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Pirmoji užuovėja
Trys ketvirčiai šimtmečio seniausiai parapijai

Kai buvo paskelbti Lietuviškos Parapijos Metai, 
spaudos ir visuomenės dėmesys buvo nukreiptas į para
pijas. Ar tai paliko konkrečių pėdsakų, dabar sunku bū
tų atsekti, bet jau pats visuomenės dėmesio atkreipimas 
į lietuvišką parapiją yra gana reikšmingas. Tik jisai ne
turėtų vėl nusisukti nuo jos parapijos metams praėjus. 
Trumpas žvilgsnis į žaizdą dar nereiškia jos pagydymo 
— reikia nuolatinio rūpesčio ir slaugymo. Tai pasakyti
na apie visas lietuviškas parapijas, nes jos reikalingos 
visuotinio tautiečių rūpesčio. Visa jų problematika iš
sispręs, jei tautiečių rūpestis savom parapijom bus vi
suotinis. Tokioje šviesoje matytina pvz. ir Šv. Kazimiero 
parapija Montrealyje. Ji yra seniausia iš visų lietuvių 
parapijų Kanadoje, peržengusi jau 75-rių metų slenkstį. 
Ji yra taipgi parapija, turėjusi daugiausia problemų bei 
krizių. Buvo momentų, kai daug kas manė, jog ta parapi
ja artėja prie liepto galo, tačiau visos tos pranašystės 
neišsipildė. Iki šiol ji nugalėjo visas krizes ir parodė vis 
atnaujintą pajėgumą toliau gyvuoti. Tai buvo įmanoma 
tik todėl, kad krizių momentais ateidavo visuotinė pa
rama. Vieningos rankos visuoment būna galingos.

SIAIS METAIS Kanados lietuvių ir galbūt kitų kraš
tų lietuvių dėmesys tenka montreališkei Šv. Kazi
miero parapijai, kuri buvo, galima sakyti, pirmoji 
pastovi užuovėja mūsų ateiviams. Daugelis Kanadon at

vykusių lietuvių pirmiausia sustojo Montrealyje ir da
lyvavo Šv. Kazimiero parapijos gyvenime — vieni tik 
trumpą laiką, kiti ilgiau, o treti jos ribose ir apsigyveno. 
Visi ateiviai, ypač naujieji pokario tautiečiai, pradžioje 
glaudėsi prie kazimierinės, nes anuo metu ji buvo vie
nintelė lietuviška užuovėja Montrealyje — antrosios pa
rapijos dar nebuvo. Dėlto kazimierinę parapiją daug kas 
su dėkingumu prisimena, net ir tie, kurie joje seniai ne
begyvena ir jos veikloje nedalyvauja. Džiugi pusė yra ta, 
kad Šv. Kazimiero parapija, pradėjusi savo egzistenci
ją dar prieš I D. karą labai sunkiomis sąlygomis n«> tik 
atlaikė visas išorines bei vidines audras, bet ir išaugo 
į pasididžiavimo vertą užuovėją, kurioje gali rasti vie
tos kiekvienas geros valios tautietis. Tai matyti iš pasta
tų — puiki mūrinė šventovė bei erdvi klebonija. Taip ne
buvo pradžioje. Senoji šventovė buvo medinė, kleboni
ja — taip pat. Abu pastatai buvo kuklūs. Neatrodė, kad 
jų vietoje kada nors gali išaugti tvirtoviški mūrai, tačiau 
lietuvių ištvermingumas buvo toks didelis, kad įveikė vi
sus iškylančius sunkumus ir pralenkė visą eilę kitatau
čių parapijų, netgi didesnių.

TAI NUOPELNAS senosios mūsų ateivijos, kuri, 
būdama dar labai negausi, ryžosi steigti lietuviš
ką parapiją XX šimtmečio pradžioje. Toji ateivija 
atsirado Montrealyje, jieškodama sotesnio duonos kąs

nio. Jai labai trūko išsimokslinusių žmonių. Beveik visi 
buvo paprasti darbininkai, be didesnio išsilavinimo, ta
čiau lietuviškos jų širdys aiškiai jautė ko reikia atei
viams. Dėlto jie negailėjo nei lėšų, nei darbo, nei vargo, 
nei rūpesčio, kad tik būtų įsteigta pastovi lietuviška už
uovėja svetimoje žemėje. Didelės, nuoširdžios ir ištver
mingos buvo jų pastangos, kurios pagaliau buvo vainikuo
tos reikšmingu laimėjimu. Juo dabar džiaugiamės visi, 
lenkdamiesi tiem pijonieriam, kurių dėka tas laimėji
mas buvo pasiektas. Sukakties proga jiems visiems — 
kunigams ir pasauliečiams lenkiam galvas, matydami 
akivaizdžią tiesą, būtent, ištvermingos pastangos bei 
aukos gyvenime vainikuojamos laimėjimu. Dabartinei 
kartai tenka uždavinys — tą laimėjimą išsaugoti ir per
duoti ateities kartoms. Tai nėra lengva. Pasunkėjus eko
nominei krašto būklei ir sumažėjus ateivių skaičiui, atei
tis gali būti ne rožėmis klota. Tačiau tai neturėtų gąsdin
ti užsigrūdinusios Šv. Kazimiero parapijos narių. Be to, 
reikalui esant, į pagalbą turėtų atskubėti ir plačioji lie
tuvių visuomenė. O tuo tarpu deimantinės sukakties pro
ga palinkėkime kazimieriečiams tradicinės ištvermės 
ir Apvaizdos globos.

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkiminė kova

Pasaulio įvykiai
REKORDINIO SAVO ŠNIPŲ IŠTRĖMIMO IŠ PRANCŪZIJOS 
susilaukė Sovietų Sąjunga, turėjusi išsivežti 40 diplomatų, pen
kis komercinius atstovus ir du žurnalistus. Jie buvo apkaltinti 
karinių ir technologinių paslapčių vogimu. Nemalonų sprendi
mą turėjo padaryti Prancūzijos prez. F. Mitterandas, kuriam 
šnipų sąrašą parūpino saugumo tarnybos viršininkas X. L. Bon- 
netas. Sovietų Sąjunga Prancūzijoje turi beveik 700 diplomatų 
ir kitų pareigūnų, kurių 185 yra įsivėlę į špionažą kaip KGB arba 
karinės GRU žvalgybos agentai. Iš to ilgo sąrašo prez. F. Mitte
randas pasirinko 47 asmenis. Jiems ir jų šeimoms išvežti Mask
va netgi turėjo atsiųsti specialų keleivinį lėktuvą. Sakoma, kad 
špionažo vadu buvo 1977 m. Sovietų Sąjungos ambasadon Pary

Kanados konservatorių par
tija jau turi vienuolika oficia
lių kandidatų birželio 9-12 d.d. 
Otavoje įvyksiančiam suvažia
vimui. Pagrindinė kova, atro
do, vyksta tarp buvusio vado 
J. Clarko ir verslininko iš Kve
beko B. Mulroney, gerai mo
kančio prancūzų kalbą, turin
čio didesnės įtakos Kvebeko 
provincijoje. Prancūzų kal
bos pramoko ir J. Clarkas, bet 
žiuo atžvilgiu jis negali lygin
tis su B. Mulroney, į konserva
torių vadus kandidatavusiu 
ir 1976 m. Tada laimėtoju tapo 
J. Clarkas. B. Mulroney nieka
da nebuvo kandidatu į Kana
dos parlamentą, bet dabar ža
da pereiti politikon net ir tuo 
atveju, jeigu susilauktų pra
laimėjimo. Nuosaikesniems 
partiečiams rūpestį kelia šių 

dviejų vyrų pasirinkti nevisiš
kai švarūs kovos metodai. Se
niau rinkiminėse konservato
rių apylinkėse oficialiais at
stovais į tokius partijos suva
žiavimus, susietus su vado rin
kimais, būdavo išrenkama ne
mažai iš anksto neįsipareigo
jusių ar bent neapsisprendu- 
sių partiečių. Galutinį spren
dimą jie padarydavo pačiame 
suvažiavime, pasiklausę kan
didatų siūlomų planų, susipa
žinę su tų kandidatų pajėgumu.

Šio metodo atsisakė, remian
tis spaudos pranešimais, J. 
Clarko ir B. Mulroney rinki
minio vajaus organizatoriai 
bei rėmėjai. Į atstovų rinkimus 
apylinkėse stengiamasi įjung
ti daugiau visiškai naujų

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Pranešimas iš Švedijos

Gėdingas baltiečių išdavimas
Baltiečių karių išdavimas 

Sov. Sąjungai 1946 m. pradžio
je, kaip nenurimstantis sąži
nės priekaištas, neduoda ra
mybės švedams. Tas klausimas 
neseniai vėl buvo pajudintas, 
kai Stockholmo dienraštis “Da- 
gens Nyheter” paskelbė dar 
nežinomą tuometinio užsienio 
reikalų ministerio Undeno do
kumentą.

Undenas buvo ilgą laiką lai
komas didžiausiu baltiečių 
išdavimo kaltininku. Paskelb
tasis dokumentas, kaip teigia 
“Dagens Nyheter” bendradar
bis Mertas Kubu, Undeną ištei
sina. Tačiau paaiškėjo, kad 
tuo metu Švedijos socialdemo
kratų vyriausybėje buvo bal
tiečių priešai — prekybos mi- 
nisteris Gunnaras Myrdalis ir 
finansų min. Ernstas Wigfors- 
sas.

Taip bent mano latvių social
demokratų partijos vadovas 
tremtyje dr. Bruno Kalninis. 
Jam jau veikiai sueis 84 me
tai, tačiau atrodo gerokai jau
nesnis. Turi gerą atmintį, žo
džio jam nereikia jieškoti. Po
litinė veikla ir raštai padėjo 
jam išlikti jaunam. Švedijoje 
jis gavo politinių mokslų dak
taro laipsnį: parašė diserta
ciją apie sovietinę propagan
dą ir dėstė Stockholmo univer
sitete. Gimęs žymaus latvių 
valstybininko šeimoje, nuo 
jaunystės Bruno Kalninis už
siėmė politika. Vokiečių oku
pacijos metais dalyvavo re
zistenciniame baltiečių są
jūdyje ir už tai buvo kalintas 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje. Kun. Stasys Yla savo 
atsiminimuose iš Stutthofo 
yra aprašęs Kalninio politi
nes apžvalgas, kuriomis jis 
keldavo kalinių nuotaiką.

* * *
Po karo su nedideliu išsigel

bėjusių kalinių būreliu Kalni
nis atvyko į Švediją kaip tik 
tuo metu, kai iškilo baltiečių 
išdavimo klausimas. Kalninis 
pažino vadovaujančius švedų 
socialdemokratus, mokėjo šve
diškai. “Tu esi socialdemokra
tas, pažįsti daugelį Švedijos 
vyriausybės narių, argi tu ne
gali padėti savo tautiečiams, 
kad jie nebūtų išduoti rusam?” 
— taip jį ragino latviai.

Kalninis pirmiausia nuėjo 
pas Švedijos gynybos ministe- 
rį Allaną Vougtą, kurį buvo 
sutikęs socialistų internacio
nalo posėdyje. “Aš tik saugau 
lagerius ir neturiu jokios ga
lios, kai sprendžiamas išdavi

mo klausimas”, atsakė gynybos 
ministeris.

Tada Kalninis nuėjo pas už
sienio reikalų minister! Un
deną, kurio anksčiau nepažino 
ir laikė jį šaltu biurokratu. 
Tai buvo 1945 m. rudenį. Ką 
tik buvo pasklidusi žinia apie 
gresiantį baltiečių išdavimą^ 
Apie tai pranešė provincijos 
spauda. Didžiųjų Stockholmo 
laikraščių vyriausieji redak
toriai buvo užsienio reikalų 
ministerijos paprašyti to ne
skelbti.

Kalninis klausė Undeną, 
ar jam žinoma, kad daugelis 
internuotųjų baltiečių buvo 
prievarta mobilizuoti? Ar ir 
juos būtinai reikia išduoti? 
Ar vyriausybė neturėtų bent 
patyrinėti tą reikalą? Unde
nas atsakė neigiamai. Ne, ne
bus tiriama. Be to, rusų am
basadorius pažadėjo, kad su 
visais karo belaisviais bus 
žmoniškai elgiamasi. Kalni
nis dar pasiteiravo, ar Unde
nas tikrai tiki, kad rusai ište
sės savo pažadą žmoniškai elg
tis. Undenas manė, kad Sov. 
Sąjunga yra juk teisinė valsty
bė. Toks buvo Undeno atsaky
mas.

Kalninis po to kalbėjosi su 
savo senu bičiuliu Rickardu 
Lindstroemu, žymiu parlamen
to atstovu, buvusiu socialde
mokratų partijos sekretorium. 
Kokia esanti baltiečių padė
tis, klausė Kalninis. Nekokia, 
sakė Lindstroemas. Esą preky
bos ministeris Myrdalis trokš
ta geros prekybinės sutarties 
su Rusija. Jam nepatinka bal- 
tiečiai.

Kiti švedai partijos drau
gai Kalniniu! sakė, kad ir fi
nansų ministeris Wigforssas 
yra vienas tų, kuriam nepatin
ka baltiečiai pabėgėliai. Kal
ninis dar iš prieškario laikų 
pažino min. pirmininką Perą 
Albiną. Pasiuntė telegramą. 
Atsakė teisingumo ministe
ris Zetterbergas, prašydamas 
ateiti į kanceliariją pasikal
bėti. Kalninis jam pasakė esąs 
teisininkas ir kurį laiką per 
pirmąjį bolševikmetį Rygos 
universitete dėstęs teisę. Tei
singumo ministeris paprašė 
parašyti jam atmintinę apie 
sovietinį teisingumą.

Visos gelbėjimo pastangos 
buvo veltui. Visdėlto Kalni
nis mano, kad išduotieji bal
tiečiai buvo palyginti švel
niau traktuojami dėl švedų 
visuomenėje kilusio triukš
mo. Stalinas ir Maskva buvo 

jautrūs užsienio protestams. 
Kiek žinoma, didžioji sugrą
žintųjų baltiečių dalis po kiek 
laiko buvo paleista iš belais
vių stovyklų. Kaikurie buvo tei
siami ir pasiųsti į lagerius. 
1949 m. per didžiuosius trė
mimus daugelis grąžintųjų iš 
Švedijos buvo išvežti Sibiran. 
Vieni ten žuvo ar dingo, kiti 
po Stalino mirties buvo am
nestuoti ir iš Sibiro sugrįžo.

* * *
“Dagens Nyheter” korespon

dentas paklausė Kalninį, kaip 
jis šiandien, po 37-rių metų, 
Vertina tuometinį Švedijos vy
riausybės ir savo partijos 
draugų poelgį? Kalninis ma
no, kad išdavimas buvo nerei
kalingas. Kas būtų įvykę, jei
gu Švedijos vyriausybė būtų 
tada atsisakiusi baltiečius 
išduoti? Sov. Sąjunga dėl to 
nebūtų paskelbusi karo Šve
dijai, teigia Kalninis. Juk 
rusai visuomet nusileidžia, 
susidūrę su tvirta laikysena. 
Kalniniu! Undenas 4aip ir pa
siliko nepažįstamas. Tačiau 
vieną kartą, kai Undenas jau 
buvo pensininkas, pareiškė 
norą pasikalbėti su baltie- 
čiais. Tačiau iš to nieko neiš
ėjo. Kalninio akyse Undenas 
dabar esąs reabilituotas. Ta
čiau daugelis kitų latvių, 
ypač už Švedijos ribų, Unde- 
nui niekad neatleis. Jis jiems 
tapo įsikūnijusio blogio sim
boliu.

* * *
Iš Kalninio nurodytųjų bal

tiečių “nedraugų” Wigforssas 
jau miręs. Gunnaras Myrdalis 
dar gyvas. “Dagens Nyheter” 
korespondentas paklausė jo 
nuomonės. Jis ginasi nieka
da nesiejęs baltiečių išdavi
mo su prekybos sutartimi. “Tai 
juokingas tvirtinimas!” Jis 
niekada su Kalniniu nėra kal
bėjęsis. O kaip į baltiečius 
žiūrėjo Wigforssas, koks bu
vo jo vaidmuo? Myrdalio atsa
kymas: “Mes visi, bet ypač 
Wigforssas, jautėme, kad Ru
sija laba: daug nukentėjo, ir 
mes turime palaikyti norma
lius santykius su šia šalimi. 
Bet daugiau nieko neprisime
nu iš to laiko. Tiek prisimenu, 
kad Undenas ir (min. pirminin
kas) Peras Albinas atrodė su
sirūpinę. Taip pat ii- mano se
nas bičiulis Zetterbergas, ku
ris, kiek prisimenu, atsiribo
jo nuo nutarimo išduoti".

1946 m. sausio 25 d. iš Trel-
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žiuje atsiųstas KGB karinin
kas N. Četverikovas, vengęs 
viešumos, nedalyvavęs diplo
matams skirtuose priėmimuo
se. Spėjama, kad sovietinių 
šnipų sąrašus padeda paruošti 
politinės globos pasiprašęs 
KGB mjr. V. Kuzichinas, dabar 
bendradarbiaujantis su Brita
nijos saugumiečiais. Socialis
tinė prez. F. Mitterando vy
riausybė valdžion yra įsileidu
si keturis komunistus: du va
dovauja ministerijoms, kiti du 
yra paskelbti minsteriais be 
portfelių. Masinio sovietinių 
šnipų ištrėmimo neįstengė su
stabdyti su prez. F. Mitteran
do socialistais bendradarbiau
janti komunistų partija. Jos va
das G. Marchais pareiškė, kad 
dėl šio incidento komunistai 
nepasitrauks iš ministerių ka
bineto.

Atsisakė dalyvauti
Jordanijos karalius Hussei- 

nas oficialiai atsisakė įsijung
ti į derybas su Izraeliu dėl pa
lestiniečių valstybės įsteigimo 
vakarinėje Jordano upės pa
krantėje ir Gazos juostoje. Šį 
planą buvo pasiūlęs JAV prez. 
R. Reaganas, toms sritims nu
matydamas dalinę nepriklau
somybę Jordanijos kontrolėje. 
Tokiam planui nepritaria pil
no tų sričių prijungimo prie 
Izraelio siekiantis premjeras 
M. Beginąs. Palestiniečių PLO 
organizacijos vadai taip pat 
nenori suteikti teisės kara
liui Husseinui derybose kal
bėti šios organizacijos vardu. 
Pasak Husseino, tuos reikalus 
dabar turės spręsti patys PLO 
vadai.

Pravėrė duris
1978 m. vasarą į JAV amba

sadą Maskvoje įsiveržė septyni 
sekminininkai iš Sibiro, norė
ję išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos dėl religinių persekioji
mų. Šią grupę sudarė Vaščen- 
kų šeima su abiem tėvais, tri
mis dukromis ir dviem šeimos 
bičiuliais. Jie buvo apgyven
dinti ambasados rūsyje. Pra
ėjusią savaitę Vienon netikė
tai atskrido dukra Lydija, ki
tus šešis grupės narius paliku
si JAV ambasadoje. Ji buvo 
pradėjusi 34 dienas trukusį 
bado streiką, reikalaudama 
išvažiavimo vizos. Komparti
ja pareikalavo, kad ji grįžtų 
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Autoriaus pastabos

Marijus Blynas apie recenziją ir savo knygą

į buvusią Vaščenkų gyvenvie
tę Černogorske. Esą tik tada 
bus svarstomas jos prašymas. 
Černogorske Lydija nebuvo su
imta. Leidimas išvykti užsie
nin jai buvo išduotas Krasno
jarske. Spėjama, kad bus iš
leisti ir kiti grupės nariai, pra
leidę beveik ketverius metus 
JAV ambasados rūsyje. Ten jų 
surasta globa yra nuostolinga 
kompartijai propagandiniu po
žiūriu.

Šeštasis skrydis
Keturi JAV astronautai sėk

mingai išbandė naują erdvių 
lėktuvą “Challenger”, turintį 
galingesnius variklius už pir
mąjį lėktuvą “Columbia”, ku
riuo jau atlikti penki skrydžiai. 
Vienintelės nesėkmės “Chal
lenger” įgula susilaukė su $124 
milijonų vertės ryšių satelitu, 
kuris yra labai svarbus sekan
tiems skrydžiams. Tas sateli
tas, paleistas iš “Challenger” 
lėktuvo, nepasiekė nustatytos 
orbitos, buvo visiškai prara
dęs kontrolę. Technikams bet
gi pavyko ją atstatyti, sustab
dyti satelito vartymąsi. Jie ma
no, kad tą satelitą bus galima 
įjungti numatyton augštesnėn 
orbitom “Challenger” lėktu
vas po penkių dienų ir 24 mi
nučių skrydžio nusileido Ed
wards aviacijos bazėje Kali
fornijoje. Erdvių programą 
paspartins du turimi lėktuvai. 
Į sekantį “Challenger” skry
dį bus įjungta pirmoji astro
nautė.

Išsiliejusi nafta
Problemą Persijos įlankos 

šalims atnešė Irako karo avia
cijos subombarduoti du Irano 
naftos šaltiniai įlankos pa
kraščiuose. Išsiveržusi nafta 
užteršė Persijos įlankos vande
nis. Taršos paliestas plotas yra 
didesnis už Ontario ežerą. 
Daug kur iš sūraus įlankos 
vandens yra gaminamas van
duo gėrimui, ištraukiant iš 
jo druską. Šį procesą sustab
dytų vandens susimaišymas su 
nafta. Juodojoje rinkoje už 
statinę geriamo vandens jau 
mokama iki $400, kai tuo tar
pu statinė naftos parduoda
ma už $29. Imamasi priemo
nių sustabdyti Irako ir Irano 
karą, kad technikai galėtų už
daryti pažeistus šaltinius.
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Kitatautis apie ultimatumą Lietuvai
Prof. Alfredas Erichas Sennas apie Lenkijos ultimatumą Lietuvai 1938 metais. 

Mažai žinomos detalės

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI

9 RELIGINIAME GIMIME
Gavėnios rekolekcijas popie

žiui ir jo bendradarbiams šiais 
metais vedė kard. Josef Ratzin
ger, tikėjimo ir doktrinos kon
gregacijos prefektas.

Šventųjų Metų proga Vatika
nas išleido keturių pašto ženk
lų seriją: 300 lirų vertės ženk
las vaizduoja nukryžiuotąjįKris- 
tų, 350 lirų — Kristų Išganyto
ją, 400 lirų — rankas į pasaulį 
išskleidusį popiežių, 2,000 lirų 
— balandžio pavidalu skriejan
čią Šv. Dvasią per Šv. Petro ba
zilikos šventąsias duris. Ženk
lai pagaminti pagal dail. Giovan
ni Hajnal eskizus.

Torino drobulė, iki šiol pri
klausiusi buvusiam Italijos ka
raliui Umberto, po jo mirties 
testamentiniu palikimu perėjo 
Vatikano nuosavybėn. Tai dro
bulė, į kurią, spėjama, buvo 
įvyniotas Kristaus kūnas. Ji bu
vo atgabenta Kryžiaus karų da
lyvių iš Šventosios žemės į Pran
cūziją 1353 m. ir iškilmingai 
laikoma Savojaus kunigaikštys
tės sostinėje Chambery. Kai 1861 
m. Savojaus dinastija perėmė 
Italijos vadovavimą, tai savo 
sostinę perkėlė \ Torino mies
tą ir to miesto katedroje iškil
mingai patalpino iš Chambery 
atgabentą drobulę. Karalius 
Umberto buvo tos dinastijos 
palikuonis. Jo laidotuvės įvy
ko pirmykštėje Savojaus gimi
nės sostinėje Chambery.

Vatikano radijo vedėjo parei
gas laikinai einąs kun. Pasquale 
Borgomeo, SJ, apkaltino Nika
ragvos sandinistus “elektroni
niu plėšikavimu” popiežiaus 
lankymosi metu Nikaragvoje. 
Nurodydamas, kad remiasi la
bai tiksliais profesijonaliniais 
pranešimais, tvirtino, kad san- 
dinistų technikai tyčia taip ma
nipuliavo mikrofonus stadijone 
popiežiaus Mišių metu, kad san- 
dinistų šauksmai užgožtų popie
žiaus žodžius. Pasak kun. Borgo
meo, tai buvusi Mišių profana
cija.

Popiežiui lankantis Vidurio 
Amerikoje, jo žodžių įtaka vie
tinėms valdžioms buvo akivaz- 
džiai pademonstruota Gvatema
loje. Vos šešiom dienom praslin
kus po jo kalbos, kurioje aiškiai 
pasisakė prieš vykdomą smurtą 
bei priespaudą Gvatemaloje, 
to krašto prezidentas gen. Ef- 
rain Rios Montt savo kalboje per 
televiziją pareiškė: “Mes nusi- 
dėjom". Jis prisipažino, kad 
pastaruoju metu jo valdžia 
piktnaudžiavo savo galia, ir pa
žadėjo palengvinti iki šiol ga
liojusį karinį stovį bei suteik
ti sukilėliams amnestiją.

JAV pasauliečių katalikų gru
pė, kuri nesutiko su JAV vysku
pų ganytojiško laiško antruoju 
projektu apie karą ir taiką, pa
rašė savo laišką, skatinantį siek
ti “moralinės šviesos” svarsty- 
bose apie branduolinius gink
lus. Pagrindinis laiško autorius 
yra Michael Novak, o jo peržiū- 
rinėjime bei tikslinime dalyva
vo per 200 JAV katalikų intelek
tualų. Laišką pasirašiusiųjų tar
pe yra šie žinomesni asmenys: 
buvęs JAV valstybinio saugumo 
patarėjas Richard Allen, poli
tinis komentatorius Patrick J. 
Buchanan, buvęs senatorius Ja
mes L. Buckley, atstovų rūmų 
narys Henry J. Hyde ir buvusi 
ambasadorė Clare Booth Luce. 
Laiške ginami kaikurie bran
duolinių ginklų panaudojimo 
požiūriai, kurie buvo antrame 
vyskupų laiško projekte beveik 
pasmerkti. Nurodoma, kad da
rant sprendimus apie branduo
linį karą, reikia visada minty
je turėti Sov. Sąjungos žodžių 
nepatikimumą. Taipgi nurodo
ma, kad jėgos pusiausvyra, nors 
negarantuojanti taikos, visdėl- 
to praktikoje atgraso pasikė- 
sintoją nuo puolimo. Laiške pa
brėžiamas afflfrnus skirtumo rei
kalas tarp asmeniško pacifizmo 
ir vusomeninio. Asmuo esą tu

rįs teisę pasirinkti beginklę lai
kyseną, tačiau bendruomeninis 
pacifizmas išduotų visą bend
ruomenę ir pavojun pastatytų 
visus tos bendruomenės narius.

II D. karo metu sovietai naudo
jo religines radijo programas 
savo tikslams. Tai tvirtina JAV 
istorikas kun. Robert A. Graham, 
SJ, dvisavaitiniame italų jėzui
tų žurnale “Civilta Cattolica”. 
Pasirodo, kad karo metu sovie
tai buvo įsteigę slaptą radijo 
stotį Vatikano radijo stoties pa
vyzdžiu ir transliavo religines 
programas į Vakarų Europą še
šiomis kalbomis triskart per 
savaitę. Programose Europos 
krikščionys būdavo raginami 
priešintis naciškajam Antikris
tui. Ta stotis vadinos “Krikš
čioniškasis Radijas”, ir kiek
viena jos programa būdavo už
baigiama tokiu sakiniu: “Krikš
čionys, katalikai: ištverkite ko
voje prieš Antikristą”.

Keturi Lietuvos vyskupai ir 
vienas kunigas buvo atvykę į Va
tikaną tartis apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje. Lietuvos tikin
tieji nori, kad sovietai leistų 
vysk. Julijonui Steponavičiui 
grįžti į Vilniaus arkivyskupi
jos sostą.

Katalikiškoji JAV spauda pas
taruoju metu paskelbė eilę ži
nių apie Lietuvą. Minimas dau
gumos Lietuvos kunigų pasirašy
tas pareiškimas, kuriame atme
tamas sovietinis įstatymas, var
žantis religinius, susivienijimus, 
pasiremiant pačių sovietų kons
titucija, jų pasirašyta žmogaus 
teisių deklaracija ir K. Bendri
jos kanonais. Reikalaujama 
tikintiesiems grąžinti atimtą
sias šventoves, ypač Vilniaus 
katedrą, Šv. Kazimiero švento
vę Vilniuje ir Marijos Taikos 
Karalienės šventovę Klaipėdo
je. Kitoje žinioje pranešamas 
kun. Alfonso Svarinsko suėmi
mas. Taipgi ilgas straipsnis 
aprašo Baltimorės arkivyskupi
jos Teisingumo ir Taikos Komisi
jos pasisakymą, smerkiantį Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimą. 
Visas šias žinias spaudai pa
teikė ir Lietuvos tikinčiųjų pa
dėtį nušvietė kun. K. Pugevi- 
čiaus vadovaujamas Lietuvių In
formacijos Centras.

Ukrainiečių katalikų vyskupų 
sinodas, sušauktas kardinolo 
Slipyj Vatikane, užtruko dvi sa
vaites. Užbaigimo iškilmėse da- 
lyvvo ir Šv. Tėvas Jonas Paulius 
H, kuris savo kalboje pagyrė 
ukrainiečius katalikus už vie
nybę.

Jugoslavijos vyskupai pakvie
tė Šv. Tėvą Joną Paulių II apsi
lankyti jų krašte. Pakvietimą 
įteikė Jugoslavijos vyskupų kon
ferencijos vicepirmininkas vysk. 
Alojzij Sustar.

Reaguodamas į Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos direkto
riaus kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus laišką apie suimtąjį kun. 
Alfonsą Svarinską Lietuvoje, 
Allentown vyskupijos Taikos ir 
Teisingumo Komisijos direkto
rius kun. Joseph Kurtz pasi
siūlė iškelti Lietuvos katalikų 
klausimą Jeruzalėje per III tarp
tautinę konferenciją už sovietų 
žydiją. Pasinaudodamas žinio
mis apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje iš Lietuvių Informa
cijos Centro, kun. Kurtz, kaip 
atstovas, mielai sutiko skleis
ti LIC Lietuvą liečiančias in
formacijas anglų kalba konfe
rencijoj, kuri įvyko š.m. kovo 
mėn. Jeruzalėje. Vienos sesijos 
metu jis įtraukė Lietuvos kata
likų klausimą į programą ir ra
gino, kad ginantieji sovietų žy- 
dijos teises iškeltų ir Lietuvos 
katalikų būklę. Grįžęs iš Jeruza
lės kun. Kurtz laišku pranešė, 
kad jis suaktyvins Lietuvos kata
likų klausimą savo vyskupijoje 
Pensilvanijoje. Tuo reikalu ža
da kreiptis į Allentown vyskupi
jos lietuviškų parapijų klebonus.

Kun. J. Stš.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atomazga
Tokia ultimatumo atomaz

ga buvo patenkintas ypač JAV 
ambasadorius Maskvoje J. E. 
Davies. Jis rašė: “Ultimatumo 
priėmimas Lietuvoje įvyko tos 
dienos popietėje, kai ruošiau 
priėmimą diplomatiniam kor
pusui ambasadoje. Jausmingu
mas, su kuriuo Lenkijos am
basadorius sveikino Lietuvos 
ministerį, ir jo bandymas įti
kinti Lietuvos atstovą, jog 
Lenkija siekianti vien gera
dariškos politikos Lietuvos 
atžvilgiu, — buvo labai ryš
kūs. Jie buvo komentuojami 
keleto kitų diplomatinio kor
puso narių”.

Varšuvoje Beckas didžia
vosi reikšminga pergale. Vy
riausybės atstovai pakartoti
nai minėjo J. Pilsudskio ir A. 
Voldemaro pokalbį Tautų Są
jungoje 1927 m., kuriame Pil
sudskis kietai klausęs: “Ka
ras ar taika?” Voldemaras ne
noriai atsakęs: “Taika”. OZN 
vadas Skwarczynski pabrėžė 
simbolinę ultimatumo priėmi
mo datą — jis buvo priimtas 
kovo 19, t.y. Pilsudskio vardo 
— šv. Juozapo dieną.

Sekančiomis dienomis Kau
no ir Varšuvos vyriausybės 
turėjo ginti savo pozicijas bei 
raminti įsisiūbavusias minias. 
Lietuvių demonstracija, susi
rinkusi prie Karo muzėjaus 
Kaune, pasmerkė vyriausybės 
pasidavimą. Lozoraitis pasi
traukė iš užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigų. Įvyko minis- 
terių tarybos pakeitimas.

Varšuvoje kritikavo savo vy
riausybę ir net maršalą Rydz 
karininkai už jos nuolaidumą 
lietuviams. OZN demonstran
tai reikalavo “Liublino uni
jos”. Kai OZN karinis organas 
“Polska Zbrojna” parašė, kad 
žydai nepakankamai entuzias
tingai demonstravo prieš Lie
tuvą, Varšuvos studentai sa
vo demonstracijoje šaukė, kad 
išorinis Lenkijos priešas yra 
Lietuva, o vidaus — žydai. (Vil
niuje kovingi lenkai, išmušę 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
langus, nužygiavo jų daužyti 
ir Vilniaus žydams. J.J.).

Visdėlto lenkų-lietuvių san
tykiai pasuko gera linkme. 
Beckas kovo 23 d. senate pa
reiškė visuomet siekęs diplo
matinio, o ne karinio sprendi
mo, ir manąs, kad prasideda 
nauja era lenkų-lietuvių san
tykiuose. Kovo 25-28 d.d. su
sirinko Lenkijos ir Lietuvos 
statovai Augustave aptarti 
diplomatinių santykių užmez
gimo detalių. Kovo 31 d., pa
gal planą, abi vyriausybės pa
sikeitė diplomatiniais atsto
vais. Beckas koordinavo savo 
vyriausybės balsus, skatinan
čius tiesti draugišką ranką 
lietuviams. Palengva ir lietu
viai sušvelnino savo laikyse
ną lenkų atžvilgiu.

Pozicijų vertinimas
Krizės rer ultatus sunku įver

tinti. Lenkijoje OZN užmojis 
spręsti konfliktą kariniu bū
du nepavyko. Beckui pavyko iš
laikyti užsienio politikos kont
rolę ir palengva pagerinti len
kų-lietuvių santykius. Visdėlto 
šie laimėjimai buvo permaži ir 
pavėluoti — jie nebegalėjo 
lemti visos lenkų užsienio po
litikos, kai Europa riedėjo ka
ro link. Lenkijos sekimas vo
kiečių taktikos tarptautinėje 
plotmėje pakenkė jos pozicijai 
grumiantis su Vokietijos spau
dimu.

Vokietija į susidariusią kri
zę reagavo rimtai ir tvirtai. 
Ji išgavo Becko pažadą praneš
ti Lenkijos užmojus Lietuvos 
klausimu ir pradėjo sudarinė
ti savo planus. Į pagerėjusius 
Lenkijos-Lietuvos santykius 
Vokietija ėmė žiūrėti naujo
mis akimis. Krizė neabejoti
nai skatino vokiečius užimti 
Klaipėdą. Po vienerių metų 
Vokietija pasiuntė Lietuvai 
ultimatumą ir privertė atiduo
ti Klaipėdos kraštą.

Anglai ir prancūzai toje kri
zėje nelaimėjo jokių laurų. 
Lenkai buvo dėkingi britams 
už nuosaikią laikyseną, bet 
liko nepatenkinti prancūzų 
įsikišimu. Prancūzų spauda 
esą kurstė antilenkišką lie
tuvių laikyseną. Lietuviai 
skundėsi vokiečių laikysena, 
nerėmusia jų pozicijos ulti
matumo dienomis.

Sov. Sąjungos pozicija buvo 
silpna. Sovietų istorikai aiš
kina, esą lietuviai žinojo, 
kad sovietai ateis pagalbon 
užpuolimo atveju, tačiau tai 
nebuvo aišku nė pačiam Balt
rušaičiui Maskvoje. Sovietinė 
kariuomenė buvo išgyvenusi 
didelius valymus. Krizės me
tu ji nepajudėjo Lenkijos pa
sienin. Litvinovo pareiškimai 
Lenkijos ambasadoriui buvo 
nemalonūs Varšuvai, tačiau 
Sov. Sąjungos vaidmuo krizė
je buvo mažareikšmis. Juo lie
tuviai nebuvo patenkinti.

Lietuviams krizės rezulta
tai buvo surizgę. Kritikai vy
riausybės laikyseną ultimatu
mo atveju vertino kaip pirmą 
žingsnį kapituliacijon, nuve- 
dusion į šalies įjungimą Sov. 
Sąjungon. Ultimatumo priėmi
mas buvo žeminantis, tačiau 
lietuviai nebuvo verčiami at
sisakyti savo pretenzijų į Vil
nių. Becko ultimatumas pri
vertė lietuvius išeiti iš akli- 
gatvio, kurin buvo patekę. Jų 
Vilniaus politika jau seniai 
buvo netekusi aktualumo, ta
čiau vidinės aistros kliudė 
vyriausybei pradėti naujus už
mojus. Becko sąlygos, atrodo, 
buvo pačios palankiausios, ko
kias lenkai betkada yra pasiū
lę Lietuvos vyriausybei. Ulti
matumo forma, nors ir buvo pa
žeminanti, atpalaidavo Lietu
vos vyriausybę nuo sprendimą 
darančios agonijos.

Kritikai juokėsi iš Lenkijos 
vyriausybės, esą ji laužėsi pro 
atviras duris. Šis vaizdas ne
tinka anai situacijai, nebent 
pripažinsime, kad tarptauti
niuose santykiuose šeiminin
kas turi sveikinti svečią, atė
jusį pro atviras duris. Lietu
viai žaidė su durų atidarinė
jimu bei uždarinėjimu. Prieš 
keletą savaičių Smetona dar 
kartą savivališkai jas buvo 
uždarę^. Lietuvių politika len
kams buvo erzinanti ir nuvi
lianti. Varšuva mažai teturė
jo pagrindo pasitikėti despe
ratiška Kauno iniciatyva kri
zės dienomis. Smetona nepa
siūlė nieko, ko jis nebuvo siū
lęs anksčiau ir vėl atsiėmęs. 
“Jeigu kas sako, kad lenkai pa
naudojo perdėtą jėgą (“over
kill”), norėdami laimėti dip
lomatinį įžengimą Lietuvon, 
tai irgi turi pripažinti Lietu
vos ir Smetonos vaidmenį, pa
ruošusi pagrindą tai krizei”.

Taip žiūri į Lenkijos ultima
tumą Lietuvai kitatautis prof. 
Alfredas Erickas Sennas.

* * *
Žižmaro dvikova

Ryšium su šiuo straipsniu 
dera prisiminti lietuvių reak
ciją ultimatumo dienomis Vil-

Visas lietuvių jaunimas 16-30 metų kviečiamas dalyvauti

V Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese 
1983 metų liepos 1 - 24 dienomis

Kongreso atidarymas - Čikagoje liepos 1 d., 
kongreso stovykla - prie Klevelando liepos 4-10 d.d., 
kongreso studijų dienos - prie Peterborough, Ont., 

liepos 11-21 d.d.,
kongreso uždarymas Montrealyje - liepos 22-24 d.d.

Norintys kongrese dalyvauti turi registruotis kuo grei
čiausiai. Dėl registracijos anketų bei informacijos prašome 
skambinti Nijolei (416) 769-4085.
Kongrese turėsite progos susipažinti ir pabendrauti su 
lietuvių kilmės jaunimu iš trylikos laisvojo pasaulio kraštų. 

Iki malonaus pasimatymo kongrese!
KLJS valdyba

niuje, dėl kurio jaudinosi abi 
tautos — lietuviai ir lenkai. 
Būdingas tų dienų atvejis yra 
Prano Žižmaro dvikova su ko
vingu lenku. Ją gerai atsime
nu.

Lenkijos ultimatumas ir jo 
priėmimas buvo Lietuvos vi
suomenei didelis moralinis 
smūgis. Po to, kai tiek daug 
metų buvo dainuota “Juodbė
riai galvas augštyn” ir “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”, jai 
teko nuryti karčią piliulę. 
Ypač nepatenkinti buvo stu
dentai, moksleiviai ir jaunes
nieji karininkai. Buvo kalba
ma, kad kariuomenė yra ruo
šiama paradams, o ne tėvynei 
ginti. Ši karti piliulė buvo tru
putį pasaldinta Prano Žižma
ro dvikova, apie kurią Lietu
vos spauda, o ypač “XX am
žiaus” korespondentas Vil
niuje Kupčiūnas, plačiai ra
šė.

Kovo 18 d. Vilniuje Ožeškie- , 
nės (dabar Černiachovskio) 
aikštėje' įvyko lenkų dvarinin
kų suorganizuotas priešlietu- 
viškas mitingas. % Agitatoriai 
per garsiakalbius visaip ko- 
liojo Lietuvą. Ypač ją bjauriai 
plūdo lenkų atsargos karinin
kas Chom-Homski, kuris Lietu
vą pavadino pelkynu, o lietu
vius — nykštukų ir išsigimė
lių tauta.

Kitą dieną Rudnickio kavi
nėje (dabar literatų svetainė) 
Žižmaras priėjo prie Homskio 
ir, pasakęs kodėl tai daro, stip
riai jam smogė į veidą. Dėl šio 
incidento įvyko dvikova.

Dvikovos, nors įstatymais 
draudžiamos, lenkų okupuota
me Vilniuje nebuvo didelė 
naujiena. Lenkai studentai- 
korporantai, daugiausia dva
rininkų sūnūs, savo “honorą” 
stropiai saugojo. Turėti ran
dą veide, padarytą špagos ar
ba kardo galu, buvo didelė gar
bė. Dvikovų ir kitas tradici
jas lenkai korporantai atsi
vežė iš Tartu universiteto. Dau
geliui studentų avantiūros 
daugiau rūpėjo, negu mokslas.

Dvikovai Pranas Žižmaras 
energingai ruošėsi. Su jam 
palankiais lenkų karininkais 
jis pradžioje treniravosi Vy- ( 
tauto Didžiojo gimnazijos gim- 
nasitkos salėje, o vėliau kor
poracijos “Polonia” salėje. Bū
damas giliai religingas, jis 
padarė prie Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslo apžadus: 
jeigu laimės, basas nueis nuo 
Aušros Vartų ligi Kalvarijų 
(apie 10 km) ir apeis visas sto
tis.

Dvikova špagomis įvyko 
korp. “Polonia” salėje. Buvo 
susitarta kovoti ligi trijų 
raumenų perkirtimo. Žižmaro 
sekundantais buvo med. dr. 
Valiulis ir dr. Ancevičius.

Žižmaras laimėjo. Su trimis 
perkirstais raumenimis apal
pęs lenkas buvo išneštas iš 
salės. Laimėtojo krūtinė bu
vo špagos galu apdraskyta, 
tačiau joks raumuo nebuvo 
perkirstas. Vėliau, tais pa
čiais metais, atvykęs Kaunan 
į tautines sporto žaidynes, 
Žižmaras buvo laikomas did
vyriu ir nešiojamas ant ran
kų. 

* * *
Visa tai įvyko prieš 45 me

tus. Kareivis Serafinas guli 
palaidotas Marcinkonių para
pijos kapinėse. Ant jam pasta
tyto paminklo buvo užrašyta, 
kad jis žuvo nuo brolžudiškos 
lietuviškos rankos. Žižmaras 
savo apžadus įvykdė: dviejų 
draugų lydimas, basas per vi
są miestą nuėjo ligi Kalvari
jų. Nors jo miestietiškos ko
jos buvo kruvinos, apėjo visas 
Kryžiaus kelių stotis — koply
čias.

1940 m. suimtas žuvo Gulago 
salyne. Vilniaus Kalvarijų 
koplyčių jau nebėra — jas su
lygino su žeme Maskvos buldo
zeriai. Dar daugelį metų po jų 
nugriovimo maldininkai giedo
dami vaikščiojo Kalvarijų ta
kais — jie gerai prisiminė kur 
kokia koplyčia buvo stovėjusi.

J.J.

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukras RITĄ, VIKTORIJĄ, 
MARY-ANNE su šeima ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame —

Genė ir Jonas Petkevičiai 
Wasaga Beach, Ont.

AfA 
VYTUI VINGELIUI 
iškeliavus amžinybėn,

JONĘ VINGELIENĘ, jos dukras — MARY-ANNE su 
šeima, VIKTUTĘ ir RITĄ giliai užjaučiame liūdesio 

valandoje -
V. L. Pevcevičiai J. E. Bukšaičiai

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukras — RITĄ, VIKTORIJĄ ir 

MARY-ANNE su šeima giliai užjaučiame -

S. Barškutis
S. Pranckevičius

N. Watson
J. Černiauskienė

AfA
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukteris - MARY-ANNE su šeima, 
VIKTORIJĄ, RITĄ ir visus kitus šeimos artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -

O. F. Pajarskai M. Trumpickas
E. J. Bajoraičiai J- Klypas

Mielai Mamytei
AfA

TEKLEI RADŽIUVIENEI _
mirus,

jos dukrai JANINAI DULIŪNIENEI ir visiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Vytas ir Marytė Petruliai
Livonia, Mich.

Mylimai Mamai
AfA

MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI
Montrealyje mirus,

sūnui JUOZUI, žmonai, jųdukterims, sūnui VYTAUTUI, 
ir dukrai VALEI STANKEVIČIENEI su šeima reiš
kiame gilią užuojautą -

( Angelė ir Julius Rudžiauskai

Canadian &rt jftfleiliotialš <tb.
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 tųes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

c£urniture£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

★

★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų bqldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas j namus.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir k.t. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Kunigas Yla jau anapus šilojų
JUOZAS KRALIKAUSKAS

Tikėti nenustojau nei žmogum 
nei Dievu:

dar nekvatokit, uosiai pakely 
sustoję!

Purienos be manęs pražys 
Tėvynės pievoj —

Man metas jau anapus 
dunksančių šilojų.

(Juozas Yluvis, SUTRYP 
TAME KELY, psl. 24)

Netekę nepriklausomybės, 
kenčiame ypatingą, dramatiš
ką ir didžiai pavojingą sunk
metį. Kai mūsų politikai bei 
generolai atsiklaupė ir sugniu
žo — neiššovę net nė vieninte
lio šūvio — tauta (vis tiek sun
kiai kraujuodama!) gręžiasi į 
savo religines, tautines bei kul
tūrines relikvijas, j moralines 
bei istorines vertybes. Mes — 
kaip dar niekad — perpratom, 
ką reiškia nedidelei tautai 
kultūrinis lygis. Irgi jau (de
ja, dar ne visi) gerai perpra
tom, kad tautos atsigavimą, 
kultūrinį sąjūdį bei laisvę 
lemia moraliniai bei kultū
ros didvyriai: talentingos ir 
dinamiškos asmenybės, įžval
gios, kūrybingos, degančios 
ir kitus uždegančios.

Žinia,, kultūros veikėjo as
muo šiokiądien ne toks išpūs
tai blizgąs, kaip kokio gene
rolo ar partijos darbuotojų 
išgarsinto lyderio. Tačiau ge
nerolai ir politikieriai para
diškai pražygiuoja, ir jau vos 
orkestrui nutilus — tautai ne
daug ką tepalieka. Nedidelės 
tautos tikrieji generolai bei 
vadai yra kultūros kūrėjai, 
tautos švietėjai, gintarinio 
švarumo asmenybės.

Pačioje pavasarėlio pradžio
je ir taigi staiga!

Prabėgo juoda, kraupi žinia, 
apstulbino: garbingasis kun. 
prof. STASYS YLA jau anapus 
šilojų ... Ir vis nęgali tikėti, 
kad jau jo nei pamatysi, nei 
kalbant girdėsi...

Jį pirmąkart išvydau 1934 
metais Kaune, Marijos Peč- 
kauskaitės gimnazijos moky
tojų kambaryje. Jaunas, liek
nas, gražus, nuolat šypsąs, kal
bąs negarsiai, truputį kimiai. 

. Paprastas —- ir labai nepapras
tas. Labai žavingas žmogus. 
Malonumas pokalbyje, vis ne
gęstanti šypsena, gilios ir 
skvarbios akys, dėmesys tavo 
žodžiams bei mintims — pa
traukia, protarpiais žavi. Tar
tum aplink jį būtų buvęs koks 
magnetinis laukas; tartum jis 
būtų žinojęs kokią kerėjimo 
paslaptį. Tai nėra progi
nis Pečkauskaitės gimnazijos 
kambary įspūdis, ne tik trum
palaikis: aš kun. Stasį Ylą pa
žinojau per ištisus 49 metus. 
Šio brangaus ryšio nė mirtis 
nenutraukė.

Ir kun. dr. Pranas Gaida ra
šė “Aiduose” 1978 m. 1 nr. 46 
psl.: “Kun. St. Yla turėjo ir te
beturi asmeninę charizmą — 
dvasinį patrauklumą. Kur jis 
bebūtų, apie jį susidaro būrys 
žmonių. Ir tai visai natūraliai, 
neorganizuojant. Kiti ir norė
dami ta linkme sunkiai tepaju
da. Kun. Ylai priėjimas prie 
žmogaus, kokių pažiūrų bebū
tų, yrą lengvas, natūralus pro
cesas. Iš jo dvelkia daugiau 
nei paprastas mandagumas 
ar demokratiškumas — tai žmo
giškai krikščionišką šilima, 
kuri tirpdo psichologinius bar
jerus. Dėl to jam lengva įžvelg
ti į žmogaus vidų bei suprasti 
jo vingius.”

Jo veikla buvo ypatingai 
plati, gili ir įvairi. Jis buvo 
apdovanotas retomis savybė

A. a. kunigas Stasys Yla pašarvotas Čikagoje laidotuvių namuose. Prie velionies — karsto nešėjai. Iš kairės: J. 
ŠOLIŪNAS, D. POLIKAITIS, dr. P. KISIELIUS, Č. GRINCEVIČIUS, P. NARUTIS. JONAS YLA, velionies brolis

mis: kūrybine dinamika, dide
liais gabumais, optimizmu, 
geraširdiškumu ir šviesiu ty
ru žmoniškumu. Nepaprasta 
meilė Dievui, lietuviui, savo 
tautai ir apskritai žmogui ly
dėjo visą jo herojišką gyveni
mą. Didele širdim, granito žo
džiu, broliška ranka jis gelbė
jo kur tik užmatė žmogų rūpes
tyje, kryžkelėje ar skaus
me.

Kun. Stasys Yla buvo įdomi 
ir aukštos kultūros asmenybė. 
Mokėjo žmogų prakalbinti atvi
rai ir nuoširdžiai. Pokalbyje 
sublizgėdavo psichologinėm 
įdomybėm ir sąmoju. Žavingu
mas, taurumas, dinamiškumas, 
ištikimybė, nuoširdumas, už
mojų platumas, įtaigumas bu
vo jam tikros Dievo dovanos.

Klieriku būdamas išvertė 
“Su Magelanu aplink pasau
lį”, 1930; “Korėjos broliai”, 
1930; “Patarimai susituokian
tiems”, 1931.

Dirbo daug ir įtemptai, daž
niausiai naktimis. 1935 m. pra
dėjo dėstyti V. D. Universite
te, Teologijos-filosofijos fa
kultete, pastoracinę teologi
ją. Su sielovadine veikla ėjo 
į visuomenę, studentiją, dar
bininkiją. Dalyvavo dienraš
čio “XX Amžius” redakcinia
me akademikų kolektyve, ku
riuos kai kas ėmė pravardžiuo
ti “reksistais” arba “naujatur- 
kiais”. 1936 m. pradėjo rašyti 
kunigų žurnale “Tiesos Kely
je” apie komunizmą Lietuvo
je, pasirašinėdamas Juozo 
Dauliaus slapyvardžiu. Ir “XX 
Amžiuje” bei kitur savo 
straipsnius pasirašinėdavo 
arba pavarde arba inicialais, 
Juozu Daulium arba K. Stasy- 
la. 1937 m. “Šviesos” spaustu
vėj atspausta jo “Komunizmas 
Lietuvoje”. 1939 m. “Sakalo” 
b-vė išleido jo “Siauroji ir 
pilnutinė katalikybė”.

Grumtynės
Siaubingame Stutthofo ka- 

cete jis buvo nr. 21257. Nuo 
1946 m. — Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narys. 1947 m. Kirch- 
heim-Teck’e išėjo Juozo Ylu- 
vio “Sutryptame kely” (kace- 
to poezija). Rankraščio tei
sėmis. Tiražas — 300 egzemp
liorių, 64 psl. Vieną man pa
dovanojo, užrašęs “Brangia
jam Juozui Kralikauskui”. La
bai charakteringa šiai knygai 
— o ir visam kun. Stasio Ylos 
gyvenimui — trys skyriai ir 
juolab antraštės: Grumtis, 
Atradome Tave ir Kelionėn. 
Tai tarytum simboliniai var
dai.

O nūn atėjo vakaras, 
klaiki naktis atėjo — 
languose grotos pinasi 
ir pusto smiltis vėjas

(VIZIJA, 7psl.)
Kaip smilgos pakely 
sutryptos verkia dienos, 
ir mintys lyg drugiai 
mirties paunksmėj plazda.
O ilgesy nemaldomas, 
tu saulėtų namų vijokli, 
kada padangėn šiaurės 
grąžinsi mano vargą?

(SUTRYPTAME KELY, psl. 8)
Jam verstis buvo nelengva 

jau nuo pat Luciūnų sodžiaus 
su augštu baltu kryžium (Kurk
lių vis.). Ir juo toliau, juo 
komplikuočiau. Po ultimatumo 
netrukus bolševikai jau jo jieš- 
kojo — gelbėdamasis atsidūrė 
Vokietijoje, Berlyne. Išbėgo 
tada, kas laiku susiorientavo 
ir kam pasitaikė proga ištrūk
ti. Ir apaštalas Povilas iš
spruko nuo žydų persekiojimo 
į tyrus; vėliau jis spruko iš 

Makedonijos Tesalonikų; ir 
vėlgi iš Efezo. O kai iš Ro
mos nebėgo, tai antrajame teis
me jį pasmerkė ir nukirto gal
vą. Bėgo ir islamo kūrėjas Ma
hometas iš Mekos į Mediną, 
kad sugrįžtų nugalėtoju ir Ka- 
abos šventykloje šauktų: “Atė
jo teisybė, turi žūti melas!” 
Išbėgo kaip Vytautas, kad ir 
grįžtų panašiai kaip Vytau
tas . ..

1942 m. kun. Stasys Yla grį
žo Lietuvon — į akademinį dar
bą universitete katedros ve
dėju — skelbti teisybės, idant 
žūtų melas. Bet jau 1943. III 
buvo nacių areštuotas ir išga
bentas į Stutthofo kacetą.

Ten neapsakomai kentėda- 
■ mas jis grūmėsi dvejus metus 
(dvejus metus!) prieš žvėris 
žmogaus pavidalu ir mirtį, iš
rūksiant pro krematoriumo 
kaminą.
Kasryt, kai pakeli akis, 
tik vieną bokštą vis regi; 
ar saulėta ar dargana niūri — 
tik jį, tik jį regi.

Stutthofo koncentracijos 
stovykloje — pelkynuose, pa
jūryje, karojo ant jo dryžuoti 
skarmalai, kaip ant skeleto. 
Gelsvas žalsvas veidas primi
nė mumiją. Aplinkui — praga
ras. Kiekviena diena# šitame 
nacių kacete — tai košmaro 
'amžinybė. Jį mušė ir badu ma
rino. Jo mylimą draugą Kazį 
Baubą prausykloje užmušė 
gegužės 14 dieną, Kauno IX 
gimnazijos direktorių bei žur
nalistą, Žaliakalnyje likusios 
Dalytės tėvelį. Kun. Stasys 
Yla, kiek bebuvo galima, mi
rusiajam direktoriui Kaziui 
patarnavo, atsisveikindamas 
bučiavo. Ir meldėsi, kai Ka
zys iš krosnies pro kaminą ke
liavo “į namus dausų šaly ...” 
Balandžio mėn. 18 d. Zigmas 
Masaitis, Marijampolės mer
gaičių gimnazijos direktorius, 
buvo ligoninėje užmuštas ir 
krematoriume sudegintas.

O tačiau visa ta klaikybė ne
įstengė kunige Yloje sunaikin
ti žmoniškumo, kad jis telik
tų moliu; priešingai — tas žmo
niškumas per kankinystę tyrė
jo, grynėjo, šventėjo.
Nesinešaine pykčio niekam 

širdyje,
nei keršto niekas neatrastų 

dvasioj.(ATRADOME TA VE)
Baudė be saiko, nes baus

mės baimė žmogų daugiau ar 
mažiau keičia, žmogynas kaip 
nors reaguoja, taikosi. Sadis
tui saldu tatai matyti. Marini
mas irgi labai stipri naikinimo 
ir “perauklėjimo” priemonė.

Kankina visokių ydų ir nuo
dėmių išvagoti veidai, įvairūs 
nusikaltėliai, niekšai, žvėriš
kai sužiaurėję, žydų vaikų žu
dytojai, snukiai iš kriminologi
jos vadovėlių, lytiniai iškrypė
liai, ir kurie švirkščia į savo 
venas, sako, kačių kraują ...

Stutthofo koncentracijos 
stovykoje

36 km. į rytus nuo Dancigo. 
26 barakai vyrams ir 10 žydėms. 
Be to, krematoriumas, dirbtu
vės, sandėliai, sargybinių pa
statai, komendantūros rūmai, 
5 milžiniški garažai. Lageris 
apstatytas kas 50 metrų sargy
binių bokštais su kulkosvai
džiais. Kalinių barakai apjuos- 1 
ti 360 voltų elektrinėm vielom.

Stovykloje yra buvę apie 
1,200 lietuvių; iš jų žuvo apie 
1,100. Žuvo nelaimingieji čia 
dėl bado ir ligų, pakarti, su
šaudyti, užmušti, nugalabyti 
injekcijomis arba dujomis.

(Nukelta į 5-tą psl.)

A. a. kunigas STASYS YLA, miręs Čikagoje 1983 metų kovo 24 dieną

Atsisveikinimas Čikagoje ir Putliame
A. a. kunigas Stasys Yla palaidotas netoli savo statytos pilies

Atsisveikinimas su a. a. ku
nigu Stasiu Yla įvyko 1983 m. 
kovo 25 d. Čikagoje. Laidojimo 
koplyčia (Petkaus) buvo per
pildyta, nes žinia, kad staiga 
mirė kun. Yla ėjo iš lūpų į lū
pas, dar prieš laikraščiams 
pranešant tą liūdną įvykį. Čika
gos lietuviai jau liūdėjo ir at
ėjo su juo atsisveikinti.

Atsisveikinimą ąurengė Či
kagos ateitininkai, vadovau
jami dr. P. Kisieliaus. Atsi
sveikinimą koordinavo ir jam 
vadovao Aldona Prapuolenytė. 
Ir koplyčioje, ir šventovėje 
mylimą ateitiuinkų ir buvusį 
skaučių dvasios vadą gerbė 
dviejų organizacijų vėliavos 
ir jų palydos. Rengėjai ribo
jo atisveikinančių kalbėtojų 
skaičių. Kalbėjo Ateitininkų 
Fedėracijos vardu dr. P. Kisie
lius, skautų — D. Eidukienė, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės — V. Kleiza, BALFo — M. 
Rudienė, seminarijos kurso 
draugų ir “XX Amžiaus” kolek
tyvo vardu — kun. dr. J. Pruns- 
kis, plunksnos bičiulių — K. 
Bradūnas, politinių kalinių — 
P. Narutis. Vysk. V. Brizgys 
sukalbėjo Rožinį. Atsisveiki
nimas baigėsi giesme “Marija, 
Marija” ir Lietuvos himnu.(a.p.)

Iš Čikagos velionis, lydimas 
brolio, buvo atskraidintas į 
Putnamą ir kovo 27, sekmadie
nį, pašarvotas N. Pradėtosios 
Marijos vienuolijos šventovė
je. Ten 4 v.p.p. buvo atlaikyti 
mišparai ir išklausytą kun. dr. 
V. Cukuro pamokslo. Kovo 28,

AfA 
JONUI MIKŠIUI

užbaigus šios žemės kelionę, 
žmonai, broliui KAZIUI ir sesutei ONUTEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

AfA
TOMUKUI PRAKAPUI

iškeliavus amžinybėn,
jo tėvelius, BRONYTĘ ir STASĮ., sesutę ZITĄ, broliuką 

RIMĄ ir visą giminę nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės jų skausmu -

Tolvaišų šeima 
Sudbury, Ont. 
Mickų šeima 
Montreal, Que. 
O. Burdinavičienė 
Hamilton, Ont. 

J. Vingelienė

pirmadienį, 10.30 v.r. įvyko 
laidotuvių pamaldos, kuriose 
dalyvavo apie 250 pasauliečių 
ir apie 60 kunigų. Dalyvaujant 
vietos vyskupui, gedulines Mi
šias koncelebravo visi dalyvau
jantys kunigai. Pagrindiniu 
celebransu buvo mons. V. Bal
čiūnas, kuris tarė trumpą pen
kių minučių žodį lietuviškai, 
o kun. A. J. Kontautas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas — ang
liškai. Pamokslo nebuvo, nes 
velionis kun. St. Yla savo tes
tamente to pageidavo. Palaido
tas minėtos vienuolijos sese
lių kapinėse, netoli savo sta
tytos Mindaugo pilies, kan. M. 
Vaitkaus ir kitų tautiečių kapų.

Taip šviesusis Velionis, su
laukęs 75-rių metų amžiaus ir 
atšventęs 50 metų kunigystės 
sukaktį, rado idilišką poilsio 
vietą Amerikos Putname, kur 
išgyveno 33 metus, kapelionau- 
damas seselėms, rašydamas 
knygas, statydamas pilį, pieš
damas paveikslus, skaityda
mas paskaitas organizacijoms, 
sakydamas pamokslus, auklė
damas jaunimą, dalyvauda
mas plačioje lietuvių veikloje.

Tokio masto žmogaus kapą 
turėtų žymėti iškilus pamink
las, bet Velionis savo testa
mente jo atsisakė ir pageida
vo tik lietuviško kryžiastulpio. 
Lyg ir pabrėždamas savo gyve
nime puoselėtą kuklumą, tes
tamente Velionis išreiškia pa
dėką seselėms už globą, o kon
troversijose paliestiems tau
tiečiams— atsiprašymą. D.

Marija Petrauskas-Urnežis 
Santa Monica, Calif.

Marcinkevičių šeima 
Ažubalių šeima 
M. L. Daukšos 
J. K. Liutkai 
A. J. Kuncaičiai 
A. K. Cirūšiai
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Lietuvos mokytojai - baudžiauninkai
Pogrindžio “Aušra” 33-ame numeryje skyrelyje “Iš pedagogo 

užrašų” išspausdino šį įsidėmėtiną straipsnį

Kokia sunki nuotaika grį
žus iš šitų, taip vadinamų, mo
kytojų pasitarimų. Jautiesi tar
si suniurkytas, sulamdytas, lyg 
purvais aptaškytas. Į tave, į 
tavo vidų, į tavo sąžinę metė, 
vertė, pylė visokius nešvaru
mus, auklėjo, grasino, mokė .. . 
Tu sėdėjai salėje, o iš scenos, 
iš tribūnos į tave vis liejosi ir 
liejosi visoki “išmintingi” žo
džiai, patarimai, pamokymai, 
nurodymai, įspėjimai, “pasi
piktinimai”, gąsdinimai. . . 
Sėdi čia, apačioje, toks men
kas, bejėgis, silpnas, kvailas ... 
Ir ką tu darytum, kaip gyven
tum, kaip nepražūtum be šitų 
visų pamokymų, nurodymų ir 
perspėjimų! Todėl kiekvie
nais metais, kiekviena proga, 
kiekviename pasitarime ir su
sirinkime ant tavo galvos vis 
pilasi ir pilasi neišsenkantis 
žodžių srautas ... Kiekvieną 
tavo darbelį, kiekvieną tavo 
žingsnį, kiekvieną tavo žodį 
turi teisę tyrinėti, nagrinėti 
vertinti, girti ar peikti. Tave, 
tavo mintis, tavo veiksmus, tu
ri teisę mėsinėti, visiems ro
dyti. Ir kuo kvailesni, kuo ab
surdiškesni, kuo mažiau pa
grįsti tie kaltinimai ir reika
lavimai, tuo kategoriškiau jie 
pateikiami.

Koks tu kvailas, mokyto
jau! ...

Ir kokie išmintingi, kokie 
teisūs tie, kurie tave moko!...

Net ir tie tariami “įvertini
mai”, pagyrimai, visi tie tuš
čiaviduriai liaupsinimai skirti 
tik tavo beteisiškumui ir be
jėgiškumui išpyškinti.

* * *
Tik charakteris gali ugdyti 

charakterį. Bet kokį charakte
rį ugdys tie, kurie patys neturi 
charakterio? Kurie pataikū
niškai kiekviena proga link
čioja prieš viršininkus ir vir
šininkėlius, išplakti ir ap
spjaudyti veidmainiškai muša
si į krūtinę, prisipažįsta bū
tas ir nebūtas kaltes, nuolan
kiausiai teisinasi ir žada ža
da žada pasitaisyti, padaryti iš
vadas, pasistengti...

Bailios, šiaudinės sieliūkš
tės, drebėdamos dėl rublio, 
linkčioja į visas puses, taškosi 
seilėmis besiteisindamos ir 
bekaltindamos kitus, arba puo
la, kaltina, kritikuoja savo 
bendradarbius, pažįstamus, 
pašalinius.

Ar galės tokie bestuburiai 
šliužai ugdyti tvirtus, tiesius, 
save gerbiančius žmones?!

Vis dėlto kiek daug dvasi
nių baudžiauninkų mūsų, mo
kytojų, eilėse. Štai N. mokyk
la buvo pakaltinta už nepakan
kamą ateistinį darbą. Na ir 
puolė teisintis, ir žadėti, ir 
kaltinti kitus!... Ir tėvai 
kalti, ir pradinių mokyklų mo
kytojai kalti, ir moterėlės kal
tos, ir vietos klebonas gyventi 
neduoda. Paskum pasipylė pa
žadai apsvarstyti, pasitaisy
ti, pasistengti, nenusileisti, 
neapsileisti.. . Koktu klau
sytis.

Šunuodegiavimas iki šleikš
tumo .. .

♦ * *
Sėdi ir mąstai: kas tu esi — 

mokytojas, pedagogas, jauno
sios kartos auklėtojas, jauno 
žmogaus formuotojas, kuriam 
tėvai paveda savo vaikus, tau
ta patiki savo ateitį, ar men
kas, silpnas, apykvailis (šitai 
visą laiką tau stengiasi įteigti 
aukščiau stovinčios ir toliau 
matančios organizacijos), be
jėgis žmogelis, amatininkėlis, 
įrankis kitų rankose, su kuriuo 
ką nori, tą daro?! Kas esi: sa
varankiška, atsakingą darbą 
apsiėmusi asmenybė ar bejė
gis ir bailus baudžiauninkas, 
klusniai vykdąs svetimą valią 
ir svetimus nurodymus, be sa
vo įsitikinimų, be savo prin
cipų, be žmogiškos savigarbos?

* * *
Ar mes tikime tuo, ką skel

biame? Kuo įtikinėjame vai
kus, savo mokinius? Ar tikime 
taip vadinama komunistine 
morale, kuri visur, kur tik įsi
gali, gyvenimą paverčia mora
liniais griuvėsiais? Ar tikime 
socialine lygybe ir teisingu
mu, kai milijonai žmonių įbau- 
džiavinti kolchozuose, uždary
ti vergų stovyklose, ištremti 
už įsitikinimus; kai valstybi
niai darbdaviai į nieką neat
sižvelgdami gali tvarkyti visų 
dirbančiųjų darbą ir atlygini

mą, kai liaudies uždirbtus pi
nigus gali švaistyti kur nori 
ir kaip nori, o pačius žmonės 
palikti skursti; kai tuo pačiu 
metu valdančioji klasė, komu
nistiniai feodalai, ypač jos 
viršūnė, skęsta pertekliuje ir 
prabangoje? Ar tikime tarybi
ne demokratija, žodžio, sąži
nės ir kitomis “laisvėmis”, kai 
patys net nekaltą kritinę pa
stabėlę bijomės garsiai pasa
kyti?

Jei netikime, tai kodėl me
luojame sau ir, svarbiausia, 
taip vergiškai paklusniai sten
giamės tuo įtikinti tuos jau- 
nus, patiklius žmones, melu 
užteršti jų protus?

O jei tikime? Tada dar blo
giau: esame jau dvasiniai ligo- 
nys, luošiai, su perfiltruotomis 
smegenimis, kurioms net du
kart du jau ne keturi!

Ar mes, mokytojai, pagalvo
jame, ar susimąstome, kokį 
vaidmenį šiandien vaidiname 
likiminėje tautos kovoje, ko
kią atsakomybę nešame prieš 
istoriją? Visa tai, kas dabar 
pas mus vyksta, gali turėti le
miamos reikšmės visai mūsų 
tautos ateičiai. Lietuvių tau
ta šiandien yra pastatyta prieš 
dilemą žūti ar išlikti. Esame 
įmkurkdyti į baisų tautų lydy
mo katilą, kuriame plūduriuo
ja jau ne vienos tautos tik li
kučiai. Esame nuodijami bai
siais moraliniais nuodais. 
Prievarta brukama svetima 
ideologija. Ir visiškai neturi
me teisės pasirinkti ne tik po
litinį savarankiškumą, bet net 
pasipriešinti moraliniam blo
giui.

Tautoje yra jėgų, kurios 
priešinasi šiai slinkčiai į pra
žūtį. Tauta instinktyviai jau
čia kas neša jai pražūtį ir gi
nasi visais įmanomais būdais. 
Tačiau šis pasipriešinimas yra 
daugiau gaivališkas, tuo tarpu 
kai priešingos jėgos veikia 
planingai ir organizuotai. Jų 
įrankiais yra visos oficialios 
instancijos, jų tarpe ir mokyk
la. Šalia neutralaus tikslo — 
dėstymo, jai yra pavesta įskie
pyti mums svetimą ideologiją. 
Pats didžiausias krašto paver
gimas įvyksta ne tada, kai sve
tima valstybė įveda savo ka
riuomenę ir palieka garnizo
nus, bet tuomet, kai iš tautos 
sąmonės išdildomas laisvės ir 
savarankiškumo troškimas. 
Tikroji okupacija yra tada, 
kai okupuojama ne tik terito
rija, bet žmonių širdys ir pro
tai.

Militarinei krašto okupaci
jai įvykdyti rusai pasitelkė 
stribus. Dvasinei okupacijai 
vykdyti nusisamdę mus, moky
tojus. Mums, mokytojams, šian
dien pavesta iš jaunosios kar
tos, iš vaikučių širdžių rauti 
tai, ką jiems įdiegė tėvai, ką 
nuo amžių vertino ir brangino 
visa tauta. Mes klusniai try
piame visas vertingiausias sa
vo krašto tradicijas, tyčioja- 
mės iš švenčiausių savo moki
nių įsitikinimų, spjaudome į 
tautos praeitį, iki koktumo 
lankstomės prieš visokius 
mums pakištus “didvyrius”, 
“išvaduotojus”, naujai sukur
tus dievukus. Bijomės atviriau 
pasakyti savarankiškesnę min
tį, o gyvenimo patirties netu
rinčius vaikus prisispyrę įti
kinėjame, kad gyvename pa
čioje laisviausioje ir demo
kratiškiausioje šalyje. Į mūsų 
rankas atiduotus vaikus mes 
ruošiame ne savo tautai, bet 
svetimos imperijos valdovams. 
Ruošiame jiems patikimus val
dinius, net būsimus janičarus, 
kuriuos vėliau galės siųsti pa
vergti kitų tautų (kaip šiandien 
jau vyksta Afganistane).

Taip, norėdami ar nenorėda
mi, bet šiandien mes esame 
valdžios įrankiai, svetimos, 
mūsų tautą pavergusios valsty
bės samdiniai, jos užmačių ir 
tikslų vykdytojai.

Bet nuo mūsų daug priklau
so, kokiais įrankiais būsime: 
gerais ar blogais.

P. SAVĖNAS

BOOKBINDING STUDIO'
"SAMOGITIA"
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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ESKIZŲ KONKURSAS
Kultūros ministerija paskel

bė atvirę dailės kūrinių konkur
sų, skirta Šiaulių miesto įstei
gimo 750-tosioms metinėms. Pra
nešime rašoma: “Konkurso tiks
las — vaizduojamosios ir taiko
mosios dailės kūriniuose at
spindėti miesto istorinę, revo
liucinę praeitį, pramonės ir kul
tūros suklestėjimų, įamžinti 
įžymių žmonių veiklų . . .” Atro
do, konkurso rengėjams labiau 
už šio miesto senųjų istorijų rū
pi jam primesta sovietinė da
bartis, kurių bus stengiamasi 
panaudoti kompartijos propa
gandai. Kūrinių eskizų iki š. m. 
gruodžio 1 d. lauks parodinis 
Vilniaus dailės parodų rūmų 
skyrius. Premijas paskirs vaiz
duojamosios ir taikomosios dai
lės tarybos, o kūrinius, sukur
tus pagal tuos eskizus ir vertin
tojų rekomendacijas, įsigis kul
tūros ministerija. Tad iš tikrųjų 
bus premijuojami tik eskizai, 
o ne patys kūriniai. Matyt, no
rima vertintojų pataisomis už
sitikrinti tų kūrinių priimtinu
mų kompartijai. Konkurso daly
viams primenama, kad viešoji 
Šiaulių miesto biblioteka yra 
paruošusi svarbiausių istorinių 
įvykių apžvalgų, su kuria jie ga
li susipažinti kultūros ministe
rijoje ir Lietuvos Dailininkų Sų- 
jungoje. Praktiškai tai, žinoma, 
reiškia temų apribojimų. Gautie
ji eskizai bus padalinti į tris 
istorinių, revoliucinių ir da
bartinių temų grupes. Kiekvie
nai grupei numatytos trys premi
jos: I — 500 rb„ II — 300 rb„ III — 
200 rb.

NAMINĖ DEGTINĖ
II D. karo metais Lietuvoje 

buvo paplitusi tada samagonu 
vadinamos naminės degtinės ga
myba. Nors karas pasibaigė 1945 
m., naminės degtinės mėgėjų 
esama ir dabar. Pakruojo rajo
no liaudies teismo pirm. Jonas 
Nekrašius kovo 4 d. “Tiesoje” 
paskelbė pranešimų iš teismo 
salės “Ta nelaboji krūminė .. .” 
Esu Linksmučių kaimo gyvento
jas Virginijus Benetis, žmonai 
išvykus pas gimines, pasigami
no 9 litrus naminės degtinės. 
Ja ir aparatų konfiskavo milici
ja. Degtindariui buvo paskirtį 
vieneri metai pataisos darbų 
darbovietėje, iš atlyginimo at- 
skaitant 10% baudų. 1982 m. rug
pjūčio 27 d. buvo pagauta nami
nės degtinės gamintoja Emilija 
Pranienė, gyvenanti Stačiūnų 
kaime. J. Nekrašius perspėja 
naminės degtinės mėgėjus, kad 
jos bei kitų alkoholinių gėrimų 
gaminimų draudžia baudžiamo
jo kodekso 163 straipsnis. To
kių gėrimų negalima pasigamin
ti net ir savo reikalams, laiky
ti juos ar gamybai skirtus apara
tus. Įstatymo pažeidėjai gali gau
ti dvejus metus pataisos darbų 
arba susilaukti piniginės bau
dos iki 300 rublių. Augštesnės 
baudos laukia asmenų, bandan
čių verstis tokių alkoholinių gė
rimų pardavimu.

AVIACIJOS MUZĖJUS
Jaunųjų Kauno technikų sto

tyje įsteigtas Lietuvos sportinės 
aviacijos muzėjus susilaukė pir
mųjų lankytojų. Jam rodinius 
bei dokumentinę medžiagų

prieš dešimt metų pradėjo rink
ti sklandytojai veteranai — J. 
Čepulis, J. Balčiūnas, V. Dru- 
pas. Muzėjui buvo sutelkta daug 
nuotraukų, diplomų, medalių, 
ženkliukų, aviacinės literatū
ros apie šio sporto vystymąsi, 
sklandytojų laimėjimus. Rodi
nius papildo lėktuvų bei sklan
dytuvų maketai, lėktuvų varik
liai, dailininkų dovanoti pa
veikslai aviacijos temomis.

PAŠTO KODAS
Laiškų skirstymui paspar

tinti Lietuvoje įvedamas pašto 
kodas, kurį sudaro prie vietovės 
pridedamos šešios skaitlinės. 
Pirmosios trys nurodo respubli
ką, kraštą ir sritį, paskutinės 
trys — rajoną, ryšių skyrių arba 
organizacijų, kuriai adresuotas 
laiškas. Skirstytojas tada tokį 
laiškų iš karto nukreipia į arti
miausią ryšių skyrių, kuriam pri
klauso adresatas. Vilniaus paš
tas dar šiemet tikisi gauti pirmų 
mašinų, mokančią skaityti pašto 
kodų. Kitais metais jos susilauks 
Kauno paštininkai. Dėl tų nau
jų mašinų stengiamasi nustaty
ti privalomas normas laiškų 
vokams.

STATYBINĖS TVOROS
Apsaugines tvoras prie Vil

niuje remontuojamų pastatų sa
vo rašiniu “Aukšta nepagarbu- 
mo tvora” aptaria Zeferinas Jo
nutis “Tiesos” kovo 3 d. laidoje. 
Reportažinis straipsnis prade
damas vilnietės Renoldos Lin- 
gaitienės redakcijai atsiųstu 
laišku: “.. . einu pačiame Vil
niaus miesto centre esančia B. 
Dauguviečio gatve — praeiti ne
galiu. Gatvė užtverta. Tarsi ne 
visai užtverta, praeiviams palik
ta siaura landelė, tik tokia, kad 
portfeliu ar krepšiu nešinas 
žmogus vos skersas patelpa. 
Prasilenkti su priešais einan
čiu nepasiglebėsčiavus neįma
noma. Tenai sutikau moterį, ku
ri vienaip ir kitaip į tų atitver
tą šaligatvio urvą bandė įstum
ti vaiko vežimėlį. Abi bandėme 
— daryk ką nori, netelpa ir tiek. 
Negi vežimėlį ardysi? ...” Z. Jo
nutis, su statybos vadovais tyręs 
Renoldos Lingaitienės skundą, 
konstatuoja, kad praeiviams tu
rėjo būti paliktas ne pusės,-o 
pusantro metro šaligatvis. Ta
čiau apsauginė tvora siaurėja 
kaip sūrmaišis, kol pagaliau 
žmonės priverčiami eiti skerso
mis. Vadovai teisinos, kad tvo
ra yra būtina, nes remontui bus 
naudojamas bokštinis kranas. 
Paties krano betgi nebėra. Į Z. 
Jonučio klausimų, kada tas kra
nas bus pastatytas, darbų vykdy
tojas V. Stauskis atsakė: “Gal 
pačioje metų pabaigoje, o tik
riausiai — sekančiais metais, 
įleidimą užtvėrimui turime iki 
aštuoniasdešimt ketvirtų me
tų . . .” Vykdomasis komitetas, 
duodamas leidimą pernai rude
nį. reikalavo palikti pėstiesiems 
pusantro metro pločio praėji
mą. Z. Jonučio išvada: “Statybi
ninkai matavo iš akies — paliko 
praėjimų vietomis vos per vie
ną šaligatvio plytelę — 50 centi
metrų. Štai ir visos konflikto 
tarp statybininkų bei miesto gy
ventojų šaknys. Protingos nor
mos pažeidimas . ..” V. Kst.

Maloniai kviečiame visus tautiečius dalyvauti
Lietuvių Mergaičių Choro 

metiniame koncerte — balandžio 30, šeštadienį,
7.30 v.v., Jaunimo Centre (48 Dundurn St. N., Hamiltone)
Programoje:
Montrealio mergaičių choras “Pavasaris", vadovaujamas muziko A. Stankevičiaus;
Hamiltono mergaičių choras “Aidas", vadovaujamas muzikės D. Deksnytcs-Powell;
KLI3 Hamiltono apylinkės iškiliosios lietuvaitės sutiktuvės
Po meninės programos — šokiai. Veiks baras, turtingas bufetas, loterija ir laimės staliukai

(ėjimas: $5.00
studentams $3.00 “Aidas” laukia visų!

“Aidas”

Rengėjai

O LIETUVIAI PASAULYJE

Simon 's|
Travel

kviečia JA 1/ ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

1O DIENU LIETUVOJE!
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

Gegužės 12 Liepos 7 Rugsėjo 1
Gegužės 19 Liepos 14 Rugsėjo 8
Gegužės 26 Liepos 21 Spalio 6
Birželio 23 Gruodžio 19

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).

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

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, 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)

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” praneša, kad 

balandžio 17, sekmadienį po 
pamaldų, Jaunimo Centre bus 
pakaroti dail. A. A. Tamošaičių fil
mai. Kadangi kovo 17 d. vyko dar 
keletas kitų parengimų, nevisi 
norėjusieji galėjo juos pamatyti. 
Žmonių pageidavimu, J. Milteniui 
sutikus, dar kartą ši proga bus 
duota. Inf.

METINIS “AIDO" KONCERTAS 
įvyks balandžio 30 d., 7.30 v.v.. 
Jaunimo Centre. Visi pasiruošimo 
darbai vyksta sklandžiai. “Aidas” 
laukia visų šiame metiniame 
koncerte. Šiais metais koncer
tas bus ypač įdomus, nes jame 
dalyvauja du mergaičių chorai 
— Montrealio “Pavasaris” ir Ha
miltono “Aidas”. Abu chorai yra 
vadovaujami jaunų muzikų. Mont
realio “Pavasaris”, vienas jau
niausių dainos vienetų Kanado
je, vadovaujamas jauno muziko 
Aleksandro Stankevičiaus, yra 
pasiekęs augšto meninio lygio.

Ruošiamai smulkių laimikių 
loterijai aukojo po $10 A. Lukas 
ir G. L. Vyšniauskai iš Toronto. 
“Aido” rėmėjų komitetas tikisi, 
kad Hamiltono ir apylinkių lietu
viai supras “Aido” pastangas iš
laikyti lietuviška dainą jaunimo 
gretose ir gausiai dalyvaus jų 
metiniame koncerte-šokiuose. J. P.

VASARIO 16 DIENOS proga au
koja Tautos Fondui: SLA 72 kuo
pos valdyba $100, J. E. B. $100, Tė
vai pranciškonai per kun. J. Liau 
bų $30, Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubo valdyba $25, A. D. 
Jankūnai $25. R. Bulavas $25. 
KLK Draugijos Hamiltono sky
riaus valdyba $20. V. Beniušis $18, 
Z. Gasiūnas $10.

Visiems aukotojams atstovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

TF atstovybė Hamiltone
A.a. JONUI MIKŠIUI iškeliavus 

į amžino poilsio vietų, jo atmini
mui aukojo Kanados Lietuvių Fon
dui: J. E. Bersėnai $20. Pr. St. Ro
čiai $20. J. O. Steibliai $20. A. A. 
Patamsiai $15, Z. A. Pulianauskai 
$10. Pr. Z. Sakalai $10. A. M. Gar- 
kūnai $6. Ačiū visiems aukoto
jams. A. P.

A.a. JONUI MIKŠIUI iškeliavus 
į amžino poilsio vietų, giminės ir 
bičiuliai jo atminimui aukojo 
Tautos Fondui: žmona Antanina 
$50, brolis Kazys Mikšys $50. K. 
Mileris $20, dr. B. Vidugiris $20, 
J. J. Sakalauskai $20, K. M. Kveda
rai $20, B. D. Mačiai $20, A. D. Jan
kūnai $15, A. F. Povilauskai $15. J. 
E. Bajoraičiai $10, D. Gutauskie- 
nė $10, A. M. Garkūnai $10, J. O. 
Deveikiai $10, G. B. Juodelė $5. 
Tautos Fondo atstovybė dėkoja vi
siem aukotojam.

Tautos Fondo atstovybė 
Hamiltone

PADĖKA
Esu labai dėkinga mane lan

kiusiems ligoninėje, Aušros Var
tų klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už palaiminimą ir brangią dova
nų — Rožinį, kuris man yra taip 
mielas ir reikalingas.

Dėkoju dr. R. Tribilcock už rū
pestingų gydymų, dr. A. Sauno- 
riui — už gydymų bei priežiūrų li
goninėje ir namuose. Jo priežiū
ros dėka aš pasveikau.

Dėkoju Hamiltono pensininkų 
klubui už lankymą ligoninėje ir 
dovanas. Taip pat dėkoju visiem 
už manęs lankymą ligoninėje ir 
gėles. Tegul Dievas jums atlygina.

Jūsų — Ona Budvidienė

Winnipeg, Manitoba
1983 M. VASARIO 20 D. LIETU

VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIME Tautos Fondui aukojo: 
$30: M. Šarauskas; po $25: M. Ja
nuška, V. Januška; po $20: A. Bal
čiūnas, P. Liaukevičius, L. Stanius; 
$15: V. Zavadskienė; po $10: kun. 
J. Bertašius, J. Bežys, K. Blažys, O. 
Demereckienė, Ev. Fedaras, J. Fri- 
go, E. K. Kalasauskai, H. Kazlaus
kienė, A. Kuncaitis, V. J. Lion, J. 
Mališauskas, V. Rutkauskas, J. 
Timmerman, M. Timmerman, P. Ži- 
minskas; po $5: V. Daubaras, J. 
Driaunevičius, J. Grabys, C. Jan
kauskas. M. Januškienė, W. Junge- 
levičius, J. Liaukevičienė, A. Lin
gė, V. Marozaš, J. Mikalauskienė, 
C. O. Radovskis, A. L. Samulai- 
čiai, A. Stankevičius, V. Šerkšnys; 
$3: L. Bartininkas; po $2: P. Bag
donas, K. Strikaitis.

Iš viso $382.00.

Hamiltono Lietuvių Mergaičių Choras “Aidas” su savo vadove D. 
DEKSNYTE-POWELL, pasiruošęs metiniąjn koncertui balandžio 30 d.

PADĖKA
Hamiltone St. Joseph’s ligoninėje

1983 metų kovo 3 dieną mirė
AfA

mano brangus ir mylimas vyras
JONAS MIKŠYS

Palaidotas kovo 7 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje.

Nuoširdžiai dėkoju parapijos klebonui kun. Juvenaliui 
Liaubai, OFM, už lankymą mano vyro ligoninėje, už aprū- 
pininimą šv. sakramentais, už Rožinį ir maldas laidotuvių 
koplyčioje, už gedulines šv. Mišias, koncelebruotas kun. 
J. Liaubos ir kun. L. Januškos AV šventovėje, už palydėji
mą velionies įamžino poilsio vietą.

Ačiū p.p. Paulioniams už vargonavimą ir jautrų giedo
jimą gedulingų šv. Mišių metu. Nuoširdus ačiū mieliems ve
lionies broliams ir sesėms šauliams už budėjimą garbės 
sargyboje prie karsto laidotuvių namų koplyčioje, už nešimą 
karštp, iškilmingą dalyvavimą pamaldose šventovėje ir ka
pinėse!,

Gili padėka K. Mileriui, buvusiam lituanistinės mokyk
los vedėjui, už kalbą koplyčioje, už spaudoje pareikštas gi
lias mintis, prisimenant velionies asmenybę; buvusiam ve
lionies mokiniui KLB Hamiltono apylinkės pirm. K. Deksniui 
už atsisveikinimo žodį. Ačiū už atsisveikinimo kalbas kapi
nėse: mokyt. Ant. Rinkūnui, AV par. tarybos pirm. A. Stane
vičiui, šaulių kuopos pirm. P. Kanopai, gustoniečių vardu 
— VI. Paliulioniui.

Su meile ir dėkingumu prisimenu visus taip gausiai au
kojusius šv. Mišioms bei užprašiusius šv. Mišias už velionį; 
taip pat dirbusius , ir tebedirbančius lituanistinės mokyklos 
mokytojus už gėles ir visus kitus, prisiuntusius gėles (koply
čią ar į namus; Aukojusius vietoj gėlių “T. Žiburiams” ar Tau
tos Fondui.

Nuoširdus ačiū už taip labai gausų dalyvavimą laidotu
vėse iš Hamiltono, Toronto, Čikagos ir kitų vietovių, už pa
reikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje ir visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie laidotuvių.

Maloni padėka lankiusiems mano vyrą ligos metu St. 
Peter’s ir St. Joseph's ligoninėje, ypač G. Repčienei. Ypa
tingai dėkoju broliui Algiui Grajauskui ir jo žmonai, kurie man 
tiek daug padėjo mano vyro ligos ir laidotuvių metu.

Brangieji, teatlygina jums visiems Visagalis Dievas.
Lieku neapsakomai dėkinga-

Su malda ir meile liūdinti žmona Antanina, 
velionies sesuo Onutė ir brolis Kazimieras

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS parapijos 

šventovėje per visų šventąjį tri
dienį buvo laikomos liturginės 
pamaldos, gausiai dalyvaujant 
parapijiečiams.

Iškilmingai atšvęstos Velykos. 
Kristaus Prisikėlimo apeigos 7 
v.r. pradėtos su procesija, po ku
rios sekė Mišios. “Pašvaistės” 
choras, vadovaujamas muz. Ri
tos Vilienės, atliko giedojimus 
Didžiosios Savaitės apeigose. 
Velykų dienų labai gražiai gie
dojo velykines giesmes. Švento
vė buvo pilnutėlė tikinčiųjų. Puo
šniai atrodė altorius, papuoštas 
lelijomis, kurias padovanojo Vik
torija Grigelytė.

PARAPIJOS VAKARIENEI, ku
ri įvyks balandžio 23 d., platina
mi bilietai. Jau daugelis įsigijo. 
Bus šilta vakarienė, bufetas su 
stipriais ir silpnais gėrimais, tur
tinga loterija ir šokiai. Meninę 
programų atliks gražiai dainuo
jantis “Pašvaistės” choras, va
dovaujant R. Vilienei. Pradžia — 
7 v.v. Įėjimas — $10.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NOS proga religinei Lietuvos šal
pai surinkta $1,000.00. Pinigai 
persiųsti Kanados Lietuvių Kata
likų Centrui.

WEST LORNE IR RODNEY apy
linkių lietuviams pamaldos — ba
landžio 17. sekmadienį. 2 v.p.p., St. 
Mary’s šventovėje. Koresp.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs 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 mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.

TALKA
MOKAME UŽ:

—■ depositus (P.C.A.)................ 6%
E santaupas........................ 73/a%
= kasdienines palūkanas
= už santaupas........................ 7%
E term, depoz. 1 m............... 9’/z%
jj- term, depoz. 3 m................. 10%
= reg. pensijų fondo........... 9'/2%
E 90 dienų depozitus ......... 9'/a%
= IMAME UŽ:
E nekiln. turto pask........... 11'/z%
= asmeninės paskolas......... 14%

JA Valstybės
JAV senatas priėmė rezoliu

cija nr. 43, kuria prez. R. Reaga- 
nui pavedama birželio 14-tąją 
paskelbti Baltiečių Laisvės 
Diena ir išleisti atitinkamų at
sišaukimų. Rezoliucija rūpinosi 
Baltiečių Laisvės Lyga. Sena
tui jų pateikė senatoriai — Pete 
V. Domenici, Charles H. Percy 
ir Donald W. Riegle. Stengia
masi, kad tų rezoliucija priimtų 
ir JAV atstovų rūmai. Pernai to
kios rezoliucijos priėmimas bu
vo suvėlintas, nebuvo galima 
surengti iškilmingo jos pasira
šymo Baltuosiuose Rūmuose. Ti
kimasi, kad tai bus galima pa
daryti šiais metais.

Žurnalistas Vladas Ramojus, 
aplankęs Vietnamo kare žuvu
sioms kariams skirtų paminklą 
Vašingtone, jų sąraše bandė su
rasti ir lietuvių pavardes. 
Informaciniai duomenys dabar 
esą geriau suorganizuoti. Leng
vai pavyko surasti paminklan 
Įrašytų čikagietį Kęstutį Pet
rauskų, palaidotų Šv. Kazimiero 
kapinėse. Sunkiau buvo rasti 
kpt. Petrą Kęstutį Bojevą. nes 
jis įtrauktas kaip Peter Kęstu
tis Boyev. Paminkle yra beveik 
59.000 Vietname žuvusių karių 
pavardžių. Įrašus padeda suras
ti alfabetine tvarka sudarytos 
didelės knygos. Paminklų suda
ro apie šimtas sujungtų juodo 
granito skydų, iškilusių cent
rinėje dalyje, mažėjančių spar
nuose. Paminklo pastatymas 
finansuotas ne valdžios lėšo
mis. o pačių veteranų surink
tomis aukomis. Paminklas jau 
susilaukė daugiau kaip milijo
no lankytojų, kurių didelė da
lis jame jieško savo artimųjų 
bei pažįstamų pavardžių.

Čikagoje kovo 16 d. savo posė
dį turėjo lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumo tarybos na
riai. Penktąjį simpoziumų nutar
ta surengti 1985 m. rudenį, kai 
bus Padėkos Dienos savaitgalis. 
Ketvirtojo simpoziumo apyskai
ta pateikė inž. J. Rimkevičius. 
Daugiausia lėšų buvo išleista 
paskaitininkų kelionėms, ta
čiau V-jo simpoziumo ruošai li
ko apie $4.000. Pasitarimuose 
buvo paliestas ir tais metais tu
rintis įvykti Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas. Nutarta..kad jį būtų geriau- 

-(sia< rengti kartu su simpoziumu, 
nors kartais tokie renginiai ir 
kertasi. Posėdyje dalyvavo: dr. 
K. Ambrozaitis, inž. S. Jokūbaus- 
kas. dr. G. Giedraitis, architek
tas A. Kerelis, kun. J. Vaišnys, 
SJ, inž. J. Rimkevičius ir kun. 
V. Rimšelis. MIC.

Tradicinį spaudos halių Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdyba nutarė surengti š. m. 
spalio 1 d. didžiojoje Čikagos 
Jaunimo Centro salėje. Jame 
bus įteiktos Dr. Petro Daužvar- 
džio fondo premijos jauniesiems 
spaudos darbuotojams.

Vydūno Jaunimo Fondo valdy
ba užbaigė veiklos trisdešimt
metį. Fondas buvo įsteigtas 1952 
m., kovo 23 d. Čikagoje a.a. Juozo 
Ivanausko iniciatyva. Pradžioje 
jis buvo pavadintas Lietuvių 
Akademikų Skautų Dr. Vydūno 
Šalpos Fondu . o pavadinimas 
pakeistas 1969 m. Dabartinis 
Vydūno Jaunimo Fondas betgi ir 
toliau veikia Akademinio Skau
tų Sąjūdžio ribose. Fondo tary
bai vadovauja pirm. R. Lukienė, 
valdybai — V. Mikūnas. Aukų 
buvo gauta iš JAV Lietuvių Fon- 
,do, sutelkta lėšų iš kalėdinių 
atvirukų vajaus, leidinių parda
vimo. Fondas skiria pašalpas 
bei paskolas lituanistikai, or
ganizacijoms ir studentams. Per 
30 metų buvo parūpinta grąžina
moms paskoloms $108,593, li
tuanistikai — $12,614, įvairioms 
pašalpoms — $14,567, premijoms 
— $3.195.

Vilniaus Krašto Lietuviu Są
jungos centro valdybos pirm. 
Albertas Misiūnas lankėsi Čika
goje. kur ta proga buvo sureng
tas informacinis veiklesniųjų 
narių pasitarimas. A. Misiūnas 
padarė pranešimą apie šios vil
niečių organizacijos veiklą. 
Didžiausias dabartinis uždavi
nys — knygos “Rytų Lietuva” iš
leidimas anglų kalba. Jai numa
tytas 500 egz. tiražas, kad bū
tų galima išsiversti be didesnių 
finansinių sunkumų. Didesniam 
tiražui reikėtų aukų rinkimo, 
kuris yra nusibodęs lietuvių vi
suomenei. Vilniečių veikėjas 
Valerijonas Šimkus pasiūlė kny
gos tiražą padidinti 250 egz., 
pats prisimdamas atsakomybę 
už šio papildo finansavimų. Sa
vo posėdyje vilniečiai pritarė 
PLB valdybos pirm. V. Kamanto 
raštui, kurį jis pasiuntė popie
žiui Jonui-Pauliui II, prašyda
mas Vilniaus arkivyskupijų 
įjungti į tikybinę Lietuvos pro
vincijų. Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos centro valdyba bu

vo įgaliota pasiųsti panašų me
morandumą Šv. Tėvui.

Australija
Abiejuose Australijos lietu

vių savaitraščiuose — “Mūsų Pa
stogėje” ir “Tėviškės Aiduose” 
reiškiamas susirūpinimas dar
biečių laimėtais rinkimais. Par
lamente jie užsitikrino atstovų 
daugumų, bet jos neturi senate. 
Visdėlto darbiečių vado R. Haw- 
ko pergalė esanti didesnė už G. 
Whitlamo laimėjimus 1972 m. 
Nors komunistai viešumon ne
išėjo, bet rėmė darbiečius. Abi 
partijos rinkiminiame vajuje 
nelietė užsienio politikos, kal
bėdamos tik apie ekonominius 
reikalus, kuriuos sujaukė mark
sistų vadovaujamų unijų kraš
tui nepakeliami reikalavimai. 
Naujasis premjeras R. Hawkas 
nėra komunistas, bet jo vyriau
sybei didelės įtakos gali turėti 
kairysis darbiečių partijos spar
nas, komunistų vadovaujamos 
darbo unijos. Reiškiama viltis 
kad R. Hawkas nepakartos G. 
Whitlamo klaidų.

ALB krašto valdybos pirm, 
inž. V. Bukevičius specialiu va
sario 10 d. laišku kreipėsi į dar
biečių partijos vadų B. Hawkų, 
norėdamas sužinoti, kokios po
litikos darbiečiai laikysis Bal
tijos šalių pripažinimo Sovietų 
Sąjungai klausimu. Parlamento 
ir senato rinkimai įvyko kovo 
5 d. Juos, kaip žinome, laimėjo 
darbiečiai. Laiškas buvo pasiųs
tas dar rinkiminio vajaus metu 
I jį atsiliepė rinkiminė darbie- 
čio B. Haydeno sekretorė Y. Tul
ly. “Mūsų Pastogės” pranešimu, 
B. Hawkas paprašė B. Haydeną 
atsakyti į lietuviams rūpimų 
klausimų. Sekr. Y. Tully prane
šė. kad B. Haydenas turi daug 
įsipareigojimų rinkiminiame va
juje. Esą jis prašė užtikrinti 
lietuvius, kad darbiečių vyriau
sybė nesiūlys pripažinti Balti
jos valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungų. Toks B. Haydeno at
sakymas buvo duotas dar rinki
minio vajaus metu, kai darbie- 
čiams rūpėjo balsai rinkimams 
laimėti. Didesnį, svorį turėtų 
naujas premjeru tapusio B. Haw- 
kų pareiškimas, nes rinkiminių 
pažadų nevisada laikomasi. Daž
nais atvejais jie lieka netesėti.

Britanija
Britanijos Lietuviu Sąjungos 

Mančesterio skyrius savo me
tinį susirinkimų sušaukė vasario 
12 d. Aptarus aktualiuosius sky
riaus reikalus, naujon valdybon 
buvo išrinkti: pirm. — A. Jalo- 
veckas, sekr. — S. Lauruvėnas, 
ižd. — A. Jakimavičius. Kadan
gi susirinkime dalyvavo nedaug 
narių, ši valdyba turės būti pa
tvirtinta sekančiame susirinki
me po DBL Sąjungos suvažiavi
mo Londone.

D. Britanijos Lietuviu Sąjun
gos 35-tasis metinis suvažiavi
mas kovo 19-20 d.d. įvyko Londo
no Lietuvių Namuose. Dalyvavo 
20 atstovų iš septyniolikos sky
rių, trys garbės nariai ir orga
nizacijų delegatai. Jie visi at
stovavo 618-kai balsų. “Aušros” 
šimtmečiui skirtų paskaitą skai
tė neseniai Britanijoje apsigy
venęs A. Šveikauskas. Suvažiavi
mo dalyvius sveikino Lietuvos 
atstovas V. Balickas, skautų var
du — LSS Europos rajono vadas 
B. Vaitkevičius. Savo praneši
mų, jau paskelbtų spaudoje, pa
pildė DBLS valdybos pirm. Z. 
Juras. Sąjungos garbės nariu 
buvo vienbalsiai patvirtintas 
jo pasiūlytas Petras Mašalai- 
tis. Pranešimus taipgi padarė: 
DBLS tarybos pirm. A. Bučys, 
Tautos Fondo atstovybės vardu
— J. Vilčinskas, Tautinės Pa
ramos Fondo — dr. S. Kuzmins
kas, Lietuvių Jaunimo Sąjungos
— pirm. V. Juraitė. Tautos Fon
das pernai gavo 725 svarus au
kų, Tautinės Paramos Fondas — 
2035 svarus. Pastarojo lėšomis 
remiami pagalbos reikalingi 
tautiečiai sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Su jaunimo veikla ir 
leidžiamu “Lynes” laikraštėliu 
supažindino A. Vilčinskas. Jon 
yra įsijungę apie 30-40 jaunuo
lių, o didžioji dalis vis dar lai
kosi nuošaliai. DB Lietuvių Ka
talikų Bendrijos vardu kalbėjo 
P. Popika, plačiau paliesdamas 
labdaros sritį. Daug siuntinių■ 
buvo pasiųsta Lenkijos lietu
viams, bet visų prašymų nebuvo 
galima patenkinti dėl lėšų sto
kos. Rotacine tvarka iš centro 
valdybos turėjo pasitraukti jos 
pirm. Z. Juras ir sekr. A. Vilčins
kas. Papildomuose rinkimuose 
balsų gavo: A. Vilčinskas — 507. 
E. Šova — 443, Z. Juras — 348, V. 
Velička — 0. Tad valdybon vėl 
grįžo A. Vilčinskas ir iškritusį 
Z. Jurą pakeitęs E. Šova. Tary- 
bon buvo susilaukta septynių 
kandidatų. Jon įėjo J. Levins- 
kas su 289 balsais ir N. Vaino- 
riūtė su 268.



.Jauniausi dainininkai, atlikę meninę programą Vasario 16 iškilmėje 
VVindsore. lai BALTIJA, ALMIS ir DARIUS UDRIAI iš Jacksono, Mieli.

Pranešimas iš Venecuelos
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Lietuva televizijoje ir spaudoje
Programa dviejose televizijos stotyse ir straipsniai keturiuos laikraščiuose

JULIUS VAISIŪNAS
Malonu sveikinti iniciatyvą 

dr. Vytauto Dambravos ir kraš
to valdybos pastangas įvesti į 
minėjimų programas naujoves, 
kurios padeda išjudinti Bend
ruomenę, sudominti jos narius 
ir juos įjungti našiam darbui.

VLB Maracay apylinkė su
rengė iškilmingą Vasario 16 
minėjimą Maracay mieste. Ta
čiau tai nebuvo viskas — turė
jome daug daugiau. Teisingai 
VL Bendruomenės “Gairė” pa
stebėjo, kad šiais metais pir
mąkart mūsų Bendruomenės 
ir Venecueloje gyvenančių tau
tinių mažumų istorijoje lietu
viai surengė valandos progra
mą dviejuose televizijos ka
naluose. Programa susidėjo 
iš Vasario 16 pamaldų, kurias 
atnašavo Karako arkivyskupi
jos socialinės veiklos direk
torius kun. Merino. Pasikalbė
jime buvo pateikta informaci
jų apie tautos ir religijos būk
lę Lietuvoje. Pasikalbėjimas 
buvo iliustruotas Lietuvos 
žemėlapiu, trispalve, Vyčiu, 
mūsų sodybų kryžiais ir Rū
pintojėliais, Lietuvos vaiz
dais ir okupacijos simboliais, 
įspūdis buvo neparastas.

Dr. V. Dambravos, Bendruo
menės pirmininko, pastangos 
tuo nesibaigė. Jis suorganiza
vo ir plačiausią spaudos talką 
iškelti Lietuvos bylai. Straips
niai pasirodė net keturiuose 
didžiuosiuose laikraščiuose. 
Jie išspausdino net pustuzinį 
išsamių straipsnių apie sovie
tų pavergtą Lietuvą.

Aišku, visa tai pareikalavo 
daug darbo, tačiau rezultatais 
reikia didžiuotis. Džiaugėsi 
rezultatais ir į Maracay minė
jimą atskridęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
pavaduotojas Vaclovas Kleiza, 
apdovanodamas dr. Vytautą 
Dambravą už jo pastangas Vil
niaus universiteto sukaktuvi
niu medaliu. Anot jo, “šis lai
mėjimas yra ligi šiol vieninte
lis lietuvių išeivijos istorijoje”.

V. Kleizos įsitikinimu, “ir 
skaičiais mažos kolonijos gali 
daug atlikti”. Svečias, kalbėda
mas apie “mažąją Lietuvą Ve
necueloje”, džiaugėsi, “kad ji 
yra gyva, dinamiška ir kūrybin
ga. Nors jūsų skaičiai nedide
li, bet savo darbais ir laimėji
mais tikrai galite didžiuotis”. 
V. Kleiza pasidžiaugė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
laimėjimais. Išeivijoje lei
džiama apie pusšimtis laikraš
čių bei žurnalų — daugiau, ne
gu pavergtoje Lietuvoje. Kal
bėjo apie lietuvių sugebėjimą 
išleisti enciklopediją lietuvių 
ir anglų kalbomis, jau dvide
šimt penkerius metus gyvuo
jančią Čikagos lietuvių operą, 
dainų, tautinių šokių ir sporto 
šventes, primindamas, kad se
kančiais metais Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenė su
rengs sukaktuvines iškilmes 
istoriniame šv. Kazimiero 
miestelyje ir bus devintojo 
Pietų Amerikos Lietuvių kon
greso šeimininkai.

Pagrindinę kalbą sakęs V. 
Kleiza pripažino, kad išeivi
joje “svetimos aplinkos ska
lauja mūsų gretas”, tačiau, ne
žiūrint sunkumų, išeivijos lie
tuviai nėra nudžiūvusi šaka, o 

gyva kovojančios tautos kamie
no dalis. Kreipdamasis į per 
šimtą tautiečių, susirinkusių į 
minėjimą, V. Kleiza sakė: “Bus 
daug atlikta, jei lietuviai rū
pinsis savo tauta, palaikydami 
lietuviškas tradicijas, vartos 
lietuvių kalbą, skaitys savo 
spaudą ir rems lietuviškus 
darbus”.

Prisimindamas Venecuelos 
lietuvių veikėjus, su kuriais 
teko jam susipažinti, V. Klei
za apgailestavo neturėjęs pro
gos sutikti a. a. Aleksandros 
Vaisiūnienės, kuri nuolatos 
informuodavo spaudą apie Ve
necuelos lietuvių gyvenimą.

Programos pradžioje buvo 
išklausytas dramatizuotas Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktas. Pritarta Bal- 
tiečių Unijos vardu pasiųsti 
Andropovui laišką, reikalau
jantį atidaryti Baltijos valsty
bes laisvam tarptautiniam tu
rizmui, nuimti muitus šalpos 
siuntoms, grąžinti tikintie
siems Šv. Kazimiero šventovę, 
katedrą ir kitas šventoves 
Lietuvoje bei sustabdyti už 
religijos, sąžines laisvę ir pa
grindines žmogaus teises kovo
jančių lietuvių kalinimą ir 
bausmes psichiatriniu gydy
mu, kuriuo norima palaužti 
tautiečių sveikatą ir valią. Ži
noma, reikalauta grąžinti Lie
tuvai išplėštą laisvę, atitrauk
ti iš jos sovietų karines pajė
gas ir leisti lietuviams sava
rankiškai tvarkytis.

Minėjimas buvo pradėtas Mi- 
šiomis pop. Jono XXIII šven
tovėje, kurias laikė kun. An
tanas Perkumas. Maracay po
nios — Bieliūnienė, Gavors- 
kienė, Ravenna, Surašienė ir 
kitos pavaišino susirinkusius.

Vasario 16 minėjime dalyva
vo lietuviai iš visų apylinkių. 
Inž. Keblinskas su šeima spe
cialiai atkeliavo net iš tolimo
jo Guri Bolivaro. Daugelis bu
vo nustebinti, kad Maracay 
(nuo Caraco 110 km) minėjime 
dalyvavo daug tautiečių. Tai 
rodo, kad lietuviškas reikalas 
mums yra svarbus. Maracay 
lietuviai buvo patenktini, kad 
centro valdybos pirmininkas 
surengė Vasario 16 minėjimą 
Maracay. “Jau buvo laikas 
mums sukrusti” — pastebėjo 
viena Maracay lietuvė.

Vyskupo atsilankymas ir Va
sario 16 su V. Kleizos dalyva
vimu, pamaldomis televizijo
je ir spauda sujudino lietuvius, 
atgaivino norą jaustis lietu
viais ir likti ištikimais tautai.

Minėjimo proga lietuviai ga
lėjo įsigyti visus Venecuelos 
laikraščiuose išspausdintus 
straipsnius apie Lietuvą.

Įspūdingas buvo dr. V. Dam
bravos pareiškimas: “Visada 
save klausiu, ar atlieku parei
gą Lietuvai, o ne vien mane 
priglaudusiam kraštui. Lietu
vis turi gyventi ir dirbti taip, 
jog atėjus valandai išdrįstų 
savo veidą parodyti tautai — 
kiek sąlygos leido, dirbo, kad 
Lietuvai būtų grąžinta nepri
klausomybė”.

Tikėkimės, kad, kaip V. Klei
za savo kalboje sakė,“Venecue
los lietuviai rodys kasdieninį 
rūpesti savo tautai, iš kurios 
yra kilę ir kuriai savo širdimi 
ir krauju priklauso”.

(Atkelta iš 3-čio psl.)

Koks skausmingumas tatai 
kasdien regėti aplinkui! Ko
kia širdies gėla! Ir ne tik ma
tyti, o ir pačiam kasdien būti 
kandidatu.

Kunigo Stasio Ylos kaceti- 
nės poezijos rinkinys “Sutryp
tame kely” yra unikumas mū
sų raštijoje: čia išpažintiniu 
autentiškumu liudija okupaci
jos terorą, lietuviui užkartos 
vergijos siaubingumą.
Kasryt, kai pakeli akis, 
išaugantį į dangų jį regi; 
ar saulėta ar dargana niūri - 
savo eilės vis lauki ten, pro jį.

(KAMINAS)
Degė kaceto krosnyje žmo

nės — be kaltės apkaltinti, be 
teismo nuteisti. Po tokių iš
naktų saulėtekiai gal kaip po 
Vorsklos mūšio. Sopulingai 
degė dar vienam rytui atsi
budusių širdys.
Šuneli, mano drauge, 
mėsos nuo savo kaulo 
ir man nepagailėki!
Tau atnešiau, padėjau. - 
o taip ji man kvepėjo, 
bet įsakyta nepaliesti.

(PRIE LOVIO, psl. 14)
Tai tavo vardų dar vis šauks 

man miškas,
o pjūklas skambins, irkvatosis 

vėjas.
Nužydo lūpos, veidas toks 

išblyškęs,
kaip dienos šios prie kapo 

priartėję. (MOTINAI, psl. 17)
Kolonos renkasi į aikštę: 
dryžuotoms milinės!
Greičiau visus rikiuot- 
prakeiktą minią!
Pakilki, valkata, ant kojų! 
Užuojautos nelauk, sudribęs! 
Matai, kaip jis artyn atjoja - 
į mūsų ribą.

Pakilk, arba — numirk! — 
(A VE CEASAR, psl. 19)

Po dvejų košmaro metų iš 
pragaro išropojo nei palūžęs, 
nei palaužtas: tik dar labiau 
užgrūdintas.

Išsikapstęs iš mirties kaceto 
vėl atsidėjo raštams ir kny
goms. Parašė “Sutryptame ke
ly”, kaceto poezija, 64 psl., 1947 
m. Po šio parašė “Žmonės ir 
žvėrys”, 1951 m.: stambus vei
kalas, gili psichologinė kan
čios studija.

1946-50 m. buvo lietuvių tau
tinės delegatūros (III popie
žiaus misijos) spaudos sky
riaus vedėjas. 1950 m. atvyko 
į JAV, Putnamą, ir buvo N. 
Pradėtosios Marijos vienuoly
no seserų kapelionu.

Dvi pilys
Putname jis ėmė statyti dvi 

pilis: iš akmenų — Mindaugo 
pilį, o iš savo raštų — dvasinę 
pilį. Mindaugo pilį mūrijo die
nos metu miškelyje, dvasinę 
naktimis — savo kambaryje. 
Pačiam vienam statyti dvi mo- 
numentalines pilis — užmojis 
titaniškas. Tūlam praktiškam 
realistui galėjo atrodyti ne
įvykdoma svajone, Sizifo dar
bu. Bet kun. Stasys Yla — ne Si
zifas, ne Tesalijos karaliaus 
Ajolo sūnus: jis Luciūnų kai
miečio sūnus, jo veikla buvo 
nepalyginti reikšmingsnė ne
gu ritinti marmuro nuolaužą į 
statų kalną. Jis didesnės dva
sios, reikšmingesnių darbų ir 
nuopelnų negu Sizifas.

Kun. Stasys Yla — išeivijo
je vienas produktyviausių raš
to žmonių. Jo temos bei kelia
mieji klausimai labai įvairūs 
ir aktualūs: moraliniai, ideo
loginiai, pedagoginiai, psicho
loginiai, mergaičių pasaulis, 
laisvės problema, kaimas ir 
miestas šių dienų pastoraci
joje, siauroji ir pilnutinė ka
talikybė, dvasinė kaimo krizė 
ir kunigas, meilė, 12 pasikal
bėjimų su mažaisiais etc.

Jo yra paskelbta daugiau 
kaip trys dešimtys leidinių.

Didžios vertės yra kun. Sta
sio Ylos septynios maldakny
gės, parašytos taisyklinga bei 
gražia lietuvių kalba ir susie
tos su dabartimi: Išeivių mal
dos, 1941; Lietuvių maldos ir 
giesmės, 1943-1946; Apsaugok 
Aukščiausias, 1945; Vardan 
Dievo, 1951; Sveika Marija, 
1953. Daug giesmių ir maldų 
yra paties autoriaus sukurtų, 
kai kur sulietuvinant terminus, 
įvedant lietuviškų motyvų. Čia 
atsišaukia Konstantino Sirvy
do ir Martyno Mažvydo didžio
ji idėja lietuvinti giesmėse 
ir maldose terminus, panaudo
ti lietuviškuosius motyvus, 

nušvarinti žodį iki betarpiško 
kreipinio į Dievą, tartum po
kalbyje sūnaus su tėvu, vienu 
du prie stalo šventąjį vakarą.

Juolab reikšmingesni yra 
kun. Stasio Ylos kapitaliniai 
veikalai: Žmonės ir žvėrys, 
1951; Šiluva Žemaičių istorijo
je, I dalis 1970, 293 psl.; Var
dai ir veidai, 345 psl. 1973; Die
vas sutemose, 1964; Tikiu Die
vą, 1964, 702 psl.; Laisvės pro
blema, 1956; Moderni mergai
tė, 1964-1967: Jurgis Matulai
tis, 1977, 378 psl.; M. K. Čiur
lionis — kūrėjas ir žmogus, 
1983.

Atradome Tave
* * *

Kas būtų be Tavęs šios 
dienos klaikios.

kas vakarai ir nemigo nakty 
atodūsiai? I

Kančioj atradome Tave, kaip 
drožiny smūtkelio.

Tave kaip priebėgą kietam 
kely sutikom.

Ramu širdy, it vasarą mūs 
tėviškės laukuos, 

nors debesys tiršti pakibę 
tįso.

Nesinešame pykčio niekam 
širdyje.

Nei keršto niekas neatrastų 
dvasioj.

Giedria mintim palydime 
dienų praeitą kelią, 

giedria dvasia, kaip naktys 
tėviškės padangių —

(ATRADOME TAVE. psl. 35)
O bus tylu tylu visur — 
danguj aušrinė nemirksės — 
Prie stalo sėdėsiu vienas aš

ir Dievas —
nebus gal paplotėlio anei 

kuokštės šieno.
prarymosim ir pratylėsim 

vienu du.
' (ŠVENTĄJĮ VAKARĄ)

1981 m. liepos 25 — rugpjū
čio 8 draugė vasarojome Grand 
Bahama saloje. Tenai, paplū- 
dymyje, atsigaivinę ir nuskaid- 
rėję, dviese braidžiojom ir kal
bėjom:

— Nejaugi jūs nė kiek nebi
jot mirties?

— Nė trupučio, — atsakė 
šypsodamas. — Juk pats Die
vas pamos pirštu, — kunigo Sta
sio veidas visiškai giedras ir 
skaidrus, akyse jokio rūpestė
lio. x

Aš gi visada mirties bijojau, 
tad ir tylėjau, brisdamas ša
lia. Kodėl toks didis skirtums 
tarp mudviejų? Atsiminiau, 
kaip aš drebulės lapeliu dre
bėjau bombardavimų metu 
Vienoje, Drezdene ir Berly
ne, o štai kunigas Stasys nie
ko nebijo, net pačios mirties. 
Spėjau: viena — gal kad Stut- 
thofo pragare dvejus metus iš
kentėjo, netgi jau mirtininku 
paguldytas arti krosnies bei 
kamino, išlikęs tik per stebuk
lą; o antra — juk jis titnaginio 
tikėjimo kunigas, turbūt nie
kad nesuabejojęs tuo, kas ma
ne sunkiąją valandą užpuola 
draskyti. . .

— Tikite, jog ten bus geriau?
— Nepalyginamai.
— Bet tai kodėlgi mes taip 

nenorim palikti šaltąjį Toron
tą, ar Putnamą ar baisingąją 
Čikagą? 1

— Mielas Juozai. Mūsų dė
dės, kai užsigeidė vaižiuoti 
į Ameriką, gerai žinojo, kad 
tenai bus kur kas geriau. Ale 
kaip graudžiai jie gailėjo sa
manotų pirkelių, kaip ašaroda
mi jie iškeliavo —

Kun. Stasys Yla — labai švel
nus, draugiškas, socialus, net 
kiek ir diplomatiškas, bet prin
cipiniuose reikaluose ypatin
gai kietas ir patvarus, tikras 
titnagas. Labai plačių užmojų, 
drąsių planų, didžių sumany
mų vyras. Bet ir nepaprastai 
kietos ištvermės vykdytojas.

Kam, sakysim, ateis į galvą 
statyti miške MINDAUGO PI
LĮ? Tegu pvz. ir atsirastų ant
ras toks: padirbės dienelę, 
atris porą akmeniokų (o jų gi 
reikės šimtų ar tūkstančių!), 
supūslės delnai, susipurvins 
batai ir kelnės, užluš nagas ar 
pasidurs pašiną, dieglys pašo- 
nėn įsirems — ir: Viešpatie ma
no, argi aš Sibire, argi kator
goj, argi aš žmogų užmušiau ar 
kaimyną padegiau? Ir jau baig
ta: pames, atsisakys sumany
mo, atsižegnos pilelės.

Bet tik ne kun. Stasys Yla! 
Jis sunkiai prakaituos — atkak
liai, planingai ir sąžiningai 
— mėnesį po mėnesio, metus 
po metų, dešitmetį po dešimt
mečio — pagaliau užbaigs. Ir 
šiandie jau stovi jo rankomis 
išmūryta karaliaus Mindaugo 

pilis. Net ir pati mirtis, atro
do, susidomėjusi laukė, kol jis 
išmūrys.

Ka jis pradėjo — stengėsi 
baigti. Ką pasiryžo padaryti
— stengėsi tesėti. M. K. Čiur
lionis — kūrėjas ir žmogus — 
kokia tatai dabartinėje situaci
joje sunki ir paini tema, koks 
kapitalinis veikalas. Bet kun 
Stasys Yla — jau su išsekusia 
sveikata, jaugi senas ir silpnas
— į nieką neatsižvelgdamas 
dienąnakt dirbo, kol užbaigė 
Ir numirė tik tada, kai užbai 
gė. Nelyginant koks mitologi
nis titanas net mirtį privertė 
palaukti, kol tokį reikšmingą 
veikalą užbaigs.

Kelionėn
Sudie! — ištarsi tu — mana 

vargų tremtis!
Aš vienas parkeliausiu 

parugės keliu —
žiedai palangėje jau greit 

pražys,
ir piemenėlis trauks palaukėj 

rageliu.
Sakysi — sapnas! Dieve, kaip 

gražu čionai!
Ramybė dvelks kleve ir beržo 

šakose.
Bučiuosi žemę — nūn ją 

pažinai
tarsi motulės veidą, glausdams 

rankose (GRĮŽIMAS)
Iš Luciūnų jis keliavo į Uk

mergę, Kauną, Berlyną, Stut- 
thofą, o iš ten (“... neradęs 
vieškelio į tėviškės kraštą”) — 
į Vakarus. O tad jau į Wiesba- 
deną, Kirchheim-Teck’ą, Čika
gą, Putnamą, Torontą, Floridą, 
Romą (Italijoje) etc. Tos visos 
kelionės nėra kokios turtuolio 
pramoginės, o mišinio, kultū
rinio bei patriotinio veikimo. 
Juk buvo redaktorius: kunigų 
žurnalo “Aukos” 1947-49, “Lux 
Christi” 1951-53; veikė atei
tininkuose, skautuose, JAV 
LB tarybos narys; o jo paskai
tos įvairiuose kongresuose, 
minėjimuose, seimuose; Atei
tininkų Federacijos vyr. dva
sios vadas nuo 1963 m.

I štai — jo darbų, kentėjimų 
ir misijos pabaiga! “Atlikta!”

KUN. STASYS YLA jau per
žengęs savo būties slenkstį.

Gelia širdį išsiskiriant su 
tokiu reto gerumo žmogum, su 
tokiu nepaprastu. Bet jaučia
me dėkingumą Viešpačiui, kad 
mūsų tautai padovanojo tokį 
brangų didvyrį, kad mes turė
jom laimės pabūti su tokia 
šviesia asmenybe, kad girdė
jome jo žodžius, jo sielos moks
lą. Man regis, kun. Stasys Yla 
buvo žinoniškiausias žmogus, 
kokį esu kada nors tarp visos 
eilės man brangiųjų sutikęs.

Mindaugo pilis liūdna lauks 
savo karaliūne. Trisdešimt me
tų su juo draugavę medžiai 
Putname šlamės jam, lyg gaus
tų vargonai Kurklių švento
vėje—
Praeis gyvenimas kaip

pasaka -
ir nesugrįš daugiau!
Praeis pavasariai, praeis ir 

vasaros -
ir nebegrįš daugiau!
Sustos širdis—ji plakė Tau 

vienam -
ir nebeplaks daugiau!

ANTANUI PETRAUSKUI ,
mirus,

žmoni ADAI, sūnui VIKTORUI su šeima, ADOS sese
rims — AUGEI, ALDONAI ir broliams — ALBERTUI, 
ANTANUI REPČIAMS reiškiu nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdžiu -

Juozas Jackūnas

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną JANINĄ, dukras — RITĄ, VIKTUTĘ, MARY- 
ANNE su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

V. O. Marcinkevičiai ir šeima 
J. V. Leveriai

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,
jo žmonai JANINAI, dukterims ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą-

Pranas, Vaclovas ir
Natalija Liačai

Mūsų mielam

AfA
VYTAUTUI VINGELIUI
iškeliavus amžinybėn,

liūdesyje likusius — žmoną JANINĄ, dukras RITĄ, 
VIKTUTĘ, MARY-ANNE ir žentą BERNARDĄ nuošir
džiai užjaučiame bei kartu liūdime -

R. S. Sapliai
L. A. Sapliai
P. B. A. Sapliai
V. A. Siminkevičiai

Mirus mylimam sunui - broliui

AfA
TOMUI PRAKAPUI,

dideliam skausme palikusius tėvus BRONĘ ir STASĮ, 
seserį ZITĄ ir brolį RIMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

S. V. Goldbergai A. B. Hayes
K. K. Deksniai O. V. Žiurauskai

Kaip pumpurą iškirps mane 
mirtis,

o Tu įskiepysi į naują medį.
Kaip žvakę viesulas užpus 

mane mirtis.
o Tu įžiebsi vėl švytėti!

(BŪTIS)
... Ir nors žinome, kad kun. 

Stasys Yla ja.u atiduotas Putna- 
mo žemei ir Viešpaties begali
nei amžinybei -

mes gi vis tiek jaučiame jo 
artimybę,

vis tiek girdime jo žodžius, 
vis tiek regime jo brolišką

šypseną.
Šį liūdną vakarą su didele 

pagarba ir meile minime kun. 
STASĮ YLĄ. Ir taip širdyje pri
siminsim jį kiekvieną vakarą, 
kiek tik dar mums dovanota jų 
turėti. Koks buvo jis šviesus, 
toks ir bus su mumis.

Ir tegu toks šviesus kunigas 
STASYS YLA išlieka amžinai 
mūsų TAUTOS atmintyje!

AfA 
TOMUI PRAKAPUI

mirus,

giliame liūdesyje likusius jo tėvelius BRONĘ ir STASį 
PRAKAPUS, sesutę ZITĄ, broliuką RIMĄ, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

P. E. Balytos
A. O. Godeliai
I. K. Rudaičiai

AfA 
ONAI KANAPKIENEI

mirus,
jos vyrą ADOLFĄ, sūnų JUOZĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

Bruno ir Salomėja Jedrych 
Antanas ir Magdalena Nevarauskai 
Eva Povilaitienė

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).

AfA
JUOZUI VENCIUI

Lietuvoje mirus,
jo seserį choristę ALDONĄ BRIČKUVIENĘ ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Prisikėlimo parapijos choras

r
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Amerikos Baltiečių Laisvės Lygos surengtoje politinėje konferencijoje 
Los Angeles mieste dalyvavo ir SIMAS KUDIRKA, kurį kalbina “Ameri
kos Balso” atstovas

Amerikos dėmesys Baltijos valstybėms
Momentai iš žmogaus teisių konferencijos Los Angeles mieste

Kalėjimų keliuose
Lietuvos pogrindžio “Aušra” 33-ame numeryje rašo apie 
sovietų kalinamą Viktorą Petkų ir prideda net tris SOS!

Jie augo keturi broliai ir, 
kadangi neturėjo sesučių, buvo 
pagalbininkais ūkio darbuose 
ir tėvui, ir motinai. Tačiau vie
nas jų iš vaikystės bodėjosi vi
su tuo, kas jį atitraukdavo nuo 
knygos. Pastebėjęs tai, jaunes
nysis brolis jam tarė:

— Man geriau patinka ūkio 
darbai, todėl aš ir liksiu su 
tėvu dirbti, o tu gali sau su 
knyga gyventi.

Ir nuo dvylikos metų Vikto
rui knyga tapo neatskiriama 
jo gyvenimo dalis. Ir ji pagim
dė širdyje tokių meilę Dievui, 
Tėvynei ir žmogui, kad, atėjus 
gyvenimo bandymams, be jo
kių kompromisų už savuosius 
idealus buvo pasirinktas kan
čios kelias.

Ankstyvoje jaunystėje jis 
išgirdo žodžius “sek mane”, ta
čiau karo audros sukliudė tai 
įgyvendinti ir savo gyvenimą 
susieti su Altoriaus Auka: dar 
nebaigus gimnazijos teko su 
tūkstančiais tauriausių lie
tuvių iškeliauti į Rusijos ka
lėjimus už nuoširdų darbą 
ateitininkų — Raseinių gim
nazijos mokinių tarpe.

Kai po šešerių metų grįžęs 
į Lietuvą eksterno teisėmis 
gavo atestatą, klebonas pabi
jojo buvusiam kaliniui duoti 
tinkamą charakteristiką, kad 
galėtų įstoti į kunigų semina
riją ...

Keli mėnesiai Vilniaus uni
versiteto lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultete dar la
biau suartino su knyga. Bet 
studijas nutraukė nauja ke
lionė į Rusijos kalėjimus. Šį 
kartą už kalbą Rasų kapinėse 
prie Basanavičiaus kapo 1967 
m.

Per tuos kalėjimų kančių ir 
bado metus dvasia grūdinosi, 
žinių troškimas augo, todėl 
kalėjimų bibliotekos (ypač 
turtinga Vladimiro kalėjimo 
biblioteka) buvo išstudijuo
tos.

Kai Nemuno krašto tikintie
ji 1975 m. šventė džiugiąją 
Kalėdų šventę, Viktoras grį
žo į Lietuvą jau turėdamas 35 
metus, didelę Rusijos kalėji
mų gyvenimo patirtį, gausių ži
nių ir dar labiau išbujojusią 
meilę tauriausiems žmogaus 
idealams.

Trylika laisvės metų: už drą

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
RENGINIAI OTAVOJE. Nors 

skaičiumi Otavos lietuvių bend
ruomenė nėra gausi, bet savo en
tuziazmu pralenkia visus. Jau 
prieš pusmetį otaviškiai pirmieji 
suruošė kelionę — šokius laivu, 
kurios tikslas buvo sutelkti lėšas, 
reikalingas padengti išlaidoms, 
susijusioms su kongreso rengi
niais Otavoje 1983 m. liepos 21 d.

MIESTO APRODYMAS. Iš studi
jų dienų Otavon atvyks apie 150 
asmenų aplankyti savo kraštų am
basadų Kanadoje. Tai politinis jau
nimo kongreso momentas tarptauti
nėje arenoje. Atvykusioms ruo
šiamos ekskursijos po Otavą su 
lietuviais palydovais.

PIETŪS PARLAMENTE. Atvy
kusioms iš kitų kraštų norima pa
rodyti Kanados valdžios rūmus iš 
arti. Tuo tikslu ruošiami pietūs 
parlamento rūmų rytiniame bloke. 
Tikimasi, kad atstovų priėmime 
dalyvaus ir tuo laiku Otavoje esan
tys parlamento — valdžios nariai. 
Pietūs kanuos $10 asmeniui.

AMBASADŲ LANKYMAS. Vi
siems kraštams jau išsiųsti laiš
kai, nurodantys kur kreiptis ir 
kaip gauti pasimatymą su savo 
krašto atstovu Kanadai. Otaviš
kiai jau yra kontaktavę keletą am
basadų ir yra jas informavę apie 

sias kalbas didesniuose žmo
nių susibūrimuose (atlaiduo
se, laidotuvėse, paskaitų sa
lėse) nuolat turi keisti darbo
vietes, tenkintis mažiau apmo
kamu darbu. Tačiau ir tada vi
sas laisvalaikis skiriamas kny
gai.

Kūrėsi Helsinkio susitari
mams remti, žmogaus teisėms 
ginti Lietuvos visuomeninė 
grupė — jis vienas veikliau
sių jos narių. Todėl 1977 m. 
vėl nauja priverstinė (jau tre
čią kartą gyvenime) kelionė 
Sibiro link. Vilniaus, Čisto- 
polio, Kučino kalėjimai. Su 
knyga ir čia nesiskiria. Spau
dai, “knygai paštu” į metus 
išleidžiama apie 600 rb. Ir štai 
iš kalėjimų pasiekia Lietuvą 
tokios studijos: “Islamas” (150 
psl.), “Lietuvos istorijos klau
simai”, “Tomizmas ir neoto
mizmas filosofijoje ir lietu
vių literatūroje”, atskirų kny
gų, periodinės spaudos įvairių 
straipsnių recenzijos, pasta
bos ,.. Tačiau įdomiausi di
deli darbai, kaip “Krikščiony
bė”, “Judaizmas”, “Universite
tas — senoji Lietuvos mokyk
la”, “Pastabos Lietuvos isto
rijos klausimais” ir kt. — kon
fiskuojama. Buvo bandoma iš
laikyti bent juodraštines šių 
visų studijų pastabas, šimtų 
įdomesnių straipsnių, knygų 
santraukėles, išrašus.

Čistopolio kalėjimas, per
važiavus Viktorui į Kučino 
kalėjimą, po gero pusmečio vi
sa tai persiuntė. Tai suteikė 
nemaža džiaugsmo kaliniui. 
Juo toliau, juo daugiau kau
pėsi šios medžiagos. Bet drau
ge didėjo ir priespauda kalė
jime: jo laiškai Lietuvos be
veik nepasiekdavo, o jis irgi 
vis rečiau juos iš tėvynės te
gaudavo. Verbų sekmadienį — 
krata kameroje. Paimama visa 
penkerių metų intensyvaus 
darbo kalėjime mokslinė me
džiaga: įvairios pastabos, san
traukos, temų juodraščiai. Kai 
1982 m. Velykų rytmetį katali
kiškajame pasaulyje skambėjo 
varpai, skelbdami didingąjį 
“Aleliuja”, Viktoro Petkaus 
visas turtas — kratos metu 
konfiskuota medžiaga buvo 
sunaikinta.

G. ALMONĖ

lietuvių jaunimo kongresą. Am
basados yra susidomėjusios jauni
mo kongresu. Pvz. Britanijos am
basada pasiūlė progą atvykusioms 
jų delegacijoje pasirodyti specia
liose radijo bei televizijos progra
mose. Tikimasi, kad pavyks visiems 
12 kraštų gauti pasimatymus — pri
ėmimus savo ambasadose bei kon
sulatuose. Visiems kraštams iš
siųsti paketėliai, kuriuose nuro
domi lietuvių reikalams iškelti 
svarbiausi klausimai bei pateikia
mos informacijos, reikalingos 
pasikalbėjimui su ambasadų at
stovais. Taip pat bus duodami nu
rodymai dėl elgesio ir t.t.

KANADOS ATSTOVAMS orga
nizuojamas pasimatymas su Kana
dos užsienio reikalų ministerija. 
Ruošiamos diskusijoms gairės bei 
informacijos. Bandoma gauti pasi
matymą su Rytų Europos reikalų 
skyriumi. Tai ideali proga iškel
ti sovietų kolonizacijos klausi
mus bei Ribbentropo-Molotovo 
sutarties reikalus.

Ambasadų lankymas pirmą kar
tą buvo bandytas per IV PL Jauni
mo Kongresą Britanijoje ir V. Vo
kietijoje. Praėjo su dideliu pasise
kimu. Šiuo politiniu kongreso mo
mentu rūpinasi: Rita Rudaitytė, 
Rūta Danaitytė, Ladas Giriūnas, 
Rūta Šiūlytė ir eilė kitų. GJP

JUOZAS KOJELIS

Antroji žmogaus teisių kon
ferencija, suorganizuota Ame
rikos Baltiečių Laisvės Lygos, 
įvyko 1983 m. kovo 12 d. Los 
Angeles miesto “Sheraton” 
viešbutyje. Tą pačią dieną taip 
pat įvyko ir metinis Baltiečių 
Lygos suvažiavimas, kuriame 
buvo padaryti ataskaitiniai 
pranešimai ir išrinkta nauja 
lygos vadovybė bei direktorių 
taryba.

Hannaford firmos talkos dė
ka Amerikos Baltiečių Lais
vės Lyga per trumpą laiką įgi
jo pasitikėjimą Amerikos vy
riausybėje ir kongrese, todėl 
jai buvo lengva gauti įtakin
gus vyriausybės kalbėtojus ir 
sovietologus bei kitų klausi
mų žinovus.

Iš Valstybės Departamento 
konferencijon atvyko Robert 
W. Farrand, Rytų Europos ir 
Jugoslavijos reikalų depar
tamento direktoriaus pavaduo
tojas, iš gynybos departamen
to — Leon K. Pfeiffer, augš- 
čiausiais karo medaliais ap
dovanotas ats. aviacijos pul
kininkas, šiuo metu dirbąs 
Pentagono Europos ir Š. At
lanto S-gos politiniame sky
riuje. Šie pareigūnai sąžinin
gai dalyvavo visuose svarsty
muose, visą laiką vedė užra
šus, kaikada įsiterpdavo į 
diskusijas, atsakinėjo į klau
simus (jie kaikada buvo tik
rai kieti, ypač dėl vad. “ka
ro nusikaltėlių” gaudymo), per
traukų metu vedė privačius 
pokalbius, o sekančią po kon
ferencijos dieną susirinko 
privačiam pasitarimui pusry
čių metu su Baltiečių Lygos 
vadovybe.

Vienų diskusijų metu p. Far
rand pasakė: “Aš labai džiau
giuosi, galėdamas dalyvauti 
šių klausimų svarstymuose, 
ne tik pats kalbėti, bet ir 
išgirsti jus, pasimokyti ir į 
Vašingtoną grįžti su nauja pa
tirtimi”.
Prezidento ir kitų sveikinimai
Konferencijos pasveikinti 

asmeniškai atvyko populiarus 
Los Angeles burmistras Tho
mas Bradley, negras, kuris 
praėjusiuose rinkimuose į Ka
lifornijos gubernatorius tik 
labai mažu nuošimčiu pralai
mėjo respublikonų kandida
tui, armėnų kilmės George 
Deukmejian, nors negrai vi
soje Kalifornijoje sudaro tik 
apie 8% visų gyventojų. Ant
ro savo didumu miesto Ameri
koje burmistras yra reikšmin
ga figūra ne tik krašto urba
nistikos problemų sprendi
muose, bet ir politikoje. Pa
sigirsta balsų, kad Los Ange
les burmistras gali tapti kan
didatu į Amerikos preziden
tus. Prieš tapdamas burmist
ru, T. Bradley buvo Los Ange
les policijos leitenantu.

T. Bradley konferencijos 
dalyviams pasakė įsidėmėtiną 
žodį: “Kovodami už Baltijos 
valstybių laisvę, jūs atlieka
te didelį patarnavimą žmoni
jai. Laisvės troškimas yra 
įdiegtas visiems žmonėms. 
Laikinai jis gali būti prislo
pintas, bet negali būti sunai
kintas. Visi žmonės turėtų sek
ti jūsų pavyzdžiu .. . Baltie
čių tautos turi teisę gyventi, 
ir jos laimės laisvę. Dirbate 
didelį darbą. Aš esu su jumis. 
Tegu Dievas jums padeda”.

Konferencijos dalyviai, de
mokratai ir respublikonai, Los 
Angeles burmistrą pagerbė 
atsistojimu.

Prez. R. Reaganas per pasta
ruosius pusantrų metų yra pa
rodęs išskirtinai palankų dė
mesį, ir tai be Hannaford tal
kos nebūtų buvę įmanoma. Ir 
šįkart jo sveikinimo laiškas 
šiltas ir padrąsinantis. Jis ra
šo: “Aš sveikinu Amerikos Bal
tiečių Laisvės Lygos veiklą .. . 
Amerikos baltiečiai išreiškia 
augščiausius sąmoningų pilie
čių idealus... Jūsų pasiau
kojimas Baltijos valstybių žmo
nių laisvės labui mums prime
na laisvės palaimą, kuria nau
dojasi Amerikos žmonės . . . 
JAV niekad nepripažino prie
vartinio Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir yra įsipareigoju
sios paremti teisėtas Baltijos 
tautų aspiracijas gyventi tai
koje ir laisvėje”.

Kad šiam laiškui buvo skir
tas reikiamas dėmesys, gali
ma suprasti iš to, jog pirmą
ją redakciją, pagal p. Farrand 
informaciją, Baltieji Rūmai 

pavedė suredaguoti Valstybės 
Departamentui.

Naujasis gubernatorius 
George Deukmejian sveikini
mo laiške pareiškė: “Brutali 
rusifikacija yra naujas epizo
das Baltijos valstybių paver
gimo istorijoje. Tai akina 
Amerikos Baltiečių Laisvės 
Lygos pasiryžimą kelti viešu
mon religijos, žmogaus ir tau
tos teisių pažeidimus Balti
jos kraštuose. Aš labai verti
nu jūsų pasiaukojančias pa
stangas”.

Europoje ir Amerikoje
Sausio 13 d. Europos parla

mentas priėmė rezoliuciją, 
siūlančią 10-čiai Europos vals
tybių bendru sutarimu Balti
jos valstybių klausimą pateik
ti Jungtinių Tautų dekoloniza
cijos pakomisei. Amerikos Bal
tiečių Laisvės Lyga tuo reika
lu informavo JAV Valstybės 
Departamentą. Šios konferen
cijos metu gauta Amerikos vy
riausybės teigiama reakcija: 
Robert W. Farrand oficialiai 
pareiškė, kad Amerikos vy
riausybė remia Europos par
lamento iniciatyvą. Tai reiš
kia, kad Europos parlamentas 
jau turi stiprų sąjungininką. 
Baltiečių tautinės bendruome
nės Kanadoje, Australijoje ir 
kituose kraštuose turėtų iš
gauti tokius pat savų vyriau
sybių pareiškimus.

Globaliniu mastu veikian
čios organizacijos — PLB ir 
VLIKas šiuo, reikalu turėtų 
sudaryti specialią komisiją 
rezoliucijos eigai sekti, rei
kiama medžiaga apsirūpinti, 
pasaulio lietuvių akcijai ska
tinti ir koordinuoti. Deja, iki 
šiol, viso to nematyti. JAV už
siangažavimas tuo reikalu — 
tai pirmoji kregždė, pasiro
džiusi ne pagrindinių organi
zacijų rūpesčiu.

Kita konferencijos metu iš
kilusi konkreti akcija — tai 
jungtinės rezoliucijos JAV 
kongresui Baltiečių Laisvės 
Dienos reikalu pateikimas. 
Savo sveikinime konferenci
jai “Ad hoc” komiteto pirmi
ninkai Brian J. Donnelli ir 
Don Ritter pranešė, kad sa
vo ir kongresui. Henry J. Hyde 
vardu tokią rezoliuciją kovo 
11 d. atstovų rūmams pateikę. 
Tokią pat rezoliuciją S. J. Res. 
43 nr. kovo 1 d. Baltiečių Ly
gos prašymu senatui jau buvo 
pateikęs sen. Pete V. Domeni- 
ci kartu su sen. Charles H. Per
cy ir sen. Donald W. Riegle. 
Rezoliucija perduota teisių 
komisijai ir jau turi per 20 rė
mėjų.

Šį kartą Baltiečių Laisvės 
Lyga bando pravesti nuolati
nę rezoliuciją, kad kasmet ak
cijos nereiktų kartoti. Tas pats 
buvo bandoma padaryti ir 1982 
m., tačiau reikalas užkliuvo se
nato teisių komisijoje. Šiais 
metais galimybės tokią rezo
liuciją pravesti geresnės, nes 
jau gautas teisių komisijos 
pirm. sen. Strom Thurmond 
sutikimas.

Paskaitos ir svarstybos
Konferencijos metu buvo 

kelios diskusinės paskaitos ir 
svarstybos. Tema “KGB pirštai 
bandyme nužudyti popiežių: 
to įvykio reikšmė Baltijos 
kraštams ir Lenkijai” kalbėjo 
Paul Henze, Carterio vyriau
sybėje buv. Valstybės Saugu
mo Tarybos narys, tuo klausi
mu paskelbęs straipsnį “Rea
der’s Digest” ir seriją straips
nių “The Christian Science 
Monitor” dienraštyje. Jo tyri
nėjimai rodo, kad atentato 
sumanytojas, planuotojas ir 
finansuotojas buvo sovietų 
KGB tuo metu, kai viršininku 
buvo J. Andropovas.

Dr. Alex Alexiev, “Rand” 
korporacijos sovietologas, kal
bėjo tema “Andropovas, popie
žius ir Baltijos tautos”. Jo nuo
mone, popiežiui Baltijos kraš
tai, ypač Lietuva, tiek pat rū
pi, kaip ir Lenkija. Jono-Pau- 
liaus II išrinkimas labai pa
drąsino Lietuvos katalikus ir 
sutvirtino jų pasipriešinimo 
dvasią.

Karo Afganistane ir bal
tiečių karo belaisvių prob
lemą kėlė afganistaniečių lais
vės kovotojų ryšininkas dr. 
Shir Ali Miskinyar ir partiza
ninio karo specialistas And
rius Eiva, kelis kartus buvęs 
laisvės kovotojų kontroliuoja
mose Afganistano teritorijose 
ir treniravęs laisvės kovoto
jus. Eiva yra susitikęs ir kal
bėjęs su Šveicarijon išvežtu 

karo belaisviu Rimu Burba. Jis 
pranešė, kad šiuo metu žino
mos 46-šių laisvės kovotojų 
belaisvėn paimtų karo belais
vių pavardės. Lietuvių jų tar
pe nesą. Miskinyar pranešė, 
kad karo belaisvių yra žymiai 
daugiau, tik jų pavardės ne
skelbiamos, kol jų reikalu ne
bus sudaryti rusus saistą tarp
tautiniai susitarimai.

“Orange County Register” 
dienraščio vedamųjų vienas iš 
redaktorių Alan Bock vado
vavo svarstyboms atominių 
ginklų užšaldymo klausimu. 
Jo nuomone, tokio užšaldymo 
niekad nebus, nežiūrint, kiek 
dėl to bus keliama triukšmo. 
Nagrinėjant šią temą, į svars- 
tybų dalyvių skaičių oficialiai 
įsijungė Valstybės Departa
mento atstovas Farrand ir Los 
Angeles apskrities (per 7 mil. 
gyventojų) tarybos pirm. Mi
chael Antonovich.

Vienų svarstybų dalyvius 
sudarė centrinių baltiečių 
organizacijų atstovai: Daiva 
Kezienė — Lietuvių Bendruo
menės, Heino Jogis — Ameri
kos Estų Tautinės Tarybos, 
Maris Mantenieks — Ameri
kos Latvių Sąjungos ir Sergejs 
Zamasčikov — 1968 m. Šiaulių 
gimnaziją baigęs Rygos kom- 
somolcų I-sis sekretorius, 1979 
m. pabėgęs į Vakarus.

Ypač įdomus buvo Zamasči- 
kovo pranešimas. Jis, gerai iš 
vidaus pažinęs sistemą, pasa
kojo apie rusiškę šovinizmą, 
industrijalizacijos panaudo
jimą rusifikacijai ir komso- 
molcų — pilnai sovietizacijai. 
Jis iškėlė sistemos supuvimą, 
kurios vadovaujančiose pozici
jose dorų žmonių beveik nėra. 
“Aš noriu dirbti, kad bent ma
ža dalimi prisidėčiau prie Bal
tijos kraštų gerovės”, pareiš
kė buvęs komsomolc.ų vadovas.

Dalyviai ir diskusijos
Didelę dalį konferencijos 

dalyvių sudarė jaunimas — vy
resniųjų klasių moksleiviai ir 
studentai. Neseniai vienas po
litikas “Tėviškės Žiburiuose" 
skundėsi, kad jaunimas lietu
viškos politikos klausimais 
nesidomi. Šioje konferencijo
je jaunimo iki 30 metų buvo 
daugiau negu vyresniųjų, tu
rinčių per 60 metų. Jie nebuvo 
pasyvūs stebėtojai — dalyvavo 
diskusijose ir savo klausimais 
stipriai spaudė valdžios parei
gūnus. Pvz. Dalytė Trotmanai- 
tė, baigiamosios gimnazijos 
klasės mokinė, nepatenkinta 
vyriausybės pastangomis lais
vinti prof. Vytautą Skuodį, pa
klausė Valstybės Departamen
to atstovę: “Jei aš nuvykčiau 
į Lietuva ir būčiau suimta, ar 
ir mane tik tiek laisvintumė
te, kaip Skuodį? Aš esu gimusi 
Amerikoje”. Nepatenkinta 
gautu atsakymu, prašė papil
domų paaiškinimų. Pertraukų 
metu jaunieji apsupdavo vy
riausybės atstovus ir vesda
vo diskusijas. Leon K. Pfeif
fer (gynybos dept.), žiūrėda
mas į auditorijų, pasakė: “Toks 
gausus jaunų žmonių dalyvavi
mas daug ką pasako apie Ame
rikos baltiečius”.

Yra tikrai žinoma, kad gy
nybos dept. atstovas, grįžęs 
į Pentagoną, apie dalyvavimą 
šioje konferencijoje plačiai 
painformavo savo viršininkus 
ir visą štabą.

Aplamai diskusijos lietė šias 
temas: “karo nusikaltėlių” 
medžioklę, naudojantis KGB 
talka; nepakankamas pastan
gas laisvinti politinius ka
linius; kaikuriuos vyriausy
bės veiksmus, kurie neside
rina su oficialia okupacijos 
nepripažinimo politika; af
ganistaniečių laisvės kovoto
jų rėmimą ir baltiečių karo 
belaisvių gelbėjimą. Pusryčių 
metu sekančią dieną abu val
džios pareigūnai reiškė pasi
tenkinimą konferencijos da
lyviais, kurie net stipriai 
emocinius klausimus mokėję 
šaltai ir dalykiškai svars
tyti.

Konferencijos invokaciją 
sukalbėjo Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas prel. Jonas 
Kučingis. Pirmininkavo kon
ferencijos pirmininkas Avo 
Piirisild (estas), Antanas Ma
žeika (lygos pirmininkas) ir 
Valdis Pavlovskis (latvis, nau
jasis pirmininkas).

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

Svečiai iš Vašingtono, dalyvavę Amerikos Baltiečių Laisvės Lygos su
rengtoje Los Angeles konferencijoje. Pirmoje eilėje iš kairės: PAUL 
HENZE, buvęs JAV Saugumo Tarybos narys, ROBERT W. FARRAND. 
valstybės departamento pareigūnas, LEON K. PFEIFFER, gynybos 
departamento pareigūnas, VALDIS PAVLOVSKIS, latvis, naujasis 
lygos pirmininkas

Maskvos spaudimas didėja
Faktai, paimti iš “LKB Kronikos” 56-to numerio

1982 m. vasarą, kai sovietinė 
valdžia leido Kaišiadorių vys
kupui Vincentui SLADKEVI
ČIUI eiti savo pareigas, Va
karuose pasigirdo balsų, kad 
Bažnyčios padėtis Lietuvoje 
pagerėjo. Iš tikrųjų priespau
dos varžtai tik dar labiau buvo 
prisukami. Religijų reikalų 
taryba vis labiau atakavo ku
nigus vykdyti religinių susi
vienijimų nuostatus, o už jų 
nesilaikymą kunigai būdavo 
perspėjami, barami, vadinami 
“ekstremistais” arba net bau
džiami administracinėmis 
baudomis. Tiek kunigams, tiek 
pasauliečiams buvo kalama 
mintis, kad tikrasis parapi
jos šeimininkas esąs “vykdo-1 
masis organas”, kurį tvirtina 
(t.y. visiškai kontroliuoja) so
vietinė valdžia, o kunigas — 
tik samdomas kulto tarnas. Pa
rapijų “dvidešimtukai”, nesu
darę vadinamosios “sutarties” 
su rajonų vykdomaisiais komi
tetais, buvo prievartaujami 
kuo greičiau ją sudaryti, t.y. 
bent formaliai apsiimti būti 
religinės bendruomenės šei
mininkais, per kuriuos parapi
ją galėtų valdyti rajono vyk
domasis komitetas. Daugelyje 
parapijų sovietinė valdžia rei
kalavo, kad būtų nežinia dėl 
kokios prežasties įkainotas 
bažnytinis turtas: liturginiai 
indai, paveikslai ir kt.

1982 m. gruodžio mėn. pra
džioje iš Maskvos į Lietuvą at
vyko religijų reikalų tarybos 
pareigūnas katalikų reika
lams. Jis lankėsi kunigų semi
narijoje, pas vyskupus ir net 
kaikuriuos dekanus; bandė įti
kinėti, kad kunigams būsią ge
riau, jei Bažnyčios reikalus 
tvarkys ne kunigai, o parapijų 
“vykdomieji organai”.

Kad Lietuvos kunigams pra
eitų noras priešintis RS nuos

Amerikos užmojis
Prancūzijoje išėjo knyga 

“La conquete des esperits” 
(Sielų užkariavimas). Jos au
torius Yves Eudes pateikia 
daug duomenų apie Amerikos 
specialių organizacijų struk
tūrą ir metodus psichologi
niam karui vesti bei ameriko
niškai kultūrai pasaulyje plės
ti.

Nuo Carterio administraci
jos laikotarpio centrinė orga
nizacija yra International 
Communication Agency 
(USICA), kurios 1981 m. biu
džetas turėjo $430 milijonų 
dolerių ir 8500 tarnautojų. 
USICA yra pilnateisis narys 
tarptautinei politikai formuo
ti — dirba kartu su Pentago
nu. Ši organizacija apima visą 
žemės planetą. Jos žinioje dir
ba “Voice of Amerika” ir visa 
eilė informacijos, kultūros, 
mokslo, švietimo komitetų.

1968-1972 m., kai vyko Viet
namo karas, Saigone veikė 
milžiniškas propagandos vie
netas IUSPAO (Joint US Pub
lic Affairs Office). Turėjo 4 
televizijos stotis, eilę radijo 
stočių, kino teatrus, spaustu
ves, laikraščius, kad laimėtų 
vietnamiečių širdis.

Spėjama, kad Sovietų Sąjun
goje “Voice of America" klau
so 31 milijonas, o “Radio Li
berty” 7 milijonai gyventojų. 
“Radio Free Europe” trans
liuoja programas į sovietų oku
puotus kraštus.

Svarbų vaidmenį psichologi
niame kare atlieka ČIA (Cent
ral Inteligence Agency). Jos 
kontrolėje yra "Radio Free Cu
ba”, “Radio SWAN” (ispanų 

tatams, 1983 m. sausio 26 d. bu
vo suimtas Viduklės klebonas 
ir Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komiteto narys kun. 
Alfonsas SVARINSKAS. Svar
biausi suėmimo motyvai buvo 
šie.

Sovietinei valdžiai didelį 
nerimą kelia Lietuvos drąsi 
kunigų laikysena. Vieno iš 
drąsiausių kunigų areštas tu
rėjo likusiems įvaryti baimės 
ir priversti juos paklusti RS 
nuostatams.

RRT darbuotojai visą kaltę 
už taip vadinamą “religinį eks
tremizmą”, t.y. už lankymąsi 
Bažnyčios kanonų, o ne RS 
nuostatų, primeta visų pirma 
TTG Kat. Komitetui. KGB kun. 
A. SVARINSKĄ laikė šio komi
teto siela, todėl jo areštas tu
rėjo pasitarnauti komiteto 
veiklos suparalyžavimui.

Sovietinė valdžia Lietuvo
je visada liguistai reaguodavo 
į betkokį jai nerimą keliantį 
reiškinį, pvz. eisenas į Šiluvą, 
jaunimo sambūrius ir kt. Kun. 
A. SVARINSKO areštas aki
vaizdžiai rodo, kad sovietinė 
valdžia jaučiasi labai silpna, 
o Lietuvos Kat. Bažnyčioje ir 
kiekviename aktyvesniame 
dvasiškyje mato mirtiną savo 
priešą.

Artėjant Šv. Kazimiero ir 
krikščionybės įvedimo Lietu
voje 600 m. jubiliejams, tau
toje jaučiamas dvasinis atgi
mimas. Sovietinė valdžia, no
rėdama šį atgimimą paraly- 
žuoti, paleido į darbą visas 
propagandines priemones, o 
kai .jos nepadėjo, pasišaukė į 
pagalbą KGB, kad padėtų 
smaugti uoliausius Lietuvos 
kunigus. Tačiau Bažnyčios 
priešai visada skaudžiai apsi
rinka — giljotinos, kartuvės . 
ir lageriai Bažnyčią visada pri
kelia naujai gyvuoti.

- pasaulis be sienų
kalba), “Transworld Radio” 
(Monte Carlo), "Team Radio” 
(Pietų Korėja), “Far East Ra
dio” (kinietiškai), “La voz los 
Andes” (Quito), KGEI radio 
(Belmont — California).

1977 m. CIA į savo rankas per
ėmė įtakingą dienraštį “Daily 
Gleaner" Jamaikoje, ir tuo iš
provokavo Michael Manley val
džios kritimą.

ČIA stipriai buvo užsianga
žavusi. Čilėje, dabar — Salva
dore ir kitose Vidurio bei Pie
tų Amerikos valstybėse.

Amerikiečių rankose yra 200 
pačių įtakingiausių, didžiau
sių politikos, mokslo dienraš
čių, žurnalų visame pasaulyje.

Jau 20 metų UNESCO kontro
liuoja amerikiečiai, tuo pra- 
siskindami kelią į visus kon
tinentus. Amerikiečiai siekia 
užmegzti ryšius su valstybių 
valdančiais sluogsniais, in
teligentija. mokslo žmonėmis. 
Dėlto skatina pasikeitimą su 
mokslo žmonėmis ir studen
tais. Amerikoje kas metai stu
dijuoja 35.000 užsieniečių stu
dentų. Vėliau jie sugrįžta Į 
savo kraštus, kur dalis paten
ka į valdžios aparatą ir pasi
lieka Amerikos draugais.

“AID” organizacija padeda 
neturtingiems kraštams. Jos 
1978 m. biudžetas — $3.5 bi
lijono. “Peace Corps" organi
zacijoje dirba daugiausia sa
vanoriai. Jie neturtingiems 
kraštams paruošia mokytojus. 
Amerikos užmojis — vadovau
ti. kurti naują pasaulį be 
sienų.

Jonas Ladyga



Ilinojaus universiteto Čikagoje slavistikos skyriaus vedėja dr. 15. 
SLJIVIČ-ŠIMČIČ PLIS pirmininko inž. V. KAMANTO apdovanojama Vil
niaus universiteto medaliu. Šiame universitete dėstoma pilna lituanisti
kos programa ir steigiama lituanistikos katedra

“Lietuviais norime ir būt”
Naujoviškas vadovėlis norintiems išmokti lietuviu kalbos

Naujas sezonas Stratfordo teatruose

V. MATULAITIS

Keturios dešimtys mėty už 
tėvynės ribų turi didelę įtaką 
žmonių gyvenime. Nevisi tėvai 
pajėgia perduoti savo tėvų že
mės meilę ir savo kalbą atei
nančioms kartoms. Vaikai, 
dažnai imdami pavyzdį iš tėvų 
gyvenimo bei elgimosi, prisi
taiko prie gyvenamojo krašto 
aplinkos, pamiršdami savo 
tėvų gimtąjį kraštą, likusius 
gimines, lietuvių kalbą. Vė
liau jie nori surasti savo gi
minės kilmę (šaknis), pažinti 
Lietuvos istoriją bei kalbą.

Pedagogė dr. Danguolė Ta
niu! ionytė, suprasdama lietu
vių, norinčių, pasilikti ištiki
mais ar grįžti prie savo tautos, 
psichologiją, paruošė naujais 
metodais lietuvių kalbos vado
vėlį “Lietuviais norime ir būt”. 
.Jį išleido JAV Lietuvių Bend
ruomenės švietimo taryba 1982 
m. Vadovėlis taikomas jau mo
kantiems skaityti. Jis gali bū
ti vartojamas ir mišrių šeimų 
narių, kurie nori išmokti lie
tuvių kalbą bei susipažinti 
su lietuvių jautos istorija 
bei kultūra. Kalbos ir istori
jos dalykai lygiagrečiai dės
tomi kiekvienoje pamokoje.

Autorė kiekvieną pamoką su
skirsto į keturias dalis. Pir
moje dalyje ji su mokiniais 
pakartoja buvusią pamoką ar
ba praveda trumpą pokalbį 
bei supažindina su nauja 
daiktavardžio linksniavimo 
(kaitos) forma. Antroje pa
mokos dalyje supažindina su 
skirtingomis veiksmažodžių 
galūnėmis atskirose grupėse 
(asmenuotėse), o vėliau su būd
vardžiais. Trečioje pamokos 
dalyje mokinius supažindina 
su Lietuvos krašto istorija, 
kultūra, švenčių papročiais, 
lietuvių veikla visame pasau
lyje ir jų organizacijomis. Ši 
pamokos dalis atliekama ang
ių kalba, nes mokiniams visa 
tai yra įdomu ir reikalinga, 
bet jie dar nepajėgūs supras
ti lietuviškai. Ketvirtoje pa
mokos dalyje yra skaitinys, 
dainelė, pasikalbėjimai.

Svarbiausia, kad autorė pa
mokai naudoja viską iš arti
miausios aplinkos, kasdieni
nio gyvenimo įvykių, pritaiky
dama naują dalyką prie jau 
mokiniams žinomų. Daiktavar
džiai yra pavaizduoti gražiais 
dail. N. Palubinskienės pieši
niais. Daug jų yra spalvotų. 
Linksniavimas parodytas kaip 
pakeitimas: tėvas, tėvo, tė
vui . . . Tas pats žodis keičia
mas kituose sakiniuose. Pama
žu, sistemingai parodomas 
kiekvienas galimas linksniuo
jamų žodžių įvairumas su dau
geliu pavyzdžių.

Autorė, aiškindama veiksma
žodžius. siūlo mokytojui ir 
mokiniams tuos veiksmus pa
vaizduoti: valgyti, miegoti, 
šokti ... Taip mokinys gali 
geriau įsiminti naują žodį. 
Veiksmai yra pavaizduoti pie
šiniais: vienaskaitoje ir dau
giskaitoje su visais asmeni
mis. Kiekvienoje sekančioje 
pamokoje palaipsniui supažin
dinama su nauja žodžių grupės 
forma. Gražiose iliustracijo
se galima rasti daug medžia
gos įvairiems pokalbiams. 
Nuolatiniai klausimai ir ati
tinkami atsakymai pateikiami 
visą laiką. Tai įpratina moki
nį tuos klausimus atsiminti ir 
atitinkamai sudaryti atsaky
mus.

Labai yra girtina, kad auto
rė kiekvienoje pamokoje ang
lų kalba paaiškina palaips

niui visą Lietuvos istoriją. 
Pradeda priešistoriniu laiko
tarpiu. eina per visą kunigaikš
čių valdymą, Lietuvos paver
gimą, spaudos draudimą, ne
priklausomą tautos gyveni
mą. Toliau seka dabartinio 
laiko priespauda ir rusifika
cija, religijos persekiojimas 
bei lietuvių gyveninias lais
vame pasaulyje. Laisvame pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
paminėta veikla, mokyklos, 
organizacijos, spauda su dau
geliu iliustracijų. Deja, auto
rei beveik nežinomas (vadovė
lyje) Kanados lietuvių gyve
nimas, nors ji yra buvusi To
ronte nevieną kartą. Plačiau 
minimas JAV, Pietų Amerikos 
ir kitų lietuvių gyvenimas, 
bet pasitenkinama vienu žo
džiu ir “Kanadoje”. Laikraš
čių, kurie išleidžiami lais
vame pasaulyje, iliustracijo
je parodytas net parapijinio 
pobūdžio biuletenis, bet visiš
kai ignoruotas savaitraštis 
“Tėviškės Žiburiai" ir kiti Ka
nados lietuvių periodiniai 
leidiniai — “Nepriklausoma 
Lietuva”, “Moteris”.

Devyniose vietose rodomas 
Lietuvos žemėlapis ar jo ilius
tracinis piešinys, bet kaiku- 
riuose jų Lietuvos sienos ne
tikslios. Psl. 22 rodomas Vil
nius Lietuvos teritorijoje, bet 
visas Vilniaus rytinis kraštas
— Lenkijoje. 276 p. žemėlapis 
neturėtų būti šiame vadovėly
je, ypač iliustruotas trispal
ve vėliava. Žemėlapiuose 288 p. 
ir 290 p. rytinės ir pietinės sie
nos nepažįstamos. Net ir virše
lio žemėlapyje berniukas už
stoja sostinę Vilnių, išryškin
damas tik Kauną, o rytinė sie
na neatitinka rusų — lietuvių 
1920 m. sutarties ir pietų va
karų kampas neįprastas matyti 
Lietuvos žemėlapiuose. Būtų

' tiksliausia naudotis “Lietu
vių Enciklopedijos" žemėla
pio sienomis, neišskiriant nei 
Vilniaus krašto, nei Suvalkų 
trikampio.

Knygos gale pridėti lietuviš
kų skaitinių vertimai, lietuvių
— anglų k. ir anglų — lietuvių 
k. žodynai, lietuviškos abėcė
lės ištarimo paaiškinimai ang
lų kalbos žodžiuose. Lietuvių
— anglų k. žodyne parodytas 
lietuviškų žodžių kitimas links
niavime ir asmenavime. Tai 
yra labai svarbu pradedan
tiems mokytis lietuviškai.

172 p. rašoma lietuviškai 
“Coloradoje”. Reikėtų rašyti 
“Kolorade", nes lietuvių kal
boje “c" niekada neskaitoma 
“k". 194 p. minimas “riebusis 
ketvirtadienis” prieš Užgavė
nes. Manau, kad autorė sumai
šė su antradieniu, nes Lietu
voje tokio papročio ketvirta
dienį nebuvo.

Aplamai, knyga yra paruošta 
labai vaizdžiai, nuosekliai 
dėstomi kalbos ir istorijos da
lykai. Ji pritaikyta ne Lietu
voje augančiam lietuviškam 
jaunimui arba mišrių šeimų 
nariams. Su šia knyga ir at
skirame sąsiuvinyje esančiais 
pratimais jaunuolis gali mo
kytis lietuviškai su maža tė
vų pagalba, kur nėra lietuviš
kos mokyklos.

Knyga yra didelio formato 22 
x 28 cm. kietais viršeliais; kai
na — $20(JAV). Taip pat yra 
“Lietuvių kalbos pratimai” pri
taikyti vadovėliui, 236 p. Kai
na $3(JAV). Mokykloms ir pla
tintojams duodama nuolaida. 
Užsisakyti šiuo adresu: A. Ka
reiva, 6959 South Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. Tel. 
(312)737-4246.

ALF. NAKAS

Ontario Stratfordo festiva
lis ruošiasi naujam spalvin
gam, ilgam 31-mam sezonui, ku
ris, įskaitant spektaklius jau
nimui, užtruks beveik pusme
tį. Normalūs, vieši spektak
liai prasidės 1983 m. birželio 
5 d. ir užsibaigs spalio 22 d. 
Visą sezoną veiks Festivalio 
ir Avon teatrai, o Third Stage 
teatras, porą savaičių vėliau 
atsidaręs, sezoną užbaigs spa
lio pradžioje.

Kuriuose teatruose ir kas 
šiame sezone žiūrovo laukia?

Festivalio teatre statomos 
keturios dramos (jų pavadini
mus, kaip visada, skelbiu ang
liškai, kad lengviau būtų su
sigaudyti bilietus perkant): 
William Shakespeare’o “Mac
beth” (spektakliai birželio 5
— spalio 21), Shakespeare’o 
“As You Like It” (birželio 7
— spalio 22); Shakespeare’o 
“Richard II” (birželio 8 — spa
lio 21); Moliere’o “Tartuffe" 
(rugpjūčio 5 — spalio 22).

Avon teatre irgi bus vaidina
mi keturi veikalai: W. S. Gil
berto ir Arthur Sullivano ope
retė “The Gondoliers” (birže
lio 6 — liepos 31); tų pačių au
torių operetė “The Mikado” 
(birželio 30 — rugpjūčio 26); 
Williamo Wycherley “The 
Country Wife” (rugpjūčio 4 — 
spalio 22); Arthur Millerio 
“Death of a Salesman” (rugsė
jo 1 — spalio 22).

Pernai įsteigta ir labai sėk
mingai pasireiškusi “Shakes
peare 3 Company” (dramos stu
dentų, pradedančių aktorių ir 
kelių scenos veteranų mišinys) 
Third Stage teatre stato dvi 
Shakespeare’o komedijas: 
“Love’s Labour’s Lost” (rug
pjūčio 13 — spalio 2) ir “Much 
Ado About Nothing” (rugpjū
čio 14 — spalio 1).

Pernai didelį pasisekimą 
turėję Third Stage teatre vėl 
vyks vadinamieji virtuozų vai
dinimai (virtuoso performan
ces), atliekami vieno aktoriaus. 
Tokiais “virtuozais” šią vasa
rą bus keturi įžymūs aktoriai: 
Douglas Campbell (sukurs poe
to ir tapytojo William Blake 
portretą); Lewis Gordon (vaiz
duos tarp Molokai raupsuotų
jų dirbusį belgų kunigą Da
mien; dėl didelio pasisekimo 
repertuaran grįžta iš praėju
sio sezono); Edward Atienza 
atliks įvairių Shakespeare’o 
charakterių vaidmenis; Irene 
Worth demonstruos Shakes
peare’o, James Joyce’o, Vir
ginijos Woolf ir kitų kūrybą. 
Visi šie aktoriai turės po ke
letą ir keliolika seansų.

Liepoj ir rugpjūty įvyks ke
letas augštos kokybės koncer
tų Festivalio teatre. Progra- 
mon įrašytos šios vokalinės bei 
instrumentinės muzikos pa
saulio įžymybės: George Shea
ring, Roberta Flack, Rob Con
nell, Mel Torme, Adam Mako- 
wicz, Ella Fitzgerald, Neil 
Sedaka, New Orleans Preser
vation Hall džiazo orkestras.

Taip pat liepoj ir rugpjūty, 
sekmadienių rytais (tarp 10.30 
ir 12 v.), vyks vadinamos įžy
mybių paskaitos (celebrity 
lectures). Kalbės W. O. Mit
chell, Anne Lancashire, Don 
Harron, John Kenneth Gal
braith, Richard Wilbur, Mar
tin Eslin, Vivian Rakoff, Ar
thur Miller. Neskelbiu jų ti
tulų, nes žinantiems pavardes 
žinomos ir asmenybės. Neskel
biu kuris kurį sekmadienį kal
bės, nes į Stratfordą atvažia
vusieji ir programos brošiūrą 
į rankas gavusieji patys viską 
susiras.

Bilietų kasa Festivalio 
teatre atidaryta nuo kovo pra
džios. Bilietus galima įsigy
ti asmeniškai ir paštu. Nuo 
balandžio 9 d. užsakymai pri-

Atsiųsta paminėti
Lidija Šimkutė, PRISIMINIMŲ 

INKARAI. Eilėraščiai. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidi
mo Fondas (7338 South Sacramen
to Ave., Chicago, IL 60629. USA). 
Tiražas — 500. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Čikaga 1982 m.. 80 
psl. Kaina — $6.00.

Antanas Tamošaitis, LITHUA
NIAN EASTER EGGS. Lithuanian 
Folk Art Institute. Approximately 
1870 pictures and 170 details of 
Lithuanian Easter Eggs. Photo
graphs and designs are from the 
originals. Printed by Litho Art 
Limited (971 College St., Toron
to, Ont. Tel. 533-4363), Toronto, 
Canada, 1982, p. 215.

imami telefonu.
Norintieji įsigyti viso sezo

no programos brošiūrą “Strat
ford Festival” (ji siunčiama 
nemokamai) gali rašyti adre
su: Publicity Department, Fes
tival Theatre, Stratford, On
tario, Canada N5A 6V2 arba 
skambinti telefonu (519) 271- 
4040.

Autoriaus pastabos
Ryšium su recenzija knygos “Lietuvos senovės paminklai"

MARIJUS BLYNAS
Dėkoju gerb. P. Lėliui už 

įdomų ir vertingą “Lietuvos 
senovės paminklų” nagrinėji
mą. Malonu, kad kritikas su
pranta visus šių laikų knygos 
paruošimo vargus (“Tėv. Žibu
riai" 1983 m. 10 nr.).

Taipgi noriu pareikšti ke
lias savo pastabas. Pirmiau
sia dėl "Nogajaus ordino”. Tai 
aiški korektūros klaida, liku
si neištaisyta. Žinoma, kad 
turi būti ne “ordinas”, bet “or
da”. Tai totorių, turkų ir kitų 
mongoliškų genčių susivieniji
mas vieno chano valdžioje.

Mano pagrindinis tikslas — 
aprašymas Lietuvos praeities 
paminklų ir jų dabartinio sto
vio. Kiti dalykai daugiau ar 
mažiau yra šalutiniai. Totorių 
puolimas 1240 m. yra paliestas 
tik keliais sakiniais. Vienas 
jų: “Apie 1240 metus Gardiną 
nuteriojo totoriai”.

Kadangi tas klausimas yra 
jau iškeltas ir gerb. kritiko 
kategoriškai paneigiamas, tai 
aš trumpai čia jį paliesiu. Kri
tikas rašo:

“Lietuva, Livonijos ordinas 
ir Naugardas buvo aplenkti ir 
palikti ramybėje". Su tuo ten
ka pilnai sutikti, nes ir Livo
nija,ir Naugardas yra šiaurinėj 
už Lietuvos. .,, gi totorių 
(Batu) puolimas ėjo į pietus 
nuo Lietuvos, Lenkijos kryp
timi. Dėl totorių vado Batu 
armijos puolimo yra įvairių 
nuomonių. Lietuvos kronikos 
rašytojai jį mini! Gerb. kriti
kas rašo: “Chano Batu totoriai 
negalėjo sugriauti nei Naugar
duko, nei Gardino,, nes jie Lie
tuvos sienų nebuvo, pasiekę”.

Štai kas rašoma tuo klausi
mu pačiame išsamiausiame, 
naujausiame ir patikimiau- 
siame istoriko R. Batūros vei
kale “Lietuva tautų kovoje 
prieš Aukso ordą” (išl. Vilniu
je 1975 m.): “Reikia pabrėžti, 
kad 1239 m. (. . .) kai kurios to
torių jėgos galėjo būti pasiųs
tos toliau į vakarus ir ten su
sidurti su Lietuva, tai mini Lie
tuvos metraščiai bei M. Strij
kovskis ... Matyt, kaip tik ta
da, kaip pažymi M. Strijkovs
kis, Erdvilas (gal Edivydas) 
galėjo pasiekti “pirmą perga
lę prieš totorius”.

Taigi esama pagrindo tvir
tinti. kad jau 1238-1239 m. ga
lėjo įvykti pirmosios Lietuvos 
kovos su Batu ordomis.

Ruošiantis žygiui į Vidurio 
Europą totoriams, be abejo
nės, reikėjo žinoti lietuvių 
jėgas, prieš kurias, matyt, ir 
buvo siunčiama kariuomenė, 
nuteriojusi Lietuvos valsty
bės pakraščius.

Lietuviškoje XVI š. tradici
joje išliko duomenų apie to
torių vadus, dalyvavusius Ba
tu antpuolyje į Rusiją ir Vi
durio Europą.

Bala ir Kadana arba Kaidu... 
Todėl 1238-1242 m. (. . Jpagrin- 
dinės Lietuvos jėgos buvo su

Meninės programos atlikėjai radijo valandėlės “Tėvynės prisiminimai” 
surengtame koncerte Toronte. Iš kairės: akompaniatorius J. GOVĖDAS, 
sol. V. MOZŪRAITYTĖ, fleitistas T. REGINA Nuotr. B. Tarvydo

Norintieji bilietų gali kreip
tis paštu arba (nuo balandžio 
9 d.) telefonu. Adresas: Festi
val Theatre Box Office, P.O. 
Box 520, Stratford, Ontario, 
Canada N5A 6V2. Telefonai: iš 
Toronto nemokamai — (416) 
363-4471; iš Detroito nemoka
mai — (313) 964-4668; iš visur 
kitur —(519) 273-1600.

kauptos prie pietryčių sienos 
— gintis nuo totorių . .. Gali
me spėti buvus didelį mūšį su 
totoriais prie Bresto maždaug 
1240-1242 m. Bresto pilis bu
vo. . . tarsi uostas ir vartai į 
lietuvišką kraštą. Todėl visiš
kai galimas daiktas, kad prasi
veržusi pro šiuos vartus toto
rių kariuomenė nusiaubė ne 
tik Bresto, bet ir Melniko. Dro- 
hičino, Naugarduko, Gardino 
apylinkes. Tai liudija vėlyva 
lietuviška tradicija (metraščių 
I-as punktas ir M. Strijkovskio 
Kronika). . . Gal būt prieš tai 
Kadanas arba Kaidu vadovavo 
į Lietuvą pasiųstai totorių ka
riuomenei .. . Totorių vadai 
(. . . Kaidu, Bala ir galbūt 
kiti), chano pasiųsti, puolė Lie
tuvos valstybės pakraščius . . . 
Lietuva po Batu antpuolio stip
rino savo gynybą, įkurdindama 
karius pasienyje, prie pagrin
dinių kelių .. . Taigi, drauge su 
daugeliu tautų prieš Batu cha
no totorius-mongolus per pir
mąjį jų antpuolį (1238-1240 m.) 
į Rusią ir Centrinę Europą 
greičiausiai kovojo ir Lietuva 
(žiūr. Lietuva tautų kovoje 
prieš Aukso ordą 106-113 psl.).

Dėl senovinių kunigaikščių 
vardų: kadangi lietuviai savo 
kronikų nerašė, o rašė kiti (ru
sai, lenkai, vokiečiai), lietuviš
ki vardai visur buvo iškraipyti 
ar net sumaišyti. .. (Erdvilas- 
Edivydas . . .). Todėl ankstyves
niųjų kunigaikščių vardus kar
tais sunku tiksliai nustatyti.

Visur tvirtinu, kad Mindau
gas kurdinosi Vilniuje! Dėl 
objektyvumo aš nurodžiau ką 
rašo kiti. Tai nėra joks mano 
tvirtinimų paneigimas. Pvz. 
daugumas mūsų istorikų laikė 
tą ordino pasakymą-parašymą 
falsifikatu, nors to niekad ne
įrodė.

Taipgi nurodžiau, kad istori
nėse knygose “Vilniaus miesto 
istorija” (išl. 1968 m.) ir “Lie
tuvos pilys” (išl. 1971 m.) Min
daugo ryšys su Vilniumi panei
giamas. Aš gi tvirtinau, kad, re
miantis naujausiais kasinėji
mų duomenimis, Mindaugas 
kurdinosi Vilniuje, nes ten tuo 
metu vyko palyginti didelė mū
rinė statyba. Apie tai rašoma 
knygoje.

Kodėl kryžiuočiai vartojo 
vardą “Ville”, kai tuo metu jie 
jau žinojo tikrąjį Vilniaus pa
vadinimą lotyniškai “Vilna”? 
Ar dėl ypatingo “gudrumo”, ar 
paprasčiausiai dėl to, kad tik
rai tokį vardą tuomet jie buvo 
sužinoję? Logiška išvada yra 
ta, kad tie jų tvirtinimai galė
jo būti tikri ir kad Mindaugas 
tikrai gyveno “in quodam civi- 
tate quae vocata ėst Ville”, tai 
yra mieste, kuris vadinamas 
Ville!

P- S. Gardino yra duoti 3 vaiz
dai: Vytauto pilies, vaizdas iš 
Brauno atlaso ir Stepono Bato
ro pilies rekonstrukcija. — 
Taipgi aprašoma ir atvaizduo
jama Vytėnų pilis.
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valdyba. minėdama Maironio 
50 metų mirties sukaktį, buvo 
paskelbusi jo vardo poezijos kon
kursų. Jam $1.000 premija, buvo 
parūpinusi Nelė-Mazalaitė-Ga- 
bienė, pagerbdama savo vyro a.a. 
Juozo Gabės atminima. Vertinto
jų komisija — pirm. Leonardas 
Andriekus. OFM, sekr. Paulius 
Jurkus, narys Vytautas Volertas 
gavo penkis poezijos kūrinių rank
raščius ir keturias jau išleistas 
knygas. Kovo 11 d. posėdyje vien
balsiai buvo nutarta Maironio 
premijų paskirti Bernardui Braz
džioniui už jo poezijos rinkinį 
“Vaidila Valiūnas".

Čikagos “Margutis”, vadovau
jamas P. Petručio, kovo 13 d. di
džiojoje Jaunimo Centro salėje 
surengė koncertų trijų menininkų 
iš V. Vokietijos. Jame dalyvavo 
mezzo-sopranas Vilija Mozūraity- 
tė, atvykusi iš Lietuvos, dainavi
mų studijuojanti Hamburge, pia
nistė Raminta Lampsatytė-Kol- 
lars.~ buvusi čikagietė. ir jos vy
ras smuikininkas Michael Kollars. 
Koncertų G. F. Haendelio. A. 
Scarlačio, A. Caldaro, J. Brahm- 
so dainomis pradėjo sol. V. Mo- 
zūraitytė. Vėliau ji savo pasirody
mų papildė K. Brundzaitės, V. 
Barkausko, J. Gruodžio daino
mis. Ilgesnį F. Liszto kūrinį smui
kui ir fortepijonui atliko Michael 
ir Raminta Kollars, visa trijulė 
— C. įves “Saulėtekį". Smuikinin
kas M. Kollars įjungė ir viena J. 
Švedo kompozicijų smuikui.

Aktorė Ingrida Blekytė šį se
zonų dirba Čikagos universite
to profesiniame klasikiniame 
"Court" teatre. Vasario 24 — ko
vo 20 d.d. ji atliko Antigonės vaid
menį to paties pavadinimo Sofok
lio tragedijoje. Jai taipgi teko 
vaidinti ankstesniuose šio teatro 
pastatymuose — G. B. Shaw ko
medijoje "You Never Can Tell". 
Dylan Thomas veikale "Under 
Milkwood". Scena I. Blekytė su
sidomėjo dar būdama vaiku Čika
goje. Dramų dvejus metus stu
dijavo Ilinojaus universitete Či
kagoje. bet stipriausių pasiruoši
mų gavo Montrealio teatro mokyk
loje. kur dėstytojais ir režisoriais 
buvo kviečiami špecialistai iš Pran
cūzijos. Britanijos. Kanados ir 
JAV. Jaunoji aktorė L Blekytė 
ypač yra dėkinga tos mokyklos me
no vadovui D. Reinui, kuris, pats 
būdamas žymiausiu Kanados akto
riumi, įdiegė meilę ne tik teatrui, 
bet ir visam vaidybos mokslui, 
dramaturgų kūriniams.

Dievo Motinos parapija Kle- 
velande vasario 27 d. surengė 
dviejų vietinių menininkių koncer
tų — mezzo-soprano Aldonos 
Stempužienės ir kanklininkės Mir- 
gos Bankaitytės. Sol. A. Stempu- 
žienei akompanavo pianistė B. 
Klonowski. Savo pasirodymui sol. 
A. Stempužienė buvo pasirinku
si L. Becthoveno. R. Schumanno, 
H. Villa-Lobos. G. Verdi kompo
zicijas. Lietuviškoje dalyje skam
bėjo — J. Gruodžio "Visur tylu". 
VI. Jakubėno "Gėlės iš šieno". 
K. V. Banaičio "Aš per naktį". 
J. Švedo "Skęstanti serenada" ir 
"Pasakų sakalas". Kanklininkė 
M. Bankaitytė atliko Alfonso Mi
kulskio “Koncertinų“. "Mergaitės 
svajonę", poemų "Ant ežerėlio 
rymojau". "Girios idilijų". Ji taip
gi buvo įjungusi ir porų kitatau
čių kompozitorių kūrinių, pati 
juos aranžavusi kanklėms.

Nelė ir Arvydas Paltinai pasi
žymėjo su estradiniu Klaipėdos 
ansambliu “Kopų balsai". Arvy
das vadovavo šiam populiariam 
ansambliui, o Nelė buvo pagrin
dine jo soliste. Muzikinės veik
los dvidešimtmetį jiedu atšven
tė Klaipėdoje, o sidabrinę sukak
tį ruošiasi švęsti JAV ir Kanado
je. Iš okupuotos Lietuvos jie bu
vo išleisti naujam gyvenimui pas 
Arvydo tėvus V. Vokietijoje. Šie
metiniame Vasario 16 minėjime 
Huettenfelde N. Paltinienė dai
navo. A. Paltinas dirigavo moks
leivių chorui. Pirmasis Nelės ir 
Arvydo Paltinų koncertas Š. Ame
rikoje yra numatytas Čikagos Jau
nimo Centre gegužės 8 d. Koncer
tų rengia radijo programa “Mar
gutis". Planuojami ir kiti koncer
tai, kurių vienas numatytas To
ronte. Jiems bus panaudotos dai
nos iš "Kopų balsų” repertuaro, 
daugiausia susietos su Baltija. 
Palanga, Nidos kopomis, meile 
gimtajai Lietuvai, jos gamtai. 
Muzikinei sol. N. Paltinienės pa
lydai bus panaudoti ansamblio 
"Kopų balsai" magnetofoniai įra
šai, kurių aparatūrų tvarkys bu
vęs ilgametis šio ansamblio vado
vas A. Paltinas.

Dešimtoji respublikinė knyg- 
ženklių paroda, surengta Vilniaus 
dailės parodų rūmuose, sutraukė 
apie 70 dailininkų. Pirmojoje pa
rodoje 1960 m. dalyvavo tik 25. 
Šiemetinę paroda papildė trys te
minės knygženklių parodos, su
sietos su Vilniumi, rrtuzika. Vil
niaus universiteto 400 metų su
kaktimi.

Simfoninis Vilniaus filharmo
nijos orkestras, diriguojamas J. 
Aleksos, savo koncertais Kaune ir 
Vilniuje paminėjo 150-tųsias J. 
Brahmso gimimo metines. Jie bu
vo pradėti šio klasiko "Antrąja 
simfornija". Programų papildė M. 
Musorgskio fantazija "Naktis ra
ganų kalne". A. Skriabino koncer
tas fortepijonui ir orkestrui, at
liktas su pianiste A. Dvarionaite.

Pirmų individualių savo darbų 
parodų Vilniuje surengė dail. M. 
Rožanskaitė, Vilniaus institutų 
baigusi prieš porų dešimtmečių. 
Lankytojų laukė 60 tapybos ir de
koratyvinės plastikos kūrinių. 
Dail. M. Rožanskaitė kuria ekspe
rimentinio pobūdžio tapybos kom
pozicijas. daug savo darbų yra 
paskyrusi šiandieninės medicinos 
temai.

Utenoje buvo rodomi trys vai
dybiniai Lietuvos kino studijos 
filmai — "Vasara baigiasi rude
nį". "Anglų valsas" ir "Atsipra
šau". Žiūrovai specialiomis anke
tomis rinko geriausių tų filmų ak
torę. Daugiausia balsų gavo Vil
niaus dramos teatro aktorė V. 
Mainelytė, atlikusi pagrindinius 
vaidmenis dviejuose uteniškiams 
rodytuose filmuose. Jai buvo įteik
ta Utenos M. Melnikaitės trikota
žo ir galcnterijos gamybinio su
sivienijimo įsteigta premija ir 
pereinamasis prizas. Geriausi lie
tuviškų filmų aktoriai dabar bus 
kasmet renkami Utenoje.

Vilniečius į savo metinį kon
certų pakvietė Vilniaus moterų 
choras "Eglė", vadovaujamas J. 
Kavaliausko. Koncertas buvo pra
dėtas A. Bražinsko "Gimtine”. M. 
Urbaičio daina “Parein jauteliai". 
L. Povilaičio kūriniu "Trys patar
lės". V. Budrevičiaus "Dainų ša
lelėj’’. populiariąja J. Naujalio 
"Svajone". Tarptautiniams klasi- •> 
kams atstovavo J. Brahmso. B. 
Britteno kūriniai. Didžiausio dė
mesio betgi susilaukė kamerinė 
P. Dikčiaus oratorija “Moters pa
veikslai". kurios teksto autorius 
yra poetas E. Mieželaitis. Orato
rijos atlikime "Eglei" talkino Vil
niaus operos bosas V. Prudniko
vas, smuikininkas R. Katilius, 
altistė A. Matulionytė ir pianistė 
L. Lobkova.

V. Mykolaičio-Putino muzėius 
1971 m. atidarytas Pilotiškių kai
me. Prienų rajone. Jam panaudota 
seklyčia, kurioje vasaros atosto
gas praleisdavo pas tėvus atvykęs 
mokslus cinus busimasis poetas 
ir rašytojas. Šio kambario sienos 
papuoštos tėvo, motinos ir jauno 
Putino portretais. Baldai yra bū
dingu Suvalkijos kaimui. Visi au
diniai — motinos, nagingos audė
jos, rankų darbas. Po stiklu kabo 
kunigaikščio Gedimino portretas, 
sukurtas paties Putino 1907 m., 
kai jis. lankydamas gimnazijų, 
buvo susidomėjęs paišyba. Šie
met. minint devyniasdešimtąsias 
V. Mykolaičio-Putino gimimo me
tines. muzėjų papildė mažam kam
barėly prie seklyčios surengta 
apžvalginė literatūrinė paroda. 
Lankytojai pasigenda ankstyvo
sios Putino vaikystės nuotraukų, 
kurių greičiausiai ir nebuvo, nes 
tais laikais niekas kaime vaikų ne
fotografavo. Seniausia Putino nuo
trauka yra iš Marijampolės gimna
zijos. kai jis buvo ketvirtoje kla
sėje. Prie jos padėtas vienam bi- , 
čiuliui skirtas Putino laiškas, ra
šytas 1910 m. Seinų kunigų semi
narijoje. įdomių V. Mykolaičio- 
Putino nuotraukų buvo gauta iš 
Lietuvos literatūros muzėjaus 
fondų Kaune. Vienoje jis mato
mas su studijų bičiuliais 1922 m., 
kitoje — su Kauno universiteto . 
dėstytojais ir studentais 1926 m. 
gegužinėje. Yra ir 1931 m. nuo
trauka iš Nicos, rašant romanų 
"Altorių šešėly". Pridėta ir pir
moji to romano laida 1933 m., ki
tos Putino knygos, rankraščiai, 
dokumentai. Plačiau atskleistas 
Kačerginės laikotarpis paskuti
niaisiais V. Mykolaičio-Putino 
gyvenimo metais. Ten jis praleis
davo vasaras, parašė daug eilėraš
čių. atsiminimus apie vaikystę, tė
vus ir namus. Beveik muzėįaus da
limi tapo Aušrakalnis ir Sakališ- 
kių piliakalnis, kur jaunystės die
nomis eidavo pasivaikščioti Puti
nas. nusivesdavo jo aplankyti at
vykusius bičiulius. V. Kst.
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Taupyk ir skolinkisPrisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI vi
KASOS VALANDOS:

š 21 milijono dolerių

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

= M O K A UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius....... 8 %
= 180-185 d. termin. ind.............. 8’/4%
= term, indėlius 1 metų.............. 8’/2%
= term, indėlius 2 metų.............. 83/4%
= term, indėlius 3 metų .............. 91/4%
= pensijų s-tą..............................  11 %
= spec. taup. s-tą........................ 7'/2%
= taupomąją s-tą ........................ 7 %
= depozitų-čekių s-tą................. 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................... 14 %
E mortgičius nuo...............11’/?%-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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Tel. 533.5454
Toronto, Ont. M6J 1W9 — ■ —

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda? Prieš mokėdami, pažiūrėkite į 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 (KOMPIUTERI)

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 M6K2M4 Telefonas 531-1331

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

■k 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 m^et
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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

482 Roncesvalles Avc., 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.) tcz-»c ddac 
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Š. Amerikos lietuvių jaunimo atstovai į būsimą V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą posėdžiavo Klevelande 
1983 m. kovo 29-30 dienomis. Pirmoje eilėje iš kairės: SIGUTĖ LENKAUSKAITĖ, MORKUS SUNGAILA. ZITA 
BERSĖNAITĖ, VITAS PLIOPLYS, RAMUTĖ KEMEŽAITĖ. Suvažiavimą rengė KLJS ir JAV LJS valdybos

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psi.) 

konservatorių partijos narių, 
kurie balsuoja už J. Clarkui 
ir B. Mulroney palankius at
stovus. Partijos konstitucija 
leidžia narių sąrašus padidin
ti naujais,'bet jie turi būti 
įjungti penkios dienos prieš 
atstovų rinkimus, sumokėję $2 
nario mokestį. Konstitucija 
taipgi neapriboja balsavimo 
teisę turinčio naujo nario am
žiaus, nenustoto privalomo 
laiko ryšiams su partija. Šiais 
paragrafais dabar naudojasi 
daugiausia J. Clarko ir B. Mul
roney rėmėjai. Jie sudaro nau
jų partiečių sąrašus, parūpina 
apmokėtas nario korteles. Į 
apylinkes, kuriose dabar ren
kami atstovai suvažiavimui, 
suvežami net vaikai ir šiaip 
pripuolami asmenys. Ši takti
ka ypač pasireiškė Kvebeko 
apylinkėse. Toronte staiga bu
vo susidomėta kaikuriomis et
ninėmis grupėmis. Vienon a)5y- 
linkėn staiga buvo įjungta gru
pė kiniečių, kurie netgi ne
moka anglų kalbos, neturi jo
kios sampratos nei apie kon
servatorių partijos politiką, 
nei apie kandidatus į vadus.

Susidaro įtarimas, kad vado 
rinkimus iš anksto norima iš
spręsti ne atstovų suvažiavi
me, o pačiose apylinkėse. At
seit, rinkimus laimės tas kan
didatas, kuriam pavyks susi
žvejoti daugiausia už jį bal
suoti įsipareigojusių atstovų. 
Tokią taktiką pastebėjo ir kon
servatorių partijos pirm. P. 
Elzinga, žadantis peržiūrėti 
konstituciją, bet tai tebus ga
lima padaryti po naujo vado 
rinkimų birželio 9-12 d.d. Su
kviestas specialus kandidatų į 
vadus ar jų atstovų pasitari
mas Otavoje nepajėgė tokios 
taktikos sustabdyti. Ją ypač 
aštriai kritikavo kandidatas 
j vadus D. Crombie, buvęs To
ronto burmistras, dabartinis 
konservatorių parlamentaras. 
Jis atvirai prašneko apie mo
ralinę konservatorių krizę ir 
netgi politinį banditizmą, ku
ris gali padaryti daug žalos 
konservatorių partijai kana
diečių visuomenėje.

Gallupo instituto kovo pra
džioje atliktas viešosios nuo
monės tyrimas liudija, kad da
bar už konservatorius balsuo
tų 50% apsisprendusių kana
diečių, už liberalus — tik 30%. 
už NDP socialistus — 17% To
kios milžiniškos persvaros 
konservatoriai neturėjo nuo 
J. Diefenbakerio laikų. Ka
dangi šiuo metu konservato
riai neturi vado, tenka many
ti, kad kanadiečiai juos pa
sirenka tik kaip stipriausią 
opozicinę partiją, kad ji pa
keistų liberalus. Kai buvo da
romas viešosios nuomonės ty
rimas, nešvari kandidatų j va
dus taktika dar nebuvo pasie
kusi spaudos puslapių. Dabar 
tie konservatorių rėmėjai jau 
gali būti pakeitę savo nuomo
nę. Sukta kandidatų kova gali 
sumenkinti visos partijos pres
tižą. Negalima užmiršti, kad 
ligšioliniuose viešosios nuo
monės tyrimuose konservato
rių partija visada gaudavo dau
giau balsų negu jos vadas J. 
Clarkas. Vadų lentelėje jis vi
sada atsidurdavo trečioje vie
toje po P. E. Trudeau ir E. 
Broadbento.

Pigesniu .JAV paštu susido
mėjo arčiau sienos esančios 
kaikurios kanadiškos institu
cijos, turinčios didesnį susi
rašinėjimą su savo klientais 
JAV. Iš Kanados ten siunčia
miems laiškams reikia 37 cen
tų ženkliuko. JAV paštas už 
vietinius laiškus ir tuos, ku
rie siunčiami Kanadon, ima tik 

20 centų. Tos kanadiškos insti
tucijos savo laiškus klientams 
JAV nuveža į artimiausią JAV 
pašto skyrių. Už amerikietišką 
20 centų pašto ženklą ten ten
ka sumokėti nepilnus 25 kana- 
diškus centus, kai Kanados 
paštui būtų reikėję atiduoti 
37 centus. Vienu laišku sutau
poma net 12 kanadiškų centų. 
Susidaro didelė suma, kai 
siunčiami šimtai laiškų. Svar
biausia, kad jie daug greičiau 
pasiekia adresatus, nes JAV 
pašto paslaugos spartesnės už 
Kanados pašto. Tokie laiškai 
grąžinami, jeigu siuntėjo adre
sas yra Kanadoje. Ši problema 
lengvai buvo išspręsta i'šsinuo- 
mojimu pašto dėžutės JAV pa
sienio pašte. Siuntėjas tada 
savo adresu duoda JAV pašto 
skyrių su jame išsinuomota 
dėžute. Tarptautinės pašto 
taisyklės lieka nepažeistos. 
Naudojamasi ne tik pigesnė
mis. bet ir gerokai greitesnė
mis JAV pašto paslaugomis.

Gėdingas ...
(Atkelta iš 1-to psi.) 

lerborgo uosto sovietinis lai
vas “Beloostrov” išgabeno į 
rytus 146 baltiečius. iš ku
rių devyni buvo lietuviai ir 
septyni estai, likusieji 130 lat
viai.

Štai švedų Maskvai išduo
tųjų lietuvių karių sąrašas: 
majoras Pranas Ambraziūnas, 
kapitonas Voldemaras Lan- 
gys, vyresnieji leitenantai 
— Jonas Jančys ir Justas Ple- 
vokas, leitenantai — Vincas 
Lengvelis ir Soteras Vosylius, 
gydytojas Vincas Zinkevičius, 
puskarininkis Vacys Ingelevi- 
čius ir grandinis Stasys Dran- 
seika. Tolimesnis jų likimas 
beveik nežinomas.

A. Lembergas

Simcoe, Ontario
I’AGERBTUVĖS. Š. m. balan

džio 3 d. susirinkę giminės ir pa
žįstami (apie 40 asmenų) pas Emą 
ir Bronių Gudinskus paminėjo 
pastarojo 70 metų amžiaus sukak
tį. Svečių tarpe buvo ir Delhi Šv. 
Kazimiero par. klebonas kun. L. 
Kemėšis su kun. dr. J. Gutausku. 
Pastarajam sukalbėjus maldą, 
programai vadovavo sukaktuvi
ninko brolis Kazys iš Hamiltono. 
Kun. dr. J. Gutauskas savo kalbo
je pasveikino sukaktuvininką ir 
palinkėjo geros sveikatos. Visi 
savo linkėjimus išreiškė daina 
“Ilgiausių metų" ir gražia dova
na — dail. Veselkos drožiniu. Su
kaktuvininkas visiems nuožirdžiai 
padėkojo. Dalyvis

Kūrėjas-savanoris ANTANAS ŠUKYS 
(kairėje) buvo pagerbtas Vasario 16 
minėjime St. Catharines. Ont.. mies
te. Jis yra dalyvavęs Lietuvos nepri
klausomybės kovose ir už tai apdo
vanotas dviem Vyčio kryžiais. Yra 
išleisdinęs atsiminimų knygą “Du 
mediniai ir trys geležiniai kryžiai". 
Dešinėje — inž. J. V. DANYS, KLB 
krašto valdybos vicepirmininkas, 
skaitęs paskaitą minėjime

Skautų veikla
• Sukaktuvinės 1983 m. “Auš

ros” stovyklos dainą parašė ps. R. 
Fabijonienė ir muz. Faustas Stro- 
lia. Jos žodžiai:

Kviečia seses Aušra patekėjus. 
Kviečia brolius Kanados miškai. 
Mūs skautybės. Aušros jubiliejus - 
Aidi pievos, laukai ir šilai.

Į padangę trispalvė pakyla. 
"Jubiliejus”— kartoja daina: 
Vakarais prie laužu vėl prabyla 
Kunigaikščiu laisva Lietuva.
Broliai, sesės į Baltiją plaukia. 
Oro skautai į Vilnią nuskris. 
Ten toli Lietuva mūsą laukia. 
Ir Aušra vėl tėvynei nušvis!

• Balandžio 14 d.. 7.30 v.v.. pas 
Alg. Slapšį šaukiama visų sk.-vy
čių sueiga. Prašoma atsinešti po 
$5 nario mokestį. Kandidatais 
priimti: A. Radzevičius, R..Trum- 
pickas. J. Zenkevičius, G. Sen- 
džikas ir A. Kišonas. Č. S.

Iškilūs sportininkai
Vitas Gerulaitis be didesnių 

pastangų laimėjo arabų Kuvaite 
įvykusį teniso turnyrą. Belgijos 
uždarų patalpų pirmenybėse pa
siekė pusbaigmį. kur pralaimėjo 
turnyro laimėtojui australui P. 
McNamarai 6-2, 7-6. Baigminia
me žaidime McNamara. įveikęs I. 
Lendi 6-4, 4-6, 7-6, laimėjo pirmą 
vietą. V. Gerulaičio ir McNamaros 
laimėjimų santykis šiuo momentu 
yra 2-2. Šį turnyrą V. Gerulaitis 
yra laimėjęs 1982 m. Tuomet pus- 
baigmyje jis įveikė J. Connors 
6-2, 6-4 ir baigminiame žaidime 
— M. Willander 4-6. 7-6, 6-2.

Leonas Rautinšas susilaukė 
pagyrimo ir Amerikos spaudoje. 
Pažymėtas kaip geriausias pasuo- 
tojas universitetų krepšinio žai
dimuose. Jo komanda pakviesta į 
didžiulį JAV universitetų krepši
nio turnyrą, kuris įvyks krepši
nio pirmenybėms pasibaigus. Ja
me dalyvaus 52 komandos. Sirakū
zų universiteto komanda yra dau
giausia taškų įmetanti komanda, 
kurios vidurkis siekia 87 per 
rungtynes. Ir čia Leonas yra daug 
prisidėjęs. Neseniai vykusiame 
Big East Conference turnyre Si
rakūzai įveikė Georgetovvną 79-72. 
L. Rautinšas iškovojo 18 tašku. 
Tačiau pusbaigmyje jo komanda 
nelauktai pralaimėjo Bostonui. 
Galimas dalykas, Klevelando 
profesijonalų krepšinio koman
da persikels į Torontą. Toje 
komandoje galbūt matysime žai
džiant ir L. Rautinšą.

Rimas Karpis sėkmingai žaidžia 
krepšinį Burnhamthorpe mokyk
loje. 6-5 pėdų krepšininkas žai
džia visose pozicijose ir per rung
tynes sumeta vidutiniškai po 17 
krepšiu. Neseniai Įvyko Etobi
coke mokyklų North-South rungty
nės, kuriose R. Karpis įmetė dau
giausia krepšių. Buvo išrinktas 
geriausiu South komandos žaidė
ju.

Edvardas Andrulis. Vyčio lau
ko tenisininkas, priklauso North
field Racquet Club Waterloo ir 
yra šio klubo vadovas. A. S.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo 

valdyba yra apsvarsčiusi ir 
priėmusi naują 1983 m. sezono 
turnyrų planą. Primena, kad pir
masis šio sezono turnyras įvyks 
š. m. balandžio 23 d. Hornby 
Towers golfo laukuose 11.30 v.r. 
Kviečia dalyvauti ir dar nepri
klausančius TLG klubui golfinin- 
kus bei svečius.

Ateityje turnyrų datos nebus 
skelbiamos spaudoje. Prašoma 
sekti jas TLG klubo 1982 m. se
zono leidinyje. Jis jau yra iš
leistas ir kas dar neturi galės 
gauti pirmojo turnyro metu arba 
vėliau. Klubo nariui Jonui Ba
naičiui už nemokamą šio leidinio 
atspausdinimą nuoširdžiai dė
kojame.

Šio turnyro metu bus pradeda
mos dviejų minusų sistema sezo
no tarpusavio varžybos, į kurias 
yra užsirašę 32 klubo nariai. Sig. K.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171.663-9096.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8 % už 90 dienų term, indei. 
81/4% už 6 mėn. term, indėlius 
8’/z% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
9’/4% už 3 m. term, indėlius

11 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7'/z% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 13 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 111/4%
2 metų .................... 12 %
3 metų .................... 13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų........ 11
(variable rate)

AKTYVAI virš 33 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki S50.000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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 (kainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LfPAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

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

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -------------- , ------- ---------------
Etobicoke, ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Steve Ignatavičius, b.a., b.phe, b.e<l
patarnauja investacijų ir šėrų srityje.

Jis atstovauja bendrovei Housser a. Co. Ltd. (įsteigta 1917 m.), 
kuri yra narė The Toronto Stock Exchange, The Investment 
Dealers Association of Canada. Duodama nuolaida už patar
navimą iki 80% T.S.E. irT.C.O. tranzakcijose.

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

ASM ENINIUS ir KOMERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS 
(INCOME TAX)

patikimai ir tiksliai Jums apskaičiuoja ir užpildo mokesčių 
srities patarėjas (consultant)

Vladas Geringas.
Dėl informacijos skambinkite Toronte savaitės dienomis tarp 9 v.r. 
ir 5 v.p.p. tel- 362-0167 arba tel. 537-3508 (lietuviškai).

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZlllctQtP Simpson's, 176 Yonge St., 
rlllalCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
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Dr. Aleksui Valadkai išvy

kus į gydytojų suvažiavimų, 
nuo balandžio 16 iki gegužės 
1 d. jį įstaigoj (2299 Dundas 
St. W., tel. 531-2933) pavaduos 
dr. Mikas Valadka. Namų tele
fonas — 763-6274.

Parapijų ir organizacijų 
suvažiavimas, šaukiamas KLK 
Centro, įvyks balandžio 30, 
šeštadienį, 10 v.r., Toronte, 
Prisikėlimo parapijos patalpo
se. Ten bus aptariami didieji 
kazimierinių metų renginiai 
Kanadoje. Dalyvauti kviečia
mi parapijų tarybų bei komi
tetų nariai ir katalikiškų 
organizacijų atstovai.

Motinos Dienos pietus su vy
nu Anapilio salėje ruošia Lie
tuvos Kankinių parapijos jau
nų šeimų sekcija gegužės 8, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Valgius 
pagamins J. Bubulienė. Bilie
tai gaunami sekmadieniais po 
pamaldų Lietuvos Kankinių 
par. salėje arba pas dr. E. 
Birgiola vakarais tel. 274-3967. i’ ■

Pasaulio estų festivalis, 
ketvirtas iš eilės, rengiamas 
Toronte š. m. liepos 8-15 die
nomis. Numatyta grandiozinė 
programa, kurių atliks 1000 
dainininkų, orkestrai, šokė
jai, gimnastės, solistai, ak
toriai, dailininkai, sportinin
kai ... Šis estų festivalis 
yra įjungtas į Toronto mies
to 150 metų sukakties rengi
nių programų. Estų festivaly
je numatyti net 52 renginiai, 
įvairių organizacijų suvažia
vimai, šokių vakarai. Numaty
tas Toronto simfoninio orkest
ro koncertas, diriguojamas 
estų muziko Neeme Jaervi. Jis 
atliks estų ir suomių kompo
zitorių muzikų. Didžiausias 
renginys bus dainų šventė 
Maple Leaf Gardens. Į rengi
nius, kuriuose kalba nėra kliū
tis, kviečiami ir kitataučiai. 
Festivalio rengėjų komiteto 
pirmininku yra Toomas Metsa- 
la (958 Broadview Ave., Toron-

, to, Ont. M4K2R6).
Sukaktuvinė LSS-gos 65 me

tų stovykla įvyks š. m. liepos 31
— rugpjūčio 13 d.d., Woodland
Trails Camp, Aurora, Ont,
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apie 40 km nuo Toronto. Ja ren
gianti LSS vadovybė nustatė 
mokestį, paruošė programas, 
pakvietė pareigūnus, išpla
navo pastovykles, stovyklavi
mo būdų ir atliko daug kitų 
paruošimo darbų. Ūkiniams 
reikalams (stovyklavietės 
nupmojimas, sutartys su ka
nadiečiais, stovyklavietės 
pritaikymas mūsų reikalavi
mams, transportas, maitini
mas) sudarytas prie Kanados 
rajono vadijos specialus or
ganizacinis k-tas, kuriam uo
liai vadovauja ps. Algis Sen
kus, vienas iš “Woodland 
Trails” vadovų paruošimo ins
truktorių.

Tėvai yra kviečiami leisti 
savo vaikus skautus į šia sto
vyklų, kurioje žada būti apie 
800 jaunimo iš įvairių kraštų 
ir miestų. Tokios platesnės 
apimties stovyklos būna kas 
penkeri metai. Šį kartą Toron
to pašonėje būsianti tokia sto
vykla yra retesnė proga daly
vauti visiems. Smulkesnes in
formacijas teikia tuntininkai 
ir “Skautų veiklos” skyrelis 
“T. Žiburiuose". .

Savo vyro a.a. Jono Mikšio 
atminimui žmona Antanina 
iš Hamiltono paaukojo “T. Ži
buriams” $50.

A.a. Antano Smito atmini
mui S. ir J. Skučai iš Montrea- 
lio paaukojo “TŽ” $15.

Naują vėliavą įsigijo KLK 
Moterų Dr-jos Lietuvos Kan
kinių par. skyrius, amžiumi 
pirmasis Kanadoje. Ją pašven
tino skyriaus dvasios vadas 
kun. J. Staškus balandžio 10 
d. Vėliavos krikšto tėvais bu
vo O. Ottienė, dr. A. Valadka, 
sn., D. Valadkienė ir dr. M. 
Valadka, jn. Vaišių metu sky
riaus pirm. G. Trinkienė pasa
kė atitinkamą kalbų, išreikš
dama padėką vėliavos krikšto 
tėvams, ypač dail. Sauliui Jaš- 
kui, kuris nemokamai paruošė 
vėliavos projektą. Šios iškil
mės proga skyrių sveikino KLK 
Moterų Dr-jos centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė, Pri
sikėlimo skyriaus atstovė D. 
Bražienė, Anapilio Moterų Bū
relio atstovė D. Barkauskienė, 
Lietuvos Kankinių par. tary
bos pirm. J. Andrulis. Vi
siems nuoširdžią padėką iš
reiškė skyriaus pirm. G. Trin
kienė.

Toronto Maironio mokyklai 
reikalinga finansinė parama. 
Tuo tikslu per sekančias dvi 
savaites bus ‘renkami pinigai 
iš visuomenės. Aukotojai gali 
aukas įnešti ir į mokyklos są
skaitas abiejuose Toronto ban
keliuose.

Valdžia apmoka tiktai dalies 
mokytojų atlyginimą. Likusieji 
mokytojai turi būti apmokėti 
iš tėvų metinio mokesčio už 
mokslą. Šiais metais tas mokes
tis yra pakeltas, stengiantis 
subalansuoti mokyklos išlai
das. Daugiau didinti mokesčio 
negalima, nes mokykla turi bū
ti prieinama visiems.

Mūsų skaičiui mažėjant, atė
jo laikas kelti profesijonali- 
nį mokyklos lygį ir tobulinti 
švietimo priemones. Norint pa
siekti gerų rezultatų, yra bū
tina, kad mūsų mokykla visais 
atžvilgiais būtų lygi viešosioms 
mokykloms ar net ir pranašes
nė.

Naujasis daugintuvas (multi
plikatorius), įsigytas visos To
ronto kolonijos paramos dėka, 
jau sudarė naują atmosferą 
mokykloje. Daugintuvo prie
žiūra betgi reikalauja nuola
tinių išlaidų. Sekantis projek
tas yra — platesnės apimties 
mokyklos bibliotekėlė. Kasmet 
leidžiamas mokyklos leidinys, 
naudingas ir plačiajai visuo
menei, atsieina maždaug 
$2,000. Mokiniai taipgi lei
džia savo laikraštėlį.

Tiktai bendromis pastan
gomis užtikrinsime Toronto 
lietuvių kolonijos lietuvišką 
jauniausios kartos švietimą 
ir parodysime entuziastingai 
mokyklos vadovybei, kaip ver
tiname jos darbą.

Toronto Maironio mokyklos 
finansų komitetas.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo po $25 Jonas Stankus ir 
Toronto Lietuvių Medžiotojų 
ir Žūklautoji! klubas “Tauras”.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa, 
įvertindama “TŽ” paslaugas 
informacijos srityje, paaukojo 
$25.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
472 Roncesvalles A ve.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami
susitarus telefonu

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

(4 16) 233-3323
Pranas Barauskas 
Antanas Genys 
Juozas Gudas 
Vacys Žižys 
Arūnas Strasdas - 
bendradarbis Floridoje

233-4741
231- 2839
270-5256
232- 1990

(305)626-7406

IN THE

“Ali THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD"

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

• VIENYBĖJE SUKO VOJANČIA TA UTA!
Bp Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos bus š. m. 

birželio 25 — liepos 4 dienomis Čikagoje.
V-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso studijų 
dienos ir kongreso uždarymas bus liepos 11-24 
dienomis Kanadoje. Suvažiuos šimtai jaunimo 

atstovų iš visų kraštų. Mūsų tautos ateitis — mūsų jaunimas!
Lėšų telkimo komitetas Kanadoje kviečia visus Kanados lietuvius nuoširdžiai remti šią di
džiąją šventę. Atsiųskite savo auką neatidėliojant. Iškirpę šį mūsų prašymą, pasiųskite paštu.

$ ..................................................................................................................................
Pavardė, vardas ........................................................................................................

Adresas ............................................... .......................................................................

Aukos $15.00 ir daugiau atleidžiamos nuo pajamų mokesčio.
Čekius rašyti:PLD — Jaunimo Kongresui. Adresas: 21 Cosmo Road, Toronto, Ont. M8X 1Z3 

Dėkojame iš anksto.

v 
PLJK 
1983

Metiniam “Gintaro” subatva- 
kariui, kuris įvyks balandžio 
23 d. Anapilyje, krikšto tėvai 
p.p. Kazlauskai, Kuzmai, Liui-
mos, Steponaičiai ir Valadkos 
paaukojo loterijai po “gėry
bių staliuką”, kuriuos galima 
bus laimėti subatvakario me
tu. To vakaro šeimininkė J. 
Bubulienė paaukojo loterijai 
“skanumynų staliuką”. Bilie
tus galima gauti pas B. Stanu
lienę 231-4937, O. Radzevičie
nę 827-5620 ir abejose parapi
jose po Mišių. Inf.

Filatelistinis vokas. Lietu
vių Filatelistų Draugija To
ronte išleido specialius paš
to vokus žymiems mūsų tautos 
įvykiams paminėti: 50 metų 
Dariaus-Girėno perskridimo 
per Atlantą ir jų tragiško žu
vimo, 100 metų nuo pirmojo 
lietuviško laikraščio “Aušra” 
išleidimo. “Aušros” voke pa
vaizduota pirmieji “Aušros” 
numeriai, knygnešys. Tolumo
je matyti Jurgio Dilkaus dar
žinėlė, kurioje buvo slepia
mos lietuviškos knygos ir laik
raštis “Aušra”. Tai buvo tarsi 
pašto centrinė. Knygnešių at
nešta spauda buvo slepiama 
daržinėlėje, o vietiniai gy
ventojai išnešiodavo po apy
linkę. Rusų žandarams suse
kus, daržinėlėje buvo pada
ryta krata, surasta draudžia
mos lietuviškos spaudos. Dar
žinėlės savininką Jurgį Dil- 
kų su žmona suėmė ir išvežė į 
Panevėžio kalėjimą. Nuo to lai
ko jų likimas nežinomas.

Tų vokų galima gauti pas 
LFD narį K. Kaminską (25 Nor' 
ma Cres., Toronto, Ont. M6P 
3G9, Canada) ir lietuviškų 
knygų kioskuose. Kaina — 25 
et. (štampuoti ir kanceliuoti, 
plius pašto ženklai). Inf.

Lenkų laikraštis “Zwiucko- 
wiec” 1983.11.24 išspausdino 
ilgoką informaciją apie Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga KLB krašto valdybos su
rengtą kitataučių svečių pri
ėmimą Prisikėlimo salėje. In
formacijoje suminėti dalyva
vę valdžios pareigūnai, tau
tybių atstovai. Iš lenkų daly
vavo Kanados lenkų kongreso 
pirm. J. Kaszuba su žmona, 
pabėgėlių globos komiteto 
pirm. H. Szymanski, Kanados 
lenkų tyrimo instituto dir. R. 
Kogler ir ZG organizacijos 
ižd. W. Zalutynska.

“The Globe a. Mail” 1983.11.26 
išspausdino informaciją apie 
bylą, liečiančią necenzūruoto 
filmo rodymą, kurioje mini
mas ir Al. Razutis iš Vanku
verio, kaip filmo “A Message 
From Our Sponsor” direkto
rius. Nubausti iki $2000 ir/arba
vienerių metų kalėjimo baus 
me festivalio rengėjai, bet Al 
Razutis išteisintas. 1981 m 
buvęs rodomas kitas Al. Ražu 
čio filmas “Cut the Censor” 
Ten buvo pornografinio ele 
mento ir dėlto susilaukė po 
licijos įsikišimo.

A.a. Tomo Prakapo atmini
mui paaukojo “T. Žiburiams” 
$10 Janina Pacevičienė.

Pagerbdami a.a. Vytautą Vin
gelį, vietoje gėlių paaukojo 
“T. Žiburiams” — J. ir A. Kut- 
kos iš Wellando $25. J. ir E. 
Bukšaičiai, V. ir L. Pevcevi- 
čiai — po $24, G. ir J. Petkevi- 
čiai $20.

Kanados Lietuvių Lėšų Telkimo Komitetas

® SKAITYTOJAI l’ASISAKO
SUMAIŠYTAS STRAIPSNIS

Malonu matyti savo straipsnį 
“Šimtametis Krėvė” “T. Žiburiuo
se”, tik labai gaila, kad dviejuose 
numeriuose padarytos tam tikros 
painiavos, straipsnį belaužant. 
Nenorėčiau būti skaitytojų apkal
tintas dėl teksto supainiojimo.

V. Maciūnas
Red. pastaba. Taip, spaustuvėje 

belaužant tekstą per neapsižiū
rėjimą buvo sumaišytos pastrai
pos. 10 nr. skirsnelyje “Dainavos 
padavimai” įsiterpė gabalas, pri
klausantis prie skirsnelio “Vieni
jantis Šarūnas", kuris įdėtas į 11 
“TŽ” nr. Tikimės, kad skaityto
jai galės atstatyti loginę minčių 
eigą. Apgailestaudami už šį neap
sižiūrėjimą, atsiprašome autorių 
ir skaitytojus.

"ABIEM KOJOM" '
Labai retai mūsų laikraščiuo

se pasitaiko tokio visais atžvil
giais augšto žurnalistinio lygmens 
rašinių, kaip kad “TŽ" kovo 10 ve
damasis “Abiem kojom". Minties 
brandumu, logikos ryškumu ir iš
sireiškimo įtaigiu paprastumu 
tai tikras laikraštinis, anot Vaiž
ganto, deimančiukas. Sveikinu ir 
autorių, ir redaktorių!

V. Vaitiekūnas

AR VERTA?
Š. m. pradžioje Kanados Lietu

vių Katalikų Centras kreipėsi į 
Kanados vyskupus, prašydamas 
kovo 6 dieną paskelbt mąldos už 
Lietuvą dieną ir paminėt ją ti
kinčiųjų maldose, kurios yra skai
tomos Mišiose. “TŽ” 11 nr. radau 
eilę laiškų, gautų iš Kanados vys
kupų, jų tarpe ir Pembroke, Ont., 
vyskupo J. R. Windle, kurio ka
tedros parapijai aš priklausau. 
Visi vyskupų laiškai buvo labai 
gražūs ir žadantys patenkinti Kat. 
Centro prašymą. Įdomu būtų ži
not, kaip plačiai tas prašymas bu
vo įvykdytas? Čia, Pembroke, yra 
trys angliškos ir viena prancūziš
ka parapija. Mano žiniomis, Lietu
va buvo paminėta tik vienoje 
angliškoje šventovėje, ir tai ne ka
tedroje. Vienas tautietis, gyvenan
tis 30 mylių nuo Pembroko, irgi 
man pasakė, kad jo šventovėje Lie
tuva nebuvo paminėta. Todėl kyla 
klausimas, ar verta kreiptis į vys
kupus su mūsų prašymais, kuriuos 
jų kunigai užmiršta ar ignoruoja? 
Bene prieš porą metu jau toks pra
šymas buvo išsiuntinėtas vysku
pams ir gauti teigiami atsakymai, 
bet pvz. Pembroke katedroj ir ta
da Lietuva nebuvo minima. Kai 
Lenkijoje buvo įvestas karo sto
vis, buvo raginama šventovėje 
melstis už ją. Matant tokius fak
tus, atsiranda nusivylimą kelian-> 
čios mintys. Paminėtina, kad daug 
Kanados kunigų, ypač jaunesnių, 
nežino nei Lietuvos, nei kad ji 
katalikiškas kraštas, nei ką ti
kintieji turi ten pergyventi.

r

Atėjo laikas keisti mūsų veik
los taktiką, jei tikimės pozityvių 
rezultatų. Šiais metais į “Catho
lic Register” bendradarbių eiles 
įsijungė ir lietuvaitė Vida Žalnie- 
riūnas. Manyčiau, kad su jos pa
galba Lietuva ir jos vargai galė
tų būti dažniau skelbiami, nors ir 
tik religinio pobūdžio spaudoje. 
Iki šiol “Catholic Register” tik 
sykį į keletą mėnesių įsidėdavo 
gana trumpas žinutes apie Lietu
vą, ir tos pačios būdavo tokios mig
lotos, kad eilinis Kanados skaity
tojas tikriausiai nesusidarydavo 
tikro vaizdo ir gal manydavo, kad 
tai tik pavieniai atsitikimai. Mes 
girdėjom Kanados vyskupą pa
reiškimus, liečiančius Salvadorą. 
Gvatemalą, Nikaragvą, bet niekad 
nieko negirdėjom apie Lietuvą, o 
jau būtų, nors ir su dideliu pavė
lavimu. laikas išgirst jų pasisaky
mą ir šiuo reikalu. M. K. M.

Red. pastaba. Mūsų turimomis 
žiniomis, š.m. kovo 6 d. daugelyje 
vietų Kanadoje Lietuva buvo pa
minėta tikinčiųjų maldose. Visa 
eilė vyskupų savo biuleteniuose 
bei laiškuose skatino parapijų 
klebonus įjungti Mišiose maldą 
už persekiojamą Lietuvą. Kadan
gi tai nėra įsakymas, o tiktai pa
raginimas, nevisi klebonai pa
klūsta. Visdėlto per visą Kanadą 
susidaro pakankamai gausus para
pijų skaičius, prisimenantis Lie
tuvą. Daugelio metų patirtis ro
do, kad ši KLK Centro iniciatyva 
didžiai naudinga ir tęstiną. Gal
būt šalia kreipimosi į vyskupus 
reikėtų atskirai kreiptis ir į kle
bonus bei juos atitinkamai infor
muoti apie Lietuvą. Bet tai parei
kalautų daug išlaidų ir darbo. 
Pembroke ir kitur gyveną lietuviai 
galėtų ateiti į talką, tiesiogiai in
formuodami savo kitataučius kle
bonus apie Lietuvą ir prašydami 
įjungti ją į tikinčiųjų maldas, ypač 
Tikinčiosios Lietuvos Dieną — 
pirmąjį kovo sekmadienį.

Šypsenos
• Maža to, kad dabartiniai 

džentelmenai autobuse sėdi, o 
moterys stovi — tuo pat metu 
jie dar ir flirtuoja su jomis.

Stipresnis už stipruolį
Londono cirke stipruolis iš

spausdavo citriną ir pasiūly
davo 1000 svarų tam, kas iš
spaus dar nors vieną lašą. Aiš
ku, niekam nepavykdavo, kol 
vieną kartą smulkaus sudėji
mo žmogelis iš išspaustos cit
rinos išsunkė dar vos ne pu
sę puodelio skysčio. Pritrenk
tas stipruolis paklausė:

— Kas jūs esate?
— Mokesčių rinkėjas, — at

sakė žmogelis.

1 983 metų
EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Gegužės 19
Birželio 16

Kunigo Ylos pagerbtuvės
Torontiečiai, negalėję da

lyvauti a.a. kun. Stasio Ylos 
laidotuvėse Putname, surengė 
specialias pamaldas balandžio 
10 d.. 7 v.v., Prisikėlimo šven
tovėje ir pagerbtuves — akade
miją — salėje. Mišias už velio
nį koncelebravo kunigai — A. 
Simanavičius, OFM, J. Staškus, 
Pr. Gaida, B. Pacevičius, E. 
Jurgutis, OFM, L. Januška, 
OFM. Pamoksle kun. Pr. Gai
da kalbėjo apie Velionį kaip 
krikščioniškos ugnies nešė
ją, skleidusį ją žodžiu, raštu, 
kančia ir pavyzdžiu bei savo 
darbais įsirikiavusį didžiųjų 
Lietuvos kunigų eilėn. Giedo
jo D. Viskontienė, L. Damb
rauskaitė ir D. Pranaitienė. 
Vargonavo J. Govėdas.

Pagerbtuvių iškilmėje rašy
tojas J. Kralikauskas litera
tūriniame savo žodyje išryški
no Velionį kaip kūrėją ir žmo
gų, sušvitusį Lietuvos bei iš
eivijos padangėje ryškia as
menine ir kūrybine šviesa. 
Sesuo O. Mikailaitė, “Eglutės” 
redaktorė, paskaitė ištraukų 
iš a.a. kun. St. Ylos grožinės 
kūrybos. Savo pagarbą bei dė

kingumą Velioniui išreiškė 
trumpomis savo kalbomis — 
moksleivių ateitininkų var
du L. Vaitonytė, studentų 
at-kų — M. Sungaila, sendrau
gių — dr. O. Gustainiene, skau
tų — L. Saplys. Apie Velionį 
kaip ateitininkų dvasios va
dą kalbėjo E. Girdauskas, il
gokai darbavęsis su Velioniu.

Meninę dalį atliko sol. L. 
Marcinkutė, akompanuojama 
muz. St. Gailevičiaus. Ji pa
giedojo rimties momentui pa
rinktus kūrinius — A. Stra- 
dellos, F. Durantės, Ch. Gou
nod, F. Schuberto.

Šiai iškilmei pirmininkavo 
V. Bireta, pradžioje taręs 
įvadinį žodį ir pabaigoje iš
reiškęs padėką religinės bei 
akademinės programos atlikė
jams. Nup scenos į šios iškil
mės dalyvius žvelgė didelis 
Velionies portretas, paruoš
tas A. Petrausko, papuoštas 
gėlėmis ir velykinio Prisikė
limo žvake.

Iškilmę surengė N. Pradėto
sios Marijos vienuolijos sese
lės, talkinamos organizacijų 
ir pavienių asmenų. D.

Spaudos balius
Tradicinis “T. Žiburių” 

spaudos balius balandžio 9 d. 
Anapilio salėje susilaukė gau
sių dalyvių. Erdvioje salėje 
buvo matyti svečių bei vieš
nių ne tik iš Toronto-Missis- 
saugos, bet ir tolimesnių apy
linkių — Hamiltono, St. Catha
rines, Delhi, Londono, Wind- 
soro, Otavos bei kitų. Netrūko 
ir jaunimo, kuris ne tik sceni
nę programą atliko, bet ir sma
giai linksminosi bei dainavo.

Vakaro programą pradėjo 
KLK Kultūros Dr-jos “Žibu
riai” pirm. dr. S. Čepas, pri
mindamas “Aušros” šimtmečio 
sukaktį ir iškilaus “TŽ” bend
radarbio a.a. kun. St. Ylos mir
tį bei pakviesdamas pagerbti 
jį minutės tyla.

Meninę programą atliko to
rontiškio “Gintaro” muzikos

Pas gydytoją ; ,
— Sakiau, kad gali gerti tik 

atskiestą vyną.
— Daktare, aš atskiedžiau.
— Kuo?
— Degtine.

Du draugai
— Kodėl tu girtas?
— Su žmona susipykau.
Rytojaus dieną:
— Tu vėl girtas. Sakyk, kodėl 

tu ir vėl geri?
— Mat, su žmona susitai

kiau . . .

.Gydytojai rašo neišskaito
mus receptus, tačiau labai iš
skaitomas sąskaitas.

Parinko Pr. Alš.

bei dainos vienetas, vadovau
jamas G. Paulionienės ir Ž. 
Šilininkaitės. Šiam vakarui 
jis parinko smagios nuotai
kos pramogines dainas, kurio
se kaip solistas gražiai pa
sireiškė Rimas Paulionis, pri
menantis Šabaniausko stilių. 
Sužavėta publika stipriai plo
jo ir prašė daugiau dainų. 
Gintariečiai davė priedo dar 
vieną dainą ir pakartojo ki
tą. Apdovanoti gėlėmis, din
go už scenos.

Pertraukų metu įvyko dvi lo
terijos — mažoji (su įėjimo 
bilietais) ir didžioji (su spe
cialiais bilietais). Daugeliui 
nusišypsojo laimė — kaikam ir 
stambi, nes laimėjo labai ver
tingų dalykų (500 dolerių, pa
veikslų, keramikos darbų, mez
ginių, p. Rakštienės napoleo- 
ninį tortą ir t.t). Šokio mė
gėjai galėjo smagiai pasišokti, 
įšalkę r- pasistiprinti J. Bu- 
bulienės gamintais valgiais, 
ištroškę — atsigaivinti įvai
riais gėrimais. Taip bėgte 
prabėgo vakaras, skirtas sa
vosios spaudos paramai.

Rengėjai yra labai dėkingi 
tautiečiams už gausų dalyva
vimą, svečiams už duosnią pa
ramą lėšomis ir laimikiais lo
terijai (dail. A. Tamošaitis 
buvo atvykęs net iš Kingstono, 
Ont.), gintariečiams už malo
nią programą, talkininkams 
už didelę pagalbą ruošiant šį 
vakarą. Pastarieji įdėjo daug 
darbo, kurio dėką vakaro daly
viai galėjo džiaugtis jaukiu 
pobūviu. Jiems tad priklauso 
nuoširdžiausia padėka.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai’
prie Royal York įstaigos (416) 231_4138
M8X 1C5 namų 249-2637

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

11
1

29

Birželio 
Liepos

30
21

Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Rugsėjo

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai.
Grupes gegužės 19, birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems 
galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau 
nurodytu adresu ir telefonu.

EAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5 nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

tel. 533-3531

Visais kelionių 

reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

TA T> 17 Q TT T7 T> insurance &
U JA. JLj O U JlJ L L REAL ESTATE BROKERS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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Anapilio žinios

— Balandžio 10 d. 11 v. pamal
dų metu pašventinta nauja KLK 
Moterų Dr-jos Lietuvos Kanki
nių parapijos skyriaus vėliava.

— Sutvirtinamųjų pamokoms va
dovauja G. Kurpis.

— Parapijos šventė — atlaidai 
bus gegužės 1, sekmadienį. Iškil
mingos pamaldos bus 4 v.p.p. Į 
šių šventę kviečiami ir apylin
kių tautiečiai.

— Parapijai paaukojo $300 O. 
Dobaitienė; religinei Lietuvos 
šalpai papildomai surinkta $380 
(iš viso iki šiol — $6,896).

— Velykų šventėms gėles šven
tovei parūpino kat. moterų sky
rius, aukotojai ir V. Siminkevi- 
čienė.

— Šeimų stovykla rengiama Tė
vų pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje liepos 30 — rugpjūčio 
6 d.d. Vaikams bus grupiniai už
siėmimai. Visi bus maitinami 
šeimininkių pagamintu maistu. 
Kaina šeimai už patalpas — $60, 
už maistų suaugusiams $50, vai
kui 7-11 m. $35, vaikui 4-6 m. 
$25, vaikui 2-3 m. $10, vaikai že
miau 2 m. — nemokamai. Regis
truotis iki gegužės 20 d. Regis
tracijos blankai gaunanti pas D. 
Pranaitienę tel. 762-1482.

— Mišios balandžio 17, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Jonų Rėvų, 
11 v.r. — už a.a. Anastazijų Šče- 
pavičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas balandžio 17, sek

madienį, 9.30 v.r., laikys kun. P. 
Dilys.

— Pamaldose balandžio 24 d., 
įprastu laiku, minėsime “Aušros” 
100-mečio sukaktį ir knygnešių 
didvyriškumų^ pamaldos mišriom 
šeimom anglų kalba — 2 v.p.p.

— Biblijos apmųstymai balan
džio mėnesį — ketvirtadieniais, 
7.30 v.v., šventovėje, pradedant 
balandžio 14d.

— Moterų draugijos posėdis — 
gegužės 1, sekmadienį, po pamal
dų pas M. Tinginienę, 1 Lauder 
Ave., Toronto, tel. 656-0893.

— Moterų draugijos rengiamas 
bazaras — gegužės 7, šeštadienį, 
šventovės kieme ir patalpose, 
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Turintieji 
kų paaukoti prašomi palikti daik
tus po pamaldų arba perduoti E. 
Šturmienei.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 10 d. buvo suruoš

ta Velykų stalo popietė. Dalyva
vo beveik 400 asmenų. Popietę 
pradėjo LN Moterų Būrelio pirm. 
B. Abromaitienė. Valgius palai
mino kun. L. Januška, OFM. Meni
nę programų atliko sol. L. Mar
cinkutė ir sol. V. Verikaitis, 
akompanuojami J. Govėdo, jauni 
pianistai — G. Batūra, K. Saku
tė ir vaikų darželio auklėtiniai. 
Velykų bobutės vaidmenį atliko 
L. Mačionienė. Scena buvo pa
puošta A. Jucienės pastangomis. 
Visiems padėkojo LN pirm. V. 
Dauginis. Pobūvio pranešėja bu
vo A. Jucienė. Valgius paruošė 
R. Gailis. Karalienės Mortos me
nėje buvo surengta A. Vaitonie- 
nės ir L. Nakrošienės margučių 
bei tautodailės parodėlė.

— “Aušros” šimtmečio minėji
mas įvyks balandžio 24, sekma
dienį. Paskaita — prof. A. Kli
mo iš Ročesterio. Parodoje bus 
išdėstyti "Aušros” laikotarpio 
spaudiniai. Bilietai gaunami LN 
raštinėje ir pas V. Kulnį tel. 
769-1266.

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK Moterų Dr-jos Prisikė

limo skyriaus susirinkimas — ba
landžio 17 d., po 11.30 v. Mišių, 
Parodų salėje. Dr. G. Skrinsko 
paskaita ir einamieji reikalai.

— Parapijos taryba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. V. Taseckas, 
vicepirm. A. Ulba, sekr. K. Poš
kienė; sekcijų pirmininkai: re
liginės — D. Didžbalienė, labda
ros — dr. J. Čuplinskienė, jau
nimo — K. Kiškūnienė, jaunų šei
mų — A. Bušinskas, visuomeninės
— V. Bireta, stovyklos priežiū
ros — K. Šapočkinas, ekonomi
nės — St. Prakapas, rinkliavų — 
A. Totoraitis.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro suvažiavimas, kuriame 
turi dalyvauti visų lietuviškų 
parapijų atstovai, vyks mūsų par. 
Parodų salėje balandžio 30 d. 
Bus svarstomi Šv. Kazimiero 500 
metų nuo jo mirties iškilmių rei
kalai.

— Jaunų šeimų sekcija organi
zuoja stovyklų jaunoms šeimoms 
su vaikais liepos 30 — rugp. 6 d. 
Wasagoje. Registracija baigiasi 
gegužės 20 d. Blankus galima įsi
gyti pas D. Pranaitienę 762-1482.

— Ruošiasi tuoktis: Daiva Šle- 
nytė su John Pickford.

— Pakrykštyta: Crystal-Anne- 
Elizabeth, Viktoro ir Isabelės 
Žymantų duktė; Michael-Andrew, 
Lily ir Andriaus Chvedukų sūnus; 
Paul-Joseph, Donna ir Juozo Gri- 
gonių sūnus.

— Parapijai aukojo: dr. N. No- 
vošickis $300, Č. B. Joniai $200. 
V. S. Mickevičiai $102; po $100
— N. Mickevičienė, N. Preibienė, 
M. E. Zabulioniai, T. V. Sičiūnai, 
M. S. Meškauskai, J. O. Gustainiai, 
D. V. Šaltmirai; J. A. Raškauskai 
$75, A. J. Urbonai $60, E. J. Sičiū
nai $60; po $50 — J. M. Vaseriai, 
A. D. Nausėdai, L Kairienė, J. 
Vitartas, J. B. Maziliauskai, Pr. 
Žiulys, L. Balsys; religinei Lie
tuvos šalpai — dr. M. Uleckienė 
$200; klierikų fondui — B. Sapi- 
jonienė $50; vienuolynui Velykų 
proga: A. Domeika $125, J.P., A., 
ir S. Šergaliai $100, O. Dobaitie
nė $90, P. L. Murauskai $25, M. 
Yokubynienė $20.

— Mišios balandžio 17, sekma
dienį, 8 v.r. — už Vytautų ir An
tanų Jakubauskus, 9 v.r. — už Gab
rielę Tomkevičienę, 10 v.r. — už 
Stefanijų Bieliauskienę, 10 v.r. 
(muzikos salėje) — už Kazimierų 
Jurgaitį, 11.30 v.r. — už parapi
jų, 7 v.v. — už Danutę ir Edvardų 
Ostafin.

“The Toronto Sun” 1983.IV.4 
išspausdino įsidėmėtinų Anne 
Roche straipsnį “Blessing ene
mies’ guns”, kuriame įtikinan
čiai pasisako prieš pacifisti
nes maldos demonstracijas To
ronte. Ji apgailestauja daly
vavimų Loreto vienuolijos se
selių ir kitų religinių grupių, 
nes jos savo demonstacijomis 
laimina sovietinius ginklus 
ir silpnina Amerikos pozici
jų, besiruošiančių ginti Va
karų civilizacijų bei laisvę. 
Autorė primena, kad kiti de
monstrantai ragino tikybinius 
pacifistus eiti prie sovietų 
ambasados. Savo straipsnį au
torė baigia šiais žodžiais: “Die
ve duok taikų, bet taikų su 
laisve, taikų su teisingumu, 
netaip kaip Lenkijoje, Lietu
voje, Vietname.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje šaukia informacinį

SUVAŽIAVIMĄ,
kuris prasidės š. m. balandžio 16, šeštadienį, 10 vai. ryto,

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bioor street w.
Suvažiavime dalyvaus VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis 
ir Tautos Fondo pirmininkas J. Giedraitis iš Niujorko.
Programoje: 10 v. r. -2 v.p.p. įgaliotinių, narių ir aukotojų suvažiavimas, 4 v.p.p. VLIKo pirmininko 
dr. K. Bobelio pranešimas.
Visi tautiečiai kviečiami ir suvažiavime, ir pranešime dalyvauti.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

metini pavasario

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
ir virtuvė arti Lietuvių Namų ir 
požeminio traukinio. Skambinti 
tel. 536-1785 Toronte.

ESU LIETUVIS NAŠLYS - noriu 
susipažinti su lietuvaite 50-55 me
tų amžiaus. Rašyti “Dobilui" Tė
viškės Žiburių adresu.

VEDYBŲ TIKSLU noriu susipa
žinti su rimta, dora, sąžininga, vi
dutinio amžiaus moterimi. Pagei
daujama ir nuotrauka, kurių pasi
žadu grąžinti. Paslaptis, garantuo
ta. Esu vidutinio amžiaus, našlys, 
be šeimos, blaivus, nerūkantis ir 
materialiai gerai apsirūpinęs. Ra
šyti “T. Žiburiams”, pažymint 
“Jonui”.

ORKESTRAS "Malūnas”, grojan
tis lietuviška ir modernia muzikų 
šokiams, vestuvėms, baliams. Skam
binti DANAI 822-3791 po 6 v.v., 
EDVARDUI 536-6672 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

Jįįty nuoširdžiai 
l kviečia 

visuomenę į

1983 metų balandžio 16, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje — visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės 
Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija 
bei kitos staigmenos. Šokiams gros “Les & The Music Masters”

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vitkūnienė 
621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių Namuose popietės metu. Kaina-$12.50 suaugusiems, $8 studentams. 
Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Iš arti ir toli visi esate

maloniai kviečiami į “GINTARO”
SUBATVAKARĮ
š.m. balandžio 23, šeštadienį, 7 v.v., Anapilyje

Naują programą atliks visos “Gintaro” grupės.

Dainininkės su sol. P. Paulioniu lydės šokius. 
Veiks dvi loterijos, šokiams gros orkestras “Malūnas ”. 
Išalkusius maitins J. Bubulienė, ištroškusiems bus šulinys. 

įėjimas: suaugusiems $6.00, studentams ir pensininkams — $4.00. 
Stalai numeruoti. Bilietai gaunami pas B. Stanulienę tel. 231-4937 ir O. 
Radzevičienę tel. 827-5620 arba sekmadieniais parapijose po parrialdų.

“Gintaro” tėvų komitetas

“AUSROS” ŠIMTMEČIO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
1983 m. balandžio 24, sekmadienį 
PAMALDOS — Prisikėlimo šventovėje 11.30 valandą ryto, 

Išganytojo šventovėje 9.30 valandą ryto.

PAGRINDINIS MINĖJIMAS — 3 v.p.p. Toronto Lietuvių
Namuose, 1573 Bloor st. w. Toronto, Ontario, Karaliaus Mindaugo menėje: 
AKADEMINĖ VALANDA

Prof. A. Klimo iš Ročesterio PASKAITA, 
“Aušros" ištraukas (skaitys E. Petrauskas). 

KONCERTAS
Solistės — S. Žiemelytė ir A. Pakalniškytė
Hamiltono A V parapijos choras,
vadovaujamas muz. D. Deksnytės-Povvell
Akompaniatorius muz. J. Govėdas
Deklamatorės A. Dargytė-Byszkievvicz ir 
R. Jonaitienė

ĮĖJIMAS: $5.00, moksleiviams ir studentams — 
$3.00, vaikams iki 12 metų— nemokamas.
PELNAS — KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI KOMITETUI.
Pakvietimai — bilietai gaunami darbo valandomis 
Lietuvių Namų raštinėje, LN sekmadienių popie
tėse, lietuvių parapijų raštinėse ir pas platinto
jus. Vakarais teirautis tel. 769-1266

Rengėjai — “AUŠROS” Šimtmečiui 
Paminėti Komitetas

0 MONTREAL®
AV parapijoje rekolekcijoms 

vadovavo kun. P. Daugintis, SJ. 
Jose dalyvavo labai daug žmonių. 
Prisikėlimo pamaldose mūsų 
šventovė buvo perpildyta.

Sol. Gina Čapkauskienė po sėk
mingos kelionės pilna įvairių 
įspūdžių grįžo namo laimingai 
išvengusi žemės drebėjimų Ko
lumbijoje. Būdama Pietų Ameri
koje, sėkmingai koncertavo vie
tos publikai. Buvo po 2 koncer
tus Bogotos ir Medellino mies
tuose. Jų lydėjo ir jai akompa
navo prof. Vytenis Vasyliūnas.

Astai Kličiūtei, ištekančiai 
už Lino Staškevičiaus birželio 
mėnesį.buvo surengti keli merg
vakariai, kurių metu jaunoji liko 
apdovanota vertingomis ir atmin
tinomis dovanomis.

T. Keršytė ir A. Mickus susižie
davo. Vestuvės numatomos š. m. 
rugpjūčio mėnesį. Abu jaunieji 
yra veiklūs lietuviškame gyveni
me.

Daug niontrealiečių pralei
džia savo žiemos atostogas šil
tuose kraštuose. Iš Brazilijos 
po gražių atostogų jau grįžo sol. 
A. Keblys, Jonas Brikis. Florido
je atostogauja Janina ir Bronius 
Niedvarai, V. Kačergius, K. Mar- 
tinėnas, Stasė ir Albinas Baršaus
kai.

Staigiai mirė a.a. M. Daniliaus
kienė. Palaidota iš AV šventovės 
Cote dės Neiges kapinėse. Gilia
me liūdesyje liko sūnūs inž. Juo
zas ir Vytautas, duktė Valerija.

Seselės Palmyra ir Judita 
buvo išvykusios į Putnamą da
lyvauti kun. prof. St. Ylos laido
tuvėse. Už velionį Mišios AV šven
tovėje atlaikytos balandžio 9 d. J.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Dva
sinis susikaupimas rekolekci

jų metu parapijiečiams yra reikš
mingiausia metų savaitė. Reko
lekcijų vadovas kun. Mečislovas 
Burba, salezietis iš Romos pa
liko gilų įspūdį mums, ypač sa
vo aiškiais pamokslais, sukaup
tomis mintimis, tikėjimo malo
nių skleidimu. Lygiai neužmirš
tamas D. Ketvirtadienio, D. Šeš
tadienio apeigų atlikimas. Iki 
šiol mums nebuvo žinomi sale
ziečiai. Dabar mūsų parapijai 
vadovauja salezietis kunigas, ir 
mes matome iš arčiau, kaip para
pija lyg ir atsinaujina religinė
je ir lietuviškoje dvasioje.

Sekmadienio rytą Prisikėlimo 
pamaldose šventovė buvo artipil
nė. Visi vėl tikėjosi iškilmingų 
koncelebracinių giedotų Mišių, 
kaip ir per D. Savaitę, tačiau 
teko mūsų klebonui vienam jas 
aukoti, nes buvo asmenų dar ne
atlikusių išpažinčių .. .

Gražų velykinį pamokslą pa
sakė klebonas kun. St. Šileika, 
padėkodamas kun. M. Burbai už 
neužmirštamą rekolekcijų savai
tę. Prisikėlimo Mišiose ir D. 
Savaitės apeigose klebono pa
kviestas parapijos jaunimas gau
siai dalyvavo. Svetainėje buvo 
paruoštas velykinis stalas, prie 
kurio visi sveikinosi, o rekolek
cijų vadovas prisiminimui dali
no meniškus iš Romos atvežtus 
lietuviškus velykinius paveiks
lėlius. Teko sužinoti, kad sve
čias salezietis dalyvaus parapi
jos sukakties šventėje balandžio 
16 ir 17 d.d. — Kovo 31 d. mirė 
parapijos geradaris, rėmėjas An
tanas Šmitas, 78 m. amžiaus. Li
ko liūdinti žmona Teofilė, duk
ros — Gildą Brastauskienė ir Li
lija Armalinskienė su šeimomis. 
Laidotuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Svetainėje buvo paruošti 
pusryčiai. Sk.

“AUSROS” ŠIMTMEČIO

$ mine/imas-
Aušros Vartų salėje

Balandžio 24, sekmadienį, po 11 v. Mišių
Paskaitininkas — Dr. Henrikas INagys
Po minėjimo — pietūs. Auka — $6.00

Rengia — KL Katalikių Moterų Dr-jos Montrealio skyrius

NORĖDAMI PATENKINTI 
DIDĖJANČIOS KLIENTŪROS 
REIKALAVIMUS,

prie atstovaujamų draudos bendrovių 
dar pridėjome
INDEPENDENT INSURANCE 

MANAGERS 
draudos bendrovių grupę -

CANADIAN PROVINCIAL INSURANCE CO., 
CORNHILL INSURANCE CO. OF CANADA.

Prašome teirautis mūsų 
sąlygų.ir kainų.

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
TEL. 722-3545

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 Toro n te - J. Ba I i ū n as.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamų kainų. Skambinti 769- 
5024, Toronte.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamų kainų. Skam
binti 534-3882 Toronte.

• Lietuviškos šeimos kalba — 
lietuvių kalba

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 
19 metų. Ji priima pacientus ir to
liau. Iškaba nuimta saugumo sume
timais, vengiant nesąžiningų pra
eivių. Tel. 533-8008.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 melų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

karalaitės balius
balandžio 30, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto Lietuvių Namų Mindaugo menėje

Šilta vakarienė, turtinga loterija, šokiai, 
įdomi programa ir ypatingas svečias.

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma Įsigyti iš anksto 
— sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo parapijoje, 
Anapilyje ir Lietuvių Namuose, o šiokiadieniais — 
pas L. Kuliavienę (tel. 236-1048 arba 766-2996).

Bilietų kainos: suaugusiems — $12.50, 
pensininkams ir studentams — $11.00
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LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA______

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

Darbo valandos
Pirm., antr. treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

Aušros Vartai Rosemount
9.00- 3.00 ------

12.00- 8.00 6.00- 8.00
10.00- 6.00 12.00- 6.00
10.00- 12.30 ------

Certifikatai: min.............$1,000.00 z DUODA
1 metų ........................ 9.50% E PASKOLAS:

Terminuoti indėliai: =
1 metų ........................ 9.25% E Nekilnojamo
180-364 d...................9 % E turto
30-179 d.................... 8.75% E Asmenines ir
Trumpalaikius indėlius z prekybines

už $20,000 ir daugiau E Paskolos
Taupomosios sąskaitos: Z mirties

specialios....................8 % = atveju
su drauda ................... 7.75% Z apdraustos

Čekių sąskaitos ............... 6 % 5 iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI


