
Išeivijos trimitai
Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos Čikagoje jau 

praeityje. Tiktai jaunimo kongresas dar nebaigtas — ke
letas šimtų jaunimo išvyko stovyklauti Oberline prie 
Klevelando, atvyks į Torontą, Otavą, turės studijų dienas 
Trento universitete, Ontario provincijoje, ir pagaliau 
kongreso pabaigai persikels Montrealin. Žvelgiant į di
džiuosius renginius Čikagoje, galima pasakyti, kad lie
tuvių išeivija tebėra visais atžvilgiais gyvastinga ir pa
jėgi. Jei po 40 metų gyvenimo be tėvynės ji sugeba bei 
pajėgia ■surengti dainų šventę, sporto žaidynes, jaunimo 
kongresą, operą, meno parodas tokio plataus masto, yra 
aiškus ženklas, kad išeivija nėra nudžiūvusi tautos ša
ka, skirta liūdnom laidotuvėm. Ji tebėra gyva, jaučian
ti bendrą tautos pulsą, dalyvaujanti visuotiniuose tautos 
rūpesčiuose. Tiesa, mūsų išeivija fiziškai yra gerokai 
izoliuota nuo tautos kamieno prievartinėmis priemonė
mis, bet nuo jo neatplėšta. Ir juo labiau tauta yra spau
džiama pavergėjo, juo stipriau jaučia jos gėlą išeivija, 
gyvenanti laisvėje. Tautos pavergimas yra tas akstinas, 
kuris nejučiomis skatina laisvą išeiviją budėti, veikti ir 
šauktis pasaulio pagalbos. Pasaulio Lietuvių Dienos Či
kagoje parodė, kad išeivijos trimitai nėra nutilę. Tiesa, 
jų garsai Lietuvos vergijos sienų nesugriovė, bet apreiš
kė išeivijos pasiruošimą gyventi ir kovoti.

JEI ŠIANDIENĄ įvyktų stebuklas, vienu mostu nu- 
šluojantis Lietuvos vergiją ir atidarantis vartus į 
laisvą Lietuvą, išeivija pasirodytų kaip didelis 
pagalbos rezervuaras. Net ir dabar, kai keliai į paverg

tą Lietuvą yra labai suvaržyti, daug kas vyksta anapus At
lanto, vargsta muitinėse, prastuose viešbučiuose, ora- 
uosčiuose, pasitenkina vos keliom trumpom dienom Vil
niuje, kad galėtų padėti saviesiems. Visai kitas vaizdas 
būtų, jei Lietuva gyventų laisvėje. Tuo atveju išeivijos 
santaupos plaukte plauktų tėvynėn ir ją greitai atstaty
tų. Per 40 metų klajojusi nauja, pokarinė išeivijos banga, 
sovietinės okupacijos išblokšta, perėjo daug vargų, bet 
prasigyveno ir dabar yra pajėgi padėti savajai tėvynei. 
Deja, toji medžiaginė pagalba lieka už Lietuvos ritu, nes 
jai nėra kelių, išskyrus siaurus kelelius, kuriais.? įskiri 
išeiviai bando rizikuoti ir saviesiems privačiai padėti. 
Plataus masto pagalba nėra įmanoma, nes ji tikriausiai 
plauktų Maskvos valdovams, o ne pavergtiems Lietuvos 
žmonėms. Šiuo metu jau daug išeivių išeina į pensiją, 
gauna pakankamas lėšas pragyvenimui. Daugelis jų vyk
tų saulėlydžio dienoms į Lietuvą, prisidėtų prie krašto 
atkutimo, bet nėra sąlygų. Važiuoti Sovietijon ir tapti 
jos vergu, nuolat klausyti įkyrios propagandos bei ploti 
valdomas niekas nenori.

IŠEIVIJA Čikagoje parodė, kad ji yra laisva tautos 
šaka, turinti savitą religinį, kultūrinį, visuomeni- 
ninį, politinį ir sportinį gyvenimą. Jokia Maskva 

jai negali diktuoti, juo labiau pavergti. Ji gali siųsti gau
sius būrius savo agentų, bandančių silpninti, kiršinti 
bei skaldyti išeiviją, bet tai nemoralus užmojis, sėjantis 
blogio sėklą. Keturių dešimtmečių patirtis aiškiai paro
dė, kad išeivija sovietiniams agentams yra kietas riešu
tas. Jis gali atlaikyti daug išorinių smūgių, bet sugesti 
iš vidaus. Taigi didžioji sąmoningos išeivijos grėsmė yra 
ne sovietiniai agentai, o vidinė nesveikata. Kai atsiran
da kirminas viduje, prasideda savęs naikinimo proce
sas. Ta grėsmė buvo aiškiai jaučiama ir PLB seimo atsto
vų, suvažiavusių iš bene 16 pasaulio šalių. Jie drąsiai 
kėlė neigiamybes, plaukiančias iš veiksnių sankirčių ir 
skatino veiksnius atstatyti veiklos darną. Visų pasiten
kinimui pagaliau pasirodė raštas, kuriuo PLB valdybos 
ir VLIKo viršūnės viešai sutarė atstatyti pairusius san
tykius ir derinti būsimą veiklą. Reikia pripažinti, kad 
toje viršūnių veikloje tebėra daug painiavos, ypač JAV- 
se. Sutelkimas visų veiksnių viename krašte yra viena 
tų priežasčių, kurios verčia veiksnius kumščiuotis. Bu
vo bandyta PLB valdybą vienai kadencijai perkelti Ka- 
nadon, bet ta iniciatyva nerado pakankamai atramos sei
me. Yra betgi vilties, kad naujoji PLB valdyba ras kelius 
darnion veiklon, pagrįston tarpusaviu pasitikėjimu.

Popiežius vyks 
okupuoton Lietuvon?

Jonas-Paulius II pakviestas aplankyti ir Lietuvą

Pasaulio įvykiai
V. VOKIETIJOS KANCLERIS II. KOHLIS TAPO PIRMUOJU At
lanto Sąjungos vadų atstovu, apsilankiusiu Kremliuje po L. 
Brežnevo mirties, kai valdžios vadžias pilnai perėmė J. Andro
povas. Pagrindinis dėmesys teko branduoliniams ginklams, 
konferencijai Ženevoje jų sumažino klausimu. Pirmą viešnagės 
dieną J. Andropovas nepasirodė nei pokalbiui su svečiu iš Bon- 
nos, nei oficialiame jo priėmime. J. Andropovą pakeitė prem
jeras N. Tichonovas. Teigiama, kad pakeitimas buvo padarytas 
dėl J. Andropovo negalavimo. Platesnių informacijų apie J. 
Andropovo sveikatos stovį pateikia sovietų žurnalistas Uja 
Gerolis, 1976 m. ištremtas iš Sovietų Sąjungos, dabar gyvenantis 
Kanados Vankuveryje. Esą J. Andropovas jau yra turėjęs du šir
dies priepuolius, akmenis ---------------------------------------------

Lietuvos vyskupai, lanky
damiesi Romoje 1983 m. pava
sarį, buvo priimti Šv. Tėvo 
audiencijoje, kurioje vysk. 
L. Povilonis, Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apaštalinis 
administratorius, pasakė kal
bą, išreikšdamas pageidavimą, 
kad Šv. Tėvas aplankytų Lietu
vą. Pastarasis, jau daug kraš
tų aplankęs, mielai tai padary
tų, jeigu okupacinė sovietų 
valdžia leistų. Grįžęs iš Len
kijos, kurion sovietinė val
džia įsileido tam tikrom sąly
gom, panoro išbandyti galimy
bę keliauti į Lietuvą ir Sov. 
Sąjungą.

Kaip matyti iš žinių agen
tūrų pranešimų, Jonas-Paulius 
II jau pradėjo derybas su 
Kremliumi. Tą žinią paskel
bė kaikurie didieji dienraš

čiai ir radijas, nepateikdami 
jokių komentarų ir pasiten
kindami tiktai keliomis eilu
tėmis. Žymiai platesnę infor
maciją paskelbė Toronto dien
raštis “Star” 1983.VI1.5 laido
je. Jo informacija gauta Var
šuvoje iš katalikų sluogsnių

Toje informacijoje sakoma, 
kad šios nepaprastos kelionės 
tikslas yra Lietuva. Esą 1984 
m. kovo mėnesį sueina 500 me
tų nuo Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero mirties. Tai būtų pui
ki istorinė proga popiežiaus 
kelionei. Ar ji įvyks, niekas 
dar nežino, tačiau pirmieji 
pasiteiravimai Maskvoje jau 
padaryti.

Jono-Pauliaus II kelionė 
būtų grynai asmeninė ir sielo
vadinė. Jis nekartą yra sakęs, 
kad pusė jo širdies priklau-

Dldžiosios Britanijos ir Saudi Arabijos lietuviu atstovai šeštajame Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seime 
Čikagoje 1983 m. birželio 26-30 dienomis. Iš kairės: PR. DZIDOLIKAS, V. DARGIS — iš D. Britanijos. V. ŠLIŪPAS 
iš S. Arabijos. Toliau matyti Kanados lietuviu stalas Nuotr. J. Tamulaičio

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuviams neleido dalyvauti konferencijoje
Švedijoje įvyko baltistikos konferencija, kurioje dalyvavo įvairių šalių mokslininkai

Birželio 10-13 d.d Stockhol- 
me įvyko 7-ji baltietiškųjų stu- 
dlJV konferencija Ją surengė 
Stockholmo universiteto bal
tietiškųjų studijų centras 
drauge su Skandinavijos bal- 
tiečių institutu ir karališką
ja Švedijos muzikos akade
mija.

Konferencijos pagrindinė 
tema buvo — “Tautiniai sąjū
džiai Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje 19-jo šimtmečio ant
roje pusėje”. Konferencijoje 
dalyvavo keliasdešimt moksli
ninkų ir tyrinėtojų iš įvairių 
pasaulio šalių ir žemynų.

Rengėjų ir dalyvių nusivyli
mą sukėlė faktas, kad į konfe
renciją negalėjo atvykti dele
gatai iš Lietuvos. Buvo laukia
ma, kad atvyks iš Vilniaus is
torikai — akademikas Juozas 
Jurginis, profesorius Leonas 
Mulevičius ir dailėtyrininkė 

santi Lietuvai. Be to, jis yra 
pasiryžęs integruoti, įjungti 
Rytų Europos tautas į pagrin
dinę katalikybės srovę.

Diplomatiniai sluogsniai, 
kuriems tas Šv. Tėvo užmojis 
yra žinomas, jį sutiko abejin
gai ta prasme, kad tokia ke
lionė priklauso nuo Sov. Są
jungos vyriausybės, kuri yra 
ateistinė. Dėlto vargu ar ji 
sutiks duoti leidimą. Šv. Tė
vo kelionė šiuo metu į betku- 
rią Sov. Sąjungos sritį būtų 
iki šiol negirdėtas dalykas, 
o juo labiau į Lietuvą, kurio
je katalikybė ir tautiškumas 
yra glaudžiai susiję. Krem
liaus akyse ji yra labiausiai 
besipriešinanti respublika. 
Dėlto Šv. Tėvo kelionė Lietu
von galinti būt rizikinga so
vietiniu požiūriu.

Vienas vakariečių diploma
tas pareiškė nemanąs, kad so
vietai įsileistų popiežių, ta
čiau antra vertus jie moka jį 
apraizgyti varžtais. “Aš ma
nau, kad rusai pareikalaus to
kios didelės (politinės) kai
nos už įsileidimą, kad popie
žius negalės sutikti” — pareiš
kė diplomatas.

Vatikano spaudos įstaiga, 
paklausta žurnalistų apie mi
nėtą Šv. Tėvo kelionę, atsisa
kė ką nors pareikšti — ji ne
paneigė minėtos žinios, bet ir 
nepatvirtino.

Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerija irgi atsisakė ką 
nors tuo klausimu pareikšti.

(Nukelta į 9-ūį psl.)

Ingrida Korsakaitė. Jų moksli
niai pranešimai laiku pasiekė 
Stoekhn’mą n patvirtinti, 
tačiau paskutinę akimirką 
jiems buvo atšauktos išvažia
vimo vizos. Vilniškių nedaly
vavimas Stockholmo konferen
cijoje buvo juo labiau paste
bėtas, kad iš Estijos buvo at
vykusi palyginti nemaža kelio
likos asmenų delegacija. Daly
vavo ir atstovai iš Latvijos. 
Konferencijos rengėjai buvo 
numatę, kad vienam posėdžiui 
pirmininkaus akademikas Jur
ginis.

Stockholme negauta jokio 
pranešimo, kodėl vilniečiams 
nebuvo leista konferencijoje 
dalyvauti. Spėjama, kad tai 
reiškia, jog visi trys moksli
ninkai — Jurginis, Mulevi
čius ir Korsakaitė neturi pa
kankamo partijos pasitikėji
mo. Tuo tarpu neaišku kur — 
Vilniaus ar Maskvos sferose.

Septintoje baltietiškųjų stu
dijų konferencijoje Stockhol- 
me iš viso buvo perskaityta 
apie 50 mokslinių pranešimų 
kalbos, literatūros, istorijos, 
visuomeninių mokslų ir muzi
kologijos sekcijų posėdžiuo
se. Bendras įspūdis buvo, kad 
vakariečiai paskaitininkai 
buvo geriau pasirengę. Tik 
vienas vyresnio amžiaus Lat
vijos akademikas buvo pajė
gus laisvai kalbėti vokiškai.

Nusistebėjimą kelia tai, 
kad oficialioji “Tass-Elta” 
birželio 11 d. visdėlto skelbė, 
kad konferencijos darbuose 
dalyvauja ir sovietinė dele
gacija, kurią sudaro moksli
ninkai iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Tokią “Tass-Eltos” 
žinią birželio 14 d. persispaus
dino ir “Tiesa”, pridėdama 
antraštę — “Mokslininkai do
misi Pabaltijo tautų kultūra”. 
Regis, sovietiniai informaci
jos šaltiniai turėtų būti ge
riausiai informuoti apie sa
vo mokslininkų dalyvavimą ar 
nedalyvavimą konferencijoje. 
Šiuo atveju jų teigimas apie 
mokslininkų dalyvavimą iš 
Lietuvos, yra, deja, iš piršto 
išlaužtas.

“Mažasis kraštas ir popiežius”
Vakarų Vokietijos dienraš

tis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” birželio 18 d. pasky
rė visą puslapį Lietuvai. “Ma
žasis kraštas ir popiežius” — 
taip pavadintas straipsnis, 
kurį parašė Leo Wielandas, 

neseniai Lietuvą aplankęs 
to laikraščio bendradarbis. 
Ankstesniame straipsnyje tas 
pats autorius aprašė savo pa
sikalbėjimą užsienio reikalų 
ministerijoje Vilniuje. Šiame 
straipsnyje rašoma apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį.

Lietuva esanti katalikiška, 
sovietinė respublika, į kurią 
popiežius dar negali atvykti 
— teigia Wielandas. Jis aprašo 
pusmilijoninio Vilniaus baro
kinį grožį, primena, kad Lie
tuva buvo paskutinė Europos 
valstybė, priėmusi krikštą vos 
prieš šešis šimtus metų. Šian
dien katalikybė Lietuvoje turi 
gilias šaknis. Didžioji lietu
vių dalis yra pakrikštyti ir 
savo vaikus toliau krikštija. 
Tuo neišsiskiria nė partijos 
nariai — teigia vokietis žur
nalistas.

Kaip katalikai kasdienia
me gyvenime varginami, per
sekiojami ir priešinasi, tai 
slaptai užrašoma ir platina
ma. Valdžia budi ir vadinamus 
“ekstremistus” kunigus spau
džia. Padėtis Lietuvoje nuo 
Lenkijos tuo skiriasi, kad Lie
tuvos K. Bendrija nėra politi
nė jėga. Tačiau įvykiai Lenki
joje čia daro įtakos: katalikai 
ir komunistai pastebi juos jun
giančius saitus.

Sovietiniai užmojai
“Frankfurter Allgemeine 

Zeitung” bendradarbis, ap
žvelgęs lenkų ir rusų mažumų 
gyvenimą Lietuvoje, teigia, 
kad rusifikacija čia mažiau 
jaučiama, negu kitose Balti
jos šalyse. Dėlto Maskvoje vy
rauja jausmas, kad Lietuvoje 
reikėtų daugiau pastangų ru
siškumui išplėsti.

Lietuvių atmintyje istorija 
turi ypatingą reikšmę — pa
stebi Wielandas. Nors oficiali 
istoriografija daug ką nutyli, 
lietuviai prisimena ir su Sov. 
Sąjunga pasirašytas sutartis, 
Hitlerio-Stalino sandėrį, oku
paciją, masinius trėmimus, žy
dų sunaikinimą.

Straipsnio pabaigoje auto
rius pasakoja apie Šv. Kazi
miero šventovę, Vilniaus ba
roko įžymybę, paverstą “ateiz
mo muzėjum”, ir teigia, kad 
popiežius į Lietuvą dabartinė
mis sąlygomis negali atvykti, 
nors esančios geros progos: 
500 metų šventojo Kazimiero 
mirties sukaktis ateinančiais 
metais ir šeši šimtai metų nuo 
Lietuvos krikšto 1987 m. Lmb. 

inkstuose. Jį taipgi kamuoja 
reumatizmas rankose, dėl ku
rio matomas jų drebėjimas, 
neturintis nieko bendro su 
vakariečių įtariama Parkinso- 
no liga. Du pokalbius su H. 
Kohliu J. Andropovas turėjo 
sekančią dieną. Juose buvo 
pakartotas N. Tichonovo pa
reiškimas, kad JAV “Pershing- 
2” raketų ir skraidančių bom
bų įvedimas į Atlanto Sąjun
gos šalis neatneš jokių Mask
vos nuolaidų Ženevos konfe
rencijoje. J tuos ginklus bus 
reaguota naujais sovietiniais 
ginklais. Visos 108 “Pershing- 
2” raketos bus išdėstytos V. 
Vokietijoje. Pasak J. Andropo
vo, tai pirmas pokarinis atve
jis, kai V. Vokietija susilauks 
tokių ginklų. Sušidarė įspū
dis, kad panašūs sovietiniai 
ginklai bus parūpinti ir R. Vo
kietijai. H. Kohlis priminė lai
mėtus parlamento rinkimus, 
savo vyriausybės įsipareigo
jimą jsilęisti “Pershing-2” 
raketas kaip atsvarą sovieti
nėms “SS-20” raketoms. Esą 
rinkimai liudija, kad vokiečių 
tauta remia šį įsipareigoji
mą. J. Andropovas priėmė H. 
Kohlio kvietimą apsilankyti 
V. Vokietijoje.

Nesėkminga kelionė
JAV valstybės sekr. G. Shult- 

zas nieko nelaimėjo nei Sirijo
je, nei Izraelyje. Sirijos prez. 
H. Assadas atsisakė atitraukti 
savo kariuomenę iš Libano, 
kol nebus panaikinta jo pasiek
ta Izraelio ir Libano sutartis. 
Esą ji sudaro pavojų Sirijai, 
pažeidžia Libano nepriklau
somybę daliniu Izraelio ka
riuomenės pasilikimu. Pri
imtinas būtų tik pilnas abie
jų kariuomenių atitraukimas, 
kurį atmeta Izraelis, reika
laujantis saugumo zonos savo 
pasienyje. Oficialiai Izrae
lis invaziją Libanan pradėjo 
dėl savo ambasadoriaus Š. Ar- 
govo peršovimo Londone. Jis 
išliko gyvas, bet buvo paraly
žuotas. Britų policija suėmė 
tris arabus, susilaukusius teis
mo ir kalėjimo. Buvęs ambasa
dorius Š. Argovas dabar viešai 
pasmerkė premjero M. Begino 
pradėtą karą kaip nepateisi
namai žalingą veiksmą, nesi
skaitymą su gyvybės aukomis. 
Esą tą karą pradėjo ne pales
tiniečiai, ne arabų šalys, o 
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pats Izraelis, lig šiol netekęs 
jau 503 savo karių, susilaukęs 
invalidų sužeistųjų eilėse.

Kaltina KGB
Romoje birželio 22 d. buvo 

pagrobta penkiolikmetė Ema- 
nuela Orlandi, Vatikane dir
bančio ir ten gyvenančio tar
nautojo dukra. Už jos sugrąži
nimą pagrobėjai reikalauja pa
leisti iš kalėjimo turką M. A. 
Agcą, 1981 m. gegužės 13 d. ban
džiusį nužudyti popiežių Joną- 
Paulių II. Priešingu atveju E. 
Orlandi bus nužudyta liepos 20 
d. Matyt, dėl šio reikalavimo 
M. A. Agca buvo apklausinė
jamas vyriausioje policijos 
būstinėje Romoje. Iš automo
bilio jis pareiškė žurnalistams 
nieko nežinąs apie merginos 
pagrobimą, bet viešai pakar
tojo savo kaltinimą, kad į jo 
bandymą nužudyti Joną-Pau- 
lių II yra įsivėlę sovietų KGB 
agentai. Esą tam atentatui 
jie jį paruošė Bulgarijoje ir 
Sirijoje. TASSo agentūra šį 
M. A. Agcos kaltinimą pava
dino visišku absurdu, netu
rinčiu jokio pagrindo.

Ordinai generolui
Gen. W. Jaruzelskis, vado

vaujantis kariniam režimui 
Lenkijoje, amžiaus šešiasde
šimtmečio proga susilaukė Le
nino ordino iš Maskvos. Ofi
cialiai jis paskirtas už “nuo
pelnus broliškai draugystei 
tarp Sovietų Sąjungos ir ko
munistinės Lenkijos”. Čekos
lovakijos kompartija gen. W. 
Jaruzelskiui paskyrė Klemen
to Gottwaldo ordiną. Greičiau
siai tas dvigubas apdovanoji
mas yra susietas su antruoju 
popiežiaus Jono-Pauliaus II 
apsilankymu Lenkijoje. Pats 
gen. W. Jaruzelskis pareiškė 
spaudai, kad Jono-Paulius II 
viešnagė buvo sėkminga ir kad 
ji turbūt sumažins opoziciją 
komunistinei valdžiai. Atro
do, tokios nuomonės yra ir J. 
Andropovas Maskvoje. Proble
mą gen. W. Jaruzelskiui vis 
dar sudaro “Solidarumo” uni
jos vadas L. Walensa, staiga 
pradėjęs nelegalias atosto
gas liepos mėnesį. Jam buvo 
pasiūlytas rugpjūčio mėnuo, 
kai bus trečiosios metinės 
streikų V. Lenino laivų sta
tykloje Gdanske, pasibaigusių 
“Solidarumo” unijos įsteigimu.
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® RELIGINIAME GY/EMME
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 

specialiose Mišiose Poznanė
je palaimintąja paskelbė uršu- 
llečių seselių vienuolijos stei
gėjų Uršulę Ledochowską. Ji 
pasižymėjo švietimo srityje ir 
iki savo mirties 1939 m. buvo 
įsteigusi eilę bendrabutinių 
mokyklų Švedijoje, Rusijoje, 
Suomijoje ir Lenkijoje. Kroku
voje iškilmingų Mišių metu pa
laimintaisiais buvo paskelbti 
kun. Josef Kalinowski ir Adam 
Chmielowski. Kun. Kalinowski 
gimė 1835 m. Vilniuje ir, bai
gęs rusų karo mokyklų, dirbo 
inžinieriumi prie geležinkelių 
tiesimo. 1883 m. dalyvavo su
kilime prieš caro valdžių. Su
kilimui nepavykus, jis buvo su
gautas ir keletu metų praleido 
Sibiro tremtyje. 1877 m. įstojo 
į karmelitų vienuolijų ir 1882 m. 
buvo įšventintas kunigu. Daug 
rūpinosi vienuolynų atgaivini
mu Lenkijoje. Mirė 1907 m. Wa- 
dowice (Jono-Pauliaus II gim
tinėje) vienuolyne. Adam 
Chmielowski buvo pasaulietis, 
pranciškonų vienuolijos treti
ninkas, kuris įsteigė vargšų glo
bėjų vienuolijas vyrams ir mo
teris. Mirė 1916 m. Krokuvoje.

Jonas-Paulius II lankysis Liur- 
de rugpjūčio 15 d. — Marijos 
Dangun Ėmimo šventėje. Jis bu
vo planavęs ten vykti 1981 m. 
liepos mėnesį ii’ dalyvauti tarp
tautiniame eucharistiniame 
kongrese, tačiau netikėtai bu
vo peršautas Vatikano aikštė
je ir turėjo kelionę atidėti. Da
bar jis išreiškė džiaugsmų, kad 
galės ten dalyvauti dar svarbes
ne proga — Šventaisiais Metais. 
Liurdas yra pagarsėjęs nuo 1858 
m., kai 14 m. amžiaus mergai
tei Bernadetai Soubirous apsi
reiškė Marija net 18 kartų, ra
gindama melstis ir atgailoti už 
pasaulio atsivertimų iš nuodė
mingo gyvenimo. Bernadeta vė
liau tapo Notre Dame vienuoli
jos sesele ir 1933 m. Pijus XI jų 
paskelbė šventųja.

Kardinolas Josef Ratzinger, 
doktrinos ir tikėjimo kongrega
cijos prefektas, pasikalbėjime 
su Hamburge leidžiamo “Der 
Spiegei” žurnalo atstovu pa
reiškė sutinkųs su JAV vysku
pų nuomone, kad krikščionims 
neleistina pirmiesiems panau
doti branduolinius ginklus, be
siginant nuo priešo, kuris var
toja įprastinius ginklus. Kard. 
Ratzingeris taipgi gynė JAV vys
kupus nuo priekaišto, esu jie 
peržengę savo autoriteto ribas, 
prieštarauju Prancūzijos ir V. 
Vokietijos vyskupams kaiku- 
riais savo pasisakymais karo ir 
taikos klausimais. Kardinolas 
nurodė skirtingas kraštų aplin
kybes, kurios verčia kiekvieno 
krašto vyskupus kitaip pasisa
kyti. JAV ir Sovietų Sųjunga, 
pasak jo, esančios vienintelės 
šalys, kurios galinčios sunai
kinti visų pasaulį. Tai esu ir 
verčia JAV vyskupus imtis ypa
tingos atsakomybės. Jis taipgi 
nurodė, kad JAV vyskupai nie
kur neperžengė ribos,kuri buvo 
nustatyta pasitarime su Vatika
nu ir Europos vyskupų atstovais.

“Civilta Cattolica”, jėzuitų 
žurnalas Romoje, kurio veda
mieji bei pagrindiniai straips
niai atspindi Vatikano mųsty- 
senų, pagrindiniame straips
nyje pasisakė už JAV vyskupų 
mintis branduolinių ginklų 
klausimu. Straipsnio autorius 
kun. Giuseppe Derosa, SJ, 62 m. 
amžiaus, cituodamas JAV vysku
pų priimtojopareiškimo pastrai
pas, nurodė, kad dabartinių 
branduolinių ginklų jėga esan
ti milijonus kartų didesnė nei 
numestųjų bombų ant Hirosi
mos ir Nagasaki miestų. Jis net 
atmetė galimybę gintis bran
duoliniais ginklais, kai užpuo
lėjas panaudoja branduolinius 
ginklus. Jis tame straipsnyje 
atmetė branduoliniais ginklais 
“laimėtino” karo sampratų. 
Pasak jo, dabartinėse sųlygose 
reikia visiškai atmesti bran

duolinių ginklų panaudojimų 
kaip morališkai nepateisina
mų. Tačiau jis sutiko su JAV 
ir V. Vokietijos vyskupų nuo
mone, kad šiuo metu reikia tu
rėti branduolinių ginklų prie
šui atgrasinti ir skatinti eiti į 
abipusio nusiginklavimo dery
bas. Baigdamas savo straipsnį, 
kun. Derosa pareiškė, kad nu
sistatymas prieš karų branduo
liniais ginklais jokiu būdu ne
sąs galutinis problemos spren
dimas. Svarbiausia reikia įgy
vendinti taikų, sprendžiant so
cialinę nelygybę, ekonominius 
trūkumus ir žmogaus teisių var
žymų.

Keturi vietnamiečiai jėzuitai, 
kurių likimas nebuvo žinomas 
nuo to meto, kai jie buvo Vietna
me prieš 2 metus komunistų su
imti, dabartinėmis žiniomis yra 
teisiami už “priešrevoliucinius” 
nusikaltimus. Šie jėzuitai yra 
kun. Nguyen Cong Doan, 42 m. 
amžiaus, kun. Le Thanh Que, 50 
m. amžiaus, kun. Hoang Si Qui, 
57 m. amžiaus, ir kun. Dinh 
Trung, 56 m. amžiaus. Šių žinių 
paskelbė Vatikano radijas, rem
damasis Hanoi mieste leidžia
mu komunistiniu laikraščiu 
“Kvan Doi Han San”. Laikraštis 
skelbia, kad tie kunigai dabar 
laikomi Ho Či Min (buvusio Sai- 
gono) miesto kalėjime. Vatika
no radijas taipgi pranešė, kad 
Hanojaus arkivyskupas kard. Jo
seph Marie Trin Van Can ir Huė 
arkivyskupas Phillippe Nguyen 
Kim Dien yra laikomi namų areš
te, o kiti vyskupai irgi yra perse
kiojami.

Negimusių kūdikių žudymo 
įstaiga, kurių Winnipege įstei
gė dr. Henry Morgentaleris, su
silaukė smarkaus gyventojų 
pasipriešinimo, kuriam vado
vauja buvęs provincinio kabi
neto ministeris Joe Borowski. 
To pasipriešinimo dėka poli
cija jau du kartus suėmė eilę 
įstaigos tarnautojų ir konfiska
vo negimusių kūdikių žudymo 
aparatūrą. Šiuo metu Joe Bo
rowski reikalauja, kad abortus 
pateisinantis įstatymas būtų 
paskelbtas nekonstituciniu, nes 
prieštarauja teisei į gyvybę, ku
rią garantuoja naujoji Kana
dos konstitucija. Borowskis pra
dėjo teisminę kovų už negimu
sių kūdikių teisę į savųjų gyvy
bę 1978 m. rugsėjo 5 d. Pradžio
je byla buvo atidėliojama, nes 
nebuvo aišku ar privatus pilie
tis turi teisę imtis gynybos vi
sų negimusių kūdikių vardu. Ta
čiau 1978 m. gruodžio 1 d. augš- 
čiausias Kanados teismas nu
sprendė, kad Borowskis tokių 
teisę turi. Šiuo metu jo pradė- 
tajai bylai žmonės yra suaukoję 
per $350,000.Q0. Dr. H. Morgen
taleris, kuris pagarsėjo negimu
sių kūdikių žudymo įstaigų įpi- 
lietinimu Kvebeko provincijoje, 
tokias įstaigas jau įsteigė Mani- 
tobos provincijoje Winnipege ir 
Ontario provincijoje Toronte. 
Jis yra pasišovęs tokias įstai
gas atidaryti Kalgario mieste, 
Albertoje, ir Saskatoono mieste, 
Saskačavane. Visų šių keturių 
provincijų teisingumo ministe
rial yra pareiškę, kad dr. Mor
gentaleris bus traukiamas į teis
mų, jei tokiose įstaigose bus da
romi abortai. Dr. Morgentalerio 
atvejis yra tiesiog ironiškas: 
šis gydytojas yra žydas, kuris 
išliko gyvas Aušvico koncentra
cijos stovykloje. Užuot pasimo
kęs ir skyręs savo jėgas rūpes
čiui kitų gyvybėmis, žudo pačius 
nekalčiausius žmones — negi
musius kūdikius.

Išeivijos vengrams paskirtas 
vyskupas. Tai 60 m. amžiaus kun. 
Ladislaus A. Iranyi. buvęs JAV 
piarų vienuolių provincijolas. 
Jis gyvena JAV-se jau nuo 1954 
m. ir dabar rūpinsis išeiviais 
vengrais katalikais visame pa
saulyje. Tai pirmas toks paskyri
mas vengrams. Čekai, slovakai, 
lenkai, gudai ir lietuviai tokius 
vyskupus jau turi.

Kun. J.Stš.

Su tautiniais šokiais per pasaulį
Marijos Baronaitės-Grėbliūnienės 75 metų amžiaus sukakties proga
B. STRAUKAS

Tautiniai, arba kaip seniau 
įprasta vadinti, liaudies šo
kiai buvo kaimuose šokami 
nuo seniausių laikų. Tik lai
ko tėkmėje juos nustelbė iš 
kitur atėję įvairūs “moder
niški” šokiai, kuriuos jauni
mas stengėsi išmokti, kad ne
atsiliktų nuo “mados”. Ta>P 
palengva liaudies šokiai liko 
nustumti j užmarštį. Kaikurie 
šokiai ar jų fragmentai dar 
ilgai išliko senųjų kaimo žmo
nių atmintyje, ir juos pasise
kė “atkasti”.

Susidomėjimas tautiniais šo
kiais, tapęs tikru liaudies 
šokių renesansu, prasidėjo 
Lietuvoje maždaug nuo 1935 m.

Šiame rašinyje noriu pateik
ti pluoštą atsiminimų, kuriuos 
papasakojo su mūsų liaudies 
šokių atgimimu glaudžiai su
sijusi Marija Baronaitė-Grėb- 
liūnienė. Ji gyvena tolimoje 
Australijoje, Adelaidės mies
te. Jos 75 m. amžiaus sukak
tis buvo paminėta Bendruome
nės valdybos ir draugų rately
je.

Vilnius-Ryga-Kaunas
Marija Baronaitė-Grėbliū- 

nienė gimė Vilniuje 1908 m. 
sausio 5 d. Baigusi Panevėžio 
gimnazijų, išvyko į Latviją, 
kur 1926-1929 m. baigė Rygos 
Fizinio Auklėjimo Institutų. 
1930 m. pradėjo mokytojauti 
Mažeikių gimnazijoje kaip fi
zinio auklėjimo mokytoja.

Sekančiais metais, gavusi 
švietimo ministerijos stipen
dijų, M. Baronaitė išvyko į Vie
nos universitetų studijuoti 
fizinio auklėjimo. Baigusi stu
dijas, 1935 m. grįžo į Lietuvų 
ir buvo paskirta Augštųjų Kū
no Kultūros Kursų lektore 
merginoms. 1935 m. Londone 
buvo rengiamas tarptautinis 
liaudies šokių festivalis, į 
kurį buvo pakviesta ir Lietuva. 
Pasiųsti šokėjus į šį festiva
lį iniciatyvos ėmėsi užsienio 
reikalų ministerija. Grupės 
vadove buvo paskirta A. Rūgy
tė, kuri, talkinama J. Liut
kaus ir kitų, važinėjo po kai
mus jieškodami senų šokių. Su
rasti senuosius liaudies šo
kius nemažai padėjo ir Tauto
sakos Archyvo vedėjas dr. J. 
Balys. Taip buvo surasti pir
mieji šokiai. Jų išmokė grupės 
šokėjus ir išsiuntė į Londoną. 
Nors tai buvo paskubomis pa
ruošti šokiai, bet jie festiva
lyje susilaukė didelio pasise
kimo, ir mūsų šokėjai laimėjo 
pirmų vietų. Džiaugsmas buvo 
didelis, kuris paskatino susi
domėti liaudies šokiais.

Jaunimo entuziazmas
Šokėjams grįžus iš Londono, 

M. Baronaitė kreipėsi į vienų 
šios grupės vadovę — B. Vokie- 
taitytę, prašydama jų išmokyti 
ten šoktų šokių. Išmokus juos. 
M. Baronaitė išmokė ir savo 
AKKK studentes. 1936 m. šiuos 
šokius įtraukė į neoficialų 
kursų pasirodymą. Tautiniai 
drabužiai buvo pasiskolinti iš 
užsienio reikalų ministerijos. 
Pasirodym; s buvo sėkmingas, 
ir domėjimasis šokiais plėtėsi.

Netrukus M. Baronaitė bu
vo pakviesta išmokyti VD uni
versiteto choro grupę šokti 
tautinius šokius. Vėliau teko 
šokių mokyti Kauno gimnazijų 
ir pradžios mokyklų mokyto
jus, kurie jų mokė savo moki
nius.

Ypač tautiniais šokiais susi
domėjo jaunalietuvių vadovy
bė, kuri rengėsi su tautiniais 
šokiais pasirodyti per jauna
lietuvių sąskrydį 1937 m. Jau
nalietuvių tautinių šokių pa
sirodymas buvo labai įspūdin
gas, nes pirmą kartą juos šoko 
šimtai porų. Šio sąskrydžio 
metu buvo pirmų kartų pašok
tas Kalvelis, kurio choreogra
fijų sukūrė M. Baronaitė. Šis 
šokis pasidarė labai populia
rus, nes yra lengvas, links
mas ir ratelinis. Gražiai išsi
dėsto aikštėje.

Vokietijoje
Toliau pasakoja pati M. Ba

ronaitė. “1937 m. su universite
to choro šokių grupe buvome 
išsiųsti į Hamburgą, kur buvo 
ruošiama tarptautinė šokių 
šventė. Mūsų šokių grupė ten 
labai išpopuliarėjo ir buvo be
veik visų dėmesio centre. Šo
kom, žygiavom gatvėmis, stu
dentams grojant skudučiais 
“Du broliukai kunigai”, o K. 
Matiukui ir Ramanauskui trau
kiant įvairias melodijas akor
deonais. Vokiečių ir kitokia 
publika grožėjosi ne tik mūsų 

šokiais, bet ir tautiniais spal
vingais drabužiais, šaukė 
mums “Ahoy”. Po parado teko 
paspausti ranką Himleriui, 
bet “Heil Hitler” nešaukėm, 
nors grupės vadovas vokietis 
buvo prašęs šiuo būdu su juo 
pasisveikinti.

Dalyvavimas Hamburgo šo
kių šventėje mums visiems pa
liko gražiausius atsiminimus, 
be to, parodėme, ko mūsų šo
kiai verti.

Pas mokytojus
Grįžusi iš Hamburgo, išsi- 

sikubinau į mokytojų stovyklą, 
kur šalia 400 lietuvių dalyva
vo būrys čekų mokytojų, norė
jusių susipažinti su mūsų tau
tiniais šokiais. Supažindinti 
juos su mūsų šokiais tokioje 
didelėje stovykloje buvo ne
lengvas uždavinys. Tačiau visi 
nuoširdžiai jais domėjosi ir 
sąžiningai jų mokėsi. Nėra 
abejonės, kad šis gausus mo
kytojų būrys su tautiniais šo
kiais supažindino tolimiau
sių Lietuvos užkampių jauni
mą. Taip atgimstantis liaudies 
šokis keliavo per visą Lietu
vą, nešdamas pramogų ir 
džiaugsmų visai tautai.

Tų patį rudenį (1937) atvyko 
Lietuvių-Švedų Dr-jos kviesti 
švedy tautinių šokių mokyto
jai. Juos teko supažindinti 
su mūsų tautiniais šokiais. 
Mes paprašėme juos išmokyti 
švediškų šokių KK kursantes. 
Jie tai mielai padarė. Po to 
šokom savus ir švediškus šo
kius kviestinei publikai ka
rininkų ramovėje per švedų 
“Liucijos šventę”. Ir čia susi
laukėme įvertinimo bei pagy
rimų.
Britanijoje ir Čekoslovakijoje

1938 m. žiemų buvau iškvies
ta į užsienio reikalų ministe
riją. M. Avietėnaitė pranešė, 
kad Anglijoje vėl ruošiamas 
tautinių šokių festivalis, į 
kurį yra pakviesti ir mūsų šo
kėjai. Prašė mane sudaryti šo
kėjų grupę, ją paruošti ir lai
ku nuvykti su šia grupe į Lon
doną. Išvykome į Angliju su ne
didele grupe — 12 porų. Turė
jome du koncertus, kurie la
bai gerai pasisekė. Ir šį kar
tą laimėjome pirmą vietą. Ang
lų laikraščiai mūsų grupę la
bai išgyrė. Paliaupsino ir 
“Miss Baronaitę”. Grįžę į Lie
tuvą radome, kad ir mūsiškė 
spauda nepagailėjo gražių at
siliepimų apie mūsų pasirody
mą Anglijoje. Visa tai mus 
džiugino ir kėlė nuotaiką.

Grįžus iš Londono vėl sku
biai teko ruoštis naujai išvy
kai į Čekoslovakiją. Univer
siteto choras (dir. K. Kavec- 
kas) ir jo šokių grupė buvo 
pakviesti ten keliem koncer
tam. Nors Čekoslovakija jau 
buvo vokiečių okupuota, čekai 
mus priėmė labai draugiškai. 
Džiaugėsi mumis ir šluostė 
ašaras dėl vokiečių žiaurumų. 
Vokiečių kareiviai maišėsi vi
sur, ir tai sudarė slegiančių 
nuotaikų. Mes galėjome tik 
pasidžiaugti, kad tebesame 
laisvi. Koncertai Čekoslova
kijoje praėjo gana sėkmingai.

Į Ameriką
Po kelionių Čekoslovakijo

je netrukus gavau iš švietimo 
ministerijos kvietimą vykti į 
Ameriką. 1939 m. Niujorke bu
vo rtiošiama pasaulinė paroda. 
Šios parodos metu įvairios 
tautybės turėjo savo pasiro
dymus. Lietuviams buvo skir
ta rugsėjo 10 d: Kadangi jau 
buvome su tautiniais šokiais 
gerokai išsireklamavę, tai 
Amerikos lietuviai nutarė pa
rodos metu pademonstruoti 
amerikiečiams lietuvių liau
dies šokius. Amerikos lietu
vių tarpe liaudies šokiai be
veik nebuvo kultyvuojami, ir 
apie juos mažai kas težinojo. 
Mano “misija” buvo išmokyti 
tenykštį jaunimą tautinių šo
kių. Gavusi iš Kūno Kultūros 
Rūmų septynis mėnesius atos
togų, išsirengiau į šią tolimą 
kelionę. 1939 m. vasario 15 d. 
išplaukiau prancūzų laivu į 
Niujorką.

Jau sekantį rytą turėjau lai
ve staigmeną. Pasibeldė į du
ris ir į kajutę įžengė jaunas 
jūrininkas. Pasisakė esąs lie
tuvis Kudirka. Čia pat jis ma
ne pasveikino su Vasario 16. 
Vėliau kelionėje su juo dažnai 
pažaisdavom stalo tenisą. Niu
jorką pasiekiau vasario 22 d.

Atlikusi įvairius formalu
mus ir išlipusi į krantą, pate
kau į didelį lietuvių būrį. 
Čia susipažinau su vicekonsu

lu A. Simučiu, broliais Motu
zais, moterų parodos organiza
torių atstove Buivydiene, Mo
terų Vienybės pirmininke ir 
daugeliu kitų. Vėliau kaikurie 
“seni amerikonai” prasitarė, 
kad jie laukė iš laivo išlipant 
“storos bobos Marijonos” su il
gu sijonu ir dar skarele suriš
tu ryšulėliu rankoje, kaip anais 
senais gerais laikais. O Čia, 
girdi, išlipo tokia plona mer
giščia ir beveik “amerikans- 
kai” apsirėdžiusi.

Pradėjom šokti
Vėliau mane savo • globon 

paėmė konsulas J. Budrys ir 
jo žmona. Su jais aptarėm ma
no kelionės tikslus. Jie apibū
dino Amerikos lietuvių jauni
mo pažiūras ir būdus su jais 
užmegzti artimesnius ryšius. 
Iš Lietuvos buvau atsivežusi 
komplektą tautinių drabužių, 
kuriuos demonstravau po
nioms ir panelėms įvairių pri
ėmimų progomis. Drabužius 
buvo pagaminę A. ir A. Tamo
šaičiai.

Netrukus A. Simutis apgy
vendino mane Rockefellerio 
International House, kur gy
veno daug įvairių tautybių 
jaunimo. Čia išgyvenau porą 
mėnesių. Kai prasidėjo repe
ticijos, į savo buveinę dažnai 
grįždavau vėlai vakare. Bet 
kai sužinojo, ko aš čia atvy
kau, šio didžiulio namo jau
ni gyventojai ėmė mane prašy
ti, kad aš ir juos pamokyčiau 
lietuviškų šokių. Ir šokdavo
me. Išmokiau juos šokti Sukti
nį, Noriu miego,-Kalvelį ir kt. 
Įsismaginę nueidavome poil
sio tik paryčiui. Bet buvo links
ma ir nepavargdavome. Buvom 
jauni ir pilni trykštančios 
energijos.

Labai domėjosi jaunimas
Lilija Stilsonaitė buvo su

organizavusi Niujorke šokėjų 
grupę ir ją išmokiusi keletą 
tautinių šokių. Aš šią grupę 
išmokiau keleto naujų šokių, 
ir ji tapo pagrindine mano 
grupe šiame miesto. Susipa
žinusi su vieta, ėmiau važinė
ti po įvairius priemiesčius ir 
tolimesnes apylinkes, kur tik 
atsirasdavo norinčių susipa
žinti su tautiniais šokiais. Vie
tinei spaudai nuolat garsinant, 
susidomėjimas tautiniais šo
kiais plėtėsi. Šoko mokyklų 
mokinukai, jaunimas, suaugę 
ir net Maspeth vienuolyno se
selės, suvažiavusios čia iš įvai
rių kraštų. Jaunimas veržėsi į 
šokių grupes ir, norėdami įro
dyti savo lietuviškumą, kalbė
jo lietuviškai kaip kuris išma
nė ir sugebėjo. Dažnai ši jų 
lietuviškoji kalba buvo tokia 
senoviška ir taip praskiesta 
anglicizmais, kad būdavo sun
ku suprasti. Bet širdys buvo 
lietuviškos ir kojos eiklios šo
kiui. Ir to užteko, kad šis jau
nimas įsisuktų į šokio sūkurį.

Per visą tą laiką aplankiau 
Hartfordą, New Haveną, Wa
terburi, Bostoną, Worcheste- 
rį, Pittsburgą ir jo apylin
kes, pranciškiečių vienuolyną, 
Torontą Kanadoje ir daugelį 
kitų vietų. Visur šokom, šo
kom ...

Parodoje
Pittsburge mane pristatė 

miesto šerifui. Jis prisegė man 
paauksuotą ženkliuką ir pa
reiškė: “Jei kas užpultų, pa
rodyk šį ženkliuką ir būsi sau
gi”. Ačiū Dievui, niekad nebu
vau užpulta, tad neturėjau pro
gos įsitikinti šio ženkliuko ma
giška galia.

Rugsėjo 10 d. įvyko mūsų pa
sirodymas pasaulinėje parodo
je. Viskas vyko paskubomis. 
Tą pačią dienų turėjome ir re
peticiją, ir pasirodymą. Šokė
jams plotas buvo gana ribotas, 
todėl nevisi šokėjai galėjo įsi
jungti. Ėjo šokis po šokio be 
jokio perėjimo, visai nesilai
kant numatyto brėžinio. Pa
grįstai buvome nepatenkinti 
tokiu patvarkymu. Bet 50.000 
žiūrovų vistiek nuteikė links
mai.

Po koncerto visus šokėjus 
pasveikino įgal. ministeris 
P. Žadeikis. Man jis padėkojo 
už šokėjų parengimą. Visom 
šiom iškilmėm pasibaigus, bu
vau prašoma dar pasilikti 
Amerikoj bent kelis mėnesius. 
Deja, negalėjau. Laukė parei
gos Lietuvoje. Lietuvos val
džia per visų mano čia išbūtą 
laiką mokėjo man po 120 dol. į 
mėnesį. Kadangi dažnai buvau 
išlaikoma svetingų tautiečių, 
tai šios sumos pilnai pakako 
pragyvenimui ir pramogom.

(Nukelta i 5-tą psl.)
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Toronto Maironio mokyklos IV skyriaus mokinei

a. a. LAIMUTEI KUNCAITYTEI 
tragiškai žuvus,

nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius, sesutę, broliuką 
ir artimuosius-

Toronto Maironio mokykla

Mylimai dukrelei A^A
LAIMUTEI KUNCAITYTEI 

tragiškai žuvus,
mūsų mielai narei ANELEI KUNCAITIENEI su šeima ir 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą bei 
kartu liūdime - KLK Moterų Draugijos Lietuvos 

Kankinių parapijos skyrius

Mielai
LAIMUTEI

tragiškai žuvus
Mičigano ežero bangose, giliame liūdesyje pasi
likusią KUNCAIČIŲ šeimą — tėvelius ANELĘ ir 
JAUNIŲ, sesutę MARYTĘ, broliuką VYTUKĄ nuo
širdžiai užjaučiame -

Regina ir Juozas Piečaičiai 
Stasė ir Jonas Naruševičiai 
Silvija ir Vincas Piečaičiai

AfA 
BRONEI SABALIAUSKAITEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės seseriai 
TERESEI, broliams — JERONIMUI ir ANDRIUI, jų 
šeimoms ir giminėms -

A. A. Žiobakai 
A. B. J. Brakai

PADĖKA
Mūsų Mylimam Tėveliui

AfA
STASIUI JASELIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią pa
dėką kun. klebonui Jonui Staškevičiui už patar
navimus. Giliai dėkojame visiems už atsiųstas 
gėles, pareikštas užuojautas, atsilankiusiems į 
laidotuvių namus, nešusiems velionies karstą, 
užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems “Tėviškės 
Žiburiams” ir Tautos Fondui.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
Sūnūs Rimas ir Juozas

Ginabian Srt jfflemorialž Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

Atlieka (vairius kapų paminklų akmens), 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš-; 
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus Ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
KAZLAUSKAS

*

^urnitureJuti).
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

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



V. Vokietijos lietuvio atstovų dalis VI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Čikagoje 1983 m. birželio 26 - 30 
dienomis. Iš kairės: Vasario 16 gimnazijos dir. A. Šmitas, M. Šmitienė, p. Lutz Nuotr. J. Tamulaiėio

Laisvoji ir pavergtoji spaudo

Ką mačiau Jaunimo Centre?
Parodos, surengtos Pasaulio Lietuvių Dienų proga Čikagoje, PLB archyvas, 

Lituanistikos Tyrimų Centras

“Aušros” parodoje
Ryšium su PLB seimu Jauni

mo Centro patalpose buvo su
rengta dokumentinė paroda, 
atvaizduojantį visų pirma 
“Aušros" laikotarpį ir kitus 
svarbesnius Lietuvos gyveni
mo įvykius. Čia galėjai iš arti 
pamatyti originalinį “Aušros” 
egzempliorių, “Varpą”, seną
sias knygas, apsaugotas nuo 
lankytojų pirštų.

Nuo specialios lentos žvel
gė išrikiuotos “Aušros” bend
radarbių nuotraukos, prime
nančios senuosius mūsų spau
dos pijonierius. Kitoje pusė
je lentos matyti naujųjų laikų 
rezistencijos spauda. Neuž
mirštas ir Dariaus-Girėno skry
dis, kuriam šiemet sueina 50 
metų. Paroda sutvarkyta labai 
planingai ir dėlto lankytojui 
lengva orientuotis.

Visa tai atlikta Br. Kviklio, 
buvusio “Draugo” redakto
riaus, ir jo talkininkų — J. Ma
žeikos bei L. Kairio. Pažymėti
na ypač tai, kad visi rodiniai 
yra paties Br. Kviklio nuosavy
bė. Jisai ją sutelkė per dauge
lį metų, rinkdamas dokumen
tinę medžiagą. Tam reikalui 
išleido stambias sumas lėšų. 
O ir dabar jų negaili. Pvz. lan
kant šią parodą, atėjo senienų 
rinkėjas lenkas su Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos ka
rio kepure ir kardu. Kepurė 
labai iškilminga, augšta, su 
Lietuvos vyčiu. Kai lenkas pa
prašė už ją $600, Br. Kviklys 
mielai sutiko juos sumokėti.

Parodą aplankė daug tautie
čių. Ja domėjosi ypač lietu
vių spaudos ir radijo atstovai. 
"Laisvės radijo" darbuotojai 
A. Jurašienė ir J. Jurašas ten 
pat atliko pasikalbėjimą su pa
rodos rengėju Br. Kvikliu ir 
vėliau jį perdavė radijo ban
gomis į Lietuvą.

Veiklos vaizdai
PLB seimo proga tame pa

čiame Jaunimo Centre buvo 
surengta paroda, atskleidžian
ti visuomeninę ir kultūrinę 
Lietuvių Bendruomenės veik
lą įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Iš jos matyti, kad lietu
viai yra panašiai išsisklaidę, 
kaip ir žydai — didesniuose 
laisvojo pasaulio centruose. 
Vienur jie veikia organizuo
tai, kitur — paskirai. Pvz. jie 
veikia organizuotai Saudi Ara
bijoje — yra įsteigę 1981 m. 
LB apylinkę, kuriai pirminin
kauja dr. V. Šliūpas. Narių 
skaičius: 1981 m. — 13, 1982 m. 
— 16,1983 m. — 20.

Plačiausias skyrius parodo
je — JAV. Jame parodyta vis
pusiška lietuvių veikla — pe
dagoginė, kultūrinė, visuome
ninė, politinė. Iš pateiktos 
statistikos matyti, kiek tau
tiečių dalyvauja LB vadovybės 
rinkimuose, būtent, nuo 6.916 
iki 10.373. Lituanistika dėsto
ma šiuose universitetuose — 
Georgetowno, Kento ir Ilino
jaus. Matyti ir knygų leidyklų 

'’skyriai, periodiniai leidiniai, 
tautinių šokių ir dainų šven
tės, opera, teatro festivaliai 
ir t.t. Tai sudaro labai šakotą 
JAV lietuvių veiklą.

JAV kaimynai kanadiečiai 
savo skyriuje parodė veikian
čias lituanistines mokyklas 
(1982-83 m. 309 mokiniai, 38 mo
kytojai), LB apylinkių veiklą, 
Kanados Lietuvių Dienas, lei
dinius, baltiečių vakarus, par
lamento rūmuose ir kt. Žemėla
piai, nuotraukos, informaci
nės lentelės padėjo lankyto
jams susidaryti vaizdą apie 
Kanados lietuvių gyvenimą 
bei veiklą.

Prie šio skyriaus įrengimo 
daugiausia dirbo inž. J. V. Da
nys. Kitose klasėse buvo 
įrengtos — Australijos, P. Ame
rikos, V. Vokietijos ir kitų 
kraštų lietuvių parodos. Visa 
ta vaizdinė medžiaga įgalino 
lankytojus per trumpą laiką 
susipažinti su laisvajame pa
saulyje pasklidusių tautiečių 
veikla.

Dokumentinis skyrius
Prie PLB veiklos prijungtas 

ir archyvinis skyrius, kuriame 
išstatyti rinktiniai dokumen
tai iš PLB archyvo, įsteigto 
Jaunimo Centre.

Štai Lietuvos diplomatų laiš
kai, vyskupo M. Reinio laiš
kas konsului Bielskiui Niu
jorke 1925 m., prof. St. Šalkaus
kio laiškas, rašytas 1940 m. Ir 
visa eilė laiškų — rašytojų, 
politikų, visuomenės veikėjų, 
profesorių... Tai vertinga 
medžiaga, išsaugota ligi šiol 
PLB archyvo dėka.

PLB archyvas
Jau keliolika metų Jaunimo 

Centre veikia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės archyvas. 
Nueiname su jo darbuotoju 
L. Keruliu, kuris patoviai tal
kina archyvo vedėjui rašytojui 
Č. Grincevičiui.

Dideliame kambaryje pri
statyta lentynų — vos gali ap
sisukti. Čia kiekvienas kam
pelis išnaudotas. Lentynose 
sukrautos vertingos lituanis
tinės knygos, žurnalai laik
raščiai, dokumentinės bylos, 
laiškai, tautodailės dirbiniai. 
Yra ir senų knygų' — Valan
čiaus laikų leidinių, “kantič- 
kų”. Matyti ir prof. K. Pakš
to, prel. M. Krupavičiaus pa
liktos knygos. Atskirose by
lose sudėti įvairių kraštų lie
tuvių veiklos raštai.

Nors dar neviskas sutvar
kyta, sukataloguota, bet svar
besnius dalykus jau galima 
rasti turimuose alfabetiniuo
se sąrašuose. Daug kas nau
dojasi “Vyriausybės Žiniomis” 
— oficialiu nepriklausomos 
Lietuvos valdžios organu, ku
riame buvo skelbiami įstaty
mai.

Prie PLB archyvo įrengtas ir 
muzikologijos archyvas, kurį 
sutelkė muz. J. Žilevičius. Ja
me yra daug vertingų rodinių 
lietuvių muzikos istorijai, bet 
trūksta tvarkančios rankos, ku
ri palengvintų reikiamos me
džiagos suradimą.

Lituanistikos centras
Jaunimo Centro patalpose 

nuo 1981-82 m. veikia Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų 
Centras, kuriam vadovauja 
prof. dr. J. A. Račkauskas, 
studijavęs pas prof. A. Ramū
ną Otavoje ir ten gavęs dak
taro laipsnį iš pedagogikos 
istorijos.

Minėtasis Centras apima: 
PLB archyvą, Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą, Lietu
vių Muzikologijos Archyvą, J. 
Dainausko biblioteką. Ši in
stitucija jau turi apie 15.000 
knygų. Jos tvarkomos bei ka
taloguojamos, kad galėtų būti 
prieinamos ypač studentams.

Be to, šis Centras turi dau
gybę vaizdajuosčių, kuriose 
įrašytos lituanistinės paskai
tos. Štai dr. J. Račkauskas įde
da vieną vaizdajuostę į tele
vizorių, ir ekrane pasirodo a.a. 
kun. prof. St. Yla. Jis kalba apie 
Lietuvos kryžius. Dail. A. Ta
mošaitis kitoje vaizdajuostė
je dėsto lietuvių tautodailę. 
Sekant tas vaizdajuostes gali
ma daug sužinoti apie lituanis

tiką. Tai patrauklus būdas, 
ypač jaunimui.

Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centro pradininkai buvo: 
dr. J. A. Račkauskas, dr. V. B. 
Darnusis, J. Dainauskas, Č. 
Grincevičius, kun. V. Gutaus
kas, SJ, Br. Kviklys, dr. A. Liu- 
levičius, prof. dr. T. Remeikis.

Centro vadovybę sudaro at
stovai: PLB. JAV LB, Tėvų jė
zuitų, LK Mokslo Akademijos, 
Lituanistikos Instituto, Diplo
matinės Tarnybos. Šiuo metu 
valdybos primininku yra d r. J. 
Račkauskas, tarybos pirminin
ku — dr. T. Remeikis.

Šio Centro tikslas — telkti 
bei išsaugoti ateičiai kultū
rines lietuvių vertybes ir su
daryti sąlygas jaunimui studi
juoti lituanistiką. Amerikos 
universitetuose (kai kuriuose) 
turima lituanistika mikrofil
muojama, o originalai išmeta
mi dėl vietos stokos. Šis Cent
ras siekia išlaikyti ir origina
lus. Kaikurios bibliotekos iš
meta lituanistines knygas, nes 
jų niekas neskaito.

Pasak dr. J. Račkausko, Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centras yra užsimojęs atlikti 
didžios reikšmės darbus. Iš
plėtęs savo patalpas ir susie
jęs savo veikią su kuriuo nors 
universitetu, jis gali akademi
nėje plotmėje pasiekti gerų 
rezultatų ir tuo būdu reikš
mingai pasitarnauti lietuvių 
tautai.

Dailės paroda
PLD proga Čiurlionio gale

rijoje (Jaunimo Centre) buvo 
surengta gana plačios apim
ties laisvojo pasaulio lietu
vių dailininkų paroda, kurio
je dalyvavo 42 dailininkai su 
82 darbais iš šių kraštų: JAV, 
Kanados, Australijos, Urugva
jaus, Prancūzijos, Britanijos, 
Suomijos, Izraelio, Šveicari
jos. Žvelgdamas į čia dalyvau
jančių dailininkų kūrinius, 
matai plačią įvairovę formų ir 
turinio srityje. Kiekvienas pra
byla savitu balsu, tačiau jauti, 
kad kažkas riša visus juos vie
na plona gija, kurią sunku ra
cionaliai aptarti. Pasaulėvaiz
džio išgyvenimas, kad ir mo
derniomis formomis, yra arti
mas lietuvio širdžiai. Kaiku- 
riuose kūriniuose lietuviškas 
pasaulėvaizdis ir pasaulėjauta 
labai ryškūs. Matyti ir iki šiol 
mažai ar net visai negirdėtų 
dailininkų pavardžių, kaip 
pvz. Juozas Baukus iš Australi
jos, Aldona Cybulski de Vel- 
verde iš Urugvajaus, Aida Do- 
relytė de Estol, Regina Hou- 
tari iš Suomijos, Leeka Krau- 
cevičiūtė-Gruzdeff iš Austra
lijos, Jieva Pocienė iš Austra
lijos, Samuelis Rozinas iš Iz
raelio, Alfredas Stanevičius 
iš Urugvajaus. Ar šiai parodai 
atrinkti geriausi išeivijos dai
lininkų kūriniai, tektų suabe
joti, nes nematyti kaikurių 
stambių dailės atstovų. Vis- 
dėlto ši paroda teikia gana 
gerą išeivijos dailės vaizdą, 
rodo gyvastingą jos kūrybin
gumą. Be abejonės ji verta iš
samaus aptarimo dailės spe
cialisto. O tokį rasti neleng
va — dailininkai daug piešia, 
bet mažai rašo. Jaunimo Cent
ro kieme sutiktas dail. V. Viz
girda užkalbino būrelį paro
dos lankytojų, prašydamas pa
rašyti recenziją “Aidams”, o 
aš pridūriau — ir "Tėviškės Ži
buriams”! Deja, niekas nesiry
žo. Dėl rašančių dailininkų sto
kos dažnai nukenčia ir vertin
gos parodos — nepasiekia pla
čiosios visuomenės. Pr. G.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Padažnėjus mūsų disidentų 
atsilankymams laisvojo pasau
lio lietuvių kolonijose, vis 
dažniau pasigirsta balsai: “Ne
rašykite tiek daug spaudoje 
apie tarpusavio nesugyveni- 
mus, nes tai Lietuvoje suke
lia pesimistines nuotaikas". 
Tą patį man aną dieną kartojo 
vienas mūsų veikėjas, tvirtin
damas, kad tarpusavio ginčų 
nereikėtų kelti spaudoje.

Tiesa, mūsų “diskusijose” 
dažnokai stinga orumo, nepa
jėgiama principo atskirti nuo 
asmeniškumų, todėl kartais 
pasidaro nemalonu, kai yra 
puolamas asmuo, o ne svars
toma jo nuomonė. Iš kitos pu
sės laisvos spaudos pagrindi
nis principas yra pasisakymo 
laisvė. Tos laisvės nustojus, 
gresia pavojus ir tam, kuris 
ją kitiems atėmė.

Jau per 40 metų okupuotos 
Lietuvos gyventojai yra pra
tę spaudoje matyti tik tai, 
kas yra aprobuota, kas matyti 
reikia. Lietuvos pogrindžio 
spauda, kovodama už sa
vo teisę pasisakyti prieš oku
pantą, krypsta į priešingą 
kraštutinumą. Tai jos teisė. 
Tuo būdu eilinis Lietuvos žmo
gus gyvena tarp dviejų kraštu
tinumų, nerasdamas vidurio, 
kurį bando išlaikyti laisvo 
demokratinio pasaulio spau
da. Joje besireiškiantys nuo
monių skirtumai nėra jokia 
tragedija ar vienybės ardy
mas. Pvz. kritikuojame spek
taklius, o žiūrovams kartais 
ir bilietų pritrūksta. Kriti
kuojant naujus leidinius, o 
skaitytojų yra. Pranašaujant 
organizacijų krizę, o jos vis 
dar tebegyvuoja. Per spaudą 
“apsibarę” asmenys draugiš
kai susitinka sueigose ir ba
liuose, toliau diskutuodami 
savo iškeltus klausimus prie 
gaivaus gėrimo stiklo. Ir taip 
gyvenimas eina savo vaga.

Nemanau, kad mes turime 
teisę laisvajai išeivių spau
dai uždrausti kelti į viešumą 
reikalus, apie kuriuos visi kal
bame ir kuriais visi rūpina
mės. Negalime pakeisti savo
sios spaudos taip, kad joje ne
būtų tiesos. Mes dešimtmečiais 
kovojome už laisvę, todėl ir 
jos supratimas turi būti pil
nas. Laisvė nėra vien gyveni
mas saugių įstatymų globoje.

Esate mūsų balsas pasaulyje
Okupuotos Lietuvos jaunimo sveikinimas penktajam 

pasaulio lietuvių kongresui

Mielas pasaulio lietuvių 
jaunime.

Mes, okupuotos Lietuvos 
jaunimas, sveikiname visus 
susirinkusius į V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą. 
Sveikiname jus visi, maži ir 
dideli, tiek laisvi, tiek ka
liniai iš Lietuvos ar ištremti 
už jos ribų. Nors fiziškai esa
me toli, atskirti vandenynų ir 
spygliuotų užtvarų, bet dvasio
je esame ir būsime kartu su 
jumis, nes mus visus jungia 
stiprūs kraujo ryšiai, vieni
ja bendros idėjos, tikėjimas, 
kovos tikslai. Mes visi esame 
tos pačios lietuvės motinos 
vaikai, nors ir išsibarstę po 
visą platųjį pasaulį. Mus riša 
karšta Lietuvos meilė ir susi
rūpinimas visos tėvynės liki
mu. Mes visi esame viena tauta, 
viena galinga jėga, kuri dar 
sudrebins pasaulį.

Mes nuolat stebime jus, jau
čiame jūsų mintis, žavimės jū
sų žygiais ir darbais. Jūs esa
te mūsų balsas pasaulyje. Te
būnie tas balsas skambantis ir 
nesustabdomas! Tebūnie jūsų 

Dariaus ir Girėno paminklas karią kapinėse Kaune. Paminklas pastaty
tas 1968 m. liepos 17 d. su tokiu įrašu: “Steponas Darius Stasys Girėnas 
Lituanicos skrydžiu nugalėję Atlantą žuvo nepasiekę tėvynės 1933.VII.17”. 
Paminklo skulptorius — VYTAUTAS MAČIUIKA, architektai — A. V. 
N AS VYČIAI.

Spaudos laisvė yra galimybė 
reikšti savo mintis, veikti mo
ralinių principų ribose, kul
tūriniame bei visuomeninia
me gyvenime nevaržyti pasau
lėžiūrų ir siekti jų darnos. 
Gi skirtumai ir jų gerbimas 
yra bene vienas iš gražiausių 
demokratijos privilegijų.

Lietuvoje išeivijos spauda 
nėra prieinama. Tie, kurie turi 
galimybę sekti mūsų periodi
ką, nėra eiliniai nemokšos, o 
išsilavinę, galvojantys asme
nys. Jei šalia vadinamų “nesu- 
gyvenimų” jie pastebi mūsų 
spaudos gajumą, mūsų leidi
nių daugybę, mūsų kultūrinių 
renginių apimtį ir pasiseki
mą, tai išvadą gali pasidaryti 
labai aiškią: išeivių yra daug, 
jie yra įvairūs, kūrybingi; kad 
ir ne visada sutardami, jie rū
pinasi nelaisvėje gyvenančios 
tautos problemomis ir išlais
vinimu. Piktos valios “skaity
tojai” betkurį mūsų gyvenimo 
momentą gali paversti nepa
lankia propaganda.

Iš kitos pusės, kalbant apie 
mūsų dabartinę spaudą, reikia 
pripažinti, kad mes dar turi
me daug ko pasimokyti iš gyve
namų kraštų žurnalistų, kurie 
viename laikraštyje skelbia 
skirtingas nuomones, atsto
vauja įvairiom partijom, kri
tikuoja vyriausybės patvarky
mus ar juos giria. Tačiau ne
galima tvirtinti, kad tiek 
JAV, tiek Kanada bus sugriau
ta spaudos laisvės ginklais. 
Tik žodžio ir minties prie
spauda veda prie žlugimo.

Neturint laisvos spaudos, 
yra tik dvi išeitys: okupanto 
aprobuotas melas arba ugnin
gas pogrindininko atsparos žo
dis. Neturint plotmės, kurio
je tie du skirtingi elemen
tai galėtų susitikti, neįmano
ma nuovoka apie laisvos spau
dos pobūdį ir uždavinius.

Kas būtų, jei mūsų laikraš
čiai užsiimtų vien reportažais 
ir statistikom, o negvildentų 
mums rūpimų klausimų? Kaip 
atrodytų gyvenimas, jei) ne
būtų diskusijų, dialogų ir pa
sisakymų? Gal tada užtektų 
vieno “oficialių lietuviškų 
žinių” leidinio, kuriame, 
kaip “Pravdoje”, būtų surašy
ti mūsų visi pasisekimai, pa
gyrimai, nuveikti darbai, skai
čiai ir statistikos, atseit, 
viena medalio pusė, neatsklei
džiant! visumos?

veikla ir darbai sėkmingi. Lin
kini turiningai su pakilia nuo
taika pastovyklauti, o atsto
vams studijų dienų metu ap
svarstyti iš kur mes atėjom, 
kas mes esame ir kuriuo ke
liu turim eiti bei padaryti 
svarbius nutarimus. Telaimi
na jus Dievas ir tepadeda 
įprasminti savo egzistenciją 
vardan Lietuvos kančios ke
lio sutrumpinimo.

Žvelkite į Lietuvą, kaip mes 
žiūrim į jus. Padėkite mums 
dvasiškai ir fiziškai, kad mū
sų visų vieninga kova atneštų 
mus į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą!

Dar labiau, sutelkime gre
tas, aktyvinkime veiklą, stip
rinkime savo tautinę sąmonę, 
tobulinkime savo lietuvišką 
kalbą ir skelbkime Lietuvos 
vardą visame pasaulyje. Išgirs
kime Kudirkos varpo balsą, 
kelkitės, kelkitės, kelkitės!

Įprasminkim tėvų, senelių ir 
bočių pralietą kraujo ir aša
rų auką už mylimą tėvynę.

Pirmyn į šviesią ateitį kar
tu su jumis!

Okupuotos Lietuvos jaunimas
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Brazilija su pa vergtaisiais
Maldos diena už Lietuvą ir vyskupo kalba pavergtiesiems 

mūsų tautiečiams
‘‘Šiandien yra maldos diena 

už Lietuvą, už tą tautą, kuri 
yra mūsų sesuo ir kankinė”, ra
šė aplinkrašty Brazilijos vys
kupams CNBB (Brazilijos vys
kupų konferencijos) generali
nis sekretorius vysk. Dom Lu
ciano.

Jis birželio 12 d. Sąo Paulo 
katedroj laikė Mišias už Lie
tuvą. Pasveikinęs lietuvius pa
ties kardinolo vardu, nušvietė 
lietuvių padėtį, pavyzdingą jų 
ištikimybę, jų kančios vertę 
visam pasauliui ir meldė Lie
tuvai laisvės bei nepriklau
somybės.

Mišios buvo laikomos portu
gališkai, pats vyskupas norė
jo, kad ne tik giesmės, bet ir 
bent vienas skaitinys bei “Tė
ve mūsų” malda būtų lietuviš
kai. Tikinčiųjų maldavimai bu
vo užbaigti “Laisvės malda 
už Lietuvą” portugališkai vi
sos tikinčiųjų minios (buvo 
išdalinta apie 1.000 lapelių 
su malda ir informacija apie 
Lietuvą).

Po Mišių Dom Luciano įrašė 
“Žodį į Lietuvą”.

Brazilijos vyskupai pozity
viai reagavo į paskatinimą 
melstis už Lietuvą. Kaikurie 
parašė laiškus kun. Pr. Gavė
nui, Brazilijos Lietuvių Ku
nigų Vienybės pirmininkui. 
Pvz. Campos (Rio de Janiero) 
vyskupas: “Niekad neužmirš
tu Lietuvos. Dar vakar skai
čiau ‘LKB Kronikoj’, I tome 
(ispaniškai — PG) apie lietu
vių kančias . ..”

Net ir Leirijos (Portugali
joj) vyskupas, kurio jurisdikci
joj yra Fatima, gavęs kvieti
mą, atsakė: "Nesiliausim mel- 
dę Švč. Mergelę, Fatimos Šv. 
Rožinio Motiną, kad ypatin
gai globotų lietuvių tautą”.

Itin žavus Kuritibos (Para- 
nos valstijos) arkivysk. Ped
ro Fedalto atsiliepimas: "Ge
neralinio sekretoriaus Dom 
Luciano prašymu, šiandien 
yra maldų diena už Lietuvą” 
— pareiškė arkivyskupijos 
laikrašty “A Voz”. Asmeninia
me laiške atsiuntė daugybę 
iškarpų: “Tamstai persiunčiu 
įrodymą, kaip buvo skelbia
ma Maldos Diena už Lietuvą 
kunigams ir tikintiesiems: per 
aplinkraštį kunigams, per tris 
daugiausia skaitomus ^Curiti- 
bos laikraščius, per dvi radi
jo stotis ir per Mišias ‘TV Glo
bo’ 12-tame kanale”. Ir pats 
arkivyskupas “Gazeta do Povo” 
laikraštyje birželio 12 d. lai
doje paskelbė dviejų skilčių 
straipsnį “Kas dedasi Lietu
voj?” Trumpai priminęs Lie
tuvos istoriją (ir kalbą, kuri 
nesanti nei germanų, nei sla
vų, o lietuvių — viena seniau
sių gyvųjų kalbų), aprašo “taut- 
žudystės naktį” ir besitęsian
čius persekiojimus. Kviečia 
skaitytojus, kad “ši birželio 
12-toji būtų maldos ir aukos 

diena už lietuvių tautą tėvy
nėje ir Sibire".

Birželio 26 d. įvyko Maldos 
Diena už Lietuvą didžiausioje 
Pietų Amerikos Marijos šven
tovėje Aparecidoje. Lietuviai 
stengiasi tokias maldos die
nas padėti rengti ir kitose bra
zilų šventovėse bei parapijose.

Žodis pavergtiesiems
Štai tekstas kalbos, kurią 

perdavė į Lietuvą generalinis 
Brazilijos vyskupų sekreto
rius vysk. D, Luciano.

“Mieli broliai, sesės Lietu
voj! — Šiandien visa Brazili
ja mintimis ir malda jungiasi 
su jumis. Ir Sao Paulo arkivys
kupija, drauge su čia esančia 
lietuvių bendruomene, aukoja 
Dievui maldos auką. Ją auko
jame pirmjausia norėdami dė
koti Dievui už tikėjimo liudi
jimą, kurį jūs, taip brangi tary
tum draugė ir sesė tauta, 
mums rodote. Matydami ištisą 
tautą, aukojančią visa, ką tu
ri, kad tik išliktų ištikima 
Dievui ir Bažnyčiai, mes gi
liau suprantame, koks yra mū
sų tikėjimo įsipareigojimas, 
būtent, sekti Kristų, nors ta
tai reikalautų ir didžiausios 
aukos.

Dėkojame taip pat čia, Bra
zilijoje, veikiančiai lietuvių 
bendruomenei. Ji mus jungia 
su lietuvių tauta ir Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje. Ji mums 
atskleidžia, kokią nepaprastą 
jėgą ir galią turi tauta, kuri 
moka ir pajėgia taip ištvermin
gai liudyti savo meilę ir išti
kimybę Kristui bei Jo įsteig
tai Bažnyčiai.

Mes jungiame savo maldas 
taip pat su daugelio maldomis 
visame pasaulyje, prašydami 
Dievą, kad padėtų Bažnyčiai 
atgauti pilną laisvę Lietuvo
je ir kituose kraštuose, kur 
ta laisvė varžoma. Taip pat 
meldžiamės, kad lietuviai grei
čiau atgautų laisvę nekliudo
mi garbinti Dievą, sudaryti 
savo nepriklausomą valdžią, 
atstatyti pilną nepriklauso
mybę. Šiuolaikinė kančia te
virsta malonių šaltiniu visai 
lietuvių tautai, Lietuvos Baž
nyčiai bei visam pasauliui. 
Juk jūsų kančia, aukojama 
Dievui su tokiu gyvu duosnu- 
mu, yra užtikrinimas, kad Lie
tuva gaus iš Dievo tą paramą 
ir pagalbą, kurios vien tik mū
sų maldos negalėtų išprašyti.

Taigi šiandien, minėdami 
liūdnus birželio 14-15-tos die
nos įvykius, esame tvirtai įsi
tikinę, kad Dievas, kuris ve
da tautų kelius, ne tik mokės 
grąžinti laisvę lietuvių tautai, 
ne tik duos atpildą tiems, ku
rie ištvėrė kovoje už savo ti
kėjimą, bet ir per šio tikėjimo 
auką, sujungtą su Kristaus nuo
pelnais, išgaus atsivertimą ir 
tiems, kurie varžo ir persekio
ja nekaltas tautas "

Kun. Pr. Gavėnas
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ŽUVO PENKI VAIKAI

R. Valatka “Valstiečių Laik
raščio" birželio 14 d. laidoje 
aprašo gaisrų Kupiškio rajono 
Narbutų kaime gegužės 12 d. 
Ugnyje žuvo 6 metukų Ineta, 5 
metukų Algirdas, 4 metukų Ri
čardas, 2 metukų Aida ir 2 mė
nesių Jurgita. Iš namo, kuriame 
buvo palikti vieni vaikai, liko 
tik pamatai ir dūmtraukis. R. 
Valatka kaltę suverčia “Sakalo” 
kolchozo narei Bronei Briliū- 
tei, šešių vaikų motinai, ir jos 
sugyventiniui Vidmantui Striu- 
pui. Esą jie jau anksčiau buvo 
susilaukę priekaištų dėl blo
gos vaikų priežiūros, net ir gra
sinimo atimti tėvystės teises. 
Gegužės 12 d. B. Briliūtė ir V. 
Striupas, gavę atlyginimus, nu
skubėjo pasidžiaugti prie bute
lio. Vėliau Vidmantas išsiruošė 
pas kaimynus, o Bronė, pasiėmu
si septynmetę Kristiną, vėl išė
jo į parduotuvę kelioms valan
doms. Kai vėlų vakarą B. Briliū
tė su Kristina grįžo namo, pama
tė stogą laižančius ugnies lie
žuvius. Iš degančio namo ji spė
jo išsinešti tik mažąją Jurgitą, 
kuri jau buvo negyva.

VOGĖ INDĖLIUS KASOJE
Centrinėje taupomojoje Jur

barko kasoje nemažą indėlį tu
rėjo tauragiškis Juozas Š., savo 
sąskaitoje ilgus metus auginęs 
palūkanas. Su jį ištikusia staig-
mena skaitytojus “Tiesos" 41 nr. 
supažindina korespondentas 
Juozas Meškauskas. Kai indėli
ninkas Juozas vieną dieną atvy
ko atsiimti apvalios sumos, dar
buotojos, negalėdamos surasti 
jo sąskaitos, paaiškino: “Ogi 
tuos pinigus jūs jau atsiėmėte. 
Negi pamiršot? Štai jūsų para
šas ..Tas parašas betgi buvo 
ne jo. Ir taupymo knygelė liudi
jo, kad iš sąskaitos neišimtas 
nė rublis. Tik tada paaiškėjo, 
kad vyresniosios kontrolės Vida 
Pečkienė, Danutė Birgiolienė ir 
kasininkė Irena Klimaitė su
klastojo dokumentus, parašą ir 
pasidalijo beveik 1.000 rublių. 
Pavogtus pinigus jos sugrąžino 
tauragiškio sąskaiton, bet susi
laukė bylos. Teisme paaiškėjo, 
kad V. Pečkienė, klastodama iš
laidų orderius, padirbinėdama 
parašus, nuolatos vogė pinigus 
iš taupomosios kasos. Aukomis 
būdavo pasirenkami toliau gy
venantys, retai bepasirodantys 
indėlininkai. V. Pečkienė su
silaukė laisvės atėmimo ketve- 
riems metams, D. Birgiolienė ir 
I. Klimaitė — trejiems metams 
lygtinai, privalomai įjungiant 
jas paskirtos bausmės laikui į 
darbą. Atlikus bausmę, V. Peč
kienė negalės penkerius metus 
eiti pareigų, susijusių su pini
ginių lėšų tvarkymu, o dvi jos 
bendrininkės — trejus metus.

DIDŽIAUSIAS VIEŠBUTIS
Vilniuje atidarytas 25 augštų 

viešbutis "Lietuva”, suprojek
tuotas brolių architektų Algi
manto ir Vytauto Nasvyčių. Tei-
giama, kad šis “Inluristui” pri
klausantis viešbutis esąs di
džiausias Lietuvoje. Jo tūris — 
118.000 kubinių metrų, augštis 
— 70 metrų. Vienu metu jame ga
lės gyventi 654 svečiai, aprūpin
ti vėsinamais kambariais, tele
vizoriais, paslaugų tarnybomis,

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

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

Rugsėjo 1 Spalio 6
Rugsėjo 8 Gruodžio 19

Skelbiamos Išvykimo datoi.

Visos kelionės lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

* * •
SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

* Nuperkame automobilius bei kitus daiktus giminėms 
Lietuvoje

* Nuperkame kooperatinius butus
* 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 Slmlnkevlčlal 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

dideliu restoranu su gausiu pa
tiekalų pasirinkimu, varjeti- 
nėmis programomis. Konferen
cijų salėse bus rengiami sąjun
giniai bei tarptautiniai suva
žiavimai. Naujasis viešbutis 
taipgi esąs aprūpintas ryšių ir 
banko skyriais. įvairios paskir
ties kioskais, parduotuve, kir
pykla,' vaistine, suomiška pir
timi. “Lietuvos” viešbučiu la
biausiai džiaugiasi jo direkto
riumi paskirtas “Inturisto” val
dytojas Gvidonas Masalskis. Są
junginiai bei tarptautiniai su
važiavimai įtaigoja, kad tas vieš
butis nebus prieinamas eili
niams vilniečiams irjų svečiams.

VASAROS SEZONAS
Vasaros sezoną Nemune pra

dėjo greiti keleiviniai "Raketų" 
laivai, kurių tik sparnai lieka 
vandenyje, o jie patys skrieja 
virš vandens paviršiaus. Kelei
viai tomis "Raketomis” vežami į 
Jurbarką, Sovetsku pavadintą 
Tilžę, Kuršių marių kurortus 
ir Klaipėdą. Naujam sezonui 
pasiruošė ir Kauno Vilijampo
lėje esanti keleivinė prieplau
ka, turinti erdvią laukiamąją 
salę, restoraną ir bufetą. Turis
tai taip pat laivais vežiojami 
Kauno mariose, poilsiautojai 
Druskininkuose laivų, dėka su
pažindinami su gražiosiomis 
Liškiavos apylinkėmis.

LENTA ŽUVUSIEMS
Vykdomajame Skuodo rajono 

komitete atidengta paminklinė 
lenta žuvusiems apylinkių pir
mininkams ir sekretoriams. Jon 
yra įjungtos 45-kios pokaryje 
žuvusių sovietinių aktyvistų pa
vardės— M. Augustausko, P. Da
rnaus, A.Griciaus, J. Jonušo, A. 
Strikaičio, V. Šleiniaus, S. Žvink- 
lio ir kitų. Medžiagą apie šiuos 
Maskvai tarnavusius asmenis su
rinko Skuodo kraštotyrininkai, 
įjungti į partotyros darbus.

INKSTU OPERACIJOS
Medicinos darbuotojų dienos 

proga išsamesnių informacijų 
apie inkstų persodinimo opera
cijas klinikinėje Vilniaus ligo
ninėje pateikia Valentina Dau- 
noraitė “Komjaunimo Tiesos” 
117 nr. Pirmą inksto persodi
nimo operaciją ten prieš gerą 
dešimtmetį atliko prof. A. Mar
cinkevičius, o dabar jas atlie
ka docentai V. Kleiza, B. Dai
nys, gydytojas G. Žukauskas bei 
kiti chirurgai. Tų operacijų 
centro vadovas V. Kleiza nusi 
skundžia, kad pirmieji inkstų 
persodinimai nebuvo sėkmingi, 
nes trūko dabar turimos apara
tūros. nebuvo galima smulkiai 
ištirti inksto tinkamumo gavė
jui. Chirurgų darbą palengvino 
gautas daugiavietis dirbtinis 
inkstas. Jo dėka turima daugiau 
inkstų laukiančių pacientų, duo
dančių geresnį pasirinkimą 
kiekvienam persodinamam or
ganui. Vilniškis centras palai
ko artimus ryšius su Maskvos, 
Minsko ir Rygos inkstų persodi
nimo centrais, keičiasi pacien
tams tinkamiausiais inkstais.
Lig šiol Vilniuje jau persodin
ta apie 380 inkstų, o per metus 
atliekama apie 50 tokių opera
cijų. Centras netrukus bus per
keltas į naujas patalpas Santa- 
riškėse, aprūpintas nauja apa
ratūra. geresnėmis ligonių gy
dymo sąlygomis. V. Kst.

■ 

Simon’s 
Travel
kviečia JA V ir Kanados 

lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

Šeštajame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Čikagoje 1983 m. birželio 26 - 30 d.d. Priekyje — Brazilijos 
lietuvių atstovai, toliau —JAV-bių ir kitų šalių lietuvių atstovai Nuotr. J. Tamulaičio

London, Ontario
PRISIMINTA A.A. JOANA. 1982 

m. birželio 11 d. mirė Joana 
Paulionytė, parodžiusi ypatingą 
pasišventimą dirbdama su luošais 
vaikais Thunder Bay apylinkėse. 
Jos viršininkai ir bendradarbiai 
gėrėjosi jos prefesijonalumu ir 
stebėjosi jos kantrybe bei ne
eiliniu pasišventimu.

Birželio 12 d., kun. 1. Mikalaus
kas, OFM, už jos vėlę atnašavo šv. 
Mišias Šiluvos Marijos šventovėje 
Londone. Dalyvavo gausus būrys 
maldininkų. įskaitant irgimines iš 
Toronto. Birželio 11 d. velionės ar
timieji aplankė jos kapą šv. Jono 
kapinėse, Mississaugoje. D. E.

PALAIDOTAS PETRAS KUOSA, 
74 m., gimęs ir ilgiausiai gyvenęs 
Zarasų apskrityje. Paskutiniu 
laiku gydėsi Šv. Juozapo li
goninėje. Mirė birželio 23 d. 
Palaidotas iš Šiluvos Marijos šven
tovės Šv. Petro kapinėse Londone 
birželio 25 d. Buvo susipratęs lietu
vis, liet, veiklą nesykį parėmęs ret
karčiais ir stambesne auka. Dar 
prieš keletą mėnesių vieno ren
ginio metu įsigijo liet, plokštelių. 
Šiais metais palaidota daugiau 
lietuvių. negu per kelerius 
ankslenius melus kartu. D. E.

ŽADANTYS, BET... NE DABAR. 
Atgijęs LLSK "Tauras" dalyvavo 
ŠALFASS Kanados apygardos 
krepšinio pirmenybėse š.m. gegu
žės ir birželio mėn., bet dar 
nepajėgė pasipriešinti didžiųjų 
apylinkių komandoms, talkon ta 
proga pasikvietusioms “sustip
rinimus" — savo buv. žaidėjus, 
žinomas krepšinio žvaigždes. Juk 
šis yra tik pirmas didesnis ban
dymas. Apie jaunių varžybas jau 
rašyta. Čia tik apie vyrų pir
menybes. Žaidė trejas pirmenybių 
rungtynes ir vienas draugiškas, kol 
kas visas pralaimėdami.

Visdelto buvo malonu girdėti 
labai palankius apie mūsų 
komandą žiūrovų ir sporto vadovų 
atsiliepimus: "Turite šaunių vyrų, 
tik jie turi dar padirbėti, kad 
galėtų laimėti prieš didžiųjų 
apylinkių gerai paruoštas koman
das". Arba: "Turite puikią ko
mandą: augšti, gražiai nuaugę 
vyrai, kupini entuziazmo, tinkamo 
amžiaus. Ši komanda ateityje gali 
pretenduoti ir į pirmas vietas, jei 
tik duosite jai užtenkamai tre
niruočių ir rungtynių, kad jie 
galėtų geriau susižaisti". Gi mūsų
vyrai nuvyko į pirmenybes žaidę 
vos penketą rungtynių, kai tuo 
tarpu jų oponentai įtemptai dirbo 
ištisus metus ir net kelerius metus 
iš eilės, o mūsų dabartiniam 
"Taurui" tai yra tik pradžia. 
Taigi reikia daugiau treniruočių 
bei rungtynių. Tam tikslui ir pa
skelbtas lėšų telkimo vajus, kad 
mūsų vyrai galėtų tinkamiau at
stovauti Londonui. D. E.

Vancouver, B.C.
IŠVYKA. Birželio mėn. Vanku

verio lietuvių • bendruomenė ir 
pavieniai asmenys reiškėsi akty
via veikla, kuri daugiausia buvo 
susijusi su aktyvaus poilsio orga
nizavimu.

Birželio 11 d. gausus būrys su
sirinko į tradicinį J. ir L. Klimų 
pobūvį Tuasone. Mėgėjai maudy
tis kaitinosi saunoje, plaukiojo 
apšildomam baseine, šachmati
ninkai išbandė jėgas prie šach
matų lentos. Moterys, jaukiai įsi
kūrusios gamtos prieglobstyje, 
lepinosi saulėje, dalinosi rank
darbių ir madų paslaptimis, kal
bėjo apie būsimas keliones, ku
rios sieks ir Lietuvą. Laisvalai
kį paįvairino lietuviškai turtin
gas valgių ir gaivinančių gėrimų 
stalas.

SUTIKTUVĖS. Birželio 19 d. 
KLB Vankuverio apylinkė ir jos 
valdyba suruošė sutiktuves ne
seniai atvykusiai iš Vilniaus Venc
kų šeimai. Tokias sutiktuves bend
ruomenė ruošia kiekvienai šeimai 
arba Asmeniui, atvykusiam gyven
ti į Vankuverį. Tai tapo tradici
ja. kuri turi vieną ypatybę — lai
kyti paslaptyje sutiktuvių dieną.

Taip buvo ir šį kartą. Šio vaka
ro “kaltininkai” atvyko j p.p. Vi- 
leitų namus, kaip į įprastą pasi
svečiavimo vakarą. Įpusėjus pasi
linksminimui, apylinkės .valdy
bos pirm. B. Vileita su dzūkišku 
humoru pristatė vankuveriečiams 
astvykusiuosius, palinkėjo viso
keriopos sėkmės pradedant nau

ją gyvenimą Kanadoje. Šio įvykio 
prisiminimui buvo įteiktos dova
nos. Savo šeimos vardu padėką 
išreiškė L. Venckus. Vakaro tęsi
nyje lietuviška muzika, dainos ir 
tradicinis "ratelis" visus išjudi
no. nežiūrint amžiaus.

E. GUMBEL1S birželio 27 d su 
šeima išvyko į JAV dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Dienų renginiuo
se. Grįždamas aplankė gimines 
bei bičiulius Winnipege ir Toron
te. Taip pat į Čikagą buvo nuvy
kusi A. Šmitienė dalyvauti PLD.

A. Rugys

JONINĖS. Birželio 25 d. medžio
tojų ir meškeriotojų klubo “Beb
ras" valdyba (pirm. p. U. Tumai- 
tis) pakvietė savo narius irjų drau
gus į Joninių vakarą, kuris įvyko 
Jono ir Leonardos Macijauskų so
dyboje. Šeimininko žodžiais ta
riant, jo sodyboje kasmet žydi 
papartis. Laimingiausias jieško- 
tojas buvo B. Vileita, suradęs 
paparčio žiedą ir laimėjęs prizą.

Loterijoje Petras Skučas !ai-

AfA 
JONUI ALIŠAUSKUI

mirus, 
jo sūnų JUOZĄ su žmona ir gimines nuoširdžiai
užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų Klubas 
"Tauras"

AfA 
LAIMUTEI KUNCAITYTEI 

tragiškai žuvus,
jos tėvelius J. A. KUNCAIČIUS bei jų artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

J. M. Vaseriai M. Normantienė
I. R. Burt su šeima

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubo Giedraitis

naujo pastato vajus
(Tęsinys nr. 9)

$500.00: Alfonsas Šilinskis (papildas iki $1000.00).
$100.00: Paulius Bosas (papildas iki $575.00), Juozas 

ir Gailė Krištolaičiai (papildas iki $400.00), Jonas Kareckas 
(papildas iki $400.00), Pijus Pleinys (papildas iki $300.00), 
Liudas Borusas, Kazys Žilvytis, Mr.A.A.

50.00: Jonas Povilauskas (papildas iki $350.00).
Iš viso ikį 1983 m. birželio 29 d. gauta $20.446.83.
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems aukojusiems 

ir kartu prašo kitus prisidėti jei ne auka, tai bent geros valios 
paskola. Klubo valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ A T U A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 HLl\n
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždarytai

AKTYVAI PER 16 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).............. .... 6% nekiln. turto pask. .............. 11%
santaupas..........................
kasdienines palūkanas

. 7V«% asmenines paskolas.....13'A%
Nemokamas pilnas

už santaupas................... .... 7% čekių patarnavimas.
term. Indėlius 1 m............ . 9'6% Nemokama narių gyvybės
term. Indėlius 3 m............. .. 10% drauda pagal santaupų
r eg. pensijų fondo........... . 9'A% dydi Iki $2.000.
90 dienų Indėlius............
(minimum $5.000)

. 9'/«% Nemokama asmeninių
paskolų drauda Iki $10.000.

mėjo Toronto Lietuvių Namų pa
dovanotą plokštelę "Aras", o E. 
Vanagienė — J. Macijausko pado
vanotą stiklą medaus. Atostogau
jantys Bonifacas ir solistė Jus
tina Sriubiškiai džiugino vieti
nius savo dalyvavimu. Justina 
traukė laimingus bilietus. Taip 
pat dalyvavo Toronto veikėja dr. 
Marija Arštikaitytė. kuri laimė
jo dėžę šokolado. Svečių skaičių 
dar papildė iš St. Catharines bro
lį H Tumaitį lankanti sesuo Re
gina Norvaišienė. Sėkmės Juozui 
Smitui,, mėginant naujus recep
tus iš laimėtos virimo knygos “Vi
rimas dviems”. Z.Z.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką 

KLB Vankuverio apylinkei bei 
jos valdybai už suruoštas birže
lio mėn. 19 d. sutiktuves. Tautie
čiai mums linkėjo sėkmingai įsi
kurti naujame krašte. įteikė ver
tingas atminimo dovanas. Už šį 
nepamirštamą vakarą tariame 
nuoširdų ačiū — L. ir G. Venckai

JA Valstybės
A. a. Jonas Mulokas. pasižy

mėjęs architektas, mirė Kali
fornijos Santa Monikoje gegu
žės 31 d., sulaukęs 75 metų am
žiaus. Velionis buvo baigęs in
žinerijos studijas Kauno uni
versitete 1935 m. Lietuvoje pa
statė paminklinę Šatrijos Raga
nos koplyčią Židikų kapinėse, 
Šv. Kazimiero šventovei Vilniu
je grąžino caro laikais nugriau
tą lietuvišką kupolą. Atvykęs į 
JAV, išlaikė valstybinius archi
tekto egzaminus 1958 m. Monta
nos kolegijoje. Čia jis suprojek
tavo kelias šventoves, daug kitų 
pastatų, lietuviškų simbolių. Pa
laidotas birželio 4 d. Los Ange
les Forest Lawn kapinėse. Gedu
lines Mišias Šv. Kazimerio lietu
vių parapijos šventovėje laikė 
kun. V. Bartuška, giedant para
pijos chorui. Velionį į kapines 
palydėjo gausūs lietuviai ilga 
automobilių vilkstine. Su velio
niu atsisveikino: architektų var
du — E. Arbas, skautų — M. Nau
jokaitis, ramovėnų — A. Audro
nis bei kitų organizacijų atsto
vai. Giliame liūdesyje liko žmo
na Jadvyga, sūnūs — architektas 
Rimas, dirbęs su tėvu, ir Dai
nius su šeimomis.

Baltiečių Laisvės Dienos pro
ga demonstracijas Vašingtone 
birželio 14 surengė vietinis lie
tuvių, latvių ir estų jaunimas. Su 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių vėliavomis jaunuoliai važia
vo automobiliais sostinės gatvė
mis, veždami tų tautų sovietinį 
pavergimą simbolizuojantį kars
tą. reikalaudami laisvės politi
niams kaliniams: kun. Alfonsui 
Svarinskui, latviui Ints Caličiui 
ir estui Tiit Madisonui. Vakare 
apie 40 baltiečių su žvakėmis 
susirinko prie Linkolno pamink
lo. Atitinkamą žodį tarė And
rius Eiva, Mariann Rikken ir 
Linas Kojelis. Plaukti Patoma- 
ko upe buvo paleistas gėlių vai
nikas su trimis Baltijos šalis 
simbolizuojančiomis žvakėmis.

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė rengiama 
Dainavoje liepos 31 — rugpjū
čio 7 d.d. Bus paminėtas “Auš
ros” šimtmetis bei du penkias
dešimtmečiai — Vaižganto mir
ties, S. Dariaus ir S. Girėno skry
džio per Atlantą ir tragiško žu
vimo. Numatoma paskaitų bei 
pranešimų įvairiomis temomis 
— apie lietuvius sovietinėje 
okupacijoje, P. Amerikos vaid
menį Lietuvos reikaluose, tau
tinių grupių įtaką Vašingtone, 
apie dabartinius LFB uždavi
nius, pasiruošimą šv. Kazimie
ro minėjimui. Bus ir išsami II- 
jų Pasaulio Lietuvių Dienų ap
žvalga. Šias temas gvildens — 
dr. K. Ambrozaitis. A. P. Bagdo
nas, dr. V. Dambrava, dr. A. Da- 
mušis, dr. J. Girnius, dr. P. Ki
sielius, dr. A. Pranskevičius, 
dr. A. Razma, A. Rūgytė, V. Vai- 
tiekiūnas ir V. Volertas. Meni
nei daliai atstovaus JAV LB kul
tūros tarybos jaunųjų talentų 
konkursą laimėjusių daininin
kų R. Pakštaitės ir C. Valenčiū- 
no koncertas, dail. S. Smalins- 
kienės darbų paroda. Dalyviai 
prašomi registruotis iki liepos 
25 d. pas Balį Raugą. 415 Main 
St., Deli an, N.J. 088075. USA.

Australija
“Shell” bendrovė Sydnėjaus 

operos rūmuose kasmet rengįa 
folklorinį tautinių grupių festi
valį. Šiemetiniame festivalyje 
birželio 11 d. lietuviams atsto
vavo tautinių šokių grupė “Sū
kurys” ir neseniai moterų įsteig
ta “Sutartinė”, puoselėjanti ne 
tik senąsias sutartines, bet ir 
kitas liaudies dainas. Bendro
mis jėgomis buvo paruošta “Ru
giapjūtė”, kurią režisavo Pau
lius Rūtenis. Lietuviams teko 
dalyvauti pagrindiniame geriau
sių grupių koncerte birželio 11 
d., varžytis su čekais, ukrainie
čiais ir vengrais. Iš viso šiame 
festivalyje dalyvavo net 48 tau
tinės grupės su 1.400 šokėjų ir 
dainininkų.

Jungtinis Baltiečių Komite
tas NSW valstijoje sibirinių 
trėmimų minėjimą surengė Lat
vių Namuose birželio 12 d. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas federacinio parlamen
to narys M. Hodgmanas, gerai 
žinantis baltiečių tautas 1941 
m. ištikusią tragediją. Jis pri
minė dalyviams, kad tada kartu 
su lietuviais Sibiran buvo iš
tremti du australai — Anthony 
Baker ir vienuolė Ann Lennard. 
Latvių teatras anglų kalba su
vaidino Algirdo Landsbergio 
dramą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Minėjimas susilaukė 
apie 500 dalyvių, kurių eilėse 
lietuviai tebuvo mažuma, nes 
ALB apylinkės rengia atskirus 
minėjimus.

Sibirinių trėmimų tragediją 
Melburno lietuviai paminėjo 

birželio 19 d. kun. P. Vaserio 
atlaikytomis Mišiomis ir pasa
kytu pamokslu Šv. Jono švento
vėje. Organizacijų atstovai pa
maldose dalyvavo uniformuoti 
su savo vėliavomis. Skaitymus 
atliko jaunimas. Oficialioji da
lis įvyko Lietuvių Namuose. Su 
anuometine mūsų tautos trage
dija supažindino ALB Melburno 
apylinkės pirm. dr. J. Kunca. 
Deklamacijų ir dainų programą 
suorganizavo ALB Melburno 
apylinkės valdybos kultūrinių 
ir jaunimo reikalų vadovė Bi
rutė Šaulytė. į deklamacijas bu
vo įjungti tik jaunimo atstovai, 
kuriuos papildė ir jaunasis pia
nistas P. Čelna. Minėjimą užbai
gė Danutės Levickienės diriguo
jamas “Dainos sambūris".

Šveicarija
Dr. A. Gerutis susilaukė ne

eilinės sukakties. Berno univer
siteto teisių fakultetą daktaro 
laipsniu jis yra baigęs 1933 m. 
birželio 15 d. Tad šiemet sukako 
lygiai 50 metų. Šia proga Lietu
vos diplomatą dr. A. Gerutį pri
ėmė Berno universiteto rekto
rius prof. dr. J. Geissas ir teisių 
fakulteto dekanas prof. dr. G. Ar- 
zas. Šveicarų laikraščiai kaip 
tik buvo išspausdinę išsamų pra
nešimą. kad JAV prez. R. Reaga- 
nas paskelbė Baltiečių Laisvės 
Dieną. Dr. A. Gerutis priminė 
šveicarams profesoriams, kad 
daug Vakarų pasaulio valsty
bių vis dar nepripažįsta privers
tinio Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įjungimo Sovietų Sąjungon. 
Tokių valstybių eilėse yra ir 
Šveicarija. Pokalbis taipgi pa
lietė kitą aktualią temą — lie
tuvių studijas Šveicarijos uni
versitetuose prieš I D. karą ir 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais. Dr. A. Gerutis pabrėžė, kad 
mokslus Šveicarijoje buvo bai
gę trys Kauno universiteto rek
toriai — kun. prof. P. Būčys, prof. 
V. Čepinskis ir prof. S. Šalkaus
kis. Net ir pirmasis Kauno uni
versiteto rektorius prof. J. Šim
kus buvo lankęs Ženevos uni
versitetą. Pasak dr. A. Geručio, 
1902-04 m. Berno universitetą 
laisvu klausytoju lankė ir pro
fesinis revoliucininkas Vincas 
Kapsukas-Mickevičius, vėliau 
tapęs kompartijos veikėju. Da
bar Vilniaus universitetui so
vietų okupuotoje Lietuvoje yra 
suteiktas V. Kapsuko vardas, 
nors tas jų veikėjas neturėjo 
net brandos atestato ir negalė
jo tapti oficialiu studentu Ber
no universitete. Dr. A. Gerutį 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
garbės nariu paskelbė centro 
valdyba Čikagoje už jo nuopel
nus lietuvių spaudai, tautai ir 
Lietuvai.

Vokietija
Hamburgo baltiečiai sibiri- 

nius trėmimus paminėjo birže
lio 11 d. ekumeninėmis pamal
domis Šv. Petro šventovėje. 
Joms vadovavo kun. V. Šarka, 
dalyvavo — latvių ev. kun. A. 
Kelle, estų ev. kun. dr. E. Kage, 
ukrainiečius unitus aptarnau
jantis ispanas kun. J. C. Marto- 
rel ir vokiečiams katalikams 
atstovavęs kun. J. Gehrmannas, 
tremtinys iš Rytprūsių, pasakęs 
labai jautrų pamokslą. Pamal
dos buvo vokiečių kalba, išsky
rus kiekvienos tautybės dvasiš
kio sukalbėtą maldą. ? Lietuviai 
sugiedojo “Marija, Marija”. Po 
pamaldų toje pačioje šventovė
je įvyko prof. dr. V. Vasyliūno 
vargonų muzikos koncertas, su
sietas su J. Brahmso 150 metų 
gimimo sukaktimi, programoje 
turėjęs tik jo kūrinius.

Lenkija
Lenkijos lietuviai ruošiasi di

džiajam savo sąskrydžiui liepos 
17 d. prie S. Dariaus ir S. Girė
no paminklo. Atliekami paskuti
niai pasiruošimai jų skrydžio 
ir tragiško žuvimo penkiasde
šimtmečiui. Prie paminklo jau 
pastatyta meniškai išdrožinėta 
informacinė lenta lenkų kalba, 
baigiama ruošti antroji lenta 
lietuvių kalba. Jose paaiškina
ma paminklo paskirtis, patei
kiamas projekto autorius. Gi
rininkas Niwinskis rūpinasi 
chemišku paminklo bei prie jo 
esančių suolų išvalymu. J. Sen- 
vaitis sodina ir prižiūri gėles. 
Paminklo sutvarkymui iš čika- 
giečio Edmundo Jasiūno gauta 
$500, iš jo dėdės Jono Dėmės 
Arizonoje — $10. Visiems auko
tojams bus išsiųsti jau pagamin
ti sukaktuviniai ženkleliai. Dau
giausia rūpesčio turi artimiau
sias Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos skyrius Ščeci- 
ne. Naują skyriaus valdybą su
daro: pirm. Jonas Zelepienis, 
sekr. Gražina Krupenčikienė ir 
ižd. Antanas Marcinkevičius. 
Pirmininko adresas: Jan Zele- 
pien, ulica Bogurodzicy 4/6A, 
70-400 Sczecin, Poland.



Nuotr. J. Tamulaičio

Šveicarai šoko lietuvių šokius
Tautybių diena, kurioje pasirodė ir lietuviai su savo informacija 

bei tautiniais šokiais

Su tautiniais šokiais per pasaulį
(Atkelta iš 2-ro psl.)

I tėvynę
1939.IX.22 švedų laivu iš

plaukiau į tėvynę. Kadangi jau 
buvo prasidėjęs karas, dėl ne
žinomų priežasčių laivas buvo 
sulaikytas ir prastovėjo Kirk- 
lando saloje tris savaites. Pa
galiau per Švediją, Estiją ir 
Latviją pasiekiau Lietuvą.

Atgavus Vilnių, daugelis 
įstaigų ėmė keltis ten. Į Vil
nių turėjo išsikelti ir Kūno 
Kultūros Kursai, o su jais ir 
aš. Taip grįžau į savo gimtą
jį miestą. Jame užvirė visoke
riopas kultūrinis gyvenimas. 
Čia kūrėsi naujos šokių gru
pės, plito, tautinių šokių ban
ga. Bet dabar turėjau didelį 
būrį padėjėjų, paruoštų kūno 
kultūros kursuose 1936-39 m. 
Daug padėjo Kauno ir Vilniaus 
universitetų studentės, kurios 
buvo išmokusios tautinių šo
kių. Nespėjus kaip reikiant 
įsikurti, darbas prasidėjo pil
nu tempu. Pamokos kūno kul
tūros kursuose. įvairūs posė
džiai, o laisvalaikiu šokių 
repeticijos. Tačiau neilgai 
teko džiaugtis šia kūrybinga 
nuotaika. 1940 m. rusams oku
pavus Lietuvą, viskas pakriko, 
dingo nuotaika ir tik laukėm, 
kas bus toliau.

Nauji užmojai
Netrukus buvo įsteigta Vals

tybinė Filharmonija. Pas ma
ne atvyko žurnalistas J. Karde
lis kaip šios filharmonijos 
naujai paskirtas direktorius 
ir pareiškė, kad šios institu
cijos sudėtyje steigiamas 
“Liaudies ansamblis”, kurio 
vadovu bus muz. J. Švedas, o 
mane prašė vadovauti tauti
niams šokiams. Sutikau. Ir taip 
vėl prasidėjo nesibaigiančios 
repeticijos. Greitai pasiruo
šėm ir pirmam pasirodymui. 
Ansamblio parengimai su dai
nomis ir šokiais buvo naujie
na, todėl publikos netrūko.

Šalia “Liaudies ansamblio” 
veikė A. Mikulskio vadovau
jamas Čiurlionio ansamblis. 
Čia irgi kurį laiką vadovavau 
ansamblio šokėjams. 1940 m. 
žiemą buvau išsiųsta į Mask
vą šešiom savaitėm. Ten mane 
pristatė dirbti su Moisejevo 
ansamblio šokėjais. Po to vėl 
grįžau Vilniun.

Prasidėjęs karas mane už
klupo Kaune. Vargais negalais 
pasiekiau Vilnių. Karo veiks
mams praūžus, gyvenimas pa
mažu ėmė grįžti į normalias 
vėžes. “Liaudies ansamblis” 
vėl ėmėsi darbo. Pilnu tempu 
vyko šokių ir kitokios repe
ticijos. Surengėm lietuviškas 
vestuves, šokom, dainavom. 
Su koncertais aplankėme Kau
ną; Šiaulius ir Panevėžį. Šis 
liaudies menas kėlė tautos 
nuotaikas. Buvo tartum tau
tinė demonstracija prieš oku
pantus.

Vokiečiams uždarius univer
sitetus, buvo uždarytas ir an
samblis. Dirbome slaptai. At- 
kūrėme šokėjų ir vaidintojų 
grupes. Patalpas gavome prieš
gaisrinės apsaugos žinioje 
esančioje salėje. Repeticijų 
metu brandmajoras išstatyda

' AfA
LAIMUTEI KUNCAITYTEI 

iškeliavus namo,

tėveliams, sesutei MARYTEI, broliui VYTUKUI ir 
visiems artimiesiems tariame seseriškus užuojautos 
žodžius —

Toronto "Šatrijos" tunto skautės 
ir vadovės

vo sargybas, kad nebūtumėm 
vokiečių užklupti netikėtai. 
Buvo paruošta “Šienapjūtė”. 
I spektaklį, kurio nereklama
vome, žiūrovų prisirinko pil
na salė, daugiausia studen
tai ir profesūra. Pirmą kartą 
atlikom ir “Lenciūgėlį”, ku
rį "surado" J. Meiliūnaitė, o 
aš jį gerokai praplėčiau. Vei- 
kaliukas turėjo pasisekimą.

į vakarus
Nuo 1943 m. darbas jau ne- 

bevyko taip sklandžiai. Artėjo 
karo pabaiga. Visi ėmė dairy
tis į vakarus. Priartėjo ir ma
no atsiskyrimo su tėvyne valan
da. Pradėjau kelionę Nemunu. 
Atsidūriau Karaliaučiuje, o 
vėliau Vienoje. Dar Vilniuje 
buvome susitarę su Mikulskiu 
susitikti Vienoje. Kartą neti
kėtai sutikau Vienos gatvėje 
B. Jameikienę. Su ja susirado
me dar kelis čia atvykusius 
buvusius šokėjus ir pradėjome 
repetuoti šokius. Prisidėjo 
ir daugiau kur nors šokusių 
jaunų žmonių. Slėpėmės nuo 
bombų, repetavom, koncerta- 
vom.

Kai Vienoje pasidarė karš
ta. išvykome į Berlyną. Ir ten 
kur nutaikę pašokdavome, pa
tys atsigaivindami ir kitiems 
suteikdami atgaivos. Vėliau 
patekome į Kempteną. Daug 
vargo ir alkio patyrėme. Nu
plyšo batai, šokom basi. Kar
tą prie manęs pribėgusi Al
dona Čelnaitė-Baltrūnienė sa
ko: “Marytųk, tu mūsų taip ne
varinėk. Esam alkani ir kojos 
dreba".

Mūsų reikalai pasitaisė, kai 
prancūzų generolas atsilankė 
į mūsų koncertą. Sočiai val
gėm, gėrėm ir šokom prancūzų 
kariams ir stovyklų gyvento
jams. Tų koncertų buvo be 
skaičiaus. Minėto generolo 
globos dėka gavome ir pado
rias gyvenvietes. Karo sunai
kintoje aplinkoje mūsų šokiai 
skaidrino rūpesčių ir vargo 
prislėgtų žmonių gyvenimą.

Taip šokio sūkury prabėgo 
1944-49 tremties metai. Buvau 
jau ištekėjusi už dail. B. Grėb- 
liūno. Daugelis kėlė sparnus 
emigracijai. Dairėmės ir mes, 
kur savo likimą pasukti. Po il
gų svarstymų atsidūrėm toli
moje Australijoje, apie kurią 
jaunystėje nebuvau net sapna
vusi".

Australijoje
Išlipus iš laivo Vakarų Aus

tralijoje prasidėjo naujakurių 
gyvenimas. Grėbliūnų šeima 
su pusantrų metų sūneliu Al
giuku. kaip ir visi čia atsikė
lę lietuviai, bandė visom ketu
riom įsikabinti į kaitrios sau
lės kepinamą žemę. Tačiau 
kartu buvo sunku užmiršti visa 
tai, kas metų metais taip giliai 
širdyje buvo įaugę. Tad pra
džiai Grėbliūnas suorganizavo 
chorelį, o Marija — šokių gru
pę. Šoko saviem ir australie- 
čiam, kurie žavėjosi ne tik šo
kiais, bet ir spalvingu šokė
jų apdaru.

Po kiek laiko Grėbliūnai per
sikėlė į Pietų Australijos sos
tinę Adelaidę. “Čia radau Čiur
lionio ansamblyje šokusį V. 

Ratkevičių, kuris buvo pradė
jęs organizuoti šokėjų grupę. 
Buvau paprašyta pamokyti šo
kėjus. Ši grupė niekuomet ne
nustojo šokusi. Dabar joje šo
ka pirmųjų šokėjų vaikai. Taip 
nejučiom ir čia įsitraukiau į. 
šokius ir nepajutau, kaip me
tai prabėgo”.

įsikūrimo ir šeimos rūpes
čiai, metų našta neatlaidžiai 
sekino entuziazmą ir energi
ją. J šokius atėjo nauja vado
vų karta. Per penkis dešimt
mečius dešimteriopai padidė
jo ir šokių skaičius. Lietuvoj 
ir išeivijoje išleista visa ei
lė tautinių šokių vadovėlių ir 
aplamai šios srities literatū
ros. Tad tautiniam šokiam šiuo 
atžvilgiu rūpesčių nėra. Atei
tyje jie galės normaliai vysty
tis toliau.

Marija Baronaitė-Grėbliū- 
nienė, tautinius šokius taip 
plačiai išpopuliarinusi ir su 
jais apkeliavusi tris kontinen
tus, su malonumu prisimena 
šią savo “didžiąją misiją” il
su džiaugsmu stebi vis naujas 
kartas, ateinančias į šokio sū
kurį. Visiem, kurie mūsų liau
dies šokius iškėlė į tokias me
nines augštumas, jų tarpe ir 
Marijai, į juos širdies įdėju
siai, visuomet liksime dėkingi.

NEVISUOMET LENGVA 
ŽMONĖMS ATSIGAUTI

Atstatyti kriminalinių nusikaltėlių sugriautą gyvenimą nėra lengva.
Šis procesas gali būti ilgas ir skaudus tiek nukentėjusiems, tiek jų šeimoms. 

Tokios asmeninės tragedijos atveju kriminalinių pažaidų kompensacijos vadyba 
yra pasiruošusi pagelbėti. Ji teikia finansinę pagalbą, siekdama palengvinti 

ekonominę ir emocinę naštą asmeninės fizinės pažaidos atveju.
Jeigu jus ištinka kriminalinio pobūdžio smūgis, praneškite mums. 

Prašymo įteikimas yra paprastas ir privatus. Pagalba gali būti labai vertinga.

Daugiau informacijų teiraukitės šiuo adresu: The Criminal Injuries Compensation 
Board, 439 University Avenue, 17th Floor, Toronto M5G 1Y8, (416) 965-4755.

THE CRIMINAL INJURIES COMPENSATION BOARD
Ministry ot the Attorney General

©Ontario
Roy McMurtry. Minister 
William Davis. Premier

Birželio 19-26 d.d. Šveica
rijoje įvyko pabėgėlių savaitė, 
kurią organizavo Šveicarijos 
centrinė pabėgėlių reikalams 
įstaiga. Buvo gvildenama pa
bėgėlių problematika radiju
je, spaudoje ir šventovėse. 
Centrinė pabėgėlių įstaiga 
taip pat kvietė pabėgėlius ak
tyviai dalyvauti tos savaitės 
parengimuose.

Birželio 25 d. Zuericho 
mieste įvyko viešas pabėgė
lių pasirodymas, kuriame da
lyvavo ir lietuviai. Devynios 
grupės (bei tautybės) suruo
šė savo skyrius ir pasirodė 
su savo tautiniais šokiais.

Zuericho lietuviai suorga
nizavo Baltijos kraštų spau
dos skyrių, kuris veikė nuo 
7 v.r. iki 6 v.v. Čia buvo gail
inti matyti beveik visa naujau
sia informacija vokiečių kal
ba apie Baltijos tautas. Pub
likos domėjimasis Baltijos 
kraštų klausimu buvo gana gy
vas, ir žmonės stebėjosi, kad 
Europos tautoms neduodama 
laisva apsisprendimo teisė, 
kuri yra respektuojama Afri
koje, Azijoje ir kitur.

J. Stasiulienės tautinių šo
kių grupė, kurią sudaro švei
carų jaunuoliai, estradoje 
pašoko keletą lietuvių tauti
nių šokių. Ursula Sigg publi
kai kalbėjo apie kiekvieną 
šokį, jį paaiškindama. J. Sta
siulienės tautinių šokių gru
pės pasirodymas truko pusę 
valandos ir buvo publikos šil
tai priimtas.

Centrinės šveicarų pabėgė
lių įstaigos rūpesčiu buvo iš
leistas informacinis biulete
nis apie pabėgėlius Šveicari
joje. Zuericho lietuviai šią 
progą gerai išnaudojo — iš
spausdino tinkamai paruoštą 
informaciją apie Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus. Šią 
apybraižą perskaitęs, kiek
vienas galėjo susidaryti ob
jektyvų vaizdą apie Lietuvą. 
Taip pat budėjo estų ir latvių 
atstovai. Tai labai pozityviai 
atsiliepė į baltiečių bendra

darbiavimą. Skyrių aplankė vi
si Zuericho lietuviai ir pasi
džiaugė vykusiu pasirodymu 
šveicarų visuomenei. Šia pro
ga iš Berno specialiai buvo at
vykęs Lietuvos diplomatas dr. 
A. Gerutis pasigėrėti gerai 
atliktu darbu. I.I.

Evangelikų sinodas
Lietuvių Evangelikų Reformatų

Bendrijos Sinodas Čikagoje

Pagal Lietuvos tradiciją, 
evangelikai reformatai rink
davosi Biržuose per Jonines į 
vadinamąjį sinodą. Š.m. birže
lio 25 - 26 d.d. Čikagoje įvyko 
36-tas lietuvių evangelikų re
formatų sinodas tremtyje. Iš
kilmingos pamaldos ir posė
džiai įvyko kuklioje nuosavo
je šventovėje, dalyvaujant 
trims evangelikams reforma
tams kunigams — gen. superin
tendentui kun. St. Neimanui, 
superintendentui kun. P. Di
liui, kun. E. Geruliui bei 50 
delegatų ir svečių iš V. Vokie
tijos, Švedijos, Kanados ir JAV.

1982 m. rugpjūčio mėn. Lie
tuvių Evangelikų Reformatų 
Bendrija buvo atstovaujama 
dviejų oficialių delegatų su 
kun. P. Dilium WARC (World 
Alliance of Reformed Chur
ches — Pasaulio Reformuotų 
Bendrijų Sąjunga) konferen
cijoje Otavoje. Toje pasauli
nėje konferencijoje delega
tai iš 149 šalių buvo supažin
dinti su okupuotos Lietuvos 
padėtimi.

Tremtyje pastebima didelis 
gretų retėjimas išsibarstymu 
ir mirimu bei menku prieaug
liu. Pranešimuose apie padėtį 
Lietuvoje buvo pastebima, kad 
dabar okupuotoje Lietuvoje 
esama apie 12,000 lietuvių 
evangelikų reformatų, dau
giausia apie Biržus. Manoma, 
kad iš jų apie 6,000 žmonių re
liginiu atžvilgiu yra aktyvūs. 
Mirus kunigui Jašinskui, kle
bonavimą' vienintelėje refor
matų parapijoje Biržuose per
ėmė kun. P. Čepas. G.Š.
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Karavanas Toronte 1983 metais
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

“Los Angeles”
Čia jau ne etninės, bet, ma

tyt, mėgėjų grupės įrengtas 
paviljonas labai didelėje sa
lėje. turbūt buvusio fabriko 
pastate, nes tebėra cementi
nės grindys. Čia erdvu, nors 
paviljonas užima tik pusę sa
lės. Rodinių kaip ir nematyti, 
neskaitant vieno kito paveiks
lo. Užkandžiai: “popcorn”, vir
ti kukurūzai, dešrelės ir kiti 
kasdieniniai, paprasti užkan
džiai. Gėrimai — kava, arbata, 
“pepsi” (po 50 et.). Lankytojų 
— apie 500. Alų ir kitus stiprės/ 
nius gėrimus publikai išnešio
ja vyrai ir moterys patarnauto
jai. Vieno patarnautojo prie 
krūtinės prisegtoje kortelėje 
užrašas — Ignas. Pasirodymas 
kabaretinis: dainininkai, šo
kėjai; keturi vyrai šoko net su 
frakais. Programa trukdavo 
apie valandą. Kitu laiku buvo 

rodomi trumpi filmai.
“Luxor”

Tai egiptiečių paviljonas. 
Pusė jo — pastate, kita pusė — 
lauke esančioje didelėje pala
pinėje. Užkandžiai ir išgėri
mai abiejose patalpose. Egip
tiečiai yra mahometonai, svai
galų nevartoja, bet paviljono 
lankytomas parduoda alų po 
$1,6 butelį, o nealkoholinius 
gėralus — po 75 et. Kodiniai 
sudėti salėje: tai egiptiečių 
drabužiai, papuošalai, pa
veikslai, istorinės statulėlės. 
Pasirodymas — scenoje. Viena 
šokėja su savo šokiu scenoje 
užtrūko apie 20 minučių. Pa
lapinėje, kurios sienos tinkli
nės, gana vėsu, nors ir karšto
mis vasaros dienomis.

“New Delhi”
Šis indų paviljonas buvo 

įrengtas didelėje palapinėje, 
lia tilpo viskas: rodiniai, pa

sirodymai, valgiai ir gėralai. 
Tik čia kita tvarka: pirmiau 
rodiniai ir programa, paskui 
valgiai ir gėrimai. Maža šokė
ja atliko kažkokius indiečių šo
kius. Vyravo fabrikų gami
niai: drabužiai, variniai indai, 
kavos, arbatos dėžutės ir pan. 
Rodiniai buvo parduodami — 
kilimai $500-1.500.

“Manila”
Šis filipiniečių paviljonas 

buvo įsikūręs kieme po atviru 
dangumi tarp keturių kelia- 
augščių namų. Jų rodiniai: tau
tiniai drabužiai, papuošalai, 
medžio drožiniai ir t.t. Gėra
lai: alaus butelis — $1,5, vyno 
stiklas — $2,9, nealkoholiniai 
gėralai — 50 et. Užkandžiai — 
$3-6. Paviljono burmistras — 
moteris su balta suknele ir 
raudonu apsiaustu. Manilos 
karalaitė apsirengusi praban
giu drabužiu ir persijuosusi 
kaspinu per petį. Pasirodymai 
gražūs, originalūs. Šokama ba
somis. Keturios šokėjos šoko 
su puodais ant galvos. Viena 
jų turėjo net keturis puodus. 
Karalaitė šoko net su 4-riais 
princais. Šokiai su šviessar- 
giais, skrybėlėmis, savotiškas 
bambukinis šokis; šokama tarp 
dviejų ant grindų padėtų bam
bukinių kartelių, kurios kar
tas nuo karto, pagal šokio tak
tą, sumužamos viena į kitą. 
Kai po programos tą šokį šoko 
iš publikos atėjęs barzdyla su 
paviljono šokėja, jis tomis kar
telėmis gavo per kulnus, nes 
pagal duodamą taktą nespėjo 
iššokti iš tų kartelių tarpo.

Bendras įspūdis
Aplankius keliolika Kara

vano paviljonų, lengva paste
bėti pirmaujančius. Jų skai
čiuje yra: Vilnius, Lvivas, Pol
tava, Odesa, Manila ir Seoulas. 
Tai patogūs paviljonai, kurie 
telpa viename augšte. Įvairūs 
užrašai turėtų būti atitinka
mo dydžio ir užrašyti juodu 
ant balto. Nealkoholinių gėri
mų kainą verta skelbti vienos 
stiklinės normai, o ne viso bu
telio. Tuo būdu daugiau pri
trauktų prikėjų. Verta saugo
ti išėjimą iš paviljono, kad pro 
tas duris į paviljoną nepatek
tų iš gatvės neoficialūs pavil
jono lankytojai. Karavanas yra 
paskutinė didelė pramoga To
ronte prieš vasaros atostogas. 
Ta pramoga pasinaudoja apie 
2 mil. Karavano pramogų mė
gėjų. J. V.



6 psi. • Tėviškės Žiburiai « 1983. VII. 14 — Nr. 28 (1743)

‘Aušros spindulėliai”
Kristijono Donelaičio mokyklos metraštis

Aukos Bendruomenei

JURGIS GLIAUDĄ

“Aušros spindulėliai” — 
prasmingai pavadino savo 
puošnų metraštį augštesnioji 
Kristijono Donelaičio litua
nistinė mokykla Čikagoje, skir
dama leidinį 1982-1983 m. abi
turientų laidai.

Šį stambų, 112 puslapių, tra
dicinį mokyklos veiklos sąva
dų spaudai paruošė Danutė 
Bindokienė. Estetiškas ir sim
bolinio braižo viršelis — Jono 
Maleiškos. Nuotraukos — Jono 
Tamošaičio. Spaustuvinė tech
nika — Mykolo Morkūno. Gilių 
minčių vedamasis, rišąs aušri
nį sąjūdį su nūdiena, parašy
tas ilgamečio mokyklos direk
toriaus Juliaus Širkos.

Leidinys gausiai iliustruo
tas — per 100 grupinių ir in
dividualių nuotraukų, apie 
30 piešinių.

Mokyklai vadovauja direk
torius Julius Širka. Mokytojų 
tarybą sudaro: vicedirektorė 
Danutė Bindokienė, inspekto
rė Regina Kučienė, Juozas 
Polikaitis, Nijolė Nausėdie
nė, Dalia Bilaišytė, Leonas 
Juozapavičius, Darius Poli
kaitis, renginių vadovas Vy
tautas Gutauskas. Pagalbinės 
mokytojos: Irena Polikaitienė, 
Viktorija Kučaitė ir Gražina 
Sturonienė. Mokyklos talkinin
kai: tėvų komitetas ir pagal
binis tėvų komitetas. Tai tė
vai, kurių vaikai seniai baigę 
mokyklą. Metraštį leidžiant 
padėjo lėšomis rėmėjai.

Septynioliktojoje abiturien
tų laidoje yra 24 mokiniai — 
10 merginų ir 14 berniukų. 
Tai tie, kurie įveikė ilgametį 
lituanistikos kursą. Jų mąslūs 
veidai spindi metraštyje šalia 
jų išradingų pasisakymų “Auš
ros spindulėlių” tema.

Reikšminga, kad visur su
skamba įsipareigojimo moty
vas: veikti, dirbti, būti at
stovais, išpažinti lietuviškos 
dinamikos principus. Tai 
reikšminga gaida — eiti apaš
talauti į plačią, inertišką ma
sę. Abiturientai — “aušros 
spindulėliai” suriša savo pri
gimtį su didele lietuvybės 
saule.

Metraščio abiturientai yra 
šie: Aldis Barškėtis, Rasa Bun- 
tinaitė, Arvydas Blyskis, Kris
tina Brazdžiūnaitė, Saulius Ci
bas, Dana Didžbalytė, Andrius 
Ėringis, Sigitas Gudis, Romas 
Kirvaitis, Dalia Maleiškaitė, 
Tomas Paulikas, Viktoras Puo
džiūnas, Renata Ramanauskai
tė, Rimantas Noreikis, Vytas 
Saulis, Andrius Stankus, Re
nata Matonytė, Beatričė Stu- 
ronaitė, Povilas Rėklaitis, 
Audronė Sabaitė, Andrius Ta
mulis, Ilona Vaičiulytė, Ali- 
da Vitaitė, Andrius Valaitis.

Kūrybos debiutams jaunieji 
autoriai naudoja eilėraštį ir 
prozą. Tačiau gausiausiai met
raštyje atskleista skaitytų bei 
nagrinėtų veikalų recenzija. 
Tai lietuvių literatūros kla
sikai ir vadinamosios “litera
tūros svetur” autoriai. “Egzis
tencijos svetur” esmė metraš
čio kritikų prisiimama mąs
liai, prasmingai, lakoniškai, 
bet tiksliai. Šis lituanistinės 
mokyklos literatūros vertinto
jų avangardas siekia to lyg
mens, su kuriuo turi skaity

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

^^^iffsjJnfernafional Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

"Tree of Life: Poetic Diary”
(Gyvenimo medis: poeto dienoraštis)

Autorius: George Korey-Krzeczoivski
Tai rinkinys eilėraščių, apimančių 45-rius poetinės veiklos 
metus, pradedant autoriaus gyvenimu Lenkijoje, jo kelionė
mis po Europą bei pasaulį ir pagaliau įsikūrimu Kanadoje. 
Tai unikalus vaizdas daugiakultūrės patirties, perteiktos lyri
ne, impresionistine forma.
Knyga išleista Kanados Lyginamųjų Civilizacijos Studijų 
Draugijos su “Wintario" ir Ontario pilietybės bei kultūros 
ministerijos parama. (
Kaina — minkštais viršeliais $8.95.
Gaunama: Canadian Society for Comp. Study of Civilization, 
c/o CSM, Suite 4-126, 252 Bloor St. West, Toronto, Ontario 
M5S 1V5, Canada.

tis literatai, jeigu jie, savo 
skaitytojų būrin ketintų įri- 
kiuoti mūsų jaunimą. Jų nuo
monės taiklios, išvados savos, 
neskolintos. Kūrybinių debiu
tų plėtrai, aišku, autoriai 
turėtų rasti vietos mūsų spau
doje.

Šiame metraštyje rečiau su
tinkami istorinių faktų verti
nimai, nėra filosofinių svars
tymų. Užtat gausu ideologinių 
deklaracijų. Visa tai ne šab
lono, bet skoningo, savito brai
žo apraiška.

Nauja lituanistinės mokyk
los laida! Kaip jie įsirikiuos į 
kultūrinį lietuvių frontą? Juk 
jie taip reikalingi.

Viltingai tari Kristijono Do
nelaičio “Metų” eilutės para
frazę: “Jau saulelė vėl atkop
dama ... naujus spindulius 
barsto...”

“AUŠROS SPINDULĖLIAI” 
1982/1983. Kristijono Done
laičio Aukštesnioji Lituanis
tinė Mokykla Čikagoje. 112 psl.

Dr. RIMANTAS KARKA, išrinktas 
Toronto ortodontijos specialistų 
sąjungos valdybos pirmininku. To
ronte jis turi privačią orlodonti- 
jos praktiką ir dėsto Toronto uni
versiteto odontologijos fakultete

ARŪNAS MAČ1KŪNAS, 1983.V.27 
baigęs McMasterio universitete 
Hamiltone elektros inžineriją ba
kalauro laipsniu labai gerais pa
žymiais. Kaip labai gabus studen
tas, visą laiką turėjo stipendijas 
ir gavo J. H. Chapmano vardo pre
miją iš Aerospace Ltd. Dirba Mc
Masterio universitete tyrimo sri
tyje ir siekia magistro laipsnio. 
Jis yra Įmini lioniečių Danutės ir 
Laimučio Mačikūnų sūnus 

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

Baltiečiai žygiuoja Klevelande po pamaldų iš Šv. Jono katedros į Kardinolo Mindszenty aikštę, protestuodami 
prieš sovietų įvykdytus sibirinius trėmimus Nuotr. V. Bacevičiaus

Nekaskime duobės savo tautai
Kas sunaikino Prienų žydus?

A. KALNIUS

Tenka nugirsti, kad kaikas 
nenoriai skaito apie dalykus, 
kurie yra dažnai aprašomi. 
Betgi reikia pasakyti, kad ir 
autoriui rašyti apie tai taip 
pat yra nemalonu. O visdėlto 
rašyti reikia. Nes argi galima 
tylėti, kai ne tik kerštingieji 
talmudo sekėjai, ne tik taut- 
žudiški rusiškieji komunistai 
ir kitokie piktonešiai mūsų 
tautos vardą ir jos didvyrių 
veidą bjauroja, bet ir kaiku- 
rie savieji nuo jų neatsilieka.

Šio straipsnio tikslas yra 
nutrinti dėmę, kuria ir vėl mū
sų tautos istoriją “pagražino” 
jau iš anksčiau žinomas Alek
sandras Pakalniškis, ją ir jos 
žymūną kpt. Joną Noreiką pa
teikdamas savo šeštos ir sep
tintos knygų skaitytojams pa
gal tendencingus kaikurių žy
dų ir komunistų norus.

Nors šia tema jau nevieno 
yra rašyta, bet anų knygų au
toriui pasigarsinus ir su Prie
nų žydų sunaikinimo “faktu" 
ir, be to, atsiradus papildo
miems duomenims apie Plun
gės įvykius, reikia iš naujo 
pasisakyti. 

* » •
A. Pakalniškis sakosi, kad 

II D. karas jį užklupo Marijam
polėje. Varganas buvo jo ke
lias namo. Anuomet Prienai 
buvo jo laikina gyvenvietė. 
Vargais negalais jis ją pasie
kė apie birželio 29 d. (1941). 
Iki Prienų nieko abejotino ne
atsitinka. Betgi maždaug po 
vienos dienos jis tampa lyg ir 
miesto žiniūnu, lyg patarėju. 
Antai apie liepos 1 d. pas jį 
atvažiuoja vokiečiai ir krei
piasi: "Pone mokytojau, sėskit 
į mašiną, mums reikia Jūsų 
pagalbos”. Vokiečiai nepažįs
tami. Dar su dviem belaukian
čiais vyrais prie valsčiaus 
įstaigos nuvažiuoja pas pul
kininką, kuris juos mandagiai 
priima. Užsimezga nuoširdūs 
santykiai su vokiečiais. Pul
kininkas pasiūlo suorganizuoti 
vyrų būrį apsigynimui nuo ru
sų išsiblaškiusių dalinių. A. 
Pakalniškis pasiūlo apginkluo
ti šaulius. Nuo čia prasideda 
Prienų šaulių istorija su žy
dais.

Liepos 2 d. vokiečiai prašo 
Pakalniškį gauti iš kur nors 
baldų jų raštinei apstatyti. 
Jis paaiškina, kad yra palik
tų komunistų baldų, kuriuos 
šauliai galėtų atnešti. Bet 
šauliai tuojau prisimena žy
dus: tegul jie atneša.

Toliau rašoma: “Žydai apgy
vendinti vienoje vietoje, ke
liuose nameliuose sugrūsti. Ir 
mano jauna šeimininkė besė
dinti ant laiptelių, vaiką ant 
kelių pasisodinusi. Matosi, 
kaip nusiminusi yra. Puiki ... 
moteris".

Vargšė žydaitė ir jos kūdi
kis!... Jos nelaimę taip leng
va buvo suprasti. O visdėlto 
Pakalniškis jos, matyt, nesu
prato: šios nusiminusios, pui
kios ir inteligentiškos moters, 
dargi buvusios savo šeiminin
kės. negelbėjo, nors tai leng
vai galėjo padaryti, nes buvo 
"geruose” santykiuose su augš- 
tais vokiečių kariuomenės pa
reigūnais. Ir šaulių organiza
cijoje jis turėjo būti gana 
įtakingas — juk jo dėka jie bu
vo apginkluoti.

Liepos 3 d. A. Pakalniškis vėl 
vokiečių komendantūroje. Jis 
sako: “Vokiečiai laiko mane 
savo draugu. Pas valsčiaus 
valdybą vyrai jau su šautu
vais, jau ginkluoti. Dauguma 
civiliai apsirengę, bet kele
tas su šaulių uniformomis”.

Liepos 4 d., per pietus, jis 
su savo mokslo drauge Morta 
Petraityte palieka Prienus, 
iškeliauja namo. Plungės link, 
kur gyvena du “nususę vokiet- 

palaikiai”. Abiem nusileidus 
į Nemuno slėnį, Pakalniškis 
tęsia savo įspūdžius: “Dar 
toliau paėjusiu, randava gink
luotus vyrus, panašius kaip 
kad Prienuose organizuotis 
buvo pradėję. Čia jie besau- 
gą j vieną vietą suvarytus 
žydus. Ir vėl jų tarpe šaulių 
uniforma matėsi” (mano pabr. 
A.K.).

Dar trupučiuką kantrybės, ir 
septynių knygų autorius “pa
gerbs" Prienų šaulius, visus 
“pakeldamas į piktadarių luo
mą”.

Prireikus persikelti per Ne
muną, vienas “mandagus ir ma
lonus" vokietis iš kitos pusės 
atsiyrė ir juodu perkėlė. Per
nakvoję pas gerus žmones, abu 
liepos 5 d. pasiekė Jurbarką, 
Mortos tėviškę. Iš čia liepos 
8 d. jis iškeliauja vienas ir 
apie liepos 10 d. atsiduria 
Plungėje.

Betgi tuo tarpu nutylėkime 
įvykius Plungėje ir, rugpjū
čio mėnesiui įpusėjus, leis
kime autoriui atgal grįžti į 
Prienus vykdyti savo misijos.

Štai ką Prienuose jam papa
sakojo gimnazijos sargas: gir
di. žydus “šaudė mūsų šauliai, 
į aikštę panemunėje suvarę. 
Bjauriausias buvo vaizdas, kai 
suaugusieji krito, o vaikai vis 
dar bėgiojo po aikštę. Šaudo į 
juos, o jie vistiek laksto. Sunku 
pataikyti į tokius mažus”.

Štai kur pagal Pakalniškį įvy
ko Prienų žydų tragedijos fi
nalas: panemunės aikštėje, kur 
jis su Morta, grįždami namo, 
pamatė “ginkluotus vyrus, pa
našius kaip kad Prienuose 
organizuotis buvo pradėjo ...” 
"Ir vėl jų tarpe šaulių unifor
ma matėsi".

Šį Pakalniškio Prienų žydų 
sunaikinimo istorija yra ne 
kas kita, kaip grubus prama
nas, panašus į Plungės žydų 
istoriją, kurios autoriumi jis 
taip pat yra.

♦ ♦ ♦
Kas gi iš tikrųjų sunaikino 

Prienų žydus? Br. Kviklio “Mū
sų Lietuvos" III tome rašoma: 
“Prienų žydus išnaikino vokie
čiai”. Šitą teigimą labai stip
riai paremia “Masinių žudy
nių Lietuvoje" 11 tomas, ku
rio 76-77 puslapyje sakoma, 
kad 1941 m. rugpjūčio 25 d. žy
dai buvo išvaryti kasti duobių 
“už kareivinių gyvulių kapuo
se, pušynėlyje”. Vadinasi, ne 
panemunės aikštėje! Jie iška
sė dvi duobes 4 m x 10 m dy
džio. Sekančią dieną miesto 
gatvės buvo saugojamos poli
cijos, partizanų ir kitokių 
pareigūnų. Iš Kauno pusės at
važiavo du dideli sunkveži
miai “gestapininkų su kauko
lėmis prie kepurių”. Netrukus 
žydai buvo varomi prie duobių 
ir tenai iš kulkosvaidžių šau
domi ... “Po viso šio kruvi
no akto dienos didvyriai ba- 
liavojo, nes vokiečiai buvo at
sivežę garimo”.

Reikėtų, kad ir daugiau skai
tytojų. ypač šaulių, pasisaky
tų dėl šios Pakalniškio istori
jos. 

♦ ♦ ♦
Dabar grįžkime į Plungę.
Kokiem galam A. Pakalniškis 

Plungės žydų istoriją pakar
tojo ir savo “Septintoje kny
goje"? Juk. regis, savo šeš
toje knygoje “Plungė” jis yra 
viską išsakęs ir net apjuodi
nęs kpt. J. Noreiką, įskaudi
nęs jo šeimą bei draugus, o 
taip pat Lietuvos kariuomenę 
bei visą tautą. Atsakymas: 
“Septintosios knygos” auto
rius, norėdamas išblaškyti 
skaitytojų abejones norėjo 
“naujais faktais” pagrįsti sa
vo šeštoje knygoje pareikštus 
teigimus apie Plungės žydų 
tragediją. Ar tik ne šiam 
tikslui jis ir pasidarė šio 
miesto komendantūros tarnau
toju? Mat jis ten, neturėda

mas ką veikti, galėjo pro lan
gus dairytis ir sekti, kas ap
linkui darosi, o. kas svarbiau
sia, tai "pamatyti ir išgirsti”, 
kaip Noreika varganam vokie
tukui pasakė: “Aš jau daviau 
įsakymą sušaudyti visus iki 
vieno”. Vadinasi, sušaudyti 
žydus.

Nors ir nemažai iškelia ne
reikšmingų smulkmenų savo 
istorijai paremti, bet vis
tiek suklupęs autorius neturi 
jokios vilties atsikelti: kpt. 
Jonas Noreika niekad Plungės 
komendantu nebuvo. Tai gana 
stipriai paneigė Ib. Tolei kis 
(“T. Žib.”, 198311.24). O štai 
dar kiti faktai:

a. 1941 m. birželio mėn. pra
džioje kpt. J. Noreika su savo 
partizanų būriu išėjo į mišką. 
Karui prasidėjus, jo tikslas 
buvo apsaugoti kaimų gyvento
jus nuo besitraukiančios rauti, 
armijos apiplėšimo ir kelius, 
tiltus bei pastatus nuo sunai
kinimo (mano priv. dok. areli.).

b. Nuo 1941 m. liepos mėn. 
pradžios kpt. J. Noreika laik. 
Lietuvos vyriausybės buvo pa
skirtas Šiaulių apsk. viršinin
ku (priv. dok. arch.).

c. Gebytskomisaro įsakymu 
pirmą skelbimą nr. 6 žydų ap
gyvendinimo reikalu apskri
ties viršininkas paskelbė 
liepos 23 d. ("Masinės žudy
nės Lietuvoje”. II dal.). Vir
šininko skelbimo tekstas ga
na humaniškas.

d. Kad J. Noreika nuo liepos 
mėn. pradžios jau buvo Šiau
lių apsk. viršininku, liudija 
Joniškio miesto burmistras 
Antanas Gedvilas (1933-1940 ir 
1941 nuo liepos mėn. iki rugs, 
mėn.). Jis savo 1947 m. lapkri
čio 20 d. parodyme sovietinės 
valdžios organams rašė: “Atė
jus vokiečių kariuomenei, po 
kelių dienų, laišku mane iš
kvietė Šiaulių apsk. viršinin
kas Noreika”. Noreika Gedvi
lui pasiūlė užimti Joniškio 
miesto burmistro vietą, kurią 
jis tuoj pat ir užėmė. Visa tai 
įvyko liepos mėn. pradžioje, o 
Pakalniškis “girdėjo” ir “ma
tė" Noreiką vokiečiams sakant: 
“Aš jau daviau įsakymą sušau
dyti visus (žydus, AK) iki vie
no” liepos 12 dieną.

e. Niekur net okupuotos Lie
tuvos dokumentuose nemini
ma, kad kpt. J. Noreika būtų 
buvęs Plungės komendantu. 
Ano miesto komendantu yra 
minimas Alimas, kurio parei
gos yra susijusios su liepos 
mėnesiu. Tačiau niekur nemi
nima, kad ir Alimas būtų už
siangažavęs žydų naikinime. 
Knygoje “Hitlerinė okupaci
ja Lietuvoje” 51 pusi, sako
ma: “Plungėje liepos mėnesį, 
hitleriniams okupantams va
dovaujant, vien lietuvių bu
vo nužudyta daugiau kaip še
šiasdešimt žmonių . .(Apie 
Alimo buvimą Plungės komen
dantu žiūr. “Masinės žudynės 
Lietuvoje", II t., psl. 288).

f. Kiek anksčiau rašydamas 
apie Plungės žydus, minėjau, 
kad J. Noreika, būdamas aps
krities viršininku, nėra nu
skriaudęs nė vieno žydo. Da
bar dar galiu pridurti, kad 
jis nepasinaudojo savo tarny
bine galia pakelti ranką net 
prieš mums žinomus komunis
tus. Tam reikalui buvo kiti 
organai. Jo pareigos buvo tar
nauti Lietuvai.

♦ » ♦
Dar yra užsilikusių kpt. Jono 

Noreikos mokslo draugų, 
bendradarbių ir pažįstamų, 
kurie nepatikėjo Aleksandro 
Pakalniškio “istorijos" apie 
šį mūsų žymūną nė vienam sa
kiniui ir nė vienam žodžiui. 
Jie šios istorijos autorių 
negailestingai smerkė ... Bet
gi jis dar gali parašyti “Aš
tuntą knygą" ir klaidingą sa
vo išsišokimą atšaukti bei pa
žvelgti tiesai į akis.

A.a. J. R. Simanavičiaus at
minimui St. Dargis paaukojo 
$100.00 KLB kultūros komi
sijai.

Torontiečių aukos KLB veik
lai surinktos prie Lietuvos 
Kankinių šventovės Vasario 
16 proga. Aukojo po $20.00 — 
J. M. Gudelis, St. Dargis, M. 
Petrulis, J.'J. Pilipavičius, V. 
Balčiūnas; $10.00 —J. V. Jasi- 
nevičiai; po $5.00 — V. Jasiū- 
nienė, M. Šakalinis, M. Žė- 
kienė.

Staynerio-Wasagos apylin
kės valdyba atsiuntė $215.00 
KLB veiklai; surinko Motinos 
Dienos minėjimo proga. Auko
jo $50.00 — Pr. Juozaitis; $30.00 
— T. Sekonis; $20.00 — P. Ci- 
cinis; po $10.00 — Ig. Pakarna, 

Brangiai AfA
MONIKAI 

ŠABONAITEI-ŽALIAUSKIENEI
netikėtai mirus, sūnui MIKUI, dukterims - LAIMUTEI 
ir BIRUTEI reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu -

Sofija Stanulienė

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
staigiai mirus, jo žmonai VALENTINAI, šeimos nariams 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

Mielai
a. a. LAIMUTEI

tragiškai žuvus Mičigano ežero bangose, 
jos liūdinčius tėvelius ANELĘ ir JAUNĮ KUNCAIčlUS, 
sesutę MARYTĘ, broliuką VYTUKĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

J. J. Kamaičiai O. A. Dziemoniai
B. D. Kriaučiūnai B. F. Ankudavičiai

B. Rukšėnienė

Klastingoms Mičigano ežero bangoms 
nutraukus mylimos

a. a. LAIMUTĖS gyvybės siūlą, 
giliai liūdinčius tėvelius ANELĘ ir JAUNĮ KUNCAIČIUS, 
sesutę MARYTĘ, broliuką VYTUKĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

B. S. Prakapai B. Agurkis (Čikaga)

M. Daukšienė O. V. Marcinkevičiai
B. J. Lapinskai O. J. Dirmantai •

Mylimai draugei

MONIKAI 
ŠABONAITEI-ŽALIAUSKIENEI

AfA

netikėtai mirus, sūnų MIKĄ, dukteris - LAIMUTĘ 
ir BIRUTĘ giliai užjaučiame - Saulė (r Bjrufė

Tu mošai

Mylimai Mamytei

AfA
MAGDALENAI KRAKAUSKIENEI

Suvalkų trikampyje mirus, 
dukrą JANUTĘ GURKLIENĘ, jos mielą šeimą ir 
visus gimines Suvalkų trikampyje nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime-

M. J. Čebatoriai E. S. Tolvaišos
O. V. Stepšiai M. G. Remeikiai

A. J. Kručai

Kanklių grupės vadovui

AfA
PETRUI SEMEŽIUI

iškeliavus amžinybėn, 
mielą žmoną SOFIJĄ SEMEŽIENĘ, gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

G. P. Petrėnai A. F. Albrechtai
S. J. Petrėnai E. S. Tolvaišos
E. K. Šviežikai M. J. Martišiai

VI. Geras, St. Jonaitis, J. Va- 
lantiejus, V. Kryžanauskas, A. 
Stančikas, P. Kripas, E. Jasiūr 
nas; po $5.00 — A. Masionis, 
F. Noreika, L. Garbačauskas, 
U. OpanaviČius, M. Laurina
vičius, J. Babrauskas, S. Bonč- 
kus.

Dėl įvykusios mažos klaidos 
prie Lietuvos Kankinių šven
tovės surinktos aukos pavė
luotai pasiekė KLB valdybos 
iždininką. Todėl jas skelbia
me dabar.

Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie renka ir aukoja betkokia 
proga KLB valdybos veiklai.

J. Krištolaitis, 
KLB krašto valdybos 

iždininkas
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m KIJLTMEJE veikloje
I

Nežinau, kuri meilė karš
čiausia ir patvariausia — pir
moji ar kitos, bet aš vis sugrįž
tu į pirmąją. Bent priešokom. 
Užkrėtė mane ta chroniška li
ga visų pirma lakus mokyto
jas kažkurioj gimnazijos kla
sėj. Tai buvo peranksti miręs 
A. Šatas. Žinia, dabar, atitolus 
nuo jaunystės ir žvelgiant iš 
kelių dešimtmečių kritiškos 
paunksmės, daug kas kitaip at
rodo. O tada ano mokytojo en
tuziazmas galėjo kalnus vers
ti ir visus “prakeiktuosius gy
venimo klausimus" išpręsti .. . 
bent žodžiais. Nuo to laiko aš 
įsimylėjau literatūrą, nors ma
no profesija neleido jai tar
nauti. '

Visdėlto per kelerius pasta
ruosius metus pagrėbstomis 
sekiau kūrėjų bei krittikų dia
logą šiame savaitrašty ir kitur. 
Ar nebūtų pravartu dabar, gin
čui aptilus, sugrįžti prie tų pa
čių problemų ir pasidalyti 
mintimis su skaitytojais ir dar 
vienos kertės?

II
Pradėsiu dauboje nuo ver

timų. z
1982 m. vasarą, aplankius 

gimines, teko važiuoti per Va
šingtono valstiją (nemaišyti 
su D.C., prez. R. Reagano sos
tine) ir apsistoti pas artimus 
draugus nuo pasaulio atskir
toje dauboje, kurią iš trijų pu
sių supa augšti kalnynai.

Mūsų šeimininkai — Uogelė 
ir Vytautas nutarė čia praleis
ti auksinio vakarėjimo metus. 
Kaip daugelis mūsų, gyveni
mą pradėjo jie Lietuvos kai
me, išėjo mokslus laikinojoj 
sostinėj, perėjo per dipukų 
stovyklas Vokietijoje, išeivių 
duoną pelnėsi Čikagoje, buvo 
įsipilietinę Marquette Parke, 
kol galiausiai pensininkais 
sugrįžo į gamtą — daržų ūkelį 
ne tiek iš reikalo, kiek iš po
mėgio.

Tų kalnų pašlaitėse yra koks 
devynetas sodybų, kurių gy
ventojai nėra profesiniai žem
dirbiai; dažnas jų yra mokyto
jas, muzikas, lakūnas ir kl. 
Juos riša vienas bruožas: visi 
jie yra sukilėliai prieš did
miestį bei pabėgėliai iš civili
zacijos. (Dauboje negalima pa
gauti jokio televizijos kanalo, 
o ir radijo žinios tik trumpom 
bangom atplavena).

Tačiau nė viėna šeima nėra 
hipiška. Mūsų bičiulių sūnus.

ANGELĖ KRUČĄITĖ, B. Com., bai
gusi prekybos mokslus Toronto 
universitete bakalaurės laipsniu

RAIMONDAS V. SMOLSKIS, 1983 
metais baigęs politinius bei eko
nominius mokslus Toronto univer
sitete bakalauro laipsniu

Atsiųsta paminėti
BENDRADARBIS 1983 m. 28 nr. 

Nek. Pradėtosios Marijos vienuo
lijos seserų leidinys, skirtas savo 
rėmėjams. Šį numerį redagavo dr. 
Č. Masaitis.

Vacys Kavaliūnas, DALIA. Ro
manas. Išleido “Viltis". Aplanko 
dailininkė — Vlada Stančikaitė- 
Abraitienė. Cleveland. Ohio, 1983 
m., 236 psl. Kaina — $7.00. 

turintis pirmojo Lietuvos kara
liaus vardą, JAV gavęs bioche
mijos doktoratą, bet nutaręs 
pakartoti Amerikos pionierių 
žygius nuogoj aksistatoj su 
gamta, buvo vienas šios savo
tiškų atsiskyrėlių bendruome
nės kūrėjų. Pagrindinis pra
gyvenimo šaltinis — grupinis 
darbas pagal periodiškas su
tartis su valstijos miškinin
kystės įstarga ištrinti, išvaly
ti miškus, kurių čia visiems 
per akis. Juodnugariauti ten
ka tris metų laikus, tik žiemą 
įmanoma šiek tiek atsipūsti. 
Betgi didžioji paguoda esti to 
paties miško medžiaga, kuria 
galima pasinaudoti prieinama 
kaina. Tad visi tos bendruo
menės nariai, talkindami vie
ni kitiems, pasistatė milžiniš
kų rąstų, sienojų namus, ku
rių stilius yra kaimo trobų ir 
miesto rūmų mišrainė. Jų “re
zidencijos” primena turisti
nes ložes su didžiule mene be- 
lubio namo centre ir antrame 
augšte už turėklų išskirsty
tais miegamaisiais.

Štai — tokios menės vidury 
pasodino mane prie didžiulo 
ąžuolinio stalo ir liepė skai
tyti “Šventraštį ir jo vertimą”, 
kai pačios moterys, lukštenda- 
mos žirnius iš anksčių, ką tik 
savame darže priskintų ir kve
piančių gamta, ruošė pietus. 
Prie mūsų prisijungė ir Vytau
tas pašėręs ar ne tuziną ave
lių, laikomų mėsai (nei karvių, 
nei ožkos jie neturi, tik daugy
bę vištų ir povą paugo nuo ko
jotų). Argi ne ideali darbo pa
dala? Visiems besitriūsant iš
alkusio skilvio reikalais, man 
teko sotinti dvasią.

Stabčiodami ir pasiaiškinda
mi gliaudenome Šventraščio 
vertimo kritiką ir atrodė, kad 
kalbinės prof. Antano Macei
nos išmonės nukėlė mus iš dau
bos į archaiškus Kristaus lai
kus ir etniškas gimtinės pir
kias, o pati medinė menė nuo
stabiai pritiko prie senoviško 
kulto apraiškų. Kaip paprasta, 
gilu ir prasminga!

Betgi mea culpa, mėa culpa! 
Netikėtai aš save patį pagavau 
nuklystantį į snobišką nepasi
tenkinimo gaidos darbą: įpra
tęs prikibti prie visokių skai
tinių minčių ar formos, šia pro
ga jokio priekaišto nesuradau 
Maceinos adresu. Lyg kas ma
ne būtų braukšt iš įsivaizduo
to arklio asilu padaręs. Tik 
atsiminęs, kad yra daug pa
šauktų, bet maža išrinktų ver
tėjų, pragiedrėjau. Ar daug 
turime tokių, kurie būtų bene 
penketo sričių — filosofijos, 
teologijos, Šventraščio, ling
vistikos ir literatūros žinovai?

Atsiimsiu kitą kartą.

III
Nuolat rusenantį mūsų lite

ratūrinės kritikos židinėlį ne
perseniausiai jautriai pakurs
tė a.a. prof. Jonas Grinius, iš- 
leisdinęs poros tomų veika
lą “Veidai ir problemos lietu
vių literatūroje”. Pratryško 
žiežirbos su jausmais; prikibo 
prie jo “svetimieji”, atsirado 
vienas ar pusantro asmens ir 
iš “savųjų”, kurie ėmė taršy
ti velionies palikimą. Supran
tama, pirmiesiems atstovauja 
liberalai — mūsų “kairė", ant
riesiems — konservatoriai, 
“dešinė”.

Tai nenaujiena. Panašiai po
kario metais reakciją sukėlė 
rašytojo V. Ramono "Kryžiai”. 
Tada liberalai pasijuto įžeis
ti romane atskleistos krikš
čioniškos ir liberalinės pasau
lėžiūrų sandūros. Tuo metu 
literatūrinė (grožinė, formali
nė) veikalo vertė liko primirš
ta, o ideologija iškelta į pa
grindinę kritikų plotmę^ Da
bar kritikas Grinius, atmetęs 
rašytojo A.Škėmos “Baltos dro
bulės” ideologiją, buvo pagrin
džiai pakaltintas tų pačių li
beralų, kad nesivadovaująs es
tetiniu matmeniu. Atmintis 
trumpa. Bet kas gi yra tikrasis 
grožinės literatūros matmuo?

Visi žinome, kad teologas, 
ėmęs vadovauti ekonominei 
įmonei, greičiausia ją prives
tų prie bankroto. Taip pat ir 
ekonomistas, pasišovęs moky
ti teologijos, vargiai nuvestų 
į dangų savo klausytojus. Toks 
jau yra daugumos atvejų dės
nis. Tad galima (gal ir reikia) 
sutikti su graikų klasikos filo
sofais ir su literatūros specia
listais iš “kairės” ir iš “deši
nės”, jog, kartojant Maceinos 
žodžius, tiesos, gėrio (mora
lė, dorovė) ir grožio (estetika) 

matmenys turi būti vyriausi sa
vose srityse. Šis dėsnis pilnai 
galioja teorinėje plotmėje. 
Praktikoje tačiau šie dalykai 
yra vienas su kitu taip susiję, 
kad pvz. aštri amoralybė ar me
las meno kūriny gali išskirti 
bei atmesti estetinio matmens 
svorį to kūrinio vertinime. Tai 
liečia išimtinius atvejus, ku
rių pavyzdžius dabar mums 
teks pasekti.

IV
Sakysime, freudinis roma

nistas, susižavėjęs visais psi
choanalizės kūrėjo teiginiais, 
bando atvaizduoti tą žmogaus 
brendimo laikotarpį, kai vai
kas, nepagadintas civilizaci
jos poreikių, su dideliu apeti
tu valgo, tarp kitko, ir savo pa
ties atmatas. Rašytojas gali tai 
meniškiausiai atvaizduoti, bet 
aš abejoju, ar eilinis skaity
tojas pajus to meno grožį bei 
malonų skonį savo gomury. Va
dinas, “grynai” estetinis mat
muo vargiai čia taikytinas.

Vėl įsivaizduokime, kad ra
šytojas meniškai atvaizduo
ja Karolio Mansono tipo žu
diką, kuris, užmušęs savo au
ką, pakyla į ekstazę. Autorius 
jam gali suteikti ir ideologi
nį pamušalą — troškimą apva
lyti žmoniją nuo erkių, į ku
rių tarpą jis įrikiuoja filmų 
žvaigždes. Autoriaus talentas 
gali būti toks įtaigus, toks stip
rus, kad skaitytojas ima pats 
trokšti žudiko džiaugsmą, ek
stazę pergyventi natūraliau
siu būdu — nužudant naują 
auką ... Ar šioje būklėje kri
tiko moralinis matmuo nepri
valėtų būti svarbesnis už este
tinį?

Paimkime dar vieną pavyz
dį iš dabartinės literatūros 
okupuotoje Lietuvoje. Įsivaiz
duokime romaną, kurio hero
jus, atkritęs į ligą, prisimena 
pokario lietuvių tautos kovą 
prieš rusišką okupantą, kai 
jis, tada savanoris stribas, 
žudė nekaltus žmones, arba, 
ezopiškai tariant, “liaudies 
priešus”. Romano autorius vis
dėlto nenuskurdina laisvės ko
votojų, o kažkuria proga lei
džia jiems išpažinti savo tėvy
nės meilę, mindžiojamą sveti
mųjų, savo religiją ir kt. Bet 
šitoks rašymas, jog lietuviai 
kovojo prieš įsiveržėlius ru
sus, o ne prieš savus “buržu
jus”, yra, formaliai žvelgiant, 
komunistinės valstybinės pa
slapties išdavimas. (Kaip vi
siems “žinoma", draugas Stali
nas ar partija “klaidų nedaro”).

Tą netikėtą tiesos properšą 
pasigavęs išeivis kritikas, nors 
ir pamini tradicinę romanisto 
duoklę režimui, paskęsta este
tiniam žavesy. Jisai juk laiko
si krašto kritikų (bei univer
sitetų) priimtos taisyklės kū
rybą vertinti estetiniu požiū
riu. O išeivis skaitytojas (ar 
jo atžalos), įsiskaitęs į kriti
ko mintis, kone apstulbsta: 
džiaugsmo jausmai liejasi per 
kraštus. Žiū, koks talentas tas 
okupuotas rašytojas! Toksai ir 
nepakenčiamose sąlygose ne
užgožiamas! Nenužudomas! 
Va, kokio šaunaus romanisto 
esama! Tasai juk sugeba ap
gauti ne tik oficialųjį, nepa
žįstamą cenzorių, bet ir savą
jį, “vidinį”! Matyt, tie parti
niai visai kvaili, nemokšos! Ir 
niekas juk to rašytojo patrioto 
nepasiuntė molio plūkti į kokį 
Sibirėlį?!

O kai paimi į rankas tą ro
maną ir pasitikrini kritiko už
simintą duoklę režimui, atran
di, kad visas tas tariamai tie
są atveriąs romanas yra sukirp
tas ir susiūtas pagal “socialis
tinio realizmo” normas, t.y. 
pilnas melo ir tikrovės klasto
jimo, o taip pat ir plepalų apie 
“socialinį teisingumą”. Pa
klausi: o kas ta tiesos proper
ša iš autentiškų partizanų lū
pų? Ir atrandi kad tai tik laše
lis medaus pilname deguto ka
tile. Dar daugiau: kas gi neži
no, kad sunkiai sirgdamas he
rojus visokių kliedėjimų pri
paisto! .. Štai tau ir išdavos 
— estetiniu matmeniu pasi
kliaujant savoje srityje!

Manau, kad šie pavyzdžiai, 
nors ir įsivaizduoti, yra tikro
viški ir įrodą, kad nevisada 
galima ar būtina vadovautis 
geromis taisyklėmis. Kaikada 
išimtys yra rišlesnės nei tai
syklės. Ar tai nepateisina, žiū
rint pro “kairės” ir "dešinės” 
akinius, išskirtinių “Kryžių” 
ir “Baltos drobulės” atbalsių?

(Bus daugiau)

Rašytojo VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO kapas ir paminklas Rasų kapi
nėse Vilniuje. Mirė 1967 m. birželio 7 d., palaidotas birželio 9 d.

FILMŲ PASAULYJE

"Aštuonkojė" ALGIRDAS GUSTAITIS

Nuotykių veikalai visad trau
kia skaitytojus. Anglų rašytojo 
lan L. Flemingo (1908-1964) 
nuotykių knygos išverstos j 
daugelį kalbų, parduota daug 
milijonų egzempliorių. Jos 
vaizduoja žvalgybos agento 
James Bond 007 veiklą.

Filmų gamintojai sugalvo
jo bandyti nufilmuoti 007 nuo
tykius. 1962 m. Londone išlei
do “Dr. No”; Susilaukė dide
lio pasisekimo. I. L. Flemin
go knygas pradėjo paeiliui 
filmuoti.

1983 m. Hollywoode MGM 
filmų studija išleido Alberto 
R. Broccoli pagamintą filmą 
"Octopussy”. Anglų kalba “oc
topus" reiškia jūrų gilumoje 
gyvenantį slidų aštuonkojį, 
klastingą ir negailestingą. 
“Octopussy” — aštuonkojė.

Didelis pasisekimas
Buvo išleista 12 "007” filmų, 

kuriuos vien kino teatruose 
matė bilijonas žmonių. Padau- 
ginkit iš kelių ir turėsite pa
jamas. Daugelį kartų filmai 
buvo pakartoti įvairiose tele
vizijose, kurių žiūrovų skai
čius dar didesnis. Gal pasau
lyje nėra filmų, plačiau žino
mų už “007”.

“Octopussy” jau tryliktas 007 
agento filmas. Jame šeštą kar
tą iš eilės vaidina Roger 
Moore, anglas, puikiai sudė
tas, tvirtas vyras.

Šie filmai įdomūs nuo pat 
pradžios. Jie brangūs pagamin
ti. Dalyvaujantieji artistai 
gerai apmokami. Filmuota 
įvairiose valstybėse, naudo
tos brangios dekoracijos, sam
dyta daug antrininkų (stunt 
men), parodyta gražių mote
rų, egzotinių kraštų su nema
žiau stebinančiais nuoty
kiais.

Kas pavogė caro kiaušinį?
Kažkas pavogė caro Rusi

jos laikų nepaprastai brangų, 
menišką kiaušinį. Sovietų 
agentai stengiasi jį atgauti. 
Besivaikant atsiduriama Ku
boje, bet čia komunistai iš
aiškina pavojingąjį 007, jį 
veža sušaudyti. Jis pabėga ir 
mažučiu lėktuvu taikstosi iš
skristi. Komunistai paleidžia 
kompiuterinę raketą, kuri le
kia paskui lėktuvą didesniu 
greičiu, nežiūrint jo kraipy
mus!. Kaip išsigelbėti, ištrūk
ti? Išliko Šveikas ir raketą 
atvedė į kubiečių aviacijos 
angarą, o pats pro beuždaro
mas duris paspruko.

Bejieškodamas nuotabaus 
kiaušinio, . pakliūva Indijon, 
kur jį užpuola tigras. Išsigelbs- 
ti iš puolančių krokodilų ir 
priešingos pusės medžiotojų, 
vartojančių mandriausius 
spąstus. Tarp įvairių gražuo
lių pastebi ant švelnaus kū
nelio ištatuiruotą aštuonko
jį. Nesunku atspėti, kad jinai 
yra veiklos židinėlis.

Atsiduria Rytų Berlyne, kur 
bolševikai jau užstatę atomi

nę bombą išsprogdinimui ang
lų kariuomenės sandėlių. 007 
atranda, nors vaikomas, šau
domas bolševikinių karių.

Filmai “007” seka vienas 
kitą. Šisai nemažiau įdomus, 
gal net įdomesnis už ankstes
niuosius.

Aktoriai
Indijoje filmuota puikiose 

Udaipur apylinkėse ir XVII š. 
rūmuose. Gražuolė "Octopus- 
syl’ — vienintelė moteris,daly
vaujanti antrame “007” filme. 
Švedijoje gimusi Maud Adams 
yra aktorė pirmą kartą matyto 
šio serijinio filmo veikale “The 
Man With the Golden Gun" 
1974 m. Ji kalba švediškai, 
prancūziškai, vokiškai, ita
liškai, angliškai. Gimė Lulea, 
Švedijoj, 1945 vasario 12 d. 
Vaidino su James Caan filme 
“Rollerball”, su Peter Fon
da — “Killer Force” ir kt.

Roger Moore — pagrindinis 
paskutiniųjų “007” filmų ar
tistas. Paskutiniuose filmuo
se patrauklus, įtikinantis. 
Vaidino 1973 m. “Live and 
Let Die”, 1974 m. “The Man 
With the Golden Gun”, 1977 m. 
"The Spy Who Loved Me”, 1979 
m. “Moonraker” ir 1981 m. “For 
Your Eyes Only”. Jo tėvas bu
vo policininkas Londone. Gi
mė Stockwell, Anglijoje.

Nuostabius skridimus Kubo
je atliko antrininkas (stunt 
man) Corkey Fornof, vartojo 
mažiausią sprausminį lėktu
vą, kurio sparnai tiktai 17' 
pėdų; gali skristi 260 mylių 
per valandą, pakilti iki 30.000 
pėdų.

Režisorius Albert R. Broc
coli jau pagamino 13 “007” fil
mų. Jo gabumai ir talentas 
anglų agentą James Bond, ar
ba 007, pasaulyje padarė legen
diniu. Turi keturis vaikus, ku
rių Michael Wilson yra vyriau
sias šio filmo režisorius.

Švedijoje gimusi Kristina 
Wayborn filme vaidina Magdą. 
Ji puiki sportininkė, 100 met
rų nubėga per 11.3 sekundės, 
sunkumų kilnojimo ir rankų 
laužimo čempionė, greitųjų 
automobilių lenktyniautoja, 
laukinių gyvulių treniruoto- 
ja, modernių drabužių projek
tuotoja. Amerikiečių televi
zijos buvo pakviesta vaidinti 
Gretą Garbo.

Louis Jourdan — žinomas 
Prancūzijos artistas, vaidinęs 
filmuose “The Paradise Case”, 
“Madame Bovary", “Three 
Coins in the Fountain", “Gigi”. 
Filme “Octopussy” vaidina Af
ganistano princą.

Kabir Bedi — maišytas indie- 
tis su anglu. Jo atvaizdais puo
šiasi daugelis madų žurnalų. 
Vaidino Hitchcock “The Para
dise Case” ir kt.

Filmas “Octopussy" malonus 
žiūrėti ir neturi kokių nors 
pasimetėliškų ar nedorų vaiz
dų.

Lietuviškoji “Galerija” Čikago
je, įsteigta fotomenininko kun. 
A. Kezio, SJ, persikėlė į erdvesnes 
patalpas, 226 W. Superior St., ir 
ten įsirikiavo į didžiąsias Čika
gos meno galerijas. Naujose pa
talpose buvo surengta pirmoji 
“Galerijos” dailininkų paroda. 
Jais vadinami dailininkai, jau 
dalyvavę parodose senojoje “Ga
lerijoje”, būtent: Linda Beres- 
hevičiūtė, Zita Sodeikienė, Ma
rija Strasevičiūtė, Vytautas O. 
Vitkau, Romas Viesulas, Pau
lius Martinkus, Arthur Lerner. 
Klaus Steinbrender ir Daniel 
Wroblewski. Parodon taipgi bu
vo įjungti trys nauji “Galerijos" 
nariai — Jan Brud, John Michler 
ir Jan Mikšytė. Jie yra abstrak
taus meno atstovai: J. Michler — 
skulptorius, J. Brud ir J. Mikšytė 
— tapytojai.

Jaunųjų dailininkų parodą bir
želio 24 — liepos 8 d.d. Ilinojaus 
universiteto dailės, architektū
ros ir miestų planavimo rūmuose 
suorganizavo Birutė Šontaitė. 
Dalyvauti buvo kviečiami 18-35 
metų amžiaus kūrėjai, atstovau
jantys tapybai, akvarelei, litogra
fijai, keramikai, paišybai ir foto
grafijai. Darbus šiai parodai iš 
atsiųstų skaidrių atrinko B. Šon
taitė ir dail. V. Virkau. Parodon 
įsijungė 25 jaunimo atstovai, jai 
atsiuntę apie 500 darbų. Jaunimo 
kongreso rengėjų komiteto pirm. 
V. Abariūtė jiems tarė padėkos 
žodį.

Su Pasaulio Lietuvių Dienų pra
džia Čikagoje buvo susietas li
teratūros vakaras birželio 25 d. 
didžiojoje Jaunimo Centro salė
je. Susirinkusius dalyvius D. Got- 
ceitaitė supažindino su trijų lite
ratūrinių žanrų atstovais: poezi
jos — K. Bradūnu, dramos — A. 
Landsbergiu, beletristikos — B. 
Pūkelevičiūte. K. Bradūnas skai
tė eilėraščių ciklą “Prie alsuojan
čios žemės", ištraukas apie M. K. 
Čiurlionį, K. Donelaitį ir Gedi
miną iš ankstesnių savo rinkinių, 
įdomiai praskambėjo eilėraščiai 
iš spaudai ruošiamos naujos kny
gos "Prierašai", papildantys iš
traukėles iš Šv. Jono Evangeli
jos ir “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos”. A. Landsbergis 
vakaro programon įsijungė ištrau
ka iš JAV LB kultūros tarybos 
premiją laimėjusios komedijos 
“Onos veidas”, kurios antrinis 
pavadinimas yra “Sonata kanali
zacijos vamzdžiams". B. Pūkcle- 
vičiūtė buvo pasirinkusi ištrau
kas iš "Aštuonių lapų" ir “Devin
to lapo" romanų su atitinkamais 
komentarais. Tris rašytojus JAV 
LB kultūros tarybos vardu pasvei
kino pirm. L Bublienė.

Dr. V. Kudirkos šaulių kuopa 
gegužės 14 d. Maironio parke, 
Worcester, Mass., surengė sol. 
Daivos Mongirdaitės, lyrinio so
prano, koncertą. Jis buvo pradė
tas J. Gruodžio "Burtais", “Rūta", 
"Aguonėlėmis”, arijomis iš Ch. 
Gounod operos “Faustas", iš ope
rečių — J. Strauso “Čigonų baro
no" ir “Šikšnosparnio", G. Ger- 
shwino “Porgy and Bess". Antro
joje koncerto dalyje skambėjo — 
V. Klovos "Pilėnų” arija, B. Bud- 
riūno "Išauš pavasaris”, J. Metri- 
kienės “Dainos, muzika ir gėlės". 
Koncertas užbaigtas F. Leharo, R. 
Frimiio, S. Rombergo operečių iš
traukomis. Sol. D. Mongirdaitei 
akompanavo iš Bostono atvykęs 
pianistas Saulius Cibas, jau bai
gęs medicinos studijas ir tapęs 
gydytoju.

Pasauliu lietuvių dailininkų 
darbų paroda birželio 25 — lie
pos 10 d.d. M. K. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo Centre susilaukė 
apie 50 dalyvių iš JAV, Kanados, 
Australijos, Urugvajaus, Izraelio. 
Suomijos. Šveicarijos, Prancūzi
jos ir Britanijos. Parodon jie įsi
jungė su 82 kūriniais. Jos atidary
me kalbėjo M. K. Čiurlionio gale
rijos direktorė V. Aleknienė ir 
globos komiteto pirm. kun. J. 
Vaišnys, SJ. Scenon buvo iškvies
ti parodon atvykę dailininkai — 
P. Aleksa, A. Algminas, V. Balu- 
kienė, V. Eivaitė, M. Gaižutie- 
nė, E. Marčiulionienė, R. Mozo- 
liauskas, B. Murinas, A. Stanevi
čius, M. Stankūnienė, V. Švabie- 
nė, A. Valeška ir V. Vizgirda. Ne
atvykusių, bet savo darbus atsiun
tusių dailininkų grupę sudarė — 
M. Ambrozaitienė, J. Bakis, J. 
Baukus, A. Cibulski-Valverde, L. 
Cibulski-del Area, A. Dargis, A. 
Dorelytė-Estol, P. Gailius, L. 
Houtari, V. Ignas, V. Kasiulis, L. 
Kraucevičiūtė, Ę. Kubbos, P. La
pė, J. Pcterienė, I. Pocienė, S. 
Rozinas, Z. Sodeikienė, G. Sta- 
nulis, A. Sutkuvienė, A. Tamo
šaitis, L. Urbonas, R. Viesulas 
ir Ž. Mikšys.

Ukmergės rajono literatų šven
tė jau tapo tradicine. Tradiciniu 
laikytinas ir literatūrinis puslapis 
“Gimtosios Žemės” laikraštyje, 
kuriame kartą per mėnesį spausdi
nama rajono literatų kūryba. Šie
metinė šventė buvo pradėta Ly
duokių ir S. Nėries kolchozuose, 
užbaigta literatūros vakaru Uk
mergės parke. Savo eilėraščius 
skaitė ir šventėn pakviesti sve
čiai — kauniečiai D. Teišerskytė, 
D. Kajokas, E. Žiemys( vilnietis 
A. Maldonis, Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos valdybos pirmininkas.

Poetė Salomėja Nėris 1934-36 
m. dirbo Panevėžio gimnazijo
je. kuri dabar vadinama II-ja vi
durine mokykla. Jos patalpose 
neseniai atidarytas S. Nėries mu- 
zėjus, turintis apie 500 rodinių, 
atspindinčių poetės gyvenimą, 
pedagoginę ir literatūrinę veiklą 
Panevėžyje. Muzėjui skirtą S. Nė
ries biustą sukūrė skulptorius J. 
Narušis.

Vilniaus filharmonija užbaigė 
koncertų ciklą, skirtą 150-tosioms
J. Brahmso gimimo metinėms. 
Baigminiame koncerte jo valsus, 
vengrų šokius atliko fortepijo
ninis duetas Liuda ir Kęstutis Gry
bauskai, “Naujosios meilės dai
nas” — solistai R. Maciūtė, G. 
Jasiūnaitė, A. Čiplys ir V. Baku- 
la. Šiam savo kūriniui J. Brahm- 
sas yra panaudojęs W. Goethės ir 
A. Daumerio eilėraščius.

Pedagoginiame Vilniaus insti
tute buvo surengtas fiziku simpo
ziumas “Kūnų judėjimo proble
mos bendrojoje reliatyvumo teo
rijoje". Šiems tyrimams Sovietų 
Sąjungoje vadovauja vilniškio 
instituto fizikos kadedra su prof.
K. Pyragu.

Lietuvos Architektų Sąjungos 
valdyba Kaune įvykusiame po
sėdyje nagrinėjo miestų archi
tektūros savitumus. Apie Kauno 
architektūrą bei ateities planus 
kalbėjo J. Minkevičius. Buvo pa
sisakyta už savitą architektūrinį 
kiekvieno Lietuvos miesto veidą, 
jieškant naujų išraiškos būdų, 
sudarant geresnes sąlygas žmo
nėms dirbti bei ilsėtis.

Kompoz. Justino Bašinsko am
žiaus šešiasdešimtmetis paminė
tas specialiu jo kūrinių koncertu 
gegužės 21 d. Vilniaus filharmo
nijos salėje. Sukaktuvininkas yra 
daugelio populiarių dainų auto
rius, kamerinės bei simfoninės 
muzikos kūrėjas. Pianistai L. Gry- 
bauskienė ir K. Grybauskas atli
ko jau anksčiau į savo repertuarą 
įtrauktą J. Bašinsko “Sonatą” 
fortepijonui keturiomis ranko
mis. Vokaliniu ciklu “Ruduo”, 
sukurtu V. Karaliaus žodžiais, 
programon įsijungė sol. D. Sa
dauskas su pianistu E. Giniu. įdo
mi buvo J. Bašinsko “Sonata” 
smuikui ir fortepijonui, skirta ve
lionies kompoz. B. Dvarionio at
minimui, atlikta smuikininko R. 
Katiliaus ir pianistės L. Lobko- 
vos. Sukaktuvinin koncertan J. 
Bašinskas įjungė du naujus savo 
kūrinius — kantatą “Motinos ran
kos” E. Mieželaičio tekstu ir sim
foniją “Verpetuose". Kantatą at
liko Vilniaus filharmonijos sopra
nas R. Maciūtė, birbynininkas A. 
Smolskus, Vilniaus konservatori
jos merginų choras ir simfoninio 
filharmonijos orkestro styginių 
grupė, simfoniją — J. Domarko 
diriguojamas simfoninis Vilniaus 
filharmonijos orkestras.

Liaudiškos muzikos festivalis 
"Skamba skamba kankliai”, ket
virtą kartą surengtas Vilniuje bir
želio 11-12 d.d., susilaukė gau
sių dalyvių ir žiūrovų. Jame šį
kart dalyvavo net trylika muziki
nių grupių iš Vilniaus miesto, dvi 
— iš Kaišiadorių ir Jurbarko ra
jonų. Niekas neįsijungė iš Kau
no. Klaipėdos bei kitų Lietuvos 
miestų. Tad iš tikrųjų tradicinis 
festivalis tampa beveik vienų vil
niečių renginiu. Festivalis susi
laukė ir svečių — “Resinos” an
samblio iš Joensaus miesto Suo
mijoje, kuoklininkių ansamblio 
“Teiksma” ir ansamblio “Savie- 
ši” iš Rygos, folklorinio ansam
blio “Levonicha” iš Minsko sri
ties, liaudies instrumentų orkest
ro iš Polocko. Festivalis buvo pra
dėtas eitynėmis Vilniaus senamies
tyje, koncertai rengiami Vilniaus 
universiteto aktų salėje, univer
siteto kiemeliuose, Gedimino kal
ne, kaikuriose gatvėse. Baigmi
nis koncertas-vakaronė įvyko di
džiajame Vilniaus universiteto 
kieme. Kiekvienas ansamblis šia
me koncerte atliko tik po du kū
rinius, neleidžiančius susidary
ti bendro viso festivalio įspūdžio. 
Prie jo neprisidėjo ir atskirų vie
netų koncertai net aštuoniose vie
tose tuo pačiu laiku, išsklaidė 
žiūrovus. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

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

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termln. Indėlius....... 872%
= 180-185 d. termln. Ind............. 81/s%
E term. Indėlius 1 metų............ 83/x%
E term. Indėlius 2 metų............ 9 %
E term. Indėlius 3 metų............ 972%
E pensijų s-tą.............................. 10 %
E spec. taup. s-tą........................ 77i%
E taupomąją s-tą....................... r /»%
H depozitų-čeklų s-tą................ 6 %

= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ........................12 %
E mortglčius nuo.......... 10’/2%-12’/2%

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. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTFPNAN’Q FIIDQ 406 Roncesvalles Ave. N I Crn AR O r U no Telefonas 536-5936 ir
V 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
V Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Kanados lietuvių bičiulis W. BOYTCHUK “Vilniaus” paviljone Toronte 
su "Vilniaus” vicekaralaite A. SENDŽIKAITE Nuotr. B. Tarvydo

Skautų veikla
• Sukaktuvinės “Aušros” sto

vyklos registratoriaus pranešimu 
iki birželio 24 d. užsiregistravo 
614 stovyklautojų. Pavėlavusių 
registruotis tikimasi turėti gerą 
šimtinę; taigi iš viso bus per 700.

• Liepos 16-17 d.d. organizuo
jama išvyka į “Woodland Trails" 
stovyklavietę, kur bus statomi 
didieji vartai, vėliavų stiebai ir 
kiti bendriniai įrengimai.

• “Skautų Aido" 60 metų su
kakties proga Toronto Lietuvių 
Namai paskyrė $150. “Sk. Aido” 
rėmimu uoliai rūpinasi s. B. Abro- 
maitienė.

• Užjaučiame J. A. Kuncaičių 
šeimą, staiga netekus dukrytės 
jūr. skautės a.a. Laimutės.Č. S.

liuje priėmė Sovietą Taikos 
Komitetas, vadovaujamas sekr. 
G. Lokšino. Pokalbyje įvyko 
nemalonus susikirtimas, kai 
dr. F. Sommersas palietė di
sidentus — A. Ščaranskį ir dr. 
A. Sacharovą bei neoficialiai 
veikiančias taikos grupes, ne
galėdamas suprasti jų perse
kiojimų. įtūžęs G. Lokšinas pa
reikalavo, kad jis’ nesikištų į 
vidinius Sovietų Sąjungos rei
kalus, neminėtų “išdavikų” pa
vardžių. Tas susikirtimas at
vėrė akis dr. F. Sommersui. 
Grįžęs Torontan, jis pareiškė 
spaudos atstovams, kad Sovie
tų Taikos Komitetas yra aiš-

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’h% už 90 dienų term, indėl. S 
8’/2% už 6 mėn. term. Indėlius Z 
83/«% už 1 m. term. Indėlius
9 % už 2 m. term. Indėlius 
9’/s% už 3 m. term. Indėlius

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7’/a% už specialią taup. s-tą E 
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.) E

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo............... 12%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 1O’/4%
2 metų .................... 11’/i%
3 metų .................... 12’/a%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .........10’/?%
(variable rate)

AKTYVAI virš 34 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortglčius 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 paskq- 
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičial.

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

ir 532-1149 M6P1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Tel. 533-5454
Toronto, Ont. M6J 1W9 — ■ —--------

KANADOS ĮVYKIAI

Socialistų partijos konferencija

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda7 Prieš mokėdami, pažiūrėkite l mūsų kalnas. Prarykite —
"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 | NAMUS 
---------------------- o---------------------- -—•

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor StW,

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

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

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

PARKSIDE ^rr
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Kanados NDP socialistų par
tija specialia konferencija 
Reginoje paminėjo savo veik
los penkiasdešimtmetį. Partija 
buvo įsteigta taip pat Regino
je 1933 m. specialiu manifes
tu, paruošiu Toronto univer
siteto istoriko F. Underhiilio. 
Ekonominės depresijos metais 
posūkis į socializmą daug kam 
atrodė viliojantis. Tačiau Ka
nados socialistai kažkodėl 
vengė ir vis tebevengia pasi
vadinti socialistų partija. Pir
miausia jai buvo pasirinktas 
CCF (Cooperative Common
wealth Federation) pavadini
mas, vėliau pakeistas į dabar
tinį NDP (New Democratic 
Party). Sukaktuvėms skirtas 
suvažiavimas nebuvo links
mas, nes partijoje jaučiamas 
susiskaldymas, kurį atnešė da
bartinio vado E. Broadbento 
parama liberalams konstituci
jos reikaluose ir 1981 m. naf
tos sutarčiai su Alberta. Tuo 
labiausiai buvo nepatenkinti 
vakarinių provincijų socialis
tai. Pasišiaušęs yra ir kairy
sis partijos sparnas, E. Broad- 
bentą kaltinantis perdideliu 
posūkiu į politikos centrą. Par
tijos populiarumas yra nukri
tęs iki 15%.

E. Broadbentas socialistams 
vadovauja jau aštuoneri me
tai, bet Kanados politikoje so
cialistams vis dar tenka labai 
nežymi trečioji vieta. Naujo 
vado rinkimų betgi buvo atsi
sakyta. Tik Toronto universite
to studentas J. Bacheris pa
skelbė savo kandidatūrą, pasi
baigusią komedija. Nuo žur
nalistų jis pasislėpė prausyk
loje, apsigalvojo ir, išsigan
dęs savo išsišokimo, kandida
tūrą atšaukė. Vadu vėl entu
ziastiškai be balsavimo patvir
tintas E. Broadbentas. Sena
sis partijos parlamentaras T. 
Douglas patarė pagrindinį dė
mesį skirti sveikatos draudai, 
branduoliniam nusiginklavi
mui ir kovai su nedarbu. E. 
Braodbentas pritarė šiam pa
siūlymui. nors jis partijai ne
daug tepadės sekančiuose par
lamento rinkimuose. Sveika
tos drauda jau yra įgyvendin
tas faktas. Jos išlaikymu bei 
apsaugojimu daugiau už socia
listus rūpinasi dabartinė libe
ralų vyriausybė, ypač sveika
tos ministerė M. Begin. Bran
duoliniame nusiginklavime jo
kios įtakos neturima Maskvai. 
Be reikalo puolamas tik Va
šingtonas, sudarant įspūdį, 
kad Kanados socialistai yra 
Maskvos bei jos politikos rė
mėjai. Rimtesnei socialistų 
kovai su nedarbu kenkia per- 
didelis partijos ryšys su dar
bo unijomis, rėmimas pferaugš- 
tų atlyginimų, pabranginan
čių gaminius, pristabdančių 
jų pardavimą. Tai baigiasi ne 
darbų didinimu, bet jų kriti
mu. Viešosios nuomonės tyri
mo duomenys rodo, kad net 
50% kanadiečių, nusivylusių 
liberalais, dabar remia ne so
cialistus, o konservatorius.

Konferencijoje buvo patvir
tinta ir socialistams žalingų 
rezoliucijų. Pvz. priimta rezo
liucija, smerkianti Manitobos 
vyriausybę, kuri nori uždaryti 
nelegalią dr. H. Morgentalerio

abortų kliniką Winnipege. Juk 
ta provincija dabar yra vienin
telė visoje Kanadoje, kurią 
valdo socialistai. Nenaudinga 
buvo ir kita rezoliucija, įpa
reigojanti suvalstybinti vie
ną didžiųjų Kanados bankų, 
kai socialistų partija laimės 
Kanados parlamento rinkimus 
ir sudarys savo vyriausybę. 
Esą tada toks bankas taptų to
kia atspara, kokia dabar yra 
liberalų įsteigta valstybinė 
naftos bendrovė “Petro-Cana- 
da”. Suvalstybintas bankas at
neštų palūkanų sumažinimą 
paskoloms, paramą ekonomi
jai. Šypsodamiesi kritikai pri
mena socialistams, kad už su
valstybinto banko šėrus rei
kėtų sumokėti du ar tris bili
jonus dolerių, kai didžiausias 
bankas Kanadoje dabar turi 
tik mėnesinį $40 milijonų pel
ną. Tai tik.menkas lašelis pa
jamų ekonominiams reikalams 
pagerinti, juoba, kai banko su- 
valstybinimas pareikalautų bi
lijonų dolerių. “Petro-Canada" 
bendrovė lig šiol nesurado nė 
vieno naftos šaltinio, tik įsi
gijo tinklą stočių benzinui par
duoti. Benzino kainos yra augš- 
tesnės nei JAV, nes jį vartojan
tys kanadiečiai vis dar moka 
specialų papildą Otavai “Pet
ro-Canada” skoloms padengti.

Maskvoje lankėsi 20 Kanados 
gydytojų grupė, vadovaujama 
torontiečio F. Sommerso, pa
sivadinusi skambiu vardu — 
“Kanados gydytojai, siekian
tys socialinio atsakingumo”. 
Iš tikrųjų tai grupei terūpė
jo taikos reikalai, ryšių užmez
gimas su taikos šalininkais 
Maskvoje. Kanadiečius Krem-

kioje kompartijos ir valdžios 
kontrolėje, nors oficialiai kal
bama apie nepriklausomą 
veiklą. Komitetas tėra propa
gandinis kompartijos įrankis.

Kompartinės propagandos ne
išvengė ir grupė iš Sovietų Są
jungos atsiųstų dvasiškių, va
dovaujama ukrainiečių orto
doksų arkiv. Agafangelo iš 
Vinitsos arkivyskupijos. Spau
dos konferencijoje Montrea- 
lyje jis buvo paklaustas apie 
sistemingą religijos persekio
jimą Sovietų Sąjungoje, kurį 
liudija iš ten ištremti religi
niai ir politiniai disidentai. 
Arkiv. Agafangelas atsakė: 
“Aš nežinau nė vieno žmogaus, 
kuris būtų suimtas ir uždary
tas kalėjime dėl savo religinių 
įsitikinimų. Asmenys, sklei
džiantys tokius kaltinimus, yra 
pardavę savo gerą krikščio
nišką vardą. Jų laukia Dievo 
bausmė už padarytą nusikalti
mą ...” Net ir baptistų kun. 
L. Tkačenka ėmė ginti konsti
tuciją, užtikrinančią religijos 
laisvę. Paklaustas apie baptis
tų veikėją G. Vinsą, ilgai kan
kintą kalėjimuose ir 1979 m. iš
tremtą į JAV, kun. L. Tkačenka 
aiškino, kad G. Vinsas bausmės 
susilaukęs už slaptas pamal
das, pasisavinimą iš parapi
jiečių surinktų pinigų, nors 
dirbęs inžinierium ir gavęs 
algą. Sovietinių dvasiškių gru
pė pasijuto nesmagiai, kai jai 
buvo įteikta Kestono kolegi
jos Britanijoje išleista 53 psl. 
knygutė anglų kalba “Krikščio
nys kaliniai Sovietų Sąjungo
je 1977 m.” Tai faktais ir net 
nuotraukomis grįstas už religi
ją nukentėjusių dvasiškių ir 
pasauliečių sąrašas.

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

GARBENS REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L1L5 

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A.E.LePAGE
Daiva T. Palinda, b.a.

Aušra - žaidynių meisteris
Aušros vyrų krepšinio komanda tapo II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Čikagoje meisteriu. Jaunių A klasės ir moterų krepšinio 

komandos laimėjo III vietas
Birželio 26 d. po iškilmingo 

žaidynių atidarymo prie 110 C tem
peratūros Aušros vyrai laimėjo 
prieš gerai žaidžiančią Klevelando 
Žaibo komandą 91:60. Birželio 27 d. 
laimėjo ąntras rungtynes prieš De
troito Kovą II 74:41. (Šios abe
jos rungtynės buvo pradinių ra
tas). Baigmės žaidimuose Aušra 
pakliuvo į I atranką. Pirmas 
rungtynes žaidė prieš Klevelando 
Žaibą. Aušros komanda išėjo 
nepilnos sudėties — be Jim Zoet. 
Abi komandos rinko tašką po taško 
ir stengėsi kontroliuoti savo lentą.

Antro kėlinio pabaigoje Aušros 
komanda jau buvo pilnos sudėties 
ir nugalėjo Žaibą 52:51. Liepos 1 d. 
Aušra žaidė prieš Lituanika ir 
parodė komandos susižaidimą, 
puikų gynimą (V. Gataveckas ir S. 
Arlauskas). Aušra kontroliavo savo 
lentą ir vyravo aikštėje. R. Unde- 
riui teko sunkus uždavinys, kurį jis 
atliko pasigėrėtinai, būtent, den
gė Barių — vieną stipriausių 
Lituanikos žaidėjų.

Abi komandos gerai išnaudojo 
savo augštuosius žaidėjus. Aušros 
žaidėjai išnaudojo baudas ir 
padidino krepšių skaičių, kurį iš
laikė iki rungtynių pabaigos. 
Rungtynes baigė 78:74 ir pateko į 
baigmę prieš Detroito Kovą (Det
roitas nugalėjo Čikagos Nerį 
87:77).

Aušra - Detroito Kovas
Rungtynių komentatorius A. Vi

sockas gausiem žiūrovam pristatė 
abi komandas. Nuo rungtynių

pradžios iki pabaigos Aušros ko
manda vyravo aikštėje. Pirmą pus- 
laikį — Aušra baigė savo naudai 
38:23.

Aušros komanda sužaidė tikrą 
komandinį žaidimą ir laimėjo 
baigmines rungtynes 77:67.

Aušros komandoje žaidė: R. Un- 
derys, S. Žulys, R. Kaknevičius, 
V. Gataveckas, V. Dementavičius, 
E. Norkus, K. Bartusevičius, S. 
Arlauskas, C. Džiuba, A. Baziliaus- 
kas, Jim Zoet. Komandos treneriai
— S. Ignatavičius ir R. Underys.

Aušros jauniai sužaidė labai ge
rai, puolimas ir gynimas buvo be 
priekaištų, bet dėl ūgio nepajėgė 
kontroliuoti savo lentos. Pirmas 
rungtynes Aušros jauniai laimėjo 
prieš Lituaniką 55:53, antras 
rungtynes pralaimėjo prieš Det
roito Kovą 67:58. Dėl III-IV vietos 
žaidė prieš Niujorko LAK, kurias 
laimėjo 80:64 ir tuo užsitikrino III 
v. Aušros komandoje žaidė: L. 
Balaišis, C. Šturmas, J. Malloy, R. 
Galikowskis, R. Tanulis, M. 
Erstonas, R. Sysakas, V. Balaišis, 
A. Nausėdas. Jaunių komandos 
treneriai — R. Miečius ir B. Wil- 
kinsonas.

Aušros moterų krepšinio 
komanda sudaryta iš jaunesnio 
amžiaus mergaičių bei moterų, 
kurioms dar trūksta patyrimo. 
Šios rungtynės Čikagoje joms bu
vo pirmosios, todėl turėjo pasi- 
tenktinti III vieta. Jų treneriai
— E. Punkrys ir B. Wilkinsonas.

Komandoje žaidė: V. Punkrienė,

* Nemokamas namo įkainojimas * 
((staiga 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 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, --------------_ . T " ’
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Steve Ignatavičius, ba„ b.phe, b.eū.
patarnauja investacijų ir šėrų srityje.

Jis atstovauja bendrovei Houssera. 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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA. LJDA

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlllctstO Simpson's, 176 Yonge St,niioiaic Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

11. Paškauskaitė, D. Olekaitė, D. 
Olekaitė, S. Underytė, R. Malinaus
kaitė, D. Simonavičiūtė, L. Si- 
monavičiūtė. I. Čuplinskaitė, R. 
Baliūnaitė, L. Stanulytė.

Aušros lengvaatlečiai žaidynėse 
pirmavo — laimėjo daug medalių, 
jų treneris — Algis Malinauskas, 
padedamas B. Wilkinsono ir duk
ros Rasos.

Ir šį kartą Aušros klubo spor
tininkai neapvylė savo globėjų bei 
rėmėjų, kurie prisidėjo prie šios

puikios ir labai sunkios išvykos. 
Dėkojame Tėvams pranciškonams, 
A. Kartavičiams, L. Matukams, 
“Paramos” ir Prisikėlimo par. ban
kams, Lietuvių Namams, Kanados 
Lietuvių Fondui ir visiems mus 
parėmusiems. Nuoširdi padėka 
priklauso ir klubo rėmėjų būrelio 
pirmininkui E. Šlekiui, kuris daug 
prisidėjo prie išvykjos lėšų or
ganizavimo.

K. Šapočkinas,
Aušros klubo pirmininkas



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
TAISYTINI NETIKSLUMAI

Dėkoju ui mano straipsnių iš
spausdinimų bei suredagavimą. 
Prašyčiau ištaisyti pastebėtus 
netikslumus.

1. “TŽ" 1983 m. 17 nr. (str. nr. 2) 
3 psl. antros skilties pirmos pa
straipos 19-26 eilutes skaityti 
taip: “Kacas neseniai buvo sovie
tų valdžios numylėtinis, G. Sa
vicko ir mano tiesioginis viršinin
kas ... Tuose ryšiuose nematau 
nieko nuodėmingo". Toliau, kaip 
tekste.

2. “TŽ" 19 nr. (str. nr. 4) 2 psl. 
pirmos skilties 'ketvirtos pastrai
pos 31 eilutę skaityti taip: " .. ka
torgininkas Paškonis”. Toliau, 
kaip tekste.

3. “TŽ" 20 nr. (str. nr. 5) 5 psl. 
pirmos skilties trečios pastrai
pos 7-8 eilutes skaityti taip:

Popiežius vyks...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pranešime iš Varšuvos sako
ma, kad Sov. Sąjungoje yra 7 
milijonai katalikų. Jų daugu
ma yra susitelkusi šiaurės va
karuose, ypač Baltijos respub
likose, vakarinėje Gudijoje ir 
Ukrainoje, kuri prieš II D. ka
rą priklausė Lenkijai. Išsky
rus Lenkiją, niekur kataliky
bė nesanti taip giliai įaugusi 
tautos tradicijon, kaip Lietu
voje. Ten katalikų esama apie 
80%, o 70% santuokų yra tiky
binės, gi vaikų krikštai siekia 
90%.

Nei iš Vatikano, nei iš lie
tuviškų šaltinių kol kas nėra 
jokių tiesioginių žinių apie 
Šv. Tėvo užmojį aplankyti Lie
tuvą. Yra žinoma tiktai tiek, 
kad 1984 m. Lietuvoje ir išei
vijoje rengiamasi plačiai mi
nėti šv. Kazimiero 500 metų su
kaktį. Šv. Tėvo kelionė Lietu
von ta proga būtų nepaprastai 
reikšmingas mostas visai lietu
vių tautai. M.

“ .. .nėra paprasta (lengviau — po 
etatų masinimo “sumažinimo") 
...” Toliau, kaip tekste.

Rudenį turėčiau parašyti apie 
Austrijos reikalus, kurie mane 
bendražmogiškąja prasme skau
džiai palietė.

K. Ėringis

KLAIDINGA PATAISA
Noriu pridėti savo pastabas dėl 

inž. Lėlio pataisymo “L Enciklo
pedijos”. Jis rašo “TŽ" 1983 m. sau
sio 27 d. laidoje, kad gen. št. pik. 
Lanskoronskis nuo 1927 m. buvo 
kariniu atstovu Paryžiuje. Esą 
nuo 1927 m. visą laiką iki mirties 
išbuvo tose pareigose. Aš esu tar
navęs jo vadovautame pulke (6 
pėst. Pilėnų kunigaikščio Mar
gio) nuo 1934 m. balandžio iki 1937 
m. rudens. Tą rudenį jis išvyko į 
Paryžių karo atstovo pareigoms. 
Man žinoma, kad jis 1926 — 1929 
m. laikotarpyje buvo Briusely, 
kur studijavo belgų karo akade
mijoje. Ar tik nebus p. Lelis klai
dingai atitaisęs “LE" klaidų?

V. Kačergius
Red. pastaba. Pasiteiravus Lie

tuvos pasiuntinybėje Vašingtone, 
sužinota, kad gen. štabo pik. J. 
Lanskoronskis buvo kariniu Lie
tuvos atstovu (attache) Paryžiu
je ir Briuselyje nuo 1937 m. ru
dens ir juo išbuvo i k i mirties. 
Prieš pik. J. Lanskoronskį kari
niu atstovu Paryžiuje buvo gen. 
Z. Gerulaitis nuo 1934 iki 1937 m. 
Informaciją apie pik. J. Lansko
ronskį “Lietuvių Enciklopedijos” 
XIV tomui paruošė bei redagavo 
adv. L. Šmulkštys ir pik. K. Ali
šauskas, remdamiesi duomenimis, 
gautais iš gen. štabo pik. J. Lans- 
koronskio.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

Svarbios žinios siunčiantiems 
siuntinius į Lietuvą 

“Save-o-way” siuntinių įstaiga siūlo 
jums pigiausią ir greičiausią siuntinių 
pristatymą į Lietuvą. Mūsų persiuntimo įstaiga 
patarnauja siunčiant siuntinius į visas Rytų Euro
pos valstybes, įskaitant Lietuvą.

Pavyzdžiai:
10 kg. siuntinys ne oro paštu: persiuntimas —............ $27.00

pristatymo laikas 9-10 savaičių
10 kg ekspres siuntinys ne oro paštu: pasiuntimas —. $47.00 

pristatymo laikas 4-5 savaitės
10 kg. siuntinys oro paštu: .............................................. $59.00

pristatymo laikas — iki 3 savaičių
F*rąžome įsidėmėti:

* didžiausias svoris — 10 kg * tik naujos prekės
* laikomasi eksporto ir muito taisyklių, nustatytų Sov. Sąjun

gos įstatymų ' muitas apmokamas Sov. Sąjungoje

Mūsų Įstaigos bei atstovybės:

ST. CATHARINES
St. Joseph Oakery.

53 Facer St. Tel. 937-5132

DRANTFORD
Polonaise Deli.

I 39 Market St. Tel. 753-7550

OSHAWA
Donyluk Lucky Dollar.

; 329 Adelaide Ave. E.
Tel. 579-0529

LONDON
Fine European Dell.

I 680 Dundas St. E. Tel. 432-4904

DELHI
Alex Oozek, R.R. 1, 

Delhi, Ont. Tel. 582-1058

OAKVILLE
White Oak Dell.

149 Lakeshore Rd. E.
Tel. 844-9521

TORONTO 
Sove-O-Way Parcel Service, 

337 Roncesvalles Ave.
Tel. 532-3042

HAMILTON 
Save-O-Way Parcel Service, 

747 Barton St. E. Tel. 544-3603

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

NAUJAS TELEFONAS: (416) 232-1111

O * nuosavybių įvertinimas
' priežiūra ligos ar nelaimių atveju
* palikimų nuosavybių tvarkymas
* patarimai perkant ar parduodant

All THE

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 •

Toronto Maironio mokyklos ir augštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai išvykoje dailininkų TAMOŠAIČIU 
sodyboje prie Kingstono, Ontario. Išvykoje dalyvavo ir jų mokytojai Nuotr. R. Pranaičio

Maironio mokykla Tamošaičių sodyboje
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Birželio 19 d. buvo suruoš
ta baigusiems Maironio mokyk
los X sk. ir lituanistinius kursus 
išvyka j dail. Tamošaičių sody
bą bei 1000 salų.

Išnuomotame autobuse susėdo 
jaunimas, mokytojai ir mūsų 
mokyklos fotografas R. Pranai
tis. Mokyklos vedėja G. Pau- 
lionienė suskaičiavo, kiek au
tobuse yra “galvų", ir išjudė
jome lyg į pasakų šalį.

Autobuse kartas nuo karto nu
skamba linksmas juokas. G. Pau- 
lionienė praneša kad turime 
daug sumuštinių ir gėrimų. V. 
Pečiulis padeda atidarinėti dė
žes su gėrimais ir šaldytuvą su 
sumuštiniais...

Autobuse valandos slinko grei
tai. Va, jau ir Kingtonas, nebe
toli Tamošaičių sodyba. Kelias 
tiesiai veda į St. Lawrence upę. 
Štai ir Tamošaičių sodyba, pa
ženklinta žirgeliais.

Kieme plevėsuoja Lietuvos ir 
Kanados vėliavos, o prie vartų 
ir patys šeimininkai. Kieme du 
pagrindiniai pastatai: gyvena
mas namas ir antras pastatas — 
tai jų meno galerija bei audyk
la. Abu pastatai ir kiemas pa
puošti lietuviškais ornamentais, 
koplytėlėmis, dievukais.

A. Tamošaitis kviečia mus į ga- 
leriją-audyklą. Tai meno studija

— jo paveikslų galerija. Apati
niame augšte kambarių sienos 
nuklotos kilimais, austais A. Ta
mošaitienės. Kiekvienas kilimas 
kalba apie Lietuvą: Lietuvos kai
mas, lietuvaitės, gintaro pilis, 
saulėlydis, saulėtekis ir t.t. Ki
tuose kambariuose — juostos, 
lietuviškos lėlės, staklės.

A. Tamošaitis papasakojo apie 
kilimų audimo techniką. Tamo
šaičių kilimai yra audžiami pa
gal jų sukurtą piešinį — paveiks
lą. Siūlus A. Tamošaitienė užsa
ko net iš kitos provincijos, bet 
juos ji pati nudažo įvairiausio
mis spalvomis. A. Tamošaitis 
paminėjo, kad buvo atvykę iš Ota
vos filmuotojai ir padarė liau
dies meno filmą, kuris buvo ro
domas televizijoje.

A. Tamošaitis priminė, kad 
prieš 37 metus ten, kur dabar 
yra jų meno galerija-audykla, 
buvo sūrių gamykla. Subankro- 
tavus sūrių gamyklai, įsikūrė 
p.p. Tamošaičiai. Tai buvo ir 
Kanados spaudoje paminėta: 
“Sūrio gamykla tapo liaudies 
meno galerija”.

Susipažinę su meno galerija- 
audykla, buvome pakviesti į 
gyvenamą namą kavutei. Vaiši
nomės A. Tamošaitienės iškep
tais pyragais, kuriuos ji vadina 
ragaišiu, medum, sūriu ir ki
tais skanumynais.

Gyvenamajame name atsispindi

$49.50Clu
of Marco

3 dienos, 2 naktys (gyvenant dviese)
Tai vieta, kur išsvajotos atostogos tampa tikrove...

• Prabangus butas su virtuvėle
• Privatus balkonas į Meksikos įlankos pusę
• Nemokamas butelis šampano
• Nemokama spalvota televizija
• Privatus priėjimas į paplūdimį Meksikos įlankoje
• Raketbolo aikštės ir ping-pong
• Šildomo vandens maudykla, “jacuzzi", "shuffleboard"
• Restoranas ir baras

Rezervuojama iš anksto
Skambinti (813) 394-8860 

Beach Club of Marco
901 South Collier Boulevard 

Marco Island, Florida 33937, USA 
Mokesčiai ir arbatpinigiai neįskaitomi.

Galioja iki 1983 m. rugsėjo 30 d., jei yra vietos

Kviečiame į Marco Island
Beach Club Hotel

Skambinkite (813)394-8860

1 983 metų
EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Rugpjūčio 11 Rugsėjo 1 Rugsėjo 29

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems galėsiu nu
pirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu 
adresu ir telefonu.
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Lietuvos kaimas — viename kam
baryje yra rankšluosčio kabyk
la, lentyna su išmargintais me
diniais šaukštais, siūlams verpti 
ratelis.

Pasišnekučiavę, užkandę vėl grį
žome į meno galeriją-audyklą pa
matyti filmo, paruošto Tamošai
čių sodyboje ir įkalbėto H. Na- 
gio. Filmas vaizduoja A. Tamo
šaitienės darbus, pradedant siū
lų dažymu, jų džiovinimu, kilimų 
audimu, lėlių tautiniais drabu
žiais aprengimu, kraičio skrynia. 
Filmas užbaigiamas keliais tau
tiniais šokiais.

Paliekame audyklą — jau lai
kas mums važiuoti prie St. Law
rence upės. Kieme sutinkame gru
pę šeštadieninės mokyklos moki
nių ir mokytojų iš Hamiltono. Vi
si kartu nusifotografuojame. Tu
rime palikti šią svetingą ir įdo
mią sodybą. Tamošaičiai su šyp
sena palydi mus iki vartų. Mojuo
jame jiems sudiev. Staiga kyla 
jausmas, lyg norėtume prašyti 
Augščiausiąjj: “Viešpatie, lai
kyk Tamošaičius dar daugelį me
tų, kad mūsų jaunimas galėtų at
vykti, pamatyti, pajusti, išgirs
ti ir suprasti Lietuvos liaudies 
meną, pajusti tautinę dvasią ir 
ją perduoti savo vaikams". Nė 
viena knyga napadarys tokio įspū
džio, kokį palieka apsilankymas 
Tamošaičių sodyboje.

Riedame keliu prie St. Law
rence upės. Prieplaukoje jau ma
tosi garlaivis. Jame išsisklaido- 
me būreliais kur kam patinka, 
per du augštus. Jaučiasi dvelki
mas drėgno upės vėjelio nors pa
ti upė gana rami. Upėje lyg būtų 
tyčia kas pribarstęs salų, salelių, 
mažų ir gana didelių. Salos ap
augusios vešliais miškais. Matyti 
puikių vilų, o vienoje saloje bu
vo bandyta statyti pilis, kuri, mi
rus savininkui, liko nepabaigta.

Apie praplaukiamas vietoves 
duodama informacija anglų ir 
prancūzų kalbomis. Plaukiame 
Kanados puse, vėliau įsukame ir 
į St. Lawrence upės dalį, kuri 
priklauso JAV. Į pabaigą vėl įsu
kame į Kanados vandenis. Plau
kiame pro salas, jau mažiau tu
rinčias vilų, jau lyg ir daugiau 
natūralios salos, dar nevisos ap
gyventos.

Trys valandos prabėgo labai 
greitai. Mes ir vėl autobuse. Ve
dėja suskaito, ar visos "galvos” 
ir praneša, kad vakarieniausime 
Kingstone. Iki susiradome Kings- 
tone mums tinkamas valgyklas, 
teko apsukti gana daug gatvių, 
bet tuo pačiu ir susipažinti su 
gana gražiu Kingstono miestu. 
Pietums paskirta viena valanda.

Ir vėl į autobusą. Grįžtame į 
Torontą. Pravažiuojame Kings
tono universitetą (apie žymes
nes vietas pranešinėja Nausė
das), karo mokyklos rūmus, net 
ir niūrų Kingstono kalėjimą, ap
suptą mūro siena ir geležimis 
užtrauktomis durimis.

Autobusas skuba per kaimus, 
miestelius. Jau matosi Toronto 
žiburiai. Grįžtame į sustojimo 
aikštę. Tamsi naktis. Aikštėje 
matosi laukiančių tėvų automo
biliai.

Diena buvo ilgoka, bet įspūdin
ga ir mūsų jaunimui bus ilgai 
įsimintina.

B MONTREAL
(Atkelta iš 10-to psl.)

Mišias atnašavo Lietuvos Kanki
nių par. klebonas kun. J. Staškevi
čius, jaunojo pusbrolis, iš Missis- 
saugos, Ont., ir kun. St, Kulbis, 
SJ. Mišioms tarnavo Romukas Otto 
ir jaunosios pusbrolis Vytukas 
Šipelis. Jungtuvių apeigas atliko 
ir šiltą bei prasmingą pamokslą 
pasakė kun. J. Staškevičius.

Po pamaldų visi svečiai persi
kėlė į vaišių salę — “La Pierre 
Buffet”. Čia svečiai buvo vaišina
mi mažais užkandėliais bei pun- 
ču.

Vestuvinei palydai atvažiaus į 
salę, jaunuosius sutiko su vynu, 
duona ir druska abiejų šeimų tė
vai: Ina ir Algis Kilčiai, Danutė 
ir Bronius Staškevičiai. Algis Kli-, 
čius pasveikino visus svečius ir 
paprašė kun. St. Kulbį palaiminti 
valgius. Orkestras prie kiekvieno 
stalo grojo pageidautą muziką

Baigiantis vakarienei, jaunosios 
motina tarė jauniesiems labai šil
tą ir jautrų žodį. Tolimesnę pro
gramą perėmė-Rasa Lukoševičiū- 
tė, kuri perskaitė telegramą iš 
Šveicarijos ir sveikinimą iš JAV. 
Sveikino jaunosios krikšto tėvas 
dėdė Vitalis Šipelis savo ir žmo
nos dr. Aldonos bei šeimos var
du. Montrealio Lietuvių Jaunimo 
Ansamblio “Gintaras” vardu svei
kino jų vadovai: Silvija Akstinai- 
tė-Staškevičienė ir Rimas Pie- 
čaitis, įteikdami lietuvišką kop
lytėlę. Br. Staškevičius džiaugėsi, 
priimdamas tokią mielą marčią į 
savo šeimą.

Jaunasis savo jaunos šeimos 
vardu padėkojo visiems šių vaišių

dalyviams, ypač I. ir A. Kličiams, 
išauginusiems “gražiausią, ge
riausią, gabiausią moterį visa
me pasaulyje".

Penkių asmenų orkestrui gro
jant, 200 dalyvių šoko ir džiau
gėsi lietuviškomis vestuvėmis.

(pusėjus baliui, buvo bandoma 
pakarti piršlį melagį dr. P. Luko
ševičių, bet jį išgelbėjo juos
ta aprišdama jaunoji, tikėdamasi 
gražaus gyvenimo ateityje.

Pabaigoje jaunieji su savo pa
lyda pašoko “Rezginėlę”, po ku
rios Asta buvo jau aprišta nuo
metu ir įrašyta į moterų giminę. 
Po “vartelių" jaunavedžiai atsi
sveikino su visais.

Jaunieji, apdovanoti gražiomis 
dovanomis, išskrido j Meksiką 
dviejų savaičių atostogų. N. K.

Patarimas
Kai jūsų vaikas nustoja klau

sinėti iš kur atėjo ir pradeda 
nebesakyti kur išeina — nenu
sigąskite. Savo šeimoje susi
laukėte jaunuolio.

Bob Hope Rusijoje
— Rusijos viešbučiuose yra 

televizoriai kiekvienam kam
baryje, tačiau ten ne tu j juos 
žiūri, bet jie žiūri į tave ...

• Vaikai pradeda subręsti, 
kai duktė ima dažytis lūpas, 
o sūnus — dažus šluostyti.

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

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2" ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse
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REAL ESTATE SERVICES

AR

NAMUS?PARDUODATE
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

3630 Lawrence Ave. East
; Scarborough, Ont. M1G 1P6

431-5462
445-9469

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
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

TA D T? Q TT T? O insurance & Urvu4 0 LlLulL 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,

Nary* "Better Bu>ine>«" Biuro

IltSORAHCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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