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Dvasiškiai propagandoje
Visose santvarkose dvasiškio vaidmuo yra iš esmės 

religinio pobūdžio. Kadangi religija apima visą žmogų 
bei jo gyvenimą, tai ir dvasiškio vaidmuo nėra vien mal- 
dinis. Jis paliečia žmogų jo sielos gelmėse, pereina j vi
suomeninį gyvenimą ir žiedžia jį, kiek tos epochos dva
sia bei santvarka leidžia. Yra epochų, kuriose dvasiš
kio vaidmuo yra lemiantis, yra betgi epochų, kuriose jo 
reikšmė būna visai sunykusi. Mūsų laikais dvasiškio vaid
muo yra daug kur sumažėjęs ir net sunykęs. O sunykęs 
jis ypač laisvuose kraštuose, kur yra susilpnėjęs religi
nis pradas visuomeniniame gyvenime. Būdinga yra tai, 
kad jis nyksta bei silpnėja ne persekiojimų kraštuose, 
o ten, kur vyrauja laisvas, gėrybėmis pertekęs gyveni
mas. Tai ryškiai matome sovietiniuose kraštuose, kur 
dvasiškis yra raupsuotasis žmogus, persekiojamas, kan
kinamas. Ten dvasiškių skaičius mažas, bet moralinė jų 
įtaka didelė. Visuomenė tokius dvasiškius gerbia, nes 
jie persekiojimų dėka yra atsidūrę herojiškoje pozici
joje. Kas kita turtinguose laisvės kraštuose. Ten dvasiš
kis nepersekiojamas, nevaržomas, bet moraliniu savo 
vaidmeniu retai teiškyla į stipresnės įtakos sferą.

LAISVUOSE kraštuose dvasiškis paliekamas tie
sioginei savo paskirčiai. Jo įtaka bei vaidmuo pri- 

klauso nuo jo paties sugebėjimų, moralinio ir 
intelektualinio pajėgumo. Jokia valdžia nesikėsina pa

naudoti jo savajai politikai, nebent jis pats imtų domė
tis politiniu sąjūdžiu ir jame dalyvauti kaip narys bei 
rėmėjas. Kitaip yra diktatūriniuose sovietų kraštuose. 
Ten dvasiškio vaidmuo yra visai skirtingas. Iš esmės jo 
ten visai neturėtų būti, nes dvasiškis, pasak marksisti
nės ideologijos, yra liaudies nuodytojas — opiumo sklei
dėjas. Visdėlto, nežiūrint visų ateistinių pastangų, sovie
tams nepavyko dvasiškio nei sunaikinti, nei išstumti iš 
visuomenės. Dvasiškis atlaikė didžiausias naikinimo 
procedūras, persekiojimus ir tebeegzistuoja, vykdyda
mas savo misiją, kad ir labai suvaržytose sąlygose. So
vietinė valdžia jį toleruoja, tikėdamasi, kad su laiku jai 
pavyks sunaikinti žmonių religiją, o drauge su ja — ir 
dvasiškį. Kol tai įvyks, sovietinė valdžia yra. už ž- 'ojusi 
panaudoti jį savo tikslams, būtent, pačiai religijai silp
ninti ir tarnauti ateistiniams valstybės tikslams. Tam 
yra įsteigta valstybinė religinių reikalų taryba, kurios 
uždavinys — ne religiją stiprinti, o ją silpninti ir žiūrė
ti, kad ji tarnautų kompartijos politikai, pagrįstai ateis
tiniais principais.

VIENAS ryškiausių būdų panaudoti dvasiškį savo 
tikslams yra įjungti jį sovietinėn propagandom 
Esame liudininkai daugybės delegacijų, kurio
se dalyvauja ir Sov. Sąjungos dvasiškiai, neišskiriant nė 

lietuvių. Tie dvasiškiai siunčiami užsieniuosna valsty
bės lėšomis, parenkami sovietinės valdžios pareigūnų 
ir įpareigojami liudyti, kad Sov. Sąjungoje religija turi 
pilną laisvę. Spaudos konferencijose jie taip ir daro 
vykdo sovietinius įpareigojimus, nors patys gerai žino, 
kad sako netiesą. Pastaruoju metu Montrealyje lankėsi 
sovietinė dvasiškių delegacija, kuri kalbėjo, kaip buvo 
įsakyta, bet kai žurnalistas paklojo ant jų stalo Kestono 
kolegijos leidinį su nuotraukomis suimtų bei kankina
mų krikščionių, pasijuto labai nejaukiai. Delegacija bu
vo sukompromituota. Toks likimas dabar laukia kiek
vienos sovietinės dvasiškių delegacijos, bandančios gin
ti neapginamą dalyką. Dabar laisvasis pasaulis pakanka
mai gerai žino, kad sovietiniuose kraštuose tikros reli
gijos laisvės nėra, kad leidimas pamaldų kaikuriose šven
tovėse nereiškia laisvo religinio gyvenimo. Nuolati
niai tikinčiųjų suiminėjimai, teismai, jų kankinimas ka
lėjimuose, lageriuose, psichiatrinėse ligoninėse yra kas
dieniniai faktai, kurių ir įmantriausia sovietų propa
ganda negali paslėpti. Bandymas tai daryti kompromi
tuoja sovietus viso pasaulio akivaizdoje.

Pasaulio įvykiai

KANADOS [VYKIAI

Gausėja skyrybų bylos
Kanados teisingumo ministe- 

ris M. MacGuiganas žada pa
ruošti naują skyrybų įstaty
mą, kai rudenį vėl susirinks 
parlamentas. Nuo 1968 m. sky
rybų skaičius Kanadoje padi
dėjo net 500%. Dabar skyrybo
mis pasibaigia keturios su
tuoktuvės iš dešimties. Nuo 
1968 m. tėvų skyrybos palietė 
apie 500.000 vaikų. Teismai 
yra perkrauti skyrybų bylomis, 
kuriose advokatų paslaugos 
pareikalauja iki $1.000. M. 
MacGuiganas galvoja apie tų 
bylų suprastinimą ir pagrei
tinimą. Tokiais atvejais, kai 
abi pusės skyrybas sutaria tai
kiu būdu, jos galėtų būti at
liekamos be oficialios bylos 
teisme. Pasak M. MacGuigano, 
reikėtų bandomojo atsiskyri
mo vienerių metų laikotarpiui. 
Tada skyrybos susilauktų ofi
cialaus pripažinimo, jeigu iš
siskiriantieji pasidalintų tur
tą, užtikrintų savo vaikų atei
tį. M. MacGuiganas nė neban
dė paliesti skyrybų priežas

čių, priemonių joms sumažin
ti. Net 40% santuokų pasibai
gimas skyrybomis yra skaudus 
moralinis smūgis visai Kana
dai.

Visą Kanadą nustebino Bri
tų Kolumbijos biudžetas, pa
skelbtas provincinio parla
mento rinkimus laimėjusios 
socialinio kredito partijos 
premjero B. Bennetto vyriau
sybės. Nors biudžetu siekia
ma sumažinti valdžios išlai
das, metinis deficitas padidė
jo iki $1,6 bilijono. Deficitui 
sumažinti tuojau buvo pa
skelbti net 26 nauji įstatymai, 
paliečiantys beveik kiekvieną 
Britų Kolumbijos gyventoją. 
Pagrindinis dėmesys buvo nu
kreiptas į valdžios ir viešųjų 
įstaigų tarnautojus. Iš 44.000 
valdžios tarnautojų 400 gavo 
pranešimą,kad bus atleisti š. m. 
spalio 31 d., kai pasibaigs uni
jos pasirašyta sutartis. Sekan
čiais metais tarnautojų skai
čius bus sumažintas visu ket-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Čikagoje pasirašius laikos susitarimą tarp VLIKo pirmininko dr. K. 
BOBELIO (kairėje) ir PLB pirmininko inž. V. KAMANTO (viduryje). Toliau sėdi PLB seimo posėdžiams pirminin
kavęs A. RAULINAITIS ir JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas dr. A. BUTKUS Nuotr. J. Krištolaičio

Lietuvos ir išeivijos rūpesčiai seime
Šeštasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas Čikagoje ir jo darbai

J. V. DANYS
VI-sis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės seimas įvyko 
1983 m. birželio 26-30 d.d. Či
kagoje, Jaunimo Centre.

Birželio 26 d. pavakarėje 
prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo Centro aikštelėje pa
gerbti žuvusieji. Tarp šaulių 
garbės sargybos išsirikiavo 
apie 20 vėliavų — dalyvaujan
čių seime kraštų ir vietos orga
nizacijų. Vienuolikos kraštų 
Bendruomenių vadovai padėjo 
po gėlių puokštę prie aukuro 
žuvusiųjų kovotojų atminimui. 
Kun. J. Borevičius, SJ, paskai
tė maldą, o simbolinę ugnį už
degė PLB pirm. V. Kamantas, 
II PLD org. komiteto pirm. dr. 
A. Razma ir VI-jo seimo ren
gėjų k-to pirm. dr. P. Kisielius.

Po šių iškilmių Jaunimo 
Centro apatinėje salėje JAV 
LB kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė atidarė “1883- 
1983 m. draudžiamosios spau
dos” parodą. Kun. P. Garšva, 
MIC, tarė įvadinį žodį! Jis pa
stebėjo, kad nė vienai tautai 
dėl spaudos istorijoje nereikė
jo tiek daug rizikuoti turtu ir 
gyvybe, kaip lietuviams.

Paroda buvo labai gausi au
tentiškais rodiniais — laikraš
čiais, knygomis ir dokumen
tais iš “Aušros”, “Varpo” ir 
knygnešių laikų, taip pat ir iš 
šių laikų Lietuvos pogrindžio 
spaudos. Parodą surengė Bro
nius Kviklys iš savo turimų 
archyvų. Br. Kviklys atkreipė 
dėmesį, kad lietuviška spauda 
laisve naudojosi tik nepriklau
somoje Lietuvoje, taigi, paly
ginti neilgą laiką.

Seimo atidarymas
Po parodos atidarymo dr. P. 

Kisielius, VI seimo rengėjų ko
miteto pirm., didžiojoje Jauni
mo Centro salėje oficialiai pra
dėjo seimą. Jis pabrėžė pagrin
dinius PLB tikslus — išlaikyti 
lietuvybę ir padėti Lietuvai 
siekti laisvės. Šio seimo šūkis 
“Vienybėje su kovojančia tau
ta” tai išryškina. Programą 
pranešinėjo Milda Lenkaus
kienė. Trumpai kalbėjo PLB 
pirm. V. Kamantas ir II PLD 
org. k-to pirm. dr. A. Razma. 
Supažindinta su seimo atsto
vais iš įvairių kraštų, kurių 
buvo 16: Argentina, Australi
ja, Belgija, Brazilija, D. Brita
nija, Italija, JAV-ės, Kanada, 
Kolumbija, Prancūzija, Saudi 
Arabija, Švedija, Šveicarija, 
Urugvajus, V. Vokietija, Vene- 
cuela. PLB turi Bendruome
nes ar joms atstovaujančias 
organizacijas 19 kraštų; atsto
vų nebuvo iš Austrijos, Olan
dijos ir N. Zelandijos.

Pirmąją pagrindinę seimo 

paskaitą skaitė prof. dr. Vytau
tas Vardys, Oklahomos univer
siteto politikos departamento 
direktorius, tema “Lietuva is
torijos tėkmėje: sovietinis lai
kotarpis”.

Trėmimai, kolektyvizacija ir 
industrializacija pakeitė Lie
tuvos veidą, taip pat moralinį ir 
socialinį balarUą. Lietuvoje 
jau 64% žmonių gyvena mies
tuose, jau nėra to kaimo ir jo 
dvasios, kuri išlaikė lietuvybę 
carų laikais. Didėja rusų gy
ventojų skaičius, stiprinama 
rusifikacija. Bet lietuviai ko
voja visais galimais būdais. 
Leidžiama pogrindinė spauda, 
surinkta 150,000 parašų po pe
ticija grąžinti Klaipėdos šven
tovę, 36,000 parašų — kad pa
leistų suimtą kun. A. Svarins
ką. Tai liudija žmonių kovos 
dvasią ir ryžtą aukotis, nes to
kia akcija iššaukia persekioji
mus bei veda į kalėjimus ir iš
trėmimus.

Darbo posėdžiai
Birželio 27, pirmadienį, 

pradėti darbo posėdžiai. Su
darytas prezidiumas iš pirm. 
A. Raulinaičio (Los Angeles) ir 
11 vicepirmininkų, kuriais bu
vo įvairių kraštų Bendruome
nių pirmininkai ar jų įgalioti
niai.

Po kun. A. Bernatonio (V. 
Vokietija) perskaitytos invoka- 
cijos sekė sveikinimai. Žodžiu 
sveikino gen. Lietuvos konsule 
J. Daužvardienė savo ir dr. S. 
Bačkio, Lietuvos atstovo JAV- 
se, vardu. Perskaitytas sveikin
tojų sąrašas, kurių tarpe buvo 
visi Lietuvos diplomatai, VLI- 
Kas, ALTa ir kiti.

Sudarytos ar papildytos anks
čiau sudarytos komisijos: no
minacijų (pirm. dr. K. Ambro- 
zaitis), registracijos-mandatų, 
kultūros (pirm. dr. K. Keblys), 
švietimo-auklėjimo (pirm. M. 
Drunga), politinės veiklos 
(pirm. A. Gureckas), jaunimo 
(pirm. K. Sušinskas), organiza
cijos ir lėšų (pirm. J. Gaila), 
nutarimų (pirm. J. V. Danys).

Valdybos pranešimai
PLB pirm. V. Kamantas ir 

kaikurie valdybos nariai pa
darė pranešimus, kuriuose bu
vo kalbama tik ape svarbes
nius atliktus darbus. Plates
ni valdybos ir kraštų Bendruo
menių pranešimai buvo iš
spausdinti II PLD leidinyje 
(p.p.60-125). Per penkerius me
tus nuveikta labai daug. Pa
minėsime kaikuriuos būdin
gesnius darbus.

Parūpinta mokslo priemo
nių lituanistinėms mokykloms 
P. Amerikoje ir Europoje; siųs
ta knygų ir plokštelių. Parem
ta Vasario 16 gimnazija, 8 jau

nuoliams iš P. Amerikos ir ki
tur apmokėta už mokslą.

PLB valdyba skatino meni
nių jėgų pasikeitimą, lėšomis 
ir kitokiais būdais prisidėjo 
prie meno vienetų, ansamblių, 
solistų, muzikų ir rašytojų ke
lionių į kitus kraštus. Ansamb
liai iš Urugvajaus ir Argenti
nos lankėsi Š. Amerikoje: Kle- 
velando, Čikagos, Los Angeles 
ansambliai lankėsi P. Ameri
koje ir Australijoje.

Artimesniems ryšiams pa
laikyti valdybos nariai lankė 
kraštų Bendruomenes, taip pat 
buvo siunčiami jaunimo atsto
vai. Aplankyta Argentina, 
Urugvajus, Brazilija, Kolum
bija, Venecuela, Anglija, Pran
cūzija, Šveicarija, Italija, V. 
Vokietija ir Australija.

Kartu su JAV ir Kanados 
Bendruomenių ir jaunimo są
jungos atstovais surengtos po
litinės konferencijos Vašing
tone (1980) ir Niujorke (1981). 
JAV valdžios atstovai jose pa
darė pranešimus. Per JAV pir
mininką žmogaus teisių komi
sijoje ir Kanados ambasado
rių Jungtinėse Tautose įteik
tas memorandumas generali
niam Jungtinių Tautų sekreto
riui. 1978 m. įteiktos Jungti
nėms Tautoms, tarpininkau
jant Kanados delegacijos par
lamentarui Y. Shymko, penkių 
tautų (lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių ir gudų) memoran
dumas dėl Sov. Sąjungos kolo
nizacinės politikos Baltijos 
valstybėse. Šios tautybės per 
savo organizacijas memoran
dumą paskleidė visame pasau
lyje. D. Britanijos, V. Vokie
tijos ir Šveicarijos LB kraštų 
atstovai pradėjo tą reikalą 
kelti tarp Europos parlamento 
narių. Daug pasidarbavo Švei
carijoje dr. A. Gerutis.

Talkinta T. Venclovų) ir R. 
Česoniui Madrido konferenci
joje, kur Česonio informacine 
medžiaga pasinaudojo JAV ir 
D. Britanijos delegacijos. L. 
Bendruomenės JAV-se, Kana
doje, Šveicarijoje ir kitur in
formavo savo kraštų delegatus 
Madrido konferencijoje. •

Artimai bendradarbiauta su 
Lietuvių Jaunimo Sąjungomis 
ir kitomis jaunimo organiza
cijomis. Kartu su PLIS rūpin
tasi dviejų jaunimo kongresų 
organizavimu: IV-sis įvyko Eu
ropoje, V-sis vyksta šiemet 
JAV-se ir Kanadoje.

PLB rėmė sportininkų išvy
ką į Australiją.

Finansiniu atžvilgiu PLB 
yra silpnokoje padėtyje. Kul
tūriniai ryšiai, švietimo prie
monės, užjūrio kraštų lanky
mas, informacijos centro rė-

(Nukelta į 9-ta psl.)

BRITANIJOS PREMJERĖ M. THATCHER SUSILAUKĖ PIRMO 
PRALAIMĖJIMO parlamente, jo atstovams leidusi balsuoti už 
mirties bausmės sugrąžinimą. Ši bausmė buvo suspenduota 1965 
m. ir visiškai panaikinta 1969 m., išskyrus krašto išdavimo atve
jus, padegimus karo laivyne. Prieš mirties bausmės sugrąžini
mą pasisakė anglikonų ir katalikų vyskupai, beveik visa spauda, 
bet jį rėmė didžioji gyventojų dauguma, susirūpinusi gausėjan
čiomis žmogžudystėmis, daug gyvybės aukų pareikalaujančiais 
teroro veiksmais. Parlamento nariai bausmės sugrąžinimą at
metė 368:223 balsų santykiu, didesne 145 balsų dauguma nei bu
vo tikėtasi. Mirties bausmė teroristam buvo atmesta 116 balsų 
dauguma, kalėjimų sargų žudikams — 96, policininkų — 81. Par
lamentui svarstant mirties 
bausmės klausimą, airių IRA 
grupė Š. Airijoje ant kelio pa
kasta mina susprogdinto pa
galbinės protestantų kariuo 
menės automobilį. Žuvo keturi 
juo važiavę kariai. Tą pačią 
dieną buvo nužudyti du katali
kai, kuriuos IRA grupė įtarė 
bendradarbiavimu su policija. 
Mirties bausmė dabar yra pa
naikinta beveik visoje V. Euro
poje, išskyrus Šveicariją ir Bel
giją. Šveicarijoje mirtimi bau
džiami krašto išdavikai, Belgi
joje — nužudymą iš anksto pla
navę asmenys. Mirties baus
mė vis dar vykdoma Sovietų 
Sąjungoje bei satelitinėse jos 
valstybėse. Karo aviacijos ba
zėje prie Maskvos buvo suimti 
44 lakūnai, įsivėlę į spekulia
cijos veiksmus Afganistane. 
Transporto lėktuvais, gabe
nančiais metalinius karstus 
žuvusiems kariams, jie Kabu- 
lan nuskraidindavo didelį kie
kį sovietinės vodkos, paslėp
tos karstuose. Ten ją išmainy
davo į $2.700 vertės kailinius, 
japoniškus radijo aparatus. 
Spekuliaciniai pirkiniai bū
davo užcinuojami su žuvusių 
karių palaikais karstuose. Nie
kas tų karstų netikrindavo. 
Spekuliacinės prekės aviaci
jos bazėje būdavo išimamos iš 
karstų, parduodamos juodojo
je rinkoje. Trys šiai spekulia
cijai vadovavę lakūnai buvo 
sušaudyti.

Nutraukė pasitarimus
JAV ir Sovietų Sąjungos 

konferencija Ženevoje ginklų 
sumažinimo klausimu buvo 
pradėta 1981 m. balandžio 30 
d., bet lig šiol nedavė jokių re
zultatų. JAV atstovas P. Nitze 
ir Sovietų Sąjungos atstovas J. 
Kvitsinskis pasitarimus nuta
rė atidėti iki rugsėjo 6 d. Gal
būt tada bus susilaukta rimtes
nių Maskvos nuolaidų, nes bus 
gerokai priartėjęs JAV “Per- 
shing-2” raketų ir skraidančių 
bombų įvedimas į V. Europą. 
TASSo agentūra praėjusią sa
vaitę apkaltino Vašingtoną 
branduolinio kardo kalimu. 
Esą tuo kardu siekiama už
krauti Maskvai Vašingtono nu
tarimus branduolinių ginklų 
derybose.

Stiprina miliciją
Gen. W. Jaruzelskio režimas 

ruošiasi atšaukti karo stovį. 

Siame numeryje:
Dvasiškiai propagandoje

Jų vaidmuo laisvuose kraštuose ir totalistincje sovietų santvarkoje
Lietuvos ir išeivijos rūpesčiai seime

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas Čikagos Junimo Centre
Ir kardinolas prabilo lietuviškai

Čikagos kardinolas Bernardinas Pasaulio Lietuvių Dienose
Dabartiniame Vilniuje apsilankius

(spūdžiai keliautojo, ką tik grįžusio iš okup. Lietuvos
Antroji medalio pusė

Jono Sadūno byla Vilniuje dengiama sovietinėmis miglomis
Vilniečiai išeivijos sostinėje

Vilniečių suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir veiksnių atstovai
Baltiečiu Laisvės Diena

Reportažas apie priėmimą. Baltuosiuose Rūmuose Vašingtone
Taip gyvena Gudijos lietuviai

Faktai iš naujausio Lietuvos pogrindžio "Aušros" numerio
Daubose ir kalnynuose

Pastabos apie literatūrines kontroversijas mūsų spaudoje 
Spalvingoji, dinamiškoji dainų šventė

Spaudos darbuotojas apie JAV ir Kanados lietuvių dainų šventę

Tai liudija seimo patvirtinti 
nauji įstatymai, gerokai su
stiprinantys milicijos teises. 
Jai dabar bus leidžiama su
stabdyti ir iškrėsti kiekvieną 
lenką, naudoti ašarines dujas, 
lazdas, šunis; stiprias vandens 
čiurkšles. Tokie metodai lig 
šiol būdavo pateisinami karo 
stoviu, o dabar jie bus laiko
mi normaliais milicijos veiks
mais. Spėjama, kad karo stovio 
atšaukimas bus paskelbtas 
prieš liepos 22 d., kuri yra ko
munistinės Lenkijos šventė. 
Karo stovio atšaukimu tikima
si pašalinti JAV prez. R. Rea- 
gano įvestas ekonomines sank
cijas.

Valdžios varžtai
Kanclerio G. Kohlio minis- 

terių kabinetas paruošė varž
tus demonstrantams V. Vokie
tijoje. Asmenys, kurie nesutiks 
pasitraukti iš žiaurių demons
tracijų, galės susilaukti vie
nerių metų kalėjimo arba pini
ginės baudos. Demonstran
tams nebus leidžiama neštis 
akmenis, lazdas bei kitus pana
šius “ginklus”, draudžiamas ir 
pasyvus kelių, pastatų, kari
nių bazių užblokavimas. Varž
tų įvedimą paskatino JAV vice- 
prez. G. Busho automobilio ap- 
mėtymas akmenimis Krefelde 
birželio 25 d., laikomas apgai
lėtinu chuliganizmu. Ministe- 
rių kabineto potvarkius turės 
patvirtinti iš vasaros atosto
gų grįžę parlamento nariai.

Nauja sutartis
Socialistinis Graikijos prem

jeras A. Papandreou rinkimi
niame vajuje 1981 m. buvo įsi
pareigojęs panaikinti Atlanto 
Sąjungai priklausančias kari
nes JAV bazes. Dvi yra prie 
Atėnų ir dvi Kretos saloje. 
1953 m. sutartį pakeis nauja 
sutartis penkeriems metams, 
susieta su bazių panaikinimu 
tam laikotarpiui pasibaigus. 
Karinė parama pačiai Graiki
jai sekančiais metais bus padi
dinta iki $500 milijonų. JAV 
bazės pripažįstamos tik gyny
bos reikalams. Jos negalės bū
ti nukreiptos prieš Graikijai 
draugiškas Artimųjų Rytų ša
lis. Nauja sutartimi nepaten
kinti Graikijos komunistai. Jie 
numato, kad bazių panaikini
mą vėl gali atidėti politiniai 
pasikeitimai Graikijoje.
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Ir kardinolas prabilo lietuviškai
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų pamaldos Čikagoje

Dabartiniame Vilniuje apsilankius
Naujas viešbutis "Lietuva". Veikiančios šventovės perpildytos. Kalvarijų koplytėlės 

nugriautos. Žymieji Lietuvos veikėjai kopinėse. Gatvėse vyrauja rusų kalba

II Pasaulio Lietuvių Die
nos savo apimtimi buvo iki 
šiol didžiausios tiek renginių, 
tiek dalyvių skaičiumi. Jos 
prasidėjo birželio 21 ir bai
gėsi liepos 4 d. Per tą laiką 
buvo bene 25 įvairaus pobū
džio renginiai. Taigi progra
ma buvo nepaprastai plati ir 
galbūt perdaug plati. Net ir 
uoliausi lankytojai negalėjo 
visko aprėpti.

Pažymėtina, kad oficialioje 
programoje nebuvo užmiršta 
ir religinė dalis. Evangeli
kai turėjo savo atskiras pa
maldas, o katalikai — savo. 
Birželio 26, sekmadienį, ka
talikų pamaldos įvyko lietu
viškoje Marijos Gimimo šven
tovėje. Jas laikė vysk. V. Briz- 
gys, koncelehruojant visai ei
lei kunigų, o pamokslą sakė 
pranciškonų provincijolas 
kun. P. Baltakis. Giedojo pa
rapijos choras, vad. muziko 
A. Lino ir muz. K. Senkaus, 
vargonavo A. Eitutytė.

Kitą sekmadienį, liepos 3 d.,
10 v.r., centrinės katalikų 
pamaldos įvyko Quigley semi
narijos šventovėje. Oficialiai 
ji vadinama koplyčia, bet iš 
tikrųjų tai erdvi šventovė su 
plačia aikšte automobiliams 
ir didele Marijos statula, 
sveikinančia praeivius.

Prieš pamaldas pradėjo 
rinktis organizacijų atstovai 
su vėliavomis, kunigai ir gau
sūs maldininkai. Pagaliau su
sidariusi procesija lauke su 
kunigais žengia šventovėn. 
Aidi iš dąugybės krūtinių “Pul
kim ant kelių”. Prie altoriaus 
prieina apie 50 kunigų ir Či
kagos kardinolas J. L. Bernar
dinas. Šventovė pilnutėlė mal
dininkų — per 3000 (seminari
jos rektoriaus žiniomis). Gie
da Marijos Gimimo par. cho
ras, vad. muz. A. Lino ir muz. 
K. Skaisgirio. Giedojimas 
skamba nepaprastai įspūdin
gai. Jį tarpais dar praturtina 
solistės — p. Momkienė ir p. 
Giedraitienė. Vargonuoja M. 
Kutz-Mondeikaitė.

Kardinolas celebruojančiam 
skirtas maldas kalba angliš
kai, skaitymai, dalyvių mal
dos, giesmės atliekamos lie
tuviškai. Šv. Rašto skaity
mus sklandžiai atlieka jauni
mo atstovai. Vysk. V. Briz- 
gys perskaito Šv. Tėvo sveiki
nimą, kuriame Jonas-Paulius
11 skatina lietuvius likti išti
kimais savo kultūrinėm ir 
krikščioniškom tradicijom, 
kurios atspindi tikrą tėvynės 
dvasią.

Kardinolas J. L. Bernardi
nas savo pamoksle priminė lie
tuvių tautos kovą už krikščio
niškąjį tikėjimą, dabartinę 
priespaudą, suminėjo pavar
dėmis visą eilę lietuvių, ken
čiančių sovietiniuose kalėji
muose. Jų kova už žmogaus

furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★

★

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

teises esanti tikybinės ko
vos dalis. Kardinolas gėrėjo
si Lietuvos tikinčiųjų atspa
rumu, sektinu ir išeivijai, 
linkėjo ir toliau grįsti savo 
veiklą bei gyvenimą krikščio
niškomis vertybėmis. Jis savo 
pamokslą baigė pora lietu
viškų sakinių, kuriais klausy
tojai džiaugėsi ir ėmė ploti 
kaip teatre.

įspūdingos buvo aukojimo 
apeigos. Skaitant atitinkamas 
maldas, tautiečiai nešė vieną 
dovaną po kitos, kurias pri
iminėjo kardinolas, o jo asis
tentai dėjo ant altoriaus. Au
kojimo dovanų tarpe buvo ne 
tik duona ir vynas, bet ir “LKB 
Kronika”, ir žiupsnelis Lietu
vos žemės, ir tautodailės kū
rinių ...

Likusi pamaldų dalis teko 
daugiausia kunigams su atna
šaujančiu kardinolu anglų 
kalba. Apeigų tvarkytojams 
rūpesčio kėlė Komunijos dali
nimas, tačiau jis praėjo la
bai sklandžiai ir tvarkingai. 
Daug padėjo patyrę tvarkda
riai ir gausūs Komunijos da
lintojai.

Baigiant pamaldas, galingai 
skambėjo choro giedamas 
Haendelio “Aleliuja”. Išeinant 
procesijai iš šventovės, visi 
giedojo “Marija, Marija”.

Liturginių drabužių salėje 
prie kardinolo priėjo PLB vei
kėjai, kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC, ir lietuvių vardu įteikė 
garbingajam svečiui dovanas 
— gintarinę skulptūrą “Trys 
kryžiai” Vilniuje, “Encyclo
pedia Lituanica” ir tautodai
lės rankdarbį. Gretimoje pa
talpoje buvo paruošta kava 
svečiams. Viduryje stalo 
švytėjo augštas raguolis, ku
riuo susidomėjo ir kardino
las.

Šias pamaldas rengė ir jas 
tvarkė PLD religinės dalies 
komisija — pirm. kun. dr. V. 
Rimšelis, kun. dr. J. Šaraus- 
kas ir Irena Kerelienė. Komi
sijos rūpesčiu buvo atspaus
dinta pamaldų knygelė su vi
sais pamaldoms reikalingais 
tekstais bei giesmėmis. Tai 
lengvino visiems dalyviams 
sekti pamaldų eigą.

Pamaldos visiems paliko gi
lų įspūdį ir sustiprino daly
vius krikščioniškoje ir lietu
viškoje dvasioje. Dl.

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

★ 
★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Per keletą paskutiniųjų me
tų Vilnius mažai pasikeitė ir 
nedaug paaugo. Miesto augi
mas sąmoningai dėl butų trū
kumo buvo sustabdytas — nu
stota steigti naujas įmones ir 
institucijas. 1981 m. Vilnius 
turėjo pusę milijono gyvento
jų, o 1983 — tik 518.000.

Apie butų trūkumą liudija 
Vilniaus “Vakarinėse Naujie
nose” įdėtas skelbimas, ku
riame vilniečiai yra ragina
mi į savo butus įsileisti vie
nam mėnesiui gastroliuojan
čius sovietinės armijos an
samblio narius.

Trūksta viešbučių ir turis
tams. Keliolika, metų statomas 
viešbutis “Lietuva” jau beveik 
baigtas, tačiau kad kokia neat
sargiai palikta plyta neužkris
tų dolerį turinčiam turistui 
ant galvos, yra pirma bando
mas ant savųjų — į šio viešbu
čio kelis augštus jau yra įsi
leidžiami sovietų piliečiai. 
“Gintaro” viešbutis yra perpil
dytas.

Propagandinių institucijų 
statyba vyksta daug greičiau, 
negu gyvenamųjų pastatų. Šv. 
Kazimiero šventovėje esantis 
ateizmo muzėjus jau yra baig
tas remontuoti ir jau atidary
tas negausiems jo lankytojams. 
Lenino prospekte baigtas sta
tyti ir jau veikia Vilniaus 
dramos teatras. Panašus į To
ronto Vilniaus televizijos 
bokštas jau stovi. Jį baigus 
statyti, labai sustiprėjo už
sienio radijo stočių trukdy
mas. Jau stovi ir Augščiausios 
tarybos rūmai.

Persekiojimo liudininkai
Ryškiausi tikėjimo perse

kiojimo pavyzdžiai yra Vil
niaus mieste. Čia turistas ga
li pamatyti uždarytas švento
ves. Aišku, “Inturisto” vado
vai mieliau norės svečiui pa
rodyti rusų karių kapines ar
ba revoliucijos muzėjų, nors 
Vilniuje, kaip ir kitur Lietu
voje, jokios revoliucijos ne
buvo. Šventovių bokštų šešė
liuose išaugę vilniečiai buvo 
religingi ir konservatyvūs. 
Komunistų buvo nedaug. Lie
tuva Hitlerio-Stalino susita
rimu buvo rusų okupuota. Ši 
sutartis dabartinėje Lietuvo
je yra pamiršta.

Du trečdaliai katalikų ir abi 
protestantų šventovės yra už
darytos. Karaimų mečetė Žvė
ryne paversta sandėliu. Tik 
kas antras šeštadienis veikia 
Pylimo (dabar Komjaunimo) 
gatvėje esanti vienintelė si
nagoga, nes Vilniuje nėra nė 
vieno rabino — jis atvyksta 
iš Minsko.

Veikiančios katalikų šven
tovės yra sekmadieniais per
pildytos. Naujuose miesto ra
jonuose (Žirmūnai, Lazdynai, 
Baltupis), kur gyvena du treč
daliai Vilniaus gyventojų, jo
kių šventovių nėra — jų gyven
tojams tenka važinėti į dar 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos laikais pastatytas šven
toves. Netgi jeigu ir visos ka
talikų šventovės būtų atiduo
tos tikintiesiems, jų nebūtų 
perdaug.

Nors ortodoksai kitur Sov. 
Sąjungoje yra persekiojami, 
tačiau Vilniuje jie privile
gijuoti — visos cerkvės veikia. 
Čia greičiausiai yra laikomasi 
dėsnio: kur stovi cerkvė, ten 
Rusija.

Sunaikinti paminklai
Žymus architektas Antanas 

Vivulskis sukūrė Vilniuje du 
paminklus: Tris Kryžius ir 
Švč. Jėzaus Širdies šventovę. 
Jų nebėra.

Žlugus carizmui, atsirado 
galimybė atstatyti ant pliko
jo kalno tris kryžius, kur jie 
ligi 1795 m. stovėjo. Juos su
projektavo ir 1916-17 m. pasta
tė Vivulskis. Jis panaudojo ta
da dar Lietuvoje naują gelžbe
toninį statybos metodą. Vivuls
kio sukurti kryžiai iš arti at
rodė negalimi sunaikinti, o iš 
toli lyg ir laimino miestą, teik
dami jam krikščionišką atspal
vį. Naktį, apšviesti prožekto
rių, jie buvo iš toli matomi. 
1950 m. juos okupantai su
sprogdino. Dabar Trijų Kry
žių kalnas vėl yra vadinamas 
Plikuoju. Nomen-omen, be tri
jų kryžių šis kalnas tikrai 
yra plikas.

Kitas Vivulskio kūrinys — 
Švč. Jėzaus Širdies šventovė 
nebuvo pilnai baigtas. Per 19 
lenkų viešpatavimo metų staty
ba nepajudėjo iš vietos, tačiau 

ligi to laiko šventovė buvo už
dengta stogu ir turėjo kelis 
altorius. Pokario metais čia 
kurį laiką klebonavo buvęs 
Lietuvos min. pirmininkas 
kun. Vladas Mironas. Švč. Jė
zaus Širdies šventovę okupan
tai nugriovė, o jos vietoje 
pastatė “Statybos” sporto klu
bo namus, kuriuose yra krepši
nio ir šokių salės.

Trys šventųjų figūros (šv. 
Elenos, šv. Stanislovo ir šv. 
Kazimiero) 1952 m. buvo nuo 
katedros stogo nustumtos ir 
krisdamos sudužo. Tiesa, tų 
figūrų originaliame Stuokos- 
Gucevičiaus projekte nebuvo, 
tačiau jas okupantai sunaiki
no ne dėl estetinių sumetimų, 
bet savo antireliginio nusi
statymo vedami. Stuoka-Guce
vičius prieš mirtį leido tas 
figūras pastatyti. Jas sukūrė 
skulptorius Kazimieras Jels- 
kis.

Tais pačiais metais Šnipiš
kėse buvo sulygintas su žeme 
Kristaus kalnelis, kurį galima 
pamatyti senose litografijose. 
Šis kalnelis, kaip sako legen
da, buvo supiltas ant kovose 
dėl Vilniaus žuvusių kryžiuo
čių kapų. 1720 m. ten buvo pa
statyta koplytėlė su kryžių 
nešančia Kristaus statula.

Kalvarijose
Žiauraus likimo susilaukė 

Vilniaus Kalvarijos.
Vilniaus Kalvarijų koplyčios 

buvo pastatytos antroje XVII 
š. pusėje. Iš viso buvo 36 ko
plyčios, kurių 19 — mūrinės. 
Kalvarijų keliai baigėsi Šv. 
Kryžiaus — rokoko, stiliaus 
šventovėje. XIX š. koplyčios 
ir šventovė buvo atnaujintos. 
Stočių paveikslus nutapė dail. 
Balzukevičius.

Kalvarijų takais ėjo iš Vil
niaus parapijų einančios gau
sios procesijos. Didžiausia 
buvo iš mažos Šv. Mikalojaus 
parapijos. Joje dalyvaudavo 
ligi 12.000 maldininkų. Prano 
Žižmaro vadovaujami skautai 
palaikydavo tvarką ir, reika
lui esant, suteikdavo procesi
jos dalyviams pirmąją pagal
bą. H

1950 m. Lietuvos okupantai 
nugriovė ir buldozeriais su
lygino su žeme visas koply
čias, išskyrus kelias, kurios 
yra greta Šv. Kryžiaus švento
riaus tvoros, tačiau nepajėgė 
sugriauti tikėjimo. Maldinin
kai ir toliau eina Kalvarijų 
takais. Toje vietoje, kur bu
vo stacija-koplyčia, jie pa
deda iš gėlių nupintą kryžių.

Sovietai sunaikino Vilniaus kalvarijų — Kryžiaus keliu koplytėles. Maldi
ninkai atsimena jų vietas ir ten padaro kryžius iš gėlių

Lenkijos maršalo PILSUDSKIO ir jo motinos kapas Rasų kapinėse Vilniuje 
lenkų valdymo laikais. Lenkų karininkai, bėgdami iš Vilniaus, 1939 m. 
paliko prie šio kapo du sargybinius, kuriuos atėję bolševikai nužudė

Vilniaus Lukiškių kalėjimo siena, kur kalinami ir laisvės kovotojai

Onainaii £Irt jfHeniorialė Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Rauk of Canada. Bank of Montreal.

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Kad sutrukdytų maldininkų 
procesijas, okupantai ant Kal
varijų tako įrengė turistinę 
bazę ir vaikams žaisti parke
lį. Maldininkai nugalėjo ir šią 
kliūtį — jie tas vietas apeina 
aplinkui.

Kur ilsisi didieji
Rasų kapinės yra vienos gra

žiausių pasaulyje. Įsteigtos 
1801 m. kalvotame pietiniame 
Vilniaus priemiestyje. Jos yra 
pilnos augštos meninės vertės 
paminklų, kuriuos sukūrė 
skulptoriai — Balzukevičius, 
Zikaras, Pundzius ir kiti. Čia 
yra palaidota daug žymių lietu
vių veikėjų ir menininkų. Ra
sų kapinėse ilsisi “Aušros” 
įsteigėjas dr. J. Basanavičius 
ir aušrininkas poetas Ksaveras 
Vanagėlis. (1983 m. yra “Auš
ros” metai, tačiau užsienio 
lietuviai turistai jų kapų, pa
gal kapinių tvarkytojus, nelan
ko. Mažai kas aplanko ir šv. 
Kazimiero karstą, nors šv. Ka
zimiero metai arti. O tai taip 
nesunku padaryti!).

Rasose guli veikėjai — Vilei
šiai, P. Višinskis, prof. M. 
Roemeris; rašytojai — K. Boru
ta, B. Sruoga, P. Vaičiūnas, 
Mykolaitis-Putinas, M. K. Čiur
lionis, Balzukevičius, Kipras 
ir Mikas Petrauskai, dirigentai 
Tallat-Kelpša ir Bukša, archi
tektas A. Vivulskis ir daug ki
tų.

Šios kapinės yra svarbios 
ir lenkams. Čia palaidotas poe
tas Sirokomlė, istorikas Lele
velis, poeto Slovackio patėvis 
prof. Becu (Bekiu), mecenatas 
Montvila ir kiti. Prieš kapinių 
tvorą yra palaidota Pilsudskio 
širdis ir jo motina. Taip pat 
Rasose palaidota pirmoji Pil
sudskio žmona, dėl kurios jis 
17 metų buvo atsižadėjęs ka
talikų tikėjimo.

Šalia Pilsudskio ulonų kapų, 
1919 m. užėmusių Vilnių, yra 
keletas užsilikusių lenkų A. 
K. (Armia Krajovva) karių ka
pų, kurie 1944 m. liepos mėn. 
padėjo bolševikams užimti Vil
nių. Užimant Vilnių žuvo šim
tai lenkų, tačiau jų kapai yra 
išblaškyti ir palaidojimo vie
tos neliko nė ženklo. Pagal vil
niečių pasakojimus, mediniai 
kryžiai buvo kapinių prižiūrė
tojų rusų panaudoti kurui. Li
ko tik keli geležiniai kryžiai 
ir keli paminklai.

Rasų kapinėse yra ir lietu
vių partizanų, kovojusių prieš 
bolševikus, kapai. Jauni vy-

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
ELENAI BRAŽIENEI

Lietuvoje mirus,
sūnui ALFREDUI ir šeimai nuoširdžią užuojautą 

reiškia —
J. ir R. Rimai P. ir A. Kaziliai

Mylimai Mamytei AfA
MONIKAI ŽALIAUSKIENEI

mirus,
sūnų MIKĄ, dukterisBIRUTĘ, LAIMUTĘ, brolį 
VYTAUTĄ Lietuvoje bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Marytė ir Vytautas Kriščiūnai

AfA
JONUI ALIŠAUSKUI

mirus,
jo dukterį — mielą ZITĄ DIDŽBALIENĘ su šeima, 
sūnus — JUOZĄ, KAZį ir vaikaičius nuoširdžiai 

užjaučiame -
Ona Vėlyvienė Romas ir Jonas Vėyviai

AfA 
JONUI ALIŠAUSKUI 

mirus,
sūnus — JUOZĄ ir KAZį su šeimomis, dukrą ZITĄ 
DIDŽBALIENĘ su šeima, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

J. M. Vaseriai 
M. Normantienė

AfA
LAIMUTEI KUNCAITYTEI 

tragiškai žuvus, 
skausmo prislėgtus tėvelius, jų šeimą, gimines ir 

artimuosius giliai užjaučiame -

S. A. Zim niekai N. I. Kalei n i kai
I. V. Pečiuliai L. A. Krakauskai
I. Pečiulienė A. A. Stunguriai

PADĖKA
1983 m. birželio 25 d. mūsų mylimai sesutei, 

a.a. BRONEI SABALIAUSKAITEI
iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame gilią padėką visiems taip gausiai atsilankiusiems 
laidotuvių namuose. Gili mūsų padėka už šv. Mišių aukas 
ir gėles.

Dėkojame klebonui kunigui Augustinui Simanavičiui, 
OFM, už maldas prie karsto ir už iškilmingas šv. Mišias šven
tovėje. Didi padėka kunigui Liudui Januškai, OFM, už ap
lankymą su šv. sakramentais ir Rožinį prie karsto. Nuošir
dus ačiū kunigui Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas bei 
Rožinį prie karsto. Gili mūsų padėka visiems dalyvavusiems 
kunigams gedulingose šv. Mišiose šventovėje.

Dėkojame muz. solistui V. Verikaičiui už įspūdingą gie
dojimą gedulingų Mišių metu. Dėkojame karsto nešėjams 
ir tiems, kurie patys pasisiūlė padėti mūsų nelaimės metu. 
Gili padėka taip pat klebonui kunigui Jonui Staškui už užuo
jautą bei pabuvimą su mumis.

Nuoširdi padėka p. Olekienei už atsisveikinimo žodį 
kapuose. Labai ačiū Aldonai Genčiuvienei už paruošimą 
pusryčių ir Liudai Sukauskienei už parodytą didelę pagalbą.

Didi padėka už Turnerio ir Porterio laidotuvių namų pa
tarnavimą paskutinėje jos kelionėje. Jūsų visų, mieli lietu
viai, parodytas mums nuoširdumas bei pagalba liks mums 
niekad neužmirštama.

Liūdintys:
sesuo Teresė Bakanienė
broliai Andrius ir Jeronimas Sabaliauskai



Vilniečiu suvažiavime Čikagoje. Iš kairės: STEFANIJA ir DONATAS SUKIALIAI — sekretoriai, suvažiavimo 
pirm. K. BARONAS, Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos pirm. A. MISIŪNAS Nuotr. Stp. Varankos

Dabartiniame Vilniuje apsilankius

Vilniečiai išeivijos sostinėje
Suvažiavimas Čikagoje, kuriame dalyvavo ir veiksnių atstovai

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
rai, tragiškai žuvę 1945-8 m., 
dažniausiai bus partizanai.

Kalėjimai
Lukiškių kalėjimas yra į 

vakarus nuo Lenino aikštės. 
Jis buvo caru pastatytas 1901-3 
m. Čia kalėjo ir kali daug lie
tuvių. Šiame kalėjime 1940 m. 
buvo bolševikų kalinamas ir 
tardomas dabartinis Izraelio 
min. pirmininkas M. Beginąs. 
Pagal Avrahimo Šifrino kny
gą apie Sov. Sąjungos kalini
mo institucijas, šis kalėji
mas yra paverstas priverčiamo 
darbo kone, stovykla. Lukiš
kių kalėjime sunkiai dirba 
apie 5.000 kalinių, daugiau
siai moterų.

Rusai, lenkai, gudai ir žydai 
Vienas rusas, kitas rusas — 
Pilnas rusų troleibusas.
Nėra sviesto, nei mėsytės — 
Tik raudonos vėliavytės.

Šis Vilniaus vaikų eilėraš
tukas perdeda. Tipiškame 
miesto troleibuse rusų būtų 
tik vienas ketvirtis. (Dėl mė
sos tai vaikai neklysta). Rusų 
kalba Vilniaus gatvėse vyrau
ja, nes ją vartoja ne tik rusai, 
.bet ir lenkai., gudai, žydai, daž
nai ir lietuviai.

Vilniaus ir jo apylinkių len
kai nėra ir nebuvo lenkų gyve
namų plotų tęsinys, bet tik jų 
sala lietuvių ir gudų kraštuo
se. 1948 m. pasibaigus vad. 
lenkų repatriacijai ir 178.000 
išvykus iš Lietuvos, jų Vilniu
je beveik neliko. Prasidėjus 
kolektyvizacijai, lenkų skai
čius mieste padidėjo. Tai buvo 
daugiausia iš Gudijos atvykę 
lenkai. Pasibaigus karui ir 
repatriacijai Gudijoje liko 
apie 360.000 lenkų, iš kurių 
tik 14%, pagal sovietų statis
tiką, savo gimtąja kalba laiko 
lenkų kalbą.

Nors lenkų Vilniuje yra 2.5 
karto mažiau negu lietuvių, 
jiems yra katalikų šventovėse 
paskirta apie 40% pamaldų. Jų 
pamaldose dalyvauja iš toliau 
ir arčiau atvykę gudai. Nors 
jie savo tarpe kalba gudiškai, 
tačiau gudai katalikai meldžia
si lenkiškai, o gudai ortodok
sai — rusiškai.

Č. Milašiaus išgarsintas 
kun. Leopoldas Chomskis, Bal
tosios Vokės klebonas, mirė 
1982 m. gruodžio 12 d. Jam bu
vo 97 metai.

Vokiečiams okupavus Lietu
vą apie 100.000 Vilniaus ir apy
linkės žydų buvo uždaryti Vil
niaus gete. Čia jie per įvairias 
“akcijas” buvo sistemingai 
žudomi, kol galutinai 1943 m. 
rugsėjo 23 d. šis getas buvo 
likviduotas, o likusieji žydai 
išgabenti į Latviją ir Estiją. 
Apie 3.000 jų buvo palikta dirb
ti HKP garažuose ir “Kailio” 
dirbtuvėse, tačiau ir šie 1944 
m. liepos 2-3 d.d. buvo išžudy
ti Paneriuose.

1944 m. liepos 13 d. sovie
tams vėl okupavus Vilnių, 
mieste atsirado apie 6.000 Lie
tuvos žydų. Tai buvo krikščio
nių išgelbėti arba pas partiza
nus pabėgę žydai. Jie visokiais 
būdais stengėsi pasprukti į Va
karus. Tai jiems pavykdavo. 
Jų vietoje Vilniuje ėmė rastis 
žydai iš Sov. Sąjungos. 1959 m. 
Vilniuje buvo 16.000 žydų, bet 
nuo to laiko jų skaičius pasto
viai mažėja. Dabar mieste gy
vena apie 4.000 žydų. Jie sten
giasi emigruoti Izraelin arba 
Vakaruosna. Lietuviai jiems 
linki sėkmės, nes išvykus žydų 
šeimai atsiranda tuščias bu
tas, kurių Lietuvos miestuo
se taip labai trūksta.

Nors gudų Vilniuje yra per 
30.000, tačiau mieste nėra jo
kių gudiškų mokyklų, jokių or
ganizacijų, jokių kultūrinių 
institucijų; šventovėse nėra 
jokių gudiškų pamaldų. Tokia 
pati padėtis yra ir lietuvių 
Gudijoje.

Kadangi tarp Lietuvos ir 

Gudijos jokios sienos nėra, tai 
savaitgaliais gudai atvyksta į 
Vilnių apsipirkti. Nenuostabu, 
kad tada krautuvės pritrūksta 
cukraus ir pieniškų gaminių.

Galima laisvai vaikščioti
Vilnius yra vienintelis mies

tas dabartinėje Lietuvoje, ku
riame užsienio turistai gali 
laisvai vaikščioti. Jokie sovie
tiniai įstatymai nedraudžia pa
matyti ten esančias koncentra
cijos stovyklas, kalėjimus, už
darytas ir naikinamas švento
ves. Jeigu turistai imtų tas vie
tas lankyti ir fotografuoti, jei
gu jie vaikščiotų po maisto 
krautuves ir klausinėtų apie 
neegzistuojančią mėsą, tai tas 
sovietams pridarytų daug ne
malonumų. Kol turistai ištiki
mai seka “Inturisto” vadovą ir 
pasitenkina giminių apipirki- 
mu dolerinėje krautuvėje, tol 
sovietiniai Lietuvos valdovai 
gali ramiai sau miegoti.

Maskvoje doleris (ne rublis) 
yra labiau garbinamas, negu

Antroji medalio pusė
Sovietinio laikraščio pasakojimai apie Joną Sadūną 

ir nuslėpta tikrovė
LKP centro komiteto orga

no “Valstiečių Laikraščio” ko
respondentas S. Čyvas nese
niai su pasipiktinimu rašė, 
kad V. Vokietijos radijės “Vo
kiečių Banga” pernai lapkri
čio 9 d. pranešdama, apie kra
tą vilniečio Jono Sadūno bu
te, naudojosi “patikimais šal
tiniais”: inž. Sadūnas buvo 
pavadintas kolūkio pirminin
ku! Tai, be abejonės, klaida, 
kurios užsienio radijas ir 
spauda būtų lengvai išvengę, 
jei tas pats korespondentas 
ar jo laikraštis būtų pasi
stengę laiku ir tiksliai pra
nešti apie Sadūno kratą. Juk 
krata įvyko 1982 m. spalio 11 
d. — laiko savo versijai pa
skelbti buvo pakankamai. Kai 
iki lapkričio 9-sios sovieti
nėje spaudoje nieko nebuvo 
paskelbta, tai ir “Vokiečių 
Bangos” žinutė buvo naujiena, 
tegu ir su pareigybės paklai
da. Juk šiuo atveju svarbiau
sia, kad valdžios organai 
skriaudžia žmogų ir visai ne
svarbu, ar jis kolūkio pirmi
ninkas, inžinierius, darbinin
kas ar valstietis.

“Valstiečių Laikraščio” ko
respondentas, neva taisyda
mas “Vokiečių Bangos” prane
šimą, teigė: “Kratą atliko pro
kuratūros darbuotojai, ryšium 
su iškelta baudžiamąja byla. 
Ieškojo ne “šventųjų” paveiks
lėlių, kažkokių vėliavėlių, o 
įkalčių, reikalingų bylai: ano
niminių laiškų nuorašų ir 
kita”.

Bet ar tai tiesa? Vakaruose 
jau senokai gautas liudytojo 
parodymas, kuriame smulkiau 
ir tiksliau aprašyta čia mini
ma Sadūno krata.

1982 m. spalio 11 d., 8 v.r., 
Jonas Sadūnas, kai ėjo į dar
bą, buvo sulaikytas civiliškai 
apsirengusio asmens. Tuojau 
prisistatė moteris — Vilniaus 
rajono prokuroro pavaduotoja 
Juciūtė, parodė kratos orderį 
ir liepė grįžti namo. Kratos 
tikslas — surasti ir paimti Sa
dūno rankraščius. Tačiau kra
tai vadovavęs neuniformuotas 
vyriškis, nepasakęs savo pavar
dės ir nepasirašęs kratos pro
tokolo, visiškai nesidomėjo 
Sadūno rankraščiais. Saugu
mietį domino tiktai pašto siun
tų kvitai, laiškų įteikimo pra
nešimai, laiškai, adresai, te
lefono numeriai, religinė li
teratūra. Buvo paimti visi po
litkaliniams rašytų laiškų įtei
kimo pranešimai — apie 60, 
keli iš užsienio gauti prane
šimai, vieno V. Vokietijos vys
kupo sveikinimo atvirukas, pa
ties Sadūno pareiškimai Vil
niaus centrinio pašto viršinin

Toronte ar Čikagoje. Maskva 
užsienio turistų neatsižadės, 
nes jie yra sovietams labai 
reikalingos valiutos šalti
nis. K.D.

Gudas, atvykęs Vilniun dalyvauti 
pamaldose. Iš Gudijos keliavo jis 
150 kilometrų

kui dėl pražuvusių laiškų pa- 
jieškojimo.

Buvo paimti ir sesers Nijo
lės Sadūnaitės 1977 m. iš lage
rio rašyti laiškai. Kadangi jie 
buvo perrašyti Sadūno ranka, 
tai saugumietis tuojau paklau
sė: “Tai ką, dauginai sesers 
laiškus?” Sadūnas paaiškino, 
kad tie sesers laiškai ne jam 
buvę rašyti, todėl jis juos 
persirašęs. Saugumiečiai pa
ėmė jo užrašų knygutę su ad
resais ir pažįstamų telefonais. 
Sadūltas prašė tą knygutę pa
likti, nes adresai jam reika
lingi. Jis net siūlė ją iškeis
ti į keturias kitas užrašų kny
gutes, jo ranka prirašytas, ta
čiau Juciūtė užprotestavo: 
“Mes žinome, ką darome, ir 
imame, ką norime!”

Čekistas labai uoliai vartė 
šešiametės dukrelės atvirukus. 
Surado vieną atviruką, nuspal
vintą linijomis — žalia, gelto
na, raudona, vėl žalia, su mer
gaitės vardu MARIJA. Čekis
tas ėmė šaukti: atviruką kon
fiskuoti — tai buržuazinės 
Lietuvos vėliava, tėvai vaiką 
iš mažens moko ją piešti! Ta
da Sadūno žmona gydytoja uo
lų, bet neišmanantį čekistą 
apšvietė, kad vadinamos “bur
žuazinės” Lietuvos vėliavos 
spalvų derinys kitoks: gelto
na, žalia, raudona. Tada če
kistas apsiramino ir atviru
ką paliko.

Ta pačia proga buvo padary
ta krata ir Nijolės Sadūnai
tės kambaryje, nors tam kra
tos orderio saugumiečiai ne
turėjo. Jie norėjo paimti Sa
dūnaitės adresų sąsiuvinį, 
bet brolis užprotestavo, kad 
tai ne jo, tada jį paliko. Če
kistams užkliuvo pirmosios 
Komunijos paveikslėliai: ko
dėl jų net kelios dešimtys? 
Norėjo paimti ir grupinę iš 
Sibiro lagerių 1933 m. grį
žusių kunigų su vyskupu Teo
filių Matulioniu nuotrauką. 
Sadūnas pareiškė, kad tai tu
rėtų dominti saugumą, o ne 
prokuratūrą. Tada nuotrauką 
paliko. Kratytojai klausinė
jo apie Nijolę Sadūnaitę: kur 
ji šiuo metu esanti, ar čia 
gyvenanti ir panašiai.

Po kratos pernai spalio 11 
d. Jonas Sadūnas buvo porą 
kartų šaukiamas kaip liudi
ninkas, bet sirgo ir nenuvyko.

Būtų galima daugiau papa
sakoti apie tolesnius Sadūno 
varginimus, tačiau ir iš to, 
kas čia pasakyta, aišku, kad 
“Valstiečių Laikraščio” ko
respondento aimanavimai dėl 
užsienio radijo pranešimų 
nepagrįsti, kaip ir Jono Sa-

STEPAS VARANKA

Š. m. liepos 2 d. “Dainos” 
restorano patalpose įvyko or
ganizuotų vilniečių suvažia
vimas, sulaukęs dalyvių iš įvai
rių vietovių. Jį pradėjo Są
jungos pirm. A. Misiūnas, svei
kindamas gausiai suvažiavu
sius. Pirmininku buvo pakvies
tas K. Baronas, atvykęs iš V. 
Vokietijos, sekretoriais — 
Stefanija ir Donatas Sukia- 
liai. Dalyviai, išklausę atsiųs
tus sveikinimus raštu, turėjo 
progą išgirsti žodinius svei
kinimus — VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelio, VLIKo vicepirm. V. 
Jokūbaičio, konsulo Vyt. Če
kanausko, ALTos pirm. dr. K. 
Šidlausko, ALTos vicepirm. T. 
Blinstrubo, VLIKo tarybos 
pirm. A. Regio, Australijos 
LB veikėjo J. Neverausko. Vi
si vertino vilniečių veiklą 
bei budrumą Vilnijos klausi
mais.

Suvažiavime buvo pagerbti 
mirę, žuvę ir nukentėję vil
niečiai minutės susikaupimu. 
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė 
išvardino ir trumpai apibū
dino pastaraisiais metais mi
rusius vilniečius veikėjus: 
dr. M. Šikšnį, vaist. J. Nar
butą, mokyt. Br. Untulį, p. Šla
pelienę, mokyt. A. Krutulį, 
adv. A. Buroką, dr. Karužaitę, 
p. Valeišą, poetą J. Adomavi- 
čių-Kėkštą, akt. V. Munčelį, 
žurn. V. Uždavinį, E. Ostrembs- 
kienę-Horodničiūtę, žurn. V. 
Žilėną, Z. Dailidkų, K. Veiku
tį. Tai tik dalis Vilniaus kraš
to veikėjų. G. Sirutienė turi 
paruošusi ilgesnį sąrašą.

Pranešimuose girdėjome, 
kad baigiama ruošti angliš
koji laida knygos “Rytų Lie
tuva”. Ji bus išleista grei
čiausiai 1984 m. Jos kaina bus 
— $20.

Suvažiavimo metu buvo pla
tinama P. Česnulio atsimini

dūno kaltinimas darbo drau
gų šmeižimu.

Tas pats S. Čyvas “Valstie
čių Laikraščio” 1983.VI.21 nr. 
paskelbė straipsnį “Ko siel
vartauja sesuo Michaela?” Tai 
— ne straipsnis, bet rebusas, 
pažymėtas kodu “Iš teismo sa
lės”. Iš kelių skilčių žodžių 
srauto galima išgriebti vos 
vieną aiškų sakinį: Vilniaus 
rajono teismas, pasiremdamas 
LTSR Baudžiamojo kodekso 
132 straipsnio II dalimi, Joną 
Sadūną nuteisė laisvės atėmi
mu. Kada? Kuriam laikui? Kas 
tokie teisė, kaltino, gynė? 
Tai jau valstybės paslaptis — 
geriau neklausti. “Valstiečių 
Laikraščio” skaitytojams to 
žinoti nereikia ir pasakyti 
nevalia. Korespondentas mė
gina atsipirkti, pavaduoda
mas prokurorą ir teisėjus, ir 
išsijuosęs įrodinėja, kokį bai
sų dar vieną “šmeižiką” so
vietinis teismas nubaudė.

Čikagos “Draugas” neseniai 
teisingai pastebėjo, kad Sov. 
Sąjungoje paplito nauja šmei
žimo epidemija. Ką tik nutei
sia, tai vis už šmeižimą. Sta
lino laikais žmonės Lietuvo
je daugiausia buvo baudžiami 
už “banditizmą”, “banditų” rė
mimą, dabar — už šmeižimą, 
šmeižtų platinimą.

Laisvės kovotojas, ginklu 
ginąs savo tėvynės laisvę nuo 
komunistų pavergėjų, yra 
“banditas”. Kas vartoja tiesos 
ginklą kovoje už engiamas žmo
gaus ir tauto teises, tas vadi
namas “šmeižiku”.

“Valstiečių Laikraštis” inži
nierių Sadūną pristatė kaip 
šmeižiką be banditinės praei
ties. Šis tarybinis šifras, iš
verstas į normalią žmonių kal
bą, reiškia, kad Sadūnas buvo 
nepatogus teisių gynėjas ir 
už tai nukentėjo.

Jonas Sadūnas buvo nuteis
tas 1983 m. gegužės 24 d. “Vals
tiečių Laikraštis” apie tai 
prašneko tik birželio 21. Vei
kiausiai būtų ilgiau tylėjęs 
ir gal visai neprašnekęs, jei
gu ne pasipiktinimo balsai 
užsienyje, ypač V. Vokietijo
je, kur veikliai reiškiasi se
selės Michaelos vadovaujami 
Nijolės Sadūnaitės bičiuliai 
ir Tarptautinis Komitetas Ni
jolei Ginti. O Jonas Sadūnas 
juk yra Nijolės brolis, kurio 
vargai prasidėjo po sesers su
grįžimo iš Sibiro. Lmb.

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

mų knyga “Nužmogintieji”, 
išversta į anglų kalbą. Ji pa
vadinta “In the Shadow of the 
White Eagle”. Kaina — $15.

Viena svarbiausių rezoliuci
jų, paruošta adv. A. Juknevi
čiaus, lietė Seinų lietuvius 
ir buvo skirta Šv. Tėvui Jonui- 
Pauliui II. Ji buvo priimta su 
mažom pataisom ir bus pa
skelbta spaudoje, gavus Vati
kano atsakymą. Tarp kitko bu
vo pasisakymų ir prieš dabar
tinio popiežiaus laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu.

Daug dėmesio buvo skirta 
Gudijos lietuviams, susipa
žinta su liūdnomis jų gyve
nimo sąlygomis. Deja, kol kas 
vilniečiai negali jiems pa
dėti dėl žiaurių sovietinės 
valdžios suvaržymų. Lenkijo
je gyvenančių lietuvių sąly
gos žymiai geresnės, nors ir 
jiems reikalinga medžiaginė 
ir dvasinė parama.

Dabartinė Vilniaus krašto 
Lietuvių Sąjungos centro val
dyba š. m. spalio 10 d. turėtų 
baigti savo kadenciją. Kadangi 
jos užmojai dar nebaigti, su
važiavimas pratęsė jos kaden
ciją. Palikta ta pati ir revizi
jos komisija. VLIKe vilniečių 
atstovu yra K. Dirikis, ALToje
— J. Gaižutis. Garbės nariai
— V. Šimkus, K. Veikutis (mi
ręs), dr. A. Budreckis.

Baigiant suvažiavimą, Sąjun
gos pirm. A. Misiūnas padėko
jo Čikagos vilniečiams už su
važiavimo surengimą, atvyku
sių globą, vaišes, ypač V. ir 
J. Gasperams.

Liepos 3 d. dauguma vilnie
čių dalyvavo PLD pamaldose 
Quigley seminarijos šventovė
je, kurias laikė Čikagos kar
dinolas, koncelebruojant vysk. 
V. Brizgiui, vilniečiui kun. 
dr. V. Rimšeliui, MIC, ir 50 
čiai kunigų. Pamaldos buvo ne
paprastai įspūdingos.

Sugrįžus iš Vasario 16 gimnazijos
Vieneri metai lietuvių Vasario 16 gimnazijoje

Nuo pat mažens mano svajo
nė buvo pamatyti Europą. Tė
veliai man vis sakydavo: “Duk
rele, kai pabaigsi mokyklą, 
gausi gerą darbą, tada galėsi 
keliauti”. Bet kažkodėl ta sva
jonė vis atrodė man neįmano
ma. Pagaliau vieną dieną aš 
sutikau draugę, kuri mokosi 
V. Vokietijos lietuviškoje 
gimnazijoje. Nedelsdama pri
siartinau prie tėvelių ir pa
klausiau, ar jie apie šią gim
naziją ką buvo girdėję. Tėve
liai žinojo apie šią lietuvišką 
mokyklą ir man prižadėjo, kad 
galėsiu ten važiuoti.

Mokslo metai jau pasibaigė, 
esu grįžusi į savo namus To
ronte. Draugai ir namiškiai 
klausinėja, kaip man patiko 
mokytis tokiame tolimame 
krašte. Su malonumu prisime
nu visus mokslo metus. Nieko 
nesigailiu. Būdama Vokietijo
je ne tik turėjau progos pama
tyti daug Europos kraštų, bū
tent, Lenkiją, Angliją, Olan
diją, Belgiją, Liuksemburgą, 
bet ir galėjau susitikti su 
lieuvišku jaunimu iš įvairių 
pasaulio kraštų. Ypač malonu 
buvo susitikti su savo tautie
čiais iš Lietuvos. Iš jų galė
jau daug pasimokyti ir links
mai drauge praleisti savo lais
valaikį.

Gimnazijoje yra suorgani
zuota daug būrelių. Veikia 
skautai, globojami J. Lemkie- 
nės, ir moksleiviai ateitinin

Vasario 16 gimnazijos abiturientų klasės auklėtojas A. WEIGEL jteikia 
dovaną GEDIMINUI SIDARUI išleistuvių proga. G. Sidaras buvo V. Vokie
tijos lietuvių jaunimo atstovu V I’LJ Kongrese Nuotr. M. Šmitienės
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JAV prezidentas RONALDAS REAGANAS 1983 metų birželio 14-tąją 
skelbia Baltiečių Laisvės Diena Nuotr. D. Skukauskaitės

REPORTAŽAS IS VAŠINGTONO

Baltiečių Laisvės Diena
Prezidento atsišaukimas, priėmimas Baltuosiuose Rūmuose, 

jaunimo demonstracija

DANUTĖ SKUKAUSKAITĖ

Š. m. birželio 13 d. JAV pre
zidentas R. Reaganas Baltuo
siuose Rūmuose pasirašė atsi
šaukimą, kuriuo birželio 14-tą- 
ją paskelbė Baltiečių Laisvės 
Diena ir tuo būdu atkreipė 
JAV gyventojų dėmesį į sovie
tų okupuotas Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos valstybes.

Apie 1 v.p.p. “Old Executive” 
pastate pradėjo rinktis bal- 
tiečiai iš įvairių JAV miestų. 
Perėję sargybinių patikrini
mą, kalbėjosi su prezidentū
ros pareigūnais.

Baltųjų Rūmų pareigūnas et
ninių grupių reikalams Linas 
Kojelis pradėjo iškilmę 2.30 
v.p.p. ir supažindino susirin
kusius su prezidento asisten
te — ryšininke su visuomene 
Mrs. Faith Ryan Whittlesay. 
Ji labai energingai pateikė 
prezidento pasisakymą Balti
jos kraštų klausimu. Po jos 

kai, vadovaujami M. Šmitie
nės. .Tautinių. šokių grupės 
mokytoja buvo J. Slavikienė, 
o chorelio ir orkestrėlio mu
zikas A. Paltinas. Visi meno 
mėgėjai įsijungė į dailės bū
relį, globojamą dail. A. Kri
vicko. Rašytojai prisidėjo 
prie mokinių laikraštėlio, re
daguojamo L. Sruoginytės ir 
mano.

Gimnazijos pilyje yra stalo 
teniso ir bilijardo kambariai. 
Kun. J. Dėdinas turi ir savo 
įrengtą dirbtuvę, kurioje ga
lima statyti lėktuvų ir laivų 
modelius, taisyti dviračius 
ir t.t.

Dažnai mokytojas K. Grod- 
bergas veždavo mokinius į 
kino, operos bei kitus teatrus. 
Gimnazija turi beveik 5 ha par
ką, kurio grožiu gali džiaug
tis gamtos mėgėjai, o sporto 
mėgėjai gali žaisti europie
tiška arba amerikietišką fut
bolą. Yra ir tinklinio bei 
krepšinio aikštės. Žiemą, kai 
gimnazijos tvenkinys užšąla, 
galima čiuožti.

Užsiėmimų tai tikrai ne
trūko!

Bet svarbiausias iš visų bu
vo gilesnis mano gimtosios 
lietuvių kalbos įsisavinimas, 
susipažinimas su Lietuvos is
torija ir kultūra. Ir jei ne
bus kliūčių, grįšiu kitiems 
mokslo metams!

Marytė Balaišytė 

kalbėjo jaunas pareigūnas 
John Lenczowski, Robert 
Sweet ir mjr. Oliver North. 
Pastarajam buvo pasiskųsta 
dėl klaidingos informacijos 
vadovėliuose ir mokslinėse 
knygose apie Baltijos kraštus. 
Pažadėjo į tai atkreipti dėme
sį. Kitas karininkas mjr. North 
kalbėjo apie JAV pagalbą Ni
karagvai ir kvietė baltiečius 
remti amerikiečių laikyseną 
kovoje su komunistinėmis jė
gomis.

Buvo pareiškimų ir iš pub
likos. Simas Kudirka griežtai 
pasisakė prieš JAV spaudos 
naivumą ir nesirūpinimą Bal
tijos kraštais.

Pasibaigus šiai daliai, L. 
Kojelis pakvietė susirinku
sius į vaišes atskiroje pa
talpoje, kur skambėjo klasi
kinė muzika, laukė skanumy
nų bei gėrimų bufetas. Ta 
proga buvo galima aplankyti 
B. Rūmų sales, pamatyti jų 
meną.

Prezidento žodis
Po vaišių visi rinkosi į “auk

sinę salę”, kurioje prez. R. 
Reaganas pasakė kalbą ir pasi
rašė atsišaukimą, skelbiantį 
birželio 14-tąją Baltiečių 
Laisvės Diena. Mergaitė, pasi
puošusi tautiniais drabužiais, 
įteikė prezidentui puokštę ro
žių.

Po šios iškilmės visi svečiai 
grįžo tęsti vaišių. Iš lietuvių 
dalyvavo: Lietuvos atstovas dr. 
St. Bačkis, prof. V. Vardys, A. 
Zerr, L Bublienė, V. Kaman- 
tas, VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis. ELTOS biuletenio dir. p. 
Samatienė, LIC dir. kun. K. Pu- 
gevičius, dr. A. Budreckis, J. 
Aukštikalnienė. Jaunimo eilė
se matėsi daug vašingtoniečių: 
V. Nakaitė, V. ir K. Nakai, Bie
liauskaitė, Bradūnaitė, R. Ai- 
dytė, A. Pemkus, Vadopalaity- 
tė ir kt. Jungtiniam Baltiečių 
Komitetui atstovavo R. Šilė- 
naitė iš Čikagos, o aš buvau 
pakviesta būti kanadiečių 
atstove, nes numatytas atsto
vas neatvyko.

Motorizuota demonstracija
Š. m. 14 d. būrys baltiečių 

jaunimo Vašingtone visą die
ną demonstravo miesto centre 
prieš sovietinę okupaciją Bal
tijos kraštuose. Automobilių 
vilkstinė pradėjo savo žygį 
prie The Mali parko, kur yra 
dauguma valdžios įstaigų ir 
turistinių vietų. Automobilių 
ir motociklų vilkstinė važinė
jo su karstu, vėliavomis ir 
plakatais, reikalaujančiais 
laisvės disidentams — estui 
Tiit Madissonui, Alfonsui 
Svarinskui ir latviui Intui 
Caličiui.

Pietų metu jaunimo demons
tracija nuvyko į Georgetowno 
universiteto Tarpkultūrinį 
Centrą, kur tuo metu kalbėjo 
JAV atstovė JT Kirkpatrick. 
Sužinojom, kad ji savo kalbo
je studentams pažadėjo pri
minti Baltijos kraštų bylą 
Jungt. Tautose. Keista buvo tik 
tai, kad universiteto sargybos 
neleido mums nešioti plakatų 
un-to rajone, nors Amerika 
yra laisvės kraštas.

Saulei leidžiantis, jaunimo 
būrys su 40 vyresnio amžiaus 
baltiečių susirinko prie Lin- 
kolno paminklo žvakių vigili
jai. Šioje įspūdingoje iškil
mėje kalbėjo lietuvių, latvių 
ir estų atstovai, jų tarpe — 
L. Kojelis ir A. Eiva. Pabaigo
je nuleidom vainiką su trimis 
žvakėmis į Potomac upę, sim
boliškai siųsdami laisvės vil
tį iš Amerikos į pavergtus 
Baltijos kraštus.
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PAVERGTOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
J. SADŪNO TEISMAS

“Valstiečių Laikraščio” kores
pondentas S. Čyvas birželio 21 
d. laidoje paskelbė pranešimų 
iš teisino salės “Ko sielvartauja 
sesuo Michaela”. Jis pradeda
mas Bavarijoje veikiančios jau
nimo grupės vadovės seselės 
Michaelos 1982 m. gruodžio 4 d. 
bendralaiškiu apie Jono Sadūno 
uždarymą psichiatrinėje ligo
ninėje, užbaigiamas pastarojo 
byla Vilniaus rajono liaudies 
teisme. Pasak S. Čyvo, seselės 
Michaelos sielvartas, paskelb
tas Vatikano radijo, neturi jo
kio pagrindo. J. Sadūnas, dir
bęs vyr. inžinieriumi Lietuvos 
žemės ūkio ekonomikos tyrimo 
instituto skaičiavimo centre, 
nubaustas ne už religines ar po
litines pažiūras, o už anonimi
nius laiškus. Esą jais J. Sadū
nas šmeižė buvusios savo darbo
vietės — Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės skyriaus bando
mojo ūkio direktorių P. Dūkštą 
bei kitus vyriausius specialis
tus, nors pats iš tos darbovie
tės jau buvo pasitraukęs prieš 
daugelį metų. Anoniminiai laiš
kai buvo siuntinėjami vidaus 
reikalų ministerijai, liaudies 
kontrolės komitetui, prokuro
rams, kitiems pareigūnams ir 
netgi satyrinio žurnalo “Šluo
ta” redakcijai.

KOVA UŽ TEISYBĘ
Viename laiške J. Sadūnas 

rašęs, kad prieš trylika metų 
ūkio staliai bei kiti darbuoto
jai direktoriui P. Dukštui ūkio 
medžiagomis — mediena, kokli
nėmis plytomis ir dažais už ačiū 
išgražino naują butą. Prieš pen
kiolika metų vyr. zootechnikas 
vežęs savo tėvams šieną, už jį 
neįnešdamas pinigų į kasą. 1968 
m. Daniliškių skyriaus sandėli
ninkas, pasipelnydamas “Auksi
nių” miežių rūšimi, kelis mai
šus įkrovęs nepažįstamam vai
ruotojui. Direktoriaus P. Dūkš
to prirašinėjimus bei kitas kom
binacijas bandęs pasmerkti bu
vęs vyr. agronomas A. Bogus- 
lauskas, bet netekęs darbo. Teis
me J. Sadūnas atsisakė prisi
pažinti kaltu: “Ne, aš rašiau tie
są, kovoju už teisybę". Į pasta
bą, kad rašoma apie faktus prieš 
keliolika metų, J. Sadūnas atsi
kirto: “Geriau vėliau negu nie
kad!” Pasak S. Čyvo, "Vokiško
sios bangos” radijo 1982 m. lap
kričio 9 d. praneštą kratą pas 
J. Sadūną atliko ne saugumie
čiai, o prokuratūros darbuoto
jai, jieškodami anoniminių laiš
kų originalų arba jų nuorašų, 
reikalingų baudžiamajai bylai. 
Net ir J. Sadūno uždarymas sa
vaitei psichiatrinėje ligoninė
je turėjęs tą patį tikslą: “Kodėl? 
Žmogaus, kuris per tris mėnesius 
surezgė ir išsiuntė aštuonioli
ka melagingų anoniminių raši
nių, psichika galėtų suabejoti 
ne tik teisininkai. 0 jeigu jis 
nepakaltinamas?” Toks yra be
veik mėnesį pavėlavęs S. Čyvo 
pranešimas iš teismo salės apie 
J. Sadūno bylą. Faktas betgi lie
ka faktu, kad J. Sadūno perse
kiojimas prasidėjo tada, kai pas 
jį grįžo bausmę atlikusi sesuo 
Nijolė. Jos globojimas, nieko 
bendro neturėjęs su kažkokiais 
anoniminiais laiškais, ir buvo

1O DIENU 
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, vyru) ar žmonai

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

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

Telex 06-986766 TOR
Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 

(kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

pagrindine šios bylos priežasti
mi. Tai patvirtina ir pogrindžio 
spauda.

ALIMENTŲ BYLA
Širvintų rajono prokuroras J. 

Pupka “Komjaunimo Tiesos” 123 
nr. skaitytojus supažindina su 
Vytauto Džiovalos alimentų by
la to rajono liaudies teisme. 
Tas 33 metų vyras, vengdamas 
išlaikyti savo sūnų, ėmėsi vi
sokių gudrybių. 1982 m. birže
lio 22 d. gavo darbą Širvintų ra
jono gamybiniame susivieniji
me, bet po dviejų dienų dingo, 
kadrų skyriuje palikęs darbo 
knygelę, buhalterijoje*— vykdo
mąjį raštą dėl alimentų. Tų pa
čių metų spalio 5 d. Gelvonų vi
durinės mokyklos direktorė O. 
Unčiūrienė V. Džiovalą, netu
rintį darbo knygelės, priėmė 
dirbti kūriku. Toje mokykloje 
jis buvo surastas tik š.m. sau
sio mėnesį. Jam už vengimą iš
laikyti sūnų iškelta baudžiamo
ji byla. Iš nelegalaus darbo Gel
vonų mokykloje buvo atleistas, 
direktorė O. Unčiūrienė susilau
kė papeikimo. Širvintų rajono 
gamybinio susivienijimo admi
nistracija susigriebė tik š.m. 
vasario 15 d., dingusį V. Džio
valą taip pat atleisdama iš dar
bo už pravaikštas. V. Džiovala, 
vengęs alimentų sūnui išlaiky
ti, buvo nuteistas dvejiem me
tam laisvės atėmimo bendrojo 
režimo pataisos darbų koloni
joje, kur jp laukia priverstinis 
gydymas nuo alkoholizmo.

GINA GANDRUS
Pelkių ir pievų nusausinimas 

sumažino gandrų skaičių Lietu
voje. Kartais nuostolių gand
rams padaro ir apie juos negal- 
vojantys medžių bei lizdų nai
kintojai. Tai liudija Ramučių 
kaimo gyventojų laiškas redakci
jai, paskelbtas “Komjaunimo 
Tiesos” 116 nr.: “Ariogalos apy
linkės Ramučių kaime, Vlados 
Ribelienės sodyboje, daug me
tų buvo gandralizdis ir perėjo 
gandrai. Šiemet, gegužės pra
džioje, atvažiavo melioracijos 
darbuotojas Jonas Masaitis, iš
vertė medį su gandralizdžiu. 
Gandrai jau ruošėsi perėti, bet 
tai traktorininko širdies nesu
minkštino. Medį Masaitis nuve
žė kolūkiečiui Stasiui Šulins
kui. Gandrai, netekę lizdo, ilgai 
vaikščiojo aplink tą''vietą, kur 
buvo jų beržas. Visi Ramučių 
kaimo gyventojai pasipiktinę 
Jono Masaičio elgesiu. Norėtu
me, kad visai nebūtų tokių žmo
nių, kurie naikina gandraliz
džius. Mums atrodo, kad tas vie
nas medis būtų užėmęs nedaug 
vietos. Gal jau dabar gandrai 
džiaugtųsi savo mažais jaunik
liais ..Henrikas Gudavičius, 
tyręs gyventojų skundą, konsta
tuoja, kad tame medyje gandrai 
jau penkiolika metų turėjo di
delį, lenktinį lizdą, sustiprin
tą ne tik vinimis, bet ir varžtais. 
S. Šulinskas atvežtą senąjį beržą 
ruošiasi supjaustyti malkoms. 
V. Ribelienės sodybvietė esan
ti palaidota giliai žemėje. Vie
nišas lizdas guli žolėse už 200 
metrų nuo tos vietos, kur augo 
gandrų beržas. Jis galėjo išlik
ti, bet S. Šulinskui prireikė mal
kų. o J. Masaitis, versdamas me
dį, nežiūrėjo į paukščius, nesi
rūpino jų ateitimi. V. Kst.

Simon’s
Travel
kviečia JA V ir Kanados 

lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

ETUVOJE!

Tautybių savaitėje — Karavane “Vilniaus” paviljonas turėjo ir žymių kitataučių lankytojų. Iš kairės: televizijos 
atstovai MR. MRS. T. WAYNE, MR. SHUSTER. Karavano organizacijos pirm. L. KOSSAR ir Ž. ŠILININKAITĖ 
stebi atžalyniečių atliekamą programą Nuotr. B. Tarvydo

Sukakties proga paskyrė spaudai $500
Julius Strodomskis 80-tojo gimtadienio proga įteikė čekį 

“Tėviškės Žiburiams“
DELHI, ONT. lietuviškoji ko

lonija garsėja ypač tuo, kad ji 
yra pačiame, Kanados šviesio
jo cigaretinio tabako augini
mo centre. Pirmieji lietuviai 
pradėjo čia tabaką auginti jau 
maždaug prieš 50 metų. Ekono
minei būklei po II D. karo ge
rėjant ir technologijai tobu
lėjant, tabako auginimas darė
si gana patrauklus. Daug lie
tuvių ėmėsi šio verslo, įsigijo 
ūkius, ir visa lietuviškoji kolo
nija tapo ekonomiškai stipri.

Tokių tabako ūkininkų tarpe 
buvo ir Julius Strodomskis. Jis 
gimė 1903. VII.9 Kražiuose, gau
sioje 5 brolių ir vienos sesers 
šeimoje. Atlikęs karinę prievo
lę Lietuvos kariuomenės ry
šių batalione, 1928. V. 1’atvyko 
į Kanadą ir jau nuo 1930 m. dar
bavosi tabako srityje, o 1938 m. 
nupirko tabako ūkį šiame taba
ko auginimo centre.

Kai išvietintųjų lietuvių 
banga po II D. karo pajudėjo 
iš Europos į JAV ir Kanadą. 
Julius Strodomskis jau buvo 
gerai įsikūręs tabako ūkinin
kas ir įsijungęs į lietuviškąjį 
gyvenimą. Įsteigus Šv. Kazi- 
mieto lietuvių parapiją 1959. 
XII.9 Delhi miestelyje, jis pa
mažu įsijungė į parapijos ko
miteto veiklą ir nuo 1966 m. bu

Hamilton, Ontario
GEGUŽINĖ. SLA 72-ros kuopos 

gegužinė įvyks liepos 24 d., 1 v.p.p.,
A. Padolskio sodyboje (158 Willow 
St., Paris, Ont). Kas turi paėmęs 
loterijos bilietus platinti, malo
nėkite jų šakneles pristatyti į ge
gužinę 2 v.p.p. SLA kuopos valdy
bai. Jei bilietų platintojas nega
li atvykti į gegužinę, teįteikia šak
neles betkuriam valdybos ar SLA 
nariui. Pagal valdžios leidimą, 
loterija turi būti pravesta nuro
dytu laiku. Laimingųjų bilietų nr. 
turi būti paskelbti spaudoje. Po 
loterijos per 30 dienų SLA kuopa 
privalo duoti valdžiai apyskaitą.

Apie sovietų nuteistą politinį 
kalinį R. Grigą ir išgyventas jo 
kančias teismo metu ir po teismo 
tars žodį 72-rios kupos valdybos 
atstovas.

Gegužinėje veiks šiltų valgių ir 
švelnių gėrimų bufetas, loterija- 
laimės šulinys. Jau yra gauta ver
tingų laimikių. Aukotojai bus 
paskelbti viešoje padėkoje šia
me savaitraštyje.

Gegužinėje svečius linksmins 
J. Adomaičio muzika iš Toronto.

KELIAS l GEGUŽINĘ- Važiuo
jantiems iš rytų į vakarus: 5-tuoju 
keliu, privažiavus 2-rą kelią prie 
šviesų, sukti į dešinę; važiuojan
tiems iš vakarų į rytus: 2-ru ke
liu privažiavus 5-tą kelią yra švie
sos; ten sukti į kairę ir už 1.5 my
lios pasirodys A. Padolskio sody
ba, kurioje plevėsiuos iškelta Lie
tuvos vėliava. Posūkio vietose bus 
rodyklės, rodančios kryptį į SLA 
gegužinę. Nežiūrint koks bus oras, 
gegužinė įvyks, taip pat — loterija.

Iš Hamiltono vyks autobusas j 
gegužinę. Dėl vietos skambinkite
B. Pakalniškiui 527-1028. Kvie
čiame visus dalyvauti!

Kuopos valdyba

London, Ontario
IR MERGAITĖS SUBRUZDO. 

“Tauro" berniukai iš karto entu
ziastingai stvėrėsi cįarbo, kai tuo 
tarpu mergaitės pradžioje atrodė 
neapsisprendusios. Bet pagaliau 
ir jos nutarė berniukams nepasi
duoti, sakydamos: “Gana to pa
ties! Ir mes norime tapti varžybi- 
niu vienetu, panašiu į berniukų!" 
Sveikintinas jų užmojis! Ir jos 
numato Lietuvių Dienų Londone 
proga spalio 8 d. dalyvauti tink
linio varžybose prieš didžiųjų 
apylinkių komandas. Tai buvo 
pirmas jų viešas pasirodymas 
kaip “Tauro” klubo komandos. D.E. 

vo to komiteto pirmininku net 
12 metų. Išėjęs pensijon, bu
vo išrinktas to komiteto garbės 
pirmininku ir ligi šiol akty
viai jo veikloje dalyvauja.

Julius Strodomskis, sulau
kęs 80 metų amžiaus, o jo žmo
na — vardadienio, sukvietė š. 
m. liepos 9 d. savo gimines, 
draugus ir gerus pažįstamus 
į pokylį tom dviem progom pa
minėti ir padėkoti Augščiau- 
siam už laimingą gyvenimą. 
Elzbieta Strodomskienė, nors 
dar ir neseniai gyvena Delhi 
apylinkėje, jau spėjo įsijung
ti į KLK Moterų Dr-jos veiklą 
ir buvo išrinkta valdybos nare.

Savo sukakčių proga p.p. 
Strodomskiai neužmiršo ir 
bendrųjų lietuviškųjų reika
lų — paskyrė $500 auką Šv. Ka
zimiero parapijai ir $500 auką 
“Tėviškės Žiburiams”.

Pokyliui vadovavo A. Ratavi- 
čienė (lietuvių kalba) ir M. Nor
kus (anglų kalba). Invokaciją 
sukalbėjo kun. dr. J. Gutaus
kas, šios parapijos steigėjas 
ir ilgametis Ųebonas. “Tėviš
kės Žiburių” redaktorius kun. 
dr. P. Gaida, priimdamas au
ką, dėkojo, sveikino sukaktu
vininką ir linkėjo sveikatos 
bei Dievo palaimos. Dabarti
nis Šv. Kazimiero parapijos

JULIUS IR ELZBIETA STRODOMSKIAI prie savo namų Delhi. Ont. J. 
Strodomskis savo 80-tojo gimtadienio ir žmonos vardadienio proga pa
aukojo "Tėviškės Žiburiams" $500 ir savo parapijai $500

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAT IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLlVl
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. uždaryta.

AKTYVAI PER 16 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ..................  6%
santaupas............................73/i%

- kasdienines palūkanas 
už santaupas......................7%
term, indėlius 1 m............. 9’/?%
term, indėlius 3 m..............  10%
reg. pensijų fondo........... 9’/s%
90 dienų indėlius..............9’/«%
(minimum S5.000) 

klebonas kun. L. Kemėšis dė
kojo už auką parapijai ir jun
gėsi su kitais sveikintojais sa
kydamas, kad kol J. Strodoms
kis bus gyvas, ši parapija juo
dos dienos nematys.

Parapijos komiteto vardu 
sveikino dr. B. Povilaitis, KLB 
Delhi apylinkės vardu — A. Ru
dokas, KLK Moterų Dr-jos Del
hi skyriaus vardu — V. Garne- 
lienė, sūnus Kanados aviaci
jos majoras Jakniūnas iš Ota
vos, svainis E. Lansak iš New 
Jersey, Lietuvos Kankinių pa
rapijos klebonas, kurį laiką 
buvęs ir Šv. Kazimiero para
pijos klebonu, kun. J. Staškus. 
Buvo dar sveikinimų iš Čika
gos, Montrealio, Londono, 
Viennos. Svečių tarpe matėsi 
ir naujai įšventintas dijako- 
nas Kazys Kaknevičius iš To
ronto.

Sekmadienį padėkos Mišias 
koncelebravo klebonas kun. 
L. Kemėšis ir kun. J. Gutaus
kas, o sukaktuvininkai namuo
se suruošė priėmimą būriui 
savo giminių ir artimesniųjų 
draugų bei pažįstamų.

Šia proga tektų pageidauti, 
kad gražų p.p. Strodomskių 
asmeninės šventės palydėji
mą prisiminimu ir parama lie- 
tuviškiesiėmš reikalams pa
sektų ir daugiau lietuvių pa
gal savo išgales. P.p. Strodoms
kiai, be to, yra ir Kanados Lie
tuvių Fondo nariai su $4,000 
įnašu. Bronius Povilaitis

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............... 11%
asmenines paskolas..... 13’/z%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
JAV Lietuvių Fondas savo raš

tinę Čikagoje birželio 1 d. per
kėlė į saugesnes bei erdvesnes 
patalpas M. Morkūno spaustuvės 
namuose. Naujasis adresas — 
Lietuvių Fondas, 3001 West 59th 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 312- 
471-3900. Fondo tarybos posė
dis naujoje būstinėje įvyko bir
želio 5 d. Jame konstatuota, kad 
per pirmus penkis šiemetinius 
mėnesius buvo susilaukta 60 
naujų narių su $157.000 kapi
talu. Iki š.m. birželio 1 d. LF tu
rėjo jau 5.263 narius su pagrin
diniu $2.530.000 kapitalu. Tes
tamentiniais palikimais buvo 
gauta $700.000. Sudaryta nauja 
komisija pelnui skirstyti. Taryba 
savo atstovais jon įjungė dr. 
Antaną Razmą, dr. Kazį Ambro- 
zaitį ir dr. Joną Valaitį, JAV LB 
krašto valdyba — Bronių Juode
lį, dr. Tomą Remeikį, Ireną 
Pempkienę. Prašymų paramai ar 
stipendijoms kasmet laukiama 
iki balandžio 1.5 d. Po šios da
tos šiemet gauti prašymai bus 
svarstomi tik 1984 m.

Lietuvių Kunigų Vienybės sei
mas įvyks Filadelfijoje, “Holi
day Inn” viešbutyje, rugpjūčio 
17-18 d.d. Seiman yra pakvies
tas Linas Kojelis, dirbantis Bal
tuosiuose Rūmuose kaip vienas 
prez. R. Reagano padėjėjų vi
suomeniniams reikalams. Jam 
tenka rūpintis prez. R. Reaga
no vyriausybės etniniais ir ka
talikų klausimais. Rugpjūčio 
18 d. L. Kojelis padarys prane
šimą “Tautybių bei katalikų rū
pesčiai ir Baltieji Rūmai”.

XVII-ji lietuvių mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitė šiemet 
rengiama Dainavoje rugpjūčio 
14-21 d.d. Bus apie 20 paskaitų 
įvairiausiais lietuviško švieti
mo klausimais. Laukiama mo
kytojų iš JAV ir Kanados litua
nistinių mokyklų, ypač jaunųjų 
mokytojų, tik prasėjusių ar pra
dedančių darbą. Kviečiamas ir 
studentinio amžiaus jaunimas, 
kuriam bus specialios dainų, 
tautinių šokių ir lietuvių kal
bos pamokos. Stovyklos mokes
tis: tėvui — $80, motinai ir jau
nuoliams 13-30 m. amžiaus — po 
$50, vaikams iki 13 m. amžiaus
— po $25. Registruotis reikia 
pas studijų savaitės vadovą J. 
Masilionį, 4632 So. Keating Ave., 
Chicago, IL 60632, USA.

Brazilija
Sao Paulo lietuvius džiugino 

prieš penkerius metus Kristi
nos Valavičiūtės suorganizuo
tas jaunimo “Volungės” choras, 
turėjęs daug pasirodymų ir kita
taučiams. Problemą sudarė va
dovės K. Valavičiūtės pasitrau
kimas nuo antrojo 1983 m. pus
mečio pradžios. “Volungės” cho
ras su savo steigėja ir vadove K. 
Valavičiūte paskutinį pasiro
dymą turėjo birželio 11d. Japo
nų Kultūros Centre surengtame 
Vll-jame tarptautiniame cho
rų festivalyje. Lietuviai apgai
lestavo, kad “Volungė” išsijun
gė iš dainų šventės Čikagoje. 
Naująja “Volungės” vadove yra 
pakviesta Liucija Banytė, lig 
šiol talkinusi chorui kaip akom- 
paniatorė. Tikimasi, kad K. Va
lavičiūtės pradėtas darbas bus 
tęsiamas toliau ir kad jaunimas 
vėl džiugins Sao Paulo lietuvių 
koloniją.
Australija

Lietuviškų Studijų Komite
tas, 361 Tooronga Rd., East Haw
thorn, 3123, ruošia peticiją Aust
ralijos vyriausybei, kad įvestų 
lietuvių kalbos kursą į kurį nors 
universitetą. Peticijai iki birže
lio pradžios jau surinkta 4.200 
parašų, kurių tik vienas trečda
lis tėra lietuvių. Tad lietuvių 
prašymą remia ir kiti Australi
jos gyventojai. Komitetas ypač 
dėkingas * sportininkams, per 
trumpą laiką surinkusiems ke
lis šimtus parašų. Jų rin
kėjai prašomi paskubėti, nes 
paskelbtas vajus jau artėja prie 
pabaigos. Nuo surinktų parašų 
skaičiaus priklausys Australi
jos vyriausybės atliepis į šią 
peticiją.

1981 m. Australijos gyventojų 
surašyme buvo užregistruotas 
5.841 lietuvis. Jie gyveno: New 
South Wales valstijoje — 1.730. 
Viktorijos — 2.033. Queenslando
— 338, Pietų Asutralijos — 1.055. 
Vakarų Australijos — 378. Tas- 
manijoje — 128, Šiaurės terito
rijoje — 13. sostinėje Kanbero
je — 166. Spėjama, kad lietuvių 
turėtų būti daugiau, bet nevisi 
buvo užregistruoti lietuviais. 
Australijoje laikomasi britiš
kos sistemos, kuri neskiria tau
tybės nuo pilietybės. Daugiau
sia remiamasi gimimo vieta. To
kiu atveju į lietuvių sąrašą ne
buvo įtraukta jaunoji karta, gi
musi Australijoje. ALB krašto 
valdybos pirm. inž. B. Bukevi- 
čius pasiūlė Australijos statis

tikos biurui atskirti tautybę nuo 
pilietybės arba įvesti specia
lias etniškumo grupes.
Britanija

Lietuvių Skautų Sąjungos Eu
ropos rajono vadijos posėdis 
buvo sušauktas Nottinghame 
birželio 18 d. Dalyvius pasvei
kino rajono vadas s. S. B. Vait
kevičius. Buvo aptarti artėjan
čios skautų stovyklos liepos 
23-30 d.d. reikalai Lietuvių Sody
boje. Pasirašytas sveikinimas 
rajono vardu sukaktuvinei skau
tų stovyklai Kanadoje. Kitas 
sveikinimas su stovyklautojų 
parašais bus pasiųstas iš sto
vyklos Lietuvių Sodyboje. Skau
tininkas kun. dr. S. Matulis, MIC, 
kalbėjo apie šv. Kazimiero 500 
mirties sukaktį, ragindamas į 
jos minėjimus įsijungti ir skau
tus. Tylos minute pagerbtas JAV 
miręs skautininkas a.a. V. Tal- 
lat-Kelpša.

Mančesterio lietuviai, minė
dami sibirinių trėmimų meti
nes, susirinko prie paminkli
nio lietuvių kryžiaus Mostono 
kapinėse. Dalyvavo apie 70 tau
tiečių, įskaitant ir visų organi
zacijų atstovus su vėliavomis. 
Pagerbti ne tik Sibiro tremti
niai, bet ir čia palaidoti lietu
viai. Bendrą vainiką jiems visų 
organizacijų vardu prie pamink
lo padėjo D. Jelinskas. Minėji
mui vadovavo kan. V. Kamaitis, 
skaitęs maldas, kalbėjęs apie 
lietuvių tautą skaudžiai palie
tusius trėmimus Sibiran, reiš
kęs viltį, kad Lietuva vėl atgaus 
laisvę. Minėjimas užbaigtas gies
me “Marija, Marija”.
Vokietija

A. a. Genė Giedrikaitė-Mika- 
lauskienė, gimusi 1927 m. rugsė
jo 1 d. Biržuose, mirė š.m. gegu
žės 24 d. vienoje Hamburgo ligo
ninėje. Velionė su kitais pabė
gėliais Vokietijon pasitraukė 
1944 m. Turėjo daug vargo, pra
rado sveikatą. Ilgesnį laiką jai 
teko gydytis sanatorijoje. Vė
liau ištekėjo už Jono Mikalaus
ko, susilaukė dukrelės Melani
jos, kuri dabar tėra 15 metų am
žiaus ir mokosi X-je gimnazijos 
klasėje Hamburge. Velionė pa
laidota birželiu 8 d. Hamburgo- 
Oejendorfo kapinėse, dalyvau
jant dideliam būriui lietuvių ir 
vokiečių. Gedulines Mišias kapi
nių koplyčioje laikė kun. V. Šar
ka, vargonuojant dr. R. Lampsa- 
tytei-Kollars, giedant sol. J. 
Scheferiui. Velionės kapas buvo 
papuoštas gausiais gėlių vaini
kais. Laidotuvių dalyviai pa
reiškė užuojantas vyrui Jonui 
ir dukrai Melanijai. Pastarą
ją sutiko globoti gydytoja Liu
cija Pašaitienė. Kuklias šerme
nines vaišes laidotuvių daly
viams surengė Hamburgo Lietu
vių Centro moterys.

Šiemetines Jonines pakeitė 
gegužės 28 d. Romuvoje antrą 
kartą surengta sodo šventė, su
dariusi progą V. Vokietijos lie
tuvių sąskrydžiui. Tokiam rengi
niui yr_a pakankamai vietos Va
sario 16 gimnazijos parke. Bu
vo tikėtasi 400 šventės dalyvių, 
bet dėl nepalankaus oro atvyko 
tik 200. Jų tarpe buvo tolimų 
svečių iš Hamburgo, Luebecko, 
Muencheno, net Olandijos ir 
Belgijos. Diena buvo šaltoka, 
o vėlyvą vakarą prapliupo visą 
gegužės mėnesį Vokietiją ka
mavęs lietus. Šventės dalyviams 
teko bėgti į palapines ir sales. 
Pilies salėje grojo pirmą kar
tą pasirodęs moksleivių orkest
rėlis, vadovaujamas berniukų 
bendrabučio vedėjo Mečio Bui- 
vio. Vargonėliais svečius links
mino pats vadovas Mečys ir M. 
Balaišytė, smuiku — A. Reklai- 
tytė, bosine gitara — R. Dirgė
las, akordeonu — A. Herbstas, 
būgnais —J. Dobilevičius. Šven
tei vadovavo pirmojo tokio ren
ginio sumanytojas inž. J. Sabas. 
Rengėjų komitetui priklausė: 
VL Jaunimo Sąjungos pirm. R. 
Buivienė, M. Buivys, Romuvos 
lietuvių moterų klubo atstovė 
V. Sabienė ir VLB krašto valdy
bos atstovas A. Lipšys. Visas 
Il sios sodo šventės pelnas bu
vo skirtas VL Jaunimo Sąjungos 
atstovų kelionei į pasaulinį kon
gresą Š. Amerikoje. Pelnas ne
buvo didelis, bet jį aukomis pa
pildė kaikurie dalyviai: S. Šim
kus — 500 DM, K. Šereikienė ir 
V. Vilčinskas — po 100 DM, J. 
Stravinskas — 50 DM, R. Gumu- 
liauskas —40 DM.

Lietuvių vaikų vasaros stovyk
la Romuvoje įvyks liepos 24 — 
rugpjūčio 7 d.d. Datos pakeiti
mas padarytas daugumos pagei
davimu. Stovyklon priimami vai
kai nuo 8 iki 14 metų amžiaus. 
Vaikus turi atvežti ir išsivežti 
jų tėvai arba globėjai. Stovyk
lai vadovaus buvęs Vasario 16 
gimnazijos berniukų bendrabu
čio vedėjas Ronald Tesnau, šie
metinė abiturientė Lidija Kai
rytė ir Inga Bitautaitė.



ZITA BERSĖNAITĖ, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė, 
kalba PLB seime Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

Taip gyvena Gudijos lietuviai
Faktai, pateikti pogrindžio “Aušros” 33-iame numeryje

Kokios taikos mums reikia?
P. STRAVINSKAS

Po ilgai nusitęsusių VLIKo 
su PLB valdyba nesutarimų ir 
nesusipratimų Lietuvos laisvi
nimo darbe PLB seimo 1983. 
VI.30 posėdyje VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis ir PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas pra
nešė. kad VLIKas su PLB susi
taikė. Tas taip paveikė seimo 
narius ir didžiųjų Jaunimo 
Centro salę užpildžiusius sve
čius, kad jie visi entuziastin
gu rankų plojimu reiškė 
džiaugsmų bei pritarimų.

Tų pat dienų seimas po pie
tų pertraukos priėmė savo re
zoliucijas, jų tarpe ir dėl 
PLB taikingo sugyvenimo bei 
bendro darbo su VLIKu, sie
kiant Lietuvos išlaisvinimo. 
Ši rezoliucija priimta vien
balsiai. Taigi ji griežtai pri
valoma ir PLB vadovybei.

Kai kas sako, kad kiekviena 
laika yra gera, bet iš tikrųjų 
gera laika yra tik ta, kuri 
yra nuoširdžiai atvira, be jo-, 
kių užkulisinių tikslų, be vad. 
“kovos maskarado”; taika be 
nugalėtojo, be jokio antros 
šalies prievartavimo, be tos 
ar kitos šalies išdidumo, be 
puikybės demonstravimo, be 
ambicijų. Taigi tikra ir gar
binga taika, kokia, tikėkime, 
buvo ir mūsų žymiųjų veiksnių 
VLIKo su PLB.

Aukos radijo programai
Mirus a.a. Jonui-Robertui Si

manavičiui. jo vadovautai progra
mai “Tėvynės prisiminimai” To
ronte paaukojo:

$5(10 — B. V. Švedai: $300 — J.I.A. 
Morkūnai. E. Švėgždienė. L. Švėgž- 
daite; $200 — A. Čiaučionas, O. 
Svari nskieiiė; $190 — L. O.: $150 — 
V .lasas; $100 — O. ,1. Kirvaičiai, 
G. Leskauskienė. O. Pleinienė, 
E I I'unkriai. A. A. Šmigelskiai, 
dr .1 ir A. Sungailos. E. Walen- 
ciej su seimą. P. Žiulys: $85 — A. 
ir Ii Leskauskai: $75 — E. J. Dvi- 
laičiai. i. ir S. Simanavičiai, R. E. 
ir J.Z.R. Stravinskai; $60 — A. A. 
ir V J. R. Leparskai.

$50 — a. D. Baziliauskai, L. I. 
Baziliauskai. J. D. Daniai. E. J. 
Čuplinskai. V Kalendrienė, J. A. 
Lapavičiai. P. Lelis. S. Olekienė, 
.1 B. Morkūnai. J. O. Mickui, R. G. 
Paulioniai; $40 — P. B. Dicevi- 
čiai. .1 G Leskauskai. 1. A. Pakar
pos, dr E. L. Puodžiukai: $30 — 
P. O. Dabkai. O. Juodišius. V. P. 
Melnykai. S.O.R. Obuolevičiai, 
A P. Poškai. J J. Šarūnai. B. A. 
Vukovic; $25 — L Balsys. U. Bleiz 
gienė, I. L. Einikiai. P. M. Krila- 
vičiai. L. Mačionienė, P. L. Muraus
kai. dr A ir S Pacevičiai, E. A. 
Simonavičiai. A B. Žilinskai. J. R. 
Žiūrai! is.

$20_ J. O. Adomaičiai. A. Ape-
ravičienė. J. B. Aukštaitis. Balta
kiai. G Balčiūnienė. O. R. Bere’n- 
tas, T. A. Bilda. V. Birštonas, Da- 
nylė Karta. .1. /■ I ūdzl.al la i. ReV. 
P. Dilys. I W. Drešcriai. M. A. Gar- 
kunai. S. D. Geldys. V. I Gražu
liai. P Gudelis. J. Ilirsch. Pr. Jan
kauskas. B M Jurėnai, J. Karka. 
V. B. Karnilavičiai, V. M. Kazlaus
kai. V Kecorius. E. Kronienė, V. 
Kvedaras. V. L. Kybartai. J I 
Meiklejohn, Mockevičių šeima. C. 
A Pažerunai. M. S. Putrimai, V. 
L. Rutkauskai, K. J. Rugys, A. S. 
Sakus. B. Sapijonienė. E. Senku
vienė. V. Sendžikas, P. Siminkevi- 
čienė. V Siminkevičienė. J. S. 
Skaislys. P J. Skeivalai. A. M. Sku
čai. E. Šlekys, J. Smolskienė. V. 
Stanevičius, Šukevičitis, J. M. 
Vaškevičiai, J. Veta. O. Vėlyvienė, 
R. Woityshin, J. A. Žakas. A. i. Za- 
lagėnai, K. Z. Žebrauskai, U. Ži

Žinoma, tai tikrai parodys 
ateitis: ar abi susitarusios 
šalys savo sutarties laikysis. 
Taikos sutartis yra savęs ver
ta ir prasminga tik tada, kai 
jos laikomasi.

VLIKo ir PLB susitarta prak
tinius Lietuvos laisvinimo 
klausimus aiškintis veiksnių 
konferencijose. Tais klausi
mais, aišku, gali būti ir neaiš
kumų, kuriuos reikėtų aiškin
tis ir diskusijų tvarka. Tokios 
geros valios diskusijos gali 
būti ir mūsų spaudoje, kaip 
jų būna ir kitur, pvz. moksle, 
aiškinantis mokslinę tiesų; 
teisme, sprendžiant bylas; 
įstatymdavystės darbe, ruo
šiant ar kompetentingiems 
organams priimant įstatymus 
ir pan.

Todėl jie galimi ir veiksnių 
konferencijose, kur būtų aiš
kinamasi tie praktiški laisvi
nimo darbo klausimai. Tiktai 
jie turėtų būti taikingi, vieni 
kitų neįžeidžiantieji, nevar
žantieji kito laisvės pasisa
kyti tais ginčijamais laisvini
mo klausimais. Taika, kaip yra 
pasakęs žymusis antikinės Ro
mos oratorius, teisininkas ir 
filosofas Marcus Tullius Ci
cero, yra laisvė ramybėje. To
kia ji turėtų būti ir aiškinan
tis Lietuvos laisvinimo klau
simais.

linskienė, A. M. Žižiai, P. E. Žuliai,
J. Paeevičienė; $15 — A. Domeika,
K. V. Gaputis.

$10 — M. B. Abromaičiai, O. Ado
mavičienė. J. Arštikaitis, H. Appel- 
by, P. Baronas, A. Basalykas, T. 
Bačėnienė, J. Bersėtias, I. .J. Ber- 
žinskai, B. Basys, 1. V. Biskiai, 
J. Birgelis, M. L. Borusai, A. Bra
zys, I. Butėnas, V. Butrimas, S. Če
pas, B. Čirūnienė, J. Dambaras, A. 
A. Gauriai, Z. Girdauskas, J. B. 
Greičiūnas, J. Gudelis. S. Janavi
čius, E. Jaškienė, I. Kairienė, A. 
Kanapka. R. Kačiulis, B. E. Kund
rotai, A. R. Knystautai, P. Krivins- 
kienė, E. Kudabienė, M. Izokaitie- 
nė. A. Matulionienė, A. Masys, J. 
Maziliauskas, J. I. Mickevičius, 
V. Montvilas, M. Normantienė, V. 
Ottai, G. E. Palmer. K. Pauplis, 
O. A. Petrasimai. A. Pranckevi- 
čius. A. Pūkas, A. S. Pundziai, J. 
Rukša, G. Sagevičius, B. Saplys,
A. Sakavičius, A. H. Stepaičiai.
L. V. Rickevičius. A. Sukauskas, 
H. L. Sukauskai. J. A. Šulcai. K. 
Šukevičienė. H. R. Simanavičiai.
B. J. Sriubiškiai, I. Vadauskie- 
nė. J. Vaičeliūnas. S. Vaštokas,
M. Valaitis. L. G. Vyšniauskai. V. 
Žebrauskas. E. Zakarževskienė, D. 
Zulonas, (Neišskaitoma): $6 — J. 
Liveris.

$5 — A. Andrulis, A. Gačionis, 
S. Gailevičius, J. G. Dičpetris, O. 
Indrelienė, V. J. Kairiai, J. J. Ka- 
maitis, V. Paliulis. S. Paulauskie
nė. J. D. Petronis. A. Petkevičius. 
A. Totoraitis. Vėgys, S. A. Zimnic- 
kai; $4 — P. Kariūnas; $3 — M. Ge
gužis, L. Kirkilis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams, o Vytautui Biretai ir 
Leonui Baziliauskui — už aukų 
rinkimų.

Lietuvių radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai"

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Dviejų kunigų mirtys
1978 m. vasarą beveik vienu 

laiku mirė Gervėčių ir Rodū- 
nės kunigai klebonai: Chodyka 
ir Šteinas. Vietoj Šteino dabar 
Rodūnės parapiją valdo kun. 
Sieniavski (ar Šaniavski). Jis 
eina kunigų Šteino ir Ščemirs- 
kio pėdomis — lietuviškų pa
maldų neleidžia. Lietuviškai 
supranta, nes klauso lietuviš
kai išpažinčių. Baigęs Vil
niaus kunigų seminariją, kur 
jam mokantis buvo lietuvių 
kalbos pamokos. Pats pasisakė 
lietuviškai kalbėjęs, tik da
bar primiršęs.

Čia vieta atiduoti pagarbą 
kun. Stanislovui Chodykai. 
Jis, nors save laikė lenku 
(kilęs iš BTSR, pavardė tipiš
kai gudiška), bet lietuviškai 
gerai kalbėjo. Lietuvių ne
skriaudė, laikėsi teisybės, pa
maldas buvo paskirstęs po ly
giai — lenkiškai ir lietuviš
kai. Jis paliko apie save gražų 
atminimą jau iš to laiko, kai 
Vilniaus vyskupu buvo Jurgis 
Matulaitis. Kai tuomet lenkų 
kunigų tarpe šėlo šovinizmas, 
kun. Chodyka jau tada buvo 
lietuviams teisingas.

Apie kunigus iš Lietuvos
Pelesoje, Apse ir kitose 

BTSR vietovėse, kur gyvena 
lietuviai, bažnyčios uždary
tos (išskyrus Gervėčius). Lie
tuviams reikia lankyti lenkiš
kas pamaldas arba, norint gim
tąja kalba pasimelsti ir atlikti 
religines praktikas, reikia 
vykti į Lietuvą už 30 ar dau
giau km. Susisiekimas nepri
derintas, nepatogus. Esant 
tokiai padėčiai, atsirado ku
nigų, kurie slapta atvyksta 
pas BTSR lietuvius ir čia jiems 
suteikia religinius patarnavi
mus: laiko šv. Mišias, sako pa
mokslus, klauso išpažinčių, 
dalija Komuniją ir t.t. Pamal
dos laikomos privačiuose na
muose arba kapinėse. Rizikuo
ja ir kunigai, ir tikintieji, 
pas kuriuos namuose vyksta 
pamaldos. Bet kitos išeities 
nėra. Kol nebus atidarytos 
bažnyčios ir nebus leista 
kunigams aptarnauti tikin
čiuosius lietuvius gimtąja kal
ba, toksai kunigų lankymasis 
yra būtinas, nors kaikam dėl 
to ir tektų nukentėti.

Gegužinės pamaldos
Pelesos, Pavalakės ir kituose 

lietuvių kaimuose rengiamos 
gegužinės pamaldos. Susiren
ka apie 50 žmonių, o sekma
dieniais net iki 100. Ir Pele
soje, ir Pavalakėje pamaldos 
vyksta dviejuose namuose, nes 
į vienus nesutelpa. Sekmadie
niais atvyksta ir kunigas iš Lie
tuvos. Ypač gražiai praeina pa
maldos Pavalakės kaime, ku
riame nuo seno yra susidaręs 
13 ar 17 dainininkų kolektyvas. 
Šis kolektyvas su lietuviško
mis dainomis lankėsi Vilniuje 
ir Kaune. Nuvyksta šios gražia
balsės dainininkės ir j BTSR 
miestus, kur vietiniams gyven
tojams, nors lietuviškai jau 
užmiršusiems, jų lietuviškos 
dainos patinka. Buvo jos ir 
Gardine apsilankiusios, kur 
laimėjo premiją. Galima įsi
vaizduoti, kaip įspūdingai pra
eina gegužinės pamaldos, at
liekamos tokių giesmininkių.

Kryžius nelaisvės 
dienoms atminti

1981 m. liepos mėn. viena 
naktis Pelesoje buvo įspūdin
ga. Vienas pelesietis padirbo 
7 metrų ilgio medinį kryžių. 
Jį reikėjo nugabenti 2 km. į 
jam skirtą vietą. Kad nepaste
bėtų priešo akis, kryžius bu
vo perneštas naktį apie 1 vai. 
Jį nešė 13 jaunuolių (vyrų ir 
mergaičių). Naktis buvo visiš
kai tamsi, tik kelio gabalą at
sitiktinai apšvietė sunkveži
mio prožektorius. Paskirtoje 
vietoje jaunimas iškasė duo
bę, ir kryžius pakilo į dangų. 
Dabar prie jo žmonės nuolat 
meldžiasi, visuomet yra gėlių. 
Pastatytas tokioje vietoje, kur 
valdžiai mažiau kristų į akis. 
Gal nebus sunaikintas?

Pelesa
Pelesoje veikia aštuonmetė 

mokykla, rusiška. Dėstomos 
lietuvių ir gudų kalbos. Lietu
vių kalbos pamokas lanko apie 
80% mokinių, gudų — 20%. Lie
tuvių kalbos būna 2-3 pamokos 
savaitėje (nuo III klasės). 
Prieš keletą metų Pelesos apy
linkėje dar veikė rusiška aš
tuonmetė mokykla Paditvio 
kaime (Paditvys yra apie 8 km. 
į pietryčius nuo Pelesos), kur 
irgi kaip dalykas buvo dėsto

ma lietuvių kalba. Dabar ši 
mokykla panaikinta. Kai mo
kinių tėvai skundėsi, kad nė
ra arti mokyklos, jiems buvo 
nurodytas rusiškas interna
tas Rodūnėje. Rodūnės mokyk
la rusiška, lietuvių kalba 
kaip dalykas joje nedėstoma.

Šiame ir ankstyvesniuose 
leidiniuose nusiskundžiama, 
kad BTSR nėra lietuvių inte
ligentų, kad baigę Lietuvoje 
mokslus ten ir pasilieka dirb
ti. Dabar Pelesos agronomu 
dirba vietinis lietuvis (iš 
Pavalakės kaimo) Viktoras 
Stračinskas. Be to, jis studi
juoja Lietuvos žemės ūkio aka
demijoje agronomiją, šiuo me
tu lanko V kursą. Jo motina 
tikra lietuvė, gražiai lietuviš
kai dainuoja (bet nuo Pavala
kės dainininkių kolektyvo ša
linasi), tėvas irgi gerai lietu
viškai kalbėjo. Gaila, kad pe- 
lesiečiai Viktoru nelabai 
džiaugiasi, nes jis su jais lie
tuviškai nekalba (kalba tik ru
siškai).

Boltiškės
Prieš kelerius metus Pele

soje buvo liūdnai pagarsėjusi 
kolchozo pirmininkė lenkė Ži- 
linskaja, kuri už kalbėjimą 
lietuviškai bausdavo piliečius 
piniginėmis baudomis. Dabar 
jos tradiciją tęsia Boltiškių 
apylinkės (Varenavo raj.) pir
mininkė Janina Markei. Jinai 
tuos, kurie apylinkės būstinė
je sukalba lietuviškai, veja 
lauk.

Ramaškonys
Iš šio kaimo (Varenavo raj.) 

kelios šeimos, kuriose lietuviš
kai jau nekalbama, leidžia sa
vo vaikus mokytis į Lietuvą, j 
mokyklas su lietuvių dėstomą
ja kalba. Vaikai greitai išmoks
ta lietuvių kalbą ir neatsilie
ka moksle, net būna pirmūnais. 
Iš tokių viena mergina jau yra 
baigusi vidurinę mokyklą ir 
dabar eina Vilniuje augštuo- 
sius mokslus. Sektinas pavyz
dys kitoms BTSR sugudėju- 
sioms šeimoms.

Laiškas iš Pelesos
1979 m. vasarą Pelesoje dir

bo TSRS MA slavistikos ir bal
tistikos instituto ekspedicija, 
kuriai vadovavo žymus moksli
ninkas V. Toporovas. Ekspedi
cijoje dirbo ir jo žmona, seno
vinės sanskrito kalbos specia
listė, išvertusi į rusų kalbą 
“Rigvedą” ir kt. Mūsų trobose 
buvo galima sutikti ir T. Sud- 
nik — lingvistę, jau daug kar
tų lankiusią lietuviškus kaimus 
BTSR, mokančią lietuvių kal
bą. Ekspedicijos dalyviai ne tik 
žymūs mokslininkai, bet ir ne
paprastai nuoširdūs, paprasti 
ir geri žmonės. Mes džiaugė
mės, kad jie lankosi mūsų na
muose, domisi mūsų kalba, dai
nomis, buitimi, mūsų džiaugs
mais ir rūpesčiais.

Tomis valandomis, kai teko 
su jais bendrauti, mes jautė
me pagarbą ir rusų, gudų bei 
ukrainiečių tautoms, kurioms 
atstovavo šie žmonės. Ir džiau
gėmės, kad kultūringi slavų 
tautų žmonės supranta ir ger
bia mūsų kultūrą. Mes net ne
suvokiame, kokios gražios mū
sų dainos, kiek daug moksli
ninkams pasako net tokie pa
prasti vaikiški žaidimai, 
kaip “Aguonėlė”, įprasti kas
dieniniai žodžiai ir net visų 
užmiršta pakely iš Pelesos į 

Prisimenant velionę JOAN;). PAULIONYTę (dešinėje), Londone, ()nt„ 
dalyvavusią lietuviškoje veikloje. Nuotraukoje ji susipažįsta su 1970 m. 
Lietuviu Dienu leidiniu. Šalia jos — KRISTINA AUŠROTAITĖ

Pavalakę esanti kūdra. Jie 
vienodai smalsisi klausinėjo 
ir senukus, ir vaikus, domė
josi mūsų šeimų ir kaimynų 
santykiais. Todėl nenuosta
bu, kad labai greitai mes pa
jutome vieni kitiems abipusę 
pagarbą ir norą padėti. Susi
klostė natūralūs žmogiški san
tykiai, išnyko nepasitikėji
mas. Buvo ramiai dirbama, 
įrašomos dainos, pasakojimai, 
įvairios kaimietiškos buities 
smulkmenos — žodžiu, ekspe
dicija sėkmingai dirbo.

Bet rusų mokslininkų pasi
rodymas Pelesoje ir susidomė
jimas mūsų kultūra sukėlė bai
mę ir sąmyšį vietinės valdžios 
organams. Tuoj suskambėjo 
skambutis iš Pelesos į rajoną, 
o iš ten atskubėjo visas liau
dies kultūros “puoselėtojų” 
būrelis, išsigandęs, kad ne
būtų nušviesti jų nešvarūs 
darbai ir pastangos nuslopinti 
visa, ką mokslininkai kaip tik 
nori išsaugoti. Ten buvo ir 
Varenavo rajono liaudies švie
timo skyriaus vedėjas, rajono 
vykdomojo komiteto, saugumo 
komiteto atstovai su Pelesos 
apylinkės atstove, jau mums ži
noma Žilinskaja priešaky. Be
lieka tik stebėtis šių žmonių 
nekultūringumu, įžūlumu, su 
kuriuo jie įsiveržė j ekspedi
cijos dalyvių stovyklavietę 
Pelesos mokykloje. Be pasi
sveikinimo jie puolė kratyti 
kambarius, šmirinėjo tarp as
meninių daiktų ir tik gerokai 
vėliau prisistatė, kas jie esą. 
Reikalavo kažkokių leidimų, 
kažkokių popierių, nors ekspe
dicijos vadovas ir pateikė 
TSRS MA nukreipimą bei ko
mandiruotes. Buvo gėda vi
siems ten buvusiems matyti 
tokį niekingą elgesį. Visus 
surašę, tame tarpe ir atvyku
sius į tėviškę pasisvečiuoti 
vilniečius, prigrasinę išbil
dėjo. Ekspedicijos dalyviai 
dabar patys akivaizdžiai įsi
tikino, kokius pažeminimus 
turi kęsti mūsų kaimiečiai, 
tik dar žymiai įžūlesnius ir 
skaudesnius. Mokslininkai da
bar jau stebėjosi, kaip dar 
ligšiol žmonės čia kalba lie
tuviškai ir turi savy jėgų 
priešintis šitam smurtui.

Nežiūrint prigrasinimų, jau 
tą patį vakarą Pavalakės kai
me skambėjo lietuviškos dai
nos, vaikai šoko “Aguonėlę”, 
senukai pasakojo nuostabias 
jų gyvenimo istorijas ir iki 
vidurnakčio neblėso draugiški 
pokalbiai. Lyg nieko ir nebū
ta. O gal mes jau perdaug pri
pratę prie visokių įžeidimų 
ir tiesiog jų nepaisome. Gyve
name kaip gyvenome. Dainuo
jame kaip dainavome.
Lietuvos žemės ūkio akademija

1977 m. gale šioje aukštoje 
mokykloje pasirodė skelbi
mas, jog renkamos ir perka
mos knygos Baltarusijos TSR 
lietuviams. Knygų rinkimą or
ganizavo profsąjungos vietos 
komitetas. Daugelį nustebino 
toks skelbimas po to, kai bu
vo represuoti asmenys, kurie 
padėjo BTSR lietuviams išlai
kyti jų tėvų kalbą. Kaikas 
pagalvojo, jog tai provokaci
ja — norima išaiškinti tuos, 
kurie rūpinasi BTSR lietu
viais. Gal tai ir buvo provoka
cija, nes surinktos knygos 
buvo pasiųstos ne į BTSR. bet 
Lenkijon.
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Pavojingi maisto ir vaistų mišiniai
Kaikurios tariamai nekaltos kombinacijos gali būti mirtinos

“Catholic Digest” 1983 m. 
birželio nr. išspausdino Alan 
D. Haas straipsnį “Don’t mix 
these foods, these drugs”, ku
rio sutrumpintą vertimą čia 
pateikiu.

Jaunas advokatas, turįs augš- 
tą kraujo spaudimą ir daug sko
lų, kenčia sunkius galvos 
skausmus. Palengva jis įprato 
imti aspiriną su stikline apel
sinų sunkos, tikėdamasis pa
gerėjimo. Po keleto mėnesių 
jis buvo nugabentas į ligoni
nę su kraujuojančia opa (ul
cer).

Turįs labai atsakingą darbą 
perdidelio svorio administra
torius laikėsi labai griežtos 
dietos, valgė daug ropių, bro
kolių, salotų ir kitų daržovių. 
Jį ištiko apopleksija.

Prislėgtos psichinės būsenos 
namų šeimininkė surengė 
kviestinius > pietus, per ku
riuos ji suvartojo daug alaus, 
vyno, sūrio ir dešrelių. Po ke
lių valandų ji pradėjo vemti, 
susmuko ir mirė.

Visi šie trys asmenys buvo 
aukos biocheminės katastro
fos, įvykusios dėl klaidingo 
sumaišymo paprastai prirašo
mų vaistų su kasdieniniu mais
tu. Jauno advokato atveju apel
sinų sunkos ir aspirino padidė
jęs rūgštingumas sugraužė 
plėvelę, saugančią skrandį.

Perdidelio svorio adminis
tratorius jau anksčiau turėjo 
priepuolį ir ėmė prieškrešu- 
linius vaistus “Coumadin", kad 
išvengtų kraujo krešėjimo ir 
kito priepuolio. Bet daržovių 
rūšys ir neįprasti jų kiekiai, 
kuriuos jis suvartodavo savo 
dietoje, neutralizavo vaisto 
veikimą, ir greitai ji ištiko 
sekantis priepuolis.

Namų šeimininkė ėmė auti 
depresinį vaistą “Marplan", 
priklausantį “MAO-inhibitors” 
vaistų grupei. Jos vartojami 
sūris, dešrelės, vynas ir alus 
turi didelius kiekius tirami- 
no — medžiagos, kuri, susijun
gusi su MAO antidepresiniu 
vaistu,yra mirtina.

Kenksmingi maisto ir vaistų 
mišiniai paprastai nesudaro 
grėsmės gyvybei, bet gali tu
rėti rimtų pasekmių. Kaikuris 
maistas tiesiog yra priešingas 
specifiniams vaistams. Kiti 
sumažina, uždelsia ar perdaug 
padidina veiksmingumą vais
to, patekusio į kraujo apyta
ką. Kiti vaistai kliudo mais
to virškinimą.

Žalingą maisto ir vaistų są
veiką reikėtų žinoti. Čia ke
letas pavyzdžių.

, Ligoniai, vartojantys sky
dinės liaukos (thyroid) vais
tus, turėtų būti atsargūs su 
ropėm, kopūstais, briuseli- 
niais kopūstais. Visas šis mais
tas kliudo skydinės liaukos 
hormono gamybą i r gal i sukelti 
gūžį.

• Vartojant betkokį pieno 
gaminį su antibiotikais labai 
sumažinamas antibiotikų 
veiksmingumą.

• Vaisių sultys ii’ karbona
tinė soda, imama su penicilinu, 
gali labai sumažinti vaisto 
veiksmingumą.

. Perdidelis vartojimas 
rūgštį neutralizuojančių pre

paratų (antacids), kaip soda 
(sodium bicarbonate), jeigu 
imamas su pienu, pas kaiku- 
riuos asmenis gali sudaryti 
perdaug kalcijaus.

• Daug valgant maisto, 
turinčio gausiai vitamino K, 
kaip kepenys ir lapuotos 
(leafy) žalios daržovės, gali 
sumažinti antikrešulinių vais
tų veikimą.

• Žmonės, imantieji vais
tus, labai tirpdančius rieba
lus, kaip “Valium” ar “Lib
rium”, turėtų vengti riebaus 
maisto, nes vaistai gali būti 
blogai absorbuojami.

Žinoma, ne kiekviena maisto 
i ir vaistų sąveika yra bloga. 
Kartais maistas gali priešin
tis nepageidaujamoms antra
eilėms vaistų pasekmėms. Pvz. 
vartojantieji ilgą laiką šlapu
mą skatinančius vaistus (diu
retics) gali pajusti potašo sto
ką. Todėl jie reguliariai turė
tų vartoti maistą, turintį daug 
potašo, kaip razinkos, figos, po
midorai, apelsinai ir bulvės.

Jei pavojingos kaikurios 
maisto ir vaistų kombinacijos, 
tai alkoholio maišymas su vais
tais gali būti dar pavojinges
nis. Alkoholis negali būti mai
šomas su antibiotikais, anti- 
krešuliniais vaistais, antihis- 
taminais, antidiabetiniais 
vaistais (įskaitant insuliną), 
augšto kraujo spaudimo ir ra
minančiais vaistais.

Kaikurių vaistų kombinacija 
su kitais vaistais irgi gali bū
ti pavojinga. Aspirinas, ima
mas kartu su antikrešuliniais 
vaistais, gali sukelti krauja
vimą. Tetraciklinas yra ne toks 
veiksmingas, jei imamas su 
rūgštį neutralizuojančiais 
vaistais. Antidepresiniai, ra
minantieji vaistai, migdomo
sios tabletės ir antihistami- 
nai gali sukelti problemas, 
jeigu imami vieni su kitais.

Vaistų vartotojai jau dabar 
privalo:

• Pasiteirauti pas gydyto
ją, ar imti vaistą su maistu, 
ar tarp valgių; ar yra tam tik
ras maistas, kurio reikėtų 
vengti ar kurį reikėtų valgyti. 
Pasakykite gydytojui, kokius 
vaistus (įskaitant aspiriną) 
jau imate.

• Tiksliai vykdyti gydytojo 
nurodymus; pasakyti apie bet- 
kokius neįprastus ženklus, pa
stebėtus valgant tam tikrą 
maistą.

• Pasiinformuoti pas savo 
vaistininką.

• Neimti jokių vaistų su vai
sių ar daržovių sultimis, karbo
natiniais gėrimais ar kofeino 
gėrimais, jeigu kitaip nenuro
dyta; vietoje jų išgerti pilną 
stiklinę vandens.

• Nemaišyti jokių vaistų 
su alkoholiu.

• Laikytis maistingos, ge
rai išbalansuotos dietos.

• Imti vaistus su šaukštu 
uogienės ar drebučių (želė), 
jeigu jų skonis yra nemalonus.

• Klausti gydytoją, ar nerei
kia vitamino ar kurio minera
lo priedo, jeigu reikia imti bet- 
kokius vaistus ilgą laiką.

• Vengti betkokių vaistų, 
įskaitant alkoholį, kofeiną ir 
nikotiną nėštumo laikotarpyje.

Paruošė J. Str.



Literatūrinės kritikos pėdomis

Daubose ir
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

V
Prof. A. Maceinos, rašyto

jo A. Kairio ir kritiko V. Nat
kevičiaus diskusijos, vertinan
čios Griniaus kūrybą ir kriti
ką, yra dalykinės. Natkevičius 
vykusiai aprašė Griniaus “inte
gralinio metodo” (matmens) 
sampratą kritikoje (Dr. Jono 
Griniaus literatūrinė kritika, 
“Aidai”, 1981 m., 6 nr.), paci
tuodamas esminius kritikos 
teorijos bruožus Griniaus žo
džiais, ne juos savais žodžiais 
atpasakodamas. (Tik vienu at
veju aš manyčiau, kad tiksliau 
būtų pozityvistinį aspektą pa
vadinti sociologiniu).

Man patiko Natkevičiaus stu- 
dijėlė, ypač ta prasme, kad ji
sai nepaliko Griniaus kritikos 
teorijos kaboti ore. Konkrečiai 
ir patikimai jis įrodė, jog Gri
nius, vartodamas savo metodą, 
giliau ir esmingiau atskleidė 
nagrinėjamą kūrybą nei tie, 
kurie vartojo marksistinį ar 
formalinį (estetinį) metodą. 
Dar daugiau: sakyčiau, kad 
Natkevičius “rehabilitavo” 
Grinių net prieš savo norą.

Tačiau Natkevičiaus Griniui 
prikišamas “pasaulėžiūrinių 
ir dorinių vertybių suabsoliu
tinimas” yra vargiai įrodomas. 
Kai Grinius, diskutuodamas su 
prof. D. Valiukėnaite, rašė, 
jog “... estetinės-literatū- 
rinės vertybės nestovi nei visa- 
žmogiškų vertybių viršūnėje, 
nei nėra visai nepriklausomos 
nuo kitų”, tai Natkevičius 
sprendžia, jog “tai yra klaida, 
kuri turi reikšmingų pasek
mių”.

Tiesa, kad ši Griniaus nuo
monė turėjo reikšmingų pasek
mių, bet netiesa, jog ta nuo
monė yra klaidinga (jau vien 
todėl, kad nuomonių teisingu
mas ar klaidingumas neįrodo
mas moksliniais duomenimis).

Valiukėnaite yra nuoširdi, 
nors polemiška, sakydama, jog 
Griniaus “karinga krikščiony
bė ir antikomunizmas ne kar
tą padarė jo kritiką, spren
džiant anglų-amerikiečių stan
dartais, negaliojančia”.

Viena prasme šis teiginys 
išreiškia tiesą, kita prasme jis 
implikuoja klaidą. Tiesa, kad 
didžioji dalis amerikiečių kri
tikų peiktų Griniaus pažintą 
tikrovę vaizdavimo sąskaiton, 
t.y. jie vadovautųsi uždaru es
tetiniu požiūriu. Tuo pačiu jie 
ir klystų. Neturėdami matmens 
komunistinei tikrovei matuoti, 
dažnai jie melagingą tikrovę 
laikytų tikra, ne propagandi
ne.

Beje, jie jautrūs nacinei tik
rovei, o į kominizmą dažnai jie 
tebežvelgia viena akim pri
merkta ar visai užmerkta, kai 
tuo tarpu Grinius tą tikrovę 
abiem akim pažino keliais de
šimtmečiais anksčiau už Solže- 
nicino amerikiečiams praver
tą uždangą. Tad šiai klaidai 
yra atvira ir Valiukėnaite 
drauge su kitais jos kartos kri
tikais.

Atsakydamas į iššauką, Gri
nius galėtų nuoširdžiai atkep- 
ti: karingas Valiukėnaitės lai- 
cizmas (jei ne antikrikščiony- 
bė) ir naivi pažiūra į totaliz- 
mą (ar jos antiantikomuniz- 
mas) nekartą padaro jos kriti
ką, sprendžiant integralinio 
metodo standartais, negalio
jančia.

Valiukėnaitės straipsnis, 
cituotas Natkevičiaus, patiki
mai apžvelgia šešetą kritinių 
srovių. Bet kai pati kritikų 
kritikė (neutralus žodis) for
malinį (“tikrąjį”) metodą tai
ko lietuvių literatams, neran
da nė vieno kritiko, tik recen
zentus ir apžvalgininkus. Vis- 
dėlto griežčiausią žodį ji nu
kreipia prieš Grinių. Jos nuo
mone, Griniui “literatūra yra 
vien religijos tarnaitė”. Ji aiš
kina Griniui, jog “literatūra 
ne pamokslas ar propaganda” 
ir t.t. Deja, tiesiogiai šių prie
kaištų ji niekuo nepagrindžia. 
(Kad Grinius yra humanistas 
ar krikščioniškas humanistas, 
neįrodo, jog jis eventualiai 
neskiria literatūros nuo reli
gijos, pamokslų ar propagan
dos).

Giliąja prasme ir formalinis 
metodas nėra koks nors neu
tralus, bešališkas, atšokęs 
nuo žemės dalykas. Ir juo be
sivadovaujantis kritikas (ar 
rašytojasK .tteišvengia pasau
lėžiūrinių implikacijų. Dažno 
esteto pasaulėžįūrą galima

kalnynuose
vadinti antipasaulėžiūrine 
pasaulėžiūra.

Man atrodo, kad ir Valiukė- 
naitė tai jaučia. Tik jai visdėl- 
to atrodo, kad formalinis kri
tikas išlieka objektyvus. Aš 
tuo netikiu. Na, sakysime, du 
kritikai išgvildeno ir surado 
vieną ir tą patį veikalą, įkū
nijusį formalinio metodo idea
lą, kai turinys ir forma sudaro 
nedalomą vienybę. Visdėlto 
jų nuomonės išsiskirs, kai teks 
nustatyti vienybės tobulumo 
laipsnį. Tai ir bus subjekty
vu, net jeigu judviejų pasaulė
žiūros sutaptų.

Dar daugiau subjektyvumo 
rasime, kai pvz. ateistas kri
tikas nagrinėja tikinčiojo kū
rybą. Ir tai vien dėlto, kad jis 
mažiau nusimano teologinėje 
srityje, net jeigu jis ir kontro
liuoja save. Didžioji kritikų 
dalis nesugeba paslėpti savo 
apatinukų.

VI
Nihilizmo ir hermetikos žo

džiai, kuriais Grinius charak
terizavo “svetimojo” ir “savo
jo” kūrybą, pavirto baubais, 
gąsdinančiais daubas ir kalny
nus.

Keliais atvejais Grinius ra
šė, jog reikia mylėti kiekvie
ną žmogų, bet smerkti žmonių 
blogus darbus ar ideologijas. 
Teorijoje tai yra, sakyčiau, 
savaime aiškus dalykas, nors 
praktiškai sunku žmogų išskir
ti nuo jo veiksmų. Iš to kyla 
nesusipratimai.

Visdėlto aš tvirtinčiau, kad 
nei Grinius, po Škėmos mirties 
vertindamas pastarojo kūrybą, 
nešoko ant mirusiojo karsto, 
kaip mirusiojo gražbyliai gy
nėjai tikina, nei Maceina ar 
Natkevičius, Griniaus mirties 
metinių proga paskelbę savo 
kritiką apie Griniaus kūrybą 
bei kritiką, nenusižengė spau
dos etikai (nekrologiniams 
lūkesčiams), kaip A. Kairys 
įtaigojo jau pačiu straipsnio 
pavadinimu (Žmogui apginti, 
“TŽ”, 1982.IV.1-8). Straips
niai nelietė asmenų, o nagri
nėjo jų kūrybą. Tik Maęeina, 
“sklaidydamas” “Stella maris” 
protagonistą, vienoje vietoje 
užuomina atsisuka į paties kū
rėjo asmenį, bet tai jokiu bū
du neimplikuoja reikalo ginti 
tą asmenį, nes jo niekas neįžei- 
dė. (Būtų visai kitas dalykas, 
jei kas nors Škėmos Garšvą bū
tų tapatinęs su jo kūrėju).

Kadangi pasaulėžiūriniai 
atšvaistai bei subjektyvumas 
meno kritikoje (ir aplamai kū
ryboje) yra neišvengiami, tai 
reikia suprasti ir pateisinti 
tuos, kurie išreiškė savo nei
giamą nuomonę apie “Kryžius” 
ir apie “Baltą drobulę”, nors 
nei viena, nei kita pusė nebū
tų aplenkusi estetinio meto
do.

Beje, liberalai turėtų būti 
atviresni visokioms pažiūroms 
ir, galimas dalykas, jie yra, 
bet tik su viena sąlyga: kad 
tos pažiūros nebūtų konserva
tyvios. Konservatyviesiems 
sunkiau priimti kitas pažiū
ras jau vien dėlto, kad jie 
mano suradę galutinę tiesą. Ki
taip sakant, visus veikia iš
ankstiniai nusistatymai. Tad 
ir Griniui vien nihilistinės 
pasaulėžiūros “piršimas”, ku
rį jis išskaitė “Baltoj drobu
lėj”, tapo išankstine priežas
timi atmesti romaną dar prieš 
gilinimąsi į “gryną” estetinę 
vertę. Kai tauta pavergta, kai 
tėvynėje smurto maras tebe- 
siaučia, išeiviai neturi teisės 
skandintis Garšvos hedoniz
me. Griniui nesvarbu, ar šį jo 
credo Maceina vadintų patrio
tų sukilimu, nesvarbu, ar kas 
kitas jame įžiūrėtų kokį kitą 
karingą “izmą”. Iš esmės dėlto 
Grinius nepraranda literatū
ros kritiko nuopelnų.

Tačiau apgailėtina, kad iš 
dalykinės pereita į asmeninę 
plotmę. Grinius savo oponen
tų nepravardžiavo, gi pasta
rieji nepašykštėjo Griniui šių 
epitetų: “katalikas”, “krikš
čionis”; jam priskirta “karin
ga krikščionybė”, “antikomu
nizmas”, “siaura katalikybė”, 
lietuvių “krikščionybės primi
tyvumas” .. . Beje, pastarąjį 
pravardžiavimą atrėmė A. Kai
rys, tad man tenka paliesti ki
tus.

Amerikiečių “standartai” 
antikomunisto žodį padarė 
baidykle, dažnai tapatinama 
kone su naciu. Įdomu, kaip 
pakitusi būtų Valiukėnaitės 
mintis, jeigu ji Griniui pri-
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skirtą “antikomunizmą” būtų 
pakeitusi Griniaus “antiprie- 
vartine laikysena”. (Nepamirš
tina, kad Grinius rūpinosi 
socialiniu teisingumu pagal 
popiežių enciklikas,, kai tuo 
tarpu komunistai pagrindžiai 
rūpinasi policine galia). Ma
nau, kad ir pati Valiukėnaite 
sutiks, jog tuo pakeitimu jos 
mintis taptų moksliškesnė, 
nors, be abejonės, prarastų 
šmaikštų propagandinį ge
luonį.

Kiek pastebėjau, nė vienas 
priekaištautojas nestudijavo 
teologijos, bet išskiria Gri
nių “kataliką” nuo “krikščio
nies”, tik konkrečiai nenuro
do, iš kurių sakinių rado Gri
nių išpažįstantį savo tikėjimą. 
Būtų įdomu išgirsti iš pravar- 
džiuotojų, kaip “katalikas” 
Grinius, įvertindamas protes
tanto (“krikščionies”?) K. Do
nelaičio kūrybą, išsiskyrė iš 
kitų tikėjimų kritikų ir kokią 
žalą padarė. Būtų dar įdomiau 
išgirsti, kaip ir kur neutralūs 
kritikai sukūrė “plačią” kata
likybę, Grinių pasmerkdami 
atstovauti “siaurai kataliky
bei”. Ar tas platus tikėjimas 
būtų susijęs su Roma, ar be 
jos, ar prieš ją? Ar tikėjimas 
bus platus, jei skatins abor
tus, poligamiją? Atsakymą į 
šiuos konkrečius klausimus 
turbūt greičiau sulauksiu iš 
Alicijos (Alice in Wonderland), 
bet ne iš pačių priekaišti- 
ninkų.

VII
V. Natkevičius komentuoja, 

jog ne tik “svetimieji”, bet ir 
Griniaus draugai jam prikai
šioję “nemokėjimą lietuviškai 
rašyti ir praradimą betkokios 
nuovokos literatūros kūriniui 
vertinti”... Kažkodėl V. Nat
kevičius neišvardija tų drau
gų, o juos dengia “kultūrinių 
priedų” autoritetais, kurių 
“neapykanta velioniui” “prasi
veržusi siautuliu”.

Retai aš tausoju dienraščių 
skiltis, bet kaip tik anuo metu 
aš tas “siautulio” skiltis išsi- 
kirpau ir drauge su užuojautos 
žodžiais oro paštu pasiunčiau 
Griniui. Man tada atrodė ir 
dabar atrodo, kad Grinius to 
siautulio neužsitarnavo.

1. Aš nežinau tokių Griniaus 
draugų, kurie prasiveržė nei
giamu žodžiu, išskyrus buvusį 
“Draugo” kultūrinio priedo 
red. K. Bradūną.

2. Tas “prasiveržimas” man 
sudarė patį blogiausią įspūdį 
to dienraščio poros dešimt
mečių publicistikoje. Visas 
tris to pasisakymo pastraipas 
aš atmečiau kaip nepagrįstas.

3. Pagrindinė to išpuolio 
priežastis, kiek aš, nutolęs nuo 
centrų galėjau iššifruoti, buvo 
Griniaus vertinimas poeto Bra- 
dūno poezijos, kurią jis prisky
rė prie hermetinės kūrybos. 
Grinius tokio pobūdžio kūry
bą vertino neigiamai, o aš, kaip 
daugelis kitų, ją kaip tik dėl 
to laikau gera.

Hermetikos žodis daugia
prasmis, susijęs su atsiskyri
mu, išskirtinumu. Man rodos, 
kad aplamai poeziją galima iš
rikiuoti skalėje nuo labiau
siai hermetinės (individinės, 
išradingos, intelektualios . ..) 
ligi eilinės liaudies dainos, 
gal nuo T. S. Elioto ligi Mairo
nio. O Bradūno poeziją dėl 
įvaizdžių įmantrumo aš įri- 
kiuočiau tos skalės viduryje 
ir jį laikyčiau moderuotos 
hermetikos atstovu, t.y. la
biau sofistikuotu poetu. Her
metiškieji yra “poetų poetai”, 
bene ilgiausiai išsilaiką li
teratūros istorijose. (Jei aš 
turėčiau bent trupinėlį talen
to, sukčiau į hermetiką . . .). 
Net jeigu Grinius ir būtų su
klydęs savo klasifikacijoje, 
minėtas siautulys yra ne Gri
niaus, o Bradūno problema.

4. Nei Bradūnas, nei Natke
vičius nesuprato Griniaus, 
kai tas analizavo rašytojo P. 
Jurkaus “Juodvarnius”. Tik 
vienu atžvilgiu — žinomos pa
sakos atmainų praturtinimu 
kritikas rado Jurkų pralen
kiant S. Nėrį ir V. Mykolaitį- 
Putiną. Jurkaus poemos recen
zija nėra panegiriška, nes jo
je kritikas pasigenda “adek- 
vatiškos” formos, net kerta iš 
peties: “Tačiau gal labiausiai 
poemą praskiedžia netaupy- 
mas žodžių, kai poetas kokį 
nors įvykį aiškina per pla
čiai . . . arba kai jau pasa
kytą mintį kitoje strofoje

(Nukelta į 7-tą psl.)

Šeštojoje Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje jungtinis suaugusių choras Nuotrauka J. V. Danio

Svarbiausias II PLD renginys

Spalvingoji, dinamiškoji dainų šventė
ALFONSAS NAKAS

Po beveik savaitę truku
sio PLB seimo, po sporto var
žybų, po visokių II PLD proga 
rengtų parodų ir parodėlių, 
renginių ir renginėlių, 1983 
m. liepos 3 d. išaušo trims 
masiniams pasaulio lietuvių 
susibūrimams: vėlyvą rytmetį 
— pamaldoms, kurias laikė 
Čikagos kardinolas Bernar- 
din; ankstyvą popietę — JAV 
ir Kanados lietuvių VI dainų 
šventei; vakare - pabaigtu
vių baliui.

Šeštoji JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventė buvo pats 
didžiausias ir reikšmingiau
sias II PLD renginys. Ji įvyko 
netoli Čikagos vidurmiesčio, 
University of Illinois pavil
jone, Racine ir Harrison gat
vių sankryžoje. Prasidėjo ab
soliučiai punktualiai 2.00 
v.p.p. ir, vidury programos 
padarius 22 minučių pertrau
ką, užbaigta 5.15 v.p.p. Šį ren
ginį bandysiu aprašyti laiky
damasis chronologinės tvar
kos, kaikur perpindamas sa
vais komentarais.

Keletą minučių prieš 2 v. 
dar vėluoti pratusiai publikos 
daliai vietas besirenkant, are
noje priešais choristams skir
tas pakopas susėdo orkestro 
dalyviai, o jų priešaky — gar
bės svečiai. Programos vado
vė dr. Vitalija Vasaitienė 
ten stojo prie gerai veikian
čio mikrofono. Gal porą minu
čių prieš nustatytą laiką pa
sigirdo muzika ir pranešėjos 
balsas. Įnešta JAV, Kanados ir 
Lietuvos vėliavos. Ėmė žygiuo
ti choristai. Pirma jaunučiai, 
po žygio užėmę kėdes vakari
niame arenos gale; paskui vy
resnieji, arenos pakraščiais 
ratą apsukę, nuėjo į rytinį 
paviljono pakraštį ir rikiavo
si ant pakopų.

Kiekvieno choro priešakyje 
buvo nešamas transparentas 
su pagrindine informacija: 
choro pavadinimas ir vieto
vė, kurioje choras gyvuoja. 
Kas transparentuose surašyta, 
per mikrofoną vis skelbė pro
gramos vedėja, o publika en
tuziastiškai plojo. Transpa- 
rentai, palikti arenos pakraš
tyje, bent pusei publikos vi
są laiką buvo matomi.

Kelios dešimtys chorų ir ma
žesnių vokalinių vienetų buvo 
atvykę iš Kanados ir JAV arti
mų bei tolimų vietovių. Apie 
juos šiame laikraštyje, V.26 
laidoj, daugiau buvo papasa
kota mano pokalbyje su Vaclo
vu Momkum. Tuomet skelbė
me, kad dalyvaus ir Brazili
jos, Sao Paulo choras “Volun
gė”, bet jis, deja, nepasirodė. 
Paradas užtruko tik 25 minutes.

Šventę oficialiai pradėjo 
jos rengėjų k-to pirm. Vaclo
vas Momkus. Labai trumpai, 
keletu šiltų, džiaugsmingų 
sakinių. Publika supažindin
ta su garbės svečiais, kurių 
tarpe buvo JAV senatorius 
Charles Percy su ponia, vysk. 
Vincentas Brizgys, Lietuvos 
gen. garbės konsule Juzė 
Daužvardienė, PLB vyr. v-bos 
pirm. Vytautas Kamantas, II 
PLD vyr. k-to pirm. dr. An
tanas Razma.

Senatoriui Charles Percy 
keletą minučių pakalbėjus 
(šventės rengėjus bei visą lie

tuvių tautą paliaupsinus), pri
eita prie programos taško, pa
vadinto “supažindinimas su 
garbės svečiu”. Tas “supažin
dinimas” buvo ir dramatiškas, 
ir komiškas. Dr. A. Razmą te
lefonu šaukė JAV prezidentas 
Ronald Reagan. Bandyta su
režisuoti, kad šaukia dabar, 
bet mažam sumišime paaiškė
jo, kad šaukimas įgrotas į 
magnetinę juostą ir preziden
tas kalbėti baigė jau dr. Raz
mai į savo kėdę grįžus. Prezi
dento sveikinimas telefonu iš
rūpintas Baltųjų Rūmų tarnau
tojo etninių grupių reikalams 
Lino Kojelio. Ir prez. Reaga- 
nui, ir L. Kojeliui publika il
gai, karštai plojo.

Didelį įspūdį padarė vokali
nė šventės įžanga. Algio Mo
desto diriguojamam orkestrui 
grojant, garbės dirigentui Al
fonsui Mikulskiui diriguojant, 
jungtinis suaugusiųjų choras, 
o iš dalies ir publika, galin
gai, jaudinančiai sugiedojo 
JAV bei Lietuvos himnus ir Jo
no Dambrausko “Maldą už tė
vynę”. Čia turiu klausimą ren
gėjams: kodėl nebuvo gieda
mas Kanados himnas?

Dabar jau prasidėjo tikroji 
dainų šventės programa. Pir
moji daina — Emėriko Gailevi- 
čiaus “Lituanica”, skirta Da
riui su Girėnu pagerbti. Po 
jos — Juozo Naujalio “Jauni
mo giesmė” (Maironio žodžiai), 
Juozo Strolios “Vai ir prijo
jo” (liaudies kūryba) ir Bro
niaus Budriūno “O Nemune” 
(Bernardo Brazdžionio žodž.). 
Visa tai atliko mišrus choras, 
Aloyzui Jurgučiui diriguojant. 
Į J. Strolios dainą įsijungė 
solistės Roma Mastienė ir 
Anita Pakalniškytė.

Emilijai Sakadolskienei 
diriguojant, atlikta liaudies 
instrumentų rapsodija “Klo
nių aidai”. Čia dalyvavo jung
tinis liaudies instrumentų or
kestras. Solistai: Balys Pakš
tas — birbynė, Elena Mulioly- 
tė — kanklės.

Jungtinis moterų choras, 
Daliai Viskontienei diriguo
jant, dainavo Vytauto Jančio 
“Daržely rūtelė pražydo”, Vla
do Jakubėno “Augino močiu
tė” ir Juozo Tallat-Kelpšos 
“Gale lauko toli” (visų trijų 
žodžiai — liaudies). Vėl miš
rus choras, jau diriguojamas 
Vaclovo Verikaičio, atliko il
gesnį Stasio Šimkaus kūrinį 
“Atsisveikinimas su tėvyne” 
(Antano Baranausko žodž.). Da
lyvavo solistai Algis Grigas, 
Roma Mastienė ir Anita Pakal
niškytė. Čia ir visur kitur, 
kur reikėjo instrumentų paly
dos, tai atliko orkestras, Al
gio Modesto diriguojamas. Pir
mąją dalį užbaigus pasakytina, 
kad moterų choras, toks gau
sus skaičiumi, dainavo per
dėm tykiai, nepaisant to, kad 
puiki dirigentė D. Viskontie- 
nė stengėsi iš dainininkių 
daugiau išgauti.

Antrąją programos dalį pra
dėjo jungtinis mišrus jaunių 
choras, diriguojamas Fausto 
Strolios. Pradėjus liaudies 
kūriniu “Ganiaus karves ant 
kalnelio”, sekė Kazio Žižiū- 
no “Šlama šilko vėjas” (Vytės 
Nemunėlio žodž.), Giedros Gu
dauskienės “Gegutė” (Jono 
Minelgos žodž.) ir liūdna, il
ga Fausto Strolios “Sibiro 
giesmė” (žodž. iš “Sibiro mal

daknygės”). Į paskutinę gies
mę įsijungė solistas A. Gri
gas.

Alfonso Gečo diriguojamas 
jungtinis vyrų choras padai
navo Alf. Mikulskio “Balnok, 
tarne, bėrą žirgą” (senovės 
raitelių daina), J. Tallat- 
Kelpšos “Dainoj lilio čiūto” 
ir Juozo Žilevičiaus “Oi kad 
išauštų” (paskut. abi — liau
dies kūryba).

Dar mišrus choras atliko 
M. K. Čiurlionio “Beauštant! 
aušrelė” ir J. Žilevičiaus 
“Pasakyk, mergele” (abi liau
dies dainos), diriguojant Jo
nui Govėdui. Paskutinei dai
nai tebeaidint, visais pavil
jono takais į areną pasileido 
keli šimtai šokėjų — jungtinė 
Čikagos jaunimo t. šokių gru
pė. Orkestrui grojant, mišriam 
chorui, Algio Modesto diriguo
jamam dainuojant, jie pašoko 
“Kalvelį” (Jono Švedo), “Au
dėjėlę” ir “Subatėlę” (vėl J. 
Švedo).

Šventės programa užbaigta 
Juozo Naujalio daina-giesme 
“Lietuva brangi” (Maironio 
žodž.), kurią A. Modestui di
riguojant, dainavo visi, kas 
gyvas, kiekvienoje paviljono 
vietelėje, dažnam ir ašarą 
graudžią nubraukiant.

Tokia maždaug buvo ta šeš
toji dainų šventė. Nors pro
gramą čia beveik protokoliš- 
kai nurašiau, visdėlto kaiką, 
keletą dalykų praleidau (kai 
kuriuos žodžiu bei raštu svei
kinimus, kompozitorių, kurių 
kūriniai buvo atliekami, su 
publika supažindinimus, gal 
dar vieną kitą detalę.

Labai knietėjo stabtelti prie 
kiekvieno dirigerito ir apie vi
sus juos šį tą pasakyti, bet ši

AfA
JONUI ALIŠAUSKUI

mirus,
skausmo valandoje dukrą ZITĄ, seserį ir brolį 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Gyvojo Rožinio
Būrelis

AfA
žiauriai ir klastingai ežero bangai taip anksti 

nutraukus gyvybę jaunos ir jaunativškai linksmos

LAIMUTĖS KUNCAITYTĖS, 
jos tėveliams ANELEI ir JAUNIUI KUNCAIČIAMS 
bei sesutei MARYTEI ir broliukui VYTUKUI, per
gyvenantiems didelį skausmą, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Julija, Pranas, Margis, Daiva, 
ir Dobilas Matulioniai su šeimomis

taip reportažą baisiai ištęs- 
čiau. Bendrai tepasakysiu, kad 
visi dirigentai buvo labai geri, 
tik man, ir kaikuriems aplink 
mane, labiausiai patiko Jono 
Govėdo dirigavimaę. Gaila, 
jam tebuvo leista diriguoti 
tik dviem dainom. Ne vien ma
no, bet ir daugelio, su kuriais 
kalbėjausi, manymu, dainos 
buvo geros, nenuobodžios, 
dažnai ir didžiausio ignoran- 
to dėmesį žadinančios. Apla
mai, ši šventė buvo geriau
siai suorganizuota už visas, 
kurios dar atminty tebėra likę.

Šventę užsklęsdamas, V. 
Momkus nepagailėjo gražių 
žodžių programos vedėjai. Jo 
pagyrimams pritardamas, tu
riu dar šį tą pridėti. Didžio
sioms dainų ir tautinių šo
kių šventėms rengėjai visada 
jieško pranešėjų iš filmų pa
saulio ir kariais tokias su
randa. Deja, filmų žvaigždės 
gerai moka tik anglų kalbą, o 
aktoriška laikysena daugiau
sia save reklamuoja. Ir šiai 
šventei buvo dairytasi į žvaigž
des, bet, ačiū Dievui, neprisi- 
kviesta. Gi dr. Vitalija Vasai
tienė publiką stebino inteli
gentiška, natūralia laikysena, 
puikia orientacija, dideliu 
taktu, aiškia anglų ir lietuvių 
kalbų tartimi, puikiu lietuviš
kų tekstų kirčiavimu ir visomis 
kitomis geriausios pranešėjos 
dorybėmis. Nuo penketuko su 
pliusu jai vieną minusėlį te
reikia nuimti už mažiausia 
tris kartus žodžio “išpildo” 
pavartojimą, kur reikėjo sa
kyti “dainuoja” ar “atlieka”-

Beveik visi bilietai į šią 
Šventę buvo išpirkti, tad žiū
rovų atėjo apie 8.000, o su cho
ristais paviljoną pripildė 
apie 10.000 žmonių.



Daubose ir kalnynuose
(Atkelta iš 6-to psl.) 

kartoja kitais žodžiais ... 
arba kai žodžiais primena tai, 
kas buvo pavaizduota veiks
mu” (“Aidai”, 1978 m., 10 nr.). 
Praskiedimas yra daugiario- 
pai neigiamesnis žodis už her
metiką.

Gal Grinius suklydo, teigia
mai vertindamas “Po Damoklo 
kardu”, kai daug kas turi ki
tokią nuomonę (prie kurių ir 
aš priklausau). Betgi nėra kri
tikų, su kuriais visi sutiktų.

VIII
Maceina įdomiai kritikuo

ja ir interpretuoja Griniaus 
dramą “Stella maris” (Apžadų 
Madona, “Aidai”, 1981 m.,6nr.). 
Daugiur filosofas savo erudi
cija, perėjimais iš tikrovinės 
plotmės į metafizinę ir sravia, 
įtaigia kalba skaitytoją svai
gina, užliūliuoja ir veda pas
kui save, nors abejonių kaikas 
sukelia. Kai anoje dauboje jo 
Šventraščio vertimų kritikos 
kalba buvo kristalinio aišku
mo, tai dabar, įkopus į drama
turgijos kalnynus, neretai ji 
nugrimzta į filosofinę herme
tiką. Manau, kad vargiai atsi
ras skaitytojas, kuris supras 
K. Jasperso mintį, išreikštą 
dviem sakiniais, pažymėtą sep
tintąja išnaša, jei nebus su
sipažinęs su Jaspersu. Kitur, 
kai Maceina rašo, jog “meilės 
išpažinimas”, “paverstas eilė
raščiu”, “netenka išpažinimo 
tikrovės”, “nes per eilėraštį 
negalima nei gimdyti, nei žu
dyti”, mane sumaišo. Tai man 
atsiduoda tautologija (aksio
ma?) ar sofizmu. Tiesiogine 
prasme, žinoma, per eilėraštį 
negalima gimdyti, tačiau kita 
prasme eilėraščiu galima žmo
gų užmušti ar... nuvesti prie 
gimdymo, ir tikrovė dėl to ne
bus prarasta (neišpažįstama?).

Galima* sutikti, jog Griniui 
dramaturgui pritiko grožio 
simboliu paimti Maceinos siū
lomą moterį-motiną-maitinto- 
ją vietoje paimtos moters-mer- 
gelės, nes pirmoji gali giliau 
išsemti žmogiškąją prigimtį, 
bet manęs neįtikina, kad pir
masis simbolis būtų rišlesnis, 
palengvinąs “saugų kelią į ana
pus”, nei antrasis. Skaistybė 
ir nekaltumas gali lygia dali
mi simbolizuoti meną, grožį, 
amžinybę ne tik Putino dra
moje “Žiedas ir moteris”, bet 
ir Griniaus “Marių žvaigždėje”.

Maceina gilinasi į dramos 
esmę didžių visažmogiškų ver
tybių, prasmenų (dažnai me
tafizinių) rėmuose. Vartoda
mas gelmių matmenį, Maceina 
nuvertina Griniaus “Barborą 
Radvilaitę” ir “Žiurkių kame

Vėl nauja Aukštaitės knyga
PR. NAUJOKAITIS

Kanadoje gyvenanti lietuvė 
rašytoja veteranė Marija Aukš- 
taitė beveik kasmet išleidžia 
po naują knygą. Pirmoji jos 
knyga eilėraščių rinktinė “Ro
žių vasara” buvo išleista 1966 
m. Tai tokia didelė knyga, kad 
jon, rodos, galėjo sutilpti visi 
rašytojos sukurti eilėraščiai — 
gerieji ir mažiau vykę. Po to 
išėjo keturios pasakojimų kny
gos. Tai, rodos, turėjo ištuštė
ti rašytojos stalčiai. Bet ne! 
Štai 1983 m. data pažymėta vėl 
nauja knyga: “Lyrika”. Geriau 
jai tiktų eilėraščių vardas, nes 
knygoje tikros lyrikos tikrai 
maža. Lyrinės nuotaikos kiek 
gausiau randame pirmame 
knygos skyriuje — tai tie trum
pi aforistiniai posakiai, pil
ni religinės minties. Nusiže
minimas ir pagarba visagalin
čiam Viešpačiui yra pagrindi
nis tų aforizmų motyvas: “Aš 
netinku pasauliui, tinku tik 
Tau, mano Viešpatie, kurs ma
ne sutvėrei bežaisdamas su 
žemės dulkių sauja .. .’’“BeTa
vęs neskamba mano proto sim
fonijos, be Tavęs visi rimai ir 
ritmai užlūžę” (8 psl.).

Tie trumpi laisvu ritmu su
dėstyti posmeliai ir yra knygo
je patys geriausi, nors juose 
pasitaiko ir sausokų protau- 
tinių posakių, apmąstymų, ta
čiau lyrinis elementas visdėl- 
to yra pirmaujantis. Daug pro- 
ziškesni ir sausesni yra kiti 
knygos skyriai. Vienas jų, pa
vadintas indėnišku vardu “Ga- 
naraska”, pradžioje vaizduoja 
lyg paprastą daržą, paskiau 
vaizdai pavirsta dvaro vaiz
dais, pagaliau nusikeliamą į 
senus indėnų laikus. Apmatai 
yra lyg poemėlės, bet vėliau 
viskas sutrupa į nesklandžius 
eilių trupinėlius, ir kūrinėlis 

rą”; jose neranda dviejų 
prieštaraujančių prasmenų, 
jų sankirčio, nes išdavas ap- 
sprendžią įstatymai, tardymai 
ir kt., ne pati žmogiškoji būtis. 
Tuo tarpu Kairys (ten pat) ti
kina, kad tai tikros dramos, 
išsiliejančios tiesos kova su 
visokiom neteisybėm, intri
gom, klastom ir pan. Man ro
dos, kad ir Maceina, ir Kairys 
turi gerą dalį tiesos. Nors 
mane Maceinos gelmės labiau 
patraukia, galutinį pasirin
kimą nulems vertintojų sko
nis. Beje, yra galimas daly
kas, kad dramos prasmenys gi
liausi, bet jų rutuliojimas 
stokos įtampos ir kitų este
tikos požymių, tad vertė liks 
ribota.

{domiausia dramos interpre
tacija priklauso Maceinos pa
minėtam Romanui Guardini. 
Tikroji tragedija esanti įsi
šaknijusi lemtyje (moira), kuri 
žmogų veda ir galop sugniuž
do, padarydama jį nekaltai- 
kaltą, kaip rašo Maceina. Bet 
krikščionybėje ar marksizme 
tai esą neįmanoma.

Galima sutikti, kad šia pras
me tikėjimas išganymu išski
ria tragedijos galimybę. O vis- 
dėlto kyla abejonė: kodėl pvz. 
krikščionys, siekią tobulybės, 
bet negalį jos pasiekti dėl to, 
kad jų pirmapradė (gimtinė) 
nuodėmė juos daro nekaltai- 
kaltais, negali būti giliosios 
dramos protagonistai?

Maceina pateikia silpną ar
gumentą, kai remiasi, tarp kit
ko, istoriku V. Trumpa, jog “lig 
šiol Sovietų Sąjungoje nebuvo 
išleistos nė vienos tragedijos, 
atremtos į sovietų tikrovę, nes 
toji tikrovė, jos .formuotojų 
akimis, iš esmės yra antitra- 
giška”.

Utopinėse knygose gali būti 
atsitiktinių tikrovės bruožų, 
bet niekas tikrovės utopija 
nematuoja. Kai tikėjimas iš
ganymu negali būti empiri
niais duomenimis sugriautas 
(ar įtvirtintas), tikėjimas 
komunizmu yra sugriautas (už 
geležinės uždangos). Argi 
“raudonojo dvaro” oficialūs 
rašytojai, “atsirėmę į sovie
tinę tikrovę”, nesivadovauja 
principu “rėžk ir piešk” ir ne
žino, kad valdines privilegi
jas pelno melu ir apgaule? Ži
no, nes ir tos “tikrovės for
muotojų” akys nėra laumių ar 
raganų užburtos. Tad ar ne lai
kas propagandines iškamšas 
skirti nuo galimų tragedijų 
žanro?

Tikiuosi, kad ne tik man, bet 
ir skaitytojui buvo įdomu pa
keliauti po literatūros dau
bas ir kalnynus.

nepatraukia skaitytojo.
Blogiausia, kad eilėraščių 

turinyje trūksta nuoseklumo. 
Pagerbiamas Juozas Tysliava 
ir pagiriami jo darbai, bet il
giausiai stovima ties Baltimo- 
rės poetu Nadu Rasteniu ir jo 
žmona Julyte. Čia pinasi mū
zos, amūrai, Pegasas. Poetė 
sunkiai valdo savo fantaziją 
ir dėlto visas kūrinys yra pad
rikas svaičiojimas, nieko reikš
mingo ir įdomaus nepasakąs. 
Tai rodo, kad nevisa, kas per 
ilgesnį laiką stalčiuose susi
rinko, yra leistina knygų pavi
dalu skaitytojams. Tai pati 
silpniausia Marijos Aukštaitės 
knyga.

Marija Aukštaitė, LYRIKA.
Viršelį ir aplanką nupiešė 
A. J. Navikevičius. Išleido A. 
F. Navikevičius. Surinko Type 
Master Graphics Toronte, 
spausdino “Litho-Art Ltd.” 
Toronte 1983 m., 204 psl. Kaina 
nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
Petras Česnulis, IN THE SHA

DOW OF THE WHITE EAGLE. A 
Lithuanian’s Memoirs of Politi
cal Captivity in Polish Prisons 
1936 - 1939. Translated from the 
Lithuanian edition “Nužmogin
tieji" — the Dehumanized, 1973 
by Šarūnas Daukša. Published by 
the Vilnius Region Lithuanian 
Association 1983. Edited by Audra 
Česnulis, B.A., B.ed. Cover by 
Artist T. Valius. Printed by J. R. 
Hastings Printing a. Litographing 
Ltd. Paris, Ontario. Leidinio kai
na — $15. Gaunama šiuo adresu: P. 
Česnulis, 70 Main St., Paris, Ont. 
N3L LE6.

Benvenutas Ramanauskas, OFM, 
AŠ SAVO DALI ATLIKAU. — Mi
nint 800 metų šv. Pranciškaus gi
mimo sukaktį. Pranciškonų leidi
nys (341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, USA). 1983 m., 368 
psl. Kaina — $12.

Muzikas ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS iš Montrealio pasirašo sutartį su plokštelių bendrove Toronte, Kuri 
įsipareigojo išleisti penkias jo kūrybos plokšteles per 5 metus. Jis savo kūrybą vadina jaunimo muzika

Didžiavomės išeivijos meno laimėjimais
Kelios pastabos apie operos “I Lituani” spektaklį Čikagoje

ALFONSAS NAKAS

Pradėdamas rašyti, skaity
toją perspėju, kad šis rašinys 
nė iš tolo nepretenduoja į mu
zikinę recenziją, net jei ir bus 
viena kita pastaba apie operos 
spektaklio chorą, solistus, or
kestrą. Čia tik eilinio klausy- 
tojo-žiūrovo, spaudos bendra
darbio įspūdžiai.

Amilcare Ponchielli operos 
“I Lituani” spektaklis — vie
nas didžiųjų ir svarbiųjų II 
PLD renginių. Kad jis gerai pa
vyktų, daugelį mėnesių rūpino
si dvi institucijos: Lietuvių 
Opera ir II PLD kultūrinių ren
ginių komitetas. Pirmosios 
rankose — spektaklio ruoša, 
antrosios — lėšos ir publika. 
II PLD prasidėjus, Jaunimo 
Centre kiekvienas galėjo su
žinoti, jog spektakliui pasi
ruošta, jog beveik visi 4000 bi
lietų išparduota, jog mecena
tai sukrovė tiek dolerių, kiek 
buvo reikalinga deficitui iš
lyginti. •

Mecenatai. . . Nuo jų ir pra
dėsime. Liepos 1 pavakary, ge
rokai prieš spektaklio pradžią, 
jie rinkosi į “American Cong
ress” viešbutį, į “Music Box 
Room”. Kiekvieną, įžengiantį 
į dviejų saliukių prieangį, pa
sitiko išsipuošusi, džiaugsmu 
švytinti kultūrinių renginių 
k-to pirm. Ingrida Bublienė. 
Sveikindama kiekvienam dė
kojo už paramą Lietuvių Ope
rai ir kvietė vaišintis. Abie
jose saliukėse — prigesintos 
šviesos. Kiekvienoj ant didžiu
lio stalo stipriau apšviestas 
fontanėlis, o apie jį — šūsnys 
vaisių bei užkandžiams ska
nėstų. Dalis publikos matyta 
Jaunimo Centre, PLB seimo 
posėdžiuose. Bet moterys čia 
jau visos nebe tos. Čia — da
mos: kvepalai, auskarų ir sa
gių žaižaravimas, auksas ant 
apnuogintų kaklų, brangūs žie
dai ant pirštų. Tolydžio didė
jantis klegesys, iki šviesų sig
nalais visiems priminta, jog 
pagrindinis šio vakaro tiks
las — operos spektaklis .. . 
O Auditorium teatras — tik 
skersai gatvę.

Kai po kokteilių spraudžiau
si pro vieninteles atdaras 
Auditorium teatro duris (vie
nintelės dėl bilietų kontrolės), 
laikrodis rodė 7.40 vakaro. Už 
manęs dar buvo tūkstantinė 
minia. Ir visdėlto orkestras 
uvertiūrą pradėjo 8.06, o už 
kelių minučių ir scena atsi
vėrė.

Daugelį metų stebėjomės 
Lietuvių Operos choro pajė
gumu. Jo nariai — tai ne di
džiųjų pasaulio operų algas 
gaunantys profesijonalai, o 
laisvalaikį aukojantys studen
tai, darbininkai, tarnautojai, 
pensininkai. Chormeisterių 
Alfonso Gečo ir Emilijos Sa- 
kadolskienės paruošti, ir šia
me spektaklyje jie reiškėsi 
pasigėrėtinai. Dar nežinau,

PIRMYN JAUNIME. Toronto 
moksleivių ateitininkų metinis 
leidinys, 1983 m. Nepažymėta nei 
kas redagavo, nei kur ir kada iš
leido, nei kas iliustravo. Yra gerų 
ir įdomių rašinių. 

kaip operos chorą įvertino 
ar įvertins muzikos kritikai, 
bet eilinis šio pastatymo 
klausytojas jauteisi, lyg bū
tumei patekęs į “Metropoli
tan” operos gastrolinį spek
taklį. Šių eilučių autorius 
kaip tik prieš mėnesį vieną 
tokį spektaklį (“La Boheme”) 
išgyveno Detroite. Ten “Met
ropolitan” operos choras man 
didesnio įspūdžio už mūsiškį 
nedarė (galite muzikos kriti
kai šypsotis!).

Operos chorui turiu dar ir ki
tą komplimentą. Choristai juk 
ne vien dainuoja, bet, apreng
ti tai valstiečiais, tai kariais, 
tai kokiais nelaimingais ver
gais. dar privalo ir šiek tiek 
vaidinti, kelis kartus tvarkin
gai sceną užplūsti ir vėl, daž
nai paskubom, ją palikti. Bent 
aš (tiesa, iš didelio atstumo), 
jokių stumdymųsi ir perdėto 
statiškumo, tik vėpsojimo į di
rigento Alvydo Vasaičio lazde
lę, nepastebėjau.

Sunkiau man kalbėti apie so
listus, juoba, kad ir dalijan
tis įspūdžiais po spektaklio 
publikos nuomonės labai sky
rėsi, žiūrint kur kas šiame 
milžiniškame teatre sėdėjo. 
Danutės Sankaitytės (Aldonos 
vaidmenyje) balsas visada ge
rai skambėjo, nors jis šioje 
scenoje atrodė ne toks galin
gas, kaip būdavo Marijos mo
kyklos salėje. Jono Vaznelio 
(Viltenio) baritonas kiekvie
nu atveju buvo žavus. Maloniai 
skambėjo ir Algirdo Brazio 
(Erdvilio) balsas. Stebėjomės 
Rimo Strimaičio (prologe jis 
— Kernius, o vėliau — Konra
das Valenrodas) teatrališku
mu ir gražiu dainavimu, nors 
kaikas iš viršutinių augštų 
skundėsi jį silpnai girdėję. 
Gerą įspūdį paliko Margari
tos Momkienės (Vilniaus vaid
menyje) ir dainavimas, ir vai
dyba. Bernardas Prapuolenis 
(Germanas), nežinau kodėl, 
buvo silpniausiai girdimas.

Nebegaliu prisiminti, ar 
dekoracijos tos pačios, kaip 
Marijos m-loj 1981 m., bet jos 
Auditorium teatro scenoje tik
rai žavingai atrodė. Čia tiek 
erdvės į šonus ir į scenos gi
lumą, kad pasijunti esąs tai 
milžiniškoj pilyje, tai tarp tik
rų miesto mūrų. Ypač žavingi 
buvė tie gobelenai — šydai 

ILONA STANAITYTĖ naujai įsteigtoje meno galerijoje “Jarmain” Toron
te (33 Hazelton Ave.) prie R. Tamayo kurinių. Ji — šios galerijos vedėja

uvertiūrą grojant, prieš kiek
vienam veiksmui sceną atiden
giant. Vyčio pranašumas prieš 
vokiečių riterių kryžių žiū
rovus ypač jaudino.

Du kartus sceną užplūdo 
pora tuzinų baleto šokėjų 
(choreografė Violeta Karosai- 
tė), su pagrindiniais solistais 
Birute Barodickaite, Viktoru 
Barausku ir James Beaumon- 
tu. Alvydo Vasaičio diriguo
jamas, grojo 66 asmenų sim
foninis orkestras — bene di
džiausias Lietuvių Operos gy
vavimo istorijoje.

“I Lituani” libretas, kurį pa
rašė A. Ghislanzoni, pažodžiui 
išvertus, lietuvius žemintų. 
Stasio Santvaro vertime, atli
kus kaikuriuos pakeitimus, 
lietuviai tapo oriais bei gar
bingais. ,

Šį spektaklį režisavo Kazys 
Oželis. Jis savo darbą gerai 
atliko. Spektaklio dailininkas, 
sukūręs ir prologo aprangos 
eskizus — Vladas Vijeikis. Ki
ta apranga — paruošta Antho
ny Stivanello Niujorke. Ap
švietimą tvarkė Dennis Mae, 
scenos reikalus — Jonas Paro- 
nis. Akompanavo Robertas 
Mockus, o dirigentais už sce
nos buvo Jonas Govėdas ir Al
fonsas Gečas. Grimą ir perukus 
solistams teikė Art Anthony, 
o visiems kitiems — Julius Ba
lutis. Ercole Sormani dekora
cijos atgabentos iš Milano, 
Italijos.

Nepaisant ką pasakytų muzi
kos kritikai, mes, keturi tūks
tančiai iš visų pasaulio kam
pų sulėkusių tautiečių, “I Li
tuani” spektaklį išgyvenom su 
džiaugsmu, didžiuodamiesi 
mūsų dainos menininkų lai
mėjimais. Išgyvenom spektak
lį vieno didžiausių pasaulio 
miestų vidurmiestyje, puoš
nioje, operoms įrengtoje sa
lėje! Už šį spektaklį reikia 
dėkoti Lietuvių Operos valdy
bai: pirm. Vytautui Radžiui, 
Rūtai Graužinienei, Vaclovui 
Momkui, Evelynai Oželienei, 
Algirdui Putrini, Eglei Rūkš- 
telei-Sundstrom, Jurgiui Vi
džiūnui, Valerijai Žadeikie- 
nei ir Jonui Žukauskui, o taip 
pat jau minėtai II PLD kultūri
nių renginių k-to pirmininkei 
Ingridai Bublienei, sutelku
siai “I Lituani” pastatymui 
lėšas.
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Cl h II11 Ui h 111 VEIKLOJE
Montrealictis Raimondas Pili

pavičius yra priimtas į Kanados 
Poetų Sąjungą ir išrinktas į vykdo
mąjį komitetą, kuriame jis atsto
vaus Kvebeko provincijai. Sąjun
ga turi 180 narių. R. Pilipavičius 
poezijoje yra žinomas kaip Ray 
Filip. “Vehicule Press” leidykla 
netrukus išleis jo knygą “Hope’s 
Half-Life”. Sąjunga šia proga jį 
siunčia į poezijos vakarus univer
sitetuose, mokyklose, knygynuo
se. Mėnesio kelionei R. Pilipavi
čius pasirinko Britų Kolumbiją ir 
prerijų provincijas.

Sol. Leonas Baltrus, tenoras, 
su kitais amerikiečių dainininkais 
ir simfoniniu orkestru dalyvavo 
koncerte Binghamtone, N.Y. At
liko tris populiarias operų arijas 
— iš F. Flotowo “Marthos”, G. 
Puccini “Toscos”, R. Wagnerio 
“Lohengrino”. Jo pasirodymą tei
giamai įvertino laikraštis “Bing
hamton Post”.

Kompoz. Darius Lapinskas 
Čikagoje yra įsteigęs naują ope
rinę grupę "New Opera Co." Pir
miesiems pasirodymams gegužės 
14 ir 15 d.d. Jones auditorijoje Či
kagos centre buvo pasirinkta vo
kiečių kompoz. C. Orffo opera 
“Antigonė”. Pagrindinis Antigo- 
nės vaidmuo teko sol. Laimai Ras- 
tenytei-Lapinskienei. Kitų lietu
vių dainininkų nebuvo, išskyrus 
paskutiniu momentu įjungtą ročes- 
terietį tenorą Leoną Baltrų, pa- 
keitusį susirgusį kitą tenorą. Sce
novaizdį paruošė dail. A. Sutku
vienė, talkinama dail. J. Kelc- 
čiaus. Operos aprašymuose 
nusiskundžiama, kad spektak
liams buvo persilpna kelių instru
mentalistų palyda. Operos libre
tą į anglų kalbą buvo išvertęs pats 
D. Lapinskas.

Dail. Petras Bugailiškis, pa
kirstas kepenų vėžio, gegužės 7 d. 
mite Derbio mieste, Britanijoje. 
Velionis buvo gimęs 1909 m. rug
sėjo 28 d., baigęs Zarasų gimna
ziją, įsigijęs matininko specialy
bę Kaune. Ja vertėsi ir Britanijo
je, dailei skirdamas laisvalaikius. 
Nors buvo tik saviveiklininkas, bet 
parodose parduodavo labai daug 
savo kūrinių. Tapydavo daugiau
sia Lietuvą primenančius gamto- 
vaizdzWis su ėžetėliais, berželiais, 
javų laukais, rugiapjūte bei šiena
pjūte. Savb‘n sėkmingas parodas 
lietuviams 1975 m. buvo suren
gęs Čikagoje ir Toronte.

JAV Lietuvių Fondas yra įstei
gęs Lietuvių Dailiojo Meno Insti
tutą, telkiantį kūrinius nepriklau
somai Lietuvai. Pirmiausia buvo 
įsigyti dail. Prano Domšaičio dar
bai, o dabar ir dail. M. V. Dobu
žinskio 40 piešinių bei akvarelių 
ciklas “Senoji Lietuva”. Įsigijimo 
įmokai buvo panaudotos pajamos, 
gautos už dalį M. K. Čiurliono ga
lerijoje, Jaunimo Centre, parduo
tų dail. P. Domšaičio darbų. Pa
grindinis geriausių jo kūrinių rin
kinys nebus paliestas. M. V. Do- 
bužinskis, gimęs 1875 m. rugpjū
čio 2 d. Naugarde ir miręs 1957 m. 
lapkričio 20 d. Niujorke, yra pa
saulinio garso dailininkas. Jo tė
vas priklausė senai Lietuvos bajo
rų giminei. M. V. Dobužinskis lan
kė Vilniaus gimnaziją, tapybos stu
dijas pradėjo Petrapilyje, jas tę
sė 1899-1901 m. Muenchene. įsi
jungė į rusų dailininkų parodas, 
dalyvaudavo užsienyje rengtose 
parodose. Kaip teatro dailinin
kas pradėjo reikštis 1907 m. Sta
nislavskio teatre Maskvoje ir Dia- 
gilevo balete Paryžiuje. Iš Sovie
tų Sąjungos su šeima išvyko 1924 
m. Kauno operai 1925 m. paruo
šė P. Čaikovskio "Pikų damos” 
dekoracijas, o 1929 m. apsigy
veno Kaune ir plačiai įsijungė į 
meninį Lietuvos gyvenimą savo 
tėvų šalyje. 1929-30 m. dirbo dės
tytoju Kauno meno mokykloje, 
vėliau turėjo privačią savo studi
ją, bet giliausius pėdsakus pali
ko Kauno operos ir baleto teatre, 
sukurdamas apie 80 dekoracijų 
spektakliams. “Senosios Lietu
vos” cikle dail. M. V. Dobužins
kis įamžino mūrines šventoves, 
lietuvių medžio architektūrą, Kau
no, Vilniaus bei kitų vietovių pra
eities vaizdus. į JAV atvyko 1939 
m. ir daugiausia reiškėsi kaip ta
lentingas dailininkas Niujorko dra
mos, operos ir baleto teatruose. 
Ciklas “Senoji Lietuva”, dar jam 
gyvam esant, buvo išstatytas paro
dose Bostone ir Wilkes Barre. Po 
mirties buvo rodytas sūnaus dail. 
V. Dobužinskio iniciatyva Brook- 
lyno Lietuvių Kultūros Židinyje 
1973 m. ir M. K. Čiurlionio ga
lerijoje 1975 m. Lietuvių Dailio
jo Meno Institutas dail. M. V. 
Dobužinskio “Senosios Lietuvos" 
ciklą panaudos parodoms, bet pa
veikslai nebus parduodami. Juos 
kaip istorinį dokumentą norima 
išsaugoti nepriklausomai Lietuvai.

Lietuvos televizija gegužės 2 d. 
žiūrovus supažindino su moder
nia vengrų kompoz. B. Bartoko 
opera “Hercogo Mėlynbarzdžio 
pilis”, sukurta 1911 m., tapusia 
operine XX š. klasika. Opera yra 
koncertinio pobūdžio, turinti tik 
du veikėjus. Mėlynbarzdį daina
vo Vilniaus operos baritonas E. 
Kaniava, Juditą — sopranas G. 
Apanavičiūtė. Spektaklį paruošė 
rež. J. Janulevičiūtė su dirigentu 
J. Aleksa, operatoriumi J. Mar
cinkevičiumi, pilies scenovaizdį 
sukūrusiu dail. G. Kličiumi. Ope
rinei XX š. klasikai priklausė ir 
anksčiau rež. J. Janulevičiūtės 
paruoštas F. Poulenco “Žmogaus 
balsas”, kuriame vienintelį vaid
menį atliko Vilniaus filharmoni
jos sopranas G. Kaukaitė-Žebriū- 
nienė.

Rašytojos Žemaitės gimtadienį 
literatūrine premija kasmet pa
gerbia jos vardo kolchozo valdyba 
Ušnėnuose, Kelmės rajone. Pre
mijuojami geriausi grožinės pro
zos kūriniai kaimo temomis. Šie
metinė premija teko Anieliui Mar
kevičiui už sakmę “Vienaragio iš
daigos". Ankstesnes premijas yra 
laimėję rašytojai —- J. Baltušis, 
A. Pocius, V. Rimkevičius, R. 
Kašauskas, V. Bubnys, M. Sluc- 
kis, R. Granauskas, A. Zurba, R. 
Šavelis, B. Vilmaitė, K. Saja, A. 
Miškinis, A. Sprindis, B. Radze
vičius, V. Dautartas ir E. Miku- 
lėnaitė.

Dail. L Labutytės-Vanagienės 
grafikos kūrinių parodą surengė 
Šilutės kraštotyros muzėjus ir šio 
miesto knygynas. Ji yra kilusi iš 
Šilutės rajono, čia praleidusi savo 
jaunystę. Muzėjaus parodoje vy
rauja dažni pamario motyvai, šio 
krašto kultūros veikėjų portre
tai. Rašytojos I. Simonaitytės 
atminimui yra skirtas ciklas “Ma
no kraštas”. įdomus ir antrasis 
ciklas “Klaipėdos krašto miestai”. 
Miesto knygyne buvo išstatyti L 
Labutytės-Vanagienės sukurti 
knygženkliai ir akvarelės.

Gražų būrį jaunimo sutraukė 
Vilniuje gegužės H d. įvykęs por
tretinis rašytojo Jono Mačiukevi
čiaus vakaras “Neprašau gyveni
mų dviejų". Literatūron jis atėjo 
1968 m. su apysaka “Laikrodžiai 
nesustoja”, nugalėjęs vienatvę ir 
ligą. Apie J. Mačiukevičiaus kūry
bą kalbėjo literatūros kritikas B. 
Bražėnas, apie susitikimus su juo 
tėviškėje — poetas V. Šimkus. Iš
traukas iš romano "Bučiuoju Ža
lį” skaitė aktorius R. Kalvelis. 
J. Mačiukevičius yra retas savo 
populiarumu rašytojas, gaunan
tis daug laiškų, kuriuose nepa
žįstami žmonės jam atskleidžia 
slapčiausius savo sielos vingius, 
subtilius dalykus, labiau tinkan
čius psichologui ar medikui. J. 
Mačiukevičius atsiliepia į tuos 
laiškus, norėdamas padėti kar
tais neviltin papuolusiam žmogui.

Akademikas dr. Juozas Jurginis 
“Literatūros ir Meno” 26 m. pra
nešė istoriko prof. dr. Vladimiro 
Pašutos mirtį Maskvoje birželio 
10 d. Velionis buvo gimęs 1918 m. 
balandžio 19 d. Pasižymėjo kaip 
vienas žymiausių viduramžių is
torijos tyrinėtojų Sovietų Sąjun
goje. Savo nekrologe dr. J. Jurgi
nis rašo: “Jo tyrimo objektas — 
Rytų Europa, tačiau svarbiausi jo 
darbo vaisiai atiteko Lietuvai. 
Plačiai žinomas V. Pašutos lietu
vių kalba paskelbtos knygos “Ge
dimino laiškai” (1966) ir “Lietu
vos valstybės susidarymas” (1971). 
Ir kiti, rusų kalba parašyti, jo 
veikalai — “Galičo-Volynės Ru
sios istorijos apybraižos” ir “Po
meranija” — glaudžiai susiję su 
senovės lietuviais. Juose dėsto
ma pažiūra, kad Lietuvos Didžio
joje Kunigaikštystėje gyvavusi 
lietuvių ir slavų sandrauga suvai
dino progresyvų vaidmenį, ginant 
Rytų Europą nuo kryžiuočių verži
mosi iš vakarų į rytus ir nuo mon
golų-totorių antplūdžio iš rytų į 
vakarus. Jis labai vertino tokius 
kultūros paminklus, kaip Lietuvos 
metraštis, metrika ir teisių kodek
sai, kurie šiuo metu yra Europos 
istorijos šaltiniai . . .” Dr. J. Jur
ginis primena, kad prof. dr. V. 
Pašilta “Didžiojoje britų enciklo
pedijoje" buvo paskelbęs straipsnį 
apie Algirdą. Jis taipgi rūpinosi 
Prūsų teisyno ir Christburgo su
tarties išleidimu tokia forma, ko
kia buvo paskelbti Gedimino laiš
kai. Nekrologas užbaigiamas pa
staba: “Maža V. Pašutą pavadinti 
Lietuvos istorijos bičiuliu, jis bu
vo ta nerami dvasia, kuri mūsų 
istoriografijai neleido virsti pro
vincijos kraštotyra. Palydėdami jį 
į amžiną atilsį geru žodžiu, ne
palaidokime veržlios istoriko dva
sios, kuri mums taip reikalinga.

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 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

M O K A UZ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 72%
180-185 d. termin. ind..........>.. 81/2%
term, indėlius 1 metų............ 83/4%
term, indėlius 2 metų............ 9 %
term, indėlius 3 metų............ 9'/2%
pensijų s-tą........................... 10 %
spec. taup. s-tą..................... 772%
taupomąją s-tą ..................... 7’/2%
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................  12 %
mortgičius nuo.........  101/2%-121/2%

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). Neimome mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

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

Tel. 533-5454

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda 7 Prieš mokėdami, pažiūrėkite j mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BliŪdZIUS

Telefonai: 534-9286 ♦ namų 537-2291

AUTOR/TE SALES & SER VICE
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 “XET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

pirmųjų šviesų (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. Sqjungq

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,r 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 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Toronto Prisikėlimo parapijos surengtoje vasaros stovykloje lietuviškai 
nekalbantiems vaikams VVasagoje. Linksmą programą atlieka vadovai: 
A. Kaknevičius, K. Daukša, sesuo O. Mikailaitė, L. Kuliavienė, R. Mikėnai
tė. Stovyklautojams tokios programos patinka Nuotr. L. Daukšos

Kanados įvykiai

Skautų veikla
• Liepos 10 d. naktj “Ramby- 

no” tuntas padidėjo 5 naujais sk.- 
vyčiais. Įžodį atliko: A. Kišonas, 
A. Radzevičius, G. Sendžikas, R. 
Trumpickas, J. Zenkevičius. To 
įvykio liudininkais buvo 19 sk.- 
vyčių. Įžodžiui vadovavo s.v.v.sl. 
dr. R. Saplys. Tėvynės sūnaus ir 
gerojo darbelio mazgelius užrišo 
Kanados rajono vadeiva v.s. V. 
Skrinskas ir tunt. v.s. L. Kalinaus
kas, sveikino raj. vadas v.s. Č. Sen
kevičius. Skautiškas ačiū S. G. 
Kuzmams už leidimą pasinaudoti 
jų mišku.

• Skaučių įžodį atliko L. Daily- 
daitė, A. Karasiejūtė ir V. Bijūnai- 
tė; prityrusių skaučių — I. Frei- 
manaitė ir G. Jonytė. Vadovavo 
draugininke J. Melnykaitė.

• Sukaktuvinė “Aušros” stovyk
la prasideda liepos 31 d. Tą die
ną visi vienetai suvažiuoja ir įsi
kuria nurodytose pastovyklėse. 
Vadovai-vės, kurie gali, laukia
mi liepos 30, šeštadienį. Virtuvė 
jau veiks ir galės pamaitinti iki 
100 žmonių. Č. S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: S
81/2% už 90 dienų term, indei. S 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius S 
83/4% už 1 m. term, indėlius Z 
9 % už 2 m. term, indėlius S 
91/2% už 3 m. term, indėlius Z

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/2% už specialią taup. s-tą £ 
7'12% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 103/4%
2 metų ................... 111/2%
3 metų ..................12’/2%
(fixed rate)

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
virtadaliu. Pasak B. Bennetto, 
jo vyriausybė negali iš valdžios 
iždo mokėti atlyginimų savo 
tarnautojams, kurie yra nerei
kalingi ir tinkamai neatlieka 
savo darbo. Kitas įstatymas pa
lies visus viešuosius tarnauto
jus, kurių bendras skaičius yra 
apie 250.000. Jie galės būti at- 
leidinėjami iš darbo valdžios 
nuožiūra, nekreipiant dėmesio 
į išdirbtą laiką. Tai skaudus 
smūgis tų tarnautojų unijoms. 
Metinis algų padidinimas bus 
leistas 5%, bet tik tokiu atve
ju, jeigu bus padidėjęs darbin
gumas. Mokytojams į savo kla
ses teks įsileisti daugiau mo
kinių, nors dėl to sumažės pa
čių mokytojų skaičius. Uždaro
mos ir kaikurios valdinės insti
tucijos, panaikinama nuomos 
kontrolė, pabranginama svei
katos drauda. Už skubias pa
slaugas ligoninių greitosios 
pagalbos skyriuje pats pacien
tas turėdavo sumokėti $4, o da
bar šis mokestis padidinamas 
iki $10. Už ligoninėje praleis
tą parą seniau prie provinci
nės draudos reikėdavo pridėti 
$7.50, dabar reikės — $8.50. 
Britų Kolumbija yra labiau
siai unijų padengta provinci
ja visoje Kanadoje. Ankstes
nė NDP socialistų vyriausybė 
unijoms buvo padariusi daug 
nuolaidų, kurios dabar yra ne
pakeliamos deficito smaugia
mam provincijos biudžetui.

Kanados ministeris pirm. P. 
E. Trudeau, paskelbė du pa
pildomus parlamento rinki
mus rugpjūčio 29 d. Tie rinki
mai — Central Nova apylinkė
je, N. Škotijoje, ir Mission- 
Port Moody apylinkėje, Britų 
Kolumbijoje. N. Škotijoje at
sistatydino parlamento narys 
E. MacKay, tą vietą norėda
mas užleisti naujajam konser
vatorių vadui B. Maironiui, o 
Britų Kolumbijoje tuščią vie
tą paliko socialisto M. Rose 
perėjimas į provincinę politi
ką. B. Mulronio kandidatūrą 
paskelbė iš parlamento pasi
traukęs E. MacKay. B. Mulro- 
nis rinkiminiame vajuje turės 
tris pagrindines temas — dar
bą, darbą, darbą. Tad iš tikrų
jų visas dėmesys teks nedarbo 
sumažinimui Kanadoje. Tiki
masi, kad šiuose rinkimuose 
konservatorių vadas M. Mulro- 
nis atskleis bent dalį naujos 
konservatorių politikos.

Kanados radijo ir televizijos 
taryba kabelio bendrovėms 
leido įvesti tris apmokamus ka
nalus. Skubaus praturtėjimo 
suvilioti asmenys paskubomis 
sudarė tris bendroves: “First 
Choice”, Superchannel” ir 
“C Channel”. Mat joms net 
nereikia savo televizijos sto
čių, užtenka tik kabelio paslau
gų. Atrodė, kad visi televizijos 
žiūrovai griebs tuos kanalus 
su naujais filmais, koncertais, 
sportu, kiekvienam kanalui 
mokėdami po $16 per mėnesį. 
Praturtėjimo viltys nepasitei
sino. Trys apmokami kanalai 
tesusilaukė apie 325.000 klien
tų visoje Kanadoje, o tai te
sudaro vos 3% visų kanadie
čių, kurie naudojasi kabeliu. 
Pirmąja auka tapo “C Channel” 
bendrovė, transliacijas su
stabdžiusi birželio 30 d., pra
radusi $4.8 milijono, Toron
to-Dominion bankui likusi sko
linga $3,5 milijono. Ši bendro
vė daugiausia rėmėsi koncer
tais, vaikams skirtomis pro
gramomis. Vieną savaitgalį 
tas savo programas nemoka
mai bandė rodyti reguliariuo
se kabelio kanaluose, bet gel
bėtojų nesusilaukė. Kitos dvi 
bendrovės daugiausia remiasi 
filmais, bet ir jų ištekliai ma
žėja, tenka griebtis senų fil

mų. Naujųjų gamybą dabar yra 
gerokai sumažinęs Hollywo- 
odas. Atrodo, ir tas bendro
ves gali ištikti “C Channel” li
kimas, jeigu nebus surasta pa
kankamo skaičiaus klientų. 
Kanados radijo ir televizijos 
tarybai buvo duotas įsiparei
gojimas dalį pelno panaudoti 
kanadiškoms programoms. To 
pelno dabar neužtenka savo 
veiklai užtikrinti. Dalis kaltės 
tenka pačiai tarybai. Reikėjo 
pradėti su vienu apmokamu 
kanalu. Leidimas trijų tokių 
kanalų suskaldė gausumu ne
pasižymėjusią klientūrą. Už 
eilines kabelio paslaugas per 
metus mokama apie $100, nes 
mokesčių jau pareikala
vo Otava ir provincijos. Prie 
šio metinio $100, užsisakius 
tik vieną apmokamą kanalą, 
dar reikia pridėti beveik $200.

Du Kanados valdžios tarnau
tojai — B. Trotteris ir D. Bras- 
setas steigia atominio nusi
ginklavimo siekiančią naują 
partiją — “Green Party of Ca
nada”. Atrodo, idėja pasisko
linta iš “žaliųjų” partiečių V'. 
Vokietijoje, kur jie jau įkėlė 
koją į parlamentą. Suvažiavi
mas įsteigti kanadiškai “žalių
jų” versijai įvyks Otavoje rug
sėjo 23-25 d.d. Organizatoriai 
tikisi sekančiuose Kanados 
parlamento rinkimuose turėti 
50 kandidatų. Panašus “žalių
jų” bandymas Britų Kolumbi
jos parlamento rinkimuose 
baigėsi nesėkme: keturi pa
skelbti kandidatai tesurinko 
apie 3.000 balsų.

RITA MIŠKINYTĖ iš Londono, 
Ontario, gavusi KLB kultūros ko
misijos skirtą premiją $250 už kul
tūrinę ir visuomeninę veiklą 1982 
metais lietuviu jaunimo ir Bend
ruomenės gretose Nuotr. V. Azis

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Aukos didiesiems renginiams
Aukojo V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir 

Lietuvių Dienoms

$7000: Kanados Lietuvių Fon
das; $1000: Kredito kooperatyvas 
“Parama”, Kredito kooperatyvas 
“Talka”, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, Toronto 
Lietuvių Namai.

VVindsoro apylinkė
$520: P. Kuras; $25: J. Giedriū- 

nas, dr. D. Naikauskienė, J. Kizis; 
$20: V. Barisas, G. Vindašius, R. 
Dumčius, S. E. Zatorskiai, V. Bal- 
trušiūnas, dr. Č. Kuras: $15: M. Ki
zis: $10: kun. K. Simaitis, P. Kozu- 
lis, P. Eidukas, L. Leparskas. Br. 
Barisas, S. Naikauskas, E. Pakaus- 
kienė, M. Stechyshyn; $5: A. Juš- 
kauskas, K. Linkevičienė. M. Ži
linskienė.

Hamiltono apylinkė
$100: B. Steponavičius; $50: A. 

Obcarskis; $35: P. Lastauskas; $25: 
S. Melnykas. J. Bersėnas, A. Gar- 
kūnas, J. Pleinys. S. Dalius, A. 
Pranckūnas, L. Skripkutė. P. Loko- 
šius, S. Rakštienė; $20: V. Stanai
tienė, P. Žulys. M. Juodis, J. Steib- 
lys, K. Mileris, B. Macys, V. Sakas, 
A. Patamsis, G. Paukštys, J. Januš
kevičius, A. Mingėla, G. J. Kola- 
kauskai, J. E. Maėiulaitis, J. But
kevičius; $15: V. Grikietis; $10: 
K. Meškauskas, E. Lengvinas, M. 
Lazdutis. V. G. Agurkiai, J. Ribys, 
K. Kareška, F. Pajarskas; $5: A. 
Paliukonienė, M. Kvedarienė, S. 
Karalėnas, P. Siūlys. A. Parėštis, 
J. Sadauskas, A. Juozapavičius, B. 
Pakalniškis, V. Bagdonas, A. Liau
kas, P. Kareckas.

Toronto apylinkė
$500: dr. M. ir dr. J. Uleckai;

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

$279: V. Dauginis; $100: I. V. Ig- 
naičiai, dr. A. Pacevičius, dr. J. 
Sungaila, P. Raudys; $50: V. Sinke
vičius, S. Čepas, dr. G. Skrinskas, 
P. Gulbinskas, A. Nausėdas, dr. R. 
Karka, N. Liačienė, G. Šernas, J. 
Danys (Otava), V. Stankūnas (Mont
real), Ada Miklovaitis (Brantford); 
$40: A. E. Abromaitis; $35: V. Ma
tulaitis; $25: P. M. Krilavičius, L. 
Balsys, dr. A. Valadka. R. Žioga- 
rys, E. Stravinskas, F. Barzdžius,
J. Pargauskas, A, Erštikaitis, H. 
P. Steponaitis, J. Morkūnas, M. F. 
Yokubynas, A. Langas, V. Jocas.

$20: V. Aušrotas, P. O. Dabkus, 
A. Vaičeliūnas, S. Varanka, B. P. 
Jankauskas, A. Šeškus, J. M. As
trauskai, M. J. Astrauskai, V. Mont
vilas, A. Viskontas, H. Stepaitis,
I. S. Girdzijauskas, D. Zulonienė, 
P. Skablauskas, P. Dobilienė, J.
O. Kirvaitis, A. Saulis, A. Prans- 
kevičius, A. Mašalas, E. Čuplins- 
kas, J. Staškevičius, E. Senkus, 
A. Kantvydas, K. P. Raudys, P. Šu- 
kevičius, V.’ Karališkas. V. Gražu
lis, J. B. Tamulionis, S. Krasaus
kas, A. Aperavičienė, kun. P. Gai
da, J. Demikis, V. Rudaitis, W. V. 
Ūsas, P. B. Serapinas, kun. P. Di
lys, J. Dambaras, S. Gotšeldas.

$15: J. Vaičeliūnas, A. Bumbu
lis, A. Žilėnas, A. Bražys, T. Sta- 
nulis, V. Krikščiūnas, A. Kamins
kas, A. Kazilis, A. Čepaitis. E. R. 
Girdauskas, N. Simonavičius, V. 
Sendžikas, E. Šlekys. N. Preibys,
K. Otto, A. Sakus, L. Rudaitis, W. 
Dresher.

$10: V. K. Stankus, K. Čepaitis, 
V. Adamonis, M.J.B. Žėkai, Z. Gir
dauskas, A. Diržys, V. M. Marcin
kevičius, P. Žulys, L. Tamošaus
kas, A. Gaputis, J. Stravinskas, U. 
Bleizgienė, .1. Lasys, E. Valeška,
J. Gudelis, S. Daugėla, B. Kišonas, 
V. Marcinkevičius, M. Šenferienė, 
V. Urbonas, A. Banelis, B. Pač- 
kauskas, A. Jagėla, A. Martišius, 
J. R. Trumpa, J. Balaišis. J. Rugys, 
A. J. Venslovaitis, J. Dziminskas,
P. Šturmas, E. Jankus. G. Mauru- 
šaitytė, E. Šturmienė, A. Mikšie
nė, P. Balsas (Queenston).

$$5: K. Konkulevičius, O. Bane- 
lienė, P. O. Juodišienė, A. Bace
vičius, J. Janulaitis, J. Sabaliaus
kas, U. Paliulis, J. Lelis, S. Olekas, 
A. Štuikys, R. Bekerienė, J. Mazi-

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS 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

■■MM GARBENS Į REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

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

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
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 parųpin i me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Daiva T. Dalinda, b.a.

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

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario IVI6P 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, --------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Steve Ignatavičius, b.a., b.piie, B.Ed.
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. ir T.C.O. tranzakcijose.

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZllICtSltn Simpson’s, 176 Yonge St., 
zlllOlOID Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

liauskas, P. Misevičius, A. Bliū- 
džius, A. Pundzius, Iz. Antanai
tis, V. Pačkauskas, E. Walenciej, 
S. Paciūnas, P. Lackus, F. Baraus
kas, J. Žiurinskas, D. Karosas, M. 
Andriulevičius, A. Lukošienė, A. 
Padolskienė, S. Gailevičius, R. T., 
K. Konkulevičius, G. Chvedukienė, 
J. Vitkūnienė, St. Jokūbaitis, I. 
Kondrotienė, E. Griškenienė, M. 
Gegužis, Kybrancienė, Uletskie- 
nė, E. Tamulionis, K. Beržanskas, 
G. Pamataitis, M. Jankus.

$4: K. Bubliuskienė, P. Keco- 
rius, A. Norkus; $3: L. Pilipavi
čius, J. Jagėla, V. Bakšienė; $2: S. 
Rovas, A. Dilkus, J. Zabulionis, H. 
Matušaitis, Venskus, Z. Kučins
kas, P. Šimkevičius, P. Kružikas. 
S. Žvirblys, D. Siminkevičius. E. 
Bartminas, M. Preikšaitis. E. H. 
Kancaitis, E. Hermanas; $1: E. 
Jakubauskas.

Su dėkingumu —
Lėšoms Telkti Komitetas



"Vilniaus” paviljonas Toronte dėkoja
Šiais metais KLB Toronto apy

linkės tarybos posėdžio metu bu
vo išrinktas komitetas, kuris rū
pinosi “Vilniaus” paviljono rei
kalais Karavano metu. Tą komi
tetą sudarė — V. Šiaučiulienė — 
pirmininkė, Ž. Šilininkaitė — vice
pirmininkė, V. Valiulis — iždinin
kas, V. Valiulienė — sekretorė, St. 
Stončius ir R. Šiaučiulis — baro 
tvarkytojai, L. Mačionienė — py
ragą stalo tvarkytoja, I. Vitkienė 
ir E. Astrauskaitė — salių puoši
mo vadovės, P. Petrauskas — paro
dų salės tvarkytojas. Karavano 
metu, birželio 17-25 d.d., daug 
žmonių prisidėjo prie “Vilniaus” 
paviljono darbų. Šis komitetas 
jiems reiškia nuoširdžią padėką.

Yra svarbu skleisti žinias apie 
lietuvių tautą, istoriją ir kultūrą. 
Dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie parodų salės papuošimo. Vy
riausias jos tvarkytojas buvo P. 
Petrauskas. Jam padėjo A. Vaito- 
nienė, V. Matulaitis, R. Dauginis, 
A. Gvildys, P. Karosas.

Meno radinius paskolino A. Vai- 
tonienė, V. Matulaitis, M. Ulec- 
kienė, p. Katelienė, L. Mačionie
nė, J. Dagys, K. Raudys, R. Šiau- 
ciulis, G. Kuzmienė, L. Nakro- 
šienė.

Karavano metu kankliavo R. Za- 
vytė ir D. Tunaitytė. Parodų sa
lėje budėjo I. Freimanaitė, I. Ču- 
plinskaitė, D. Petkevičiūtė ir G. 
Jonytė.

Yra būtina sudaryti gerą "Vil
niaus” paviljono atmosferą. Dė
kojame I. Vitkienei ir E. Astraus
kaitei, kurios tvarkė ir puošė pa
grindinę salę, sceną ir kavinę. 
Jos paruošė patrauklius lietuviš
kų pasakų plakatus, kurie žavė
jo svetimtaučius. Šios organiza
cijos paskolino dekoracijas! “Gin
taro” ansamblis, LN Moterų Būre
lis, Prisikėlimo parapija, L. Vai
kų Namai, skautai. Lietuvių Na
mai paskolino p. Laučio suprojek
tuotą lietuvišką namelį. Papuošti 
salės ir kavinės stalams paauko
jo gėles: p. Yčienė, J. Arštikaitis, 
G. Kuzmienė, G. Kaknevičienė, B. 
Greičiūnienė. Ant stalų buvo nau
ji “Vilniaus” paviljono užtiesa
lai ir reklamos, kuriuos paruo
šė R. Smolskis ir “Type Master 
Graphics”. Ačiū jiems.

Karavano sėkmei yra būtina tu
rėti pyragų stalą. Dėkojame vi
soms moterims, kurios ne tik su
tiko pagaminti ir padovanoti py
ragus, bet ir pačios pardavinėjo. 
Pagrindinė pyragų pardavimo va
dovė buvo L. Mačionienė. Taip pat 
daug padėjo J. Pacevičienė. Nuo
širdi padėka: KLK Moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių parapijos sky
riui, KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriui, Prisikė
limo parapijos chorui, “Atžalyno” 
šokįų grupei, Išganytojo parapi
jos moterų būreliui, skautų ramo
vei, Anapilio Moterų Būreliui, 
Lietuvių Namų Pensininkų Klu
bui, Lietuvių Namų Moterų Būre
liui. Taip pat nuoširdus ačiū sa
vanorėms, kurios pardavinėjo py
ragus birželio 23 ir 25 d.d.

Dėkojame “Vilniaus” paviljo
no karalaitei “Miss Vilnius” pa
lydovei A. Sendžikaitei už jos nuo
širdų pareigingumą. Visą laiką ji 
priimdavo lankytojus su šypse
na ir malonumu. Programos metu 
ji atlikdavo pranešimus.

Šiais metais Karavano metu 
turėjome vieną pastovų “burmist
rą” — J. Valaitį. Jam pasisekė iš
judinti ir įjungti svečius į pro
gramą ir gerą nuotaiką. Jis pri
sidėjo prie programos pranešimų 
ir sąžiningai atliko darbus.

Dėkojame “Atžalyno” ansamb
liui už nepaprastai gražų progra
mos atlikimą. “Atžalynas” labai 
gražiai atstovavo lietuvių tautai 
ne tik per programą, bet ir per 
pertraukas. Jie visuoment buvo 
pavyzdingi ir mandagūs. Žiūro
vams buvo įdomu ir smagu, kai po 
paskutinės programos dalies visi 
šokėjai išvesdavo juos šokti.

Nors šokėjai buvo pavargę, kiek
viena jų programa buvo gyva ir 
įspūdinga. Savaitgaliais “Atža
lyno” mažiukai prisidėjo prie pro

gramos, o vyresniųjų grupė šoko 
kas dieną. Vyresniųjų grupės šo
kėjai buvo: J. Campbell, R. Kiškū- 
naitė, D. Pargauskaitė, R. Daugi
nis, R. Trumpickas, A. Rašymas, 
P. Sukauskas, V. Dauginis, R. Tu- 
rūta, V. Greičiūnas, E. Macijaus
kas, D. Govėdas, E. Pamataitis, D. 
Marcytė, L. Trumpickaitė, V. Do- 
vidaitytė, V. Vitkūnaitė, D. Kri- 
vaitė, O. Jurėnaitė, A. Beržinytė, 
D. Pranckevičiūtė, L. Gačiūnaitė.

Taip pat reiškiame padėką “At
žalyno” grupės vadovams, ypač 
Lilei Pacevičienei, už jų darbą, 
rūpestį ir laiką.

Gėrimų pardavimas yra geriau
sias pajamų šaltinis. Šiais metais 
barą ir savanorius darbininkus 
suorganizavo St. Stončius ir R. 
Šiaučiulis. Prie baro talkino To
ronto lietuvių muštuko (baseball) 
komanda, ledo ritulio komandos 
ir šie asmenys: A. Urbonas, A. Ki- 
šonis, A. Saplys, R. Grybas, L. Pa- 
dolskytė, A. Kaknevičius, M. Jag- 
lowitz, R. Kuliavas, R. Kaknevi- 
čiūtė, A. Biskytė, V. Kiškūnas, B. 
Houle, V. Turūtaitė, L. Keršytė, 
A. Rimkus, L. Zubrickas, A. Radze
vičius, V. Šimkus, R. Smolskis, 
S. Underytė, L. Ažubalis, V. Da- 
naitis, A. Kručaitė, J. Ažubalis. 
R. Stravinskaitė, R. Stravinskie
nė, R. Valadka, L. Cottreau, E. 
Stončius, S. Stončius, J. Melny- 
kaitė, A. Vitkus. Visiems dėkojam 
už sąžiningą ir greitą aptarnavi
mą. Labai prisidėjote prie “Vil
niaus” paviljono pajamų.

Dėkojame šeimininkėm už ska
naus maisto gaminimą ir ilgas dar
bo valandas. Vyriausia šeiminin
kė buvo Br. Greičiūnienė, jai pa
dėjo T. Kiškūnienė, St. Štuikienė 
ir J. Greičiūnas. Svetimtaučiai ir 
lietuviai gyrė skanų maistą, o cent-

Lietuvos ir
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mimas, Vasario 16 gimnazija, 
administracija reikalauja ne
mažų išlaidų, o pastovių pa
jamų PLB turi mažai. PLB pri
klauso nuo LB kraštų valdybų 
(ypač JAV ir Kanados), Lietu
vių Fondo ir atskirų aukoto
jų geros valios. Pagrindinės 
pajamos turėtų būti 15% nuo 
solidarumo įnašų (jų visi kraš
tai mažai surenka) ir 30% nuo 
Vasario 16 aukų (už jas kraštų 
Bendruomenės pagal nustaty
tą nuošimtį neatsiskaito).

Suvestinė valdybos, “Pasau
lio Lietuvio” ir fondų-projek- 
tų 4,5 metų sąmata rodo, kad 
turėta $406,693 pajamų, $439,- 
944 išlaidų ir ižde tuo tarpu 
buvo $18,595.

Didžiausia išlaidų dalis ten
ka “Pasaulio Lietuvio” leidy
bai — 50%, švietimui tenka 
apie 10%, kultūros reikalams
— 15%, politinei veiklai ir po
grindžio spaudos leidimui
— 10%, Vasario 16 gimnazijai
— 5%.

Didžiausios pajamos gautos 
iš “Pasaulio Lietuvio” prenu
meratų ir aukų jam — 45%. Or
ganizacijų ir asmenų aukos su
daro 20%, JAV, Kanados LB ir 
kitų kraštų įnašai ir aukos
— 15%, Lietuvių Fondo para
ma — 5%, aukos Vasario 16 
gimnazijai ir pan. — 5%.

Nutarimuose siūlyta, kad 
kraštų Bendruomenės skirtų 
PLB 30% surinktų aukų Vasa
rio 16 proga ir būtinai atsiųs
tų jau seniai sutartus 15% so
lidarumo įnašų. Taip pat siū
lyta, kad įvairūs fondai skir
tų tam tikras sumas tiesiai 
PLB.

Ansamblių pasikeitimai su 
P. Amerika davė žymius nuo
stolius, “Pasaulio Lietuvio” 
leidimui kasmet teko pridėti 
po maždaug $5,000. Dabar ‘Ta

rinė Karavano komisija paskyrė 
“Vilniaus” paviljonui pirmą vie
tą už maistą.

Prie virtuvės, bendros tvarkos 
palaikymo ii* įėjimo dirbo sekan
tys savanoriai: A. Butrimaitė, Aud. 
Butrimaitė, D. Butrimas, G. Šalt- 
miraitė, L. Kuliavienė, D. Tunai
tytė, R. Zavytė, D. Petkevičiūtė, 
I. Vitkienė, E. Astrauskaitė, J. 
Melnykaitė, R. Budnikas, K. Kiš
kūnienė, I. Tarvydienė, D. Puo- 
džiukaitė, D. Dirmantaitė, D. Če
paitė, L. Daukša, Z. Prakapaitė, 
R. Prakapas, A. Šernaitė, R. Trin- 
kaitė, V. Juzukonytė, R. Jaglowitz, 
R. Stravinskaitė, R. Stravinskie
nė, R. Tamulionytė, S. Strimaity- 
tė, I. Freimanaitė, G. Uleckas, V. 
Čuplinskas, I. Čuplinskaitė, T. 
Jonius, D. Besąsparytė, R. Rim
kutė, T. Freimanas, J. Freimanas, 
Paulionis.

Dėkojame J. Nešukaičiui — Pri
sikėlimo parapijos salių prižiū
rėtojui, kurio nuoširdumas ir nuo
latinė pagalba labai palengvi
no mūsų sunkų Karavano dienų 
darbą.

Dėkojame Karavano pasų pla
tintojam — S. Prakapui, Prisikėli
mo bankeliui, “Paramai”, Lietu
vių Namams, V. Aušrotui, “Type 
Master Graphics”.

Dėkojame mecenatui V. Daugi
niui už jo paaukotus reikmenis.

Nuoširdus ačiū Prisikėlimo pa
rapijai, kuri kasmet, nežiūrint 
nuostolio, duoda patalpas lietu
viškai veiklai.

Esame dėkingi visiems, kurie 
betkokiu būdu prisidėjo prie “Vil
niaus” paviljono pasisekimo.

Visiems nuoširdžiausią ačiū 
taria —

“Vilniaus” paviljono komitetas

išeivijos...
šaulio Lietuvio” leidžiama 
4,000 egzempliorių. Padidinus 
prenumeratorių skaičių 2000 
“PL” lengvai išsiverstų be 
skolų.

Paskutiniais valdybos ka
dencijos metais teko mažinti 
ir keliones, ir projektus, nes 
pajamos nedidėjo, kaip kad ti
kėtasi. (Bus daugiau)

Vancouver, B. C.
PAAUKOJO TAUTOS FONDUI 

$20 C. Dementa. Vankuverio Tau
tos Fondo aukų sąraše “TŽ” 23 nr. 
buvome klaidingai įrašę pavardę 
ir auką.

Už klaidą atsiprašome.
Tautos Fondo atst. Kanadoje

St. Catharines, Ont.
SUTIKTUVĖS. Išvykus klebo

nauti į Hamiltoną ilgamečiu! 
šios vietovės klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, jo vieton buvo pa
skirtas kun. K. Butkus, OFM iš St. 
Petersburgo Floridoje. Parapi
jiečiai, stebėję uolią jo veiklą 
per 8 mėnesius, suruošė jam su
tiktuves liepos 10 d. Į papuoštą 
šios parapijos-misijos salę 4 v.p.p. 
susirinko tautiečiai, sukviesti 
rengėjų komiteto, vadovaujamo A. 
Šetiko. Salėn atėjo ir kun. K. But
kus, lydimas kunigų — I. Mikalaus
ko, J. Liaubos, E. Jurgučio, Pr. 
Gaidos ir dijakono K. Kaknevi
čiaus. Palinkėjus “Ilgiausių me
tų”, įvadinį sutiktuvių žodį tarė 
A. Šetikas, o po jo kalbėjo visa 
eilė asmenų. Sveikino jau minėti 
kunigai (Kunigų Vienybės vardu — 
kun. Pr. Gaida) ir pasauliečiai — 
įvairių organizacijų atstovai. Iš
samesnę kalbą pasakė misijos-pa- 
rapijos komiteto pirm. S. Janu
šonis. Meninę programą atliko 
muz. A. Paulionis ir p. Paulionie- 
nė. Pabaigai pasirodė "linksmie
ji broliai”, kurie užbaigė progra
mą smagia daina. Naujasis klebo
nas visiems nuoširdžiai dėkojo 
ir išvardino visus savo atliktus 
darbus per praėjusius 8 mėne
sius, ypač pastato remontų sri
tyje. D.

Vasary reikia pailsėti bei atsigaivinti, nes rudenį laukia mokykla

Winnipeg, Manitoba
MOTINOS DIENA. Gegužės 8 d. 

Šv. Kazimiero šventovėje kun. J. 
Bertašius atnašavo Mišias už vi
sas motinas — gyvas ir mirusias. 
Mes, Winnipego lietuviai, esame 
apdovanoti lietuviu kunigu. Ačiū 
kun. Bertašiui už ištvermę. Skai
tymus atliko Marijus Timmerma- 
nas. Vargonais grojo — Renata 
Ramančiauskaitė, kūčios dėka 
vėl girdėjome lietuviškas gies
mes skambant mūsų šventovėje.

Minėjimą salėje tvarkė apylin
kės valdyba, sudaryta iš jaunosios 
kartos tautiečių. Salėje buvome 
pasveikinti besišypsančių mūsų 
rengėjų, kurie visas motinas apdo
vanojo gėlėmis kaip padėkos sim
boliu. Programą pradėjo apylin
kės pirm. M. Timmermanas trum
pu įžangos žodžiu ir pakvietė Emi
liją Šarauskienę pagrindinei 
kalbai. Pastaroji buvo labai ge
rai paruošta ir nušvietė, kokia 
yra motinos paskirtis pasaulyje. 
Donata Jankauskienė perskaitė 
Adomo Mickevičiaus eilėraštį 
“Mano draugei mamai”. Likusi 
programos dalis buvo atlikta jau
niausių mūsų bendruomenės na
rių, kurių labai mažai beturime. 
Pasirodo, turime talentingų mu
zikų, iš kurių ateityje galima bū
tų sudaryti orkestrą. Pirmoji pasi
rodė Brigita Barkauskaitė, kuri 
gražiai pagrojo smuiku ir taisyk
linga lietuvių kalba pasakė eilė
raštį “Tave myliu”. Rokas Šaraus- 
kas padeklamavo eilėraštį "Pely
tė". Tomas Šarauskas pagrojo sak- 
safonu. Renata Ramančiauskaitė 
paskambino pianinu keletą kom
pozicijų.

Ta proga buvo įteiktas čekis jau
nimo ir bendruomenės veikėjui 
Reniui Balčiūnui, gautas iš KLB 
krašto valdybos kultūros komisi
jos, rekomenduojant KLJ S-gos 
valdybai. KLB Winnipego apylin
kė didžiuojasi suteikta garbe jau
nam mūsų ir daug dirbančiam 
bendruomenės nariui ir reiškia 
padėką kultūros komisijai už įver
tinimą lietuviškos winnipegie- 
čių veiklos. Baigiant minėjimą, 
M. Timmermanas tarė trumpą pa
dėkos žodį ir pakvietė visus su
dainuoti “Ar prisimeni namelį". 
Minėjimas baigtas kavute, kuria 
rūpinosi Joana Razmaitė, Danu
tė Skolny ir Vida Balčiūnaitė.

JOANA RAZMAITĖ dalyvavo 
PLI kongrese. Ji yra KLB Winnipe
go valdybos narė ir eina dvigubas

pareigas kaipo sekretorė ir jauni
mo atstovė. Mes esame tikri, kad 
tos dvi savaitės, praleistos su pa
saulio lietuvių jaunimu, bus Joa
nai įkvėpimas nepailstamai dirbti 
lietuvybei.

“FOLKLORAMA” šiais metais 
bus rugpjūčio 6-14 d.d. Mūsų pavil
jone “Vilnius” darbuosis: Danutė 
Skolny — burmistre, Vida Balčiū
naitė — karalaitė, reikalų vedė
jas — Marijus Timmermanas. Pro
gramą atliks kvartetas “Harmo
nija" iš Niujorko. Kiekvienas lie
tuvis Winnipege gerai žino, kad 
mūsų mažai bendruomenei daly
vauti šiame tarpkultūriniame fes
tivalyje yra milžiniškas darbas. 
Būtų daug lengviau šį darbą at
likti, jei visi, Winnipego lietuviai 
ateitų į pagalbą. Kiekvieno įsijun
gimas į šį darbą organizatorių yra 
labai laukiamas. Pasidalinus dar
bu. nė vienas nepervargtų. Laukia
me talkos. Skambinti Marijui Tim- 
mermanui tel. 453-8394.

KLB Winnipego apylinkės 
valdyba

Oakville, Ontario
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1983 

METAIS: $60: dr. S. Kazlauskas; 
$50: A. Vaičeliūnas; $25: Pr. Lin
kevičius, J. Vaičeliūnas. J. Žiūrai
tis; $20: J. Vėgelis, V. Žemeckas; 
$15: R. Dementavičius, B. Liškaus- 
kas; $10: Pr. Ališauskas, J. Barz- 
daitienė, V. Butrimas, kun. P. Gai
da, E. Juzėnienė, Myk. Krivickas, 
J. Macijauskas. Vyt. Pulkauninkas, 
S. Pyzevienė, A. Ramonas, dr. A. 
Saunoris; $5: Z. Ancevičius, F. 
Arnold, J. Gimbutis, M. Ramanaus
kienė. Iš viso: $385.

Aukotojų pageidavimu, KLB po
litinei veiklai paremti surinkta 
$710 (aukotojų sąrašas paskelb
tas “TŽ” 1983.IV.7). Iš viso surink
ta: $1095.

Nuoširdi padėka visiems auko
jusiems.

A. Vaičeliūnas, 
TF įgaliotinis

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954
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TORONTO'
Lankytojai. “TŽ” aplankė 

kun. Tąsius Ereminas iš Ita
lijos, grįždamas iš PLD Čika
goje. Jis yra “TŽ” skaitytojas 
ir Milano universiteto filolo
gijos fakultete dėsto lietuvių 
kalbą — turi 3 paskaitas į sa
vaitę. Jo studentai yra italai, 
kurie studijuoja klasikines 
kalbas. Kun. T. Ereminas yra 
gimęs Lietuvoje, bet mokslus 
baigęs Italijoje ir kunigu 
įšventintas 1938 m. Priklau
so rosminiečių vienuolijai. 
— Leopoldas Stankevičius, 
grįždamas iš PLB seimo Čika
goje, aplankė savo pažįstamus 
Toronte ir “T. Žiburius”, ku
riuose rado buvusį argentinie- 
tį. Vyt. Balčiūną, dirbantį 
spaustuvės vedėju.

Penki oi iktoj i tarptautinė 
skautą stovykla — džiamborė 
įvyko Albertos provincijoje 
prie Kalgario š. m. liepos 4-14 
d.d. Joje dalyvavę lietuviai 
skautai (R. Belzinskas, R. Ma
tas ir P. Molis iš JAV) atsiun
tė "TŽ” skaitytojams sveikini
mus. Kanadiečiu skautų eilėse 
ten darbavosi ir Kalgario skau
tų veikėjas p. Dubauskas.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

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

“T. Žiburių” skaitytojai, 
sudarydami savo testamen
tus, neužmiršta ir šio savait
raščio. Pastaruoju metu iš vie
no neskelbiamo, bet duosnaus 
skaitytojo palikimo gauta 
$2000. Finansinė parama “TŽ” 
šiuo metu yra labai reikalin
ga, nes smarkiai padidėjo paš
to ir kitos išlaidos.

Žurnalinis savaitraštis“Mac- 
lean’s” 1983. V. 30 išspausdi
no rabino Guntherio Plauto 
rašinį apie Izaelį ir jam daro
mus moralinio pobūdžio prie
kaištus. Esą tie priekaištai 
ateina daugiausia iš kairių
jų, kurie betgi tyli Afganis
tano atveju. Jie smerkia JAV 
imperializmą, bet nepriekaiš
tauja Sov. Sąjungai, paglem- 
žusiai Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, plečiančiai savo imperi- 
Kuboje ir kitur.

"Toronto Star” 1983. V. 14 G 
sekcijoje išspausdino ilgoką 
informaciją apie a.a. Povilą 
Vaitonį — tarptautinio lygio 
šachmatų meisterį, mirusį Ha
miltone. Informacijos autorius 
Lawrence Day mini, kad ve
lionis buvo gimęs Lietuvoje 
1911 m. ir pasižymėjęs šach
matuose 1930-jų dešimtmetyje. 
Lietuva tarptautinėse olim
piadose 1933 ir 1937 m. bu
vusi pirmajame laimėtojų de
šimtuke. Informacijoje taip 
pat sakoma, kad P. Vaitonis 
buvo ir Kanados šachmatų 
meisteriu. Prie informacijos 
pridėta ir P. Vaitonio žais
ta partija su G. Fusteriu 1957 m.

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

NAUJAS TELEFONAS: (41 6) 232-1111

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

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 

VILNIE S arba

“Ali THE

IN THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Rugpjūčio 11 Rugsėjo 1 Rugsėjo 29

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai.
Grupę rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems galėsiu nupirkti automo
bilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

V I U I SAA 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

REAL ESTATE SERVICES
PERKATE

- AR

PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

3630 Lawrence Ave. East 431-5462
Scarborough, Ont. M1G 1P6 445-9469 į

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 TJ 17 Q TT 17 P INSURANCE &
I J rt Uj O JL1J_J 11 REAL estate brokers

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

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

Narys "Better Business" Biuro

fNSURANCČ * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO^
Anapilio žinios

— Liepos 16 d. susituokė Rima 
Pilipavičiūtė su Patriku J. Mc
Guire. Ruošiasi tuoktis Lydija 
Radzevičiūtė su Kenneth R. Law
less.

— Kapinių vartai uždaromi 9 v.v.
— Parapijai paaukojo $300 J. 

Arštikaitis, kapinėms — J. Gus
tainis $25.

— Liepos 18 d. lietuvių kapinė
se palaidotas a.a. Paulius Balčiū
nas, 73 m. amžiaus, pastaruoju 
metu gyvenęs St. Petersburge, 
Floridoje.

— Liepos 17 d. lietuvių kapinė
se pašventintas kūrėjo-savanorio 
a.a. A. Jakimavičiaus paminklas, 
kurio projektą padarė archit. V. 
Petrulis. Apeigose dalyvavo visa 
plati velionies giminė.

— Liepos 17, sekmadienio, pa
maldose dalyvavo visa eilė tau
tiečių iš Britanijos, Australi
jos, Brazilijos.

— Mišios liepos 24, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Oną Šalinskienę,
11 v.r. — už a.a. Oną Matukaitie- 
nę ir a.a. Oną Ališauskienę; Wa- 
sagoje 10 v.r. — už a.a. Janiną 
Starienę.

Lietuvių Namų žinios
—KLB Toronto apylinkės įsteig

tas informacinis skyrius teikia 
informaciją apie visuomeninę 
veiklą. Renginių organizatoriai 
prašomi atsiųsti savo veiklos 
planus ir numerius telefonų tų 
asmenų, į kuriuos galima kreip
tis kilus reikalui.

— LN tarnautojai pakaitomis 
atostogauja. Reikalų vedėjui A. 
Vaičiūnui išvykus vienai savai
tei, jo pareigas eina ką tik grįžu
si iš atostogų A. Skilandžiūnie- 
nė.

— Lankėsi kun. P. Urbaitis iš 
Brazilijos ir paliko įvairios in
formacijos.

— Svečių knygoje pasirašė: iš 
Brazilijos — J. Bratkauskas, M. 
Bumblienė, A. Bumblys, E. Nasci- 
mento, A. Vinkšnaitis, M. Vinkš- 
naitienė, J. Tatarūnas, L. Rimke
vičiūtė, kun. P. Urbaitis; B. Kaz
lauskienė iš St. Catharines, A. 
Kazlauskas iš LaSalle, Que., P. 
R. Klimas iš Ročesterio, A. I. 
Dudaičiai iš Australijos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielom po

niom ir panelėm už suruoštą man 
tokį puikų mergvakarį. To vakaro 
maloni nuotaika puikiai išpuoš
toje salėje ir jūsų nuoširdūs svei
kinimai bei linkėjimai mano atei
ties gyvenimui paliko mano šir
dyje neužmirštamą įspūdį.

Esu labai dėkinga visom rengė
jom ir viešniom už tokias gausias 
ir gražias dovanas, kurios mąn 
ir Rikardui primins jūsų nuošir
dumą.

Mano mielai krikšto mamai p. 
Turūtienei, pamergėm ir visom 
padėjėjom dar kartą nuoširdus 
ačiū.

Rima Petkutė

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

REIKALINGOS DVI MOTERYS 
darbui Toronto Lietuvių Vaikų 
Namuose — viena vaikų darželyje, 
kita — virtuvėje. Skambinti tel. 
534-5773 Toronte.

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

REIKALINGA VASTININKO PA
DĖJĖJA, mokanti gerai rašyti ma
šinėle, kalbanti lietuviškai, patir
tis nebūtina. Teirautis tel. 535-1944 
Toronte.

JAU 20 METŲ veikia natūralaus 
gydymo klinika, kurioje su medi
ciniškom ir pooperacinėm proble
mom daugybė žmonių pasveiko ar
ba rado pagerėjimą. B. NAUJALIS 
— Mass. Ther. N.D.R.N.A. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. 
M6R2N5. Tel. 533-8008.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 17 d. 10 v. Mišiose 

organizuotai su vėliavomis da
lyvavo V Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso atstovai. Mišias 
koncelebravo prel. P. Ragažins- 
kas iš Brazilijos, kun. P. Urbai
tis, SDB, iš Brazilijos ir kun. 
A. Simanavičius, OFM. Pamokslą 
sakė kun. Alf. Grauslys iš Či
kagos. Per Mišias giedojo “Volun
gės” choras, vadovaujamas D. Vis- 
kontienės ir akompanuojamas P. 
Vyto. Po Mišių salėje jaunimui 
buvo surengtos vaišės, kurias 
paruošė: V. Vaitkienė, J. Kriš- 
čiūnienė ir S. Martinaitienė.

— Su Mišiomis ir vėliavų iškė
limu liepos 17 d. Wasagoje pra
dėta lietuviškai kalbančių vai
kų stovykla. Vadovybė: komend. 
R. Kuliavas, koordinatorius klie
rikas E. Putrimas, R. Šoliūnaitė, 
R. Kaknevičiūtė, D. Dirmantaitė, 
slaugė K. Ulozaitė, L. Daukša, 
J. Ažubalis, D. Čuplinskas ir 
klierikas S. Tillson, OFM. Sto
vyklos kapelionas — kun. A. Si
manavičius, OFM. Stovyklauja 
apie 50 vaikų.

— Kelionei autobusu į Kana
dos kankinių šventovę Midlande 
rugpjūčio 7 d. registruotis klebo
nijoje.

— Susituokė: Sofija Norkutė 
su Stephen Hopkins.

— Parapijai aukojo: Z. Didžba- 
lienė $150,.M. Skučienė $50.

— Mišios liepos 24, sekmadienį,' 
8 v.r. — už Alfredą Žilį, 9 v.r. — 
už Agnietę ir Joną Lungius, 10 v.r.
— uz Alfonsą Mazlavecką, 11.30 v.r.
— už parapiją, 8.30 v. vakaro už 
Magdaleną ir Vincą Pranckevi- 
čius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

draugams, giminėms ir bičiuliams, 
atsilankiusiems į mūsų įkurtuves 
liepos 10 d. Mississaugoje ir už 
gausiąs bei vertingas dovanas, ku
rių tikrai nesitikėjome. Ypatingas 
ačiū Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonui kun. J. Staškui už mūsų 
namo pašventinimą, taip pat mū
sų tėveliams Aldonai ir dr. Alek
sandrui Valadkoms, Aldonai ir Al
girdui Vaičiūnams, kurių pagal
bos dėka taip sklandžiai ir šeimy
niškoje atmosferoje visi maloniai 
praleidome sekmadienio popietę.

Raimondas ir Ramona Valadkos

Parkdale-High Parko atsto
vo Kanados parlamente Jesse 
Flis raštinėje Otavoje dirba 
Rita Rudaitytė. J. Flis naujau
sioje savo darbų apyskaitoje 
mini ir Vidą Jasinevičius, ku
ri nupiešė jo leidinio viršelį. 
J. Fliso raštinė Toronte: 2323 
Bloor St. W„ Suite 218-C, To
ronto, Ont. Tel. 762-8446.

Kun. P. M. Urbaitis, sale
zietis iš Brazilijos, dalyva
vęs PLD Čikagoje, lankėsi To
ronte, Hamiltone, Delhi ir ki
tose vietovėse. Čikagoje jisai 
surengė buvusių saleziečių 
mokinių suvažiavimą. Kana
doje ir JAV jų yra apie 60, 
Europoje — 600. Toronte ir 
Montrealyje numatomas jų su
važiavimas š. m. spalio mėne
sį. Taip pat kun. P. Urbaitis 
telkia lėšas Brazilijos lietu
vių katalikų misijai, kuriai 
vadovauja saleziečiai. Tam 
tikslui Hamiltono bankelyje 
“Talka” yra atidaryta sąskai
ta nr. 3020, Toronto “Paramo
je” nr. 5921, Prisikėlimo ban
kelyje nr. 2505. Be to, jis įieš
ko savanorio ar savanorės, pa- 
siryžusios pagyventi Brazilijo
je ir talkinti lituanistinei 
mokyklai bei savaitraščiui 
“Mūsų Lietuva”. Minėtiems 
darbams remti Tillsonburgo- 
Delhi apylinkėse sudarytas 
rėmėjų būrelis, kuriam va
dovauti įgaliotas Gedimi
nas Rugienius. Kun. P. Urbai
tis kviečia ir visus Š. Ame
rikos lietuvius savo aukomis 
paremti lietuvių veiklą Bra
zilijoje, ypač lietuvių Šv. 
Kazimiero parapiją, aptarnau
jančią tūkstančius lietuvių 
Sao Paulo mieste. Parapijos 
adresas: Paroquia Lituana 
Sao Casimiro, C.P. 4421, 01000 
Sao Paulo SP, Brazil.

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

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

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

Dan Ai

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” VA
SAROS ATOSTOGOS — rug
pjūčio pradžioje. Laikraščio 
neišeis rugpjūčio 4 ir 11 d. 
laidos. Paskutinis numeris 
prieš atostogas išeis liepos 26, 
antradienį, su liepos 28 die
nos data. Poatostoginis nume
ris išeis rugpjūčio 16 d. su 
rugpjūčio 18 d. data.

Krašto tarybos 
rinkimai

KLB Toronto apylinkės rin
kiminė komisija praneša, kad 
KLB vyr. rinkiminė komisija 
nustatė tokį rinkimų į KLB 
krašto tarybą tvarkaraštį:

1. Kandidatai siūlomi iki 
š. m. liepos 30 d., įteikiant 
sąrašus dviejuose egzemplio
riuose apylinkės komisijos 
nariams. 2. Rinkimai įvyks š. 
m. rugsėjo 25 d. Sutikimo 
blankai kandidatuoti į KLB 
tarybą gaunami: Toronto Lie
tuvių Namuose, parapijų raš
tinėse ir pas komisijos narius.

KLB Toronto apylinkės 
rinkiminė komisija

Kapiniu informacija
Kaip kiekvienos, taip ir Šv. 

Jono lietuvių kapinės turi savo 
taisykles, kurios yra valdžios 
patvirtintos ir visiems privalo
mos. Viena iš tokių taisyklių 
yra šį: kauburiai ant kapavičių 
bei jų aptvėrimai nėra leisti
ni (jei būtų visos tokios kapa
vietės, tai laidoti pagal šio 
krašto tvarką būtų neįmano
ma). Galima tik paminklo šo
nuose sodinti dekoratyvinius 
medelius ir priekyje dviejų 
pėdų atstume — gėles.

Apie tai nekartą buvo skelb
ta ir spaudoje. Vienos tokios 
kapavietės artimųjų buvo su
tvarkytos, bet kitos taip ii- liko.

Kapinių komisija praneša, 
kad ryšium su minėta taisyk
le nuo rugpjūčio 1 d. kapinių 
administracija pradės kapa
vietes sulyginti ir aptvėrimus 
nuiminėti.

Administracijos pareigūnai: 
Juozas Jasinevičius 769-5075, 
Pranas Ališauskas 273-3796.

Kapinių komisija
Testamentų klausime On

tario parlamento atstovo To
ny Ruprechto iniciatyva buvo 
sušauktas viešas susirinkimas 
liepos 7 d. lenkų Šv. Kazimie
ro par. salėje. Dalyvavo 250 
asmenų. Kalbėjo parlamento 
nariai ir teisininkai, aiškin
dami naująjį Ontario įstatymą 
“Bill 29”. Pastarasis buvo pri
imtas, atsižvelgiant į skundus, 
kad Kanados piliečių paliki
mai patenka į sovietinės val
džios rankas ir tik maža dalis 
pasiekia teisėtus palikimo ga
vėjus. Naujasis įstatymas rei
kalauja įrodyti, kad palikimo 
gavėjas yra teisėtas ir kad jis 
gaus pilną palikinto sumą. Šis 
įstatymas įsigalios, kai On
tario vyriausybė išleis taisyk
les, nurodančias kuriom vals
tybėm šis įstatymas taikomas. 
T. Ruprechtas rekomenduoja 
štai ką: palikimo vykdytojas 
Kanadoje teatidaro banko są
skaitą, kas mėnesį teišima ne
didelę sumą ir tepasiunčia 
tiesiai palikimo gavėjui; ant
ra, kas mėnesį tepasiunčia 
maisto, vaistų ir kitokių gė
rybių siuntinius.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje yra daug ir gra
žių paminklų, tiktai kaikurių 
įrašai iškalti darkyta lietuvių 
kalba. Lietuviams tai daro gė
dą. Kapinių administracija 
įvedė potvarkį, reikalaujantį 
lietuviško įrašo tekstą įteikti 
kapinių administracijai prieš 
jo iškalimą paminkle. Patirta, 
kad su klaidomis iškalti pa
minklai nebus priimami.

Buvę Vytauto D. universite
to studentai atsargos karinin
kai ramovėnai išleisdino met
raštį, apimantį 1933-1983 me
tus. Medžiagą surinko ir sure
dagavo Jonas Karka. Leidinys 
gausiai iliustruotas, atspin
di organizacijos ir paskirų as
menų veiklą bei gyvenimą.
Papildymas. “Nuoširdus 

ačiū už išspausdintą “TŽ” lie
pos 7 d. laidoje mano padėką 
laidotuvių dalyviams, mirus 
mano seseriai a.a. Marijai 
Paplauskienei. Deja, pavar
džių eilėje praleista pavar
dė Simono Žulpos. Be to, ma
no pavardė yra Jasinskienė, 
o ne Jasinksienė. Malonėkite 
patikslinti”.

Nauja jaunimo valdyba
V Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Kongresas prasidėjo Čika
goje š.m. liepos 1 d. Po to kon
greso dalyviai persikėlė į sto
vyklą Oberline prie Klevelan- 
do. Iš ten liepos 11 d. kongre
so atstovai persikėlė į Tren
to universitetą Peterborough 
mieste Kanadoje ir dalyvavo 
studijų dienose iki liepos 20 d. 
Liepos 16-17 d.d. Toronte įvy
ko pramoginė dalis — šokių va
karas L. Namuose ir išvyka į 
Toronto salą. Šiuose rengi
niuose jaunimas dalyvavo la
bai gausiai. Liepos 17, sekma
dienį, 10 v.r., Prisikėlimo šven
tovėje buvo specialios Mišios 
jaunimui, o po jų — vaišės.

Tolimesnėje programoje —

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

STOVYKLA
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 

WASAGO JI E 
š.m. rugpjūčio 6-14 d.d.
Rašyti: Lietuvių Namai, 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6. Telefonas 532-3311. 
Skambinti: V. Kulnys tel. 769-1266. Veiks virtuvė. 
Kviečiame visus, taip pat ir šeimas su vaikais.

Sukaktuvinėje skautų “Auš
ros” stovykloje (liepos 31 — 
rugpjūčio 13 d.) pagrindinės 
iškilmės vyks rugpjūčio 6-7 sa
vaitgalį. Visi kviečiami tas 
abi dienas lankyti stovyklą. 
“Aušros” šimtmečio minėji
mas įvyks rugpjūčio 7, sek
madienį, 3 v.p.p. Paskaitą 
skaitys kun. dr. Pr. Gaida. 
Kadangi “Woodland Trails 
Camp” yra Toronto pašonė
je, niekam nesusidarys sun
kumų važiuoti ten ir atgal. Ge
riausiai važiuoti nauja auto
strada 404 nr. (Don Valley 
Parkway tęsinys). Važiuoti 
iki Bloomington Rd. Juo pa
sukti į rytus ir važiuoti iki 
6th Concession. Čia sukti į 
kairę (į šiaurę); perkirtus 
Vandorf Rd., čia pat ir sto
vykla. Iš Toronto iki stovyk
los vartų 45 minučių kelias.

Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubas rengia išvyką į 
Perry Sound, Ont., 1983 m. rug
pjūčio 18 d. Kelionė autobusu 
— $14, 3 valandų plaukiojimas 
laivu $8. Išvykstame 8 v.r. nuo 
Lietuvių Namų ir grįžtame 8 
v.v. Registruotis iki rugpjū
čio 12 d. pas L. Novogrodskie- 
nę tel. 769-8846.

Išvyka į LiOns’ Safari pavyko 
sėkmingai.

Sol. Gina Čapkauskienė-Cap- 
kas išleisdino naują lengvų 
bei lyrinių dainų plokštelę, 
kuri jau pasiekė Torontą bei 
kitas vietoves. Su simfoninio 
orkestro palyda įdainuotos 
dainos — B. Budriūno, J. Stan
kūno, G. Gudauskienės, A. 
Stankevičiaus, J. Govėdo, V. 
Herberto, W. A. Mozarto, R. 
Sieczynskio, F. von Flotow, J. 
Strausso. Plokštelės kaina Ka
nadoje — $14, JAV-se $12. So
listė, aplankiusi “TŽ”, sakėsi 
turinti daug kvietimų koncer
tuoti rudenį įvairiose Kana
dos ir JAV vietovėse. Š. m. 
lapkričio pradžioje ji dainuo
sianti Toronte latvių kanta
toje.

A. a. K. Aperavičiaus atmi
nimui paaukojo Tautos Fon
dui $25 P. Lelis, $20 VI. Al. Bal
siai.

A. a. Elenos Blažienės, mi
rusios Lietuvoje, atminimui 
paaukojo “T. Žiburiams” po 
$20 — J. R. Rimai ir P. A. Kazi- 
liai.

Prie Toronto yra parodoma
sis gyvulių ūkis “Riverdale 
Farm” (201 Winchester St., į ry
tus nuo parlamento rūmų). Ja
me yra įvairių naminių gyvu
lių, įdomių ypač vaikams. Ati
daryta nuo 9 v.r. iki priete
mos. įėjimas nemokamas. 

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

studijų dienų užbaiga Trento 
un-te, turistinės kelionės, am
basadų lankymas Otavoje, pri
ėmimas Kanados parlamento 
rūmuose, kongreso pabaiga 
Montrealyje liepos 24 d.

Kongreso studijų dienose, 
kur dalyvauja tiktai rinktie
ji atstovai, išrinkta nauja Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba iš Los Angeles 
miesto: pirm. Gintaras Grušas, 
kiti pareigūnai — Rita Burei- 
kaitė, Linas Polikaitis, Ginta 
Palubinskaitė, Danutė Mažei
kienė, Tadas Dapšys, Regina 
Stančikaitė.

Sekantį VI PLIS kongresą 
nutarta rengti Australijoje.

Inf.

Rašytojo J. Kralikausko 
knyga “Ąžuolai piliakalnyje” 
baigiama rinkti “TŽ” spaustu
vėje. Jos išleidimui paaukojo 
$20 Zigmas Girdauskas.

Pagerbdami velionę a.a. Mo
niką Žaliauskienę, vietoje gė
lių “T. Žiburiams” paaukojo: V.
M. Kriščiūnai $20, D. Trakymie- 
nė $20. Dėkojame už aukas.

Dr. V. P. Vygantas, buvęs 
tarptautinės organizacijos 
“Pax Romana” pirmininkas, 
aktyviai dalyvaujantis vi
suomeninėje lietuvių veiklo
je, tarnybos reikalais lankėsi 
Toronte. Šiuo metu jis gyvena 
Dallas, Texas, ir darbuojasi 
“American Airlines” priklau
sančioje bendrovėje.

“Sunday Star” 1983.VII.17 
stambia antrašte išspausdino 
H. Lapo laišką, kuriame UPI 
agentūros pranešimas apie 
amerikietės moksleivės Sa
mantha Smith lankymąsi pijo- 
nierių stovykloje pavadintas 
naiviu, nes ji (stovykla) lygi
nama su skautų stovykla. Laiš
ko alitorius primena, kad Sov. 
Sąjungai okupavus Baltijos 
valstybes skautų organizaci
jos buvo uždarytos, o Lietu
vos skautų vadas Juozas Ša- 
rauskas sušaudytas Červenėje 
1941 m. birželio 27 d.

Torontiecio Gyčio-Jono And
rulio ir Nijolės-Ritos Ivaš- 
kaitės sutuoktuves Bostone 
plačiai aprašė P. Žičkus 
“Draugo” dienraštyje 1983.VI. 
22. Religines apeigas atliko 
lietuvių par. klebonas kun. A. 
Kontautas, solo giedojo D. 
Mongirdaitė-Richardson, var
gonavo kompoz. J. Kačinskas, 
smuiku grojo G. Mardis. Vaišė
se dalyvavo per 200 asmenų iš 
JAV ir Kanados. Jaunavedžiai, 
atlikę povestuvinę kelionę, 
apsigyveno Toronte. Jaunoji
N. R. Ąndrulienė yra baigusi 
fiziką ir verslo administra
ciją magistrės laipsniu, G. J. 
Andrulis — biologiją ir bio
loginę inžineriją.

Anglų kalbos kursai jauni
mui nuo 18 m. amžiaus, kurių 
gimtoji kalba nėra anglų, ren
giami Yorko universitete 1983 
m. rugpjūčio 2-26 ir spalio 17 
— lapkričio 11 d.d. Pamokos 
kasdien nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., 
išskyrus šeštadienius ir sek
madienius, York universitete 
Downsview Campus (Keele- 
Steeles). Šie kursai paruošia 
jaunuolius universitetinėm 
studijom. Telefonas informa
cijai: 667-2504.

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

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

a MONT REA Is®

DANETA STANKEVIČIŪTĖ ir ALBERTAS SKUČAS po sutuoktuvių

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. 1983 
m. birželio 18 d. Aušros Vartų 
šventovėje susituokė Albertas 
Skučas ir Daneta Stankevičiūtė. 
Šv. Mišias atnašavo ir vestuvių 
apeigas atliko kun. J. Kubilius, 
SJ. Jam asistavo klierikas Pau
lius Mališka, sugrįžęs vasarai iš 
Romos. Per Mišias giedojo solistė 
Gina Čapkauskienė, o vargonavo 
Aleksandras Stankevičius, Da- 
netos pusbrolis.

Vestuvių vaišės įvyko Montrea
lio priemiestyje Lachine, gražio
je salėje ant Šv. Lauryno upės 
kranto. Nors buvo karšta diena, 
bet nuo upės papūtęs vėjas visus 
gaivino, tad skambėjo daina ir 
jautėsi pakili nuotaika.

Jaunuosius pasitiko su duona, 
druska ir vynu jų tėveliai — Va
lerija ir Liudas Stankevičiai, So
fija ir Juozas Skučai. Pobūviui 
vadovavo Alberto sesers vyras 
Arūnas Šlekys, kuris buvo atva
žiavęs su visa šeima. Be gausaus 
pulko montrealiečių, suvažiavo 
daug svečių iš tolimų vietovių' 
su Daneta ir Albertu atšvšęsti 
šios iškilmingos jų šventės: A. 
V. Markevičiai ir A. K. Mikalajū
nai iš Santa Monica, Kalifornijo
je, Danetos krikšto mama M. Ku- 
cinienė iš Čikagos, A. D. Pusaraus- 
kai iš Vašingtono, V. Ladyga iš 
Vilniaus, V. A. Zubai iš St. Catha
rines, K. A. Ratavičiai iš Delhi, 
R. Zubaitė ir A. T. Skučai iš To
ronto, J. Daniai iš Otavos. Visi 
jaunuosius sveikino ir linkėjo, 
kad visuoment būtų tokie laimin
gi, kaip šią vestuvių dieną.

Po vakarienės ir sveikinimų, 
orkestrui grojant, dar ilgai visi 
šoko ir dainavo; ypač malonu bu
vo vėl išgirsti solistę Giną Čap- 
kauskienę, kuri padainavo net ke
liom kalbom.

Išleido jaunuosius svečiai ir mė
nulis, nutiesęs sidabrinį taką 
per Šv. Lauryno upę. Daneta ir Al
bertas Skučai apsigyvens Montrea
lyje, o povestuvinei kelionei iš
vyko Ispanijon.

J. Adamonytė
“Nepriklausoma Lietuva” savo 

gegužinę atidėjo į liepos 31 d., 
kad netrukdytų pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso iškilmingoms 
pamaldoms bei koncertui.

“Litas” liepos 11 d. persikėlė į 
naujai atremontuotas patalpas. 
Remonto metu “Litas” buvo už
ėmęs beveik visą AV klebonijos 
pirmąjį augštą.

Ginos Čapkauskienės nauja 
dainų plokštelė jau gauta ir siun
tinėjama prenumeratoriams bei 
platintojams.

Neseniai susituokę Lilė Jonely- 
tė ir Y. Mainville nusipirko savo 
namus ir persikėlė ten gyventi.

f flHAfĮ MONTREALIO LIETUVIŲ 
Ijliflw KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

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

Certifikatai: min......... ...$1,000.00 = DUODA
1 metų ................ .......  8.75% = PASKOLAS:

Terminuoti indėliai:
1 metų ............... .......  8.50% nekilnojamo
180-364 d......... ........ 7.75% turto,
30-179 d........... .......  7.25% asmenines ir
Trumpalaikius indėlius prekybines.
už $20,000 ir daugiau Paskolos

Taupomosios sąskaitos: mirties
specialios........... ......... 7.25% = atveju
su drauda .......... ......... 7 % = m apdraustos
Čekių sąskaitos .....
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LO iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Seselės Palmira ir Judita išvy
ko vasarai į Putnamą. Šiuo metu 
seselių namus prižiūri seselė 
Michaelė iš Toronto.

AV šventovėje šiuo metu skel
biami šie užsakai: Rasa Lukoševi- 
čiūtė ir Paulius Kuras, Bronė Ona 
Jokūbaitytė ir Gordon James 
Burns, Catharine Anne Lipsz ir 
Stephens Braginetz. B.S.

Šv. Kazimiero par. klebonas kun. 
St. Šileika dėkoja AV par. klebo
nui kun. J. Kubiliui už jo pavada
vimą. Iš gimtosios žemės kelio
nės klebonas jau yra grįžęs; sek
madienį susitiko su komitetu ir 
parapijiečiais. Lietuvoje jis pa
simatė su savo motina 92 m. ir gi
minėmis. Aušros Vartų ir Šv. Kazi
miero palaikų šventovėse laikė 
Mišias. Atvežė nuotraukų, suveny
rų ir gausių sveikinimų savo pa
rapijai ir visiems Montrealio lietu
viams. Sugrįžusį kleboną pasiti
ko ne tik komiteto nariai, bet ir 
maloni žinia iš arkivyskupo, bū
tent, iki šiol kun. St. Šileika ėjęs 
administratoriaus pareigas ofi
cialiai pripažintas šios par. kle
bonu nuo š.m. liepos 1 d. Tą patį 
patvirtino ir saleziečių vyresnybė 
Montrealyje. — Šį mėnesį prade
dami lankyti parapijiečiai, pir
miausia tos šeimos, kurių klebo
nas nespėjo aplankyti praėjusį ru
denį. — Sunkiai serga Justinas 
Svotelis dr. Popieraičio priežiū
roje. — Į Santa Monica Kaliforni
joje pas V. A. Markevičius, kurie 
neseniai lankėsi Montrealyje, iš
vyko Joana ir Irena Adamonytės 
ilgesniam laikui. — Atlaikytos Mi
šios už Lietuvoje mirusią Domi
cėlę Žąsiitiienę, Julijaus Jurėno 
seserį. Sk.

nariai
prašomi nedelsiant pra
dėti naudoti tik naujus 
čekius. Seni čekiai 
nebebus praleidžiami.

Naujus čekius galima 
gauti tik užsisakant iš 

anksto telefonu
766-5827

arba Rosemounte —
722-3545.

Vedėjas


