Miunsterio universi
tetų profesoriumi. Jo gvildenami klausimai buvo proble
matiški, bet glaudžiai susieti su gyvenimu, iliustruojami 
konkrečiomis situacijomis iš didžiųjų rašytojų veikalų. 
Tai traukė būrius studentų į paskaitas, būdingas gyve
nimiškos minties žmogui ir kartu poetui.

MINĖTASIS prof. A. Maceinos gyvenimiškumas, 
ryškus ne tik jo paskaitose, bet ir gausiuose vei
kaluose, jau yra palikęs žymius pėdsakus mūsų 
tautos gyvenime. Lietuviai, atėję krikščionybėn labai vė

lai, neturėję pakankamai tinkamų misijonierių, savo ti
kėjime ilgą laiką buvo priklausomi nuo svetimų aiškin
tojų. Net ir nepriklausomybės laikotarpyje lietuviškoji 
krikščionybė stokojo žmonių, sugebančių savitai pažvelg
ti į tikėjimo gelmes bei jo pagrindus. A. Maceina, išėjęs 
prof. St. Šalkauskio mokyklą, studijavęs užsieniuose, ta
po tuo gelminio žodžio nešėju krikščioniškajai Lietu
vai. Jau pirmaisiais Tihamer Totho vertimais jis pradė
jo tiesti religines-dorines gaires Lietuvos jaunimui. Sa
vo straipsniais ir veikalais jis naujai atskleidė krikščio
nybės vertę, jos prasmę, gelmę bei spindesį. Jo dėka dau
geliui Lietuvos žmonių krikščionybė suspindėjo nauju 
veidu, išniro iš archyvinių formų. Visa eilė jo veikalų, 
parašytų gražia, sklandžia lietuvių kalba, daugeliui bu
vo kelias į krikščioniškąjį gyvenimą bei mąstymą. Juose 
prof. A. Maceina atsiskleidė kaip filosofas, kuriam reli
ginė tikrovė yra prasmigo gyvenimo oazė, dvelkianti 
evangeline šviesa. Pastaroji jam yra žibintas, skirtas ne 
tik vienuolynams, bet ir kasdieninei tikrovei. Tuo būdu 
išryškėjo profesoriaus misija — šviesti kasdieniniam 
žmogaus gyvenimui, kad jis būtų turiningas bei vertin
gas ne tik asmenine, bet ir visuotine prasme. Pr. G.

KANADOS [VYKIAI

Partijos vado klausimas

Pasaulio įvykiai
pu BUVUSIEJI JAV PREZIDENTAI BENDRU PAREIŠKIMU 
ŽURNALE “Reader’s Digest” pasmerkė dabartinę Izraelio prem
jero M. Begino politiką vakarinėje Jordano upės pakrantėje ir 
Gazos juostoje. Respublikininkas G. Fordas ir demokratas J. 
Carteris tų sričių okupaciją laiko sąmoningu bandymu jas prisi
jungti prie Izraelio ginklo jėga. Tokia M. Begino politika yra di
džiausia kliūtis pastoviai taikai užtikrinti Artimuosiuose Ry
tuose. Dėl jos į derybas negali įsijungti nuosaikesnieji arabų va
dai. G. Fordas ir J. Carteris, neabejotini Izraelio rėmėjai, pa
brėžia, kad arabų šalys, pradėdamos tokias derybas, turi oficia
liai pripažinti Izraelį kaip savo nuolatinį kaimyną. Jiedu taipgi 
ragina M. Beginą laikytis 1978 m. Camp David pasirašytų įsipa

Kanados konservatorių parti
jos atstovų suvažiavimas pra
sidėjo sausio 26 d. Winnipege. 
Viena iš jo problemų — parti
jos vadas. Puskutinį kartą at
stovų suvažiavime už J. Clarko 
vadovybę pasisakė du trečda
liai balsavusiųjų. Tad jau ta
da vienas trečdalis narių sva
jojo apie naują vadą. Šį kartą 
konservatoriai turi sunkiai be- 
išspendžiamą problemą, susie
tą su P. E. Trudeau vadovauja
ma liberalų partija. Paskuti
nieji Gallupo instituto duome
nys pakartojo ankstesnį kana
diečių apsisprendimą. Jeigu 
dabar įvyktų parlamento rinki
mai, nepasikeitus abiejų par
tijų vadams, už konservatorius 
balsuotų 47% rinkėjų, už libe
ralus — 32%, už socialistus — 
20%. Atstovų dauguma parla
mente būtų užtinkrinta J. Clar
ko vadovaujamiems konserva
toriams.

Problemą betgi sudaro gali
mas liberalų vado pakeitimas 
prieš sekančius parlamento 
rinkimus. Po paskutinės savo 
pergalės P. E. Trudeau yra pa
reiškęs, kad sekančiuose rinki
muose jis jau nedalyvaus. Ta
čiau atsistadytinti neskuba. 
Esą pirma reikia išspręsti eko
nominę Kanados krizę. Tas ne
aiškumas slegia ir liberalus, 
kurie mato, kad su P. E. Tru
deau rinkimų neįmanoma lai
mėti, nes kanadiečių dauguma 
tada balsuotų už konservato
rius, net ir J. Clarko vadovauja
mus. Vengdamas pralaimėji
mo, P. E. Trudeau gali pasi
traukti iš vado pareigų savo 
noru arba partijos spaudžia
mas. Tokiu atveju kiltų klausi
mas, kas laimėtų parlamento 
rinkimus, liberalams pakeitus 
vadą? Į šį klausimą bando atsa
kyti Gallupo institutas 1983 m.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Tautinių ansamblių spektaklyje “Grey Cup" futbolo rungtynių pertraukos metu Toronte dalyvavo ir “Gintaro” 
šokėjai. Juos stebėjo dešimtys tūkstančių žiūrovų. Nuotraukoje — gintariečių grupė Nuolr. O. Burzdžiaus

Ar Vatikanas aplenkė Lietuvą?
Spaudos komentarai apie naujų kardinolų paskyrimą ir lietuvio neįjungimą

Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II 
paskyrus 18 naujų kardinolų, 
pasipylė komentarai pasaulio 
spaudoje, radijuje ir televi
zijoje. Visiems buvo staigme
na latvio vyskupo Julijan Vai- 
vods, 87 metų amžiaus, pakėli
mas į kardinolus ir Lietuvos 
bei lietuvių aplenkimas.

Amerikiečių dienraštis “The 
Evening Gazette” 1983.1.6, 
kanadiečių “The Leader Post” 
Saskačevane 1983.1.8 ir kiti 
laikraščiai išspausdino AP 
agentūros rašinį iš Maskvos, 
pridėdami antraštes: “Pope 
Šidesteps Lithuanian, Picks 
Latvian as Cardinal” (Popie
žius aplenkia lietuvį ir pasi
renka latvį kardinolu); “Many 
speculating on why cardinal 
wasn’t picked from Lithuania” 
(Daugelis spėlioja, kodėl kar
dinolas ne iš Lietuvos).

Diplomatų nuomonės
Tame rašinyje dėstoma, kad 

Jonas-Paulius II, įsivėlęs į ašt
rų žodinį karą su Kremliumi, 
paskyrė pirmąjį kardinolą Sov. 
Sąjungoje drauge su kitais 
trimis, gyvenančiais R. Euro
poje. Kremliaus kaltinamas 
subversija, Jonas-Paulius II 
susilaikęs nuo viešo paskyri
mo kardinolu kandidato iš ka
talikiškos Lietuvos ir jo vie
toje pasirinkęs kandidatą iš 
mažos ir pasyvios K. Bendri
jos Latvijoje.

Pasak minėtos AP agentūros, 
vieno vakariečių diplomato 
(pavardės nemini) nuomone, 
latvio paskyrimas kardinolu 
buvęs padarytas tikriausiai su 
sovietų žinia. Tai esąs ženk
las, kad Vatikano “Ostpolitik” 
yra tęsiama, nepaisant žodžių 
karo. Šiuo atveju esą matyti 
dvi didelės organizacijos, 
tvirtai tikinčios į tylią diplo
matiją.

Kitas vakariečių diplomatas 
pareiškęs, kad latvio vyskupo 
J. Vaivods paskyrimas kardi
nolu esanti mįslė net ir tiems, 
kurie seka religinių reikalų 
raidą komunistiniuose kraš
tuose. “įdomus klausimas, ko
dėl kardinolu paskirtas ne
lietuvis” — sakė diplomatas, 
prašęs neminėti nei jo pavar
dės, nei ambasados. “Po liu-

*

Naujasis latvių kardinolas 
JULIANS VAIVODS

teronizmo katalikybė yra la
biausiai reikšminga Bendrija 
Latvijoje, tačiau Latvija, 
kaip katalikų centras, nu
blanksta lyginant su Lietuva”.

Kodėl ne lietuvis?
AP komentatorius mano' 

jog taip padaryta dėlto, kac 
popiežius nedrįso paskirti kar 
dinolu lietuvio, gyvenančic 
Lietuvos respublikoje dėl ga 
limos reakcijos sovietinės 
valdžios sluogsniuose. Kar 
dinolo paskyrimas būtų galė
jęs suerzinti sovietus ir tuc 
būdu paaštrinti tikinčiųjų 
persekiojimą. Lietuvoje iš 
2.000.000 lietuvių (dabar - arti 
3.500.000, Red.) 60% tebėra 
praktikuojantys katalikai. K. 
Bendrija esanti įsišaknijusi 
tiek viešame gyvenime, tiek ii 
pogrindyje. Ji nuolat stipriai 
puolama Kremliaus galiūnų. 
Kas kita Latvijoje, kur esama 
tik 265.000 katalikų, daug ma
žiau aktyvių.

Kitas motyvas, kodėl kardi
nolu paskirtas nelietuvis, esąs 
tas, kad jau anksčiau Šv. Tėvas 
paskyręs kardinolu “in pecto- 
re” (širdyje) Vilniaus, Lietu
vos sostinės, vyskupą Julijoną 
Steponavičių. Tad dabar Šv. 
Tėvas buvęs laisvas pasirinkti 
latvį. Slaptasis kardinolas J. 
Steponavičius esąs ištremtas 
iš savo vyskupijos, gyvena ma
žame miestelyje netoli Latvi
jos sienos (Žagarėje, Red.).

Reikšmingas ženklas
Šiaip ar taip, minėto vaka

riečių diplomato nuomone, 
vyskupo Vaivods paskyrimas 
kardinolu esąs reikšmingas 
ženklas ta prasme, kad jis yra 
pirmasis kardinolas Sov. Są
jungoje, galįs kaip toks viešai 
pasireikšti.

Tačiau kiek jis galės pasi
reikšti, dar nežinia. Jis yra 
87 metų amžiaus, nebegalįs 
būti labai aktyvus, neseniai 
sulaukęs naujai paskirto vys
kupo pagalbininko Janis Ca- 
kuls. Be to, dar nežinoma, ar 
sovietinė valdžia leis nauja
jam kardinolui vykti į Romą ir 
vasario 2 d. dalyvauti iškilmė
je, kurioje bus įteikiami kar
dinolystės ženklai — raudonos 
skrybėlės. Sovietų įgaliotinis 
religiniams reikalams bei Sau
gumas gali neduoti leidimo iš
vykti ir paskelbti, kad kard. 
J. Vaivods negalėjo keliauti 
dėl nesveikatos.

“The New York Times” 
informacija

Šis Niujorko dienraštis, tu
rintis savo korespondentą 
Maskvoje John F. Burns, 1983.
I. 9 išspausdino jo pranešimą, 
kuriame sakoma, jog latvio 
vyskupo J. Vaivods paskyri
mas kardinolu buvo staigme
na ir sovietams. Paklausta 
apie tai, religinių reikalų ta
ryba Maskvoje atsakiusi te
lefonu: “Mes nebuvome oficia
liai informuoti”.

Sovietų pareigūnas pareiš
kęs, kad vysk. J. Vaivods yra 
87 m. senelis, jau anksčiau lan
kęsis Romoje kaip apaštalinis 
Latvijos administratorius, ir 
šį sykį neturėsiąs sunkumų 
vykti Romon ir dalyvauti nau
jųjų kardinolų iškilmėje.

Nors katalikai Sov. Sąjun
goje persekiojami, tačiau vysk.
J. Vaivods, naujasis kardino
las, atsižvelgiant į jo senyvą 
amžių ir pasaulio opiniją ne
būsiąs persekiojamas — rašo 
“’NYT”.

Pasak minėto “NYT”, lat
vio kardinolo paskyrimas reiš
kia Vatikano — Kremliaus 
įtampos išdavą. Toji įtampa 
galinti padidėti, nes pirmą-

(Nukelta i 3-čitį psl.) 

reigojimų, vedančių į pales
tiniečių savivaldą vakarinėje 
Jordano pakrantėje ir Gazos 
juostoje. Esą Amerika turi pa
rodyti savo augančias simpa
tijas palestiniečių teisėms, 
sustiprinti tvirtų ryšių siekius 
su arabų šalimis, nes tai yra 
didelės valstybės prestižo rei
kalas. Diplomatinį spaudimą 
Izraeliui atneštų Jordano ka
raliaus Husseino įsijungimas 
į prez. R. Reagano 1982 m. rug
sėjo 1 d. pasiūlytą planą, su
teikiantį savivaldą vakarinei 
Jordano pakrantei ir Gazos 
juostai Jordanijos kontrolė
je. Toje pakrantėje dabar spar
čiu tempu steigiami izraelitų 
kaimai ir net miesteliai. Ten 
jau perkelta 25.000 Izraelio gy
ventojų, kurių skaičių per vie
nerius ar dvejus metus norima 
padidinti iki 100.000. 1982 m. 
kovo ir balandžio mėnesiais 
ten vyko masinės arabų de
monstracijos, kurias sukėlė 
karinės Izraelio valdžios įvyk
dytas kelių arabų burmistrų 
pašalinimas. Daug kur prieš 
demonstrantus ir netgi jose 
nedalyvavusius arabus buvo 
panaudota jėga. Izraelyje da
bar teisiami šeši kariai ir bu
vęs karinio gubernatoriaus pa
vaduotojas Hebrono mieste, 
apkaltinti prieš arabus nu
kreiptais žiaurumais. Juos gi
nantys advokatai dokumentais 
įrodė, kad įsakymas mušti ir 
persekioti arabus buvo gau
tas iš generalinio štabo vir
šininko gen. R. Eitano. Kari
ninkams ir kareiviams buvo 
duoti raštiški nurodymai, lie
čiantys civilių gyventojų trak
tavimą.

Svečias iš Maskvos
Bonnoje tris dienas viešė

jo Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris A. Gromy- 
ka. Tas jo vizitas aiškiai buvo 
susietas su Bundestagu vadi
namo V. Vokietijos parlamen
to rinkimais kovo 6 d. Kancle
ris H. Kohlis yra pažadėjęs 
JAV prez. R. Reaganui įsileis
ti 108 vidutinio nuotolio “Per
shing 2” raketas, jeigu Ženevo
je nebus pasiektas atominių 
ginklų apribojimas. A. Gromy- 
ka neužmiršo pabrėžti, kad V. 
Vokietija yra vienintelė At
lanto Sąjungos valstybė, suti
kusi priimti “Pershing 2” ra
ketas, kurios dėl savo greičio 
yra pavojingesnės už skraidan
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Minties žmogus
Filosofui profesoriui Antanui Maceinai — 75-ri amžiaus metai 

Ar Vatikanas aplenkė Lietuvą? 
Įvairūs samprotavimai ryšium su paskyrimu latvio kardinolo 

Klaidinantys sąjūdžiai 
Belgų kunigas Werenfried van Straten apie pacifistus 

Saugumiečiu ir psichiatrų naguose 
Persekiojamas Jonas Sadūnas ir jo sesuo Nijolė Sadūnaitė 

Klaipėdos krašto lietuviškumas
A. Lymantas apie jo grožį, praeitį ir vokiečių kolonizaciją 

Atsisveikinom su lietuvių bičiuliais 
Pranešimas iš Vašingtono apie pasitraukimą 15 kongreso narių 

Sukilimas prieš prancūzus Klaipėdoje 
Atsiminimai dalyvavusio žygyje į Klaipėdą prieš 60 metų 

Tautos gyvybę žudanti ranka 
Nusižudymai ir kitos dažnos nelaimės mažina prieauglį 

Bejieškant vyskupo tako 
Pabaiga straipsnio apie A. Barono “30 istorijų suaugusiems” 

“Lietuvių Enciklopedijos” klaidos 
Jei būtų leidžiamas papildomas tomas, reikėtų atitaisyti

čias atomines bombas. A. Gro- 
myka dar kartą atmetė prez. R. 
Reagano pasiūlymą atsisakyti 
skraidančių bombų ir “Per
shing 2” raketų įvedimo V. Eu
ropon, jeigu Šovietų Sąjunga 
atsisakys visų savo vidutinio 
nuotolio SS-20 raketų, jau da
bar nukreiptų į taikinius V. 
Europoje. Jis pasiūlė tik da
linį tų raketų skaičiaus suma
žinimą, prez. R. Reagano ir 
kompartijos vado J. Andropo
vo susitikimą atominių ginklų 
sumažinimo klausimu. Kancle
ris H. Kohlis teisingai paste
bėjo, kad svečiui iš Maskvos 
rūpi tik krikščionių demokra
tų koalicijos pralaimėjimas 
V. Vokietijos parlamento rin
kimuose, Atlanto Sąjungos ša
lių vienybės suskaldymas.

Vyskupų pasitarimas
Atominių ginklų problemas 

Vatikane aptarė JAV ir V. Eu
ropos vyskupai. Uždarai konfe
rencijai panaudotas JAV vys
kupų paruoštas ganytojinio 
laiško projektas, smerkiantis 
ne tik atominių ginklų panau
dojimą, bet ir besaikį jų skai
čiaus didinimą karo grėsmei 
sumažinti. Laišku reikalauja
ma derybų atominiams gink
lams suvaržyti. Konferencijoje 
dalyvavusių vyskupų išvados 
tebėra nepaskelbtos. Galutinė 
JAV vyskupų laiško versija bus 
paruošta ir paskleista gegužės 
mėnesį. Jon gali būti įjungti 
konferencijoje priimti pakei
timai.

Išteisino premjerę
Specialus komitetas, tyręs 

Britaniją netikėtai užklupusį 
karą dėl Falklando salų, prem
jerę M. Thatcher ir jos vyriau
sybę pripažino nekalta. Esą ji 
padarė viską, ką galėjo, tam ka
rui laimėti. Naują įtampą dėl 
Falklando s a i ų atnešė JAV 
žvalgybos pranešimas, kad Ar
gentina iš Kordobos į Patagoni- 
ją, pietines savo pakrantes, 
perkėlė dvi eskadriles moder
nių “Mirage” naikintuvų, įsi
gytų iš Prancūzijos. Pakrantės 
vandenyse ten dabar atsirado 
ir daugiau karo laivų. Premje
rė M. Thatcher perspėjo Ar
gentinos generolus nebandy
ti naujos invazijos, nes Falk
lando salose yra 4.000 britų 
karių, 12 amerikietiškų “Phan
tom” naikintuvų, pasiruošusių 
karo veiksmams.
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Klaidinantys sąjūdžiai
Visam pasaulyje žinomas 

vienuolis olandas, vokiečių 
vadinamas “Speckvater” — 
Werenfried van Straaten, su
organizavęs “Pagalbą Ken
čiančiai Bažnyčiai”, visomis 
kalbomis leidžiamajame biu
letenyje “Meilės Aidas” 1982 
m. 8 nr. rašo:

Mano vardas Werenfried — 
tai reiškia tas, kuris kovoja 
už taiką. Visas mano kunigiš
kasis gyvenimas yra kova už 
taiką žmonių su Dievu ir tarp 
savęs. Neatsitiktinai jnūsų 
“Pagalba” gavo pradžią vieną 
Advento naktį, tuojau po II 
D. karo, kai sužalota žmonija 
troško Taikos Kunigaikščio.

Savo kelionėse po sugriautą 
Europą patyriau velnišką ko
munizmo klastą, kuri stengėsi 
panaudoti skurdą, kad galėtų 
sunaikinti žmoniją ir sugriau
ti Dievo sostą. Dabar ragina 
laisvas tautas siekti taikos, 
atsisakant ginklų, bet tikslas 
lieka tas pats: visuotinis ka
ras prieš Visagalį ir visos žmo
nijos pavergimas komunizmo 
vergijos jungui.

Daugelis pacifistinių sąjū
džių priklauso penktajai ko
munizmo kolonai. Iš tikrųjų 
su šūkiu “Taika be ginklų”, 
spekuliuojant baime, tie sąjū
džiai sąmoningai ar nesąmo
ningai ruošia Raudonosios 
Armijos puolamajam žygiui 
kelią.

Daugelis tų sąjūdžių yra dvi
veidžiai. Skelbdamiesi, kad 
jie siekia pasitarnauti taikai, 
drauge skelbia žudynes dar ne
gimusių kūdikių. Jie skatina 
pasaulinio masto karą dar ne
gimusioms, gintis nepajėgian
tiems kūdikiams. Tai yra jau 
pabaigos pradžia. Juk jei mi
lijonai motinų gali nebaudžia
mai žudyti savo kūdikius, tai 
jokios kliūtys negalės sulai
kyti visuotinių žudynių.

Klaidingi šios “taikos” pra
našai užmiršta šv. Pauliaus 
apaštalo raginimą: “Apsigink
luokite visais Dievo ginklais, 
kad galėtumėte atsilaikyti 
prieš velnio klastas. Būkite 
tvirti Viešpatyje ir jo galybės 
jėga” (Ef 6,10-11).

Anie sąjūdžiai neturi teisy
bės “kaip šarvų”, nes niekad 
nemini baisių kančių sovieti
niuose koncentracijos lage
riuose. Vietoj Dievo taikos 
jie skelbia sielvartą ir pani
ką. Taip sunaikina “tikėjimo 
skydą”, pakeisdami jį netikė
jimo menkyste. Vietoj “išgany-

Tautos gyvybę
1980 m. spalio 10 nusižudė 

rašytojas Bronius Radzevičius. 
1980 m. spalio 11 pasikorė Vil
niaus universiteto teisės fakul
teto vyr. asistentas, teisės 
mokslų kandidatas Albinas 
Sarpalius.

Radzevičius ėjo keturias
dešimtuosius metus, o Sarpa
lius — vos trisdešimt ketvir
tuosius metus. Ranka pakelta 
prieš savo gyvybę yra tragiška, 
skaudi sau ir tautai.

Oficialioji statistika neskel
bia, kiek žmonių atima sau gy
vybę, ir tikslų skaičių tokių as
menų nurodyti sunku, bet jų 
skaičius nemažas. Vien tik Šir
vintų rajone 1980 metais pasi
korė ir atėmė sau gyvybę 19 as
menų. Visoje Lietuvoje bus ke
li šimtai per metus.

Mūsų spauda apie nužudy
mus ir nusižudymus neinfor
muoja. Tai nusikaltimas, tai 
tautos budrumo ir ryžto kovo
ti prieš gyvybės atėmimą su
laikymas. O ranka, žudanti 
žmogaus gyvybę, nesulaikoma 
veikia. Medikai sako: kiek gi
mimų, tiek abortų. Taip kru
vina ranka nužudo pusę tau
tos prieauglio. Pagal 1979 m. 

mo šalmo” jie užriša akis. Jau 
seniai modernistinė Š. Rašto 
egzegezė pakeitė “dvasios ka
laviją”, tai yra Dievo Žodį, plas
tikiniu kardu, kuris niekam 
nepavojingas.

Savo kvailoms pacifistinėms 
fantazijoms jie jieško patei
sinimo Šv. Rašte, praleisdami 
kaikuriuos jo puslapius. Jie 
nenori nieko žinoti apie Jėzaus 
žodžius, kuriais jis nusakė lai
kų pabaigą. Jie užmiršta Jo žo
džius, kurie dabar milijonams 
yra karti tiesa: “Nemanykite, 
jog aš atėjau nešti žemėn ramy
bės. Aš atėjau nešti ne ramy
bės, ė kalavijo. Atėjau sukir
šinti sūnaus prieš tėvą, duk
ters prieš motiną ir marčios 
prieš anytą. Žmogaus namiš
kiai taps jam priešais” (Mt 10; 
34-36).

Niekur Evangelijoje nėra pa
sakyta, kad turime apsisaugoti 
nuo karo bejėgiu pasidavimu 
diktatoriams, kurie nori Die
vo pasauliui užkrauti ateisti
nę savo tironiją. Niekur nėra 
parašyta, kad dėl karo baimės 
turime atverti Europos vartus 
tokioms skerdynėms, kaip Gu
lagas, kurios kainavo daugiau 
žmonių gyvybių, negu šešeri 
pasaulinio karo metai. Niekur 
nerandame pasakyta, kad ar
kangelas šv. Mykolas, dangaus 
kareivijos vadas, būtų tolera
vęs pasipriešinimą Dievui ir 
pasidavęs Šėtonui, kad taip 
išsaugotų taiką.

Kas klaidingai galvoja, kad 
taika yra augščiausioji verty
bė, tas pasiduoda Apokalipsės 
Žvėriui, apie kurį yra parašy
ta: “Žmonės garbino ir šlovino 
žvėrį, šaukdami: ‘Kas galėtų 
lygintis su juo ir kas galėtų 
kovoti su juo?” (Apr. 13,4). Bet 
Dievas yra galingesnis už Žvė
rį!

Turime bijotis atominės 
bombos, velnio ir nesuvaldo
mo žvėries, kuris slypi kiek
vieno mūsų širdyje. Bet tas, 
kuris skelbia tik baimę savo 
pamoksluose, yra toli nuo 
Evangelijos. Jis sukaupia sa
vo dėmesį tik į pavojų, kurį 
sudaro nesuvaldomos jūros 
audra. Sėja paniką, kuri ve
da į neviltį ir į pražūtį. Dėlto 
šiame tamsiame Advente su 
viltimi laikykimės To, “kuris 
nuramina vėjus ir jūrą”, kuris 
“eina virš vandens” ir kai iš 
baimės imame šauktis pagal
bos, jis nuramina, sakydamas: 
“Nusiraminkite, tai aš, nebi
jokite” (Mt 14,25-27).

Vertė J.V.

žudanti ranka
surašinėjimo duomenis, Lie
tuvoje 1970-1979 m. kasmet 
gyventojų skaičius padidėjo 
27.000. Metinis natūralus prie
auglis bus mažesnis, nes gy
ventojų skaičių dar padidina 
imigrantai iš kitų tarybinių 
respublikų. Gimimų skaičius 
krinta, ir natūralus prieaug
lis turi tendenciją mažėti. Tą 
prieauglį dar smarkiai maži
name žudymais ir nusižudy
mais. Neoficialiais duomeni
mis, Lietuvoje kasmet nužu
doma apie 5.000 asmenų. Tai 
lygu maždaug penktadaliui 
natūralaus prieauglio. O kur 
dar nusižudymai, autoavari
jos, nuskendimai ir kitos ne
laimingos mirtys.

Lietuvių tauta nėra gausi, ir 
kiekviena nenatūrali mirtis 
jai yra labai skaudi. O tautos 
gyvybę žudanti ranka kasmet 
gyvybę atima apie trims penk
tadaliams (įskaitant ir abor
tus) tautos prieauglio. Tau
tos gyvybę žudanti ranka turi 
būti sulaikyta.

• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius”? Atsiųskite jų 
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Okupuotoje Lietuvoje Kauno arkikatedroje-bazilikoje 1982 m. pavasarį įšventintų kunigų dalis. Pavardės gau
toje nuotraukoje nepažymėtos. Tai drąsių bei ryžtingų jaunuolių būrys, kurio negąsdina persekiojimai

AfA 
ALFONSUI MACKEVIČIUI

(MARSAN) 
iškeliavus amžinybėn,

kunigą JONĄ ir ROBERTĄ PILKAUSKUS giliai už
jaučiame, netekus geradario bei jaunystės dienose 
globėjo. Su jais kartu liūdi -

dr. Gražina Girdauskaitė-Szabo, 
vyras Joseph ir sūnus Neil

AfA
JONUI VISOCKIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
VALERIJAI, dukroms — JANINAI, BIRUTEI ir DALIAI 
su šeimomis, Lietuvoje likusiems — seseriai, sūnui ir 
dukrai bei visiems jo draugams -

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

Pranešimas iš V. Europos

Saugumiečių ir psichiatrų naguose

AfA 
mūsų klubo narei

EUGENIJAI GUGIENEI

Nijolės Sadūnaitės ir jos brolio Jono Sadūno persekiojimo faktai

Vakaruose gauti keli doku
mentai su papildomomis žinio
mis apie vilniečio Jono Sadū
no persekiojimą. Kaip jau pa
skelbta užsienio spaudoje, 
Jonas Sadūnas buvo kratomas 
1982 m. spalio 11 d. Per kra
tą buvo paimtas vaiko žaislas 
su trijų spalvų deriniu, kurį 
kratytojai palaikė nepriklau
somos Lietuvos trispalve.

Dėl ligos J. Sadūnas neatvy
ko į tardymą. 1982 m. lapkri
čio 18 d. dar nepasveikęs jis bu
vo išrašytas iš ligoninės, ten 
pat suimtas ir nugabentas į 
Naujosios Vilnios psichiatri
nę ligoninę. Lapkričio 22 su
imtojo sesuo Nijolė Sadūnaitė 
kreipėsi raštu į LTSR prokuro
rą, prašydama nubausti teisė
tvarkos laužytojus ir kuo grei
čiau išleisti iš psichiatrinės 
ligoninės brolį.

Pareiškimo tekstas
Lietuvos TSR prokurorui

Nijolės Sadūnaitės 
PAREIŠKIMAS

Šių metų lapkričio 18-ą die
ną pareiškimu kreipiausi į Jus 
dėl .neteisėto mano brolio Jo
no Sadūno patalpinimo į Res
publikinę Naujosios Vilnios 
psichoneurologinę ligoninę, 
VI vyrų, psichekspertizės, sky
rių.

Po 1982.X.11 kratos mano 
brolis J. Sadūnas Vilniaus ra
jono prokuroro pavaduotojos 
R. Juciūtės buvo kviečiamas 
kaip liudininkas, bet kadangi 
jis sirgo ir turėjo nedarbin
gumo lapelį, į tardymus nenu
vyko.

1982.XI. 1 brolį, vos pagul
dytą gydymui į Santariškių li
goninę, tardyti atvažiavo pro
kuroro pavaduotoja R. Juciū- 
tė ir vargino ligonį net 3 va
landas.

Iš Santariškių ligoninės ma
no brolis buvo perkeltas angi
nos operacijai į II ligoninę, 
kur buvo ruošiamas operaci
jai. Staiga, šių metų lapkričio 
18 d., jį išsikvietė gydytoja J. 
Blažienė ir išrašė iš ligoninės 
sakydama, kad pūliuojančios 
anginos negalima operuoti, 
reikia dar pasigydyti namuo
se, išdavė broliui nedarbin
gumo lapelį su diagnoze: “pū
tuojanti angina ir bronchito 
paūmėjimas”, liepė lankytis 
V-je poliklinikoje, o kai užde
giminis procesas praeis — iš
operuos anginą. Vos iš gydyto
jo kabineto broliui sugrįžus 
į palatą, įeina milicijos ser
žantas Dviliov ir be prokuro
ro sankcijos areštuoja brolį, 
įsodina į mašiną, kurioje be 
3 milicininkų buvo dar civi
lis vyras, ir ten parodę po
pieriaus lapą su kažkokiu tai 
tekstu, leidę perskaityti tik 
Juciūtės parašą paklausė, ar 
jis ją pažįstąs. Brolį nuvežė 
ir patalpino į psichligoninę.

Medicinos sesuo, kuri daro 
injekcijas ir skirsto vaistus, 
neparodo ką ji duoda, nors bro
lis to prašė. Kodėl slepiami 
preparatų pavadinimai nuo 
brolio? Iš to peršasi išvada, 
kad jie sąmoningai piktnau
džiauja medikamentais.

Lapkričio 22 d. aš atėjau bro
lio aplankyti. Besikalbant su 

juo koridoriuje, pribėgo gy
dytoja Regina Ražinskienė ir 
pradėjo šaukti: “Išeik iš čia! 
Neturi teisės čia lankytis!” 
Paaiškinau, kad esu J. Sadūno 
sesuo ir turiu teisę brolį lan
kyti, nes čia esančius lanko 
kas tik nori. Gydytoja R. Ra
žinskienė ėmė vaipytis ir is
teriškai šaukti, kad čia patal
pinti iki teismo nusikaltėliai 
ir aš neturiu teisės brolio 
lankyti. “Kad nė kojos tavo čia 
nebūtų!”

Kas davė teisę gydytojai Ra- 
žinskienei uždrausti man lan
kyti savo brolį ir 
manęs ten esančių 
je?

Prašau nubausti 
teisėtvarkos laužytojus ir kuo 
greičiau išleisti brolį Joną 
Sadūną iš psichiatrinės ligo
ninės.
1982.XI.22

pas. N. Sadūnaitė

šaukti ant 
akivaizdu-

tarybinės

Prokuroro atsakymas
Atsakydamas į pareiškimą, 

prokuroras, 3-sios klasės vals
tybinis teisės patarėjas Kiri- 
jenka gruodžio pirmosios raš
tu pranešė, kad J. Sadūnas pa
trauktas kaltinamuoju bau
džiamoje byloje pagal Lietu
vos TSR Baudžiamojo Kodekso 
132 straipsnio antrąją dalį 
ir dėlto jam Vilniaus rajono 
prokuratūros nutarimu paskir
ta stacionarinė teismo psi
chiatrinė ekspertizė, kuriai 
atlikti jis patalpintas į Nau
josios Vilnios psichiatrinę li
goninę. Dėl ligoninės perso
nalo elgesio esą reikia kreip
tis į sveikatos apsaugos minis
teriją.

Tolimesnis likimas
Gruodžio antrąją Jonas Sa

dūnas iš ligoninės buvo išleis
tas kaip psichiškai sveikas. 
Koks tolimesnis jo likimas, 
šiuo metu žinių nėra. Gautie
ji dokumentai — nukentėjusio 
ir jo artimųjų pareiškimai 
valdžios organams ir žmogaus 
teisių gynimo instancijoms 
nušviečia įvykius nuo kyatos 
spalio 11-ją iki paleidimo iš 
Naujosios Vilnios gruodžio 
antrąją. Juose pavaizduoja
mas gėdingas kaikurių medici
nos darbuotojų bendradarbia
vimas su Saugumo organais, 
žiaurus ir nežmoniškas ligo
ninės personalo, ypač gydy
tojos Reginos Ražinskienės, 
elgesys.

Sadūno skundas
Lietuvos TSR prokurorui 

Jono Sadūno
PAREIŠKIMAS

1982.XI.22 sesuo Nijolė Sa
dūnaitė atėjo aplankyti ma
nęs į N. Vilnios psichiatrinę 
ligoninę, teismo psichiatri
jos ekspertizės VI skyrių. Per
davusi man atneštas lauktuves 
kalbėjosi su manimi, o vėliau 
prie mūsų pokalbio prisijungė 
ir vokiečių tautybę turintis 
Valter Lindner. Greitai iš mi
nėtos ligoninės I skyriaus at
vedė Aloyzą Juknevičių, o į jo 
vietą ruošėsi išvesti 1978 m. 
iš Anglijos repatrijavusį į 
Lietu’ ą Dovydą Seveliovą, su 
kuriuo mano sesuo Nijolė Sa- 

dūnaitė anksčiau kalbėjo ir 
žinojo jo patirtas skriaudas, 
pažeminimus, vargus, neteisy
bes sugrįžus į Lietuvą. Kai aš 
nuėjau į Dovydo Seveliovo pa
latą, kuriame jau buvo sani
taras Česlov. Černiavskij, pa
sakiau Dovydui Seveliovui, 
kad apsivilktų mano šiltus 
apatinius rūbus. Tuo metu ma
no sesuo Nijolė Sadūnaitė me
dicinos sesers Jadzės Staševs- 
kajos buvo iškviesta į proce
dūrinį kabinetą užsirašyti į 
lankytojų knygą. Išėjusi iš pro
cedūrinio kabineto Nijolė Sa
dūnaitė pamatė iš VI skyriaus 
į I-jį išvedamą sanitaro Čes
lovo Černiavskij Dovydą Se- 
veliovą ir dar spėjo jam pasa
kyti: “Nenusiminkite, aš Jus 
lankysiu!”

Ant mikšto suolo sėdėjome 
iš dešinės į kairę aš, Nijolė 
Sadūnaitė, Valter Lindner ir 
Robertas Petraška. Medicinos 
sesuo nuėjo į gydytojos Ražins
kienės kabinetą. Greitai išėjo 
gyd. Ražinskienė ir priėjusi 
prie Nijolės pradėjo šaukti: 
“Kas tu tokia būsi, ko tu čia 
atėjai, ko tau čia reikia?” 
Nijolė Sadūnaitė atsakė, kad 
yra J. Sadūno sesuo ir atėju
si manęs aplankyti. Tada gyd. 
Ražinskienė tęsė savo klausi
mų ir grasinimų seriją: “Ko 
tu kalbiesi su ligoniais, aš tau 
draudžiu čia ateiti, greitai 
išeik iš čia, nes pakviesiu mi
liciją, kad tave išvestų” ir t.t. 
Vėliau gyd. Ražinskienė puolė 
į isteriją ir pradėjo mėgdžio- 
tis, rodyti liežuvį ir leisti 
įvairius nesuprantamus gar
sus .. . Nijolė ir mes tylėjome. 
Visa tai matė ir girdėjo be ma
nęs ir Nijolė Sadūnaitė, Val
ter Lindner, Robertas Petraš
ka ir kiti tuo metu koridoriu
je buvę asmenys.

Nijolė Sadūnaitė tuojau ap
sivilko paltą, atsisveikino iy 
išėjo. Jau tada supratau, kad 
prieš mano seserį N. Sadūnai- 
tę buvo surengta grubi provo
kacija. Tai patvirtino ir tą 
pačią dieną vykęs tardymas 
gyd. Ražinskienės kabinete. 
Ji sakė: “Labai gaila, kad ta
vo sesuo pabėgo, labai gaila. 
Pranešiau prokurorui apie jos 
elgesį. Ji yra Saugumo įskai
toje. Dabar aš žinau, kas ir tu 
toks esi!” ir 1.1.

Tos pačios dienos vakare at
vyko milicijos darbuotojas ir 
civiliniais rūbais apsivilkęs 
asmuo, kuris 1982.X.-11 d. vado
vavo mano, taip pat sesers 
kambaryje pravestai kratai.

Parodymus apie Nijolę Sa- 
dūnaitę davė medicinos sesuo 
Jadzė Staševskaja ir sanita
ras Česlav Černiavskij. Buvo 
kviečiami ir kiti VI skyriaus 
darbuotojai, bet jie atsisakė 
pasirašinėti po melagingai 
surašytais parodymais. Vė
liau jie buvo terorizuojami ir 
gąsdinami gyd. Ražinskienės.

Prašau prokurorą duoti nu
rodymus ištirti šią kruopščiai 
surengtą provokaciją prieš 
mano seserį Nijolę Sadūnai- 
tę.
1982.XI.24

pas. J. Sadūnas
Lmb. cnt

mirus, 
jos dukrą AUGUTĘ, žentą, vaikaitį, ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

AfA 
GENOVAITEI ŠEDIENEI

mirus, 
jos dukteriai JADVYGAI IGNATAVIČIENEI ir šeimai 

bei visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą-

Ona Vėlyvienė Stefanija Fehn
Judita ir Vytas Vėlyviai

Mielai Mamytei
AfA

MARIJAI SIMINKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, 

sūnui DANIELIUI, jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą-

E. J. Butkai G. K. Budreckai
Ona Grigaravičienė Birutė Končienė

V. B. Stabačinskai

T

Onatiian 3rt emeriais; Hth.
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 akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

c£urniture£td.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos

* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

FELIKSAS 
GIKIS

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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Ar Vatikanas aplenkė Lietuvą?

Naujus metus pradėjus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
i

kart istorijoje tapęs viešu 
kardinolu Sov. Sąjungos pilie
tis. Dėl to esą nekils gaisras, 
bet sovietą atkirtis būsiąs ne
išvengiamas.

Šv. Tėvas, paskirdamas kar
dinolu latvį, esą norėjo pa
brėžti savo rūpestį Sov. Sąjun
goje gyvenančiais katalikais, 
kenčiančiais priespaudą, ir 
tuo būdu teikti jiems globą. 
Nė vienas popiežius iki šiol 
to nebuvo padaręs.

Apie Vilniaus vyskupą J. 
Steponavičių “NYT” rašo, 
kad nuolat sklinda gandas 
apie jo paskyrimą kardinolu 
“in pectore” 1979 m. gegužės 
mėnesį, tačiau iki šiol nepa
tvirtintas. “Vyskupas Stepo
navičius yra ryškus tikėjimo 
simbolis priespaudoje. Lie
tuvoje gyvena galbūt pusė iš 
dviejų milijonų Sov. Sąjun
gos katalikų, susitelkusių 
daugiausia Baltijos respub
likose ir Ukrainoje. Bet po
piežius, matyt, norėjo paskir
ti kardinolą, kurio iškėlimas 
neturėtų neigiamų pasekmių 
nei vyskupui Steponavičiui, 
nei Katalikų Bendrijai kaip 
visumai”.

Lietuva neaplenkta
Lietuvio nepaskyrimą kar

dinolu panašiai aiškina ir kiti 
didieji laikraščiai. Kaip yra 
iš tikrųjų, niekas nežino, nes 
Vatikanas tokių dalykų neskel
bia. Iš esamų aplinkybių vis- 
dėlto galima spręsti, kad kar
dinolų parinkime Lietuva ne
buvo aplenkta. Jau anksčiau, 
pirmajame šio popiežiaus kar
dinolų parinkime 1979 m., Lie
tuva nebuvo užmiršta. Plačiai 
buvo spėliojama, kad slapta
sis kardinolas esąs Vilniaus 
vyskupas J. * Steponavičius. 
Iki šiol nepaaiškėjo, ar tai tie
sa, nes sąlygos, kurios vertė 
Šv. Tėvą tuo klausimu tylėti, 
nepasikeitė.

Kaip matyti iš pogrindžio 
spaudos Lietuvoje, sovietinė 
valdžia nesutinka su lietuvio 
kardinolo paskyrimu, ypač to
kio, kuris palankumu sovie
tams nepasižymi. Toks kardi
nolas esą turėtų gyventi arba 
Sibire, arba Romoje, bet ne 
Lietuvoje. Su tokia kieta so
vietinės valdžios laikysena Šv. 
Tėvui tenka skaitytis, nes vie
šo kardinolo paskyrimas Lie
tuvoje reikštų jo ištrėmimą, 
Maskvos suerzinimą.

Jeigu jau Šv. Tėvas pasky
rė kardinolu vyskupą Latvi
jos, kur katalikų tėra mažuma, 
tikriausiai Lietuvos neaplen
kė. Ji arba jau turi slaptą 
kardinolą, arba yra labai svar
bi priežastis, verčianti jo 
paskelbimą bei paskyrimą 
atidėti.

Viena tokių priežasčių; be 
jau minėto sovietų grasinimo, 

Namukas Šiluvoje, prie kurio tebestovi kryžius. Nuotrauka daryta 1982 m.

yra galbūt nesutvarkyta tei
sinė Vilniaus arkivyskupijos 
būklė. Pagal Lenkijos konkor
datą Vilniaus arkyvyskupija 
teisiniu požiūriu tebėra Len
kijos tikybinės provincijos 
dalis. Galimas dalykas, ši ap
linkybė taip pat prisideda 
prie lietuvio kardinolo pro
blemos, juoba, kad Lenkijos 
vyskupai čia gali daryti spau
dimą Vatikanui. Buvimas lie
tuvio kardinolo Vilniuje reikš
tų tam tikrą akibrokštą len
kams, laikantiems Vilnių vis 
dar savo miestu.

Teisinės Vilniaus arkivysku
pijos būklės pakeitimas Lie
tuvai palankia prasme paleng
vintų ir kardinolystės prob
lemą. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, vadovauja
ma inž. V. Kamanto, neseniai 
kreipėsi į Šv. Tėvą, prašyda
ma pertvarkyti teisinę Vil
niaus arkivyskupijos būklę, 
neimplikuojant Lietuvos oku
pacijos pripažinimo. Iki šiol 
ta linkme dar negirdėti jokio 
pajudėjimo.

Už Lietuvos ribų
Kalbant apie lietuvio kar

dinolo skyrimą, kyla ir kitas 
klausimas, būtent, kodėl ne
gavo kardinolo nė užsienio 
lietuviai?

Visų pirma todėl, kad lais
vajame pasaulyje lietuvių vys
kupų, valdančių vyskupijas, 
yra labai mažai (tik vienas — 
arkiv. K. Salatka). Vyskupai 
be vyskupijų ir paprasti ku
nigai skiriami kardinolais tik 
labai retais atvejais (pvz. 
šiais metais — kun. H. de Lu- 
bac, SJ).

Buvo beveik tikras dalykas, 
kad kardinolu taps arkiv. P. 
Marcinkus, Vatikano valstybės 
valdytojas, 60 metų amžiaus, 
ilgametis popiežių palydovas 
kelionėse. Deja, iškilusi 
“Banco Ambrosiano” byla 
įpainiojo ir arkiv. P. Marcin
kaus vadovautą Vatikano ban
ką. Tarptautinė ir italų spau
da, ypač liberalinė bei kairio
ji, ilgai puldinėjo mūsų tau
tietį, kaltindama nebūtais da
lykais. Tuo būdu nukentėjo jo 
prestižas, nors tarptautinė 
komisija, tyrusi Vatikano ban
ko veiklą, nerado jokių sukty
bių. Jos pranešime tik paminė
ta, kad Vatikano banko vadovy
bė perdaug pasitikėjusi “Ban
co Ambrosiano” vadovais. Kar
dinolų grupė-, tyrusi jo veik
lą, irgi nerado nieko įtartino. 
Reikia tikėtis, kad ištyrus vi
są bylą, mūsų tautietis arkiv. 
P. Marcinkus bus reabilituotas 
ir pagerbtas iškilia kardinolo 
skrybėle.

O tuo tarpu tenka pasidžiaug
ti, kad broliškos latvių tautos 
sūnus tapo kardinolu, kurio žo
dis bei veikla turės reikšmės 
ne tik latviams, bet ir visiems 
baltiečiams. M.

AURELIJA BALASAITIENė

Turime pripažinti, kad 1982 
metai buvo turtingi. Jei dabar
tinė ekonominė krizė ir priver
tė nevieną kiek susispausti, 
rimtai žvilgtelėjus į tuštėjan
čią kišenę, tai mūsų spauda bu
vo duosniai remiama, parapi
jos džiaugėsi gerokai padidė
jusiomis aukomis. Organizaci
jos, meno, dainos ir šokių vie
netai dirbo, kūrė, nešė džiaugs
mą visuomenei.

Spaudos puslapiuose vykusi 
polemika rodė demokratinės 
mūsų laisvės sampratą, lei
džiančią skirtingoms nuomo
nėms reikštis, tuo rodančią 
taip pat natūralią mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyveni
mo gyvybę. Tačiau visa tai 
neturėtų skatinti mus žiūrė
ti į skirtingos nuomonės reiš
kėją kaip į asmeninį priešą. 
Mano teisė reikšti nuomonę 
yra taip pat kito teisė reikš
ti savąją. Iš kritikos mokomės, 
jeigu ji nekanda.

Veiklos analizė duoda idėjų 
ir nekartą paskatina tuos ku
rie yra sustingę įprastoje va
goje, jieškoti “modus vivendi”, 
kad bendras darbas būtų sėk
mingesnis ir pasiektų plates
nes mūsų visuomenės mases.

Kartu skirtumas, toks natū
ralus visose tautose ir visais 
laikais, gali tarnauti idėjų 
pasikeitimui, nesibaiminant 
“nubyrėjimo” ar “atitrūkimo”. 
Kiekviena karta yra formuoja
ma aplinkos, o mūsų kartos yra 
nuolatinėje kryžminėje ugny
je, jieško pusiausvyros tarp 
savo tautos bei visuomenės 
reikalavimų ir savo dvasinio 
pasaulio komplikacijų. Jei 
vyresnioji karta savo dvasinę 
pusiausvyrą palaiko sentimen
tu ir prisiminimais, tai jau
nesnės kartos lietuviškume 
jieško racionaliriių šaltinių, 
kurių analizė (vyresnei kartai 
yra nevisada suprantama ir 
priimtina. Tačiau reikia sutik
ti su tuo, kad svarbiausia yra 
jaunesnės kartos domėjimasis 
lietuviškais reikalais. Jame 
rusena didžiosios vilties ki
birkštis. Tik abejingumas tupė
tų kelti rūpestį. O abejingumo 
randame visose kartose, ypač 
šeimose, kurios, netikėtai su- 

Mirus
AfA 

JONUI DIDŽBALIUI,
reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai ALBINAI, sūnėnui 
ZIGMUI DIDŽBALIUI ir visai giminei-

A. Žulys

Mielai Mamytei
AfA 

GENOVAITEI ŠEDIENEI
mirus, 

dukroms JADVYGAI, JANINAI ir IRENAI bei jų šei
moms gilią užuojautą reiškia -

L. G. Vyšniauskai R. J. Pleiniai
Anelė Lasota

Mylimam broliui
AfA 

PRANUI ANDRUŠKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui MEČISLOVUI 
su žmona bei dukterims ir kartu liūdime -

Vitkų šeima

AfA 
MIELAM TĖVELIUI

Suvalkų trikampyje mirus, 
dukrą ADELĘ CIRUŠIENĘ su šeima ir sūnų

PETRĄ nuoširdžiai užjaučiame -

O. J. Ažubaliai J. J. Kamaičiai
J. K. Liutkai O. A. Dziemionai
B. S. Prakapai O. Burdinavičienė

radusios materialinės gerovės 
patogumus, nevisada pajėgė ir 
dvasiškai savo gyvenimą taip 
tvarkyti, kad išliktų gyvi So
lidarumo ir tautinės pareigos 
jausmai. Todėl ne labiausiai 
pasiturinti visuomenės dalis 
išlaiko mūsų organizacijas ir 
spaudą, bet idealistiškai nusi
teikusi.

Idealizmo nestinga visose 
kartose, tik kartais vyresnieji 
nerodo dėmesio jaunesniems, 
dar tęsdami seną europietišką 
nuomonę, kad tik su “rimtu” 
amžiumi galima pasiekti ko 
nors reikšmingo gyvenime. 
Paskutiniaisiais dešimtme
čiais Amerikos gyvenimo pa
žangą apsprendė ne senoji 
karta, bet žymia dalimi jau
nimas. Pvz. vyresniuosius su 
skaitytuvų (kompiuterių) “pa
slaptimis” supažindina jauni 
instruktoriai, dar nepasiekę 
nė 15 metų amžiaus (“TIME” 
1983 m. sausio 4 d. nr.).

Iš savo senokai mirusio tė
vo paveldėjau vieną tradiciją: 
naujus metus pradėti su “ta
bula rasa” (nepradėta rašyti 
lenta) ir leisti gyvenimui ra
šyti į tuščius gyvenimo knygos 
lapus, pamiršti senuosius 
nesusipratimus, nesigilinti į 
nepasisekimus, mokytis iš ge
rai atliktų darbų. Visi turėtu
me prisiminti, kad esame vie
nos tautos vaikai, sudarą kūry
bingą tautos šaką, kuri ir pa
čiam kamienui gali teikti jė
gos.

Vienybė yra galima žvelgiant 
į vieną bendrą tikslą, einant 
į jį kad ir skirtingais metodais. 
O tas tikslas — lietuvybės iš
laikymas už Lietuvos ribų ir 
kova už mūsų valstybės nepri
klausomybės atstatymą. Litua
nistinės mokyklos, visų sričių 
organizacijos, politinės parti
jos ir veiksniai visu tuo rūpi
nasi. Darbo yra daug, ir vie
tos užtenka visiems. Krikščio
niškos dvasios rėmuose, lietu
viškos idėjos vedami, galime 
pasiekti daug, kasdieninio gy
venimo smulkmenose statyda
mi didįjį mūsų siekių pastatą. 
Nevisada grandioziniai darbai 
lemia istorinių įvykių raidą. 
Metodiškas, kantrus kasdieni
nis darbas, kaip nakties sar
gybos pareigūnams, užtikrins 
ir mūsų vilčių išsipildymą.

Lietuvos kuršis, kuriam Klaipėdos kraštas buvo jo tėvynė, prisijungusi prie Didžiosios Lietuvos. Baltijos jūra 
kalba jam apie praėjusius laisvės laikus (Iš leidinio “Lietuvos fotografija”)

Klaipėdos krašto lietuviškumas
Pajūrio sritis, kuria grožėjosi rašytojai, kurią puldinėjo ordinų kariai, kolonizavo vokiečiai,

A. LYMANTAS

Prieš 60 metų, apsiniauku
sį ir šlapdrabojantį 1923 m. 
sausio 15 d. ankstyvą rytą, Klai
pėdos miestas pergyveno dide
lę netikrumo įtampą. Pirmiems 
šūviams ryto tyloj pasigirdus, 
dar apytamsoj kėlėsi daugelis 
priemiesčių gyventojų ir iš 
namų palėpių stebėjo Sendva
rio, Rumpiškės ar kituose snie
gu nuklotuose laukuose tai 
bėgančias, griūnančias, tai 
vėl pakylančias ir miesto link 
artėjančias ginkluotų vyrų gre
tas. Smeltėj, kur stovėjo kpt. 
Vaucaire vadovaujamas I D. 
kare pasižymėjusių prancūzų 
kalnų šaulių dalinys, jau ku
ris laikas buvo girdėti spora
diškas, o kartais ir ilgiau už
trunkantis šautuvų tratesys.

Panašius garsus buvo galima 
girdėti ir Vitės bei Joniškės 
priemiesčiuose. Tai buvo Jo
no Budrio vadovaujami sukilė
liai, kurie supo miestą ir puo
lė aplink miestą išsidėsčiu
sias prancūzų ir vokiečių žan
darų gynybos pozicijas.

Matydami beviltišką savo pa
dėtį, apie 10 v.r. prancūzų 
kareiviai pradėjo trauktis pės
ti ir rekvizuotais miesto tram
vajais į miesto centrą ginti są
jungininkų būstinės. Bet sku
botai paruoštas gynybos žie
das jau nebegalėjo atlaikyti į 
miestą įsiveržusių sukilėlių: 
po trumpų, aštrių ir aukų pa
reikalaujančių kautynių, apie 
12 v. dienos, apsuptoji sąjun
gininkų būstinė iškėlė baltą 
vėliavą. Po to aprimo šūviai, 
pasidarė tyla. Taip, tą valan
dą ir tą dieną visų lietuvių 
ryžtu bent iš dalies išsipildė 
per amžilis puoselėtas istori
nis lietuvių tautos troškimas 
— sujungti Mažąją ir Didžiąją 
Lietuvą į vieną Lietuvos vals
tybės kūną.

GARSUS MIESTAS
Kai šiandien vėl prisimena

me 1923 m. Klaipėdą 'ir ten 
vykusius įvykius, daugeliui 
prieš akis atsiveria ir šio 
nedidelio miesto bei krašto 
įdomi, marga ir nepaprasta 
istorija, kurios jam pavydi 
net kiti Maž. Lietuvos ir Ryt
prūsių miestai. Beveik joks 
didesnis pasaulinės reikšmės 
politinis įvykis, nors ir labai 
toli, nepraeidavo neatsilie
pęs į Klaipėdos miestą, ypač 
jo gerovę. Pvz. Krymo karo me
tu Klaipėda tiesiog žydėte žy
dėjo, kai jos uostas buvo per
pildytas šimtais burinių pre
kinių laivų ir šiaurinė marių 
dalis atrodė kaip ištisas lai
vų stiebų miškas.

Per Kuršių neriją ėjo garsu
sis pašto kelias į Petrapilį. 
Juo važiavo žymiausi Europos 
diplomatai, garsiausi meninin-

o dabar — sovietiniai rusai

kai, dainininkai. Per didįjį 
miesto gaisrą vokietis pirklys 
Schliemann Klaipėdoj patyrė 
tokią nepaprastą laimę pratur
tėti, kad galėjo visiškai atsi
duoti savo archeologiniams 
pomėgiams, atrasti bei atkas
ti legendinį Trojos miestą Ma
žojoj Azijoj ir tuo sukelti 
pasaulinio masto sensaciją.

Klaipėdos mieste buvo di
džiausia anglų kolonija Bal
tijos pajūryje. Ogilviai, Simp- 
sonai, Walkeriai buvo įpras
tos pavardės Klaipėdoje. Ang
lai čia turėjo net savo para
piją ir šventovę (English 
Church).

Koks nepaprastas vaizdas 
turėjo atsiverti XIX šimtmety
je į Klaipėdos uostą įplaukian
čių laivų jūrininkams: stebėti 
arti 100 miesto pakraščiuose 
dideliais baltais sparnais be
sisukančių medžių apdirbimo 
vėjo malūnų! Klaipėda — jū
ros vėjų ir audrų perpūstas, 
pilkų neaugštų pastatų mies
tas keletą metų buvo visos 
Prūsijos karalystės sostinė. 
Joje lankėsi carai ir kara
liai.

Klaipėdos krašto kaimų ir 
laukų kapinėse ilsisi daug 
žymių Maž. ir Didž. Lietuvos 
vyrų. Jų tarpe paskutinį atil
sį surado ir garsusis 1831 m. 
Lietuvos sukilimo vadas Gel
gaudas. Apie neramią Klaipė
dos krašto istoriją kalbėjo 
per šimtmečius laukuose išli
kę švedų apkasai. Klaipėdos 
krašte yra padavimais apipin
tas Rambyno kalnas su garsią
ja senovės lietuvių šventvie
te. Klaipėdos krašto likimas 
buvo sprendžiamas I D. karo 
laimėtojų. Jo vardas nuolat 
minimas tarptautiniuose foru
muose Versalyje, Ženevoje, 
Haagoje. Klaipėdoj Lietuva 
1923 m. sausio mėn. 15 d. per
gyveno vieną savo gražiausių 
ir triumfaliausių momentų is
torijoje.

GROŽĖJOSI RAŠYTOJAI
Bet ne vien tik dėl savo nuo

stabios istorijos Klaipėdos 
kraštas įdomus. Jis iš visų Maž. 
Lietuvos sričių pasižymi ir 
savo nepaprastu gamtos gro
žiu. Mes, kurie ten gimėme ir 
užaugome, galbūt ne perdau- 
giausia į tai kreipdavome 
dėmesį. Bet kiek jis su ne
paprasta meile svetimųjų 
aprašytas, kiek pavaizduotas 
ant menininkų drobių! Pvz. 
tik trumpą laiką Klaipėdos 
krašte pabuvęs ir prieš ke
lerius metus miręs didysis vo
kiečių dramaturgas Zuckma- 
yer biografinėje savo knygo
je (“Alles waer’s ein Stueck 
von mir”) rašo, kad jokioje 
atogrąžų saloje jis nebūtų 
galėjęs gyventi tokioje rojaus 
aplinkoje, kaip Kuršių neri

joj. “Mieliausiai aš ten bū
čiau pasilikęs visam laikui”.

Kitas pasaulinio garso rašy
tojas ir Nobelio premijos lau
reatas Thomas Mann net savo 
vasarnamį buvo nerijoje pa
sistatęs. Nors pats kilęs iš 
šiaurinės Vokietijos ir para
šęs savo pagarsėjusią Luebe- 
cko pirklių Buddenbrookų šei
mos istoriją bei romaną, pa
stebi, kad tokios Baltijos 
ir tokios vietovės dar niekad 
nepažinęs.

PIRMIEJI KALAVIJUOČIAI
Bet šiandien, nors ir tik pra

bėgomis žvelgdami į seną Klai
pėdos miesto ir krašto istoriją, 
galime įsivaizduoti, kad 1252 
m. pavasarį iš Rygos atplaukę 
ir Kuršių mariose pirmą kartą 
inkarą išmetę kalavijuočių 
ordino pasiuntiniai nelabai 
žavėjosi krante regimais tam
siai žaliais miškais, judančiu 
nerijos smėliu, besikaitalio
jančiu Baltijos jūros ir Kur
šių marių vandens koloritu. 
Tuomet atplaukusieji buvo 
šalti profesijonalai: kartogra
fai, architektai, strategai ir 
Europos pilių bei tvirtovių 
statybos specialistai, kurių 
nejaudino šių dienų rašytojų 
aprašytas krašto grožis. Jie 
nuo augščiausios nerijos viršu
kalnės įtemptais žvilgsniais 
jieškojo strateginės vietos pi
liai statyti.

Vieta pagaliau buvo surasta 
ties Danės upės išplauka į Kur
šių marias. Ir taip dar tų pa
čių metų vasarą kalavijuočių 
ordino magistras bei Livoni
jos vyskupas pasirašė ne tik 
naujai statomos pilies, bet ir 
busimojo Klaipėdos miesto 
įsteigimo aktą.

Pagal svetimoje ir nedrau
giškoje teritorijoje statomų 
pilių praktiką, pradinei pilies 
statybai buvo naudojami stip
rūs rąstai, suverčiami pylimai. 
Žinoma, senieji prūsai, kurie 
europietinės technikos atžvil
giu dar buvo atsilikę ir dar 
naudojo titriagą ugniai skelti, 
suprato kas dedasi jų žemėje. 
Sėsliems ir ramiems Nemuno 
žemupyje gyvenantiems skal
viams buvo aišku, kad stato
mos tvirtovės ar pilies už
davinys buvo tapti abu ordi
nus (kryžiuočius ir kalavijuo
čius) jungiančiu paskutiniu 
grandinės žiedu, atstumti juos 
ir žemaičius nuo jūros, užda
ryti Lietuvai vandens kelią, 
plieno, vario ir kitų gyny
bos reikmenų įvežimui.

Vos tik pirmuosius pylimus 
supylus, prasidėjo kruvinoji 
Klaipėdos pilies istorija. Že
maičiai ir skalviai pradėjo 
pulti statytojus, trukdyti jų 
darbus, tačiau nesuderindami 
savo veiksmų, jie nedaug te- 

(Nukclta j 5-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
KRAŠTOTYRININKŲ DARBAI
Lietuvos paminklų apsaugos 

ir kraštotyros draugijos centro 
tarybos posėdis buvo sušauktas 
Vilniuje 1982 m. gruodžio 23 d. 
Įvadiniu žodžiu jį pradėjo cent
ro tarybos prezidiumo pirm. L. 
Diržinskaitė-Piliušenko. Pirma
sis jos pavaduotojas K. Račkaus
kas kalbėjo apie, 1982 m. atlik
tus darbus, susietus su Sovietų 
Sąjungos šešiasdešimtmečiu. 
Kraštotyros draugija, turinti 
apie 95.000 narių, rinko medžia
gą apie kovas už sovietinę val
džių, tautų draugystę, tvarkė bei 
atnaujino sovietinių partizanų 
bunkerius, sovietų karių kapus. 
Sovietų Sąjungos šešiasdešimt
mečio proga Vilniuje buvo su
rengta kraštotyros darbų paro
da, kurią taip pat atidarė L. Dir
žinskaitė-Piliušenko. Pagrindi
nis dėmesys toje parodoje teko 
Maskvos peršamai tautų drau
gystei, Sovietų Sąjungos—Vokie
tijos karui, sovietinių partiza
nų veiklai Lietuvoje. Parodą pa
pildė kolchozų, sovchozų, moky
mo įstaigų istorijos, sovietinių 
kovotojų ir darbo veteranų atsi
minimai. Tik pačioje pranešimo 
pabaigoje prasitariama, kad pa
roda turėjo darbų ir gamtoty
ros, paminklotyros, etnografi
jos, kalbos bei tautosakos klau
simais.

PALAIDOJO A. RIMKŲ
1982 m. gruodžio 20 d. po ilgos 

ir sunkios ligos Vilniuje mirė 
penkiasdešimtųjų savo amžiaus 
metų nespėjęs užbaigti Antanas 
Rimkus, kompartijos centro ko
miteto narys, nuo 1973 m. iki mir
ties ėjęs švietimo “ministerio” 
pareigas. Velionis buvo baigęs 
Telšių mokytojų seminariją, vė
liau — Klaipėdos mokytojų insti
tutą ir pedagoginį Vilniaus insti
tutą. Jam teko dirbti "Klaipėdos 
miesto partijos komiteto sekre
toriumi. Į politinius dirvonus A. 
Rimkų nukreipė studijos Sovie
tų Sąjungos kompartijos centro 
komiteto visuomenės mokslų 
akademijoje. Grįžęs Vilniun, 
dirbo augštosios partinės mo
kyklos politinės ekonomijos 
katedros vedėju, direktoriaus 
pavaduotoju, vilniškės kompar
tijos centro komiteto mokslo ir 
mokymo įstaigų skyriaus vedėju, 
kol pagaliau buvo paskirtas švie
timo “ministeriu”. Nekrologą 
pasirašė visi didieji komparti
jos veikėjai. Palaidotas gruo
džio 23 d. Antakalnio kapinėse. 
Prie kapo su velioniu atsisveiki
no švietimo “ministerio” pava
duotojas V. Spurga, kompartijos 
centro komiteto mokslo ir moky
mo įstaigų skyriaus vedėjas V. 
Baltrūnas, iš Maskvos atvykęs 
Sovietų Sąjungos švietimo mi
nis cerio pavaduotojas V. Korot
kovas. Mokytojų vardu kalbėjo 
“socialistinio darbo didvyre” 
laikoma B. Šlevinskiėnė, moks
leivių — vilnietė T. Gončarova.

GIRTUOKLIŲ IŠDAIGOS
Liūdnas girtuoklių išdąigas 

atskleidžia “Valstiečių Laikraš
čio” 1982 m. 153 nr. paskelbtas 
D. Narkevičienės ir A. Orinto 
pranešimas “Išvažiavo alaus. . .” 
Esą Pasvalio rajono Joniškėlio 
sovchozo vairuotojai Petras Va- 
lašinas ir Konstantinas Turo
vas, pritrūkę degtinės, po vidur

nakčio išvažiavo į Pakruojo ra
joną pasijieškoti alaus. Keliu 
Joniškėlis—Linkuva lėkė vėju, 
kol pagaliau P. Valašino vairuo
tas automobilis Dvariukų gyven
vietėje atsidaužė į pakelės me
dį. K. Turovas mirė nelaimės 
vietoje, o P. Valašinas išliko gy
vas. Pakruojo rajono kolchozo 
“Į šviesią ateitį” traktorininkas 
Alfonsas Dabšys, visiškai girtas, 
su savo traktoriumi iš šalutinio 
kelio staiga įvažiavo į plentą 
Pakruojis—Panevėžys. Į trakto
rių atsidaužė lengvasis automo
bilis, nukentėjo juo važiavęs pa
nevėžietis Pranas Rudzinkas, jo 
žmona ir dukra. Panašią nelai
mę tame plente sukėlė ir girtas 
Pakruojo rajono Žvirblonių sov
chozo traktorininkas Stanislo
vas Jonaitis. Sovchozo vadovai, 
jį.gelbėdamų rinko parašus, pra
šydami, kad būtų perduotas ko
lektyvo auklėjimui. Teismas bet
gi negalėjo tokio prašymo pa
tenkinti, atsižvelgdamas į nusi
kaltimo aplinkybes ir pasekmes;

PAMINKLAS UKMERGĖJE
Centrinėje Ukmergės miesto 

aikštėje 1982 m. gruodžio 14 d. 
atidengta iš bronzos išlieta “Vė
liavnešių” skulptūra, sukurta 
skulptoriaus V. Krūtinio ir ar
chitektės D. Banienės. Ją sudaro 
trijų Maskvai tarnavusių revo- 
liucininkų figūros, pasak ofi
cialaus pranešimo, “simbolizuo
jančios darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentų vienybę”. Pro
pagandine skulptūra džiaugėsi 
Ukmergės rajono vykdomojo ko
miteto pirm. A. Bernotas, to ra
jono kompartijos komiteto I 
sekr. A. Ridulis. Apie sovietinių 
revoliucininkų veiklą Ukmergės 
apskrityje kalbėjo iš Vilniaus 
atvykęs prie kompartijos cent
ro komiteto įsteigto partijos 
istorijos instituto direktorius 
R. Šarmaitis.

BALDAI OLANDIJAI
Gamybinis “Kauno baldų” su

sivienijimas Olandijon išsiuntė 
pirmą šviesių tonų stalų siun
tą. Du tūkstančius tokių stalų 
yra užsakiusi Olandijos firma 
“Sodim”. Susivienijime projek
tuojamas naujas buitinių baldų 
rinkinys “Miglė”, pakeisiantis 
“Rusnę”. Jis bus įdomesnis, la
biau pritaikytas dabartiniams 
pastatams. “Aitvaro” ir “Puti
no” svetainės baldų rinkinius 
pakeis dailesnis “Viesulas”.

NESĖKMINGAS BANDYMAS
Vilnietis J. Charkevičius, nie

kur nedirbantis, girtaujantis, 
keturis kartus teistas už vagys
tes, bandė išeiti iš drabužių 
krautuvės, apsirengęs jam la
biausiai patikusia eilute. Iš
radingą vagišių už skverno nu
tvėrė pardavėjos. Jam teismas 
paskyrė šešerius metus laisvės 
atėmimo.

ŠILUTĖS “ĄŽUOLIUKAS”
Šilutė susilaukė “Ąžuoliuku” 

pavadinto 280 vietų vaikų darže
lio-lopšelio. “Ąžuoliukas” yra 
aštuntoji tokia priešmokyklinė 
vaikų įstaiga šiame mieste. Są
matinė jo statybos vertė-421.000 
rb. Devintąjį vaikų darželį-lop- 
šelį ruošiamasi statyti trečia
jame gyvenamųjų namų kvarta
le. V. Kst.

Iškilmingos vakarienės metu Venecuelos Valencijoje, kur vyskupas aplankė vietos lietuvius. Iš kairės: VANDA 
BALIUTAVIČIENĖ, vysk. V. BRIZGYS, AUDRONĖ SUROŠAITĖ

S HAMILTON

@ LIETUVIAI PASAULYJE

SKAUTŲ VEIKLA. Gruodžio 
11 d. skautai kartu su tėvais ir rė
mėjais atšventė Kūčias. Klebonui, 
kun. J. Liaubai pasakius tai pro
gai pritaikytą žodį ir palaiminus 
Kūčių stalą, visi pasivaišino tra
diciniais Kūčių patiekalais. Po 
vakarienės sekė kalėdinis monta
žas, įjungęs visus skautus ir skau
tes, kuris buvo baigtas Kalėdų se
nio atvykimu iš Lietuvos. Dėko
jame visiems vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie šio renginio 
pasisekimo.

IŠKILMINGA SUEIGA Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga 
įvyks vasario 6 d. po antrųjų pa
maldų parapijos salėje. Bus pa
kartotas scenovaizdis “Antanuko 
rytas” iš V. Krėvės “Šiaudinės 
pastogės”, kuris buvo suvaidin
tas 1982 m. Dainavoje.

KADANGI ŠIE METAI yra pa
skelbti “Aušros” metais, o lietu
viškas žodis ir spauda yra mūsų 
tautinio susipratimo ginklai, kvie
čiame tėvus užsakyti savo vaikams 
“Skautų Aidą”.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ 
bus kovo 13 d., skautų rėmėjų ko-, 
miteto rengiamas kaukių balius 
— vasario 12 d.

“Širvintos-Nemuno” 
tunto vadovybė

DR. A. T. GAILIUS vasario 1 d. 
persikels į naują vietą: 648 Main St. 
East, Hamilton, Ont. Tel. 545-2433.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI rem
ti būrelio vadovas St. J. Dalius 
surinko įnašus iš narių-rėmėjų 
už 1983 m. Sumokėjo už pusę me
tų po $6: E., Lesevičienė, A. Mingė- 
la, T. Mureika; po $10: dr. O. Va
laitienė, J. Valaitis. Sumokėjo už 
1983 m. po $12: dr. A. Gailius, B. 
Grajauskas, I. Jakimavičiūtė, J. 
Jasimienė, M. Juodis, St. Kačins
kas, J. Krištolaitis, Vladas Kybar
tas, P. Latauskas, A. Liaukus, J. 
Mikšys, V. Narkevičius, B. Pakal
niškis, P. Pleinys, R. Rimkevičie- 
nė, R. Rožanskas, L. Skripkutė, A. 
Stasevičius, A. Šilinskis, I. Var
nas; po $15: E. Lengnikas, E. Leng- 
nikienė, J. Liaugminas, Z. Pulia- 
nauskas, A. Tėvelis, P. Vaitonis, 
dr. B. Vidugiris; po $20: J. Astas, 
L. Bacevičius, A. Buinys, P. Jan
kus, J. Kažemėkas, J. Lekutis, V. 
Leparskas, V. Morkūnas, A. Patam
sis, P. Sakalas, E. Sakavičienė, V. 
Venckevičius; po $25: P. Baronai
tis, E. Kronienė, dr. V. Kvedaras; 
po $30: St. Dalius, K. Mileris, J. 
Svitas; $50: B. Grinius.

Iš būrelio pasitraukė a.a. Petras 
Bulkė, kuris buvo būrelio rėmėju 
13,5 metų, ir prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, kuris buvo būrelio rėmėju 
nuo pat įsteigimo dienos 17 metų.

Naujai į rėmėjų eiles įsijungė 
A. Lukas ir J. Miltenis sumokėda

mi už visus metus po $12, J. Bersė- 
nas ir J. Butkevičius, sumokėdami 
po $15, J. Grigalius, sumokėdamas 
$20, dr. A. Saunoris, sumokėdamas 
$30. Šį dvigubą būrelį sudaro 59 
nariai.

Vienkartine auka prisidėjo J. 
Silickas $40 ir P. Šimonis $10. Šie 
du aukotojai yra iš Brazilijos, au
ką įteikę per hamiltoniškį A. Liau
kų. Taipgi vienkartine auka pri
sidėjo A. Obcarskis, $10, J. Steib- 
lys $20, E. A. $25.

Surinkti pinigai iš narių-rėmė
jų įnašų $1.059 buvo sausio 4 d. 
įnešti į Šalpos Fondo komiteto 
sąskaitą “Talkoje”, o iš ten sausio 
7 d. persiųsti Vasario 16 gimnazi
jai. Nuo būrelio įsteigimo 1965 m. 
rugsėjo 1 d. iš viso surinkta ir 
išsiųsta Vasario 16 gimnazijai 
$12.705.

PRIEŠ KALĖDAS gautas iš Va
sario 16 gimnazijos VI kl. moki
nių sveikinimas būrelio vadovui 
ir visiems rėmėjams su gražia pa
dėka už pastovią paramą, kuri įga
lina juos mokytis savoje lietuviš
koje gimanzijoje.

Taipgi gautas platus naujojo 
gimnazijos direktoriaus A. Smi
to laiškas, kuriuo dėkoja už para
mą ir pažymi, kad gimnazijos ir 
bendrabučio išlaikymas metams 
kainuoja apie 1.190.000 vokiškų 
markių. 842.000 markių gaus iš vo
kiečių valdžios, o likusias 348.- 
000 markių reikia surinkti iš kitų 
šaltinių bei rėmėjų būrelių.

1982 m. gruodžio 17 d. KLB Ha
miltono apylinkės revizijos komi
sija patikrino būrelio atskaitomy
bės pajamų-išlaidų dokumentus 
bei kasos knygą jr viską rado tvar
koje.

Kredito kooperatyvas- “Talka” 
Vasario 16 gimnazijos paramai 
paskyrė $1.000 ir juos jau pasiun
tė. Iki šiol "Talka” yra paskyrusi 
ir išsiuntusi gimnazijai paremti 
$22.160.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

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

Rochester, N. Y.
MINDAUGO TOMONIO mokyk

los Kalėdų eglutės programa ir 
vaišės įvyko 1982 m. gruodžio 19 
•d. Šv. Jurgio lietuvių salėje po 
11 v. Mišių. Vaišes organizavo tė
vų komitetas, programą atliko 
mokyklos mokiniai, paruošti mo
kytojų. Atsilankė su dovanomis 
ir Kalėdų senelis — Vladas Keiba.

KALĖDŲ NAKTĮ Bernelių Mi
šių metu giedojo Liet. Bendruo
menės choras. Mišias atnašavo 
kun. J. Vaškys. Giesmes paruo
šė ir vargonais grojo Jonas Ado
maitis ir Raimundas Obalis. So
lo giedojo Birutė Čypienė.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ ruo
šė Liet. Bendruomenės valdyba. 
Labai gražiai buvo išpuošta sa
lė dekoratorių Angelės Dziako- 
nienės ir Eugenijos Bulsienės. 
Šeimininkavo choristės, vadovau
jant E. Bulšienei ir A. Dziako- 
nienei.

Choras, giedojęs švenčių pamal
dų metu, dar įsįpareigojo giedoti 
sausio 23 d. specialiame kalinių- 
kankinių minėjime ir Vasario 16 
šventėje. Šiaip choras intensy
viai ruošiasi dainų šventei ir jau 
baigia paruošti šventės repertua
rą. Choro valdybą sudaro Andrius 
Cięminis, Angelė Dziakonienė ir 
Eugenija Bulsienė.

LIETUVOS KALINIŲ - KANKI
NIŲ dieną surengė Šv. Jurgio pa
rapijos religinio auklėjimo k-tas. 
Buvo specialios pamaldos, pa
mokslas, radijo programa. Po pa
maldų paskaitą skaitė Gintė Da- 
mušytė iš Niujorko.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA organizuoja piniginį 
vajų PLB seimui, dainų šventei, 
jaunimo kongresui ir sporto šven
tei paremti. Suprantama, rengėjų 
komitetai nieko negalės suruošti, 
jei jų iždas bus tuščias. O rengia
mos šiais metais Lietuvių Dienos 
yra didelis ir reikšmingas įvykis 
laisvų pasaulio lietuvių istori
joje.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
pirmas pusmetis baigtas sausio 19 
d. Pradedant antruoju pusmečiu, 
mokyklos vedėjo pareigas eina mo
kytojas Vytautas Žmuidzinas.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

TALKA
. MOKAME UŽ:

— depozitus (P.C.A.).................6%
— santaupas........................ 73/a%
= kasdienines palūkanas
= už santaupas.........................7%
= term, depoz. 1 m............... 9'/2%
= term, depoz. 3 m.................  10%
— reg. pensijų fondo............... 9%
= 90 dienų depozitus ......... 9'/4%
= IMAME UŽ:
— nekiln. turto pask...............  12%
= asmenines paskolas......... 17%

IR K'
KELIONĖS l

Simon’s
Travel 

kviečia keliauti 
kartu!

LIETUVĄ 1983!!!
1. Gegužės
2. Gegužės
3. Gegužės
4. Birželio
5. Liepos
6. Liepos

12
19
26
23

7
14

7. Liepos
8. Rugpjūčio
9. Rugsėjo

10. Rugsėjo
11. Spalio
12. Gruodžio

21
11

1
8
6

19
dienos iš Toronto ir Montrealio vienos arbaSkelbiamos išvykimo 

dviejų savaičių kelionių į Vilnių arba i Vilnių ir kitus Europos miestus.

* Priimame velykinių dovanų užsakymus giminėms Lietuvoje 
(automobilių ir 1.1.)

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliams 
bei seserims, vyrui ar žmonai-

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2
Tel.(416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

The Marlatt l̂ toAnaTnai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd, (E°st of Sanford) HAMILTON, Ontario

JA Valstybės
Politinių studijų savaitgalį 

Los Angeles mieste, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salė
je, sausio 29-30 d.d. rengia LB 
Vakarų apygardos valdyba, Lie
tuvių Fronto Bičiulių sambūris 
ir vietinis Lietuvių Jaunimo Są
jungos skyrius. Bendrinė savait
galio tema — “Dėmesys dabar
ties problemoms”. Dalyvauti su
tiko: buvęs laikinosios Lietuvos 
vyriausybės ministeris dr. Adol
fas Damušis, JAV LB krašto val
dybos pirm. dr. Antanas Butkus 
ir prezidiumo pirm. dr. Kazys 
Ambrozaitis. Numatytos trys 
paskaitos — “Išeivijos laisvini
mo jėgų suderinimas”, “Sukili- 
minė vyriausybė, NKVD ir Ges
tapo klastotės”, “Politinio ir 
kultūrinio išeivijos darbo dar
na”. Jas papildys svarstybos — 
“Išeivijos darbai tautos akimis”, 
“Idėjos artėjančiam V-jam pa
sauliniam lietuvių jaunimo kon
gresui”, “Artimieji išeivijos dar
bai laisvinimo srityje”. Jose da
lyvaus jaunimo ir vidurinės kar- 
tos atstovai.

Steigiamasis naujos organiza
cijos “Freedom Federation” 
(“Laisvės Federacija”) posėdis 
įvyko Vašingtone 1982 m. lapkri
čio 6-7 d.d. Jon norima įjungti 
visas etnines grupes, kurių ša
lis yra užgrobusi Sovietų Są
junga arba kurios yra tapusios 
satelitinėmis jos valstybėmis ir 
atsidūrusios Maskvos kontrolė
je. Lietuviams šiame posėdyje 
atstovavo: JAV LB veikėjai Auš
ra Zerr ir Linas Kojelis, ALTos 
veikėjas dr. Jonas Genys. Ste
bėtojos teisėmis dalyvavo Lietu
vių Moterų Federacijos atstovė 
Jūratė Micutaitė. Įstatus bus 
stengiamasi taip paruošti, kad 
“Laisvės Federacijon” galėtų 
įsijungti ir kitos tautinių grupių 
organizacijos, tačiau balsavi
muose kiekviena tautybė turės 
tik po vieną balsą. Apie naujos 
organizacijos struktūrą b e i 
tikslus kalbėjo jos steigėjas Ch. 
Gerstenas — darbo unijų “AFL- 
CIO” centro pareigūnas. “Lais
vės Federacija” etninių grupių 
suvienijimu stengsis derinti sa
vo veiklą, siekti tvirtesnės įta
kos JAV vyriausybės užsienio 
politikoje.

Vašingtono lietuviai džiaugia
si grįžimu metus sunkiai sirgu
sio savo kapeliono — dominin-. 
kono kun. dr. Tomo Žiūraičio, 
kuris taipgi yra ir Pentagono ka
rininkų bei tarnautojų kapelio
nas. 1981 m. gruodžio 17 d. jam 
buvo padaryta šešias širdies 
kraujagysles pakeitusi opera
cija. Sutrikimas prasidėjo su 
kojomis, iš kurių tos kraujagys
lės buvo išimtos. Prasidėjus ko
jų tinimui, gydytojai konstata
vo, kad yra įvykęs užkrėtimas 
susiuvant kojų žaizdas. Tos žaiz
dos ilgai negijo, didėjo ir gilėjo. 
Buvo svarstomas abiejų kojų 
amputavimas iki pusės. Tik po 
šešių papildomų operacijų kun. 
T. Žiūraitis pradėjo stiprėti ir 
atsigauti praėjusį rudenį. Da
bar jau vaikščioja, važinėja au
tomobiliu ir ruošiasi pradėti 
dvigubo kapeliono darbą.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse 

džiaugiasi nauja savo sale, ku
rią kun. J. Petraitis, MIC, pa
šventino 1982 m. lapkričio 27 d. 
Salės krikšto tėvais buvo pa
kviestos dvi veikėjų poros: vy
resniajai kartai atstovavo Jonė 
Stočkūnienė ir Juozas Bukaus
kas, jaunajai — Miriam Griškai- 
tė ir Jurgis Persico-Bukauskas. 
Meninę programą atliko tauti
nių šokių grupė, veikianti jau 
11 metų, vadovaujama J. Persi- 
co-Bukausko. Vakarienės metu 
šventės dalyvius aptarnavo jau
nimas. Draugijos vakaras už
baigtas šokiais.

Australija
Australijos Lietuvių Dienos 

Melburne buvo pradėtos pamal
domis Šv. Patriko katedroje 1982 
m. gruodžio 26 d. Iškilmingas Mi
šias su lietuviais kunigais kon- 
celebravo arkiv. dr. Little, ta
ręs įvadinį žodį. Skaitymus atli
ko ALB krašto valdybos pirm. A. 
Pocius ir Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pirm. V. 
Čižauskas. Aukas atnešė tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
mergaitės. Giedojo Melburno 
lietuvių choras ir “Spindulio” 
ansamblis iš Los Angeles. Ofi
cialioji atidarymo dalis įvyko 
Dallas Brooks salėje. ALB kraš
to valdybos pirm. A. Pocius pir
miausia pranešė, kad yra gauti 
sveikinimai iš PLB valdybos 
pirm. V. Kamanto ir VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio. Toliau jis pasi
džiaugė gražia kalėdine dovana: 
senatorius Austin Lewis gruo
džio 14 d. senate iškėlė sovietų 
pavergtų Baltijos tautų klausi
mą. Australijos senatas vienbal
siai pasisakė už laisvo apsi

sprendimo teisę Baltijos valsty
bėms ir įpareigojo Australijos 
vyriausybę šį reikalą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

Australijos parlamento pirm. 
B. Sneddenas, sveikindamas Lie
tuvių Dienų dalyvius, apgailes
tavo Lietuvos kančias, laisvės 
netekimą, jos žmonių išblašky
mą po visą pasaulį. Ši skriauda 
bus atitaisyta, tik reikia saugo
ti bei išlaikyti savo tautos kul
tūrą ir tradicijas. Pasak jo, Aust
ralijos lietuviai sėkmingai žen
gia šia kryptimi, pasinaudoda
mi Australijoje rasta laisve. 
Australijos parlamento narys P. 
Falconeris, dažnas svečias lie
tuvių renginiuose, šį kartą atsto
vavo Australijos imigracijos mi- 
nisteriui J. C. Hodgesui, per- 
skaitydamas jo sveikinimą, ska
tinantį tautinės lietuvių kultū
ros išlaikymą Australijoje. Me
ninę programą dviem dainom 
pradėjo “Spindulio” ansamblis 
iš Los Angeles, pašokęs ir porą 
tautinių šokių. Ją tautiniais šo
kiais pratęsė D. Antanaitės ir 
V. Strauko vadovaujama Mel
burno tautinių šokių grupė “Gin
taras”. Oficialią dalį užbaigė 
Melburno “Dainos sambūris” ir 
Geelongo vyrų choras, diriguo
jamas D. Levickienės, su orkest
ru atlikęs pirmą veiksmą iš K. V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kas
tytis”. Jungtiniam chorui talki
no solistai — Z. Jokūbaitis, J. Ru- < 
bas, L. Vaičaitis ir V. Zdanavi
čius.

Po oficialiosios LD atidarymo 
dalies buvo surengtas priėmi
mas garbės svečiams Lietuvių 
Namų salėje. Čia jautrų žodį 
tarė Melburno arkiv. dr. Little, 
iškėlęs savo rankas. Esą taip 
prie kryžiaus buvo prikalta Lie
tuva. Po didelės kančios atėjo 
Kristaus Prisikėlimas. Savo tau
tinio prisikėlimo susilauks ir 
Lietuva. Dienų dalyviai turėjo 
progą susitikti su valdžios atsto
vais, atnaujinti turėtas pažin
tis arba užmegzti naujas.

Vokietija
A.a. prof. J. Strauchas, dirbęs 

filosofijoj istorijos docentu 
Kauno universitete, vokiečių 
gimnazijos direktorium Kaune, 
mirė 1982 m. lapkričio 13 d., su
laukęs 95 metų amžiaus. Su ki
tais vokiečiais buvo repatria- 
vęs VpĮde.tįjon 11)41. nu, pradžio
je. Kai Lietuvą okupavo vokie
čiai, jį norėjo susigrąžinti Kau
no universiteto filosofijos fa
kultetas, bet švietimo vadyba 
negavo okupacinės valdžios su
tikimo. J. Strauchas apsilankė 
Kaune 1942 m. rudenį, bet Gesta
po buvo suimtas gruodžio 20 d. 
ir prievarta grąžintas Vokieti
jon. Pokaryje 1946-49 m. dėstė 
filosofijos istoriją Pabaltijo uni
versitete Hamburge ir Pinne- 
berge. Susilaukęs pensijos, reiš
kėsi V. Vokietijoje įsteigtoje 
baltiečių-vokiečių draugijoje.

Lenkija
Lietuvių Visuomeninės Kul

tūros Draugijos sidabrinė su
kaktis paminėta Punske 1982 m. 
gegužės 23 d. Trumpą praneši
mą paskelbė Torontą labai vė
lai pasiekęs draugijos leidžia
mos “Aušros” 1982 m. 2 nr. Ju- 
bilėjinis posėdis įvyko Punsko 
lietuvių gimnazijos salėje. Jo 
dalyvius su LVK Draugijos nuei
tu keliu supažindino centro 
valdybos pirm. Romas Vitkaus
kas. Įdomią koncertinę progra
mą atliko saviveiklininkai, į ku
rių eiles įsijungė vaikų darže
lio lankytojai ir pradinės mokyk
los mokiniai. Po pertraukos bu
vo aptarti LVK Draugijos reika
lai. Karštų diskusijų susilaukė 
valdybos pirm. R. Vitkausko ofi
cialioje dalyje padarytas pra
nešimas. Daug kam jis atrodė ne
išsamus, neatskleidęs tų sunku
mų, su kuriais 25 metų laikotar
pyje susidūrė LVK Draugija ir 
visa lietuviškoji visuomenė. 
Centro valdybos nariai paprašė 
valdybos prezidiumą tą praneši
mą papildyti ir pateikti sekan
čiam visų valdybos narių posė
džiui. Apie neperiodinės “Auš
ros” leidimo problemas kalbėjo 
red. Eugenijus Petruškevičius. 
Centre valdyba nutarė pasiųsti 
prašymą atitinkamoms valdžios 
įstaigoms, kad “Aušrą” būtų leis
ta paversti mėnraščiu. Centro 
valdybos prezidiumo pirminin
ku vėl išrinktas Romas Vitkaus
kas, pavaduotoju —Juozas Bliū- 
džius, sekretoriumi — Algirdas 
Nevulis, nariais — Juozas Pa
ransevičius, Jonas Vaina, dr. 
Bronius Makauskas ir Petras 
Dapkevičius. Seniau centro val
dybos prezidiumą sudarė devy
ni asmenys, dabar jų skaičius 
sumažintas iki septynių. Kandi
datuoti į prezidiumą atsisakė 
buvusieji jo nariai — Kostas 
Sidaris, Gediminas Kraužlys, 
Klemensas Jurkūnas ir “Aušros” 
red. Eugenijus Petruškevičius.



Klaipėdos krašto lietuviškumas
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

galėjo pakenkti. Tik kai Klai
pėdos pilis jau buvo pastaty
ta, visi subruzdo. Ir kunigaikš
tis Gediminas, pasiuntęs regu- 
larią savo kariuomenę, Klai
pėdos pilį iki pamatų sunai
kino.

KOVA SU ĮSIBROVĖLIAIS
Įdomu, kad į kovą prieš įsi

brovėlius labai aktyviai įsi
jungė ir šiaip ramūs jūros ruo
že gyvenantys kuršiai. Savo 
dideliame įtūžime prieš oku
pantą jie kaikuriuos pagau
tus kalavijuočius net degino 
ant laužo. Tad ne be reikalo 
dūsavo anų laikų ordino kro
nikininkas: “Klaipėdėlė
(Muemmele) buvo perdaug toli
— pats Dievas turėjo ją globo
ti”.

Nors pilis dar keletą kartų 
buvo sunaikinta, bet kalavijuo
čiai taip lengvai nepasidavė. 
Grįžę su vis stipresnėmis pajė
gomis, jie metų laikotarpyje 
vietoje medinės pilies pastatė 
mūrinę ir, kaip seni Klaipėdos 
pilies vaizdai ir brėžiniai pa
rodo, iš visų pusių ją apsupo 
vandeniu.

Žinoma, tokios pilies paėmi
mas būtų pareikalavęs iš lietu
vių ir jų giminaičių prūsų daug 
aukų ir laiko. Be to, Lietuvos 
valdovai, kurie iš viso Lietu
vos vakarais, jos pajūriu ir 
išėjimu į jūrą susidomėdavo 
tik “pagal būtiną reikalą”, ne
rodė ypatingų pastangų paša
linti ir šios naujai prūsų ir lie
tuvių žemėje įsikūrusios vo
kiečių tvirtovės.

Net jau ir žymiai vėliau, po 
garsiosios Melno sutarties, Ne
muno upės žiotys su Klaipėdos 
kraštu pasiliko ordino ranko
se. Skalvių, žemaičių ir nadru
vių apgyventame Klaipėdos 
krašte bei Nemuno žemupyje 
per šimtmečius klestėjo ir stip
rėjo germanizacija ir vokiečių 
ekspansija, o iš pačios Klai
pėdos pilies buvo rengiami ka
riniai ekspediciniai žygiai į 
Lietuvą (Litauerzuege).

MIESTE IR KAIME
Vokiečiai nekariškiai gyve

no tik pačiame mieste prie 
tvirtovės. Mieste jie statė 
savė šverttoveš, užsiėmė preky
ba ir amatais. Tokiu būdu Klai
pėdos miestas jau nuo pra
džios įgavo būdingus vokiškos 
kolonizacijos rytuose bruo
žus, kurie išliko iki vėlesnių 
laikų. Tik XVI š., įsikūrus 
Prūsijos hercogystei, vokiečiai 
miestelėnai pradėjo drįsti 
kelti koją ir į patį kraštą (Hin
terland). Čia jie su laiku tapo 
dvarininkais, smuklių savinin
kais, pirkliais, nors koloni
zacinis jų įsiskverbimas į šią 
prūsų-lietuvių žemę nepajėgė 
pakeisti to krašto veido.

Senieji šalies gyventojai, 
nors ir neturėjo teisės įsikur
ti mieste, bet ten ir nesiver
žė. Tokių už miesto ribų gyve
nančių vietinių 1540 m. Klai
pėdos komtūrija savo knygose 
(Grosses Aemterbuch) yra už
rašiusi per 8000.

Lietuvius ir prūsus germani
zacija pamažu pradėjo palies
ti po Prūsijos karalystės įstei
gimo. Bet ir tuomet vietiniai 
prūsai-skalviai ilgai laikėsi 
savo kalbos. Pvz. reformacijai 
Prūsijoj paplitus, valdžia ra
do reikalo dar 1545 m. išleisti 
prūsams jų kalba katekizmą. 
Taip prūsų ir lietuvių artima 
giminystė dar kelis šimtus me
tų padėjo prūsams atsilaikyti 
nuo visiško išnykimo. O ir vė
liau, kai jau buvo prieita prie 
prūsų-lietuvių asimiliacijos, 
prūsai nepriėmė vokiečių kal
bos, o perėmė giminingąją sa
vo brolių lietuvių kalbą. Kaip 
rodo Trautmanno vardynas, 
asimiliacijos procese prūsai 
sulietuvino ir savo pavardes. 
Taip pvz. iš prūso Austyn tapo 
Austynas, iš Kudyn — Kudynas, 
Kudelė, Kudulis, iš Cruteyne
— Krutinantis ir 1.1.

Vokiečiai istorikai nuolat 
rašo apie senųjų prūsų sritis 
kaip apie senas jų kultūros že
mes (Kulturland). H. Gerlach 
savo knygoj “Tik vardas pasili
ko” (Nur der Name blieb) apie 
tokį vokiečių didžiavimąsi ra
šo:

“Senų laikų vokiška žemė? 
Taip, bet tai priklauso nuo to, 
kaip mes nustatome savo laik
rodį. Prieš 800 metų Rytprū
siuose vokiškumo nė pėdsako 
nebuvo. Tuo laiku ten gyveno 
senieji prūsai, ir tai nuo se
niausių laikų. O dabar didžiau
sia jums staigmena: aš esu vie
nas iš jų ..

NUTAUTINANTI 
KOLONIZACIJA

Vienas lemiančių Mažosios 
arba Prūsų Lietuvos lietuvi
ninkų nykimo veiksnių buvo 
XVIII ir XIX š. krašte įvyku
si svetimųjų kolonizacija. Jei 
į prūsų ir lietuvių žemes pa
tekęs vokiškasis elementas, 
kaip jau minėta, iš pradžių 
saugumo sumetimais telkėsi 
tik arčiau ordino pilių esan
čiuose miestuose, tai po 1709- 
1710 m. Rytprūsius užklupusio 
maro jam atsirado gera proga 
pasklisti po visą Mažąją Lie
tuvą.

Vokiškasis gaivalas labai 
sustiprėjo, atvykus tūkstan
čiams (dėl religinio persekio
jimo) protestantiškų zalc
burgiečių. Jie kaip tik įsi
kūrė nuo maro išmirusiose 
lietuvininkų gyvenvietėse. 
Taip per kelerius metus vie
tovėse, kuriose pirm maro lie
tuvių skaičius buvo žymiai di
desnis, tautybių santykis dras
tiškai pasikeitė. Žinoma, to
kia padėtimi, t.y. vokiškojo 
elemento sustiprėjimu rytuo
se, buvo patenkintas Prūsijos 
karalius ir naujiems kolonis
tams teikė tam tikras privile
gijas.

Svetimi vokiškai kalbantys 
kolonistai tapo lietuvininkų 
kaimynais. Mūsų publicistai 
kartais kolonistus aprašo ne
gatyviai, tačiau jų dauguma 
buvo gana miklūs ir sumanūs 
žmonės, sugebėjo padaryti ir 
tam tikros įtakos lietuvinin
kams. Pvz. mūsų žymusis būrų 
poetas Donelaitis peikė viso
kius zalcburgiečių papročius, 
bet lietuvininkai kaikuriuos 
jų pamėgo. O ir zalcburgiečiai, 
kuriems iš pradžių buvo sunku 
įveikti neįprastą šiaurės kli
matą bei žemę, kreipėsi į lie
tuvininkus patarimo ir su lai
ku perėmė lietuvininkų žemės 
dirbimo būdus. Visa tai, iš
skyrus kalbą, per dešimtme
čius lygino skirtumus tarp 
abiejų tautų.

Kitas gana svarbus veiks
nys lietuvininkų tautybės dili
mui buvo ta aplinkybė, kad į 
lietuvių sritis masiškai atsi- 
krausčiusieji kolonistai iš da
lies buvo neturtingi. Mat iki 
šiol vokiečiai dvarininkai vie
tinius lietuvininkus traktuoda
vo tik kaip baudžiauninkus ir 
su jais neturėjo jokio artimes
nio ryšio. Lietuvininkai, žvelg
dami į savo vokiškus ponus, 
kaip kasdieninius prispaudė
jus, savo širdyje nešiojosi pyk
tį prieš visa, kas vokiška. Tuo 
tarpu zalcburgiečiai buvo ki
tokie — paprasti ir visais at
vejais prieinami žmonės. Tai 
irgi padėjo mažinti tą platų 
tarpą, kuris skyrė vokiečių 
kolonistus nuo lietuvių.

Pagaliau ir vienoda tikyba 
buvo šioks toks šių dviejų tau
tų suartinimo tiltelis, ypač 
giminystės ryšiuose, nors ti
kyba, kaip tokia, neprisidėjo 
prie lietuvių ištautėjimo. 
Priešingai, ji lietuvininkams 
davė nemažai religinio turinio 
lietuviškos literatūros, o iš 
zalcburgiečių, pasisavinti pie- 
tistiniai susirinkimai per va
dinamuosius lietuviškus Dievo 
žodžio sakytojus kaimuose dar 
labai ilgai padėjo išlaikyti 
lietuvių kalbą.

BISMARKO SMŪGIAI
Vykstant čia paminėtai sveti

mųjų kolonizacijai, o su ja ir 
germanizacijos procesui tarp 
Priegliaus ir Nemuno, Klaipė
dos krašte lietuviškumas išsi
laikė gana gerai net iki XIX 
š. pabaigos. Bet ir jis, nors ir 
pavėluotai, susilaukė gana 
stiprių į lietuvišką kūną vo
kiško elemento injekcijų. 
Ypač po 1870-1871 m. prancū
zų karo, kai kancleris Bismar
kas, suvienijęs Vokietiją, pra
dėjo savo brutalią Vokietijos 
ribose gyvenančių svetimų tau
tų suvokietinimo politiką.

Pvz. po laimėtojo karo į Klai
pėdos kraštą buvo atgabenti 
prancūzų belaisviai, kurie su 
vietiniais gyventojais kele

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA VO 
REIKALAS, JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

Ateik i LIETUVIŲ AA (ALCOHOLICS ANONYMOUS) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną penktadienį, 
119 Mimico Avenue — Royal York Rd. ir Mimico Avenue 

kampas (Toronte) 7.30 valandą vakaro.

Skambinkit telefonu 487-5591

rius metus kasė ne tik Klaipė
dą su Nemuno įlanka sujun
giantį Karaliaus Vilhelmo ka
nalą, bet buvo paimti ir nusau
sinimo darbams. Minimos sri
tys buvo retai apgyventi pel
kynai ir balos Nemuno deltoje 
apie Šilutę ir Pakalnę. Tai bu
vo maro nepaliestos žemės, 
kur ten gyvenę ir gyvi išlikę 
lietuvininkai nesudarė sąlygų 
kolonistams įsikurti.

Supylus didelius pylimus, 
nusausinta žemė su geru juod
žemiu labai tiko daržovėms au
ginti. į tą sritį atkilo įvairaus 
plauko vokiečiai, ypač buvę 
vokiečių dvarų padieniai lau
ko darbininkai, kuriems be
veik nemokamai buvo dalina
ma nusausintoji žemė. Už tai 
kancleriui Bismarkui atsidė
kodami, vokiečiai kolonistai 
šį ruožą net pavadino jo var
du. Todėl dar ilgai naujai įsi
kūrusius vokiečių kolonistus 
lietuviai vadino “bismarkinin- 
kais”.

Šiam vokiškam elementui 
kompaktiškai įsitvirtinus, 
lietuviškumas pamažu pradėjo 
silpnėti tokiuose grynai lie
tuviškuose kaimuose, kaip 
Loja, Insė, Tave, Gilija, Rus
nė ir kt. O tai juk buvo senos 
lietuvių vietovės, kur pvz. 
dainų rinkėjai Rėza ir Kalvai
tis rado pačius didžiausius 
gražiųjų lietuviškų dainų šal
tinius.

Kitas smūgis lietuvybei bu
vo suduotas išmetant lietuvių 
kalbą iš mokyklų ir viešojo 
gyvenimo. Kai lietuvybė dar 
galėjo laikytis kitose Klaipė
dos krašto vietovėse, kur bu
vo lietuviškų kaimų, tai Pane
munio srityje, kur kaimuose 
kūrėsi minėtieji “bismarkinin- 
kai”, netrukus vokiečių kalba 
patraukė ir nevokiečius. Taip 
šio šimtmečio pradžioje dau
gelyje Pakalnės parapijų iš
nyko lietuvių kalba.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
Visdėlto Klaipėdos krašto 

tautinis lietuvių susiprati
mas 1896 m. dar buvo labai 
stiprus. Pvz. garsioje petici
joje dėl lietuvių kalbos iš
laikymo iš visoj Mažojoj Lie
tuvoj surinktų 28.000 parašų 
vien Klaipėdos krašto lietu
vininkų buvo 10.635. O kad 
Klaipėdos kraštas ir šio šimt
mečio pradžioje savo etniniu 
charakteriu, t.y. gyventojų 
kalba, papročiais ir vietovar
džiais išliko lietuviškas, 
turėjo pripažinti ir svetimtau
čiai nevokiečiai. Kai Vokieti
ja 1919 m. taikos konferenci
joje atsisakė sutikti su Klai
pėdos atskyrimu ir argumenta
vo, kad Klaipėda esanti gry
nai vokiškas miestas, kuris 
per visą savo istoriją nei Len
kijai, nei Lietuvai niekad ne
priklausė, konferencijos pir
mininkas Clemenceau 1919 m. 
padarė istorinį pareiškimą 
kad Klaipėdos krašto atskyri
mas nuo Vokietijos nepriešta
rauja tautybiniam principui: 
“Minimasis Klaipėdos kraštas 
visada buvo lietuviškas, jo gy
ventojų dauguma kalbos ir kil
mės atžvilgiu yra lietuviška. 
Tas faktas, kad Klaipėdos 
miestas didžia dalimi yra vo
kiškas, negalėtų pateisinti 
viso krašto palikimo Vokieti
jos suverenume, ypač jau to
dėl, kad Klaipėdos uostas yra 
vienatinis Lietuvos išėjimas 
i jūrą”.

Maž. Lietuvos kultūrinė ir 
politinė veikla prieš I D. ka
rą ir trumpai po jo beveik iš
imtinai reiškėsi tik pietinėj 
Mažojoj Lietuvoj, ypač Tilžė
je. Ten buvo leidžiami laik
raščiai ir knygos, veikė įvai
rios draugijos ir chorai, buvo 
laikomos lietuviškos pamal
dos. 1918 m. Tilžėje buvo pa
skelbta garsioji Maž. Lietu
vos Tarybos deklaracija, iš
reiškianti krašto lietuvių no
rą jungtis su Didž. Lietuva. 
Tuo tarpu Klaipėda ir kraštas 
tokia veikla negalėjo pasigirti.

(Bus daugiau)

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso programos komisija, posėdžiavusi 
Toronte. Iš kairės: kun. dr. K. Trimakas, pirm. G. Juozapavičiūtė-Petraus- 
kienė, sesuo I. Marijošiūtė: II eilėje: R. Lukoševičiūtė, B. Bublienė, kon
greso pirm. V. Abariūtė, Z. Bersėnaitė, I). Juozapavičiūtė, L. Beržinytė, 
G. Ignaitytė. Numatyta plati programa JAV-se ir Kanadoje

Mūsų bendradarbio pranešimus iš Vašingtono

Atsisveikinom su lietuvių bičiuliais
Iš 65 JA V kongreso narių, rėmusių Baltijos valstybių ir 

Ukrainos bylų, 15 iškeliavo į kitas pareigavietes
Šių metų pradžioje darbą 

pradėjo 98 JAV kongresas. Po 
pastarųjų rinkimų kongreso 
narių veidai gerokai pasikei
tė ir jų tarpe nebebus maždaug 
penkiolikos lietuvių draugų 
ir Lietuvos laisvės bylos gy
nėjų. Tai tie kongreso nariai, 
kurie įėjo į kongresinį “ad 
hoc” komitetą Baltijos šalių 
ir Ukrainos reikalams, kurie 
kitais atvejais talkindavo lie
tuviams, latviams bei estams 
jų šalių laiisvės byloje. JAV 
97 kongresas buvo istorinis 
ir tuo, kad pirmą kartą isto
rijoje 1982 m. birželio 14 
dieną paskelbė Baltijos res
publikų Laisvės Diena. Ar tas
97- jo kongreso sprendimas 
galios kiekvieneriais metais, 
pamatysime ateityje. Tačiau, 
kaip atrodo, kongresinis “ad 
hoc” komitetas Baltijos šalių 
ir Ukrainos reikalams gyvuos 
ir toliau, nes jam priklausė 
per 80 atstovų rūmų ir senato 
narių. Penkiolikai pralaimė
jus rinkimus, dar pasiliko 
apie 65 komiteto nariai ir, 
svarbiausia, vienas iš “ad hoc” 
komiteto ko-pirmininkų — kon
greso narys B. Donnely (D — 
Mass.).

Atsisveikinimo vakaras
JAV LB krašto valdyba, o 

taip pat Vašingtono ir apylin
kių lietuviai rinkimus pralai1 
mėjusių kongreso narių — sa
vo draugų nepamiršo ir pra
ėjusio gruodžio 8 d. Sam Ray
burn vardo kongreso įstaigų 
rūmuose jiems surengė atsi
sveikinimą. Susirinko šimti
nė amerikiečių ir lietuvių. 
Kongreso įstaigų rūmuose bu
vo paruoštos kuklios vaišės. 
Kadangi kongrese dar tebevy
ko svarbūs posėdžiai, tad kon
greso nariai, vienas po kito 
pasirodę, vėl dingdavo. Ilgiau 
lietuvių tarpe tą vakarą pabu
vojo du kongreso nariai — “ad 
hoc” komiteto ko-pirmininkai: 
rinkimus pralaimėjęs vienas 
iš pagrindinių to komiteto stei
gėjų C. Dougherty (R — Pa.) 
ir jau minėtas B. Donnely. Abu 
jie tarė šiltus žodžius, o B. 
Donnely užtrikrino, kad “ad 
hoc” komitetas veiks ir toliau
98- am kongrese. Rinkimus pra
laimėję kongreso nariai lietu
vių draugai, o taip pat ir kon
greso narys B. Donnely, kuris 
greičiausiai toliau pirminin
kaus “ad hoc” komitetui, buvo 
apdovanoti Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties meda
liais ii- plaketėmis. Į atsi
sveikinimą buvo atvykęs nau
jasis JAV LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Butkus iš Kleve- 
lando, LB visuomeninių reika
lų tarybos pirm. dr. A. Budrec- 
kis iš Bostono, buvęs JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas ir 
vėliau visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. A. Gečys iš Fi
ladelfijos, Jaunimo Sąjungos 
politinių reikalų koordinato
rius R. Stirbys. Atsisveikini
mo metu tautinių šokių pašo
ko Vašingtono taut, šokių gru
pė “Gabija”, vadovaujama As
tos Banionytės. Šalia kitų kon
greso narių, į atsisveikinimą 
buvo atvykęs ir naujai išrink
tas kongreso narys iš Illino- 
jaus valstijos Durbin, kurio 
motina yra lietuvė. Dėl laiko 
stokos atsisveikinime nepasi
rodė vienas iš pačių didžiau
sių lietuvių draugų — kongre
so narys Ė. Derwinski (R — 
III.), po 24 metų tarnybos 
kongrese pirmą kartą pralai
mėjęs rinkimus. Tačiau E. Der
winski gavo augštas pareigas 

valstybės departamente, kur, 
tikėkime, ir toliau jis liks 
ištikimas lietuvių draugas bei 
Lietuvos bylos gynėjas.

Paminklas Vietnamo 
veteranams

Kai iš Irano revoliucionie
rių nelaisvės JAV ambasadoje 
grįžo paleisti amerikiečiai 
įkaitai, kai Vašingtone ir kitur 
jie buvo netikėtai iškilmingai 
valdžios ir amerikiečių masių 
sutikti, “TŽ” rašiau, kad ame
rikiečių tautą įkaitų drama su
taikė, kad nebėra to buvusio 
skilimo ir demonstracijų, ku
rios čia buvo įsisiūbavusios 
nuo Vietnamo karo laikų. Jei 
naujos neramumų bangos neį
žiebs priešbranduolinės de
monstracijos, tai, tikėkime, 
Amerikos miestuose bus ramu.

Bėgantis laikas išgydė žaiz
das ir pagaliau atskleidė Viet
namo karo veteranų garbės au
reolę, kad jų kraujas nebuvo 
pralietas už nieką. Jų prisi
minimui sostinės alėjoje, kur 
stovi buvusių prezidentų Jur
gio Vašingtono ir Abraomo 
Linkolno paminklai, 1982 m. 
rudenį buvo pastatytas įspū
dingas paminklas Vietnamo 
kare žuvusiųjų amerikiečių 
karių atminimui. Tame pla
čiai išsiskleidusiame pamink
le surašytos 57,939 Vietnamo 
kare žuvusiųjų karių pavar
dės.

Paminklo atidengimo ir va
dinamosios susitaikymo iškil
mės įvyko 1982 m. lapkričio 
13-15 d.d. Vašingtone. Iš visos 
Amerikos suvažiavo tūkstan
čiai veteranų. Vašingtono pro
testantų katedroje per dvi pa
ras ištisai buvo skaitomos Viet
namo kare žuvusių amerikie
čių karių pavardės, iš viso 
57,939. Dvi paras truko, kol 
visos pavardės buvo perskai
tytos.

Vieną popietę mudu su žmo
na nuvykom į katedrą. Jauni 
vyrai ir moterys palengva 
su giliu liūdesiu skaitė pavar
dę po pavardės. Laukėm, kad 
gal išgirsim ir kurio lietuvio 
pavardę. Tačiau per tą pus
valandį lietuviškų pavardžių 
neišgirdom, tik vieno latvio. 
Vėliau per vakarines žinias su
žinojom, kad netrukus, kai 
mes išėjom iš katedros, į ją 
buvo atvykęs ir prezidentas 
Reaganas su žmona pagerbti 
Vietname! žuvusiųjų.

Kai vyko paminklo atidengi
mo iškilmės alėjoje, nors pū
tė žvarbus vėjas ir buvo šal
toka diena, susirinko apie 
150,000 amerikiečių minia pa
gerbti Vietnamo veteranų, o 
iškilmių metu įvykusio para
do sostinės gatvėse tema bu
vo “Vėl žygiuojame kartu”. 
Nors graudu buvo žiūrėti, kai 
dalis bekojų ar suparalyžuo- 
tų veteranų buvo vežami veži
mėliuose.

Toli jau liko susitaikymo 
diena ir Vietnamo veteranų 
paminklo atidengimo iškilmės. 
Tačiau ir dabar, kai nuvažiuo
ji prie naujojo paminklo, ne- 
taip jau lengva prieiti. Jį 
lanko ekskursijos iš visos 
Amerikos ir pasaulio, jį lanko 
žuvusiųjų karių giminės ir įvai
rūs smalsuoliai. Daug kur prie 
paminklo matyti padėtos gė
lių puokštės.

Lietuviams tas paminklas 
įdomus ir tuo, kad jame yra 
ir lietuvių karių pavardžių. 
Tačiau dešimtyse tūkstančių 
pavardžių nelengva jas surasti 
ir nufotografuoti.
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Sukilimas prieš prancūzus Klaipėdoje
Jame prieš 60 metų dalyvavusio kovotojo atsiminimai

STASYS JANKAUSKAS

Siu atsiminimu autorius yra 85- 
rių metu amžiaus, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris, da
lyvavęs ir Klaipėdos sukilime > • •:> 
m. Dabar gyvena Kanadoje. RED.

Kai antrą kartą tarnavau Lie
tuvos kariuomenėje, buvau pa
skirtas karo policijos mokyk
lon Kaune. 1923 m. sausio 4 d. 
kuopos vadas Įeit. Rudaitis iš
rikiavo savo kuopą ir pranešė, 
kad jam reikia savanorių kovai 
su priešu porai dienų, o gal 
vienai savaitei. Kas bus tas 
priešas, nesakė ir davė koman
dą: “Kurie sutinkate, du žings
nius pirmyn!” Iš 200 vyrų iš
ėjo priekin 60. Kitiems kuo
pos vadas liepė išsiskirstyti.

Kelionė traukiniu
Tam mūsų būriui kuopos 

vadas davė šiokias tokias in
strukcijas, o sekančią dieną, 
t.y. sausio 5 d., 8 v.v., paskyrė 
vadovu Įeit. Kaufmaną. Šis nu
vedė visą mūsų būrį į geležin
kelio stotį. Ten atsirado ir 
karo mokyklos kariūnų kuopa, 
raitelių eskadronas, II p. pul
ko kuopa bei keli karininkai, 
kurių visų pavardžių neatsi
menu. Mano atmintyje išliko 
tik šios pavardės: mjr. J. Šlins- 
kis, Įeit. Kaufmanas, Įeit. Ru
peika.

Susodino mus į prekinį vago
ną, ir 10 v.v. traukinys pajudė
jo. Po kiek laiko pradėjom ne
rimauti. Atrodė, kad vėl va
žiuojam lenkų mušti, nes trau
kinys važiavo į Lenkijos pusę. 
Betgi taip manydami apsiri- 
kom — traukinys sustojo Kai
šiadoryse.

Karininkas įsakė pereiti į ki
tą vagoną. Ten gavome civili
nius drabužius, o karines uni
formas surišom į ryšuliukus, 
įdėjom raštelius su savo pa
vardėmis ir ten palikom.

Gavom ir ginklus — šautu
vus, šovinius, granatas. Ant 
rankovių užsirišom žaliūs kas
pinus su raidėmis MLS (turbūt
— Mažosios Lietuvos sukilė
liai. Visus turėtus dokumen
tus palikom uniformose.

Vidurnaktį traukinys paju
dėjo atgal — Kauno linkme. 
Auštant sustojo Darbėnuose 
plyname lauke. Visi išlipom. 
Tada paaiškėjo, kad mūsų prie
šas bus kariniai prancūzų da
liniai Klaipėdoje. Mums buvo 
įsakyta nesilaikyti karinio 
statuto, elgtis kaip dera ci
viliams sukilėliams, nesaky
ti kad esame iš D. Lietuvos.

I
Prie pat Klaipėdos

Per laukus pradėjom žygiuo
ti Klaipėdos link. Priėjom prie 
pat miesto — maždaugvieno ki
lometro atstu, gavom įsakymą 
sustoti ir užimti pozicijas — 
dešinėje ir kairėje. Sugulėm 
į gilų sniegą, išsikasę guolius 
šautuvų buožėmis, ir laukėm 
kas bus toliau.

Labiausiai vargino mus alkis 
ir šaltis. Netrukus atvažiavo 
vienu arkliuku žmogus ir atve
žė mums duonos bei konservų. 
(Vėliau,sužinojom, kad tai bu
vo Martynas Jankus. Konser
vai buvo sušalę į ledą. Mes dau- 
žėm juos šautuvų buožėmis, 
kišom j užančius, kad sušiltų, 
bet ir ten buvo menka šilima
— apranga nebuvo žieminė. 
Dėvėjom paprastas kepures, o 
karininkai -J- skrybėles, kad 
galėtume atpažinti.

Praėjo Klaipėdos krašto atvadavimo 60 metą sukakties minėjimas, artėja 
Vasario 16 šventė — reikės dalyvauti ir aukas rinkti Nuotr. V. Maco

Man rodos, mūsų vodovybė 
anuomet padarė klaidą, su- 
stabdydama žygį prie Klaipė
dos miesto — reikėjo jin žy
giuoti ir staigiai užimti. Mums 
teko ilgai laukti ir šalti laukuo
se. Mūsų vadovybė, matyt, no
rėdama išvengti kruvino susi
rėmimo su kariniais prancūzų 
daliniais, pasiuntė į miestą 
savo parlamentarus-atstovus 
su reikalavimu pasiduoti. Bet 
prancūzai nepakluso ir mūsų 
parlamentarus uždarė kalėji
me. Netrukus pamatėm, kad 
Klaipėdos priemiestyje vyks
ta smarkus judėjimas. Mūsų va
dai pasiuntė dar du parlamen- 
tarus-karininkus, bet pran
cūzai ir juos įkišo kalėjiman.

Netoli mūsų pozicijų buvo 
dvaras Althof, o dešiniame 
sparne — celiulozės fabrikas 
Bachman. Ten languose pama
tėm išstatytus kulkosvaidžius, 
o dvaro kieme — prancūzus, 
ritinančius cemento statines 
į vieną eilę. Atrodė, kad mums 
ateina galas.

Per tą laiką lietuvis karys 
nušovė mūsų puskarininkį Vil
ką, kuris, naktį grįždamas iš 
žvalgybos, ėjo pro kariūnų lau
ko sargybą, o ši manė, jog tai 
priešo šnipas. ( r

Pagaliau — žygiuojame
Užimtose pozicijose pradė

jom septintą parą, kankinami 
šalčio ir prancūzų grėsmės. 
Mūsų laimei, nuo Tauragės 
atėjo į pagalbą apie 1500 šau
lių savanorių ir išjudino mus 
iš sustingimo. Pradėjom žygį. 
Tą dieną snigo, ir tai kliudė 
priešui stebėti mūsų judėji
mą. Apie 10-11 v.r. 1923 m. sau
sio 15 d. Klaipėda buvo užim
ta sukilėlių. Dešiniajame spar
ne gležinkelio stotį atakavo 
kulkosvaidininkas Koniušaus- 
kas su savo vyrais ir paėmė į 
nelaisvę 47 vokiečių žandarus. 
Aš su savo vyrais radau pakel
tą tiltą. Sujieškojau jo opera
torių, kuris atsuko tiltą, ir 
visi mūsų vyrai iš visų gatvių 
žygiavo per jį prie prancūzų 
prefektūros.

Apsupę iš visų pusių pran
cūzų prefektūrą, sukilėliai 
laukė įsakymo pulti. Iš vieno 
kampo karininkas mus ramino 
ir prašė nesikarščiuoti, sakė 
bus mažiau aukų, o pats nuėjo 
į vidurį gatvės ir ruošėsi mes
ti granatą pro langą į prefek
tūrą, bet nespėjo — krito nuo 
prancūzo kulkos. Tas karinin
kas buvo kpt. Noreika. Jo la
vonas gulėjo prie manęs 4-5 
metrų atstu. Tada visi sukru
to. Pasigirdo žodžiai “pirmyn” 
ir “valio”. Prefektūra buvo už
imta. Susirėmime žuvo — trys 
prancūzai, mūsų kpt. Norei
ka; sužeistas buvo į koją mū
sų dalinio eilinis Pridotkas.

Užėmus miestą
Užėmus prefektūrą, buvo

me išskirstyti po miestą. Vie
ni ėjo sargybą, kiti patrulia
vo, treti ėjo tvarkdarių parei
gas. Aš su savo kulkosvaidinin
kų grupe buvau paskirtas bu
dėti prie Šv. Onos šventovės 
kampo. Po kelių minučių krito 
granata, sprogo ir užmušė mū
sų dalinio eilinius — A. Mic
kevičių ir dar vieną, kurio pa
vardės neatsimenu. Mane patį 
sunkiai sužeidė — padarė sep
tynias žaizdas, praskėlė kak
tą ir išmušė keturis dantis.

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Toronto Lietuvių Pensininkų Namų statybos komitetas priėjau vykdomo 
pastato projekto, paruošto architekto VYT. PETRULIO. Iš kairės: O. 
DELKUS — patarėjas, H. ADOMONIS — pirmininkas, S. GRIGALIŪNAS 
— vicepirmininkas; II eileje: J. POŠKA — butų nuomojimo pareigūnas, 
B. JACKŪS — patarėjas Nuotr. B. Tarvydo

Dėmesio verta proga
Galimybės šiaurinėje Floridoje vyresnio amžiaus piliečiams

Pensininkų namų statyba
Toronto lietuvių pensininkų pastatas jau stengiasi 

pakilti nuo žemės
1982 m. gruodžio mėnesį To

ronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo valdyba turėjo posėdį, 
kuriame buvo aptarti pensi
ninkų namų statybos reika
lai. Paaiškėjo, kad namo pa
matai sparčiai augo, bet, žie
mos sezonui užėjus, statyba 
sulėtėjo. Vis atsiranda nau
jų kliūčių, todėl užbaigimo 
data vis nustumiama tolyn. 
Su statybos bendrove sutar
ta užbaigimo data — 1983 m. 
spalio 15 d., bet dėl svarbių 
priežasčių jau net du kartu 
teko šią datų stumti tolyn. 
Dabar ta magiškoji data — 
1983 m. lapkričio pabaigoje 
ar dar vėliau.

Statybos planus iš naujo pa
tikrinus, visada atsiranda 
nenumatytų spragų, kurias 
statybos komitetui reikia už
kamšyti brangiais doleriais. 
Taip ir kaina nuolat kyla.

Statyboje ne tik rangovai, 
bet ir kiti pareigūnai papras
tai nepasižymi sųžiningumu. 
Tai sunkina statybos eigų. 
Net už posėdžius (jie dažnai 
daromi su miesto statybos 
įstaigomis) reikia brangiai 
mokėti. Su tokiom painiavom 
lietuvių statybos komitetas 
turi nuolat susidurti.

Paskutiniame posėdyje iš
ryškėjo, kokios bendram nau
dojimui patalpos bus name 
įrengtos, būtent, valgykla (su 
galimybe viengungiams pa
tiems pasigaminti), sporto 
salė su kilnojamom sienom, 
pirtis, skalbykla ir daug kitų 
vyresnio amžiaus gyventojams 
pritaikytų patogumų. Bus net 
šildomos grindys prie garažo 
durų, kad sniegų ištirpdytų.

Tame pačiame pastate yra 
numatyta atidaryti “West End 
Health Care". Tai butų lyg am
bulatorija su nuolat budinčiu 
gydytoju (kiti specialistai at

Dienoraščio konkursas mokiniams
Kanados lituanistinių mokyklų mokiniams KLB švietimo 

komisija skelbia dienoraščio rašymo
KOINJKVRS/y

KONKURSO TIKSLAS: vesti 
dienoraštį lietuvių kalba penkias 
savaites — 35-ias dienas iš eilės 
kasdien, įrašant savo mintis įvai
riomis laisvai pasirinktomis te
momis.

KONKURSO DATOS:
prasideda 1983 m. vasario 5. šeš

tadienį, baigiasi 1983 m. kovo 12, 
šeštadienį.

KONKURSO REIKALAVIMAI:
1. užrašyti kiekvienos dienos pil

na datų, pvz. 1983 m. vasario 5. 
šeštadienis;

2. kas dienų įrašyti bent po že
miau nurodytų sakinių ir žodžių 
skaičių pagal atitinkama vaiko 
skyrių (galima rašyti ir daugiau); 

KONKURSO LAIMĖTOJA1S tam
pa visi, kurie išpildo konkurso rei
kalavimus suprantama lietuvių kal
ba.

MOKYTOJAI: 1. išdalina kiekvie
nam mokiniui po sųsiuvin) dieno
raščiui vesti ir paaiškina konkur

skyriai sakiniai žodžiai
II ir III 2 10
IV ir V 3 15
VI. VII, VIII. 4-5 25
IX irX 5-6 30-35
XI. XII ir XII 7-8 45-50

vyktų tik sutartom dienom). 
Ten pat, šalimais, numatyta 
patalpa ir vaistinei. Bet šios 
įstaigos bus prieinamos visos 
apylinkės gyventojams. Pensi
ninkų pastato administracija 
už tai gaus nuomų.

Nenuostabu, kad šioje staty
boje sunkumų atsiranda, nes 
statomas devynių augštų pa
statas 6,5 milijono dolerių 
vertės. Jame bus 115 gyvena
mų butų ir daug kitų patalpų, 
kurių dalis buvo čia suminė
ta.

Butus mūsiškiai noriai nuo
moja, nes pasitiki, kad sta
tyba yra gerose rankose ir bus 
laiku užbaigta. Jau išnuomo
ta apie 50% butų-apartmentų, 
dar jų nemačius.

Pasklidę gandai apie minkš
tų žemės sluogsnį, pamatus 
gręžiant, nepasitvirtino. Vis
kas tvarkoje — tik reikėjo gi
liau iškasti. Dabar pastatas 
stovės ant tikrai tvirtų pama
tų. Yra įkasti 128 stulpai, 35 
pėdų gylyje, kurių diametras — 
3 pėdos, o papėdėse — 5 ar 6 
pėdos.

Statyba buvo sustabdyta ke
liom savaitėm, bet tuoj po 
Naujų Metų tęsiama toliau. 
Jau didelė dalis rūsio sienų 
išmūryta. Statybų vykdo rimta 
bendrovė “Rampart”.

Projekte numatytas dar vie
nas skirtingas pastatas šali
mais, būtent, senelių prieglau
da (nursing home). Esant trū
kumui tokių namų, yra galimy
bė gauti leidimų. Derybos tuo 
reikalu jau pradėtos. Kalba
masi su parlamento atstovu 
Yuri Shimko ir sveikatos mi- 
nisteriu Larry Grossman, ku
rie labai palankiai atsiliepė, 
bet dar nieko aiškaus neatsa
kė. Yra steigiami pagalbiniai 
moterų būreliai. Ir čia jau 
toks yra — vadovaujams Lydi- 
jos Novogrodskienės. Inf.

so taisykles iki vasario 5.; 2. kon
kurso eigoje karts nuo karto prime
na dienoraščio rašymų ir skati
na tęsti bei užbaigti pradėtų dar
bų; 3. paskutinę konkurso dienų, 
kovo 12, surenkta dienorašėius- 
sųsiuvinius iš savo mokinių: 4. pa
tikrina dienoraščius ir nustato, ar 
juose yra 35 nurodyto ilgio įrašy
mai; 5. perduoda rezultatus vedė
jams.

VEDĖJAI: I. praneša laimėtojų 
skaičių pagal skyrius KLB švie
timo komisijai iki 1983 m. balan
džio 16 d.; 2. gavę iš švietimo ko
misijos premijų pinigus, savo nuo
žiūra paskiria premijas pinigais ar 
už juos pirktomis dovanomis iki 
galo šių lituanistinių mokslo me
tų — 1983 m. gegužės mėn.

TĖVAI: L glaudžiai dirba su 
savo vaikais dienoraščio rašyme - 
taiso, tobulina, turtina vaikų žo
dynų ir įrašymų kokybę; 2. prižiū
ri. kad vaikų mintys būtų įrašo
mos kas dienų be praleidimų.

PREMIJOS: nuo $5.00 jauniau
siems (II ir III skyriui) kyla pa
laipsniui iki $20.00 vyriausiems 
(XI, XII ir XIII skyriui).

Premijų šaltinis — Kanados Lie
tuvių Fondas

AL. G IMANTAS

Žodis prieglauda daug kam 
skamba labai nykiai, ypač vy
resnio amžiaus tautiečiams. Ir 
amerikinėje, ir kanadinėje 
aplinkoje vis mažiau kalba
ma apie prieglaudas, bet dau
giau apie rehabilitacijos cent
rus, vyresniųjų piliečiu glo
bos institucijas, savitarpinės 
pagalbos namus ir pan.

Lietuvių Bendruomenės pa
stangomis su valdinių įstai
gų talka Klevelando apylin
kėse išdygs (lengva pasakyti 
— išdygs, daug darbo teks į 
tą projektą įdėti!) pastatas vy
resnio amžiaus tautiečiams. 
Tai reikalingas ir tikrai dėme
sio vertas užmojis. Ir Toron
te statomas pensininkų pasta
tas. Projektuojamas Hamilto
ne.

Tokių institucijų lietuviams 
tikrai nebus perdaug. Dėlto 
sveikintina betkieno ar bet- 
kuri iniciatyva rasti galimybių 
ir lėšų naujiems tokio pobū
džio užmojams ir visoje eilė
je kitų vietovių. Negi visi, lai
kui atėjus, tilpsime šimtais 
Putname ...

Vyt. Beleckas, vienas iš Sun
ny Hills, Floridoje, lietuviš
kųjų sodybų iniciatorių, mū
sų spaudoje atkreipė dėmesį, 
kad tos vietovės plotų savinin
kė ir realizuotoja “Daltona 
Corp.” mielai skirtų lietuviams 
5 akrų didumo sklypą (nemoka
mai) globos reikalingų asme
nų namų statybai. Šiais laikais 
gauti Floridoje tokio dydžio 
sklypą nemokamai nėra leng
va, žinant dabartines žemės 
kainas. Dėlto tokią dovaną 
reikėtų labai vertinti.
Floridoje kasmet gausėja 

mūsiškių pensininkų gretos. 
Nemažėja ir bevaikės ar glo
bos reikalingų vyresniųjų šei
mos. Vadinasi, Florida būtų 
tinkama vieta dar vienam pen
sininkų pastatui. Iniciatyvos, 
kas gi kitas imsis, jei ne cent
rinės lietuviškosios organiza
cijos.

t? lĮmBI
DABAR jau laikas išsiimti naują leidimo priekliją.
Dėl naujai įvestos tvarkos vėliau atėjusiems gali tekti ilgiau 
stovėti eilėje nei įprasta.
REIKIA turėti prašymo blanką, gaunamą kiekvienoje leidimus 
išduodančioje įstaigoje, draudos pažymėjimą, nuosavybės leidimą 
ir nustatytą mokestį. Mokestis yra $4 į mėnesį, pradedant jūsų 
gimtadienio mėnesiu. Žiūrėkite į žemiau įdėtą lentelę.
KUR? Galite atnaujinti kiekvienoje leidimus išduodančioje įstaigoje 
savoje apylinkėje. Patikrinkite gautą priekliją, ar joje teisingai 
įrašytas jūsų gimimo mėnuo.
JŪS esate atsakingas už prieklijos atnaujinimą iki vasario 28 dienos. 
Priekliją turi būti pritvirtinta užpakalinės plokštės dešiniajame 
viršutiniame kampe keleivinių automobilių; dešiniajame viršutiniame 
priekinės plokštės kampe — komercinių autovežimių. Jei parduodate 
savo autovežimį, nuimkite plokštes ir pritvirtinkite jas prie naujojo 
autovežimio.

@ Ministry of Transportation and Communications
_ Hon James Snow. Minister Harold Gilbert. Deputy Minister
Ontario

Keleivinių automobilių mokesčiai 1983
Jei jūsų
gimtadienis yra Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Jūsų mokestis
yra $24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68_

T 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tai galios MTHS mths mths mths mths mths mths mths mths mths mths mths

Jūsų leidimo jun ju| Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
plokštelė galioja iki 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84
'Šiaurės gyventojai moka tik pusę šių mokesčių. METINIS MOKESTIS — $48.00 ?

Sunny Hills vietovėje jau 
yra lietuviškas branduolys su 
katalikų šventove, lietuviais 
kunigais, savomis kapinėmis, 
sale susirinkimams, pramo
goms, sporto aikštėmis, pri
einamu vandens sportu.Tiesa, 
gal dalį galėtų atbaidyti šiau
rinės Floridos klimatas, ku
ris žiemos metu būna vėses
nis už pietinės Floridos, ta
čiau vyresnio amžiaus žmo
nėms nuolatiniai karščiai tik
rai nepadeda sveikatai. Be 
to, šiaurinės Floridos žie
mos vėsumos negalima lygin
ti su žiemos šalčiais ir snie
go audromis JAV ar Kanados 
šiaurėje.

Žinoma, nė vieno prievartos 
būdu nenusiųs! ir neįkurdinsi. 
Tai jau laisvo pasirinkimo 
reikalas. Tačiau netenka abe
joti, kad visada rasis pakan
kamas skaičius tautiečių, ku
rie domėsis vyresnio amžiaus 
dienų praleidimu ir toje šiau
rinės Floridos dalyje, kur jau 
kuriasi lietuviška sala.

Socialiniai mūsų instituci
jų skyriai turėtų visu rimtu
mu pasvarstyti visas teigiamas 
ir neigiamas (kur tokių nėra?) 
puses, apsilankyti Vietoje, pa
sitikrinti, pasiinformuoti ir 
rasti tinkamus sprendimus.

Greičiausiai būtų susilauk
ta paramos ne vien tik iš fe
deracinių įstaigų, bet ir iš 
Floridos valstijos fondų. Nu
sikaltimų nuošimtis toje Flo
ridos dalyje itin žemas, be
veik nėra ateivių iš Karibų 
salyno. Bendros pragyvenimo 
išlaidos gal net žemesnės 
kaip kitur.

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).

ONTARIO

NESIVĖLINKITE IŠSIIMTI
NAUJĄ SAVO LEIDIMO 

PLOKŠTELĖS PRIEKLIJĄ

Gintariečių grupe klauso Jimmy eli Genove nurodymų, rengiantis tautinių ansamblių spektakliui per “Grey Cup” 
futbolo rungtynių pertraukų Toronte. Spektaklį Toronte stebėjo dešimtys tūkstančių žiūrovų O. Burzdžius

Atpasakojimas ir insinuacijos spaudoje
Periodiškai aš susilažinu 

su savo draugu, jog jis neras 
nė vieno “Akiračių" numerio 
be insinuacijų, ir ligi šio 
laiko aš dar nepralaimėjau. 
Paimkime kad ir 1982 m. 10 
nr., kur žurnalistas Algirdas 
T. Antanaitis savo straipsne
ly “Sakė ... pasakė, kad jam 
sakė . ..”, gindamas JAV LB 
kultūras tarybos premijos pa
skyrimą dr. V. Kavoliui, kai- 
kuriuos faktus laiko fikcija, 
o fikciją bando paversti faktu.

Vienas savaitraštis, pasirė
męs žinomais faktais, parašė, 
jog premijos laureatas dauge
lio žmonių buvo laikomas kon
troversine asmenybe, bet tą 
faktą švelnino atsargia forma, 
būtent: “Daug kas reiškė nuos
tabą” (dėl to paskyrimo). 
“Sako, kadaise jis buvo labai 
kontroversinė asmenybė, esąs 
kalbėjęs prieš Lietuvos vytį, 
išjuokęs lietuvius ir t.t.” (O juk 
galėjo tiesiog parašyti: žino
mas kontroversinis asmuo . ..). 
Bet A. T. Antanaitis bando 
skaitytoją įtaigoti, kad tai ne 
faktas, o “kūmučių pletkinin- 
kių stiliaus” ar ne šmeižtas. 

Ir vienintelis konkretus to tei
ginio “įrodymas”, pateiktas mi
nėtame rašinyje, yra vieno kul
tūros tarybos nario atliepis, 
jog tai “kvepia paplavom, nuo
girdom, anekdotais”. Ta proga 
rašinyje papučiama daug mui
lo burbulų — tuščių žodžių 
apie tariamą V. Kavolio min
čių iškreipimą, šmeižimą, tau
tiečių kiršiniiną, dargi apie 
etiką (sic!)...

1. Kontroversiją sukėlė ne 
“kūmutės pletkininkės”, o pats 
V. Kavolis dažnokais savo iš
puoliais, ypač paskaita toron
tiškiams. Po to dviejuose laik
raščiuose (“Naujienose” ir 
“Tėviškės Žiburiuose”) kores
pondentai pasmerkė paskaiti
ninko mintis. Kitokių nuomo
nių neteko girdėti laiškų sky
riuose ar klausytojų pokal
biuose. Nė pats paskaitinin
kas nerado reikalo prikišti 
korespondentams jų “pletkiš- 
kumą” ar šališkumą. Galėtų gi 
paskaitininko gynėjai teisin
tis, kad publika nebuvo priau
gusi prie paskaitininko, į ką, 
žinoma, klausytojai galėtų at
sakyti, jog paskaitininkas prie

jų nepriaugęs, — vis būtų šis 
tas. O dabar ne klausa, o toji 
uoslė viską apsprendžia! Nors 
nei mūsų žurnalistas, nei anas 
tarybos narys tuo metu nebuvo 
Toronte ir nesiklausė paskai
tos, bet suuodę “paplavų kva
pą” už kelių šimtų mylių!

2. Paprastai koresponden
tai įvykius bei kalbėtojų min
tis atpasakoja (retais atvejais 
gali pasitikrinti iš įrašytų 
juostelių ir kt.), ir visi žino, 
kad čia neįmanomas šimtapro
centinis tikslumas, nors pa
grindinėm mintim pasekti jis 
nebūtinas. Ta prasme minėtos 
korespondencijos neprasilen
kė su tiesa. Tokiais atpasako
jimais visi verčiasi, įskaitant 
mūsų patį žurnalistą ar “Aki
račius”. (Dar daugiau: jie daž
nokai pacituoja “atpasakoja
mą” “Gimtojo Krašto” “išmin
tį” be komentarų ... Tuo pa
čiu ir "Gimtasis Kraštas” jiems 
atsilygina ...). Dabargi An
tanaičiui, smerkiančiam kitus 
už atpasakojimo vartojimą, 
bet nebarant savęs už tą patį, 
lietuviai turi tinkamą posa
kį: juokiasi puodas, kad kati-
las juodas. Kitos tautybės tai 
vadina hipokrizija, ty. veid
mainyste.

3. Kai kam gali atrodyti, kad 
minėti korespondentai ir pub
lika, kaip aname zoologijos 
sode, pražiopsojo dramblį. To 
šiaudelio griebiasi ir mūsų 
žurnalistas: nes nei “užsikon
servavęs” lietuvių kultūros 
atstovas, nei supuvęs arklys 
nėra V. Kavolio “vaizduotės 
kūrinys”, o paimtas iš kitos 
tautybės rašytojo novelės. (Ar
gi kitataučiai ne šventą tiesą 
apie mus rašo?!). Čia prasiki
ša ir naujoviška logika, būtent: 
žudikas, nudūręs savo auką, 
nelaikytinas kaltu, nes tikra
sis kaltininkas privalo būti 
tas, kam pavartotas peilis pri
klauso. Bet pagal tradicinę 
(užsikonservavusią?!) logiką 
iš tikrųjų paskaitininkas, pa
sisavinęs svetimas mintis, pri
valo už jas ir atsakyti. Lygia 
dalimi ir “Akiračiai”, patys 
neišradę įvairių insinuacijų 
formų, o pasiskolinę jas iš gel
tonosios spaudos, nėra atpa
laiduojami nuo atsakomybės.

4. Atsimename pasakėlę 
apie mirusį liūtą, prie kurio 
prieina kitas keturkojis, pa
spiria negyvėlį ir išdidžiai 
taria: tegul ir liūtas pažįsta 
asilo kanopą. Panašiai mūsų 
žurnalistas pasielgia su a.a. 
Juozu Brazaičiu: insinuoja, 
kad pastarasis neskiriąs Ka
volio minčių nuo atpasakoto
jų komentarų ... Iš kur jis tai 
sužinojo? Juk tuščių žodžių ir 
uoslės — įrodymų vietoje — 
tam maža. Atsakymas yra vie
nas: nereikia “užsikonserva
vusių" įrodymų, kai rašai “Aki
račiuose”. Beje, Brazaitį pa
žįstantys žmonės žino, jog to
kių insinuacijų, šmeižiančių 
savos ar svetimos pasaulėžiū
ros asmenis, redaktorius Bra
zaitis nebūtų leidęs spausdin
ti: jisai vadovavosi spaudos 
etika.

Baigdamas noriu priminti 
skaitytojui, kad aš visiškai 
neliečiau klausimo, ar vertai 
dr. Kavoliui paskirta premi
ja. (Man rodos, kad pastara
sis turi ir nuopelnų, atperkan
čių išsišokimus.). Ir dar — aš 
tikiuosi, kad skaitytojas su
pras, kodėl turint reikalų su 
minėto pobūdžio rašiniais ne
patartina pasirašyti' tikra pa
varde.

Skuja
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Bejieškant vyskupo tako
Aloyzo Barono “Trisdešimt istorijų suaugusiems

AUŠRA LIULEVIČIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

tinės intencijos ir stiliaus la
koniškumas. Modernios muzi
kos kompozitorius, vasaros 
džiaugsmo pagautas, jaučia 
gimstant kūrinį — vasarvie
tės giesmę, į kurią “jis sudės 
rasos sušvelninto lapo vos gir
dimą judesį ir lengvutį, mėly
ną padūmavimą virš vandens, 
ir anksti mirštančio lapo kri
timą, ir tylos skambėjimą ir 
dainą” (p. 126). Skubėdamas 
namo, kad pradėtą muziką 
rašyti, jis dviračiu užlekia ant 
staiga į plentą įsukusio bliz
gančio juodo automobilio. Žūs
ta, “nepabėgęs nuo savo mo
dernaus kompozitoriaus liki
mo” (p. 127).

Šiame pasakojime Baronas 
galbūt komentuoja savo paties 
kūrybinius konfliktus, į šį ga
balėlį sudėdamas žodžiais vi
sa tai, ką kompozitorius norė
jo sudėti į savo kūrinį, kuris 
irgi būtu vadinęsis “Vasarvie
tės giesme”. Kaip kompozito
rius nepabėga nuo savo moder
naus muziko likimo, taip ir 
Baronas — rašytojas neįsten
gia pabėgti nuo jam rūpimą eg- 
zistencinią klausimą, • ypač 
nuo paties pagrindinio: ar mū
są gyvenamas pasaulis tikrai 
yra morališkai abejingas, kaip 
vieškelis buvo abejingas kom
pozitoriaus kūrybiniam polė
kiui?

Principą taikymas
Kita Baronui, kaip mora

listui, rūpima problema yra 
principą taikymas. Kartais 
jie, visuotinai priimti, visdėl
to pasirodo perplatūs konkre
čioje situacijoje. Ar nereikė
tą juos lankstyti, norint išveng
ti didesnio blogio? — klausia 
Baronas. O gal atvirkščiai, 
kaip tik privalu dėl ją kovo
ti?

“Taupumo ženklai” tai ran
dai pagyvenusio vyro veide, 
padaryti kaimyno šuns, kurią 
jis nenešiotą,-jei tėvas į mais
to parduotuvę būtą nešęsis 
pakankamai pinigą. Bet jis 
to nedarydavo taupumo prin
cipo vardan. “Principas” visai 
aiškiai iškelia patį klausimą. 
Tėvui apskąstas už peštynes 
jaunimo stovykloje, sūnus jam 
atskleidžia, esą jos kilo dėl
to, kad draugas įžeidinėjo jį 
— jo tėvą, daktarą “nepajėgian
tį lašinią numesti” (p. 158-59). 
“Tėvą suėmė graudulys. Jis tik
rai buvo per storas ir jautėsi 
kaltas. Dabar jis pajuto išskir
tinę meilę savo sūnui, pateku
siam už tėvą nemalonėn” (p. 
161). Ir nors tėvas sūną įtiki
nėja, kad muštynią reikia veng
ti, širdyje su sūnumi sutinka, 
“galvodamas, kad principų tai
kymas gyvenime nereikalaują 
būti tik kentėtoju. Kantrus 
vergijos ir paniekos nešimas 
nėra principų gynimas” (p. 
161).

“Šeimoje” Baronas gan žais
mingai apverčia principų klau
simą augštyn kojom: pagyve
nęs tautietis, lyg lietuviškas 
Humbert Humbert, priglau
džia iš kito miesto dėl akade
minių nesėkmių iš namą pabė
gusią lietuvaitę ir tada ja pa
sinaudoja, tardamasis, kad 
čia tėra originalus ateitinin
ką penkto principo — šeimy
niškumo pritaikymas. Šeimy
niškumas, tiesa, šiame pasa
kojime svarbus, bet jam atsto
vauja geraširdžiai mergaitės 
tėvai, dukterį brangindami. 
Skaitytojui atrodo, kad senio 
užmačioms čia greičiau į pa- tos trisdešimt istoriją, 
galbą bus atėjęs antrasis atei
tininku principas — tautišku
mas, nes dėl abiejų lietuviš
kumo tas ryšys su mergaite ir 
galėjo prasidėti.

Kitur Baronas, atvirkščiai, 
bando ne siaurinti principą 
apimtį, bet esamą priimtą dės
nį maksimaliai išplėsti — tei
singumo ar meilės siekinius 
pratęsti. Tai lyg prisiminimas, 
kad evangelijos kaip tik šitaip 
kelia etinį klausimą: “Jums 
buvo sakyta ... bet aš sakau 
jums...” Tai p “Balandžio 
sniege”, kurį irgi galima lai
kyti palyginimo formą sėkmin
gai vartojančiu pasakojimu, 
Mateika, supykęs ant šeimi
ninko, pakėlusio nuomą, nepa
sako jam, kad stogas prakiu
ro, o pats ruošiasi pirkti nuo
savą namą ir iš buto išsikraus
tyti. Šeimininkui padarytą 
nuostolį laiko paties savinin
ko gobšumo padariniu, bet iš
ėjęs žino, kad “žmogų apvogti 
nereikia laužtis į jo namus, 
nereikia lįsti į sandėlį. Kar
tais užtenka tik patyįėt, kaip 
jis tylėjo tada, kai pro stogą 
lašėjo vandeniu virtęs balan
džio sniegas” (p. 76).

“Bendrininkas” panašiai 
bando nustatyti, ar jis kaltas. 
Mat jis išpildo savo viršinin
ko inžinieriaus prašymą pasi
teirauti pas gydytojus, kokie 
galvos sutrenkimo simptomai, 
apie tai praneša jam, nors įta
ria, kad anas bando susižei- 
dimą sufabrikuoti ir pateikti 
statybininkams jieškinį.

“Mažoji taika” ir “Janetos 
meilė” bando praplėsti meilės 
supratimą: nors reikia saugo
ti mažus vaikus nuo blogą įta
kų, bet negalima atmesti žmo
nių — ar tai neapkenčiamos 
buvusios žmonos tėvą, ar net 
tokią, kaip žemos visuomenės 
pakopos atstovė, karčiainą 
lankytoja Janeta, kai jie į vai
kus tiesia meilės ryšį.

Pasakotojo aplinka
Žvelgiant į Baroną kaip di

daktinį rašytoją, reikėjo į at
skirus kūrinėlius žiūrėti dau
giau schematiškai, klausiant 
koks abstraktus moralinis 
klausimas valdo vieną ar ki
tą paskojimą. Bet šalia mora
linio pamokymo turinio didak
tinei literatūrai yra būtinas 
realistinis polius. Kaip minė
ta, palyginimai turi išplaukti 
iš klausytojams pažįstamos 
kasdienybės, kad galėtą savo 
tikslą pasiekti, t.y. klausyto
jo santykį su jo paties pasau
liu pakeisti. Todėl čia būtą 
įdomu pažvelgti į kokią kas
dieninę realybę Baronas yra 
atrėmęs savo moralinius pa
mokymus, kokiame “krašte”, jo 
vaizduotės atkurtame, > vyksta

Gamtos vaizdavimas
Atskirai tektą paminėti “Va

sarvietės giesmę” — pasakoji
mą, į kurį Baronas tarsi norė
jo sutelkti savo paties polinkį 
lyriškam gamtos vaizdavimui 
ir jausmo egzaltavimui. Anks
tesnėje jo kūryboje jis buvo 
ryškus, bet kituose šio rinki
nio pasakojimuose taip labai 
neprasiveržia, nes jį valdo 
rašytojo pirmoje eilėje didak

Nors ją vietoves Baronas 
nevisada mini, jos įvyksta lie- 
tuvią apgyventuose Amerikos 
vidurio vakaruose ir ją cent
ras turbūt yra Cicero miestas 
su vaismedžiais kiemuose, su 
Čikaga pašonėje, su vasarvie
tėm Mičigano paežerėje ir ne
sunkiai pasiekiamom jaunimo 
stovyklavietėm.

Viena pamėgta vieta yra lie
tuvišką smuklią prieglobstis, 
kuriame taip geros sąlygos 
skleistis istorijoms, atremtoms 
į jaunystės prisiminimus tėvy
nėje. Barono veikėjai beveik 
išimtinai į šį kraštą persodin
ti lietuviai. Žinoma, jie san
tykiauja darbovietėse su ame
rikiečiais, bet šiaip ją mora
linis jieškojimas vyksta savą
ją tarpe. O čia tam labai pa
lanki dirva, nes susitinka ir 
bendrauja įvairiausią amžių ir 
profesiją žmonės. Kieme prie 
obels ar už staliuko karčiamoj 
baltakalnieriai ir juodadar
biai, pensininkai ir daktarai 
lengvai santykiauja — dažniau
siai linksmi, gan draugiški vie
ni kitiems, stengiasi ką nors 
sąmojingo pasakyti, labai lin
kę vieni kitiems pamokslauti 
arba išpažintį atlikti.

Aplamai, jo veikėjai nėra iš 
visuomenės iškritę ar išskir
ti žmonės (nebent moterys, 
kaip Janeta ar Lina “Šeimo
je”, bet moterims pas Baroną 
dažnai atitenka tik paspyrio 
vaidmuo, moralinį klausimą 
gvildenant). Jie visi turi savo 
vietą visuomenėje, nes ir pen
sininkai jau per savo amžią už
sitarnavo, kad dabar galėtą 
teisėtai savo dienas karčiamo- 
se leisti. Tai svarbu, nes ją 
svarstomi klausimai ir yra vi
suomenės moralės klausimai, 
ne tiek atskiro asmens tragiš
kos situacijos. Jie yra papras
ti žmonės ir ją gyvenimą ju
desiai labai paprasti, bet tai 
irgi reikalinga didaktinei in
tencijai, kad veikėjai būtą įti
kinantys visuomeninią proble
mą sprendėjai arba stebėtojai, 
kai kiti sprendžia.

Didaktiniuose rėmuose
Būdinga jiems nuotaika yra 

ne panieka pasauliui ir net ne 
melancholija, bet rezignacija 
labai sudėtingo ir prieštarin
go pasaulio akivaizdoje, kuris 
moraliniu požiūriu tikrai sun
kiai leidžiasi narpliojamas. 
Šiai nuotaikai atliepia ir Ba

rono pamėgtas metu laikas — 
ruduo. Jo veikėjai palieka gy
venimui teisę būti neišpren- 
džiamu, tik jie iš savęs ir iš 
kitą reikalauja kiek galint aiš
kesnio moralinią problemą 
formulavimo. Jeigu ją pasy-' 
vumas yra tipiškai lietuviškas, 
tai visdėlto noras išlaikyti mo
ralinį jautrumą nedėkingoje 
aplinkoje yra jos atsvara.

Ši nuotaika yra svarbi da
lis paties Barono, kaip mora
listo, laikysenos, kuri skati
na jį nuolat priešintis'mūsą 
visuomenės, o gal ir kiekvie
nos visuomenės norui tematy
ti realybę, pirmiau ją paskirs- 
čius į juoda-balta. Baronas 
tad’ ir platesne prasme išei- 
vią lietuvią visuomenei pa
sitarnauja kaip visuomenės 
kritikas, nuolat bandydamas 
kreipti jos dėmesį į jam pa
čiam taip svarbą moralinio 
reliatyvumo atradimą. Jį pri
ėmęs, jis visdėlto nuolat rū
pinasi: kokie moraliniai dės
niai reliatyviame pasaulyje 
galėtu gyvuoti ir kokiems tu
rėtume reikšti ištikimybę? 
(Moteriškė, vagianti pinigus 
iš vyro, pati suranda teisingą 
išeitį; tuo tarpu Liucija “Di
džiojoj bausmėj” lieka neapsi- 
sprehdusi ką su savo neištiki
mybe daryti).

Be abejonės, daug Barono 
“problemą” gali atrodyti smul
kios, kaip ir jo aplinka ir vei
kėjai. Ir rinkinys “Trisdešimt 
istoriją suaugusiems” irgi tik
riausiai priskirtinas prie ant- 
rareikšmės jo kūrybos. Bet čia 
jis dalinasi ir kitą didaktiniu 
rašytoją istorine dalia — pats 
žanras savox esme, atrodo, te
gali reikštis smulkiuose kūri
niuose ir, kaipo toks, egzistuo
ja pasaulinės literatūros pa
raštėje.

Aišku, yra ir didaktiniu epą, 
ir romaną, bet juose, jeigu jie 
sėkmingi, didaktinis bruožas 
įsilieja į meninę didelės apim
ties kūrinio visumą ir nustoja 
lemiančios reikšmės tiek for
mai, tiek vizijai — didaktinės 
formos rėmus jie prašoka.

Sąmoningai šiuose rėmuose 
pasilikdamas, Baronas savo 
rinkinyje liudija rašytojo pa
stangą visai aiškiai priešpa
statyti branginamas vertybes, 
deklaruojamas kaip principus, 
joms keliant klausimus, jas iš
bandant, ar gali atsilaikyti 
gyvenimo realybėje. Tai gar
bingas kelias, ypač kai Baro
nui taip dažnai pasiseka ati
dengti visuomenės priimtos 
vertybią skalės vidinius prieš
taravimus (pvz. dvasinėms ver
tybėms teikiamą pirmenybę 
prieš vadinamas medžiagines).

Kaip išlaikyti tikėjimą, kad 
reikia dorai gyventi, kaip ne
išsižadėti moralinią * įsitiki
nimą, kai jie pradeda trupė
ti, Baronui yra svarbiausias 
klausimas. Aišku, tas verty
bes jis ramsto žodžiais, beveik 
kiekvieną istoriją užbaigda
mas sakiniu, prasidedančiu 
taip, kaip ir pvz. šis: “Bet 
iš kitos pusės prisimenu pa
mokslininko žodžius .. .” (p. 
21) ir užsibaigiančiu meilės, 
vilties ar tikėjimo patvirtini
mu. Tačiau ir žodžiu panaudo
jimas, kaip kažkas yra sakęs, 
gali būti moraliniu aktu.
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“Lietuvių Enciklopedijos” klaidos
P. LELIS

Nebe pirmą kartą tenka ra
šyti apie “LE” pastebėtas klai
das ir netikslumus, kurių, nau
dojantis jos žiniomis, vis dau
giau atsiranda. Kartais rašant 
spaudai įvairiomis temomis 
tenka suabejoti “LE” žiniomis, 
jas tikrinti pagal kitus šalti
nius ir pastebėti nesutapimus, 
ypač karinėje — istorinėje sri
tyje.

Svarbiausias “LE” karinių 
žinių autorius a.a. pik. K. Ali
šauskas buvo linkęs aprašo
mus Lietuvos karinius įvykius 
pagražinti, o kolegas karinin
kus apdovanoti augštesniais 
titulais. “LE”. redaktoriai ne
galėjo įvairių autorių žinias 
patikrinti. Tik vėliau tie ne
tikslumai ir klaidos paaiškė
jo.

Buvo skelbiama spaudoje, 
kad J. Kapočius ruošiasi leis
ti papildomą “LE” tomą. Būtų 
gera, jei tame tome visos pa
stebėtos klaidos būtų pataisy
tos. Pasiunčiau J. Kapočiui il
gą klaidų (kurios anksčiau bu
vo skelbtos “TŽ”) sąrašą, kad 
naujo tomo redaktoriai at
kreiptų dėmesį ir tas klaidas 
pataisytų.

Po to pastebėta “LE” dau
giau netikslumų, kuriuos čia 
paminėsiu. (Pirmas skaitmuo 
reiškia tomo nr., antrasis — 
puslapį).

9-268: Jaltos konferencija 
įvyko 1944.11.4-11. Tai klaida, 
nes 14-414 skaitome, jog Jal
tos konferencija 1945 m. pri
pažino Gudijos ir Ukrainos 
Lenkijos žemes Sovietų Sąjun
gai.

15-350: Vokietija sutiko per
leisti Sov. Sąjungai Lietuvą, 
išskyrus Šakių ir dalį Marijam
polės aps. Pagal S. Raštikio 
1-610 ir kitus šaltinius, vokie
čiai buvo pasilikę sau visą Vil
kaviškio aps., vieną ketvirta
dalį Marijampolės ir pusę Seir 
nų apskr. Vėliau sovietai at
pirko tuos plotus iš vokiečių 
už 7.5 mil. dol.

21-480: K. Ladiga ir P. Genys 
užėmė Andrioniškį ir artinosi 
prie Viekšnią. Gal prie Viešin
tu, nes Viekšniai yra Mažeikią 
aps., t.y. už 200 km nuo tą vie
tovių.

21-492: Caro laikais Pane
vėžio aps. buvo 20 valsčių, tarp 
kuriu Moldačavos ir Pampėnu. 
Tai netikslūs pavadinimai. Tu
rėjo būti Maldučionią ir Pum
pėnų (žiūr. monogr. “Panevė
žys”). Nepriklausomoje Lie
tuvoje Maldučionią vaisė, va
dinosi Pušalotu.

23-31: Pyragius Jonas vokie
čiu okupacijos metu buvo vi
daus reikalą tarėju. Tai netie
sa, nes vidaus reik, tarėju bu
vo J. Narakas(žr. 15-374).

18-337: Michelevičius An
tanas nuo 1941.VI. buvo laiki

nos Lietuvos vyriausybės mi- 
nisteriu. Tai irgi netiesa, nes 
24-176 laik. vyr. ministerią są
raše jo nėra. Jei jis buvo minis- 
teriu, tai būtu klaida kodėl 
jo nėra tame sąraše.

28-75: Skorubskis Vladas . . . 
kurį laiką buvo karo atstovu 
Italijoj ir nuo 1927.X. Prancū
zijoj. Abi neteisingos žinios. 
Nuo 1927 m. karo atstovu Pary
žiuje buvo pik. Lanskoronskis 
(žr. 14-157), o Skorubskis ten 
gyveno kaip tremtinys su alga. 
S. Raštikis savo knygoje 1-480 
mini, kad Skorubskis buvo pa
skirtas Italijon ne dėl reika
lo, bet kitais sumetimais ... 
(Tuos “sumetimus” Skorubskis 
pats man papasakojo 1928 m. 
Paryžiuje).

25-161: Reparacijos ... o vė
liau 1939 
nu buvo 
būti 1929 
Hitleris, 
kiy 
(žr.

15-346: 1920.IX.9 Vilnią už
ėmė gen. Želigovskio lenką 
kariuomenės daliniai. Turėjo 
būti X.9, nes Suvaiką sutar
tis pasirašyta spalio 7 ir po 
dvieją dieną lenkai ją sulau
žė.

15-354: 1919 m. Sleževičiaus 
kabineto ministerią sąraše ne
pažymėtas krašto apsaugos 
min. P. Žadeikis, kuris pakei
tė A. Merkį.

m. Oven Young pla- 
sumažintos. Turėjo 
m., nes nuo 1933 m. 
paėmęs valdžią, jo-

reparaciją nebemokėjo. 
LE” Young plaąas).

Atsiųsta paminėti
Dr. Albertas Gerutis, DR. DOVAS 

ZAUNIUS — MAŽOSIOS LIETU
VOS SŪNUS — NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS VALSTYBĖS UŽ
SIENIŲ REIKALŲ MINISTRAS. 
Išleido Vilties Draugijos Leidyk
la (6116 St. Clair Ave., Cleveland, 
Ohio 44103, USA). Tiražas — 500 
egz. Šios monografijos mecena
tai — dr. Vacys ir dr. Augusta 
Zauniūtė-Šauliai, Vincė Jonuš- 
kaitė-Zaunienė ir Giedrė Zauniū- 
tė. Cleveland, Ohio, 1982 m., 559 
psl. Kaina — $6.00 (kietais virše
liais).

NAUJOJI VILTIS, politikos ir 
kultūros žurnalas, 1982 m. 15 nr. 
Redaguoja kolegija: red. Aleksas 
Laikūnas, dr. Bronius Nemickas, 
Mečys Valiukėnas. Administruoja
— Bronius Kasakaitis (7150 So. 
Spaulding Ave., Chicago, IL 60- 
629, USA). Leidėjas — Lietuvių 
Studentą Tautininką Korporacija 
“Neo-Lithuania” ir Amerikos Lie
tuviu Tautinė Sąjunga. Numerio 
kaina — $5.00.

Vladas Kulbokas. LIETUVIŲ 
LITERATŪRINĖ KRITIKA 
TREMTYJE. Leidėjas — Lietuvią 
Kataliką Mokslo Akademija. Ro
ma 1982 m., 569 psl. Kaina — $30 
JAV.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1982 m. 
10 nr.’Redaktorius — Juozas Vaiš- 
nys, SJ, administratorė — Alek
sandra Likanderienė. Adresas: 
2345 W. 56th Street, Chicago. IL 
60636, USA. Metinė prenumerata
— $8.00.
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d KULTMĖJE VEIKIOJE
Atskirą koncertą Melburno lie

tuviams sausio 2 d. surengė Los 
Angeles jaunimo ansamblis “Spin
dulys”, išaugęs iš Onos Razutie- 
nės 1949 m. įsteigtos tautinių šo
kių grupės. Ansamblis buvo atvy
kęs į Australijos Lietuvių Dienas 
Melburne, dalyvavo jų renginiuo
se. Koncertą “Spindulys” pradėjo 
Australijos lietuvius sveikinan
čia daina “Šiandien mūsų šventė”. 
Programa buvo suskirstyta į devy
nias dalis, kurių kiekvieną suda
rė tautiniai šokiai, dainos, dekla
macijos muzikiniame fone. Mel
burno lietuviams y p a č patiko 
Australijoje pirmą kartą išgirstos 
kalifornietės Giedros Nasvyty- 
tės-Gudauskienės kompozicijos 
“Sveikinimas jaunystei" ir “Tė
vynės maršas”.

Dail. Jono Rūtcnio 25 realisti
nių ir abstraktinių darbų parodą 
“Sandaros” salėje Brocktone, 
Mass., 1982 m. gruodžio 4-5 d.d. 
surengė šios LB apylinkės valdy
ba su pirm. J. Renteliu. Atvež
tieji kūriniai daugiausia atspindė
jo Cape Code vietovę, kurioje 
dail. J. Rūtenis gyvena, bei jos 
aplinką.

Dail. Kazimiero Zoromskio 
tapybos darbų paroda Niujorko 
bei apylinkių lietuviams bus su
rengta 1983 m. sausio 29-30 d.d. 
mažojoje Kultūros Židinio salė
je. Jai bus sutelkti vasaros mė
nesiais sukurti kūriniai, vaizduo
jantys gamtovaizdžius ir gėles.

Apžvalginę dail. Vidos Krišto- 
laitytės kūriniu, parodą Niujorko 
bei apylinkių lietuviams 1982 m. 
lapkričio 20-21 d.d. mažojoje Kul
tūros Židinio salėje surengė Lie
tuvių Skaučių Seserija. Paroda 
buvo susieta su kūrybiniu V. Kriš- 
tolaitytės dvidešimtmečiu. Ji yra 
buvusi čikagietė. 1961 m. bakalau
ro laipsniu baigusi Ilinojaus -uni
versitetą, studijas tęsusi Čikagos 
meno institute. Persikėlusi Niujor- 
kan, 1967 m. magistro laipsniu bai
gė Pratto institutą. Grupinėse pa
rodose V. Krištolaitytė dalyvau
ja nuo 1962 m. Individualias paro
das yra surengusi: Klevelande — 
1965 m., Pratto institute Niujor
ke — 1966 m., Hartforde — 1967 
m., M. K. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje — 1968 m., Bostone — 
1973 m., Kennebunkporto vasar
vietėje — 1974 m. Apie V. Krišto- 
laitytės kūrybą sukaktuvinės pa
rodos atidaryme Niujorke kalbė
jo Paulius Jurkus, įspūdžiais apie 
jos.kūrybinį darbą Kennebunkpor
to pajūryje dalijosi poetas kun. 
Leonardas Andriekus, OFM. Su
kaktuvinėje parodoje vyravo ta
pybos kūriniai, atspindintys pa
jūrio gamtovaizdžius su pakran
tės uolomis, rūsčiomis bangomis. 
Buvo taip pat akvarelių, grafikos 
darbų ir piešinių.

“Dainavos” ansamblis 1982 m. 
gruodžio 21 d. Čikagos Jaunimo 
Centro kavinėje atsisveikino su 
savo vadovu kornpoz. Aloyzu Jur- 
gučiu, išvykstančiu į Los Ange
les. A. Jurgutis “Dainavai" vado
vavo septynerius metus. Tame lai
kotarpyje jis sukūrė muziką pen- 
kiem rampos šviesą išvydusiem 
veikalam: Danutės Bindokicnės 
“Pamario pasakai”, Nijolės Jan- 
kutės-Užubalienės "Kūlgrindai'*. 
Anatolijaus Kairio “Emilijai Pla- 
terytei”, “Čičinskui” ir Aureli
jos Balašaitienės "Vilniaus pi
lies legendai". Iš tikrųjų tai bu
vo tik libretai, muzikiniais veika
lais tapę A. Jurgučio kūrybinio 
talento dėka. Talentingo vadovo 
netekimą apgailestavo “Dainavos” 
ansamblio valdybos pirm. V. Jasi- 
nevičius. Sėkmės jam ir jo neteku
siai “Dainavai” ansamblio globė
jų vardu linkėjo dr. L. Kriauče- 
liūnas ir Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirm. J. Janušaitis, matęs 
“’Dainavos” gimimą Hanau sto
vykloje, V. Vokietijoje, stebėjęs 
jos prisikėlimą Čikagoje ir čia iš
vystytą gražią veiklą. Libreto au
torių vardu kalbėjo A. Kairys. A. 
Jurgučiui buvo įteiktas J. Paštu- 
ko meniškai paruoštas adresas. 
Atsisveikindamas A. Jurgutis ža
dėjo ir toliau talkinti ‘“Dainavai” 
iš tolimosios Kalifornijos. Nau
ja “Dainavos" ansamblio vadove 
yra pakviesta sol. Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė. Vėliau pa
aiškėjo, kad A. Jurgutis nuo š. m. 
vasario 1 d. pakeičia Šv. Kazimie
ro parapijos Los Angeles mieste 
vargonininką ir choro vadovą 
kornpoz. Bronių Budriūną. Pasta
rasis, vargonininkavęs ir chorui 
vadovavęs 30 metų, išeina pensi
jon. Oficialus Šv. Kazimiero pa
rapijos atsisveikinimas su B. Bud- 
riūnu bus įjungtas į 30-tąsias pa
rapijos rengiamas Lietuvių Die
nas birželio 19 d.

Vilniuje buvo surengta pirmo
ji respublikinė mažosios grafikos 
paroda, susilaukusi apie 60 daly
vių. Lakia menininko vaizduote, 
minties grakštumu, elementų at
ranka pasižymėjo G. Didelytės, 
V. Kisarausko, R. Gibavičiaus,
A. Každailio. K. Ramono, M. Vi- 
lučio, D. Mažeikytės, S. Eidrige- 
vičiaus. A. Kliševičiaus, E. Sala- 
džiaus, E. Kairiūkštytės, J. Staus
kaitės, R. Tarabildos kūriniai. Ma
žo formato kūrinių reikalavimus 
nesunkiai įveikė ir tokie stambes
niųjų grafikos darbų kūrėjai, kaip 
D. Jonkaitytė, N. Valadkevičiūtė,
B. Žilytė, G. Šlechtavičius, A. 
Žvilius.

Jonas Mackonis-Mackevičius, 
Vilniaus dailės instituto docentas 
ir menotyros kandidatas, švęsda
mas amžiaus šešiasdešimtmetį, sa
vo tapybos darbų ir piešinių pa
rodą surengė Vilniuje ir Kaune. 
Parodai sutelktuose kūriniuose 
vyravo Vilniaus miesto vaizdai, žy
miųjų visuomenininkų, kultūrinin
kų, menininkų, dailininko gimto
sios Dzūkijos kaimo gyventojų 
portretai. įvairios figūrinės kom
pozicijos. Dail. J. Mackonis reiš
kiasi ir literatūrinėje srityje — yra 
parašęs dramą “Ulijona”, kelias 
kitas pjeses, libretus penkiom ope
rom, dviem operetėm, kino scena
rijų filmui “Julius Janonis”.

Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi institute Vilniuje bu
vo surengtas susitikimas su Vil
niaus dramos teatro vyr. rež. Hen
riku Vancevičiumi. Apie jo bran
džiausius spektaklius Kauno ir 
Vilniaus dramos teatruose, peda
goginį darbą teatriniame Vilniaus 
konservatorijos fakultete kalbėjo 
menotyros kandidatas M. Petu- 
chauskas. Lietuvių poetų eilėraš
čius deklamavo, liaudies dainas 
dainavo buvusieji H. Vancevičiaus 
mokiniai — R. Arbačiauskaitė, I. 
Kilišauskaitė, E. Braziulis ir A. 
Žebrauskas.

Azerbaidžano leidykla “Rašy
tojas” 10.000 egz. tiražu išleido 
Vagifo Arzumanovo paruoštą ir 
išverstą rinktinę “Lietuvių apsa
kymai". Jon įjungti V. Krėvės, 
A. Vienuolio, A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus, V. Dautarto, P. Cvirkos,
A. Venclovos, J. Avyžiaus, V. 
Bubnio, J. Baltušio, M. Sluckio, 
V. Miliūno, J. Grušo, A. Pociaus, 
J. Mikelinsko, V. Rimkevičiaus, 
R. Lankausko, L. Jacinevičiaus 
apsakymai su autorių nuotrauko
mis, biografiniais duomeninimis. 
V. Arzumanovas prieš keliolika 
metų išmoko lietuvių kalbą. Lie
tuvių kalba 1976 m. Vilniuje bu
vo išleista jo knyga “Kūrybos bro
liai", 1979 m. Baku mieste — 
"Azerbaidžaniečių ir lietuvių li
teratūriniai ryšiai”. V. Arzuma
novas azerbaidžaniečių kalba 1976 
m. išleisdino lietuvių poezijos 
rinkinį “Alyvos”. Yra išvertęs 
J. Avyžiaus romaną “Sodybų tuš
tėjimo metas”, mūsų liaudies pa
saką “Šaulė, mėnulis ir vėjas”.

Metu, užbaigoje paskelbiamos 
tradicinėmis tapusios B. Daugu
viečio, S. Šimkaus, J. Švedo bei 
kitos premijos už kūrinius meno 
saviveiklai. Ilgas 1982 m. laimė
tojų sąrašas pradedamas B. Dau
guviečio premijomis. Pirmoji 
paskirta K. Sajai už vieno veiks
mo komedijų triptichą “Velnio 
apsėstasis ir kiti”, antroji — E. 
Mikulėnaitci už pjesių rinkinį “Gi
mimo naktis”, trečioji — R. Kaš- 
kauskui už vieno veiksmo kome
diją “Būk vyras, Džordžai". S. 
Šimkaus premijas laimėjo: I —
B. Kutavičius už pasaką vaikų
chorui “Giedantis vėžys”, II — J. 
Andrejevas už dainą “Jaunų jau
na daina" ir jau miręs jos teksto 
autorius P. Širvys. III — A. La
pinskas už dainą mišriam chorui 
"Turėjo bobutė žilą oželį". Pir
mąja J. Švedo premija įvertin
tas A. Lapinsko kūrinys "Tutu- 
lis” liaudies instrumentų orkest
rui, antrąja — V. Juozapaičio 
“Lietuviški šokiai", taip pat skir
ti liaudies instrumentų orkestrui. 
Choreografijos premijų susilau
kė: pirmosios — V. Buterlcvičius 
už šokį “Slinkis”, antrosios — A. 
Kondratavičius už šokį "Strapčiu- 
kas", dviejų trečiųjų — L. Kise- 
lienė už šokį "Rytagonė". A. Rim- 
kevičienė už šokius "Rugeliai" ir 
“Lineliai". Premijas laimėjo ir 
kompozitoriai už tų šokių muzi
ką: 1 — B. Kutavičius už “Slinkio”, 
H — A. Lapinskas už “Rytago
nės", IH •— L. Povilaitis už “Strap- 
čiuko”. Sąrašas užbaigiamas pre
mijomis liaudies meistrams. Pir
moji' teko L. Šepkai už medžio 
drožinius, antroji — E. Kniukš- 
taitei už tapybos kūrinius, trečio
ji — B. Jaruševičienei už pynimo 
ir vytelių darbus. V. Kst. •

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų

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

A. E. LePAGEKASOS VALANDOS:

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

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius .... 8'/2% 
E 180-185 d. termin. ind. ........ 81/z%
= term, indėlius 1 metų.......... 9 %
= term, indėlius 2 metų.......... 91/4%
E pensijų s-tą.......... ...............  10 %
= spec. taup. s-tą.... ............... 81/2%
= taupomąją s-tą .................... 8 %
E depozitų-čekiųs-tą   6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ...................... 15%
E mortgičius nuo.......... 12% — 13%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS 
ooon Dl______C1._____.

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-77752239 Bloor Street West.

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

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

Tel. 533-5454

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite i mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERj)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St.W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _, _ _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371)
Važiuoti i vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

• 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

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 FIL TS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Toronto Maironio mokyklos mažieji dalyvauja Kalėdų eglutės programoje, kurioje vaidino ir smagiai dainavo

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sausio pradžioje atliktais vie
šosios nuomonės tyrimo duo
menimis. Esą konservatoriai 
su dabartiniu savo vadu J. Clar- 
ku rinkimus pralaimėtų libera
lams, jeigu vadu jie išsirink
tų buvuį finansų minister: J. 
Turnerį. Tokiuose rinkimuose 
konservatoriai susilauktų 40% 
balsų, liberalai — 43%. Nuo 
J. Turnerio atneštos pergalės 
liberalams konservatorius te
galėtų išgelbėti J. Clarko pa
keitimas kitu vadu. Jei konser
vatorių vadu taptų dabartinis 
Albertos premjeras P. Loug- 
heedas, tada už konservato
rius balsuotų 45%, o už J. Tur
nerio vadovaujamus liberalus 
— 39%. Esą liberalai su J. Tur- 
neriu pralaimėtų konservato
riams, savo vadu išsirinku
siems net ir dabartinį Onta
rio premjerą W. Davis. Libera
lus tada remtų 40% balsuoto
jų, konservatorius — 41%.

Didelės žalos konservatorių 
vadui J. Clarkui padarė susi
kirtimas su buvusiu dienraš
čio “The Toronto Sun” redakto
riumi P. Worthingtonu, kai jis 
norėjo tapti konservatorių par
tijos kandidatu papildomuose 
Ontario Broadview-Green
wood apylinkės rinkimuose. 
Oficialiu konservatorių kan
didatu tada tik 69-nių balsų 
persvara buvo išrinktas grai
kų kilmės B. Fatsis bendro
mis du kandidatus išstačiusių 
graikų pastangomis. Tos apy
linkės konservatoriai suski
lo, viena jų grupė pasiūlė P. 
Worthingtonui būti nepriklau
somu kandidatu. J. Clarkas ta
da atkakliai rėmė B. Fatsį. 
Rinkimus laimėjo socialiste 
L. McDonald, bet nuo jos ne
daug teatsiliko P. Worthingto- 
nas, už B. Fatsį gavęs dvigu
bai daugiau balsų. Su jo kan
didatūra konservatoriai grei
čiausiai būtų susilaukę per
galės šioje tradicinėje socia
listų tvirtovėje.

Artėjant konservatorių par
tijos suvažiavimui Winnipe- 
ge, Broadview-Greenwood kon
servatoriai savo atstovais iš
sirinko P. Worthingtonu ir ke
turis jo rėmėjus. Tada ir pra
sidėjo kova dėl tų kondidatų 
oficialaus patvirtinimo. Mat P. 
Worthingtonas nori naujo kon
servatorių vado rinkimų, nu
matydamas neišvengiamą jų 
pralaimėjimą, jeigu libera
lai vadu išsirinks J. Turnerį. 
Partijos komitetai atsisaki
nėjo patvirtinti tuos penkis 
Broadview-Greenwood išrink
tus atstovus, remdamiesi įvai
riais motyvais, kol pagaliau 
Otavoje buvo padarytas galu
tinis sprendimas — P. Worth
ingtonas išbrauktas, o keturi 
jo rėmėjai, kaip seni partie
čiai, patvirtinti. P. Worthing
tonas partijos suvažiavime da
bar dalyvauja tik kaip žurnalis
tas.

Specialų laikšką konserva
torių vadui J. Clarkui po šių 
įvykių pasiuntė Pasaulinė 
Tautinė Graikų Draugija, kon
servatorių kandidatu Broad
view-Greenwood apylinkėje 
siūliusi antrą graiką Vlahos. 
Laiške primenama, kad P. 
Worthingtono kandidtūra pa
pildomuose parlamento rin
kimuose būtų buvusi patvir
tinta, jeigu Vlahos atstovai 
antrajame balsavime savo 262 
balsų nebūtų atidavę B. Fat- 
siui. Draugija apgailestauja 
padarytą klaidą. Esą P. Worth
ingtonas šią apylinkę būtų lai
mėjęs konservatoriams. Drau
gijos nariai šioje rinkiminėje 
apylinkėje ateityje įsiparei
goja remti konservatorių kan
didatą tik tokiu atveju, jeigu 
juo bus P. Worthingtonas.

Ontario vyriausybė savo ži
nion perėmė tris bendroves — 
“Crown Trust”, “Greymac 
Trust” ir “Seaway Trust” pa
tikrinti jų atskaitomybės kny
goms. Kanados vyriausybė to 
paties žingsnio ėmėsi prieš 
mortgičių bendroves “Seaway” 
ir “Greymac”. Visos šios bend
rovės yra susietos su “Cadillac 
Fairview” bendrovės pastatų, 
turinčių beveik 11.000 butų, 
Toronte trigubu pardavimu 
per labai trumpą laiką. Pradi
nė sumokėtoji $270 milijonų 
kaina pakilo net iki $500 mili
jonų trečiajame pardavime. 
Tie pastatai tokios sumos tik
rai nėra verti. Kilo rimtas įta
rimas, kad bendrovės verčiasi 
sukta spekuliacija, rizikuoda
mos į jas investuotu kapitalu.

SPORTAS
Vitas Gerulaitis 

Toronte
Vasario 8-13 d.d. Toronte įvyks 

metinis “Molson’s Challenge” 
teniso turnyras, kuriame daly
vaus geriausi pasaulio tenisinin
kai: Jimmy Connors, Bjorn Borg, 
Ivan Lendl, Vitas Gerulaitis ir 
kiti pirmojo dešimtuko žaidėjai. 
Šį kartą nedalyvaus tik John Mc
Enroe.

Žaidimai vyks kasdien Maple 
Leaf Gardens nuo 6.30 v.v. Pus- 
baigimio žaidimai prasidės vasa
rio 12 d. nuo 12 v., o baigminiai 
žaidimai — vasario 13 d., 2 v.p.p. 
Žaidėjai suskirstyti į dvi grupes 
po 4 žaidėjus. V. Gerulaičiui teks 
žaisti stipresniųjų grupėje, kurią 
sudaro: J. Connors, B. Borg, V. 
Gerulaitis ir T. Mayotte. Du ge
riausi žaidėjai iš kiekvienos gru
pės pateks į pusbaigmio žaidimus.

V. Gerulaitis Toronto teniso 
aikštėse pirmą kartą pasirodė 
1978 m. Sėkmingiausi metai jam 
buvo 1981-ji. Tuomet Maple Leaf 
Gardens įvykusiuose žaidimuose, 
įveikęs geriausius to meto teni
sininkus, laimėjo pirmą vietą. 
1982 m. V. Gerulaitis pasiekė 
pusbaigmį, kuriame pralaimėjo I. 
Lendliui.

Vitui linkime geros sėkmės, kad 
ir vėl pakartotų 1981 m. laimėji
mą! A.S.

Iškilūs sportininkai
Vitas Gprulaitis “Challenge 

Cup” turnyre, kuris įvyko Tampa, 
Fla., pasiekė reikšmingą ir retai 
pasitaikančią pergalę. Dviejų žai
dimų kovoje 7-6, 7-5 jis įveikė 
garsųjį švedu tenisininką Bjorną 
Borgą. V. Gerulaitis ir B. Borgas 
pirmą kartą teniso aikštėje susi
tiko 1972 m. Nuo to laiko B. Bor
gas yra įveikęs jį visuose oficia
liuose žaidimuose — iš viso 17 kar
tų. V. Gerulaitis yra laimėjęs 3 
draugiškus žaidimus.

Praėjusių metų sezoną V. Geru
laitis baigė 5-tu žaidėju pasau
lyje. Geriau sekėsi uždarų patal
pų ir kieto grindinio aikštelėse. 
Čia V. Gerulaitis buvo 4-tu žaidė
ju.

Leonas Rautinšas. sėkmingai 
žaidžia Sirakūsų universiteto 
krepšinio komandoje. Jis yra vis
pusiškas krepšininkas — ne tik ge
riausias metikas komandoje, bet 
ir nepamainomas kitose žaidimo 
srityse. Jo vadovaujama komanda 
po 11-kos pergalių iškilo į pir
maujančių eiles. Pirmą kartą ko
manda pralaimėjo prieš George
town 92-97. Šiose rungtynėse Leo
nui nesisekė' mėtyti, tačiau jo 
vispusiškumas daug padėjo bend
ram komandos žaidimui.

Jonas Karpis, buvęs Toronto 
Vyčio ir Toronto mokyklų iškilus 
krepšininkas, taip pat žaidžia 
Sirakūzų komandoje. Kol kas Jo
nas težaidė 6-se rungtynėse. Per 
vienerias rungtynes yra laimė
jęs 6 taškus. Komandos treneris 
Jim Boeheim yra patenkintas jau
nojo krepšininko žaidimu ir pra
našauja sėkmingą ateinančių me
tų sezoną.

Natalija Leiputė, Australijos 
Adelaidės Vyčio tenisininkė, da
ro žymią pažangą. Vieno turnyro 
metu Australijoje baigminiame 

Kanados bankų neleidžiama 
valdyti vienam žmogui arba 
nedideli grupelei. Bankai ga
li duoti tik saugias paskolas, 
o “Trust” bendrovės verčiasi 
investacijomis. Dvi patikrini
mui suspenduotos “Trust” 
bendrovės yra visiškoje L. Ro- 
senbergo kontrolėje. Jis rū
pinosi tuo “Cadillac Fairview” 
bendrovės pastatų pakartoti
niu pardavimu, kainą pakėlu
siu nuo $270 milijonų iki $500 
milijonų, kažkam atnešusiu 
didelį pelną per vieną savaitę. 
Pradėtas knygų patikrinimas 
atskleidžia jų neišsamumą, 
saugumo stokojančias investa- 
cijas. Kol bus patikrinti su
spenduotų bendrovių reikalai, 
investuotojams bei indėlinin
kams iš savo sąskaitų leidžia
ma atsiimti tik po $20.000. Šią 
sumą užtikrina valstybinė Ka
nados draudos agentūra.

žaidime nugalėjo P. Australijos 
meisterę P. Ferguson 6-2, 7-5 ir 
tapo šio turnyro 'laimėtoja. 17- 
kos metų tenisininkė artimiausiu 
laiku žada pasirodyti ir dides
niuose turnyruose. Tikimės ją pa
matyti ir Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynėse Čikagoje.A.S.

Sportas Lietuvoje
Laikraščio “Sportas” skaityto

jai 27-tą kartą rinko geriausius 
Lietuvos sportininkus. Užpildy
tas anketas atsiuntė 9.572 skaityto
jai, į jas įjungdami 37-nių spor
tininkų pavardes. Geriausių 1982 
m. sportininkų dešimtuką sudarė 
daugiausia taškų gavę sportinin
kai : I. taiklusis šaulys vilnietis 
Vladas Turla — 67.038 tšk., II. 
gimnastė vilnietė Dalia Kutkaitė
— 59.685; III. Sergejus Jovaiša
— 58.301, IV. Valdemaras Chomi
čius — 58.277, V. Arvydas Sabo
nis — 58.024 (Kauno “Žalgirio” 
krepšininkai); VI. kaunietis ran
kininkas Voldemaras Novickis
— 36.211; VII. vilnietė taiklioji 
šaulė Auksė Treinytė — 32.752; 
VIII, vilnietis plaukikas Robert
as Žulpa — 30.459; IX. vilnietis 
lakūnas, Jurgis Kairys — 21.454; 
X. Vilniaus “Žalgirio” fulbolinin- 
kas Sigitas Jakubauskas — 20.492.

Geriausio Lietuvos sportininko 
vardą V. Tūriai užtikrino tapimas 
Europos ir pasaulio kulkinio šau
dymo čempijonu. Iš pasaulinių 
varžybų Venecueloje jis parsive
žė net septynis aukso medalius. 
Šaudydamas pneumatiniu pistole
tu, V. Turla Venecueloje trim taš
kais pagerino pasaulinį savo re
kordą, kurį buvo pasiekęs Euro
pos šaudymo varžybose. Jaunoji 
D. Kutkaitė yra Europos meninės 
gimnastikos čempijonė, šį laimė
jimą pasiekusi Norvegijoje. S. 
Jovaiša, V. Chomičius ir A. Sabo
nis žaidė pasaulio čempijone ta
pusioje Sovietų Sąjungos krepši
nio rinktinėje. Jie taipgi skina 
laurus Kauno “Žalgiriui” augš- 
čiausios krepšinio lygos pradė- 
tos'e pirmenybėse, kur “Žalgiris” 
staiga iškopė į pirmą vietą. V. 
Novickis, Kauno “Granito" ranki
ninkas, tapo pasaulio čempijonu 
su Sovietų Sąjungos rankinio rink
tine. A. Treinytė, dalyvavusi pa
saulinėse šaudymo pirmenybėse 
Venecueloje, Vilniun parsivežė 
du komandinius aukso medalius ir 
vieną sidabro medalį, laimėtą in
dividualiame šaudyme. Prieš tai 
įvykusiose Europos moterų kulki
nio šaudymo pirmenybėse Romoje 
A. Treinytė išsikovojo vicečem- 
pijonės vardą. R. Žulpa 200 m 
plaukime krūtine yra laimėjęs 
aukso medalį Maskvos olimpiado
je. Ši pergalė papildyta ir Eu
ropos taure, kovose dėl jos nesu
silaukus rimtesnio varž.ovo. 1982 
m. Ekvadore įvykusiose pasauli
nėse plaukimo pirmenybėse R. 
Žulpa tikėjosi pasiekti naują 
pasaulio rekordą, bet jį 200 m 
plaukime krūtine netikėtai Il-je 
vietoje paliko kanadietis V. Da
vis su nauju pasaulio rekordu
— 2 min. 14,77 sek. R. Žulpa nuo jo 
atsiliko 1,91 sek. Lakūnas J. Kai
rys yra pasaulio augštojo pilota- 
žo čempijonas. Futbolininkas S. 
Jakubauskas įmušė daugiausia 
įvarčių Vilniaus “Žalgirio" 1982 
m. kovose, pasibaigusiose šios 
komandos iškopimu į augščiausią 
futbolo lygą.

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario MSP 1A4 Namų 769-9424

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. 
Telefonas 773-6480

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: E
8’/z% už 90 dienų term, indei. = 
81/2% už 6 mėn. term, indėlius E 
9 % už 1 m. term, indėlius 
91A% už 2 m. term, indėlius

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą ~
81/2% už specialią taup. s-tą = 
8 % už taupymo s-tas 5 
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 32 milijono 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

Ateitininkų žinios
Jaunučių susirinkimas įvyko 

sausio 22 d. po lietuviškos mokyk
los pamokų. Susirinkimai vyksta 
reguliariai kas dvi savaites.

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba praneša, kad šiais 
metais vasaros stovykla Dainavoje 
Įvyks liepos 17-31 d.d. Stovyklos 
tema — “Tautinė raketa aplink pa
saulį”. Ji supažindins su įvairiais 
kraštais, kuriuose gyvena lietu
viai, bei su to krašto tradicijo
mis.

Toronto moksleiviu kuopos val
dyba posėdžiavo sausio 16 d. Kal
bėta apie dalyvavimą Lietuvių Na
mų karnavale, laikraštėlio išlei
dimą ir busimųjų susirinkimų te
mas. Valdyboje — sekr. R. Praka- 
pas, koresp. D. Dirmantaitė. Li
nas Daukša įsijungė kaip fotogra
fas.

Moksleiviai ruošia pyragų iš
pardavimą sausio 29, Prisikėlimo 
parapijoje. Pelnas — Lietuvos ka
liniams paremti. Taip pat bus ren
kami parašai peticijai, paruoštai 
Amnesty International organizaci
jos. L.U.

Skautų veikla
• Vasario 16 iškilminga'Satri- 

jos” ir “Rambyno” tuntų sueiga 
— vasario 6, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje.

• Sausio 18 d. Kanados rajono 
vadija svarstė vadovų-vių suva
žiavimo reikalus. Siūlyta suva
žiavimą rengti rugsėjo 3-4-5 Dar
bo šventės savaitgalį. Nutarta 
išleisti rajono biuletenį kovo 6 
d. Medžiaga priimama iki vasario 
20 d. Siųsti rajono vadui. Sekan
tis vadijos posėdis šaukiamas ko
vo 5 d.

PARAMA
IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo.............. 15%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 12%
2 metų ................... 121/2%
3 metų ...... ........... 123A%
(fixed rate) 

su keičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 121/2%
(variable rate)

• Sukaktuvinė stovykla bus 
suskirstyta į 4 pastovykles: sese
rijos (vad. v.s. fil. D. Eidukienė), 
brolijos (vad. v.s. fil. V. Vidugi
ris), ASS (vad. s. fil. dr. R. Stri
kas) ii- bendrosios (vad. v.s. fil. P. 
Molis). Stovykloje veiks krautuvė
lė, vyks skautavimo ir Lietuvos pa
žinimo paroda, bus leidžiamas 
laikraštėlis. ' Informacinius lei
dinius ruošia lietuvių kalba v.s. 
J. Toliušis, anglų kalba — s.v.v. 
si. R. Vitas.

• LS Fondo bendralaiškis nr. 
17 skelbia palūkanų paskirstymą 
vadovų lavinimui, leidiniams, 
veiklai stiprinti ir sukaktuvinei 
stovyklai. Iš viso paskirta $7.854,52. 
Nauja atstovė Hamiltone — ps. A. 
Stanaitienė, 104 Briarwood .Cres., 
tel. (416)389-3710.

• Tradicinė Kaziuko mugė — 
kovo 6 d. Prisikėlimo salėse. Č.S.

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

i



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
KARDINOLŲ PASKYRIMAS

Net ir nelietuviams įdomu kc>- 
dėl popiežius paskyrė kardinolu 
latvį, o ne lietuvį. Kalbama, kad 

I slaptai vienas lietuvis paskirtas 
kardinolu, bet tikrai ir viešai ne
žinoma nei lietuviams, nei sveti
miems. Tos žinios joks autorite- 

• tingas patvirtinimas visuomenei 
nebuvo paskelbtas.

Bet jeigu ir yra jau vienas lietu
vis kardinojas, tai, teisingai ir 
nešališkai galvojant, lietuviams 
priklauso du kardinolai, jei pa- 

’ lyginsime Lietuvos tikinčiųjų skai
čių su Latvijos. Dabartinis pasky
rimas latvio, kartu nepaskiriant 
ir lietuvio, yra lenkų nedraugiš
kumas lietuviams ir neigiami pa
tarimai popiežiaus sprendimui.

J. Janeliūnas,
Regina, Sask.

PAŠTAS SKRIAUDŽIA
“Žiburiai” džiugina ir turtina. 

Tik bėda, kad jūsų paštininkai 
kiauliško būdo. Pvz. negavau 1982 
m. 45 nr. Ir daugelio kitų. Ir mū
suose paštas apsiklojęs visokių 
privilegijų patalais, bet tokių niek
šybių, kaip Kanadoje, dar nėra.

Belgijos lietuvių bendruomenė
je — susenusių pilkuma. Laimė 
Dievo, kad mėgstu rašinėti, tai 
taip ir užpildau ilgas dienas vie
natvėje.

Belgijos reikalai vis blogėja; 
prasidėjo visokie karpymai, trum
pinimai. Kainos kyla, o uždarbius 
ir pensijas spaudžia žemyn. Nei 
bėgt, nei rėkt. Visur ta pati bėda.

Ed. Cinzas, 
Briuselis

ISTORINĖ NUOTRAUKA
“TŽ” 1982 m. 50 nr. buvo įdėta 

nuotrauka iš Kauno jėzuitų gimna
zijos. Iš tikrųjų tai yra pirrrtosios 
abiturientų laidos išleistuvių 
nuotrauka. Pirmoje eilėje pirmas 
iš kairės yra prof. Račkauskas, 
trečias — arkivyskupas R. Barto- 
loni, septintas — J. Vileišis, tuo
metinis Kauno burmistras. Tre
čioje eilėj iš kairės į dešinę: pik. 
Itn. Karosas, J. Beleckas, SJ, A. 
Zemribas, J. Talmantas, Dymekas, 
SJ, Ritmeisteris, SJ, Sunderis 
SJ, mjr. Šakmanas (prezidento) 
asmens adjutantas), sekantis ka
rininkas nepažįstamas, J. Venc
kus, SJ, A. Fengeris, SJ.

Ketvirtoje eilėje iš dešinės į 
kairę pirmas — A. Šabonas (tar
navo karininku Lietuvos karo avia
cijoje, žuvo lėktuvo avarijoj), tre
čias — K. Ulvydas (lituanistas, dar 
ir šiandien Lietuvoj), penktas — 
Vasiliauskas (dirbo Lietuvos už
sienių reikalų ministerijoje). 
Penktoje eilėje iš kairės į dešinę: 
antras — prezidento sūnus Julius, 
trečias — Pocius, penktas — A. 
Paukštys, šeštas — Misiūnas.

M. K. Marčiukaitis

“IŠLAISVINTOJO” PAGUODA...
“Gimtajame Krašte” 1982.X.7 

Jonas Rinkevičius, paėmęs nuo
trupas iš kelių rašiusių apie li
tuanistines išeivijos mokyklas, 
jas savaip perdirbo ir laukia jų 
užsidarymo.

“Kai kalbama apie išeivių li
tuanistinio švietimo krizę, žino
ma, kad ligonis, tas švietimas, ne
turi jokių vilčių išgyti, kad jo kri
zinė būklė — tai merdėjimas, tai 
agonija ir artėjimas į pabaigų”.

Ta proga tenka paklausti “Gim
tojo Krašto” dviveidžius: kiek “GK” 
arba tos “išlaisvintos” Lietuvos 
valdžia įsteigė ir išlaikė lituanis
tinių mokyklų tiems vaikams, ku
rie buvo išvežti iš Lietuvos gyvu
liniuose vagonuose į Sibirą? Jų 
ten daugiau išvežė, negu'yra į Ame
riką pabėgusių. Kiek ten yra lie
tuviškų mokyklų? Ką darote, jūs 
“išlaisvintojai”, kad Lietuvos pa
kraštyje, dabar Gudijoje, nebūtų 
draudžiamos lietuviškos knygos, 
nes apie lietuviškas mokyklas ten 
jau net kalbėti neleidžia? Kodėl 
Lietuvoje mokiniai persekiojami, 
kai jie nucina į šventoves? Ir daug 
tokių “kodėl” būtų galima klausti, 
bet jūs visa tai gerai žinote, me
luojate ir darote, kaip Maskva 
liepia.

Nieko neprisidėdami prie išei

vių lituanistinių mokyklų, nesi
džiaukite jų silpnėjimu, jos ir to
liau gyvuos. Jose ir toliau moki
niai mokysis savo tėvų kalbos, su
žinos apie Lietuvos “laisvinimą” 
nuo lietuvių. Jie pajėgs atskirti 
pataikūnų melus nuo tiesos.

“Neišvaduotas”

PROPAGANDINIAI RAŠINIAI
Jau seniai skaitau “TŽ” ir ran

du propagandos, kuri save giria, 
kitus peikia, tiesiai sakant, me
luoja.

Kai Lietuvoje buvo renkamas 
steigiamasis seimas, dauguma, 
įskaitant ir mane, balsavome 
už dvasiškius ir tikinčiuosius. 
Seimo daugumą sudarė krikščio
nys demokratai. Buvo daromi pa
žadai, bet nevykdomi. Vėliau sei
mo rinkimai pakrypo į kairę. 
1926 m. perversmas padėties ne
pagerino. Žmonės, norėdami atsi
kratyti krikščionių demokratų, 
prašė Lietuvą priimti į Sov. Są
jungą. Ne rusai užgrobė Lietu
vą, o krikščionys, įskaitant dva
siškius. Tarp lietuvių yra gerų 
rašytojų, kurie galėtų parašyti, 
kodėl dauguma Lietuvos tautie
čių nuo steigiamojo seimo nebe- 
pasitikėjo dvasiškiais ir virto 
komunistais.

Rašiniai apie padėtį dabarti
nėse Lietuvos mokyklose nėra 
teisingi. • Visiem yra žinoma, 
kad iš maldos nepragyvensi.— 
reikia išeiti- mokslą pagal vie
tinių įstatymų reikalavimus. Ta
da galės gauti geresnį darbą. 
Mano giminių vaikų nei mokyk
la, nei kariuomenė nepadarė be
dieviais. Laikraštyje buvo rašy
ta, kad sovietinėje kariuomenė
je verčia — moko rūkyti, girtuok
liauti. Tas rašinys labai juokin
gas — garbės laikraščiui neda
ro.

Balys Lukas
Red. pastaba. Spausdiname laiš

ką skaitytojo, kuris randa propa
gandą “TŽ”, bet nemato, kad pats 
yra suklaidintas raudonosios pro
pagandos, apverčiančios faktus 
augštyn kojom. Tvirtinimas, kad 
Lietuvą užgrobė ne rusai, o krikš
čionys (demokratai?), kad Lietu
vos žmonės prašėsi priimami į 
Sov. Sąjungą, yra sovietinės pro
pagandos melas, skleidžiamas ir 
dabar. O tikrovė yra ta, kad Lie
tuvą okupavo 1940 m. birželio 15 
d. Sov. Sąjungos kariuomenė, ku
ri ir atnešė iki šiol trunkančią 
vergiją. Nuo 1926 m. Lietuvą val
dė ne kr. demokratai, o tautinin
kų valdžia. Niekas Sov. Sąjungos 
globos neprašė. Kai jau sovieti
nė valdžia užgrobė Lietuvą, suor
ganizavo “prašytojų” delegaciją, 
atstovavusią ne Lietuvai, o Sov. 
Sąjungai.

Apie dabartinę padėtį Lietuvo
je spausdinami rašiniai “TŽ” yra 
paimti daugiausia iš okupuotos 
Lietuvos pogrindžio spaudos, ku
ri pateikia faktus, ten vietoje 
gerai žinomus. Jie nemalonūs so
vietinei propagandai, bet ir ji fak
tų paneigti negali.

Rochester, N.Y.
(Atkelta iš 4-to psl.)

MAŽĖJANT PRAMONĖJE dar 
bams, didieji fabrikai - Kodak, 
Xerox, Gleason, General Motors 
mažina darbininkų skaičių, ska
tina ankstyvą išėjimą į pensiją. 
Tai liečia ir daugelį lietuvių. 
Išėjo arba šiuo me'tu išeina į pen
siją Justinas Prasauskas, Juozas 
Jacina, Antanas Burkūnas, Pranas 
Puidokas, Stasys Ilgūnas, Bronius 
Krokys, Kostas ir Lilian Mačiu
liai. Tikriausiai yra dar keletas 
asmenų, tik jie yra nežinomi ko
respondentui.

DR. PLATT paaukojo Šv. Jurgio 
parapijai $1.800, o 75 metų para
pijos istorijai išleisti - $1000. 
- Sausio 15 d. mirė dr. Platt mo
tina, sulaukusi 93 m. amžiaus. B. K.

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

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

• ' NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
Antanas Genys 231-2839

Juozas Gudas 270-5256
Vacys Žižys 232-1990

Įstaigos (416) 233-3323

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD”
IN THE

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/SU RŪS/(/ DRAUDA • 20 MFTU PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba drauge su buvusios valdybos nariais po pareigų perdavimo. 
Iš kairės: kun. K. Pugevičius, N. Maželienė, buvęs pirm. V. Kutkus, naujasis pirm. dr. A. Butkus, J. Kavaliūnas, 
dr. A. Budreckis; antroje eilėje: J. Ribinskas, A. Vėlavičius, A. Mackevičius, K. Žiedonis, D. Valentinaitė, dr. V. 
Stankus, dr. H. Brazaitis, A. Bielskus, V. Mariūnas ir svečias iš Kanados — buvęs KLB pirm. J. R. Simanavičius 
dabartinis jos vicepirmininkas ir kultūros komisijos pirmininkas Nuotr. J. Garlos

Sukilimas pries prancūzus Klaipėdoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

Vienas su mumis buvęs sukilė
lis išliko gyvas ir nesužeistas, 
nes stovėjo už šventovės kam
po. Jis aptvarkė užmuštus bei 
sužeistus draugus, įlipo į šven
tovės bokštą ir nušovė kalti
ninkę — vokiečių žandarą.

Išgulėjau Klaipėdos ligoni
nėje. 10 dienų. Kas dėjosi Klai
pėdoje per tą laiką, pats ne
mačiau, bet sužinojau vėliau 
iš savo draugų.

Tą pačią dieną, t.y. sausio1- 
15, švyturio sargybiniai pra
nešė, kad atplaukia du dideli 
laivai. Mūsų vadovybė sutrau
kė daugiau jėgų uoste. Laivai 
atplaukė prie uosto vartų ir 
sustojo. Uoste gi stovėjo trys 
kariniai prancūzų laivai, ku
rie vėliavėlėmis signalizavo. 
Už pusvalandžio tie du laivai 
išplaukė atgal. Pasirodė, kad 
tai buvo lenkų karo laivai “Že
ligovski” ir “Pilsudski”, pilni 
kareivių.

Jei būtume dar 10 valandų 
gulėję sniege ir laukę, lenkai 
būtų įsikišę ir drauge su pran
cūzais mus išviję.

Sausio 16 d. atplaukė anglų 
karo laivas su specialia sąjun
gininkų komisija, kuri sutvar
kė reikalus su prancūzais. Pa
galiau Klaipėda buvo atiduota 
klaipėdiečiams ir Lietuvai.

Prancūzų pasitraukimas
Kai išėjau iš ligoninės, ga

lėjau stebėti įvykius. Prancū

zai pasidalino į dvi grupes. 
Vieni suėjo į savo laivus, kiti 
užėmė kareivines prie Baltijos 
jūros. Tvorą užminavo, kad nie
kas neprieitų. Pradėjo evakua
ciją iš kareivinių ir kraustė
si į laivus. Jiems buvo palik
tas tik vienas kelias — Libau 
Strasse (Liepojos gatvė). Iš 
abiejų pusių stovėjo mūsų sar
gybos — puo kareivinių iki uos
to.

Mums buvo įsakyta tikrinti 
besitraukiančių prancūzų ve
žimus, ryšulius... ir atimti 
visa, kas nepriklauso jų ka
riuomenei. O buvo įvairių daik
tų — dviračių, siuvamųjų maši
nų, pianinų, brangių drabužių, 
baldų, indų ir kt. Prikrovėm 
pilną prefektūrą atimtų daik
tų, kuriuos vėliau žmonės, juos 
atpažinę, pasiėmė.

Prancūzams išsikrausčius, 
vietos valdžia organizavo ap
saugą, sudarė du savanorių 
pulkus, kurie pradžioje buvo 
aprengti angliškomis karių 
uniformomis. Maistą parūpin
davo Raudonasis Kryžius. Mes, 
sukilėliai, dar gaudavom prie
do po du litus į dieną.

Apie tolimesnę įvykių eigą 
nežinau, nes pablogėjo mano 
sveikata ir buvau išsiųstas 
atgal į Kauną. Ten, karo po
licijos mokykloje, laikinai 
ėjau viršilos pareigas, vėliau 
buvau pakeltas į vyr. puskari
ninkio laipsnį.

Sault Ste. Marie, Ont.
UŽGAVĖNIŲ POBŪVIS. Apy

linkės v-ba š.m. vasario 12 d. ruo
šia Užgavėnių pasilinksminimą 
ukrainiečių salėje (181 Pittsburg 
St.). Gros 5 asmenų kapela, šeimi
ninkės paruoš šiltą vakarienę, bus 
proga pabandyti laimę loterijoje. 
Veiks barSs su įvairiais gėrimais.

Salė atidaroma 6 v.v., vakarienė 
— 7.30 v.v. Šokių pradžia — 8.30 
v.v. Bilietų kaina — $10 asmeniui, 
B-nės nariams ir pensininkąms — 
$8. Pakvietimai nebus siuntinėja
mi, bet bus platinami v-bos narių 
ir, jei atliks, bus gaunami prie 
įėjimo.

“ALGOMA STEEL CORP”, di
džiausia šio miesto darbovietė, 
atleidinėja vis daugiau darbinin
kų. Iki šiol jau atleido 3.650 žmo
nių. Kaip viceprezidentas Denis 
Abernot pažyrąi, 'prieš metus dir
bo 7.800 unijos narių. Šiuo metu 
Sault Ste. Marie yra apie 25% be
darbių. V.S.

Windsor, Ontario
PRIEŠ PAT KALĖDŲ ŠVENTES 

KLB Windsoro apylinkės valdy
ba sušaukė metinį susirinkimą. 
Pirmininkauti buvo pakviestas 
Mikas Kizis, sekretoriauti — Pau
lius Kuras. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir buvo pareikšta pa
dėka buvusiai valdybai. Į naują 
valdybą išrinkti: Gražina Pacevi- 
čiūtė-Carruthers, Paulius Kuras 
ir Mikas Kizis. Valdybos posėdy
je pareigomis pasiskirstė: pirm. 
Paulius Kuras, sekretorė — Graži
na Pacevičiūtė-Carruthers, ižd. 
M. Kizis. Naujoji valdyba sudarė 
veikimo planą ir žada pagyvinti 
apylinkės veiklą. Gero vėjo nau
jajai valdybai. Vanduolis
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Karinė bazė prie Liepojos
Remdamasis iš įvairių šal

tinių surinktomis žiniomis, Do
nald Fields 1982 m. gruodžio 
18 d. britų dienraštyje “The 
Guardian” paskelbė, kad So
vietų Sąjunga Baltijos jūro
je prie Liepojos stato didžiu
lę karinę bazę, kaip tik tame 
siauriausiame ruože, kuris 
skiria Latviją nuo Švedijai 
priklausančios Gotlando salos. 
Tą žinią patvirtina Skandina
vijos kraštų kariniai sluogs- 
niai.

Nuo Liepojos taip pat esanti 
lengvai pasiekiama ta jūros 
vieta, kurioje gali būti naftos 
šaltinių ir dėl kurios eina gin
čas tarp Švedijos ir Sov. Są
jungos, kam ji turėtu priklau
syti.

1

Pasaulinės laisvųjų latviu 
federacijos generalinis sekre
torius dr. Julius Kadelis “The

Guardian” bendradarbiui pa
reiškė, kad bazės statybai jau 
sutelkta 20.000 rusų darbinin
kų, kurie, be to, iš tos vietos 
toliau į Ventspilį turės per
kelti stambią žvejybos laivyno 
bazę.

Stockholmo užsienio politi
kos instututas nurodo, kodėl 
Liepoja yra pasirinkta tokiai 
bazei. Čia jūra yra gili ir nie
kad neužšąla, iš čia galima 
susisiekti geležinkeliais ir 
lėktuvais. Uostu galės naudo
tis laivai su atominėmis rake
tomis, bet negalės atomu varo
mieji.

Sovietų Sąjunga žinanti, kad 
Skandinavijos kraštai remia 
laisvą nuo atominių ginklų 
šiaurės zoną, todėl iš Mur
mansko savo bazę, kuri ten 
gąsdina Norvegiją, perkelian
ti į Baltiją, kurią ji vadina tai
kos jūra. K.B.

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$46: Ada Dvarionas-Miklovai- 

tis; $30: KLB Sudburio apylinkės 
valdyba; $25: P. Kondratas, LKMA 
St. Petersburgo, FL, židinys, JAV 
Lietuvių Bendruomenės St. Pe
tersburgo apylinkė; $20: B. Ston- 
čius; $18: Jonas Vizbaras; $15: S. 
Kazlowski; $13: M. Macevičienė, 
Jurgis Skardis; $10: Simas Vei
verys; $9: Bronius Venslovas; $8: 
V. Baliūnas, Antanas Petrauskas, 
J. Jablonskis, Stasė Vaišvilienė; 
$6: Albertas Kaminskas, dr. J. Za- 
ranka, Bronius Valiukėnas; $5: 
Juozas Žadeikis, Balys Dundu
lis, Jonas Čipkus, Jonas Šumskis.

$3: K. Šviežikas, B. Paulionis, 
F. Joga, Jonas Samulevičius, Ona 
Kuniutienė, Jonas Litvinas, Ben 
Kasinskas, Leontina Jankauskie
nė, E. Pakauskas, Juozas Saba
liauskas, J. Dekeris, Viktoras Jo
kūbaitis, kun. Juozas J. Grabys, s 
Paulius Leonas, Jonas Vaičiko- 
nis, J. Malcius, Kostas Mikėnas, 
Uršulė Matis, Stasys Jurgelis, Juo
zas Jurkus, A. Venskus, Pranas 
Šliteris, P. Alksnis, Povilas Pike- 
vičius, N. Aukštakalnis, V. Bartu
sevičius, Stasys Gineitis, Ona Ma- 
šalienė, Stasys Mikalauskas, V. 
Butrimas, Elena Žulys, Nijolė Puš- 
korius, Juozas Radzevičius, M. 
Jankus, J. Rutkauskas, kun. Vy
tautas Pikturna, A. Dirsienė, A. 
Jadviršis, P. Effertas, Vincas Ika- 
sala, V. Dubauskas, Julius Okma- 
nas, Petras Styra, Walter Daunec- 
kas, B. Cvirka, O. Indrelienė, A. 
Kuncaitis, O. Ziminskienė, Vaclo
vas Gečas, L. Gečienė, J. Blažys, 
T. Klova, A. Jonelis, V. Žebertavi-

čjus, Domas Vizbaras, Kazys Zau- 
ka, Jurgis Uksas, Ed. Cinzas, I. 
Povilaitienė.

$2.50: B. Naujalis; $2: V. Trei- 
gienė, Pranas Williams, B. Čirū- 
nienė; $1: Jonas Budrevičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: A. Šapokienė-Sudikienė; 

$35: J. Jakubauskas; $30: J. Kra
sauskas, J. Astrauskas, Viktoras 
Karasevičius, Ona Šarūnienė, 
Pranas Pargauskas, Jurgis Jakai
tis; $25: Julius Oscila, Aleksas 
Skardžius, Valentinas Kudirka, 
Vincentas Paulionis, Julius Sin
kevičius, Vytautas Alantas, Ada 
Dvarionienė-Miklovaitienė, S. 
Bilevičienė, Walter Kulmatickas 
M. Marčiukaitis, Vincas Kėžinai- 
tis; Jonas Jonikas, O. Baziliaus- 
kienė, H. Matijošaitis, S. Kazlows
ki, Boleslovas Pakalniškis, Albi
nas Žukauskas, Petras Gruodis. Jo
nas Ambrizas, K. Girnys, A. Pla- 
dys, dr. B. Vidugiris, M. Jasaitis. 
Walter Mastis, dr. A. Matukas, Al
binas Smilgys, S. Morkūnas, K. Če
paitis, V. Naruševičius, J. Stropus, 
J. Roul Stalioraitis, B. Staliorai- 
tienė, Ona Krasauskienė, Juozas 
Staškevičius, J. Driaunevičius, 
Zenonas Jakubonis, dr. J. Zaran- 
ka, Br. Pranskus, J. Steiblys, Juo
zas Pažemėmas, P. Kondratas, J. 
Skilandžiūnas, dr. L. Kriaučeliū- 
nas, A. Empakęris.

Rėmėjo prenumeratą už dvejus 
metus po $25 atsiuntė P. A. Rau- 
linaitis.

Nuošridus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai.

St. Catharines, Ont.
PASIBAIGUS KADENCIJAI 

apylinkės valdybos, nebeatsirado 
dviejuose sekančiuose susirinki
muose kandidatų į naują valdybą. 
Matyt, mūsų žmonės įprato, kad 
kas metai kas nors sudarytų kan
didatų sąrašą privačiai, o paskui 
susirinkimas tik patvirtintų. Tai 
rodo mūsų veiklos silpnumą. Dėl 
atvykstančių naujų lietuvių gyven
ti mūsų apylinkėje žmonių skai
čius beveik nemažėja. Mums tik 
reikėtų uoliau lankyti visuoti
nius susirinkimus. Pabūti valdy
boje, kaip kokioje tautinėje sar
gyboje, turėtų įsipareigoti kiek
vienas b-nės narys. Tada būtų 
daug lengviau normaliu keliu iš
sirinkti valdybas. Tai užtikrintų 
dar ilgą, gražų ir pastovų lietuvy
bės darbą.

MŪSŲ NAUJOSIOS KARTOS 
ATSTOVĖ JŪRATĖ VYŠNIAUS
KAITĖ jau kuris laikas studijuo
ja žurnalistiką Londone, Angli
joje. Jūratė yra Leokadijos ir Juo
zo Vyšniauskų duktė. J. Vyšniaus
kas yra vienas žymiausių ir pašto-
viausių b-nės veikėjų. Jo inicia
tyva ir kantrumu buvo prieš eilę 
metų įsteigtas vietos L. Veteranų 
S-gos skyrius. Savo laiku jis vado
vavo mūsų chorui. Dar kasyklų lai
kais jis įsteigė Norandoje anglų 
kalbos kursus, kuriuose dalyvavo 
nemažas skaičius lietuvių. Būda
mas ten valdyboje, prisidėjo prie 
suorganizavimo bene pirmos tada 
Kanadoje sovietinio genocido pa
rodos, su kitais dalyvavo paskelb
tame trijų dienų bado streike.

J. Vyšniauskas buvo veikloje 
nuoširdus ir pastovus anais lai
kais, toks yra ir dabar. Retas atsi
tikimas, kad kurioje mūsų šventė
je jis nestovėtų prie vėliavos. Kor.

• Namai be lietuviškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos

BAC E N AS

DARIUI IR GIRĖNUI A TMINTI 
KALENDORIUS

14” pločio ir 22” ilgio 
tinkamas įrėminti

$5.00 JAV

Atsiųskite čekį arba pašto 
perlaidą su savo pavarde, 
pilnu adresu ir kodo nume
riu. Šis kalendorius ga
li būti užsakytas ir kaip 
dovana giminėms, drau
gams, organizacijoms. At
siųskite jų vardus bei 
pavardes, adresus ir ko
do numerius. Užsakymus 
siųsti:

Baltic Tours
8 White Oak Road 

Newton, MA 02168, USA 
Galima užsakyti ir tele
fonu: (617)969-1190 
arba 965-8080

EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Gegužės 14 Rugpjūčio 18
Birželio 16 Rugsėjo 1
Birželio 30 Rugsėjo 15
Rugpjūčio 11 Rugsėjo 29

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 14, birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu 
&š pats; norintiems galėsiu nupirkti automobilius.
Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir 
telefonu

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Siffs International \3ne
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 
Toronto, Ontario 
M6S 4W3

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonoi:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

TĄ T> T? Q TT T7 R insurances,I J £v TJ O JEI I-J 1V REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

* 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

— Informacinis parapijos susi
rinkimas — sausio 30, sekmadie
nį, 12 v., Anapilio salėje.

— Katalikių moterų draugijos 
susirinkimas — vasario 6, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių, Parodų sa
lėje.

— Pakrikštyta Eugenijaus ir Zu
zanos Miežių dukrelė Kristina- 
Marija-Elena.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena 
bus minima vasario 27, sekmadie
nį, t.y. savaite anksčiau nei kito
se parapijose.

— Gavėnios rekolekcijos — kovo 
17-20 d.d. Vedėjas — kun. dr. V. 
Cukuras, buvęs Annhurst kolegi
jos profesorius, dabar klebonau
jąs Providence, R.I., lietuvių pa
rapijoje.

— Mišios sausio 30, sekmadienį,
10 v.r. — už Mikševičių mirusius,
11 v.r. — už a.a. Adolfą Klemką.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas sausio 30, sekma

dienį, 9.30 v.r., laikys kun. P. 
Dilys. Metinis parapijos susirin
kimas — po pamaldų Lietuvių Na
muose.

— Pamaldos vasario 6, sekma
dienį, įprastu laiku. Po pamaldų 
— moterų draugijos posėdis pas 
M. Dambai4enę, 22 Hewitt Ave., 
Toronto. Tel. 536-1433.

— Pamaldos vasario 13 d. — 
įprastu laiku.

— Vasario 16-tos pamaldos bus 
vasario 20 d. įprastu laiku. Lai
kys kun. P. Dilys, giedos “Aro" 
choras.

— Vasario 16-tos gimnazijos rė
mėjai parapijoje surinko $705.

Viešą paskaitą apie testamen
tinius palikimus giminėms 
Sovietijoje skaitys ukrainie
čių kilmės teisės profesorius 
Y. Lurig š. m. vasario 3, ketvir
tadienį, 2 v.p.p., Toronto uni
versitete Sidney Smith Hall, 
Room 3050, 100 St. George St. 
Įėjimas nemokamas. Paskaitą 
rengia Toronto un-to Centre 
for Russian and East European 
Studies. Informacijas teikia 
prof. Gleb Zekulin tel. 978- 
3330. ,

A. a. G. Šedienei mirus, vietoj 
gėlių jos atminimui paaukojo 
$20 “T. Žiburiams” Irena ir 
Vincas Ignaičiai.

Reikšdami gilią užuojautą 
Augutei Dubickienei su šeima, 
jos mylimai mamytei Eugeni
jai Gugienei mirus, “Tėviškės 
Žiburiams” aukojame $20.

D. R. Vorps
V. M. Miceikos

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje, dėkodama “TŽ” už 
paslaugas informacijos srity
je, paaukojo $50.

Patikslinimas. E. Simonai
čio straipsnyje “Taip išlaisvi- 
nom Klaipėdos kraštą” “TŽ” 
1983 m. 3 nr. išspausdintos pa
vardės “Martus ir Yvas-Vaške- 
vičiai”; turi būti “Martus ir 
Yvas-Yvaškevičius”. Taip iš
spausdinta “Aiduose” 1948 m. 
18 nr. Jo giminaitė V. Krali- 
kauskienė mus informuoja, 
kad tai buvo Antanas Ivaškevi
čius. “L. Enciklopedijoje” jis 
minimas kaip Ivas (Ivaškevi
čius) Antanas.

Metinis “TŽ" spaudos balius 
bus balandžio 9, Atvelykio šeš
tadienį, Anapilio salėje. Ta 
proga rengiama tradicinė lo
terija, kuriai valdžios leidi
mas jau gautas. Netrukus bus 
pradėtas bilietų platinimas. 
Loterijoje yra daug vertingų 
laimikių, suaukotų “TŽ” gera
darių. Vienas stambiųjų lai
mėjimų — $500. Iš šių dailinin
kų yra gauti paveikslai: P. Bal- 
tuonio, P. Bigausko, J. Kviety- 
tės-Yong, R. Pauliono, A. Petri- 
konio, A. Tamošaitienės, A. 
Tamošaičio, A. Valiūno, R. 
Žiūraitienės, H. Žmuidzinie- 
nės; skulptūros — J. Bakio, J. 
Dagio, A. Katelienės; kerami
kos darbai — V. Balsienės, G. 
Balsienės, S. Pacevičienės. Iš
E. Jankutės gautas mezginys, 
iš J. Šiaučrulio — meniškas 
drožinys, iš P. Eidukaičio — 
meniškas drožinys, iš A. Bliū- 
džiaus — rankdarbis, iš Moh
awk Furniture — moderni kė
dė, iš All Seasons Travel — ke
lionė Torontas-Otawa. Dėkoja
me aukotojams ir linkime sėk
mės dalyvausiantiems loteri
joje.

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs 

kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 23, sekmadienį, 11.30 

v. Mišiose už žuvusius Klaipėdos 
sukilimo dalyvius organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo jūros šaulių 
kuopa “Baltija”, kūrėjai-savano- 
riai ir skautai. Po Mišių, giedant 
parapijos chorui, buvo nuneštos 
gėlės prie paminklo Pavergtai 
Tėvynei.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos jau prasidėjo. 
Berniukai ir mergaitės 11 m. am
žiaus prašomi ateiti į kleboniją 
po 10 v. Mišių kiekvieną sekmadie
nį. Pamokoms vadovauja seselė 
Margarita. Sutvirtinimo sakra
mentą teiks vysk. V. Brizgys ge
gužės 1 d.

— Parapijos salė jau nuomuo- 
jama 1984 m. Lietuvių užsakymų 
laukiama iki š. m. sausio pabai
gos.

— Mišios anglų kalba mišrioms 
šeimoms laikomos kiekvieną sek
madienį 10 v. Muzikos studijoje.

— Šv. Rašto seminaras bus vasa
rio 11-12 d.d. Vadovaus kun. prof. 
A. Rubšys.

— Pirmojo būrelio lietuviai 
pensininkai renkasi savo būkle 
pirmą mėnesio trečiadienį 1 v.p.p.

— Vartotų daiktų išpardavimą 
rengia Prisikėlimo parapijos ta
rybos labdaros sekcija. Prašoma 
atnešti į parapijos raštinę ne 
tik vartotus drabužius, bet ir in
dus, įvairius papuošalus ir- kt. 
Gautos pajamos bus panaudotos 
siuntiniams į Suvalkų trikampį.

— Parapijai aukojo: J. J. Igna- 
tavičiai $300, T. V. Gražuliai 
$200, J. V. Samulevičiai $200, 
P. Šalna $200; H. Sakalauskas, 
J. Paršeliūnas, O. D. Balaišis, 
A. A. Šmigelskiai, A. Byszkiewicz- 
Dargytė po $100; V. M. Kriščiū
nai $70; P. Kudreikis $60; Reli
ginei Šalpai: A. Matulionienė 
$100, VI. Bakūnas$35.

— Mišios sausio 30, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Anastaziją von 
Breda, 9 v.r. — už Stasį ir Marijo
ną Aleksiūnus, 10 v.r. — už kun. 
Vincentą Padolskį, 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — už Praną 
Vaitiekūną.

Mirus a.a. Jonui Kriščiūnui 
iš St. Catharines, Ont, vieto
je gėlių laidotuvėms Joana ir 
Algimantas Zubrickai paauko
jo kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui $20.

“Lituanus” žurnalą (anglų 
kalba) kaip kalėdinę dovaną 
užsakė penkiolikai jaunų miš
rių šeimų Toronto lietuvių 
evangelikų-liuteronų parapi
ja ir iš žurnalo administraci
jos gavo padėkos laišką.

Aklųjų institutas (The 
Canadian National Institute 
for the Blind) savo laiške “TŽ” 
redakcijai praneša, kad š. m. 
sausio 13 d. persikėlė į naujas 
patalpas 112 Lakeshore Rd. 
East, Mississauga, Ont. Tel. 
274-8897.

A. a. Alfonsas Mackevičius 
(Marsan), 77 metų amžiaus, pa
laidotas iš Lietuvos Kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse 
sausio 22 d. Laidotuvėse daly
vavo ir velionies augintiniai 
— kun. J. Pilkauskas ir jo bro
lis Robertas — policijos parei
gūnas bei šeimos bičiuliai. Ve
lionis yra kilęs iš Balninkų 
par., Ukmergės aps. Kanadon 
atvyko 1928 ar 1929 m. Gyven
damas Toronte, vertėsi batsiu
vio amatu. Mirus Pilkauskų 
šeimos tėvui, jis tapo tos šei
mos globėju ir išleido abu jos 
vaikus į mokslą.

DLK Algirdo šaulių kuopa 
Hamiltone atsiuntė “TŽ” $25 
auką.

A.a. Jono Visockio atmini
mui vietoje gėlių Č. Tiškevi
čius paaukojo “TŽ” $10.

Už 1982 m. aukas Tautos Fon
dui $30 ir daugiau yra išsiun
tinėti kvitai. Už mažesnes au
kas kvitų nesiuntinėjome, ma
nydami, kad aukotojui nedaug 
padės. Taupome išlaidas. Ta
čiau, jei aukotojas norėtų gau
ti kvitą už betkurią auką, pra
šome pranešti telefonu — pri
siusime.

Tautos Fondo Toronto apyl.
atstovybė,
6 Constance St., 
Toronto M6R 1S4. 
Tel. 535-9864.

A.a. Genovaitei Šedienei mi
rus, jos atminimui aukojo Tau
tos Fondui $50 J. J. Ignatavi- 
čiai, $20 Sofija Olekienė, $10: 
M. J. Dambarai, K. Daunys, E. 
Griškinienė, J. M. Gudeliai, 
Bronė Kačiulis, M. V. Kriščiū
nas, P. S. Morkūnai, V. K. Otto,
F. P. Stirbiai. Už aukas nuošir
džiai dėkojame.

Tautos Fondo Toronto apyl. 
atstovybė

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
AUKOS VASARIO 16 PROGA 
Prašome naudoti vokelius aukojant Kanados Lietuvių Bendruomenei Vasario 16 proga. 
Jie bus parūpinti apylinkių valdybų. Galima iškirpti čia pridėtų pavyzdį ir aukų pasiųsti paštu.

ZA Auka
L 1 KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
JSjJj 1011 College St., Toronto, Ont., M6H 1A8

r visuomeninei, politinei ir kultūrinei 
veiklai t>ei lietuviškai egzistencijai 

Kanadoje
' $......................................

Vardas, pavardė ..............................................................

Adresas ........................................................ ...................
\ ..................................................................................................

Aukos $15.00 ir daugiau atleidžiamos nuo pajamų mokesčio. 
Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenei

M-

Įėjimas — 
$8.00 (su 
vakariene) 
Įdomi 
programa,

Mažosios Lietuvos M M M I i A 
Moterų Draugijos Ui 0 QICI M IS

O vasaro 15, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

_ __ ___ ___ ___

Radijo programa “Meet Your 
Neighbour”, kurioje bus gvil
denamos tautybių ir rasių pro
blemos, pradedama š. m. sau
sio 29 d. per CKO radijo tink
lą, apimantį Torontą, Montrea- 
lį, Edmontoną, Kalgarį, Londo
ną, Otavą, Vankuverį. Progra
ma bus duodama šeštadieniais 
10.15 v.r. ir 6.45 v.v. banga 
99.1 FM — Toronte, 96.1 FM — 
Vankuveryje, 1470 AM — Mont- 
realyje.

KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių parapijos sky
riaus susirinkimas — vasario 
6, sekmadienį, po 11 v. Mišių, 
Anapilio Parodų salėje. Pro
gramoje — seselės Margaritos 
Bareikaitės paskaita ir veiklos 
reikalai. Narės, viešnios ir sve
čiai kviečiami dalyvauti.

Dail. Snaigė Valiūnaitė-Ši- 
leikienė dalyvaus jaunųjų 
Kanados grafikų parodoje 
O’Keefe Centre nuo š. m. vasa
rio 7 iki 27 d. Parodą rengia 
Kanados baleto bendrovė. Ati
darymas — vasario 7, pirma
dienį, 7.30 v.v. Tą vakarą vi
siems įėjimas nemokamas. Ki
tomis dienomis parodą galės 
lankyti tiktai turintieji bale
to bilietus. Parodoje bus iš
statyta 40-ties grafikų darbų, 
kurių tarpe — viena Snaigės Ši
leikienės litografija.

KLB Toronto apylinkės ta
rybos posėdis šaukiamas 1983 
m. vasario 8, antradienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor Street West. Bus 
pranešimai iš Toronto apylin
kės veiklos, apyskaitos, dis
kutuojama ateities veikla ir 
t.t. Kviečiami dalyauti naujai 
išrinktos tarybos nariai, or
ganizacijų atstovai ir visi tau
tiečiai, besidomintys apylin
kės veikla.

Apylinkės valdyba

Vasario 16-sios minėjime 
Toronte vasario 20 d. taip pat 
dalyvaus ir kalbės ką tik iš Lie
tuvos atvykęs dr. A. Pranckevi- 
čius, dirbęs Sibire prie dujo
tiekio tiesimo darbų.

A.a. Izidoriaus Vasyliūno, 
žymiojo smuikininko atmini
mui, laidotuvių proga JAV-se 
lietuviškajai spaudai buvo su
aukota lėšų, iš kurių $30 pa
skirta “T. Žiburiams”.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju po

niom, kurios mane lankė Šv. 
Juozapo ligoninėje: Atkočiū- 
nienei, E. Undraitienei, Nor
mantienei. T. Varneckienei 
ir p-lei V. Kliminskaitei. 
Taip pat ačiū už gėles: Z. 
Venckienei, J. Marie Fitzge
rald, panelei Marytei, pane
lei Verutei, Antaninai Morkū- 
naitei, seselei Brizgytei, 
Leonui Tilingiui ir kun. Liu
dui Januškai, OFM.

Visiems nuoširdžiai dėkin
ga—

Ona Vaišnoraitė

RENGĖJOS

Advokatas Algis Pacevičius 
skaitys paskaitą tema 

“Testamentų surašymas" 
š. m. sausio 30, sekmadienį, 3 v. po pietų, 
Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino Pilies menėje.

v
Bus nagrinėjamas Ontario provincijos palikimų įstatymas 
ir jo pakeitimai, liečiantieji palikimų persiuntimą į okupuotą 
Lietuvą.

Rengėjai — LN vyrai ir 
LN kultūrinės veiklos komisija

AfA 
JULIJAI ŠTURMAITIENEI

iškeliavus amžinybėn,
reiškiu gilią užuojautą jos dukterims — DANUTEI 
BALSIENEI, LAIMUTEI BILDUŠIENEI ir visai jos 
giminei -

A. Žulys

Paminėta Klaipėdos sukaktis
Š. m. sausio 23 d. Toronto 

lietuviai skyrė Klaipėdos kraš
to atvadavimo 60 metų sukak
čiai. Prisikėlimo šventovėje 
atlaikytos pamaldos už žuvu
sius bei mirusius sukilimo da
lyvius, o 15.30 v. Lietuvių Na
muose surengta speciali iš
kilmė su akademine ir menine 
programa.

Šią iškilmę surengė jūrų šau
lių kuopa “Baltija”. Ją pradė
jo pirm. J. Zavys, kviesdamas 
pareigūnus įnešti vėliavas, o 
kun. L. Janušką, OFM, sukal
bėti invokaciją. Dienos tema 
žodį tarė gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, o inž. 
L. Balsys savo paskaitoje pri
minė įvykius ryšium su naci-

Z. Šilingauskaitė, pusantrų 
metų gyvenusi Toronte, išvyko 
Brazilijon, kur susituokė su 
Jonu Lukoševičiumi, tautinių 
šokių grupės vadovu.

Anapilio Moterų Būrelis sau
sio 23 d. Anapilio salėje suren
gė popietę su vaišėmis, kurio
se dalyvavo gausus būrys na
rių ir jų šeimų. Popietę pra
dėjo būrelio pirm. R. Cele- 
jewska, sveikindama susirin
kusius ir suminėdama per me
tus būrelio atliktus darbus. 
Įvertinimo žodį tarė klebonas 
kun. J. Staškus ir Anapilio so
dybos korporacijos pirm. A. 
Rinkūnas. B. Mažeikienė su
pažindino su V. Ivaškevičiū- 
tės-Kralikauskienės leidinė
liu “Motinai ir tėvui”, perskai- 
tydama rašytojos Alės Rūtos 
laišką. V. Kralikauskienė pa
skaitė ištrauką iš beletristi
nės savo kūrybos.

$

baras 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

nės Vokietijos vyriausybės už
moju atplėšti Klaipėdą nuo 
Lietuvos, įpindamas asmeni
nių atsiminimų. Ta proga bu
vo pagerbtas Klaipėdos suki
limo savanoris St. Paciūnas, 
dalyvavęs šioje iškilmėje.

Išnešus vėliavas, meninę da
lį atliko vyrų choras “Aras” ir 
Stp. Kairio muzikinio vieneto 
kanklininkių grupė. “Aras”, 
diriguojamas V. Verikaičio ir 
akompanuojamas J. Govėdo, 
padainavo visą eilę dainų, pri
taikytų iškilmės nuotaikai. 
Pirmiausia, visiems sustojus, 
choras pagiedojo M. Lietuvos 
himną “Lietuviais esame mes 
gimę”, po to — Kuprevičiaus, 
Navicko, Schroderio, Chrome- 
rio, Balsio, Mikulskio ir Gori
no sukurtas dainas.

Kanklininkės — G. Šaltmi- 
raitė, A. Sendžikaitė, D. Punai- 
tytė, R. Zavytė gražiai atliko 
keturias dainas.

Pagaliau pranešėja Kristina 
Dambaraitė paskelbė progra
mos pabaigą. Rengėjų vardu G. 
Baltaduonienė visus progra
mos atlikėjus papuošė gėlė
mis kaip padėkos ženklais, o 
pirm. J. Zavys išreiškė žodinę 
padėką. Pabaigai suskambėjo 
Lietuvos himnas, giedamas 
choro ir visų iškilmės dalyvių. 
Pastarieji neskubėjo į namus, 
vaišinosi kava ir dalinosi šven
tės įspūdžiais. O tų dalyvių bu
vo, įskaitant choristus, apie 
300. Bvs.

IŠNUOMOJAMI du arba vienas 
kambarys su virtuve antrame augš- 
te. Skambinti telefonu 534-8056 
Toronte.

Šalpai Montrealyje vadovauja 
K. Toliušis. Per pustrečių metų 
laikotarpį buvo pasiųsta 115 var
totų drabužių siuntinių. įpakavi
mas ir pašto patarnavimas sudaro 
didžiausias išlaidas. K. Toliušis, 
norėdamas papildyti Šalpos Fon
do kasų, pasikvietęs energingas 
šeimininkes, sausio 16 d. tuoj 
po pamaldų suruošė pietus. Ren
gėjams ypatingai daug rūpesčių 
sudarė užpuolusi— pirmoji šios 
žiemos audra. Bet didžiausiam 
nustebimui visi paruošti stalai 
buvo užpildyti ir pietūs praėjo 
su didžiausiu pasisekimu.

Prieš pietus K. Toliušis trum
pu žodžiu supažindino su šalpos 
darbu ir pakvietė “Pavasario” 
trijulę — D. Jaugelytę, Ž. Jurku
tę ir M. Ruffo, vadovaujamą A. 
Stankevičiaus. Mergaitės padai
navo tris dainas ir susilaukė 
daug publikos katučių bei gėlių 
iš rengėjų. AV par. klebonas kun. 
J. Kubilius, SJ, palaimino valgius. 
Pietų metu įvyko loterija. Šalia 
to buvo renkamos aukos šalpai, 
kurios prašoko $500.

Pamaldos katedroje. Sausio 16 , 
d., 3 v.p.p., Marijos, Pasaulio Ka
ralienės, katedroje įvyko tradi
cinės pamaldos etninėms gru
pėms. Iškilmingas Mišias laikė 
Montrealio arkivysk. P. Gregoirė 
drauge su keturiais vyskupais bei 
keliolika etninių parapijų kuni
gų. Pastarųjų tarpe buvo Šv. Ka
zimiero par. klebonas kun. St. 
Šileika, SDB, ir AV parapijos 
kun. St. Kulbis, SJ.

Per pamaldas giedojo jungtinis 
lietuvių choras — AV parapijos, 
Šv. Kazimiero parapijos ir mer
gaičių “Pavasaris”. Dirigavo muz. 
A. Stankevičius ir kun. M. Milox. 
Vargonavo Mme. M. Roch. Tai tas 
pats choras, kuris giedojo per 
paskutiniąsias Lietuvių Dienas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Certifikatai: min........... $1,000.00
1 metų ........................  9.75%

Terminuoti indėliai:
1 metų ..... ..................  9.5 %
180-364 d.................. 9.25%
30-179 d.....................9 %
Trumpalaikius indėlius

už $20,000 ir daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios............ 8.5 %
su drauda ................... 8.25%

Čekių sąskaitos ................6 %

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

f TTftP montrealio lietuvių 
liliflw KREDITO UNIJA______

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Darbo valandos Aušros Vartai Rosemount
Pirm., antr. treč. 9.00- 3.00 ------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10.00-12.30 ------

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir 
virtuvė antrame augšte, Ossington 
ir Davenport gatvių rajone nerū
kantiems — vyrui arba moteriai. 
Skambinti po 6 v. vakaro tel. 656- 
6167 Toronte.

ORKESTRAS “Malūnas", grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką 
šokiams, vestuvėms, baliams. 
Skambinti DANAI 822-3791 po 6 
v.v.. EDVARDUI 536-6672 Toronte.

F O T O G R A F A S.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte-J. Baliūnas.

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. 667-8260 arba 667-8280 Toronte. 

iškilmingų Mišių metu Šv. Kazi
miero šventovėje.

Lekcijos buvo skaitomos keliom 
kalbom, o maldą savo gimtąja kal
ba skaitė 11 parapijų atstovai.

Katedroje giesmės skambėjo 
gražiai ir užtat choras buvo pa
girtas paties arkivyskupo.

Po pamaldų po bazilika esančio
je salėje buvo vaišinamasi kava 
bei pyragaičiais. Čia buvo gali
ma susitikti ir pasikalbėti su ar
kivyskupu.

Mergaičių chorą “Pavasaris” 
sutiko mokyti sol. Gina Čapkaus- 
kienė. “Pavasario” darbų plane 
numatyta: balandžio 16 d. daly
vauti Šv. Kazimiero par. rengia
mame 75 m. sukakties-minėjime; 
balandžio 30 d. — Hamiltone “Ai
do” metinėje šventėje ir vasarą 
Čikagoje — dainų šventėje.

Aušros Vartų parapijoje 1982 
m. mirė 12 tautiečių, pakrikšty
ta—13.

J. V. (Burbaitė) ir S. Goriai su
silaukė pirmojo kūdikio — dukre
lės sausio 16 d. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Sau
sio 4 d. įvyko parapijos sukakties 
komisijos posėdis. Dalyvavo: nota
ras J. Bernotas, A. Vičas, P. Ada- 
monis, J. Piečaitis, V. Markauskas 
ir klebonas kun. St. Šileika. Para
pijos 75 m. sukakties minėjimo da
ta galutinai nustatyta balandžio 
16-17 d.d. Anksčiau buvo planuo
ta balandžio 23-24 d.d., bet dėl 
susidėjusių aplinkybių teko pa
keisti. — Klebonijoje įvyko para
pijos jaunimo susirinkimas. Daly
vavo 16 jaunuolių. — Mirė Matas 
Vaikšnoras ir Jonas Varnaitis, 
abu 85 metų. Palaidoti sausio 4 
d. — Parapijos sukakties leidi
niui priimami asmenų, atskirų 
vienetų, bendrovių bei firmų svei
kinimai. Sk.

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

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolos 
mirties 
atveju 
apdraustos 
iki $10,000

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

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924

i


