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Slepiama žaizda negyja
Gyvas organizmas — individualus ar visuomeninis 

retai apsieina be žaizdų. Jį dažnai kamuoja fizinės arba 
moralinės žaizdos, kurios reikalingos vienokio ar kitokio 
tyrimo bei gydymo. Visiems žinoma jau nuo seno, kad jo
kia žaizda negali būti pagydyta ignoravimu, slėpimu. Jei 
kas bando savo žaizdą ignoruoti, jos nematyti, ja nesirū
pinti, stato pavojun visą savo sveikatą, nes ignoruojama 
žaizda plečiasi, gilėja ir užnuodija visą organizmą. Vie
na tokių mūsų tautos moralinių žaizdų yra žydų naikini
mas, kurin buvo įvelti ir kaikurie lietuviai. Tiesa, tasai 
naikinimas atėjo Lietuvon su vokiška nacių okupacija, 
vadovaujama rasistinės ideologijos žmonių, tačiau jie 
pajėgė į aną nelaimingą sūkurį įtraukti ir dalį lietuvių, 
nors ir nežymią. Pridėjus faktą, kad toks masiškas nai
kinimas įvyko Lietuvos žemėje, ir tai pirmą kartą isto
rijoje, darosi aišku, kad visa tai mūsų tautos gyvenime 
paliko gilią žaizdą. Daugybė lietuvių buvo liudininkai 
antihumaniškų veiksmų, plačiai palietusių visą kraštą. 
Vieni (maža dalis) dalyvavo antihumaniškuose veiks
muose, kerštaudami už ankstyvesnius tokius pat veiks
mus iš raudonųjų pusės, kiti rizikavo savo gyvybėmis, 
gelbėdami nelaiminguosius žydus, treti (dauguma) be
jėgiškai stebėjo, nes negalėjo būti gelbėtojais ar užta
rėjais.

NUO ANOS tragedijos praėjo daugiau kaip keturi 
dešimtmečiai, užaugo nauja karta, bet mūsų tau
tai padaryta žaizda tebėra neužgijusi. Ji yra jau
čiama ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Žaizda negyja dėl dvie

jų priežasčių. Visų pirma ją vis primena bei atnaujina 
išlikę gyvi Lietuvos žydai ir įsikūrę laisvojo pasaulio 
kraštuose. Jie yra parašę daugybę knygų įvairiomis kal
bomis, kuriose smulkiai atskleidžia įvykusią tragediją 
Lietuvoje ir kaltina ne tiktai vokiečius, bet ir lietuvius. 
Antra, žaizda negyja ir dėlto, kad lietuvių veiksniai bei 
visuomenės dauguma stengiasi jos nematyti, netyrinė
ti, kitaip tariant, ją ignoruoja, tarytum ji neegzistuotų. 
Kad taip yra, matyti jau vien iš šio fakto: per keturis de
šimtmečius nepasirodė nė vienas lietuvių parašytas rim
tas veikalas apie žydų gyvenimą bei naikini..m'sietuvo
je II D. karo metais. Mūsų veiksniams nekartą buvo pri
mintas gyvas reikalas organizuoti tokio veikalo parašy
mą, bet jų reakcija, deja, visuomet buvo neigiama. Per 
tuos praėjusius keturis dešimtmečius net niekas nesi
ėmė medžiagos rinkimo tuo klausimu. Liudininkų karta 
jau baigiasi — vieni išmirė, kiti artėja prie savo gyveni
mo pabaigos. Veiksniai surenka gana daug lėšų, bet šiai 
sričiai jų nėra, nes nematyti jokios oficialios iniciaty
vos šia linkme. Turbūt mūsų veikėjai tebemano, kad 
žaizdos ignoravimas yra geriausia laikysena.

TOKIA mūsų veiksnių tyla privedė prie to, kad ne
laukti įvykiai mus užklupo nepasiruošusius. JAV- 
se ir iš dalies Kanadoje žydų inspiruojamos insti
tucijos pradėjo kelti bylas, į kurias įveliami ir mūsų tau

tiečiai. Spauda, radijas, televizija tomis bylomis labai 
domisi, bet informacijas gauna iš kitataučių šaltinių. Tei
sėjai, kurie sprendžia tokias bylas, taip pat prokurorai, 
cituoja įvairius veikalus, parašytus kitataučių ir neat- 
skleidžiančius visos tiesos. Dėlto nukenčia ne tiktai tei
siamasis, bet ir visa lietuvių tauta, nes įvairūs žinovai 
pateikia lietuviams nepalankią, iškreiptą medžiagą. 
Prie pastarosios falsifikavimo prisideda ir okupacinė 
sovietų valdžia Lietuvoje, siekdama savo tikslo, būtent, 
sukompromituoti patriotinę išeiviją, parodyti ją nusi
kaltėliškoje šviesoje. Atėjo pagaliau laikas praregėti ir 
mūsų veiksniams, t. y. organizuoti atitinkamos medžia
gos telkimą bei rimto veikalo išleidimą anglų kalba. Ja
me turėtų būti objektyviai nušviesta Lietuvos žydų tra
gedija, lietuvių vaidmuo bei jų pastangos gelbėti nelai
minguosius. Ypač apleista yra ši sritis, t. y. žydų gelbė- 

| jimo, kuriame dalyvavo šimtai lietuvių, bet pasiliko ne- 
| žinomi. Žydų autoriai labai iškelia lietuvių kaltumą, bet 

mažai temini gelbėtojus. Tad reikia patiems lietuviams 
iškelti juos dokumentiniu veikalu ir parodyti pasauliui, 

i kad jų gelbstinčios rankos buvo nemažiau svarbios, kaip 
: ir naikinančios.

KANADOS [VYKIAI

Laukia Trudeau pasitraukimo

Pasaulio įvykiai
PASAULIO SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO FILIPINŲ 
opozicijos vado B. Aquino nužudymas Manilos orauostyje. 
Daug kas įtaria, kad į atentatą yra įsivėlęs diktatoriškai Filipi
nus jau 18 metų valdantis prez. F. Marcos, kuriam B. Aquinas 
buvo pavojingiausias varžovas. F. Marcos prezidentu buvo iš
rinktas 1965 m., B. Aquinas senatoriumi — 1967 m. Artėjant pre
zidento rinkimams 1973 m., visi pergalę pranašavo B. Aquinui. 
Nuo galimo pralaimėjimo prez. F. Marcos išsigelbėjo karo sto
vio paskelbimu 1972 m., atidėjusiu prezidento rinkimus. 1977 m. 
B. Aquinas buvo apkaltintas vieno kaimo seniūno nužudymu 
1967 m. Esą to asmens nužudymas buvo atliktas jo įsakymu. Ka
rinis tribunolas B. Aquinui paskyrė mirties bausmę, nors jis

Spaudoje buvo paskelbti še
šių liberalų partijos parlamen
to narių pareiškimai, pasisa
kantys už P. E. Trudeau pasi
traukimą ir naujo vado rinki
mus. Liberalų partijos pirmi
ninkė I. Campagnolo sprendi
mą paliko pačiam P. E. Tru
deau, turinčiam daug nuopel
nų šiai partijai, bet ir ji pra
sitarė, kad yra liberalų, lau
kiančių jo atsistatydinimo, ku
rie dūzgia kaip bitės. Šiuos po
litikų pareiškimus paskelbė 
žinių agentūra “Canadian 
Press”, apklausinėjusi penkio
lika parlamento narių. Oficia
liai joks spaudimas pačiam P. 
E. Trudeau nėra daromas, bet 
daug kas gyvena viltimi jo 1980 
m. padaryto pažado nedalyvau
ti sekančiuose Kanados parla
mento rinkimuose. Liberalų 

partijos konstitucija betgi 
leidžia nuomonės pakeitimą. 
Pasitikėjimo vadu klausimas 
pagal ją iškeliamas pirmaja
me partijos atstovų suvažia
vime po parlamento rinkimų. 
P. E. Trudeau buvo patvirtin
tas vadu 1980 m. vasarą, kai 
visi buvo susižavėję jo pasiek
tu parlamento rinkimų laimė
jimu tų metų pradžioje. Dabar
tinį rūpestį liberalams atne
šė net 28% didesnis konserva
torių populiarumas už libe
ralus.

Ministeris pirm. P. E. Tru
deau rugpjūčio 12 d. paskelbė 
ministerių kabineto pertvarky
mą. Iš jo buvo išjungti penki 
ligšioliniai ministerial ir įves
ti penki nauji. Pastarųjų eilė
se buvo kasyklų ministeriją 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Švenčiausios Jėzaus Širdies šventovė Vilniuje, vadinama vizitiečių šventove, kurioje sovietai įrengė koncentra
cijos stovyklą kaliniams. Metalinė lenta, kurioje buvo pažymėta, kad tai architektūros paminklas, nulupta, kry
žiai nuo kupolu nuimti. Ant mūrinės sienos apie šventovės ir vienuolyno ansamblį yra pastatyti stulpai, tarp ku
riu ištiestos spygliuotos vielos. Virš sienos iškelti bokšteliai, kuriuose KGB sargybiniai, ginkluoti rankiniais 
kulkosvaidžiais ir prožektoriais, saugoja nelaiminguosius. Durys šalia vartų veda j KGB sargybos būstinę

“Prašau, papasakokite daugiau”
Amerikietis žurnalistas, lankęsis Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje, patyrė didelį žmonių norą sužinoti tiesą

Vienas “The Patriot Ledger” 
redaktorių — Bernard Caughey 
su grupe amerikiečių žurnalis
tų pustrečios savaitės viešėjo 
Sov. Sąjungoje ir Baltijos vals
tybėse ir grįžęs aprašė savo 
įspūdžius “The Patriot Ledger” 
1983.VII.30. Juose jisai ypač 
pabrėžia nepaprastą sutiktų 
žmonių norą patirti tiesą apie 
Vakarų pasaulį. Pvz. po Leni
no mauzolėjaus aplankymo 
Maskvoje vienas amerikiečių 
žurnalistas praeidamas paste
bi netoliese amerikiečių ko
munisto John Reed kapą ir pri
mena, kad jis yra autorius kny
gos “Ten Days that Shook the 
World”. Pasisakė turįs tą kny
gą ir tarė grupės vadovui ru
sui:

■— Aš ją atsivežiau, bet Jūs ją 
tikriausiai esate skaitęs.

— Taip, bet mūsų laida gali 
būti šiek tiek pakeista arba 
sutrumpinta.

— Norėtumėte ją gauti? 
Prašau.

— Ačiū (priėmė knygą).
Aušros Vartuose

Vilniuje amerikiečių žur
nalistų grupė, tarp kitų daly
kų, aplankė Aušros Vartus. Tai 
buvo ketvirtadienis, 11.30 v.r. 
Juos stebino maldininkai — 
darbo žmonės, gausiai susirin
kę koplyčion. Vieni meldžiasi 
viduje, kiti keliaklupsčiom 
eina laiptais, kalbėdami ap
trupėjusio Rožinio maldas.

Lietuvių tauta esanti kata
likiška. Kaikurių nuomone, 90- 
95% esą katalikai ir atvirai 
kovoja su sovietiniu ateizmu. 
Lietuviai nesą rusai ir nenori 
būti vadinami rusais. Jie jau
čiasi Vakarų Europos dalimi, 
kalba su pasididžiavimu. Jie 
garsiai juokiasi išgirdę pra

šymą papasakoti apie lietuvių 
futbolo komandą, nugalėjusią 
Maskvos futbolininkus.

Pas Laurinčiuką
Pasak amerikiečio žurnalis

to, galingiausias žmogus da
barties Vilniuje ir net visoje 
Lietuvoje esąs vyr. “Tiesos” 
redaktorius Albertas Laurin- 
čiukas. Jis iškilęs ir kompar
tijos hierarchijoje — esąs pa
vaduotojas Lietuvą valdančio 
organo šefo. Tai buvo matyti ir 
aerodrome, kur jo rankos mos
to ir žodžio dėka niekas iš ame
rikiečių žurnalistų grupės ne
buvo tikrintas ir išvengė rent
geno spindulių mašinos.

A. Laurinčiukas esąs scenos 
ir beletristikos veikalų auto
rius, gyvenęs JAV-se pustre
čių metų, sklandžiai kalbąs 
angliškai. Automobiliu apva
žiavęs JAV-bes drauge su savo 
žmona ir dukra. Petingas ir 
dailus vyras, tikras genijus, 
rūpestingas, malonus šeimi
ninkas. Atsisėdęs su svečiais 
geria alų, linki sveikatos, tai
kos keldamas degtinės stiklus. 
Ištisas valandas pasakoja įvai
rias istorijas. Jo tėvai buvę 
katalikai, bet vėliau pasitrau
kę, nes kunigai perbrangiai 
imdavę už jungtuves. Sesuo at
sisakiusi katalikybės, nes ne
galėjusi baigti mokyklos dėl 
nepatenkinamo tikybos pažy
mio.

Pats A. Laurinčiukas tapęs 
netikinčiu, nes religija esanti 
beprasmis dalykas. “Prieš re
voliuciją buržuazinė kariuo
menė vertė žmones melstis. 
Kareiviai su šautuvais stovė
jo prie jūsų ir liepė melstis” 
— aiškino A. Laurinčiukas. 
Anot jo, “katalikai ir katali
kybė yra kvailystė (cuckoo)”.

A. Laurinčiukas su faktais 
nesiskaito. Jis neigia istori
nį faktą, kad dėl Hitlerio ir 
Stalino sandėrio nepriklauso
mos Baltijos valstybės atiteko 
Sov. Sąjungai. “Tai, ką jūs va
dinate faktais, yra kvailystė 
(cuckoo)” — pareiškė A. Lau
rinčiukas.

Apie katalikus
Paklaustas apie Lietuvos 

katalikus, A. Laurinčiukas ta
rė: “Dėlto, kad,matėte žmones 
katalikų šventovėse, sakote, 
jog Lietuvoje 95% gyventojų 
yra katalikai. Jei būtumėt ap
lankę ligonines, sakytumėte, 
jog 95% Lietuvos gyventojų 
yra ligoninėse”.

Tokia yra A.L. logika, kuri 
betgi Lietuvoje neveikia. Dau
gybė lietuvių, net jaunimo, 
netiki nei Laurinčiuku, nei 
sovietų politika. Viena jauna 
lietuvaitė pareiškė: “Mano tė
vai yra katalikai. Jie išauklė
jo mane, brolius ir seseris ka
talikais. Mes esame katalikai. 
Bet pareigūnai spaudžia mus. 
Jie uždarinėja mūsų šventoves 
ir kliudo mums būti katalikais. 
Jie nori padaryti mus ateis
tais. Bet mes esame katalikai”.

Kai buvo pasakyta, jog Lau- 
rinčiuko manymu, jaunimas 
netiki į katalikybę, lietuvai
tė atšovė: “Laurinčiukas me
luoja”.

Lietuviai esą “laisvi”
Amerikiečiams žurnalistams 

A. Laurinčiukas pasakojo, kad 
lietuviai dabar esą laisvi, lai
mingi. Amerikietis savo įspū
džiuose pažymi, esą lietuviai 
atrodo laimingesni, mažiau su
sirūpinę negu Maskvos ir Le
ningrado gyventojai. Lietuviai 
atrodo gaivesni, švaresni, la-

(Nukelta į 8-tą psl.)

griežtai atmetė tą kaltinimą.
Mirties bausmė betgi nebuvo 
įvykdyta. 1980 m. B. Aquinui 
buvo leista iš kalėjimo išvykti 
į JAV širdies operacijai. Tęs
ti politinės kovos Manilon jis 
grįžo be prez. F. Marcos suti
kimo. Iš lėktuvo išėjo apsuptas 
karių ir civilių saugumiečių. 
Dėvėjo neperšaunamą lieme
nę, teisingai pastebėdamas, 
kad jokios apsaugos neturi jo 
galva. B. Aquiną pakirto šū
vis į galvą iš užpakalio. Ten 
pat buvo nušautas ir atentatu 
apkaltintas asmuo, kuris lig 
šiol tebėra neatpažintas. Esą 
jis buvo apsirengęs orauosčio 
techniko uniforma, atentatui 
panaudojo stambaus kalibro 
“Magnum” revolverį. Tokia yra 
oficiali prez. F. Marcos reži
mo paskelbta versija.

Priežastys įtarimui
Lieka daug neatsakytų klau

simų, metančių įtarimą prez. 
F. Marcos žmonėms. B. Aqui
nas Manilon atskrido keleivi
niu lėktuvu iš Taivano, kelei
vių sąrašan įsirašęs kita pa
varde. Jo tikroji pavardė buvo 
įtraukta į kito lėktuvo kelei
vių sąrašą. Eilinis žudikas bū
tų laukęs to lėktuvo, suklai
dintas keleivių sąrašo, bet jis 
tos klaidos nepadarė. Nušauta
sis asmuo, apkaltintas B. Aqui
no nužudymu, buvo žemesnio 
ūgio už savo auką. Tokiu atve
ju nesuprantamas kulkos ke
lias iš pakaušio į B. Aquino 
kaklą. Atrodo, šūvis buvo pa
leistas iš augščiau ir nukreip
tas žemyn. Už B. Aquino nuga
ros ant laiptelių stovėjo ka
riai ir saugumiečiai. Padary
toji žaizda įtaigoja, kad kul
ka buvo mažesnio kalibro už 
“Magnum” revolverio. Įtarti
nas yra ir skubus neatpažinto, 
bet žudiku pavadinto asmens 
nušovimas. Jis galėjo būti nu
ginkluotas arba tik sužeistas.

45.000 doleriu
Prez. F. Marcos paskyrė 

$45.000 asmeniui, kuris suteiks 
informacijų apie nušautą žu
diką. Jis taipgi sudarė specia
lią komisiją atentatui ištirti. 
Jon bandė įjungti ir katalikų 
vadą kardinolą J. Siną, anks
čiau kritikavusį vyriausybę dėl 
žmogaus teisių pažeidimų. 
Pastarasis atsisakė, teisinda
masis, kad jo laukia konferen
cija Vatikane spalio mėnesį. 

Šiame numeryje:
Slepiama žaizda negyja

Lietuvos žydų klausimas negali būti sprendžiamas ignoravimu 
“Prašau, papasakokite daugiau'' 

Amerikiečio žurnalisto kelionė į Sovietų Sąjungą ir Lietuvą 
“Tūkstantis Kauno velnių”

Užsieniečio žurnalisto įspūdžiai apie Kauną ir kitas vietoves
Persekiojamieji kenčia, laisvieji stebi

Tradicinis įvairių tautybių suvažiavimas Vakarų Vokietijoje 
Baltiečių laimėjimai Vašingtone

Amerikos Baltiečių Laisvės Lygos darbai politinėje srityje
Sovietinėje mokykloje

Pogrindžio spauda apie tikinčių mokinių persekiojimą 
“Aušros” stovykla prie Aušros miestelio 

Sukaktuvinė išeivijos skautų stovykla Kanados Auroroje
Tautu ir žmonių likimas

Atsako į klausimus žymusis vokiečių teologas K. Rahneris, SJ.
Okupuotos Lietuvos rašytojų kūryba

Apie profesoriaus Rimvydo Šilbajorio knygą “Žodis ir prasmė" 
Šv. Rašto kraštuose

Kunigo profesoriaus Antano Rubšio kelionių knyga

Velionis B. Aquinas susilau
kė karališkų laidotuvių. Jo 
karstą Manilos gatvėse lydėjo 
keli šimtai tūkstančių filipi
niečių, didžiulė minia jį suti
ko gimtajame Tarlako mieste 
kaip tautos didvyrį.
“Solidarumo” problemos

“Solidarumo” unija trečią
sias savo metines norėjo pa
minėti darbo sulėtinimu Len
kijos įmonėse. Ši mintis betgi 
nesusilaukė platesnio prita
rimo. Į Lenino laivų statyklą 
Gdanske buvo atvykęs vice
premjeras M. Rakowskis, anks
čiau vedęs pagrindines dery
bas su “Solidarumo” unija. Šį 
kartą jis ją kritikavo, nekrei
pė dėmesio į L. Walensos pa
siūlytą pasitarimų atnaujini
mą. Pogrindyje veikiantis ko
ordinacinis penkių asmenų 
“Solidarumo” komitetas nete
ko vieno nario. Pasinaudoda
mas liepos 22 d. paskelbta am
nestija, milicijos įstaigon pri
sistatė W. Hardekas, Krokuvos 
srities vadas. Televizijos pro
gramoje jis perskaitė savo pa
reiškimą, tolimesnę pogrindi
nę veiklą pavadindamas be
prasmiška. Maskva pradėjo 
aštriau pulti Katalikų Bend
riją Lenkijoje. L. Zamjatinas, 
vadovaujantis tarptautiniams 
sovietų kompartijos centro ko
miteto ryšiams, apkaltino Ka
talikų Bendriją, kad ji remia 
lenkus, norinčius nuversti ko
munizmą. Lenkijos laikraščiai 
pradėjo kritikuoti religinius 
susibūrimus, turinčius politi
nį tikslą.

Sunaikins raketas?
Kompartijos vadas J. Andro

povas branduolinių ginklų de
ryboms pasiūlė didesnę Sovie
tų Sąjungos nuolaidą. Seniau 
vidutinio nuotolio trigalvių 
“SS-20” raketų skaičių jis su
tikdavo sumažinti sutartos jų 
dalies išvežimu Sibiran. Šį 
kartą J. Andropovas prašneko 
apie tokių raketų sunaikini
mą, bet jis ir toliau reikalau
ja teisės 162 “SS-20” raketas 
palikti europinėje Sovietų Są
jungos dalyje, nes tiek viduti
nio nuotolio raketų turi Pran
cūzija ir Britanija. Ir toliau 
visiškai atmetamas JAV “Per- 
shing-2” raketų bei skraidan
čių bombų įvedimas V. Euro
pon.
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Įvairus keliai kunigystėn

"Tūkstantis Kauno velnių"
Vakarų Vokietijos žurnalisto kelionė trijose Lietuvos sostinėse - Trakuose, Vilniuje ir Kaune

K. KAKNEVIČIUS

Pašaukimas į kunigus yra 
Dievo kvietimas į dvasinę tar
nybą. Nėra standartinio kvie
timo — jis toks įvairus, kaip 
ir žmonės. Štai keli pavyzdžiai.

1. Jau vaikystėje stebėdavau, 
kaip žmonės įvairiomis progo
mis kreipiasi į kunigą, ypač 
nelaimingais atvejais. Kuni
gas juos užjausdavo, paguos
davo, padrąsindavo. Tuomet 
norėjau būti kunigo vietoje. 
Vėliau tas noras dingo, no
rėjau rinktis kitą gyvenimo 
kelią, bet manyje glūdinti ar
timo meilė grąžino mane į vai
kystėje svajotą kelią ir tapau 
kunigu.

2. Kai baigiau gimnaziją, 
ateities kelio dar nebuvau pa
sirinkęs. Per vasaros atosto
gas patekau į tokią aplinką, 
kurioje mačiau besimušančius 
girtuoklius, suirusias bei irs
tančias šeimas, gyvenimu nusi
vylusius, ligonius, beviltiškai 
sutinkančius mirtį. . . Many
je kilo noras padėti tokiem 
žmonėm. Nuėjau pas savo tė
vą ir pareiškiau, kad stoju į 
kunigą seminariją.

3. Buvau medicinos studen
tas. Vasarą turėjau praleisti 
ligoninėje. Joje pamačiau dau
gybę įvairiausių ligonių — ne 
tik fizinių, bet ir dvasinių, 
ypač pastarųjų. Pamačiau, kad 
jiems reikia ne tiek kūno gy
dytojo, kiek sielos. Apsispren
džiau tapti sielos gydytoju.

4. Baigęs gimnaziją, persikė
liau į universitetą. Eidavau į 
pamaldas vien dėl tėvų akių. 
Dievas, artimo meilė, mirtis 
man buvo tušti žodžiai. Kar
tą su draugu važinėjom auto
mobiliu. Jis vairuoja, ir au
tomobilis lėkte lekia. Smagu 
tokiu greičiu važiuoti. Štai mū
sų priekyje didelis sunkveži
mis. Jį lenkiame. Staiga prieš 
mūsų akis išnyra automobilis. 
Trenksmas . . . Mano draugas 
vairuotojas sukniumba negy
vas. Kitame automobilyje vai
ruotojas užmuštas; užpakali
nėje sėdynėje klykia kūdikis, 
o jo motina, išmesta ant ke
lio, vaitoja. Pravažiuojantieji 
sustoja, bando pagelbėti. Aš 
esu sukrėstas, bet nesužeis
tas. Norėčiau padėti nelaimin
giesiems, bet neturiu nei jė
gų, nei drąsos, nes jaučiuosi 
kaltas. Šis nelaimingas įvykis 
padarė perversmą manyje — 
pamačiau gyvenimo trapumą 
ir reikalą pagelbėti nelaimin
giesiems. Ir tol nenurimau, 
k o 1 neįstojau seminarijon. 
Tebesu teologijos studentas ir 
laukiu dienos, kada galėsiu 
tapti Dievo tarnybos žmogumi.

5. Tebesimokiau gimnazijo
je. Vasaros atostogoms nuva
žiavau į Liurdą. Ta vieta su
sižavėjau ir nusprendžiau pra
leisti ten visą vasarą. Kad bū
tų pigiau, pasisiūliau patar
nauti ligoniam — vežioti juos
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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

į procesijas ir maudyklas. Pa
milau tuos žmones, kupinus 
tikėjimo, ir pradėjau rimčiau 
žiūrėti į gyvenimą. Baigęs 
gimnaziją įstojau kunigų se
minarijon.

Taigi Dievo kvietimas atei
na įvairiais keliais. Kaip 
praeityje, taip ir dabar, daug 
jaunuolių gauna tokį slėpinin
gą kvietimą, tik, deja, jam ne
paklūsta. Dabarties gyvenimas 
daugelį jaunuolių nukreipia 
kitais keliais. Tuo būdu atsi
randa net perdaug gydytojų, 
inžinierių, advokatų, ekono
mistų . . ., bet permažai kunigų. 
Dėlto nukenčia dvasinis vis
uomenės gyvenimas.

Sukaktu vininkai 
Vokietijoje

Vienuoliai kapucinai T. Al
fonsas Bernatonis ir T. Kons
tantinas Gulbinas š. m. rugpjū
čio 7 d. Dieburge iškilmingai 
paminėjo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Vysk. A. Deksnys su 
minėtais sukaktuvininkais ir 
kunigais svečiais (iš Italijos
— T. Tąsius Ereminas, iš JAV
— kun. K. Kuzminskas, iš V. 
Vokietijos — kun. Br. Liubi- 
nas, kun. Just. Vaišvilas) atna
šavo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą, primindamas, kad 
Kristus vykdo savo pažadą bū
ti su mumis iki pasaulio pa
baigos, ypač per Kunigystės 
sakramentą. Vokiškai pamoks
lą pasakė T. Eimonas — P. Hai- 
mo, OFM Cap., nepriklausomo
je Lietuvoje 12 metų dirbęs 
pastoracijoje ir ten buvęs 
sukaktuvininkų mokytoju bei 
auklėtoju. T. A. Bernatonio 
aptarnaujamų lietuvių komi
tetas suruošė gražų priėmi
mą. Dieburgo kapucinų vie
nuolyno valgykla vos sutalpi
no visus alkstančius ir iš
troškusius. Vysk. A. Deksnys 
pasakė trumpą kalbą ir įteikė 
dovanų žvakę, pabrėždamas, 
kad ji ir šildo, ir šviečia, nors 
pati tirpsta. Ragino melstis', 
kad atsirastų naujų pašauki
mų į kunigus ir vienuolius. 
Buvo ir daugiau dovanų bei 
kalbėtojų, prie kurių linkė
jimų prisidėjo visi iškilmių 
dalyviai, balsingai sugiedo
dami “Ilgiausių metų . ..”

Š. m. rugpjūčio 2 d. rytą, 
ruošdamasis eiti laikyti Mi
šių Obermarbache (Bavarijoje) 
mirė a.a. kun. Kostas Vcse- 
lauskas. Velionis studijavo 
Eichstaette ir Romoje, kur 
1948.XII.18 buvo įšventintas 
kunigu. Rugpjūčio 5 d. po eg
zekvijų Jetzendorfo par. šven
tovėje velionis buvo palaido
tas Obermarbache, kur jis pas
kutiniais metais gyveno. Iš 
lietuvių laidotuvėse dalyvavo 
vyskupas A. Deksnys, prel. J- 
Aviža ir keli kunigai. Muenche- 
no arkivyskupijai atstovavo 
prel. Franz Sales Mueller. K.
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Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Neseniai Lietuvoje lankė
si V. Vokietijos koresponden
tas Maskvoje Leo Wielandas, 
kuris po to paskelbė įdomių 
straipsnių. Bent porą jų esame 
anksčiau atpasakoję. Dienraš
tis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” liepos 28 d. paskel
bė dar vieną Wielando straips
nį — “Tūkstantis Kauno velnių 
užrakintosios Lietuvos dvie
jose sostinėse”.

Žavintis kraštas
Lietuva — uždariausia, gal

būt žavingiausia iš trijų sovie
tinių Baltijos respublikų, rašo 
Wielandas. Kitaip negu protes
tantų Estija ir Latvija, kraš
tas už Kuršių Nerijos yra kata
likiškas. Jaučiamas Lenkijos 
artumas. Šimtas bendros sie
nos kilometrų pasidarė beveik 
neperžengiami nuo tada, kai 
Lenkijoje prasidėjo “netvar
ka”. Lietuva, maždaug tokio 
dydžio, kaip Danija ar Švei
carija, yra draudžiama sritis. 
“Čia permažai viešbučių” — 
taip paprastai atsakoma į klau
simą.

Aplankyti leidžiama tik da
bartinę sostinę Vilnių, Kauną 
— sostinę tarpukario metais, 
ir Trakų pilį — pirmąją seno
sios Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos sostinę. Čia kasmet 
matyti vis daugiau užsienio tu
ristų. Iš Maskvos tik dvi skry
džio valandos arba naktis trau
kiniu. Daugelis diskretiškų tu
ristų yra laikini sugrįžėliai, 
šio šimtmečio pradžios išei
viai. Jų vaikai niekad nesimo
kė iš sanskrito kilusios kalbos. 
Jų tėvynė — Čikaga, trečias sa
vo dydžiu lietuvių miestas po 
Vilniaus ir Kauno.

Kitataučiai turistai
Lietuviai didžiuojasi gerais 

savo keliais. Kiekvienam, kas 
iš Rytų atvyksta, asfaltas ir 
užlygintos duobės parodo, kur 
pasibaigia Rusija. Autostrada, 
retenybė sovietiniuose šiaurės 
vakaruose, veda iš Vilniaus 
per Kauną į Klaipėdą, buvusį 
Memelį. Ten, prie uostamies
čio, Baltijos, pakrantės po nu
siaubusio naftos išsiliejimo 
vėl vargais negalais nuvaly
tos. Sovietiniai atostogauto

jai, čia atvykę pasimaudyti ir 
pieno atsigerti, gali aplanky
ti rašytojo Tomo Manno name
lį Neringoje, nebijodami susi
tepti kojų. Rašytojas namelį 
pastatė 1929 m., gavęs Nobe
lio premiją, ir tris vasaras 
čia rašė savo “Juozapą ir jo 
brolius”. Šiandien šis mažas 
Tomo Manno muzėjus prieina
mas tiktai sovietiniams pilie
čiams ir atsitiktinai ypatin
gų vokiečių aplankomas. Sve
čių knygoje įrašytos Ericho 
Honeckerio ir Willio Stopho 
pavardės.

Per nematomą sieną
Trisdešimt kilometrų į va

karus nuo Vilniaus peržengia
me nematomą seną sieną. Tarp 
1919 ir 1939 m. ši siena buvo 
taip retai pereinama, kaip 
Sov. Sąjungos ir Lenkijos sie
na po karo stovio paskelbimo. 
Lenkija anuomet buvo užėmu
si gerą dalį Lietuvos ir paėmu
si Vilnių. Kaunas buvo nepri
klausomo likučio sostinė. Dvi- 
augštis mėlynai dažytas medi
nis namas šalia autostrados 
vos pastebimas. Tai buvusi 
muitinė, kurios galima leng
vai nepastebėti, istorinis 
simbolis dažnai plėšomo kraš
to, kuris viduramžiais buvo 
galinga valstybė. Viršutiniam 
augšte gyvena valstiečio šei
ma. Apatiniame įrengta suvals
tybinto dvaro biblioteka.

Krašto vaizdai
Abiejomis kelio pusėmis 

keičiasi žali Lietuvos kalne
liai, ežerai, miškai, kolchozai, 
pramonės telkiniai. Pušynus 
nutraukia pievos, ganyklos, 
rugių laukai. Žuvėdros skrai
do virš medelynų ir leidžiasi 
ant violetiniais lubinais nu
sėtų klonių. Kelio rodyklė ro
do į Kaliningradą, kuris Ryt
prūsiuose vadinosi Karaliau
čium, arba į Sovietską, buvu
sią Tilžę. Automobiliu terei
kėjo vos dvi valandas tiesiai 
pavažiuoti ligi tos vietos, kur 
Napoleonas ant sielio Nemu
no viduryje susitiko su caru 
Aleksandru I.

Po karų tarp rusų ir švedų, 
po Lietuvos padalijimo tarp 
Prūsijos ir Rusijos, po Napo
leono pralaimėjimo mažasis 
kraštas buvo vėl sujungtas po 
rusiška vėliava. 1807 m. lie
pos 7 d. Tilžėje buvo pasira
šyta taika.

Palydovė pasakoja
Bet taip toli keliautojas 

negali prasibrauti. Jam tik 
“Inturisto” palydovė pasako
ja apie keturias Lietuvos sri
tis ir jų gyventojų būdą. Augš- 
taitija rytuose — tai Lietuvos 
Šveicarija, alaus gamintojų 
ir gėrėjų sritis. Žemaitija 
vakaruose ir šiaurėje turi der
lingą juodžemį ir buvo kovos 
laukas su vokiečių riterių or
dinu. Vaišingi ir nuoširdūs 
lietuviai pietuose. Jie visuo
met turi bulvinių blynų, rūgu
sio pieno ir varškės. Norėtųsi 
su jais susipažinti. Ir paga
liau Suvalkija, pasienio kraš
tas prie Lenkijos, be ypatin
gų savybių. “Tai blogi žemai
čiai, numesti už Nemuno”, sa
ko besijuokianti mergaitė ir 
duoda suprasti, kad ji pati iš 
geresnės srities kilusi.

Septynių šimtmečių miestas
Nemuno ir Neries santako

je stovi Kaunas, septynių šimt
mečių senumo. Jame gyvena 
400.000 žmonių, ne ką mažiau 
negu Vilniuje. Miesto ženklas 
— rotušė, “baltoji gulbė”. Tru
putis gotikos, truputis rene
sanso ir kas liko — klasiciz
mas. Tai metrikacijos įstai
ga, lankoma baltai apsirengu
sių sužadėtinių. Daugumai po
rų, kurios čia susituokia, 
užtenka tik pereiti rinkos aikš
tę, kad paprašytų ir tikybinio 
palaiminimo bazilikoje. Lie
tuvoje tam dar skiriama dide
lė reikšmė. Tai buvo paskuti
nė Europos valstybė, priėmusi 
krikštą. Ji ir pasiliko krikš
čioniška, nepaklusdama ateis
tinės valstybės galybei.

Wielandas teigia, kad Kau
nas užima garbingą vietą revo
liucijos istorijoje. Per Kau
ną buvo slaptai į Rusiją ga
benama Lenino “Iskra”. Kau
nas buvo laikinoji nepriklau
somos Lietuvos sostinė, bet 
nepriklausomybė neilgai tru
ko.

Visa Lietuva su Vilniumi 
buvo sovietinės kariuomenės 
“išlaisvinta”, pasak autoriaus, 
1939 m., nors iš tikrųjų tai įvy
ko 1940 m. birželio mėnesį. 
Tačiau Wielandas teisingai 
pastebi, kad oficialioji isto
riografija pamiršta čia vieną 
dalyką, kad tai buvo Hitlerio 
ir Stalino sutarties ir Lenki
jos padalijimo padarinys. Au
torius cituoja 1941 m. balan
džio mėnesį viename Vilniaus 
lenkiškame laikraštyje iš
spausdintą teigimą: “Po Sta
lino konstitucijos saule lie
tuvių tauta susijungė su didžio
sios Sov. Sąjungos tautų šei
ma”. Po poros mėnesių Kauną 
užėmė vokiečiai. Devintame 
forte buvo nužudyta 80.000 
žmonių — lietuvių, žydų, ru
sų.

Naujasis Kaunas
Naujasis Kaunas turi savi

tą vidutinio sovietinio did
miesčio veidą, teigia Wielan
das. Architektūra, gatvės, nau
josios statybos kvartalai, kaip 
dėžutė su kubiukais. Tačiau gy
venimo lygis ir prekių pasiūla 
parduotuvėse regimai geres
nė negu artimoje Baltarusijo
je ar Rusijos federacijoje. 
Be to, kiti būdingi bruožai. 
Pavyzdžiui, maža kavinė prie 
Laisvės alėjos, kuri pavers
ta patrauklia pėsčiųjų zona. 
Čia galima gauti šampano, le
dų, tortų. Namų šeimininkės, 
moksleiviai ir senesni pasi
vaikščioti išėję žmonės sėdi 
atsilošę po saulės skėčiais. 
Parduodami ledai jau sutirpę. 
Patraukusi pečiais, pardavėja 
sako, kad šaldytuvas sugedo 
ir stato baltą padažą ant sta
lo. Nustebęs užsienietis pri
ima įžūlumą ir nusprendžia 
nevalgyti, bet, jei reikės, 
užmokėti. Kitaip elgiasi prie 
gretimo stalo jauni lietuviai. 
Jie reikalauja skundų knygos. 
Pardavėjai tai atrodo pasikė
sinimas į jos mėnesinį atlygi
nimą, nes dėl kiekvieno įra
šyto skundo sumažėja premija. 
Po gyvų ginčų ateina adminis
tratorius. Jis mėgina nuramin
ti svečius ir atkalbėti nuo 
skundo. Už tai jis turi išklau
syti pamoką apie “biurokra
tus” ir prastą aptarnavimą. 
Kiekvienas nelietuvis tai ne
sunkiai supranta. Maskvoje 
tokia scena būtų sunkiai įsi
vaizduojama, pastebi vokie
tis žurnalistas. Ten nėra jo
kių nepatenkintų svečių. Lie
tuvoje tonas kitoks, sąmonin
gesnis, protestuojantis ir vi
siškai nešiurkštūs.

Atnaujinamas senamiestis
Restauratoriai su pasise

kimu ėmėsi atnaujinti Kauno 
senamiestį ir padarė garbin
gą pradžią. Vaistinė ir parduo
tuvės aplink rotušę, buvusi 
Hanzos kontora, gildos užeiga 
ir netašytų akmenų grindinys 
verti pasižiūrėti. Savomis lė
šomis atnaujinta pusiau su
griuvusi šventovė prie rinkos 
aikštės. Šalia, už augšto mū
ro, slepiasi vienintelė Lietu
vos kunigų seminarija. Dvasi
nė oazė valstybinės bedievy
bės pasaulyje.

Velnių muzėjus
Tačiau Antikristas netoli. 

Tūkstantis velnių apgyveno 
tris “Velnių muzėjaus” augš- 
tus. Ir jų vis daugėja. Žmogus, 
kuris pradėjo šį makabrišką 
juoką, buvo Antanas Žmuidzi
navičius, tapytojas ir bohe- 
mikas. Savo privatų rinkinį 
jis pradėjo dar 1906 m. Išėjo 
taip: vienas Kauno kunigas, 
geriausias Antano draugas, 
netekęs vilties prisivilioti 
menininką į savo šventovę, 
perlaužė medžio skulptūrą, 
kuri vaizdavo šventąjį Anta
ną su velniu. Šventąjį kunigas 
sau pasiliko, o velnią padova
nojo savo bičiuliui gimtadie
nio proga. Ir taip pažadino rin
kėjo užmojį.

Daug yra lietuviškų pasakų 
apie velnią. Kartais jis pasi
verčia vargingų žmonių drau
gu. Vienas įrašas muzėjuje 
velnią vadina “absurdišku ir 
komišku tvariniu, kurį žmo
gus dažnai apgauna”. Daugu
ma medinių, stiklinių, metali
nių, žiestinių velnių visiškai 
nesukelia baimės.

Daugeriopų pavidalu pasiro
do valstybės priešas numeris 
pirmas realaus socializmo 
šalyje, būtent, velnias alko
holis. Jis degtine suvedžioja 
valstietį. Velniškai išsišiepęs 
jis moja su degtinės buteliu. 
Pasigėręs valstietis stebisi, 
kodėl nebegali atsistoti; pa
galiau supranta, kad jam ant 
sprando velnias sėdi.

' Velnias — žmogus
Yra ir velnias žmogus. Me

džio raižiniuose mėgaujamasi 
vylingomis situacijomis. Abe
jotino elgesio vienuolės atvaiz
das gautas iš Vokietijos. Tai 
viena juodųjų dovanų, kurios 
iš daugelio šalių pasiekia Kau
ną. Amerikietiškas velnias su 
užrašu ant pilvo linki “praga
riškai gražios dienos”. Atomi
nis velnias rodo Liuciferį kaip 
vandenilio bombos draugą. 
Tarp kaukių, raganų ir ožių 
varinis velnias smuikuoja — 
iki gaidys sugiedos pirmą 
kartą.

Yra gundančių, gerai atro
dančių kipšų šiame retenybių 
rinkinyje. Po ilgomis garba
nomis slepiasi du visai maži 
ragai. Lietuvaitės, supranta
ma, atsargumo dėlei pirma 
perbraukia ranka per plaukus 
savo mylimajam ir tik po to 
leidžiasi pabučiuojamos. Au
kotojai tarp Mechiko ir Mins
ko padarė ypatingą velnių at
ranką. Kiekvienas yra pašauk
tas paremti originaliausią iš 
visų Sov. Sąjungos ateizmo 
muzėjų nauju nelabuoju.

Prierašas
Prie straipsnio pridėtas toks 

prierašas. Draudžiamoje Lie
tuvos srityje užsienio turis
tams prieinami Vilniaus, Kau
no ir Trakų miestai. Dienos 
išvykas iš Vilniaus į Kauną 
(šimtas kilometrų) arba į Tra
kų pilį (30 kilometrų) organi
zuoja valstybinis — sovieti
nis “Inturisto” kelionių biu
ras. Pernakvoti Kaune nelei
džiama. Privaloma išsinuomo
ti automobilį su vairuotoju 
ir kelionės palydovu, o už tai 
šiuo metu reikia mokėti 93 rub
lius, maždaug 340 V. Vokieti
jos markių. Imama ne rubliais, 
bet Vakarų pinigais — markė
mis, doleriais, frankais. Pri
imami euročekiai ir tarptau
tinės kredito kortelės.

Korespondentas priduria, 
kad keliaujančiam į Lietuvą 
vokiečiui turistui labai pra
vartu kelionėje pasiskaityti 
Georgo von Raucho “Baltijos 
valstybių istoriją”, išleistą 
pigių kišeninių knygų serijo
je. Lmb.

PADĖKA
š. m. liepos 19 d. po ilgos ir sunkios ligos atsiskyrė su 

mumis mūsų mylima žmona, mama ir močiutė

AfA
BRONĖ KARASEVIČIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 
kun. Liudui Januškai, OFM, už maldas laidotuvių namuose 
ir atnašautas iškilmingas Mišias.

Ačiū kun. A. Grausliui už turiningą pamokslą. Dėkingi 
esame solistui V. Verikaičiui už giedojimą Mišių metu.

Reiškiame, gilią padėką visiems lankiusiems velionę 
laidotuvių namuose, palydėjusiems į kapines ir užprašiu
siems šv. Mišias.

Nuoširdus ačiū už gėles, mirusios vardu padariusiems 
įnašus (Tautos Fondą ir aukojusiems spaudai.

Dėkojame už pareikštas užuojautas asmeniškai ir 
spaudoje.

Nuoširdžiai esame dėkingi karsto nešėjams.
Ačiū šeimininkėms už pusryčius ir visoms ponioms už 

pyragus.
Dar kartą ačiū visiems —

vyras Viktoras
sūnus Rimas su šeima

AfA 
IGNUI JUZUKONIUI 

mirus,
jo žmonai LINAI, sūnui ALGIUI su žmona, dukroms — 
RŪTAI su šeima, VIDAI ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą -

Petkevičių šeima 
Krilavičių šeima

AfA 
IGNUI JUZUKONIUI

mirus,
žmoną LINĄ, sūnų ALGĮ su žmona, dukras — RŪTĄ 
su šeima, VIDĄ ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučia- Albinas ir Gerda

Tarvydai

AfA 
BRONIUI SLIŽIUI 

mirus,
jo žmoną ELFRIDĄ, sūnų POVILĄ ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame —

Toronto Kunigaikštienės Birutės 
draugovės skautės

AfA 
broliui šauliui 

BRONIUI SLIŽIUI
mirus, jo žmoną FRIDĄ, sūnų POVILĄ-EIMUTį bei 
visus artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

AfA
JUOZUI VYŠNIAUSKUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį LIUDĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame —

"North Sylva Co. Ltd. ”
bendradarbiai

AfA 
JUOZUI RIMKUI 

mirus,
brolį šaulį PRANĄ RIMKŲ, žmoną šaulę ONUTĘ ir 
sesutę MARIJĄ PUSDEŠRIENĘ bei jos vyrą skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

Canadian Srt jTIfinotials Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

EOUIS TEMI’ORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal.

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Persekiojamieji kenčia, laisvieji stebi
Tarptautinis persekiojamu tikinčiųjų užtarėju kongresas

Persekiojamos Bendrijos 
kongresas V. Vokietijoje, koe- 
nigsteine, turi jau 30 su viršum 
metų tradiciją. Šiemet jis pra
sidėjo rugpjūčio 3 d. su jau
nimo diena. Paskaitose ir dis
kusijų rateliuose buvo gvilde
namos informacijos ir manipu
liacijos problemos. Su ypatin
gu dėmesiu nagrinėtas klausi
mas, iš kur sočių kraštų jau
nimas gauna informacijas apie 
trečiąjį pasaulį. Viename bū
relyje ukrainietis Rytų apei
gų kunigas dr. Husar kalbėjo 
apie užmirštus krikščionis 
ir klausė, kodėl tikinčiųjų 
persekiojimas komunistų val
domuose Rytų kraštuose Va
karų pasaulyje nutylimas.

Pagrindinė kongreso dalis 
prasidėjo rugpjūčio 4 d. Ati
darymo žodį tarė naujasis V. 
Vokietijos vyskupų konferen
cijos įgaliotinis pabėgėlių 
ir deportuotųjų pastoracijai 
Limburgo vyskupas pagalbi
ninkas Gerhard Pieschl.

Kur tavo brolis?
V. Berlyno senatorė dr. H. 

R. Laurien savo kalboje susto
jo prie pagrindinės kongreso 
temos: “Kur yra tavo brolis 
Abelis?” Brolžudybės atpasa
kojimas Šv. Rašte iškeliąs 
bendruomeninę, socialinę 
nuodėmės pusę, todėl tas klau
simas iškyla ir mums. Tačiau 
esą neįmanoma nesiskaityti su 
mūsų dienų ūkinio ir visuome
ninio gyvenimo sąlygomis, ku
riose dabar žmonės gyvena ir 
kenčia. Todėl tie, kurie ir 
besipriešinančius demokratiš
kai priimtiems sprendimams 
laiko kankiniais (jie nieku ne
rizikuoja), tyčiojasi iš tų, ku
rie vykdo pasipriešinimą to- 
talistini.ams režimams, rizi
kuodami savo laisve ir gyvy
be. Į vargą patekęs artimas 
V. Vokietijos visuomenėje ne
likęs be dėmesio. Tai ypač pa
rodžiusi gausi pagalba Lenki
jai.

Senatorė neaplenkė nė V. 
Vokietijoje stipriai diskutuo
jamos gynybos politikos Rytų 
— Vakarų įtampos lauke. Mes 
negalime užmiršti, kad ši tai
kos išlaikymo siekianti gyny
bos politika kaip tik mums ir 
duoda galimybę ištiesti pagal
bos ranką tiems broliams ir 
seserims, kurie daugelyje ne- 
teisiškai valdomų pasaulio 
kraštų kenčia priespaudą.

Mąstymui apie 1 šv. Jono 
laišką, kuriame taip stipriai 
pabrėžiama artimo meilė, va
dovavo ketvirtadienį per va
karines pamaldas ir penkta
dienio bei šeštadienio rytą 
per šv. Mišias prel. J. Halt- 
mayer.

Pagalba persekiojamiems
VIII.5 kalbėjo kun. dr. Her

bertas Gillessen, V. Berlyno 
Šv. Domininko parapijos vi
karas. Kongrese jis jau ir se
niau yra pasireiškęs. Yra bai
gęs filosofijos studijas ir dir
bo V. Berlyno universitete 
asistentu. Tik vėliau jis tapo 
kunigu. Todėl dalyviai su ypa
tingu dėmesiu sekė jo mintis.

Jis apžvelgė kuriuose kraš
tuose krikščionys persekioja
mi ir nurodė, kad yra galimy
bių jiems padėti. Pirmiausia 
malda. Čia jis priminė slova
kų katalikų jaunimo laiške Vo
kietijos katalikų jaunimo są
jungai 1982 m. išreikštą pra
šymą: “Neužmirškit mūsų, 
melskitės už mus, pasninkau
kite už mus. Mes kovojame pir
mose linijose!”

Svarbi esanti ir medžiaginė 
šalpa, ir asmeniniai ryšiai, 
ir informacija. Prahos kardi
nolas Tomašek kartą pasakęs: 
“Tegu žymesni žmonės pas jus 
kelia balsą. Pastoviai, gar

Otavos burmistrės pavaduotoja JACQUELIN IIOLZMAN sveikina V 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovus prie Kanados parlamento 
rūmų. Jos kairėje — JULIJA MITALAITĖ ir VIDA BALSEVIČIŪTĖ, 
Otavos lietuvių jaunimo atstovės kongrese Nuotr. J. V. Danio

siai, aiškiai. Nereikia gandų, 
kas neįrodyta. Užtenka žiau
rių faktų, kurių yra perdaug”. 
Krikščioniško solidarumo su 
persekiojamais broliais di
džiausi priešai laisvame pa
saulyje esą praktiškas mate
rializmas, tikėjimo krizė ir 
dorovinis nuosmukis.

Berlyno vyskupijos pasaulie
čių tarybos pirm. dr. J. Meyer- 
Wilmes nagrinėjo užsieniečių 
darbininkų ir beglobių inte
gracijos problemą, kuri ypač 
aktuali V. Berlyne.

Tautų vakaras
Prie įspūdingiausių kongre

so renginių priklauso penkta
dienio vakaro maldos valanda 
už persekiojamus krikščionis 
įvairiuose kraštuose. Sukalbė
jus maldą už kurią nors tautą, 
ant altoriaus laiptų uždegama 
nauja žvakė. Daugelio tautų 
atstovai po vokiškos invoka- 
cijos trumpai pasimeldė gim
tąja savo kalba. Trys lietuviai 
kunigai ir du pasauliečiai su
kalbėjo “Sveika Marija”, bū
rys latvių — “Tėve mūsų”, taip
gi būrelis estų. Gražiai pasi
rodė slovėnai, ukrainiečiai 
ir stipri grupė iš Turkijos 
emigravusių chaldėjiečių 
krikščionių, sugiedodami po 
giesmę. Jei kurios tautos at
stovų nebuvo, tai po invoka- 
cijos bendrai buvo kalbama 
lotyniškai “Avė Maria”.

Po Helsinkio akto
Du svarbūs referatai dar 

buvo šeštadienio rytą.
Dr. W. Grycz apžvelgė krikš

čionių padėtį 8 metams praė
jus po Helsinkio susitarimų. 
Kai didžiosios valstybės pra
dėjusios stiprias diskusijas 
dėl raketų ir apsiginklavimo, 
tai dėmesys žmogaus teisėms 
sumažėjęs. Nors Lenkija Rytų 
bloke sudaranti nepaprastą iš
imtį, bet ir ten nesą tikros 
religijos laisvės vakarietiš
ka to žodžio prasme. Ir po 8 
metų nuo Helsinkio akto komu
nistų valdomuose kraštuose re
ligija persekiojama. Tuo galįs 
kiekvienas įsitikinti paskai
tęs pranešimus apie tikinčių
jų būklę Lenkijoje, Sov. Są
jungoje, Lietuvoje, Čekoslo
vakijoje, vad. demokratinėje 
Vokietijoje, Albanijoje ir V. 
Ukrainoje.

Kaikurie reiškiniai, kaip 
antai padidintas kandidatų į 
kunigus skaičius Baltijos 
kraštuose, rodąs gerėjimo 
tendenciją, bet susidoroji
mas su kunigais Svarinsku ir 
Tamkevičium Lietuvoje aiš
kiai primenąs, kad persekio
jimas nepasibaigė.

Vakariečių kritiką dėl reli
gijos persekiojimo jos užval
dytuose kraštuose kompartija 
guviai atremianti tvirtinimu, 
kad tai esąs kišimasis į tų 
kraštų vidaus reikalus. (Pvz. 
žiūr. Rytų Vokietijoje išleis
tą brošiūrą “Wenn du den Frie- 
den willst”).

Baigdamas paskaitininkas 
priminė, kad neužtenka de
monstruoti tik už taiką, pri
valu reikalauti ir žmogaus tei
sių, nes be jų neįmanoma ir 
pastovi taika. Todėl visi, ku
rie reikalauja žmogaus teisių, 
siekia ir taikos.

Trečiajame pasaulyje
Dar stipresnį atgarsį kon

grese rado dr. R. Grulicho re
feratas: “Bendrija ir komuniz
mas trečiajame pasaulyje”. 
Vietnamo, Etiopijos ir Nika
ragvos pavyzdžiais paskaiti
ninkas nušvietė, kad žmogaus 
teisių pažeidimai tuose kraš
tuose pasidarė dar gausesni ir 
šiurpesni nei anksčiau, kai 
valdė Diem, Haile Selassie ir 
Somoza. Pasiremdamas žinio

mis iš vietnamiečių sąjungos 
V. Vokietijoje bei kitų pati
kimų šaltinių, paskaitininkas 
pranešė, kad Vietname nuo 
1975 m. yra suimta apie 200 
katalikų kunigų. ^34-ių žino
mos kalinimo vietovės. Žino
mos 14-os dvasiškių pavardės, 
kurie lageriuose jau žuvo. Nuo 
1975 m. tik 5 klierikai galėjo 
būti įšventinti kunigais. Š. 
Vietname iš 60 kandidatų tik 
4 gavę leidimą įstoti į kunigų 
seminariją. Hanojaus kardino
las vis dar tebesąs kalėjime, 
o teismai prieš kunigus dau
gėja. i

Ypatingai žiauriai perse
kiojami krikščionys Etiopijoj. 
Kai 1977 m. vasario mėn. komu
nistai suruošė perversmą, val
džią paėmė pik. Mengistu. 1978 
m. apie 3000 komunistų bude
lių sostinėje Addis Abeboje 
kas naktį išžudydavę po šimtą 
iki pusantro šimto žmonių. Ti
kėjimo persekiojimas Etiopi
joj vyksta ir toliau.

Vakarus pasiekė 29 punktų 
programa, pagal kurią Etiopi
joj “krikščionių Bendrija bus 
arba sunaikinta, arba valsty
bės kontrolėj”. Programos 
tekstą paskelbė “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” 1982.X.7 
ir pakartojo “Glaube in der 
2 Welt” 1982.XI.15 19 nr. Ka
dangi tos programos vykdymo 
pavyzdžių netrūksta “LKB Kro
nikoje”, tai čia užtenka pri
minti, kad tiek Etiopijos, tiek 
Lietuvos ateistų “išminties” 
šaltinis, yra vienas ir tas pats. 
Su tuo skirtumu, kad Etiopijos 
Saugumo viršininkas nėra ru
sas, o generolas iš komunisti
nės Vokietijos.

Pagaliau paskaitininkas pri
minė, kaip naujoji sandinis- 
tų valdžia žiauriai naikina iki 
šiol dar išlikusias Miskito, 
Sumo ir Rama indėnų gimines 
Nikaragvoje. Palei Hondūro 
sieną 1982 m. sausio ir vasa
rio mėn. sandinistai sunaiki
nę 49 kaimus, sugriaudami per 
400 namų. Pvz. Tulinbilos vie
tovėje paliegėliai ir ligonys 
buvę suvaryti į šventovę, kuri 
po to buvo padegta. 13 žmonių 
sudegė. 614 asmenų (puse gy
ventojų vietovės, vadinamos 
Musawas) 1982 m. lapkričio 
mėn. perbėgo per sieną į Hon
dūro valstybę. Čia indėnų ta
ryba paskelbusi pranešimą, 
kuriame sakoma: “Dievas, vi
sagalis Sutvėrėjas, tegu suju
dina širdis visų, kurių ranko
se yra sustabdyti Miskito, Su
mo ir Rama indėnų giminių iš
naikinimą prie Atlanto krantų 
Nikaragvos valstybėje”.

Paskaitininkas su sarkazmu 
priminė, kad Nikaragvos san- 
dinistų valdžioj vis dar tebe
sėdi keli katalikų kunigai.

Nežiūrint žiaurios tikrovės, 
baigė paskaitininkas, demons
tracijos dėl Vietnamo prany
ko, kalbos apie Etiopijos at
silikimą nutilo, o sandinistų 
revoliucijos skelbėjas kun. 
Ernesto Cardenal V. Vokietijo
je neseniai gavęs vokiečių kny
gų prekybos taikos premiją .. .

VIII.7, sekmadienio rytą, 
7.30 v., iškilmingą Sumą laikė 
ukrainiečių Rytų apeigų kat. 
vyskupas dr. Platonas Kornyl- 
jak, giedant Teodozijaus cho
rui iš Kevelaero.

Sustiprinti solidarumą
Baigiamasis kongreso žo

dis ir šiemet priklausė gar
siam premonstratiečių vienuo
lijos kunigui Werenfriedui 
van Straaten. Nors atsistaty
dinęs ir ligonis, jis ir toliau 
liksiąs elgetaujančiu šaukliu, 
aiškiai primenančiu milijonus 
tikėjimo brolių, kurie neša 
karčią Nukryžiuotojo didybę. 
Šitie vieniši, diskriminuoja
mi, netekę duonos, kankina
mi, psichiatrinėse ligoninė
se prievartaujami, nepripažin
ti, iš pasalų puldinėjami, 
supančioti, prispausti ir mir
čiai išduoti krikščionys kaip 
tik esą pasaulio “neregimi iš
ganytojai”. “Kryžius, kurį jie 
neša, yra jūsų išganymas” — 
sušuko T. Werenfriedas, gau
siems klausytojams plojant. 
“Vargas mums”, — tęsė jis to
liau, — “jeigu mūsų solidaru
mas su broliais liks bevaisis 
dėl mūsų praktinio materializ
mo, susilpnėjusio tikėjimo, 
kuris nori kryžių nudiskutuoti 
į pašalį, arba dėl dorovinio 
nuosmukio, kuris kliudo sudė
ti pajuntamų aukų ar net rizi
kuoti gyvybe dėl tų mūsų bro
lių ir seserų, kurie kovoja 
prieš blogį pirmose linijose 
ir laukia iš mūsų solidarumo 
tiesoje ir meilėje”. Ks.

Amerikos Baltiečių Laisvės Lygos pirm, latvis VALDIS V. PAVLOVSKIS 
pokalbyje su JAV ambasadorės JEANNE J. KIRKPATRICK patarė
ju CARL GERSIIMAN sovietu okupuotu Baltijos valstybių klausimu

Baltiečių laimėjimai Vašingtone
JONAS MATULAITIS

Amerikos Baltiečių Lais
vės Lyga, 1983 m. birželio mė
nesį JAV kongrese laimėjusi 
“Baltų Laisvės Dienos” rezo
liuciją ir suorganizavusi Bal
tuosiuose Rūmuose Vašingto
ne iškilmingą prez. Reagano 
jos paskelbimo pasirašymą, 
liepos mėnesį pasiekė naują 
istorinės reikšmės laimėjimą: 
Amerikos prezidentas per 
JAV ambasadorę Jungtinėse 
Tautose Jeane Kirkpatrick 
pasiuntė raštą Jungtinių 
Tautų nariams, painformuo
damas, kad JAV nepripažįsta 
Baltijos valstybių okupaci
jos bei prievartinio jų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Pui
kiai suredaguotame rašte nu
rodomos ir to nepripažinimo 
priežastys.

Kaip visa tai įvyko?
Baltiečių Laisvės Lygos at

stovai birželio 13 d. Baltuo
siuose Rūmuose buvo priimti 
Tautinės Saugumo Tarybos di
rektoriaus Sovietų Sąjungos 
ir Rytų Europos reikalams dr. 
John Lencowski, kuriam buvo 
įteiktas prezidentui adresuo
tas memorandumas. Memoran
dume buvo pateiktos kaiku- 
rios rekomendacijos Baltijos 
valstybių reikalu. Viena re
komendacijų buvo tokia: pre
zidentas per JAV ambasadorę 
Jungtinėse Tautose kasmet ofi
cialiai painformuoja visus JT 
narius, kad nepripažįsta Bal
tijos valstybių okupacijos. 
Tuo siekiama, kad okupacijos 
nepripažinimo politiką JAV- 
bės perkeltų į tarptautinį 
forumą.

Baltiečių Laisvės Lygos 
pirm. Valdis Pavlovskis lie
pos 21 d. kartu su lygos direk
torių tarybos nare Daiva Ke- 
ziene buvo priimti JAV amba
sadoje Jungtinėse Tautose ir 
visą tą reikalą aptarė su Carl 
Gershman, ambasadorės pata
rėju ir JAV atstovu Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos komite
te. Gavęs jo palankų pritari
mą, V. Pavlovskis sekančią 
dieną nuvyko į Vašingtoną ir 
tarėsi su atitinkamais Baltų
jų Rūmų bei valstybės depar
tamento pareigūnais. Toks 
pats palankumas rastas ir čia. 
Tos akcijos dėka ir atsirado 
šis istorinės reikšmės JAV 
prezidento pareiškimas Jung

Nuoširdžiam Tautos Fondo rėmėjui, 
tėvynės mylėtojui

AfA
STASIUI MERKELIUI

mirus,
jo žmonai NATALIJAI, sesutei M. JONAITIENEI Lie
tuvoje, giminėms —V. S. MICKEVIČIAM, J. MILERIUI, 
B. ŠTOŠKŪNIENEI, V. PLUKUI jų šeimoms bei arti
miesiems Tautos Fondo vardu reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą.

A. a. Stasio Merkelio atminimui įamžinti Lietuvos 
Laisvės Ižde aukojo Tautos Fondui:

Velionies našlė Natalija Merkelienė $1000; V. S. Mic
kevičiai $100; J. J. Ignatavičiai $40; dr. A. D. Barkauskai $25; 
B. J. Aukštaičiai $25; G. A. Stankai $20; A. P. Dranginiai $10.

Stasys Merkelis gimė 1910 m. spalio 25 d. Šiluvos vis., 
Raseinių aps. Buvo Lietuvos Žemaitijos sūnus. Pačiame 
savo amžiaus gerume 1944 m. karo audros buvo išblokš
tas iš gimtojo krašto. Keliaudamas svetimų kraštų keliais, 
nepamiršo ir savo tėvynės Lietuvos. Nuoširdžiai rėmė jos 
laisvės kovą. Jo minties ir savo valios skatinama velionies 
našlė Natalija, giminės bei artimieji (amžinio velionį Stasį 
Lietuvos Laisvės Ižde, kad dalyvautų tas amžių karys kovoje 
už tėvynės laisvę.

Mielas Stasy, mes prašome Visagalį Visatos Kūrėją su
teikti Tau amžinosios tėviškės buveinę amžinybėje. Ilsėkis 
ramybėje, lietuvių tautos sūnau!

Už aukas velionies pagerbimui nuoširdžiai dėkojame —
Tautos Fondo Toronto atstovybė 

Torontas 1983 m. birželio 2 d.

tinėms Tautoms. Savo lydraš
tyje Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui Javier Pe
rez de Cuellar JAV ambasado
rė įsakmiai pabrėžia, kad tas 
prezidento pareiškimas būtų 
priimtas kaip “oficialus Jung
tinių Tautų visumos dokumen
tas” ir išsiuntinėtas visiems 
JT nariams. Tame rašte taip 
pat nurodoma, kad rudeniop 
susirinksianti 38-ji JT visu
mos sesija diskutuos laisvo 
žmonių apsisprendimo teisę ir 
skubotą nepriklausomybės ga
vimą. Tie “žmonės” kaip tik ir 
yra pavergtųjų Baltijos vals
tybių gyventojai.

Baltiečių Laisvės Lyga ko
vai už Baltijos valstybių lais
vę pasirinko naujus ir, kaip 
matome, sėkmingus kelius.

“TŽ” 1983 m. liepos 21 nr. iš
kilmes Vašingtone, skelbiant 
Baltiečių Laisvės Dieną, gra
žiai aprašė ten dalyvavusi Ka
nados lietuvaitė Danutė Sku- 
kauskaitė. Baltiesiems Rū
mams kviestinų asmenų sąra
šą pateikė Baltiečių Laisvės 
Lyga. Kadangi nebuvo galima 
į kviestinų asmenų sąrašus 
įtraukti kitose valstybėse 
gyvenančių žmonių, tai Kana
dos bendruomenininkai krei
pėsi į mane, prašydami pa
kviesti D. Skukauskaitę, kuri 
šią vasarą gyvena ir dirba 
Vašingtone. Tai ir buvo pada
ryta. Tik reikia apgailestau
ti, kad ji savo straipsnyje 
neviską aprašė. Ji pvz. nuty
lėjo, kad istorinį įvykį Bal
tuosiuose Rūmuose sunkiu, il
gu bei ištvermingu darbu su
organizavo Amerikos Baltie
čių Laisvės Lyga ir kad ji pa
ti tos Lygos dėka į tas iškil
mes pateko. Straipsnį puošia 
jos daryta kalbančio preziden
to Reagano nuotrauka. Šalia 
prezidento stovi Baltiečių 
Laisvės Lygos pirm. Valdis 
Pavlovskis, bet jis aprašyme 
nepaminėtas. Juk jis buvo vie
nintelis baltietis, kuris sto
vėjo pakyloje su kongresma- 
nais ir senatoriais ir, pasi
baigus iškilmėms, oficialiai 
prezidentui padėkojo.

Viso to neminėčiau, jei Ka
nadoje nebūtų lietuvių, ku
rie Amerikos Baltiečių Lais
vės Lygos darbus remia. Jie 
turi žinoti, kad jų aukos neina 
veltui.
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Sovietinėje mokykloje
Mokinių grumtynės su partiniais mokytojais, saugumiečiais ir 
milicininkais, persekiojančiais tikinčiuosius. Faktai, paimti iš 

“LKB Kronikos” 58 nr.
Lazdijai. 1983 m. balandžio 

1 d. 76 Lazdijų rajono jaunimo 
atstovai parašė LTSR prokuro
rui tokio turinio pareiškimą:

“1983 m. kovo 20 d. grįžtant 
iš rekolekcijų į savo parapiją, 
buvo milicijos sulaikytas Šla
vantų kunigas J. ZDEBSKIS.

Nesulaukę šv. Mišioms, gru
pė tikinčiųjų išvyko kunigo 
jieškoti. Pastebėję prie Laz
dijų VR skyriaus kunigo auto
mobilį, tikintieji subruzdėjo 
į miliciją ir reikalavo paleisti, 
deja, jau nebe pirmą kartą gru
biai šantažuojamą, sulaikomą 
ir persekiojamą kunigą.

Tačiau milicija ir Saugumas 
įsakė visiems skubiai išsiskirs
tyti, ir buvo suimti keli asme
nys, jų tarpe Leipalingio vi
durinės mokyklos mokytojas 
A. Grigas už tariamą viešosios 
tvarkos pažeidimą.

Kunigą J. ZDEBSKJ mes pa
žįstame kaip kilnų, drąsų di
delės dvasios ir aukos kunigą, 
o mokytoją A. GRIGĄ, kaip tau
rų, reiklų, teisų ir nevaidmai- 
nį. Nors mokytojavo, tačiau 
sekmadieniais visada išklau
sydavo šv. Mišias, neretai net 
ir savo parapijos bažnyčioje.

Todėl Lazdijų raj. švietimo 
skyriaus ir Saugumo buvo dis
kriminuojamas, kaltinamas ne- 
idėjiška, nemoksliška pozicija, 
nekryptingu materialistinės 
pasaulėžiūros ugdymu ir daž
nai prievartaujamas savo no
ru parašyti pareiškimą, atsi
sakant dirbti mokytoju.

Mūsų manymu, Lazdijų raj. 
Saugumui mokytojo A. GRIGO 
atvykimas kovo 20 d. su kitais 
tikinčiaisiais vaduoti kun. J. 
ZDEBSKIO buvo gera asmeni
nė paskata ir pretekstas jį 
sulaikyti ir nubausti už taria
mą viešosios tvarkos pažeidi
mą, kad būtų galima kaip “pa
vojingiausią bacilą” pašalin
ti iš Leipalingio vidurinės mo
kyklos.

Tai patvirtina 1983 m. kovo 
29 d. Lazdijų rajoninio laik
raščio neetatinio bendradar
bio A. PETRAIČIO straipsnio 
“Blogas pedagogo pavyzdys” 
išpuolis prieš mokytoją A. 
GRIGĄ. Cituojame: “... prie 
rajono vidaus reikalų skyriaus 
A. GRIGAS elgėsi įžūliai, 
triukšmavo, neklausė milici
jos darbuotojų, kurstė kitus 
neklausyti teisėtų milicijos 
darbuotojų reikalavimų. Ra
jono liaudies teismas už pik
tybišką milicijos pareigūnų 
teisėtų reikalavimų nevykdy
mą A. GRIGĄ nubaudė 15 pa
rų arešto”.

Deja, visi esantys tvirtina 
visai ką kita. A. GRIGAS elgė
si taktiškai ir .ramiai paaiški
no, jog jie nepasitrauks, kol 
nepaleis kunigo J. ZDEBSKIO, 
ir kad tikinčiųjų pareiga užsto
ti ir ginti savo kunigą. Todėl 
Lazdijų rajono milicijos ir Sau
gumo darbuotojai turėtų būti 
patraukti baudžiamon atsako
mybėn pagal LTSR BPK186 str. 

“Aušros” šimtmečio parodoje, surengtoje Broniaus Kviklio Čikagoje. 
Kairėje — pats BR. KVIKLYS, dešinėje — VINCENT GAWR0N, lenkas, 
atnešęs parodon Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kariuomenės unifor
minę kepurę ir kardą Nuotr. V. Bacevičiaus

už neteisėtą asmenybės įtari
mą ir sulaikymą.

Pagaliau jie tikriausiai ne
žino ar neprisiminė, kad visuo
tinės žmogaus teisių deklaraci
jos, kurią saugoti ir gerbti pa
sižadėjo ir Tarybų Sąjungos va
dovai, 19 straipsnyje rašoma, 
jog “žmogus turi teisę į įsiti
kinimų ir jų išreiškimų laisvę”, 
t.y. teisę laisvai reikšti savo 
mintis ir sprendimus žodžiu 
bei raštu. O taip pat dar mo
kyklos suole įkaltą TSRS kons
titucijos 57 str., kur teigiama, 
kad “gerbti piliečių asmenybę, 
saugoti jų teises ir laisves — 
visų valstybės organų, visuo
meninių organizacijų ir parei
gūnų pareiga”.

Lietuvos TSR prokurore, mes 
reikalaujame nutraukti melu 
ir smurtu pagrįstą nekaltų 
žmonių šantažavimą, išlais
vinti kun. A. SVARINSKĄ, ne
liesti kun. J. ZDEBSKIO ir kitų 
drąsių, uolių ir pasiaukoju
sių kunigų, tuoj pat paleisti 
mokytoją A. GRIGĄ ir netruk
dyti jam mokytojo darbo.

Šito reikalaujame ne tik mes 
vieni. Tai yra visos Lietuvos 
tikinčiųjų ir jaunimo vienin
gas šauksmas nutraukti bedie
vių aršius išpuolius prieš ti
kinčiuosius”.
1983 m. Didysis Penktadienis

76 parašai 
Lazdijų raj. jaunimas

* * *
Kapčiamiestis (Lazdijų raj.) 

1983 m. kovo 29 d. grupelė 
moksleivių nuvyko j Lazdijų vi
daus reikalų skyrių aplankyti 
neteisingai areštuoto Leipa
lingio vid. mokyklos mokyt. A. 
GRIGO.

Jaunuoliams paklausus, ar 
negalima būtų pamatyti moky
tojo, budintis milicininkas 
STRAVINSKAS, net neparo- 
dęs savo dokumentų, reika
lavo atvykusius pasisakyti 
savo pavardes, o kai jie atsi
sakė patenkinti milicininko 
smalsumą, pareigūnas ėmė 
šaukti ir bjauriausiai juos 
įžeidinėti. Pagaliau milicinin
kas pakvietė vaikų kambario 
inspektorę ir daugiau pareigū
nų. Į kabinetą įsiveržė įtūžusi 
kažkokia rusė ir pradėjo plūsti 
bjauriausiais žodžiais, grūmo
ti kumščiais ir pan. Išbartą 
jaunimą keturi pareigūnai nu
vedė į saugumiečio kabinetą. 
Nepilnamečių reikalų inspek
torė pasakė mokinių pavardes 
ir reikalavo pasirašyti, tačiau 
šie nesutiko. Saugumietis OR
LOVAS rusiškai paklausė, ar 
jie pasirašė po velykiniu svei
kinimu, adresuotu mokyt. A. 
GRIGUI. Mokiniai nustebo, — 
kaip galėjo laiškas, adresuo
tas mokyt. A. GRIGUI, patekti 
saugumiečiams. Po tardymo 
čekistas griežtai pareikala
vo jaunimą pasirašyti, bet jie 
atsisakė.

Išleidžiant mokinius, sau
gumietis įspėjo, jog pasibai-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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PAVERGTOJE TĖVUIEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
NEUŽTENKA POPIERIAUS

“Komjaunimo Tiesos” redak
cija liepos 23 d. atspausdino iš 
Panevėžio rajono gautą skaity
tojos Elvyros Gludnikaitės laiš
ką: "Komjaunimo tiesos’ pirma
jame puslapyje juodu ant balto 
parašyta, kad laikraštis leidžia
mas kasdien, išskyrus sekmadie
ni ir pirmadienį. Kodėl liepos 
14 d. numerio ketvirtajame pus
lapyje nurodyta, kad kitas ‘Kom
jaunimo tiesos' numeris išeis 
liepos 16 d.? Beje, tai ne pirmas 
kartas, kai vidury savaitės ne
išeina laikraštis. Ką veikia laik
raščio darbuotojai? O gal jie ne
turi apie ką rašyti?” Susidariu
sią spragą redakcija teisina po
pieriaus trūkumu: “Norime pa
aiškinti, kad laikraštis leidžia
mas pagal planą. Per metus turi 
išeiti 250 numerių. Tokiam kie
kiui numerių yra išskirta popie
riaus, už tokį skaičių moka ir 
prenumeratoriai. Tikriausiai 
pastebėjote, kad kai kada — 
svarbių valstybinių įvykių bei 
švenčių dienomis laikraštis lei
džiamas sekmadienį, t. y. tada, 
kai pagal planą tai nenumatyta. 
Suprantama, vėliau reikia išly
ginti balansą, todėl laikraštis 
neišleidžiamas. Retkarčiais ne
išeina ne tik ‘Komjaunimo tiesa’, 
bet ir ‘Tiesa’, ‘Sovetskaja Litva’ 
ir kiti laikraščiai. Žurnalistai 
ir redakcijos techninis persona
las tą dieną dirba — ruošia me
džiagą kitiems numeriams”. Įsi
dėmėkime. kad normalus tų laik
raščių numeris turi tik keturis 
puslapius. Popieriaus atsargas 
išsemia ne tik specialios laidos, 
bet ir puslapių skaičiaus padvi- 
gubinimas, kai reikia paskelbti 
sieksnines kompartijos vadų 
kalbas. Kanadoje niekas popie
riaus paskirstymo laikraščiams 
neplanuoja ir neatlieka. Dien
raščių numeriai turi šimtą ar 
net ir daugiau puslapių. Laik
raštinio popieriaus betgi nie
kad nepritrūksta, daug jo kas
met eksportuojama į JAV ir ki
tas šalis. Matyt, to popieriaus 
reikėtų įsivežti ir “Komjauni
mo Tiesai” bei kitiems sovietų 
okupuotos Lietuvos laikraš
čiams. Tada skaitytojams netek
tų sukti galvos, ką nepasirodžiu- 
sio numerio dieną veikia tech
ninis redakcijų personalas.

TRISDEŠIMT TELEFONU
*J Sunkiau būtų atsakyti į E. 
Gludkinaitės laiško klausimą: 
“O gal jie neturi apie ką rašyti?” 
Nors “Komjaunimo Tiesos” nor
malus numeris teturi vos ketu
ris puslapius, dykaduonių būrį 
atskleidžia paskutiniame nume
ryje duodami trisdešimties te
lefonų numeriai, skirti: 1. re
daktoriui, 2. redaktoriaus pava
duotojams. 3. atsakingajam sek
retoriui, 4. jo pavaduotojams,
5. komjaunimo organizacijų ir 
ideologinio auklėjimo skyriui.
6. darbininkų ir kaimo jauni
mo skyriui, 7. moksleivių ir stu
dentų skyriui, 8. kultūros sky
riui, 9. laiškų ir masinio darbo 
skyriui, 10. sporto ir gynybinio- 
masinio darbo skyriui, 11. nau
jienų ir užsienio informacijos 
skyriui, 12. naktinei redakci
jai, 13. budinčiam redaktoriui,
14. išleidėjams ir telegrafistėms,
15. vertėjams, 16. stilistui, 17.

IR K'
keliauti į LIETUVĄ kartu!!!

10 DIENŲ LIETUVOJE!
Spalio 6 Gruodžio 19

Skelbiamos išvykimo datos. 
Visos kelionės lydimos patyrusių palydovų* * *

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
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Lietuvoje
• Sutvarkome dokumentus iškvietimams
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vaikams, broliui, seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:
2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

(Kelionių įstaigos registracijos numeris —1835961)

mašininkėms, 18. laboratorijai, 
19. bibliotekai, 20. korektūrai 
ir 21. skelbimų skyriui. Atrodo, 
skaitytoja E. Gludnikaitė yra 
teisi: toks dykaduonių būrys 
net ir normaliomis darbo dieno
mis nevisada turi apie ką rašyti. 
Beje, šie duomenys yra paimti 
iš “Komjaunimo Tiesos” rugpjū
čio 3, trečiadienio, laidos. Prie 
jų pridėta pastaba, kad sekantis 
“KT” numeris išeis rugpjūčio 5, 
penktadienį. Skaitytoja E. Glud
nikaitė ir vėl nesulaukė rugpjū
čio 4. ketvirtadienį, turėjusios 
pasirodyti “Komjaunimo Tie
sos”.

ANILIONIO ATSAKYMAS
Religinius reikalus tvarkan

tis Maskvos atstovas P. Anilio- 
nis “Valstiečių Laikraščio” lie
pos 12 d. laidoje atsiliepė į G. 
Šeduikienės laišką, liečiantį 
dukros paruošimą pirmajai Ko
munijai. Ji norėjo žinoti, kas jai 
galėtų padėti ir kodėl tokios pa
galbos nesuteikia mokykla. Atsa
kymui P. Anilionis pasirinko jo
kių kompromisų nedarančią 
antraštę “Tik tėvai, ir tik savo 
vaikus”. Esą mokykla 50-tuoju 
konstitucijos straipsniu yra at
skirta nuo bažnyčios, pastara
jai neleidžiama kištis į švieti
mo reikalus. Vienas pagrindi
nių liaudies švietimo principų 
— mokymo pasaulietiškumas be 
religijos įtakos: “Todėl tarybi
niuose kultų įstatymuose nuro
doma, kad mokyti vaikus religi
jos galima tik privačiai, tai yra 
šeimoje. Mokyti vaikus religijos 
gali tiktėvai irtiksavovaikus...” 
Pasak P. Anilionio, šiam tikslui 
liturginė Lietuvos katalikų vys
kupų konferencijos komisija 
1980 m. 60.000 egz. tiražu išlei
do trumpą katekizmą, kuris gau
namas pas religinių bėndruo- 
menių dvasininkus. P. Anilio
nis nė neprasitaria, kad tas tre
jų metų leidinys turėjo juokin
gai mažą tiražą, kuris seniai yra 
išsemtas, bet jis drįsta pridėti 
perspėjančią pastabą: “Organi
zuotą nepilnamečių mokymą re
ligijos būreliuose ir bet kokio
mis kitomis formomis tarybiniai 
kultų įstatymai kvalifikuoja kaip 
kišimąsi į valstybės reikalus ir 
įstatymo pažeidimą”. Iš šios pa
stabos matyti, kad religijos mo
kymas draudžiamas net ir kuni
gams šventovėse. Savo nepilna
mečius vaikus religijos Tegali 
mokyti tėvai šeimose.^Taip' reli
gijos laisvę sovietų okupuoto
je Lietuvoje supranta Maskvai 
tarnaujantis įgaliotinis P. Ani
lionis.

UŽTERŠTA NERIS
Širvintietis mokytojas Vytau

tas Zaremba “Tiesos” birželio 30 
d. laidoje pasakoja liūdnus eks
kursijos įspūdžius: “Gegužės pa
baigoje su grupe mokinių, išvy
kome į turistinį žygį. Apsisto
jome ant gražaus Neries kranto 
ties senąja Kernave. Vietovaiz
dis nuostabiai gražus. Ilgai juo 
grožėjomės. Bet kai nuėjome nu
siprausti — nustebome: Nerimi 
plaukė kažkokie riebalai, lyg 
naftos produktų dėmės. Teko iš 
gyventojų šulinių neštis van
denį ir juo naudotis. Vietiniai 
gyventojai pasakojo, kad Neries 
upėje čia vanduo nešvarus jau 
seniai. Tuo ir patys įsitikino
me. Kas jį čia teršia?” V. Kst.

Simon’s
Travel

kviečia JA V ir 
Kanados lietuvius

Jaunimo kongreso užbaigos iškilmėse Montrealyje dalyvavo ir seniau buvę jauni tautiečiai. Iš kairės: dr. HENRI
KAS NAGYS, II PLI) rengti komiteto pirm. dr. ANTANAS RAZMA, seselė MICIIAELĖ, KLB vicepirm. J. V. 
DANYS. Jie gėrėjosi jaunimo koncertu Nuotr. J. V. Danio

g HAMILTON’"1
I XII-TĄ KLB KRAŠTO TARY

BA mūsų apylinkėje kandidatuo
ja: R. Bagdonienė, G. Breichma- 
nienė, K. Deksnys, B. Grajauskas, 
Alf. Juozapavičius, P. Kanopa, dr. 
V. Kvedaras, J. Krištolaitis, Alf. 
Patamsis, J. Pleinys, V. Sakas, L. 
Skripkutė, V. Stanevičienė, J. 
Stankus, D. Stukas.

Į Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos tarybą kandidatuoja: Auš- 
rotaitė Kristina, Bilevičius Rai
mundas, Ciparytė Dana, Ciparytė 
Rardttna, Krivinskaitė Angelė. 
MaČytė Loreta, Pleinytė Aušra, 
Pleinytė Ramunė, Rukšėnaitė Ely
tė, Povilauskaitė Renata.

Hamiltono apylinkei yra leista 
išsirinkti 8 atstovus į KLB krašto 
tarybą ir 5 jaunimo atstovus į Jau
nimo Sąjungos tarybą.

Pagal KLB vyriausios rinkimi
nės komisijos potvarkį, rinkimai 
Hamiltone, kaip ir visoje Kana
doje, įvyks š. m. rugsėjo 25, sek
madienį. Tą sekmadienį visi Ha
miltono apylinkės lietuviai yra 
prašomi būtinai dalyvauti rinki
muose, kurie vyks Jaunimo Cent
ro salėje nuo 8 v. r. ligi 1 v.p.p. 
Apylinkės rinkiminę komisiją su-' 
daro K. Mileris, pirm., B. Pakal
niškis, K. Mikšys ir L. Lukavičiūtė.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA mokslo metus pradės rugsėjo 
17 d. tose pačiose patalpose ir ta 
pačia tvarka. Lituanistiniai kur
sai, kurie šiemet persikelia į St. 
Mary’s mokyklos patalpas prie 
McMaster universiteto, darbą pra
dės rugsėjo 13 d., taip pat antra
dienių vakarais 5-8 v.v. Mokyklai 
šiemet yra reikalingas vienas nau
jas mokytojas. Taip pat iš anksto 
reikia žinoti skaičių norinčių 
lankyti lietuviškai nekalbančių 
klasę. Informacijų teirautis pas 
mokyklos ved. V. Stanevičienę tel. 
627-6024.

AV PARAPIJOS CHORAS su 
rugsėjo 10 d. sekmadieniu vėl 
pradeda giedojimą mūsų švento
vėje. Choro repeticijos vyks įpras
ta tvarka, t.y. ketvirtadienių va
karais 7.30. Pirmoji sezono repe
ticija įvyks rugsėjo 8 d. tose pa
čiose par. salės patalpose. Cho
rui vadovaus muz. D. Deksnytė- 
Powell. Turintieji balsus prašomi 
įsijungti ir padidinti mūsų gies
mininkų skaičių.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
moterų tradicinė vasaros geguži
nė ir šiemet buvo surengta už Ka- 
ledonijos Giedraičio medžioto- 
jų-žūklautojų klubo stovyklavie
tėje. Į ją buvo atvykęs iš Montrea- 
lio rinktinės pirm. J. Šiaučiulis 
ir daug svečių iš Hamiltono ir ki
tų tolimų vietovių.

DVI OPERACIJAS, ligai susi
komplikavus, atlaikė KLB Hamil
tono apyl. pirm. K. Deksnys. Taip 
pat sunkią operaciją turėjo VI. 
Skvereckas. J. Stonkui padaryta 
akies operacija.

AV ŠVENTOVĖS REMONTAI
tęsiami. Remontuojamas švento
vės bokštas, sienos ir zakristija. 
Taip pat perdažomas ir gražina
mas Jaunimo Centras.

MARIJUS IR FELICIJA GU- 
DINSKAI susilaukė antrojo sū
naus. Rugsėjo 21 d. naujagimis AV 
šventovėje buvo pakrikštytas Do- 
mo-Kazimiero vardu. Krikšto tė
vais buvo Viktoras Radvilas iš Či
kagos ir Dalia Trumpickienė iš 
Hamiltono. Romui ir Zuzanai Kie
kiams rugpjūčio 11 d. gimė sūnus.

IŠ LIETUVOS šią vasarą Ha
miltone viešėjo J. Palmerio, Alg. 
Aušroto, A. Mačiulaitienės ir dr. 
Alg. Saunorio giminės.

Į LIETUVĄ trijų savaičių viešna- 
gėn yra išvykęs inž. Laimutis Bak
šys su dukra ir motina. Neseniai 
ten viešėję sugrįžo J. Butkevičius 
ir M. Petkevičienė.

PENSININKŲ SKAIČIUS pas 
mus didėja. Į pensiją išėjo Vyt. 
Leparskas, daugiau kaip trisde
šimt metų dirbęs Fordo įmohėj. 
Vėl du tautiečiai pasitraukė ir 
iš “Stelco” — J. Štaras ir J. Romi- 
kaitis. Nebedaug bėra likę lietu
vių. dirbančių šioje plieno gamy
bos įmonėje, kuri buvo pati di
džiausia Hamiltono lietuvių dar
bovietė, savo laiku mokėjusi ge
riausius atlyginimus. Šiandien 

ten pradėję dirbti jaunieji lietu
viai daugiausia turi gamybos pri
žiūrėtojų darbus.

RŪTA VAITONYTĖ, jauniau
sia P. M. Vaitonių dukra, rugpjū
čio 20 d. ištekėjo už Anthony O'Gra
dy. Santuoką palaimino par. kle
bonas kun. J. Liauba AV švento
vėje. Jungtuvių pokylis įvyko Jau
nimo Centre. K. M.

GIEDRAIČIO ŽUVAUTOJŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS kviečia 
visus į rugsėjo 11d. ruošiamą ge
gužinę klubo šaudykloje už Kale- 
donijos. Pradžia — 12 v. Įdomi 
programa: įvairūs premijuoti šau
dymai, meškeriojimas, loterija ir 
kitos linksmybės. Bus muzika ir 
užkandžiai. Valdyba

KLB ŠALPOS FONDO Hamil
tono skyriaus komitetas, kaip 
kiekvienais metais, skelbia spa
lio mėnesį šalpos mėnesiu. Ko
miteto nariai su aukų rinkėjų tal
ka aplankys visus tautiečius, gy
venančius Hamiltone ir jo apylin
kėse. Komitetas prašo visus tau
tiečius būti duosniais, neatsisa
kyti paaukoti vieną kitą dolerį šal
pos reikalams. Pernai Šalpos Fon
do vajus buvo labai sėkmingas, 
surinkta — per 2000 dol. Iš surink
tųjų pinigų komitetas pasiuntė 
Suvalkų trikampio lietuviams 
siuntinių. Taip pat pasiųsta dra
bužių siuntinių Punsko gimnazi
jos lietuviams mokiniams, kurių 
adresus komitetas gauna iš V. Vo
kietijos veikiančios “Labdaros” 
organizacijos. Komitetas pinigi
ne auka parėmė Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje ir šeštadieninę 
Hamiltono mokyklą. Todėl ir šiais 
metais Šalpos Fondo komitetas 
prašo visus tautiečius parodyti 
artimo meilę, gerą širdį savo bro
liams ir sesėms, kurie yra reika
lingi mūsų paramos.

Šalpos Fondo komitetas visada 
vajų užbaigia kultūriniu vakaru. 
Šįmet toks vakaras įvyks lapkri
čio 5 d. Jaunimo Centre. Šiuo metu 
yra sudaroma šio vakaro progra
ma, kuri bus įdomi, linksma ir 
jaunatviška. Taip pat bus sutiktu
vės lietuvių abiturientų, baigu
sių XII gimnazijos klasę. Visi abi
turientai yra kviečiami užsiregis
truoti pas J. Pleinį telefonu 549- 
5372. Komitetas kviečia visus tau
tiečius iš anksto ruoštis dalyvau
ti šiame Šalpos Fondo vajaus už
baigimo baliuje.

CHORAS “AIDAS" po vasaros 
atostogų savo veiklą pradės rugsė
jo 11 d., sekmadienį, po 10.30 v. 
pamaldų parapijos salėje. Pirma
jai repeticijai visos choristės 
renkasi 11.45 v. “Aidas” yra pa
kviestas dainuoti Kanados Lietu
vių Dienos koncerte spalio 9 d. 
Londone. Būtinai reikia pasiruoš
ti šiam koncertui. Visos buvusios 
choristės kviečiamos atvykti į šią 
pirmąją repeticiją, laukiamos ir 
naujos.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nnosavnose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAIIZA”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
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 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ...............  6% nekiln. turto pask.............. 11%
santaupas....................... 7'/?% asmenines paskolas....  12'/2%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas...................... 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m........... 9'/2% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m. .........  10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo......... 9'/4% dydi iki S2.000.
90 dienų indėlius.................9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

Susitarta su choro vadove muz. 
D. Deksnyte-Powell, kad šiais me
tais prie “Aido” choro reikia pri
jungti ir vyrus, padaryti mišrų 
jaunimo chorą. Todėl visas jauni
mas kviečiamas jungtis į daininin
kų eiles. Visi jaunuoliai nuo 16 m. 
iki 30 metų kviečiami atvykti į 
pirmąją repeticiją rugsėjo 11, sek
madienį, 11.45 v. į parapijos salę. 
Taip pat yra kviečiamos visos bu
vusios "Aido” dainininkės, kurios 
dainavo ankščiau, vėl įsijungti į 
“Aido" eiles. Choro vadovybė tiki
si, kad jaunimas supras šio choro 
reikšmę mūsų kultūrinių vertybių 
išlaikyme ir jungsis į jaunimo 
choro eiles. Visais “Aido" reika
lais prašome kreiptis į “Aido” 
administratorių J. Pleinį arba sek
madieniais į-choro vadovę muz. D. 
Deksnytę-Povvel 1.

“Aidas” nuoširdžiai dėkoja KLB 
Hamiltono apylinkės valdybai už 
auką —$150 vykstant j dainų šven
tę Čikagoje. J.P.

London, Ontario
‘ PAŠVAISTĖS" ( HORAS, vado 

vaujamas muz. Ritos Vilienės, pra
dėjo repeticijas, kurios vyksta tre
čiadieniais, 7 v.v., parapijos sa
lėję.

ŠILUVOS MARIJOS PARAPI
JOS ATLAIDAI — rugsėjo 11, sek
madienį, 4 v.p.p. Iškilmingos šv. 
Mišios, pamokslas ir procesija. 
Po pamaldų — vaišės parapijos sa
lėje.

SERGA SOFIJA BALIŪNIENĖ 
Viktorijos ligoninėje.

KANADOS LIETUVIŲ DIENĄ 
jaunimo susipažinimo vakaras 
bus penktadienio vakare, spalio 7. 
Lietuvių jaunimas, atvykęs iš to
li ir arti, turės progą susipažin
ti, pabendrauti ir pasilinksminti.

Koresp.
"AUŠROS" ŠIMTMEČIO MINĖ

JIMAS ir Tautos šventės iškilmė 
rengiama St. Catharines, Ont., 
rugsėjo 11, sekmadienį, 10 v.r., Tė
vų pranciškonų patalpose, 75 Rolls 
Avė.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

JA Valstybės
-Auksinė prel. dr. Vytauto Bal

čiūno kunigystės sukaktis pami
nėta liepos 23-24 d.d. N. Pr. Mari
jos seselių vienuolyno sodyboje 
Putliame, Conn. Pirmasis minė
jimas liepos 23 d. buvo labiau 
uždaro pobūdžio. Jame dalyva
vo trys sukaktuvininko broliai, 
vienas jų atvykęs iš Australi
jos, kiti giminės, būrelis putna- 
miečių. Padėkos Mišias prel. V. 
Balčiūnas koncelebravo su se
selių vienuolyno kapelionu kun. 
V. Cukuru ir Arkiv. J. Matulai
čio namų kapelionu kun. R. Kra
sausku. Skaitymus atliko bro
liai D. ir N. Balčiūnai. Plates
nis paminėjimas įvyko liepos 24 
d. seselių surengtoje lietuvių 
susiartinimo šventėje. Čia prel. 
V. Balčiūnui Mišias teko konce- 
lebruoti su keturiolika kunigų. 
Prel. V. Balčiūnas yra gimęs 1910 
m. lapkričio 21 d., mokslus ėjęs 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
Vytauto D. universitete, kunigu 
įšventintas 1933 m. liepos 23 d. 
Buvo paskirtas Panevėžio para
pijos ir kalėjimo kapelionu, 1935 
m. — Pasvalio progimnazijos ka
pelionu, 1940 m. — dėstytoju 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
klierikų dvasios tėvu. Su dali
mi seminarijos auklėtinių pa
sitraukė Vokietijon 1944 m., rū
pinosi lietuviais klierikais ku
nigų seminarijoje Eichstaette. 
Nuo 1945 m. gyveno Romoje, 
eidamas Šv. Kazimiero kolegijos 
dvasios tėvo pareigas ir pats 
gilindamas studijas, kurias vai
nikavo teologijos doktoratu. At
vykęs į JAV, įsteigė leidyklą 
“Krikščionis gyvenime” ir jai va
dovauja. Nuo 1967 m. leidykla iš
leido daug šios serijos veikalų. 
Sukaktuvininkas taipgi telkė 
lėšas Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos leidiniams, rūpino
si ALKOS archyvo atnaujinimu, 
prisidėjo prie lietuviško mišio
lo paruošimo, bendradarbiauja 
spaudoje, veda rekolekcijas vie
nuolynuose ir lietuvių parapi
jose.

Lituanistikos katedros steigi
mu Ilinojaus universitete Čika
goje lig šiol rūpinosi PLB valdy
ba, šiam tikslui įsteigusi specia
lų PLB fondą. PLB seime buvo 
padaryta kaikurių pakeitimų. 
Fondas ir toliau lieka teisiškai 
atsakingas už katedros įsteigi
mą, tačiau lėšų telkimas buvo 
perduotas JAV LB krašto valdy
bai. Vykdydama šį seimo nuta
rimą, valdyba vadovu anksčiau 
sudarytam lėšų telkimo komite
tui paskyrė savo švietimo tary
bos pirm. Joną Kavaliūną. Ka
dangi iki pradinio $200.000 su
telkimo šį rudenį yra nedaug 
laiko, savo talką pažadėjo ir nau
joji PLB valdyba.

Venecuela
Venecuelos Lietuvių .Jaunimo 

Sąjunga išleido savo informaci
nio biuletenio 6 nr., skirtą š. m. 
rugpjūčio mėnesiui, redaguotą 
S. Mažeikienės ir L. Rosales- 
Statkaus. Pirmasis puslapis skir
tas Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą penkiasdešimtme
čiui. Lietuviai kviečiami daly
vauti šios sukakties minėjime 
rugpjūčio 7 d. Programą šiam 
jau įvykusiam minėjimui buvo 
paruošęs inž. A. Šulcas, o ją at
liko Karako lietuvių jaunimas. 
Kituose puslapiuose rašoma, 
kad iš Vasario 16 gimnazijos 
grįžo Silvija Sidoravičiūtė, tu
rėjusi PLB valdybos parūpintą 
stipendiją. Medicinos studijas 
baigė dvi gydytojos — Tania 
Kriščiūnaitė ir Joana Ignatavi- 
čiūtė-Rodriguez, priklausančios 
Karako tautinių šokių grupei. 
Juokaujama, kad dabar šokėjai 
nebijos nusilaužti ar susižeisti 
kojų, nes turės dvi gražias ir 
jaunas gydytojas. Biuletenis 
išleistas lietuvių ir ispanų kal
bomis.

Brazilija
Po didelio lietaus V. Madalenos 

rajone prie Sao Paulo žemės 
slinktis užgriuvo kelis namus. 
Viename name žuvo Ona Meš
kauskienė, jos dukra Vera-Liu- 
cija Meškauskaitė-Mani su vai
kais ir tarnaitė su dukra. Ugne- 
gesiai dirbo dvi dienas, kol bu
vo surasti žuvusiųjų lavonai.

Urugvajus
Urugvajaus lietuviai turi dvi 

radijo valandėles: 1951 m. rug
pjūčio 5 d. įsteigtą lietuvių ka
talikų valandėlę ir jaunesnę 
“Gintaro žemės panoramą”, ku
ria rūpinasi Kultūros Draugi
ja. Seniau tų valandėlių išlai
kymas nesudarė problemos — 
būdavo gaunama pakankamai 
aukų įsigyti naujoms plokšte
lėms bei kitiems reikmenims. 
Bloga ekonominė Urguvajaus 
būklė dabar yra palietusi ir 
lietuvius. Vyresnės kartos lie
tuviai beveik visi yra pensinin
kai, turintys ribotas ir vis dėl 
infliacijos menkėjančias paja

mas. Kasdien mažėja ir klausy
tojų skaičius. Urugvajaus lietu
vių katalikų sekmadienio biule
tenis “Žinios” klausia skaityto
jus. kaip ilgai lietuviai galės iš
laikyti tas dvi lietuviškas radi
jo valandėles?
Australija

Lituanistinė Adelaidės mokyk
la gavo $1.380 iš Australijos mo
kyklų komisijos. Etninių mokyk
lų paramai šiemet teko $3 mili
jonai. Dalis pinigų yra paskir
ta mokytojų atlyginimams, pa
talpų nuomai, mokslo reikmenų 
įsigijimui. Po $30 pridedama 
kiekvienam mokiniui.

ALB Newcastle apylinkė iš
rinko naują valdybą, kurią da
bar sudaro: pirm. Stasys Žukas, 
vicepirm. Zina Zakarauskienė, 
sekr. Rokas Lapinskas, ižd. Al
gis Bajelis, narė kultūriniams 
reikalams Birutė Gasparonienė, 
narė ryšiams su etninėmis insti
tucijomis Violeta Lizdenytė- 
Walsh. Kontrolės komisijon įsi
jungė — Alfonsas Bajelis, Juo
zas Česnaitis ir Motiejus Šeškus.
Vokietija

Lietuviškųjų studijų savaitės 
proga Augsburge susitiko Euro
pos LB kraštų valdybos primi- 
ninkai ir iš JAV atvykęs “Pa
saulio Lietuvio” red. B. Nainys. 
Pastarasis kalbėjo apie seime 
išrinktą naują PLB valdybą, 
atskleidė pagrindinius veiklos 
planus. Pranešimus apie LB 
veiklą V. Europoje padarė: Švei
carijoje — pirm. dr. A. Kušlys, 
Britanijoje — J. Alkis, Vokieti
joje — pirm. V. Damijonaitis, 
Austrijoje — J. Naudžiūnaitė- 
Joerg, Olandijoje — I. Kaplanas, 
Švedijoje — A. Balandaitė-Broe- 
land, Prancūzijoje — pirm. J. 
Tomkus ir kun. J. Petrošius. 
Šveicarijos lietuvių veiklai 
daug įtakos turi atskiri asme
nys, ypač dr. A. Gerutis. Vasa
rio 16 minėjimai rengiami kar
tu su latvių ir estų nepriklau
somybės minėjimais. Britanijo
je pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas Europos parlamento 
Strasburge priimtai rezoliuci
jai Baltijos valstybių klausimu. 
Bendradarbiaujama su Lietuvos 

♦ atstovybe, D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga. Austrijos sostinė
je Vienoje yra kelios lietuvių 
šeimos. Atvyksta ekskursantų iš 
okupuotos Lietuvos, kurie daž
niausiai kreipiasi į J. Naudžiū- 
naitę-Joerg. Švedijos lietuviai 
susirenka Stockholme tik Vasa
rio 16 minėjimams. Tai mažas 
apie 50 asmenų būrelis. Nesi
stengiama pritraukti daugiau 
tautiečių iš kitų vietovių. Olan
dijoje didžiausią problemą su
daro mišrios šeimos, bet moterys 
mielai susirenka, dainuoja lie
tuviškai. Lietuvių Enciklopedi
jos anglų kalba nėra nei univer
sitete, nei bibliotekoje. Ją PLB 
valdybos vardu pažadėjo atsiųs
ti B. Nainys. Prancūzijoje dau
giau lietuvių tėra Paryžiuje ir 
Lijone. Prieškariniai ateiviai 
jau tampa pensininkais, miršta. 
Pokariniai ateiviai taip pat ar
tėja prie pensininkų amžiaus. 
Lietuviškon veiklon talkinin
kais įsijungia prancūzai, daž
nai prašantys medžiagos aktua
liais Lietuvos klausimais.

Platesnį pranešimą apie Vo
kietijos lietuvius padarė LB 
pirm. V. Damijonaitis, tarybos 
narys J. K. Valiūnas, dr. K. Če
ginskas ir K. Baronas. Kalbama, 
kad yra apie 10.000 lietuvių, ta
čiau VLB nariais yra užsiregist
ravę tik apie 1.000. Surengiamos 
kelios šventės, pagrindinis Va
sario 16 minėjimas Romuvoje, 
vaikų vasaros stovykla, šiemet 
susilaukusi 22 dalyvių. Kai Bon- 
noje buvo rengiamos demonstra
cijos L. Brežnevo apsilankymo 
proga, buvo gauta grasinimu te
lefonu, kad Vasario 16 mokslei
viams nebus leista apsilankyti 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
jeigu jie dalyvaus demonstra
cijoje. Įsijungimo lietuviškon 
veiklon vengia ir kaikurie kiti 
tautiečiai, norintys aplankyti 
gimines Lietuvoje. Vasario 16 
gimnazija šiems mokslo metams 
jau užregistravo 10 naujų mo
kinių. Nuo 1980 m. veikia Vo
kietijos Lietuvių Kultūros Insti
tutas. turintis savo biblioteką, 
kuri bus įjungta į Heidelbergo 
universiteto katalogą. Biblio
tekai apie 2.000 knygų buvo gau
ta iš velionies dr. J. Griniaus 
palikimo. Sąsiuviniais leidžia
ma mažųjų rašinių serija, skai
tomos paskaitos narių suvažia
vimuose. Naujam kryžiui buvu
sioje Augsburgo stovykloje jau 
surinkta pakankamai lėšų. Kry
žiaus pašventinimą sekančiais 
metais Vokietijos lietuvių sie
lovada ir VLB valdyba, pasak 
K. Barono, galėtų susieti su 600 
metų krikščionybės sukaktimi 
Lietuvoje (turbūt su šv. Kazi
miero 500 mirties sukaktimi, nes 
krikščionybės 600 m. sukaktis 
Lietuvoje bus minima 1987 m.).



Sukaktuvinį skautų stovyklos laužą prie Auroros miestelio uždega “Aušros" stovyklos viršininkas s. fil. SIGITAS 
MIKNAITIS ir brolijos stovyklos “Varpas” viršininkas s. VYTAUTAS VIDUGIRIS Nuotr. T. Gaidelytės

■ į AlTk. tL

"Aušros" stovykla prie Aušros miestelio
Per 800 stovyklautojų sukaktuvinėje skautų stovykloje

Po II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų, dainų šventės ir V-tojo 
PL Jaunimo Kongreso liepos31 
— rugpjūčio 13 d.d. Auroroj 
(Aušroj), Ont., įvyko sukaktu
vinė skautų stovykla, pavadin
ta “Aušros” vardu, prisime
nant svarbųjį šimtmetį.

Kryžių kalnas
Suvažiavo virš 800 stovyk

lautojų iš Kanados, JAV, Ang
lijos, Australijos ir Brazili
jos. Stovykla oficialiai buvo 
atidaryta rugpjūčio 1 d. Prieš 
vėliavų pakėlimą 7 v.r. viene
tai ir pavieniai vadovai sunešė 
namie ar čia padirbtus kryžius, 
koplytėles ir padarė įspūdin
gą kryžių kalną, be žodžių iš
reikšdami mintį, kad Lietuva 
yra kryžių kraštas, neramus ir 
kovojantis dėl žmogaus teisių 
bei religinės laisvės.

V.s. kun. J. Vaišnys, SJ, pa
laimino stovyklos kryžių kal
ną, giedant giesmes. Po to bu
vo pakeltos vėliavos, perskai
tyti stovyklos virš. v.s. fil. 
Sigito Miknaičio įsakymai, pa
sveikinti gausūs skautų-čių 
vienetai.

Rugpjūčio 2-oji buvo lietu
viškų parapijų diena. Įspūdin
ga eisena su keliasdešimt vė
liavų, trimis kunigais, nešan
čiais šv. Komuniją, su gėlių 
barstymu ir giesmėmis jaut
riai priminė Lietuvą.

Įsikūrimas ir užsiėmimai
Pirmosios dienos buvo lie

tingos ir labai šiltos. Įdomu 
tai, kad visuomet lyti sustoda
vo, kai reikėdavo pradėti vyk
dyti kokią platesnę programos 
dalį. Niekas nedrįso tvirtin
ti, kad visa tai tvarko įspūdin
gasis kryžių kalnas, bet gal ne 
vienas apie tai pagalvojo.

65 metų pionerijos patirtimi 
pasinaudodamos, 16 pastovyk- 
lių per vieną dieną susitvar
kė, pasipuošė ir iškėlė savo 
gaires. Tolimiausiame pušyno 
kampe prityrę skautai pagar
sėjo savo didingais ir įdo
miais vartais.

Įvairūs buvo įsirengimai, 
įvairios ir kasdieninės pro
gramos. Brolija stovyklavo ša
komis (pagal kaklaraiščių spal
vą), seserija įsikūrė natūra
liais rajonais. Dėl to nevieno
dumo programų vadovai turėjo 
daugiau pasitempti.

Šalia nuolatinių užsiėmimų 
buvo ruošiamasi sukaktuvi
niam savaitgaliui, kuris, gra
žiam orui esant, sutraukė la
bai daug svečių.

Sveikinimai ir paradas
Rugpjūčio 6, šeštadienį, 

įvyko vadovų-vių pobūvis — 
priėmimas, kuriame sveikino 
ukrainiečių, latvių, vengrų, 
estų ir kanadiečių skautų at
stovai. PLB vardu kalbėjo s. 
fil. dr. T. Remeikis, VLIKo — 
s. V. Jokūbaitis, Anglijos — 
v.s. B. Zinkus. Pasveikino ir 
pirmasis Lietuvos vyr. skau
tininkas v.s. V. Šenbergas, 85 
m. veteranas, jautęs pareigą 
nors kelias dienas pastovyk- 
lauti su sesėm ir broliais. Po 
sveikinimų pasikeista dovano
mis, o kanadiečiams skautinin
kams II. Uird, R. Hockings, D. 
Potter ir K. Cooper įteikta dail.
J. Dagio skulptūra “Baden- 
Powell’is” kaip dėkingumo 
ženklas už pagalbą, rengiant 
šią stovyklą. Po to įvyko para
das. Iškilmių metu apdovanoti 
Geležinio Vilko ordinu v.s. L. 
Milukienė, v.s. fil. V. Varnas 

ir v.s. B. Žalys; Padėkos ordi
nu su rėmėjo kaspinu — St. 
Kuzmas; Padėkos ordinu — v.s.
K. Nenortas; Lelijos ordinu — 
v.s. kun. P. Dauknys, s. S. Ged
gaudienė ir v.s. K. Matonis.

Vakare sukaktuvinį laužą už
degė VLtosios tautinės stovyk
los viršininkė v.s. L. Milukie
nė, šios stovyklos virš. v.s. fil.
S. Miknaitis ir Kanados rajono 
vadas v.s. Č. Senkevičius.

Sekmadienio iškilmės
Sekmadienis pradėtas iškil

mingu vėliavų iškėlimu, kurio 
metu apdovanoti šios stovyklos 
rengimo skilties nariai — “Už 
nuopelnus” žymeniu — ps. Al
gis Senkus ir ps. Marius Rusi
nas, “Tėvynės sūnaus” žymeniu 
— v. vi. Martynas Yčas.

Įspūdingos buvo pamaldos, 
kuriose dalyvavo keli šimtai 
svečių. Keturi kunigai — A. 
Simanavičius, J. Vaišnys, P. 
Baltakis ir St. Kulbis atnaša
vo šv. Mišias, o pamokslą pa
sakė ev. kun. dr. E. Gerulis. 
Vienetų žygiavimas, dainos ir 
maršų muzika sakyte sakė, kad 
tai didelė šventė, ir ne vienas 
iš vyresniųjų komentavo bei 
džiaugėsi tvarkingo jaunimo 
gausumu.

“Aušros” sukaktis
Popietė buvo skirta pasto- 

vyklių lankymui, “Aušros” ir 
“Skautų Aido” sukakčių minė
jimui. Vadovų ir svečių suei
goj paskaitą apie “Aušrą” skai
tė kun. dr. P. Gaida, o “Skau
tų Aido” trumpą chronologinę 
apybraižą pateikė v.s. Č. Sen
kevičius.

Torontiškės “Sk. Aido” skil
ties vadovė s. B. Abromaitie- 
nė, talkinama darbščios rėmė
jos O. Indrelienės, išvardinus 
kitus tos skilties narius ir per
skaičius sveikinimą, “Sk. Ai
dui” įteikė $1000 auką, kurią 
priėmė administratorė v.s. M. 
Jonikienė. Po to stovyklauto
jus sveikino gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas ir JAV 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Butkus.

Pasikeitus gausiomis dova
nėlėmis, svečiai ir vadovai 
pabendravo prie vaišių stalo.

Antroji savaitė
Antrąją savaitę besidomin

tieji aplankė Niagaros krioklį, 
kiti susipažino su apylinkėmis, 
jūrų skautai turėjo savo užsi
ėmimus apylinkės 'ežeruose. 
Bendrinėje programoje pirma
vo skautorama, “Sodžius”, 
“Senpilė” ir derliaus šventė. 
Šiems užsiėmimams vadovavo 
v.s. L. Rugienienė.

Anglijos atstovai v.s. B. Zin
kus ir s. I. Gerdžiūnienė, ly
dimi St. Kuzmo, buvo priimti 
Auroros burmistro, kuriam, 
pagal anglų paprotį, įteiktas 
Derby miesto burmistrės svei
kinimas ir dovanėlė. Priėmi
me dalyvavo spaudos atstovai.

V. s. I. Kerelienė organiza
vo ir tvarkė vadovų-vių vaka
rones su programom ir vaišėm. 
Jų tikslas — arčiau pabendrau
ti ir susipažinti, nes kitu lai
ku vadovai visą laiką būdavo 
užimti.

Politikų sveikinimai
“Spinduliai”, 8 psl. stovyk

los laikraštėlis, redaguotas 
s. B. Kidolienės ir ofsetu 
spausdintas kasdien stovyk
lautojams pateikė pluoštus 
sveikinimų, stovyklos gyve
nimo nuotraukų, piešinių, re
portažų ir šypsenų.

Pažymėtina, kad stovyklą 
sveikino gen. Kanados guber
natorius E. Schreyer, minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau ir 
JAV prezidentas Ronald Rea
gan. Pastarojo sveikinimas 
perskaitytas iškilmių metu.

“The Toronto Star” rugpjū
čio 9 d laidoje koresponden
tė F. Gilchrist gana plačiai 
aprašė stovyklą, pailiustruo
dama septyniomis A. Levens- 
ton nuotraukomis.

Vadovai ir darbuotojai
Stovyklai vadovavo LSS ta

rybos pirmijos pirm. v.s. fil. 
S. Miknaitis, pav. v.s. J. Paro
ms; seserijai — v.s. fil. D. Ei- 
dukienė, brolijai — v.s. fil. V. 
Vidugiris, akademikams — ps. 
fil. dr. D. Petreikytė, bendra
jai stov. — v.s. fil. P. Molis. 
Dvasios vadovai — v.s. kun. St. 
Kulbis, SJ, v.s. kun. J. Vaišnys, 
SJ, s. kun. P. Baltakis, OFM, s. 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. dr. E. Gerulis ir seselė 
s. Igne Marijošiūtė. Pastaroji 
šalia religinės programos savo 
patirtimi labai daug prisidėjo 
prie bendrinių programų pa
ruošimo ir vadovavimo.

Stovyklavietės paruošimą, 
transportą, maitinimą ir ry
šius tvarkė paruošimo komi
tetas — M. Yčas, M. Rusinas, 
St. Kuzmas, O. Balsienė, K. 
Batūra (vadovavo A. Senkus).

Administraciją tvarkė M. 
Yčas, kuriam talkino sk. vy
čiai A. Gvildys, P. Petrauskas, 
P. Sukauskas, P. Karosas ir se
sė A. Krivinskaitė. Paruošimo 
virš. —Č. Senkevičius.

Stovykla praėjo sėkmingai. 
Rengėjų atliktas didelis dar
bas sudarė sąlygas lietuviš
kam jaunimui suartėti, jung
tis, vieningai dirbti ir galvo
ti, panaudojant skautišką me
todą, tęsiant gražias religines 
bei tautines tradicijas. Č.S.

o Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Sukaktuvinėje skautų stovykloje Woodland Trails Camp prie Auroros 
miestelio Kanadoje vyr. sk. VIDA SENKUVIENĖ su sesėm puošia seseri
jos aikštę Nuotr. T. Gaidelytės

Diskusinės mintys bei nuomonės Tėviškės Žiburiai

Kaltės bei atsakomybės jieškant
DR. STASYS SEREIKA

“Tėviškės Žiburiuose” yra 
daug straipsnių pasirodę lie
tuvių ir žydų klausimu, ypač 
apie 1941 metus. Kas tais me
tais atsitiko, mes visi labai 
gerai žinom, bet nenorim prisi
minti, nes tų baisių įvykių še
šėlis mus lydi iki šios dienos. 
Juk 1941 m. buvo beveik visi 
Lietuvos žydai sunaikinti. Tai 
reiškia, jog mūsų gimtojo kraš
to ribose įvyko žydų tautos ge
nocidas.

Neišvengiamai kyla klausi
mas, kas yra kaltas. Visi mūsų 
autoriai, kurie šiuo klausimu 
iki šiol yra rašę, apsiriboja 
savo, t.y. lietuvių tautos, ne
kaltumo įrodymais ir visą kal
tę meta tuometinei Hitlerio 
valdomai Vokietijai, naciams 
ir esesininkams. Tuo tarpu li
kę gyvi žydai yra kitos nuomo
nės ir pirmoje eilėje kaltina 
lietuvius dėl žydų žudymo 
1941 m.

Kaltės sąvoka yra sudėtin
ga ir, mano žiniomis, iki šiol 
mūsų tarpe nėra nagrinėta. 
Vokiečių filosofas Karl Jas
pers kaltę klasifikuoja į 4 
grupes.

1. Kriminalinė kaltė, jei yra 
nusikaltimas prieš galiojan
čius demokratinius įstatymus. 
Ar tikrai yra įvykęs nusikal
timas ir kaip jis bus baudžia
mas, nusprendžia teismas.

2. Politinė kaltė. Šios kaltės 
sąvoka žmonėms, kurie kada 
nors gyveno ar vis dar tebegy
vena diktatūroje, yra lengvai 
suprantama. Kiekviena dikta
tūra nėra legali ir savo esmė
je prieštarauja demokrati
niams įstatymams. Todėl'jos 
išleisti įstatymai labai dažnai 
būna kriminalinio pobūdžio. 
Per juos tampa kalti ne vien 
valdžios organai, bet ir žmo
nės, kurie šituos įstatymus 
vykdo. Negalima pasiteisinti: 
“Tai buvo įsakymas. Aš kitaip 
negalėjau daryti. Jei nebūčiau 
įvykdęs, mane būtų sušaudę”. 
Nusikaltimas savo esmėje su 
ar be valstybinių instancijų 
nesikeičia. Valstybinės — dik
tatūrinės instancijos ši'uo at
veju yra taip stiprios, kad jos 
nusprendžia pavienio žmogaus 
ar net ištisų tautų likimą.

3. Moralinė kaltė yra subjek
tyvi. Jos negali nustatyti teis
mas arba kiti valstybiniai or
ganai. Tai yra tai, ką mes jau

Novelės ir eilėraščio konkursas
Jaunųjų lietuvių rašytojų novelės ir eilėraščio konkursas. Novelės 
premijos - $600 ir $400, eilėraščio - $500. Konkursą skelbia JAV LB 

kultūros taryba. Premijų mecenatas - Lietuvių Fondas

1. Konkurso dalyvių amžius 
— nuo 18 iki 35 metų. 2. Kon
kursiniai kūriniai atsiunčiami 
iki 1983 m. gruodžio 31 dienos 
šiuo adresu: Jaunųjų rašytojų 
konkursas, 4249 Lambert Rd. 
So., Euclid. Ohio 44121. 3. 
Konkursiniai kūriniai rašomi 
lietuvių kalba mašinėle arba 
gerai išskaitomu rankraščiu. 
Eilėraščių reikia atsiųsti po 
penkis. 3. Kūriniai pasirašomi 

čiam. Jei lietuviai ką blogo 
darė, mes galim taip pat jaus
tis už juos atsakingi, nes pri
klausom vienai tautai.

Moralinės kaltės vertinimas 
yra labai skirtingas: tai, kas 
vienam atrodo esąs nusikalti
mas, kitam gali būti smulkme
na, apie kurią net neverta kal
bėti, nes visa tai yra neapčiuo
piama — kaltės niekas nemato 
ir negali įrodyti. Teisėjas 
yra vien mūsų sąžinė.

4. Metafizinė kaltė yra taip 
pat neapčiuopiama ir dažnai 
sunkiai suprantama. Jos šak
nys yra ne tautinis, bet vien 
žmogiškas solidarumas su 
kiekvienu kenčiančiu ar žu
domu. Šis solidarumas jungia 
visus žmones be jokio skirtu
mo ir išimties. Nesvarbu ko
kios tautybės — lietuvis ar 
žydas. Ir jei atsitinka nusi
kaltimas mūsų akivaizdoj, ir 
mes nieko nedarom jam sukliu
dyti, tampam taip pat kalti. 
Vyriausia instancija kaltei 
ar nekaltumui nuspręsti yra 
Dievas.

Kolektyvinės kaltės klau
simas teisiniu požiūriu yra 
antraeilis ir galbūt beprasmiš
kas, nes už nusikaltimą gali 
būti baudžiamas tik pavienis 
nusikaltėlis, jų sambūris ar 
organizacija. Visą tautą kal
tinti yra neteisinga, nes tada 
būtų apkaltinama ir likusioji 
tautos dalis, kuri prieštara
vo minėtiems kriminaliniams 
ar politiniams nusikaltimams.

Teologiniu požiūriu kolek
tyvinė kaltė yra žinoma iš Se
nojo Testamento. Apie tai jau 
esu rašęs.

1941 m. yra įvykęs nežmoniš
kas nusikaltimas. Kad reikia 
nuskaltėlius bausti, savaime 
suprantama. Politinė atsako
mybė yra taip pat kaltė. Visi 
iki šiol “Tėviškės Žiburiuo
se” lietuvių ir žydų klausimu 
rašę autoriai nagrinėjo vien 
kriminalinę bei politinę mū
sų tautos kaltę ir didele da
lim ją paneigė. Kaikurie net 
puolė mus, kaltindami žydus 
ir jieškodami kitų politiškai 
motyvuotų nusikaltėlių. Tai 
nedora.

Aš nenoriu tikėti, kad mūsų 
tautoje nebūtų sąžinės ir Die
vo jausmo. Todėl negaliu su
prasti, kodėl nė vienas iki šiol 
rašiusių autorių nekalbėjo 
apie moralinę mūsų kaltę. 
Manau, kad laikas ir apie tai 
pagalvoti.

slapyvardžiu, pažymint amžių, 
pvz. Liepa, 32. Slapyvardis su 
adresu užrašomas ant užlipin
to voko, kuriame įdėta tikroji 
pavardė, adresas ir telefono 
numeris. 5. Vertintojų komisi
ja visa iš Klevelando: Juozas 
Stempužis (tel.: 1-216-382-9268), 
Dalia Staniškienė ir Vacys Ka
valiūnas. 6. Konkursiniai rank
raščiai nebus grąžinami. Auto
riai pasilieka nuorašus. 7. No
velės temą laisvai pasirenka 
pats autorius. Jos ilgis — iki 
20 puslapių. 8. Premijuotieji 
kūriniai tampa JAV LB kultū
ros tarybos nuosavybe.

JAV LB kultūros taryba

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

Gamta kviečia

Ontario Provincial Parks

©
Ministry of 
Natural 
Resources

Ontario

Daugiau informacijų teirautis:

965-4008
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Lietuvių bendruomenės išvyka 
i šv. Kazimiero 500 metų mirties 

sukakties minėjimo iškilmes 
Romoje 1984 metais 
Tiesioginiai skridimai į Romą:

Vienai savaitei
$995.00

Dviem savaitėm
$1227.00

išskrendama 1984 m. vasario 28 d. iš Toronto ir 
Montrealio, grįžtama kovo 6 arba 13 dienomis 
KELIONĖS KAINA 
Torontas/Montrealis
(Kaina asmeniui gyvenant dviese kambaryje — Amerikos doleriais) 
Galima praleisti vieną arba dvi savaites Romoje
Asmenys, kurie po iškilmių norės dar atskirai keliauti Europoje, galės 
ta proga pasinaudoti. Bus galima parskristi iš Homos ir vėliau už tą 
pačią kainą, iš anksto nustačius grįžimo datą. Norintiems bus 
parūpinti traukinio kuponai (Eurailpass).

Pasinaudokite šia proga su lietuvių ekskursija aplankyti “am
žinąjį miestą" Romą ir dalyvauti šv. Kazimiero iškilmėse Šv. 
Petro bazilikoje!!!

Dėl smulkesnės informacijos ir registracijos prašome kreiptis: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643, USA

Tel. (312) 238-9787

Sovietinėje mokykloje

mokyt. GRIGO,

ir draugus liepia 
Po tokio atsakymo 
ŠIDLAUSKAS, užsi- 
pykčiu, ėmė plūsti 

Mokytojas

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
gus mokinių atostogoms, į mo
kyklą atvažiuos jų atstovas. 

* * *
1983 m. balandžio 1 d. Kap

čiamiesčio vid. mokyklos pe
dagogų posėdyje buvo svarsto
ma IX kl. mok. Alės ŽIBŪDAI- 
TĖS ir XI kl. mokinių — Almos 
ŽIBŪDAITĖS ir Ginto SAKA
VIČIAUS elgesys ir sprendžia
ma: palikti juos mokykloje, 
ar pašalinti?

Į posėdį šaukimą gavo ir J. 
ŽIBŪDĄ.

Posėdžio metu direktorius 
SABALIUS reikalavo iš moki
nių, kad jie paaiškintų, ko
dėl jie nuvyko į Lazdijus 
aplankyti 
nubausto 15 parų arešto, ir 
kas juos siuntė? Mokiniai 
paaiškino, kad jie pakan
kamai dideli ir važiuoja pa
tys, niekieno nesiunčiami, o 
be to, ginti tikinčius, bendra
minčius 
sąžinė, 
mokyt, 
plieskęs 
G. SAKAVIČIŲ, 
įrodinėjo, jog jų rajone yra 
susidariusi antitarybinė 
kompanija, kurią inspiruoja 
Šlavantų ir Kapčiamiesčio 
kunigai. Jau geriau būtų 
jiems važiuoti pas Leipa
lingio kunigą, ramų ir nie
kam nedrumsčiantį ramybės.

Posėdžio metu daugiausia 
pasižymėjo mokyt. ŠIDLAUS
KAS, ŠIDLAUSKIENĖ, URBO
NIENĖ, JANUŠKEVIČIENĖ. 
Jie taip šaukė ant mokinių, 
kad šie net nespėdavo 
džio ištarti ar paaiškinti.

— Jūs galite bažnyčioje 
dėti nors ir per naktį, 
jūsų veiksmai už bažnyčios 
jau yra politika, —- įtikinėjo 
mokytojai.

Mokyt. ŠIDLAUSKAS metė 
kaltinimą mok. G. SAKAVI
ČIUI, kad jis rinkęs parašus, 
o Gintui tai paneigus, moky
tojas isteriškai pradėjo šauk
ti:

— Ar ne tokie žmonės žudo 
ir plėšia spynas?

— Tikintieji žmonių nežudo 
ir spynų nelaužo. Tai bedie
vių darbas.

7.O-

sė- 
bet

Alan Pope.
Minister
William Davis 
Premier

Mokinius parėmė ir jų tėvai, 
tvirtindami, kad mokiniai tik
rai nieko nenusikalto, o kali
nius lankyti ir juos užstoti — 
kiekvieno pareiga.

Posėdžio gale pirmininkau
jantis perspėjo, kad pasikar
tojus panašiam atvejui, moki
niai bus pašalinti iš mokyk
los ir vargu ar jiems bus vie
tos net kaime, kuriame gyvena.

* * *
1983 m. kovo 16 d. Kapčia

miesčio vid. m-klos užklasinio 
darbo organizatorius mokyt. S. 
ŠIDLAUSKAS, pasikvietęs mo
kinius — Romą VARNELĮ, 
Rimgaudą KUKČIONĮ, Alę ŽI- 
BŪDAITĘ, Antaną ŽIBŪDĄ, 
Gintą VALENTĄ ir kitus prie
vartavo juos stoti į komjau
nimą. Tarybinis jaunimo auk
lėtojas, matydamas, jog geruo
ju nieko nelaimės, pradėjo 
mokinius gąsdinti ir įžeidi
nėti. Daugiausia kliuvo Alei 
ŽIBŪDAITEI ir Romui VAR
NELIUI.

Įsisiautėjęs mokyt. ŠID
LAUSKAS išgalvojo nebūtus 
dalykus: apkaltino IX kl. 
mok. Antaną ŽIBŪDĄ, kad 
jis plėšąs sienlaikraščius, 
o eidamas iš šokių, šviečia 
žibintuvėliu į akis. Šį kartą 
melas nepasisekė: Antanas iš 
viso nelanko šokių. Tai gali 
paliudyti ir tėvai. Tarybi
nis pedagogas, pamatęs, kad 
mokiniai neišsigando, nutarė 
pabandyti juos laimėti patai
kavimu ir pasiūlė vienam ber
niukų užrūkyti, sakydamas: 
“Tik pirmokus galima su sal
dainiais prisivilioti”.

Pagal čekistų metodiką, mo
kytojas ŠIDLAUSKAS reikala
vo iš kaikurių mokinių, kad 
jie tylėtų apie buvusį “pasi
kalbėjimą”.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



Tautų ir žmonijos likimas
Į klausimus atsako žymusis pasaulinio masto vokiečių teologas Karolis Rahneris, SJ,

Neseniai grįžo Kanadon And
rius Valevičius, SJ, V. Vokietijo
je studijavęs Hlosofij?, kurios 
studijas tęsia Montrealyje. V. Vo
kietijoje jis turėjo progos susitikti 
su garsiuoju teologu K. Rahneriu, 
SJ, ir pateikti jam savo klausimus. 
Čia spausdiname jo atsakymus, iš
verstus į lietuvių kalbų. RED.

— Profesoriau, Jūs savo teo
logijoje remiatės vakarietiška 
filosofine-teologine tradicija, 
kuri siekia viduramžių laikus. 
Dauguma Rytų Europos krikš
čionių tokio išsivystymo nepa
žįsta. Jūsų mintys yra labai 
augštos, bet daug krikščionių 
turi labai paprastą tikėjimą, 
kuris Vakaruose galėtų būti 
laikomas atsilikusiu. Ar ma
note, kad jūsų minčių pasau
lis tiems krikščionims visiš
kai neprieinamas? Kaip pra
dėtumėte savo teologiją jiems 
aiškinti?

— Aš atsakysiu į pirmą Jū
sų klausimą palyginimu. Pap
rasta ūkininkė įjungia elek
trinę lempą. Jinai žino kaip 
tai padaryti, ir šviesa užsi
dega. Ji nieko nesupranta apie 
elektros srovę, nei apie voltus. 
Ji pvz. taip pat nesupranta 
apie jonus, neutronus, pozi
tronus ir panašius dalykus, 
kurie priklauso atominei fi
zikai. Jai to nereikia žinoti. 
Jai užtenka įjungti lempą ir 
pasitikėti, kad pasidarys 
šviesu. Tačiau fizikos moks
las apie elektrą yra sąlyga, 
kad lempa šviesty, ir kad žmo
gus galėtų srovę įjungti. Ūki
ninkei nereikia žinoti apie fi
zikos mokslą, kurio dėka lem
pa šviečia. Bet ji neturėtų sa
kyti, kad fizika apie elektrą 
nereikalinga.

Panašiai yra ir su teologi
ja. Jeigu žmogus nėra per sa
vo mokslą ’arba darbą, pvz. 
kaip kunigas arba teologas, 
įpareigotas studijuoti teolo
giją, tai jam ir nereikia dau
giau žinoti apie ją negu kas 
yra katekizme. Paprastas mal
dingumas, paprastas tikėjimas 
yra patys svarbiausi dalykai. 
Visa teologija turėtų tarnauti 
šiam tikėjimui bei pamaldu
mui, šiam konkretaus gyveni
mo puoselėjmui. Šiame tar
navime glūdi galutinė teolo
gijos prasmė ir švenčiausia 
paskirtis. •

Taigi teologija yra reika
linga. Tai, kas praktiškai ir 
konkrečiai parašyta katekiz
me, yra rezultatas labai sun
kios tradicijos, turtingos 
teologijos, turinčios savo is
toriją, savo mąstymą. Papras
tam krikščioniui tokia teolo
gija reikalinga tiek, kiek jo 
gyvenimo sąlygos reikalauja, 
arba tiek, kiek jam naudinga.

— Kiekviena tauta turi sa
vo istoriją. Tautos istorijos 
įvykiai būna dažnai interpre
tuojami kaip rezultatai tos 
tautos santykio su Dievu. Tai 
mes matome pvz. Senajame 
Testamente, kur Izraelio tau
ta pergyvena nelaimes, užka
riavimus, tremtį ir t.t. kaip 
Dievo bausmę arba pamoky
mą. Pergales, laimėjimus, tur
tus, gyvenimą tėvynėje ji su
pranta kaip Dievo palaimą. Pa
našią sampratą galima paste
bėti kažkuriose primityviose 
tautose. Jos irgi supranta sa
vo istoriją arba likimą kaip 
tiesioginį Dievo apreiškimą.

Dabar mano klausimas: Ar

Siuntiniai į Lietuvą
Siųskite siuntinius sekantį kartą pigiau ir greičiau,

Palyginkite mūsų kainas:
laivu

iki 5 kg —$17.00
iki 10 kg —$27.00

Visos prekės turi būti naujos. Siunčiame ir avies kailius pigia kaina. 
Muito mokestį gali apmokėti siuntėjas Kanadoje arba gavėjas Lietuvoje.

Naujasjstandartinjs maisto^iuntinys “Hohday”:
(Kaina $66.00, įskaitant oro paštą)

kava (instant) ............... -0.06sv.
braziliška kava ............. -1.00sv.
kakava “Neilson" ....... .'. - 0.55 sv.
karštas šokoladas 
“Quick"..........................  -1.65sv.
3 plytelės šokolado
“Saroti"  .................... -0.66SV.
arbatžolės (“Tetley") .... -0.25sv.

Priimame užsakymus paštu.
Muitas apmokamas Sov. Sąjungoje.

Adresas: Save-o-way, 337 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. M6R 2M8 Telefonas 532-3042 
arba Save-o-way, 747 Barton St. E., Hamilton, 
Ontario L8L 3A9. Telefonas 544-3603

paliesdamas ir lietuvių tautą

Žymusis vokiečių teologas KARL 
RAHNER, atsakęs į “Tėviškės Ži
burių” bendradarbio A. Valevi
čiaus klausimus

negalėtų būti šių dienų lie
tuvių likimas, jų kančia, jų 
sovietinė priespauda, jų ko
va už savo tautos likimą su
prantama kaip Dievo bausmė 
arba pamoka. Jeigu ne, ar turi 
toks likimas universalios ar
ba eschatologinės reikšmės 
pasaulio išganymo istorijo
je? O gal visa tai beprasmiš
ka?

— Žinoma, Senajame Testa
mente, Izraelio tautos likimas 
aiškinamas tautos santykiu 
su Dievu. Bet tai nereiškia, 
kad kiekvienos kitos tautos 
istorija gali būti taip teolo
giškai aiškinama.

Žinoma, kiekviena tauta są- 
vo istorijoje turi santykį su 
Dievu. Ta istorija priklauso 
nuo Dievo apvaizdos, kuri per 
kryžių ir kančią, pergalę ir 
pralaimėjimą, laisvę ir vergi
ją visus tos tautos žmones ve
da ir jų gyvenimą taip veikia, 
kad jie pasiektų amžiną pilnat
vę. Bet tai nereiškia, kad tos 
tautos istorija turi ypatingą, 
konkretų teologišką aiškini
mą. Ar tautos kančios istorija 
yra tokia dėl jos nusikaltimų 
(tai gali būti), ar visai ne dėl 
jų, konkrečiais atvejais nega
lima nustatyti. Pavyzdžiui, 
žmogus gali būti šventas ir vis- 
dėlto vėžiu mirti. Jis gali bū
ti šventas ir turėti blogus vai
kus. Negalima todėl sakyti, kad 
visos tautos nelaimės, perse
kiojimai, kančia būtinai yra 
jos nusikaltumų padaras. Pa
galiau į tautų likimą galima 
žiūrėti kaip į Dievo apvaiz
dos slėpinį ir pasitikėti, kad 
tiems, kurie Dievą myli, kaip 
Šv. Rašte parašyta, galų gale 
viskas išeina į gera.

Kiekviena tauta, kaip ir kiek
vienas žmogus, savo būdu pri
sideda, kad Dievo planai visuo
tiniame žmonių išganyme bū
tų įvykdyti. Ta prasme kiek
vieno atskiro žmogaus likimas, 
kaip ir kiekvienos tautos, turi 
savo reikšmę visuotiniame pa
saulio išganyme. Kaip visa tai 
įvyksta, neįmanoma išaiškinti, 
nes galutinis žmogaus, kaip ir 
tautos istorijos, įvertinimas 
nėra žmogui įmanomas — pri
klauso Dievo malonės sprendi
mui.

— Kodėl krikščionys Vaka
ruose labai mažai domisi savo

lėktuvu
$31.50
$55.50

arbatžolės (“Salada") ... -0.12 sv. 
sriuba (jautienos ir vištienos 
buljonas “instant") ...... -0.60sv.
apelsinų sunkos milteliai - 1.15 sv. 
saldainiai (fruit drops) .. - 0.56 sv. 
juodieji pipirai .............. - 0.0B sv.
cinamonai..................... -0.07sv.

Iš viso 10 svarų. 

tikėjimo brolių likimu Rytų 
Europoje ir Sovietų Sąjungo
je? Kodėl jie nedemonstruoja 
už religijos laisvę, kodėl jie 
tokie nejautrus krikščionių 
kančioms ir persekiojimams 
tuose kraštuose?

— Žinoma, žmonės Vakarų 
Europoje ir vadinamame lais
vajame pasaulyje, Šiaurės 
Amerikoje ir Kanadoje, ne
pakankamai domisi savo bro- 
lių-krikščionių likimu tuose 
kraštuose, kuriuose viešpa
tauja komunizmas. Žinoma, 
jie turėtų daugiau domėtis, 
daugiau už juos melstis, dau
giau padėti krikščionims 
anuose kraštuose, kovoti už 
jų laisvę ir t.t. Jie to nedaro 
todėl, kad krikščionys Vakarų 
kraštuose yra užsiėmę savo 
rūpesčiais, kurie irgi yra di
deli, be to, jie yra egoistai 
ir permažai rūpinasi kitų žmo
nių likimu. Tai liūdna, bet ne
pakeičiama.

Kiekvienas, kuris tuos faktus 
mato, turėtų veikti savo keliu 
ir savo galimybių ribose, kad 
Vakarų krikščionių domesys 
Rytų bloko krikščionims di
dėtų. Jeigu tai nepavyksta, 
žmogus turi visą šią tamsą, 
egoizmą ir pasaulio bei Vaka
rų nuodėmę nešti su viltimi 
bei kantrybe, pasitikėdamas 
Dievo apvaizda.

— Ar ekumeninis sąjūdis 
daro pažangą, ar ne?

— Sunku pasakyti, ar ekume
ninis sąjūdis daro didelę pa
žangą, ar ne. Būna tokio pobū
džio pažanga, kuri sunkiai 
įžvelgiama bei nustatoma. 
Šiandieną visur pasaulyje 
krikščionys jaučia didesnį 
tarpusavį giminingumą. Jie 
nebekovoja vienas prieš ki
tą, neruošia religinių karų, 
jaučia bendrą atsakomybę už 
pasaulio likimą, už neišsivys
čiusius kraštus, pasaulio tai
ką ir t.t. Taip pat rengiamos 
teologinės diskusijos Romoje 
ir Pasaulio Bendrijų Sąjungos 
Ženevoje, kad krikščionys ir 
tikėjimo srityje suartėtų.

** Žinoma, dar reikia daug dar- 
(Nukelta į 9-tą psl.)

Dviratis O. B. AUDRONĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Nežinau, dėdulė, man ro
dos, kad jis nejuokavo.

— Tai jau juokavo, vaikeli, 
juokavo. Gal jis norėjo ko iš 
tavęs, o negavo, tai šitaip pa
sigerino apkvailindamas.

— Tai ... aš pažadėjau už 
jį paganyti rytoj, kai suginsi
me draugėn, nes jam reikia 
kažko pas savo tetą nubėgti“ 
už 5 kilometrų ji gyvena.

— Tai jau vaikeli, skubin
kis namo, kad nesutemtų, nes 
nemažas kelio galas. Pasakyk 
tam savo piemenukui, kad Bo
nifacas dviračio neparduoda 
už nieką; jam pačiam reikia.

— Tai dėkui, dėdule, už ži
nias. Bėgsiu atgal. Sudiev.

— Sudiev, Baliuk. Pasvei
kink tėvelius parbėgęs.

To bėgimo tai man buvo ne
tiek daug, tik iki valties, bet 
irtis per visą ežerą ir jau lie
tui miglojant, apsiniaukus, 
atrodė lyg temsta. Bet buvo 
pavėjui, ir mano skaudami 
delnai, kuriuos aprišau kiše
nėje sugraibytais skudurė
liais, nesunkiai valdė irklą, 
kadangi bangos pačios nešė 
valtį atgal ir nebuvo tokios 
didelės.

Parsikapsčiau atgal pas kal
vį Kazimierą ir, nematydamas 
jo kalvėje, neužėjau nė pir
kiom Valtį ištraukiau galu ant 
kranto ir užkabinau už stulpe
lio. Rodės gerai užkabinau, 
bet neužrakinau, nes neturė
jau kuo užrakinti. Rodos, dė
jau spyną kišenėn, bet dabar 
jos ten nebuvo. Visai nusimi
niau ir nudūmiau namo. Pavar
gęs, apyšlapis, nusiminęs. 
Prapuolė viskas.

Namie visi manimi susirūpi
nę — kur dingau. Gyvulius tu
rėjo pats tėvelis išginti, bet 
kur aš dingęs — niekas neži
nojo. Būdavo, kartais iš baž
nyčios nesulaukia pareinant, 
nes nudumdavau pas senelę 
netoli geležinkelio stoties, 
už 5 kilometrų. Ji būdavo pa
vaišina, pavalgydina ir liepia 
bėgti namo, nes tėvai rūpin
sis, nežinodami kur dingau. 
Primindavo, kad reikia pasi
klausti mamą ar tėvelį ir ta
da pas ją atbėgti, bet aš nesi-

AfA 
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mirus,
jos sūnus ALĮ ir MEKĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -

Medeliai,
Oshawa,.Ont.

Lietuvio įnašas Australijos istorijon 
Šiaulietis Olegas Truchanas - Tasmanijos tyrinėtojas ir jos gamtos 

grožio atskleidėjas

KAZYS KEMEŽYS
Per šimtą milijonų metų su

kurta augalų ir gyvulių ramy
bė Australijoje baigėsi XIX š. 
pradžioje, kai britai (galbūt 
nusižiūrėję į rusus) pradėjo 
siųsti savo kriminalinius ir po
litinius nusikaltėlius darbams 
į Tasmanijos “Sibirą”. Pen
kiasdešimties metų laikotarpy
je (1803 — 1853) Tasmanija ta
po didžiuoju Britų imperijos 
kalėjimu, į kurį buvo nusiųs
ta apie 70,000 kalinių.

Šie vergai dirbo palikimų 
neturintiems, namie nereika
lingiems anglų aristokratų sū
nums, kirsdami medžius, pa
versdami miškus į dvarų pie
vas, primenančias Anglijos 
gamtovaizdžius. Kiekvienas 
dvarponis ten turėjo maždaug 
po tris vergus.

Net ir tada, kai vergus išlais
vino 1853 m., išrauti iš motinos 
žemės anglai atėjūnai su dide
le energija stengėsi paversti 
šią apsamanojusią salą į tėvy
nę Angliją. Dėlto reikėjo nai
kinti visa, kas buvo neangliš- 
ka: kengūras, iškirsti rudens 
nepripažįstančius eukaliptus, 
užnuodytais miltais išmarinti 
akmens amžiaus miglose gy
venančius juodukus čiabuvius.

Po šimtmečio tokio gyvenimo 
1948 m. į šį nuostabiai gražų 
kraštą atplaukė iš Muencheno 
II D. karo tremtinys lietuvis 
Olegas Truchanas, gimęs ir au
gęs Šiauliuose. Gyvendamas 
Muenchene, Truchanas pradė
jo slidinėti ir iškylauti Bava
rijos Alpėse, susipažino su Ba
varijos kalnų fotografais, ku
rie buvo išvystę savo stilių.

Tasmdnijoje Truchanas tę
sė Bavarijoje pradėtas išvykas 

klausdavau. Tačiau šį sykį ne
galėjo būti senelė, nes buvo 
šiokia diena.

Atsiradau jau mamai vaka
rienę ruošiant. Mačiau, kaip 
ji nudžiugo pamačiusi, bet ne
buvo laiko sentimentams — 
darbas darbą vijo pavakaryje.

— Vaikeli, Baliukai, vai kur 
tu buvai? Ar nežinai, kiek tu 
rūpesčio padarei? O tėvelis 
pats karves turėjo išginti — ta
vęs nebuvo. Sakyk, kur tu bu
vai ir ko toks šlapias ir išvar
gęs? Ar tave kas nuvilioję kur? 
Kas tau buvo, sakyk?

— Mamyte, man delnus skau
da. Pūslėti labai. Yriausi per 
Ilgio ežerą ir atgal...

— Yreisi per ežerą? Vai kas 
tave ten nunešė ir kodėl tu 
yreisi, vaike tu mano?

— Mamyte, prašau man do
vanoti . . . Piemenys kalbėjo, 
kad Kukurio bernas parduoda 
dviratį už penkis litus, tai aš 
nusiyriau to dviračio.

— Na gi ir protelis vaiko, ir 
protelis . .. Dviračio už penkis 
litus .. . Per ežerą irtis ... O 
kieno tu valtimi yreisi?.Nejau
gi Kazimieras leido tau irtis 
tokiame ore?

— Tai ... jis kaip ir nelei
do ... Paprašiau Marceliukę. 
Ji labai gražiai audžia . . . Mar- 
celiukė leido paimti valties 
raktą. Prašau ...

— Na, vaikeli, jau tu ir taip 
labai nuvargęs, eikš, pažiūrė
siu delnus, patepsiu saldžia 
grietinėle — bus lengviau ir 
aprišime švariais skudurė
liais. Per naktį bus geriau. Bet 
aš nežinau, ką tau tėvelis da
rys. O ir neiškalbi, gerklė už
imta. Peršalai, visas šlapias, 
permerktas. Vai, vaike, vaike, 
kiek vis rūpesčio tu vis pa
darai . . .

Mama patepė rankas, davė 
sausus drabužius, pasikei
čiau ir nė nevakarieniavęs nu
slinkau kamaraitėn į savo lo
vą. Atrodė lovoje gera, kaip 
pasakoj, kaip sapne, tik vis 
kilnojasi valtis, vis bangos ne
ša ne ten, kur noriu ...

Pramigus kiek, girdžiu tė
velis šaukia, kad ateičiau pir
kiom Visi vakarieniaut ruo
šiasi ir . . . kad aš ateičiau. 

į gamtą ir susižavėjo su pietva
karine Tasmanijos dalimi, pa
sižyminčia stačiais kalnais, 
apaugusia nepereinamais miš
kais, atšiauriais vakariniais 
vėjais ir lietingu klimatu. Tai 
dalis Tasmanijos, kuri buvo be
veik nepažįstama. Ten jis 1958 
m. pirmas baidare nusileido 
per kunkuliuojančia Gordono 
upe ir, sugrįžęs į Hobarto mies
tą, suruošė skaidrių parodą 
apie savo kelionę perpildyto
je rotušės salėje.

Truchanas ir pietvakarinės 
Tasmanijos dalies grožis gar
sėjo jo iškylų ir fotografijų dė
ka. Deja, tragedijos debesys ki
lo virš ateities akiračių. 1963 
m. neramūs, liniuotes grau
žiantys inžinieriai prikalbėjo 
Tasmanijos valdžią užtvenkti 
Gordono upę vienoje vietoje, 
kur apsemtų vieną gražiausių 
Truchano pamylėtos Tasmani
jos dalių.

1967 m. vidurvasario vėjų 
išdžiovintos gamtos gaisrai 
sudegino Hobarte 1500 namų, 
tarp jų ir Truchano namą, kar
tu su per penkiolika metų rink- 
tom fotografijom. Norėdamas 
atgauti prarastus vaizdus, 
Truchanas vėl metėsi į gamtą. 
1972 m. sausio 6 d., plaukdamas 
baidare, žuvo savo mylimoje 
Gordono upėje.

Australijoj tuo metu buvo 
mėgstamas posakis: “Jeigu ju
da, šauk, jeigu nejuda, kirsk!” 
Jis išreiškė australiečių žiau
rumą gamtai. Tasmanijoj tuo 
metu vyravo posakis: “Jeigu 
bėga, užtvenk!”

Prieš karą įsteigta Tasma
nijos hidroelektrinė komisija 
išaugo į didžiulę inžinierių 
technokratiją: turėjo daugiau

— Aš valgyt nenoriu, — at
sakau.

— Aš neklausiu, ar nori — 
ateik vakarienės su visais, — 
tėvelio įsakymas.

— Gerai, ateinu!
Apsirengiau ir nuėjau. Jau 

žinojau kas laukia — bausmė. 
Nebijau, bet nesmagu taip . . . 
Atskaitė kelis diržus, liepė 
sėstis ir valgyti. Buvo skani 
košė, bet ir išalkęs būdamas 
negalėjau valgyti.

— Tai paėda širdį tas vaikas, 
tai paėda, — atsiduso balsu 
tėvelis.

Jau ruošiausi vėl eiti kama- 
ron, savo lovytėn, bet tuo tar
pu mūsų Sargius atvizgino sve
tį — nagi kalvis Kazimieras .. . 
Mano visas kūnas apmirė — 
kas dabar bus? ... O jis, kaip 
niekur nieko:

— Tai tu, Baly, jau namie, 
o aš maniau, kad dar nepar- 
siyerei. Nei pirkion neužėjai, 
nei nieko. Marceliukė sakė, 
kad gavai iš jos raktą ir išbė
gai, tik negerai, kad sakei, jog 
aš leidau . . . Tai jau negerai.

— Jau jis už viską atsiėmė 
ir dar daugiau atsiims, jei taip 
toliau darys, — pertarė tėvelis.' 
— Aš nunėręs akis tylėjau. No
rėjosi verkti, bet laikiausi. 
Mamytė nukraustė stalą ir plo
vė indus. Kazimieras užsirū
kęs ir, pakraipydamas galvą, 
kalbėjo toliau. Oman visai 
karšta ėmė darytis.

— Tai, sakyk. Baly, ar tu kur 
kitur valtį palikai, ar atgal ne- 
siyeri? Gal atgal pėsčiom api
bėgai? Bet kaip tada su valti
mi, ar palikai anoje pusėje?

— Kad aš, Kazimierai, parsi- 
yriau, ištraukiau valtį ant 
kranto galu ir palikau, nes ne
radau spynos prirakinti . . .

— Tai naujiena! Bus kas pa
vogęs arba vilnys nunešė neži
nia kur... Aš nuėjau pažiū
rėt paežerėn, nesulaukdamas 
tavęs — valties nėra. O spyną 
radau ant kranto pamestą, kai 
tu nusiyrei. Išbariau Marceliu
kę, kad davė tau raktą, bet ji 
sakė nežinojusi, jog aš nelei
dau. Tai, va, ir turime dabar.. .

Jieškau valties
Kazimieras su tėveliais pa- 

darbininkų, negu pati Tasma
nijos valdžia ir net daugiau 
politinės jėgos. Patogiai atsi
lošę pareigūnai, stebėdami 
įspūdingus Hobarto uosto vaiz
dus iš savo įstaigų dangorai
žio, suprato, jog vienintelis bū
das šiai technokratijai augti 
bei didėti yra statyti vis dau
giau ir daugiau užtvankų.

Taip ir būtų buvę, jeigu 
Truchanas Tasmanijoje ir net 
plačiojoj Australijoj savo fo
tografijomis nebūtų atskleidęs 
Tasmanijos gamtos grožio ir 
parodęs, kad tai nėra “dirbti
nė Anglija”.

Truchano draugai 1975 m. iš
leido jo fotografijų knygą net 
ir su lietuviška įžanga. Paskui 
pradėjo kovą su hidroelektri
ne komisija dėl tolimesnių už
tvankų, kurios ketino paskan
dinti tūkstančius hektarų 
ošiančių miškų, nutildyti čiur
lenančias upes ir lig šiol žmo
gaus nepaliestą gamtą.

Man pačiam būnant Hobarte 
1976 m. Australijos Mokslų Pa
žangos Sambūrio metinėje 
konferencijoje nepasisekė įei
ti į perpildytą rotušės salę, 
kur Tasmanijos Gamtosaugos 
Draugija buvo suruošus! 
Truchano skaidrių rodymą.

Pagaliau 1983 m. abi pusės 
susitiko savo rūšies Žalgirio 
mūšyje prie Truchano numylė
tos Gordono upės. Ant kranto 
iš dešinės ir kairės išsirikia
vo didžiuliai geltoni buldoze
riai, už kurių plieninių šarvų 
spoksojo šalmuota pažangos 
kariuomenė. Plačioje upėje — 
beginkliai gamtos saugotojai 
irstėsi, oro pripūstose gumos 
valtyse. Ligi vasario pradžios 
abi kariuomenės, kaip vakari
nis frontas I D. kare, suklimpo 
į buldozerių sukeltą purvą ir 
lietų.

Bet štai federacinė valdžia 
paskelbė kovo 5 d. rinkimus. 
Norėdama juos laimėti darbie- 
čių partija prižadėjo, jeigu ją 
išrinks, šią Tasmanijos užtvan
kos statybą sulaikyti. Tasma
nijos gamtos draugų džiaugs
mui darbiečiai laimėjo rinki
mus ir už pusvalandžio nauja
sis Australijos ministeris pir
mininkas Bob Hawke pareiš
kė: “Nebus jokių Užtvankų”. 
Bet grįžusių iš Gordono upės 
fronto gamtos draugų džiaugs
mas greit nutilo, kai Tasmani
jos valstijos valdžia įsakė už- 

sitarė ir nusprendė, kad dabar 
jau naktis ir nieko nepadary
si. O rytoj, kai tik prašvis, tė
velis pažadėjo išsiųsti mane 
valties jieškoti, o tuo tarpu 
belieka visiems nusiraminti 
ir eiti ilsėtis.

Miegojau, skaniai miegojau, 
nes buvau gerokai išvargęs. 
Liepžiedžių arbata, kurios 
mamytė sugirdė apypilnį puo
duką, dar su medaus šaukšte
liu, taip atrodo ir patepė gerk
lę gerumu. O delnai, patepti 
ir aprišti, ilsėjosi kaip balan
dėliai, tikro poilsio ušsitar- 
navę po tokio sunkaus dienos 
darbo. Miegojau, nors žinojau, 
kad rytą laukia valties jieško- 
jimo kelionė.

Auštant jau nereikėjo manęs 
budinti — pats pabudau ir 
pasakiau tėveliams, kad bėg
siu valties jieškoti, jei kas už 
mane paganys. Bet tėvelis, ne
leido. Liepė pirmiau priga
nyti karves, o parginus, vie
toj poilsio, bėgti valties jieš
koti. Jis taip su Kazimieru su
taręs. Sako, gal kas pasiskoli
no, gal dar po nakties atsiras.

Bet valtis neatsirado. Par
ginęs karves, užkandęs pusry
čių, išsiskubinau, tėvų išleis
tas, vėl pas kalvį. Pasitiko jų 
Sargius. Kalvėje darbavosi 
Kazys, kaip ir anuokart, bet 
valties ant kranto nebuvo. Aš, 
palabinau ir ėmiau bėgti ap
link ežerą, maždaug bangų 
kryptimi, tikėdamasis, kad 
bus kur nunešta, kur gal mel
duose užkliuvusi. Taip nubė
gau kokį kilometrą — nėra ir 
nėra valties nė šešėlio. Jau 
poterius ėmiau kalbėti, kad 
tik nebūtų paskendusi kur, 
kad tik nebūtų visai prapuo
lusi — Kaziui nemažas turtas, 
o man nemaža diržų tektų. Pa
galiau net širdis vos neiššoko 
iš susijaudinimo — žiūriu, to
lokai už meldų bangų priplak
ta ir su irklu siūbuoja mano 
vakarykštė valtis... Tai 
džiaugsmas! Net sušukau iš 
nuostabos. Bet kaip ją pasiek
ti? Brist nenubrisi, nes ten 
jau gilu. Nei aš nubrisiu, nei 
Kazys, nei kas kitas. Reikia 
plaukti ... o nuplaukus, jau 
tik irkis atgal, tik irkis . . .

Nebuvau dar geras plauki
kas. Su plūdėm — taip, pui- 

tvankos konstruktoriams tęsti 
pradėtą skriaudą gamtai.

Kova, kuri prasidėjo Tasma
nijoje. persikėlė j federacinę 
plotmę. Tasmanijos valstija 
teigė, kad federacinė valdžia 
neturi teisės kištis į Tasma
nijos reikalus.

Byla pateko į augščiausią 
teismą, kuris š.m. liepos 1 d. 
nusprendė, kad federacinė val
džia, kuri buvo įrašiusi piet
vakarinę Tasmaniją kaip pa
saulio palikimą (Register of 
World Heritage), turi teisę įgy
vendinti betkurioje Australi
jos valstijoje visus tarptauti
nius susitarimus, kuriuos fe
deracinė valdžia yra pasira
šiusi.

Po šio teismo sprendimo vi
si Australijos laikraščiai ir 
konstitucijos teisininkai pa
skelbė, kad šis istorinis spren
dimas pakeičia politinį Aust
ralijos gyvenimą, t.y. sutelkia 
federacinėje valdžioje visą ga
lią ir susilpnina valstijų teises.

Ir taip po 35-rių metų laimė
jo Olego Truchano vizija ir ne
tiesiogiai pakeitė Australijos 
istoriją. Jo gimtasis miestas 
Šiauliai turėtų pastatyti jam 
paminklą miesto aikštėje.

(Knygą “The World of Olegas 
Truchanas” galima gauti pas 
Mrs. M. Truchanas, 18 Bed- 
dome St., Sandy Bay, 7005 Aust
ralia).

OLEGAS TRUCHANAS, pasižymė
jęs Tasmanijos tyrinėtojas, žuvęs 
Gordono upėje -The Mercury”

kiaušiai plūkodavau, bet be 
jų — tolokai iki valties. Ką da
ryti? Atėjo išganinga mintis 

•— pasidarysiu plūdes ...
Ėmiau rauti meldus. Peiliu

ku supjausčiau ir savo rankų 
tvarščiais surišau du kūgelius.. 
Surišau tik per vidurį tvarš
čiais, o galus — plonais žilvi
čiais suveržiau. Nusirengiau 
savo drabužius. Marškinių ran
kovėmis prisirišau drabužius 
ant kupros, kad nesušlaptų 
ir... padėk Dieve pasiekti 
valtį! Dar perbėgo baugi min
tis — jei paskęsčiau, niekas 
nė nežinotų kur dingau, bet 
sukalbėti poteriai, pagalvo
jau, apsaugos mane nuo viso
kio pikto.

Nuplaukiau prie valties. 
Atsargiai įsirepečkinau, kad 
neapversčiau ir, pradžiūvęs 
bei marškiniais nusišluostęs, 
parsiyriau pas Kazimierą. 
Atrodė, kad niekuomet taip 
gerai nesijaučiau, kaip sugrą
žindamas Kazimierui valtį. 
Sveiką ir net su irklu.

Nubėgau pirkion, nes kalvė
je Kazio nebuvo. Radau abu 
susirūpinusius. Aš buvau džiu
gus ir laimingas. Prašiau Mar
celiukę dovanti man, kad taip 
padariau vakar — sumelavau 
jai. Dovanodama net leido žan
dai! pabučiuoti, o Kazys dar 
įdavė parnešti namo paaštrin
tą noragą ir dvi naujas pasa
gas mūsų bėriukui. Atrodė ir 
jis laimingas, kad pagaliau 
viskas gerai susitvarkė. Išleis
damas pridūrė:

— Kai turėsi laiko nuo gania
vos, užbėk, padumsi man 
dumples.

— Užbėgsiu, Kazimierai, už
bėgsiu . . .

Tai buvo lengviausias kelias 
į namus, kokį kada bėgau. Šir
delėje taip gera, gera.

Grįžęs nė bausmės daugiau, 
negavau. Visi buvo patenkinti 
kad taip baigėsi ta mano ke
lionė.

Vakare, parginęs karves, po 
skanios vakarienės, gavęs liep
žiedžių arbatos su medum, su 
vėl pateptais ir aprištais del
nais, kaip angelėlis nusiritau 
į sapnų pasakas, keliais pote
riais padėkojęs Dievui už vis
ką. Apie dviratį nė nesapna
vau. Koks gražus išaušo sekan
tis rytas!



Šv. Rašto kraštuose
Kini, profesoriaus Antano Rubšio studijiniu kelionių knyga

Vaizdai iš sukaktuvinės skautu “Aušros” stovyklos Auroroje, Kanadoje, Pirmajame kairiniame vaizde viršuje ir 
apačioje matyti p, VAITIEKAIĖIO surengtoje parodoje svarbieji Lietuvos praeities įvykiai, viršuje — pas Auro
ros burmistrą R. A. ILLINGWORTH (dešinėje) I). ORANTAITĖ ir S. KUZMAS. Nuotraukos dešinėje — “Aušros” 
šimtmečio minėjimas Nuotr. K. Raudžio

Okupuotos Lietuvos rašytojų kūryba
Apžvalginis Rimvydo Šilbajorio leidinys "Žodžiai ir prasmė"

V. KULBOKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vytautas Bubnys — duona kaip 
Dievo kūnas (“Alkana žemė”, 1971). 
Partizanų kovos, kolektyvizacija 
žiauriausiai sukrėtė Lietuvos są
žinę. Mes, to nepergyvenę, lais
vės kovotojus idealizuojame, o 
ten tai pergyvenę savo valia ar 
priversti niekina. Bubnys stebi
na savo drąsa ir tiesumu — rodo 
tarp kūjo jr priekalo patekusį 
žmogų. Bet jis stovi komunizmo 
pusėje ir moko sovietinės teisy
bės. Tikėjimas į Dievą ir tėvynę 
esą padarė žmogų pabaisa. Bub
nio dievas sėdi Kremliuje, o “tė
vynė” eina iki Sibiro. Bubnys ne
mato “NKVD divizijų”. Jis vaiz
duoja kelis potencialiai gerus 
žmones, kurių vienas yergavo iliu
zijoms, antras — turtui (partizanų 
vadas ir doras ūkininkas); trečias 
žuvo nesupratęs komunizmo es
mės.

Kitame rpmane (“Po vasaros 
dangum”, 1973) visą laiką jaučia
me slogutį — visi kažką praradę, 
nusivylę. Kreivėnui išmirė bitės, 
sugriuvo šeima. Gal naujoji san
tvarka nedavė prasmės? Bubnys 
kala, kad prisirišimas prie savo 
sklypo, seni papročiai, prietarai 
kalti. O turėtų visi stoti į kol
chozus, sugriauti senąsias sody
bas. Jaunos kartos atstovas šne
ka apie plačią tėvynę. Nejaučia
ma, kad gyvenimas eitų plačia 
vaga pirmyn, o tik trypčiojama 
vietoj; nesprendžiama vienos 
didžios problemos, o tik mažas. 
Tos didžiosios sprendimas gali 
nepatikti “didžiajam broliui”.

Juozas Grušas — rūstybės ir 
grožio dialektika (“Rūstybės švie
sa”, 1969h Grušas yra realistas 
rašytojas, kaip Kafka, A. Gide, 
Gogolis. Novelėj “Mergaitė ir vie
nišas žmogus” šiurpiam praradi
mo vaizde atsiskleidžia mergi
nai jos pačios vienatvė ir išmo
ko suprasti sudvasintą turtą. “An
gelo” novelėj sūnus nori pastatyti 
nemylimam tėvui paminklą — an
gelą, vogtą iš subombarduotos 
šventovės. Netikra sūnaus meilė 
tėvui, netikras ir pats sūnus. Tik
ras tik angelas ir turtingasis pa
keleivis, nupirkęs angelą. Tai mo
ralinė tikrovė. Grušas Šilbajoriui 
— subtilus, sudėtingas meninin
kas.

Juozas Marcinkevičius — per 
galvą besiverčianti legenda (“Či
činskas”, 1976). Autorius ją apver
tė augštyn kojom — gėris ir blo
gis nustojo įprastinės tvarkos. 
Čičinskas savo samprotavimus re
mia gyvais žmonėmis, kuriuos jis 
pats suluošino. Žongliruojama 
tarp išganymo ir prakeikimo. Tai 
satyra, sminganti ne tik į Čičins
ką, bet ir kiekvieną tironą.

Justinas Marcinkevičius — 
(“Mažvydas”, 1977). Apie Mažvydą 
telkiasi ne atsitiktiniai daiktai 
ir žmonės, o įvairiais vardais pri
sidengę — jo kaltė ir likimas. 
“Mažvydas” — žodinė drama, ku
rios esmė yra — žodinės dimensi
jos plotmių susikryžiavimas. Be 
tiesioginio turinio yra ir antra
sis turinys. įtampos momentais 
Mažvydas pereina į vidinį mono
logą irgi dviejų plotmių: 1. są
žinės perkratymą, filosofavimą ir 
2. poetiškus giesmės tekstus. Jų 
sampynoj vystosi veiksmo eiga. 
Mažvydo būdas — kunigiškai pago
niškas. Keliamas klausimas — kas 
turi vyrauti: Dievas, pareiga, 
priespauda ar žmogus, meilė, ko
va?

Autorius paliečia kelias idėjų 
dimensijas ir vaizdų priešingy
bes; bet jo paslėpta problema — 
Dievas ir žmogus — yra paremta 
XX š. sovietine pasaulėžiūra. Jei 
nėra Dievo, tai lietuviams dabar 
net perdaug dievų: “Vienas iš jų, 
pavyzdžiui, galėtų sėdėti ir Mask
voje” (130 p.).

Icchokas Meras — (“Stripti
zas”, 1976). “Striptizo” vidinė tik
rovė nusveria — viskas eina dvasi
nėj plotmėj. Gailus herojo riksmas 
“aš noriu gyventi” išjudina didelį 
vaivorykštės spalvomis šviečiantį 
simbolinių įvykių ratą, kuris ... 

susitraukia į absoliutų mirties 
tašką (133 p.). Figūros ir simbo
liai apima visas žmonių aistras, 
viltis, tikėjimą, baimę. Taip ei
na per septynis ciklus. Pavadini
mas “Striptizas” — dvasios apsi
nuoginimas tarp kilniausių tikė
jimo aukų, kai einama ratais, bė
gant nuo mirties. Vyrauja kalbos 
funkcija, nes įvykiai ir jų pras
mė priklauso nuo žodyno ir ritmo 
bei simbolikos, galiojančios tik 
šiame romane. Romanas lyg “Lai
mės žiburio” kalnas, kur be lakios 
vaizduotės ir moralinių vertybių 
pajutimo virstama į akmenį. Prie
šingai “socialrealizmo” reikala
vimams romanas reiškia visos 
žmonijos tiesos jieškotojų atmin
tį ir tam sukuria specialią žodžių 
prasmę, vedančią į praregėjimą. 
Šis romanas pas mus daugelio ne
suprantamas, atidžiau neįsigili
namą į jo sandarą.

Rimantas Šavelis — meninė mo
dernisto tiesa (“Paparčio šešėly”, 
1980). Tikrovę kiekvienas kitaip 
supranta, bet visdėlto sutariame 
dėl tikrovės. O Šavelis verčia 
augštyn kojom laiko, erdvės ir 
kitus dėsnius. Jo veikėjai slepia 
savo viduje verdantį chaosą, o jam 
prasiveržus, nesupranta nei savęs, 
nei pasaulio. Mirtis nelaukia atsi
stojusi gyvenimo gale, bet nuola
tos persekioja ir ištinka įvairiais 
būdais, kai žmogus lyg netyčia per
žengia laiko ribą ir nustebęs žiū-, 
ri į iškilusį iš dvasios gelmių ne
egzistavusį pasaulį. Laiko ir bū
ties dimensijas sujungia nepasiek
tos laimės siūlas. Viskas vyksta 
tik veikėjų sąmonėje. Šavelio ark
lys užsisako restorane gėrimo, 
akmens širdis plyšta, kai Jonas 
kraustosi iš senosios sodybos į 
kolchozą.

Yra rašytojų, kur meno tiesą 
sako glūdint “mele” — poetinia
me tikrovės deformavime. Šavelis 
suartina poeziją ir prozą, kad 
geriau apipavidalintų kūrybiš
kai suvoktą realybę.

Dabarties novelės
Bendresnę Lietuvos dabartinės 

novelės apžvalgą randame straips
nyje “Lietuvių dabartinė novelė” 
(“Lietuvių tarybinė novelė”, 1969, 
red. A. Zalatorius).

A. Zalatorius esą skundžiasi, kad 
Lietuvoje novele nesidomima. 
Juk, girdi, “joks kitas žanras taip 
sąžiningai, intensyviai ir kruopš
čiai neatliko besiformuojančių 
žmonių santykių, mąstysenos ir 
konfliktų žvalgybos, kaip atliko 
novelė” (141 p.). R. Šilbajoris 
atvirai sako, kad kaip tik dėlto 
novele ir nesidomėta: jieškoma ne 
savarankiško meno, o gyvenimo 
tikrovės, kuri tėra meno žaliava 
— tik reportažo tikslas.

Rinktinėje vyrauja kaimo temos, 
nustotos tėviškės ilgesys (vieni 
rašytojai bėgo nuo prūsų, kiti — 
mūsiškiai — nuo rusų), partizanų 
laikai. (M. Sluckiui partizanai — 
banditai). Šilbajoris norėtų maty
ti ir žmones novelių rėmuose, o ne 
žmones tam tikriems politiniams- 
moraliniams dėsniams iliustruoti. 
Tas pats ir su žvejų tematika. J. 
Baltušio novelės “Ko nepasakė 
Laukys” veikėjų bruožų rupumą 
aiškina liaudies dievdirbių prin
cipo panaudojimu. Geriausios 
novelės Šilbajoriui atrodo sti
lizuotosios, nutolusios nuo tie
sioginės tikrovės, taigi ne to
kios, kokių norėtų Zalatorius.

Šilbajoris neneigia geros realis
tinės novelės, sakydamas, kad A. 
Venclova ir A. Vienuolis gali jau
nuosius to meno pamokyti. Paste
bi jaunuomenės modernistų — L. 
Jacinevičiaus, J. Apučio, R. Ka- 
šausko stenografiškai nupieštus 
herojus, suprastinant jų kompli
kuotus pergyvenimus.

Teorinius literatūros klausi
mus Šilbajoris liečia straipsniuo
se: “Vytautas Vanagas — Apie rea
lizmą lietuvių literatūroje”, 
“Socialistinio realizmo labirin
tuose” ir “Lietuvių literatūros 
istorija rusiškai”.

Pirmajame V. Vanagas neduoda 
tikslios realizmo aptarties. Jis 
kalba apie realizmą pakeliui, ei
damas pro besivystančias litera

tūros apraiškas. Vanagas laiko 
realizmo savybe epiškumą, ne dra
matiškumą. Taigi ramios įvykių 
srovės vaizdavimą vadina epišku- 
mu, o epo sąvokos iš esmės ne
svarsto. Neaišku, ką jis laiko 
fabula ir siužetu. Realistų są
rašas duodamas netikslus. Šios 
silpnybės reiškia “greičiau do
minuojantį literatūros mokslo 
standartą Sovietų Sąjungoj” (158 
p.). Vanagas, kaip ir kiti, ten me
džiagą kruopščiai atrenka ir rū
pestingai sudeda į primityvios 
teorijos rėmus. Ten greičiausiai 
pagrindinės prielaidos apspren
džiamos ideologinių krašto val
dytojų.

“Socialistinio realizmų labi
rintuose” Šilbajoris pastebi, 
kad straipsnių rinkinys nenuže
mintas iki propagandos lygio. Esą 
įdomių dalykų: pvz. V. Auryla ra
šo apie vaikų literatūros kritiką, 
V. Kuzmickis apie Lietuvos inteli
gentų skaitybą, St. Lipskis apžvel
gia rašytojų atsiliepimus apie kri
tiką. Bet yra ir sovietinių pamoks
lavimų, pvz. V. Areškos straipsnis 
primena Lenino formulę apie tau
tinę formą ir socialistinį turinį. 
O ta forma — ne tautiniai elemen
tai, bet literatūrinės kryptys bei 
stiliai. Jų estetiniai jieškojimai 
“turi sutapti su pažangiosios vi
suomenės idealais, su priešakyje 
stovinčios liaudies darbininkų 
klaąės pozicija” (160 p.). ,

P. Bražėnas straipsnyje “Ne for
mulė — kūrybinė problema”, 
taikstydamasis su 24 sąjunginių 
komunistų partijos suvažiavimo 
nutarimu “Dėl literatūros ir me
no kritikos”, reikalauja, kad ta 
kritika būtų principingesnė, reik
lumą derintų su taktu, su rūpes
tinga priežiūra meno vertybių kū
rėjų. Į tai R. Šilbajoris sarkastiš
kai tarstelia: “Tai, turbūt, reiš
kia, kad šiandien jau nemandagu 
žmones šaudyti, kaip tai buvo prie 
Stalino” (162 p.). Bražėnui esą 
rūpi surasti formulę, kur prievar
ta išreikštų vidinį rašytojo įsi
tikinimą. Kas to nepasiekia, tai 
nėra nusikaltimas, o jo nelaimė. 
“Nuo jos, prideda Šilbajoris, — 
sovietų psichiatrija sėkmingai 
gydo” (t.p.).

V. Kubilius straipsnyje “Kriti
ka — specifinis mąstymo būdas” 
vengia propagandos, iš esmės 
svarsto kritiką ir jos vaidmenį, 
supažindindamas ir su Vakarų Eu
ropos literatūros mokslininkais. 
Bet Šilbajoris nepritaria jo nuo
monei laikyti kritiką viena iš li
teratūros šakų. Vertina ir V. Gali
nio straipsnį “Tipologiniai litera
tūros tyrinėjimo principai ir ke
liai’.’, kur dėstomas struktūraliz
mas bei rusų formalizmas, A. Za
latoriaus informaciją apie naujas- 
niąsias Vakarų Europos kritikos 
kryptis, orientavimąsi į skaity- 
tojo-rašytojo tiesioginį santykia
vimą.

R. Šilbajoris pabrėžia gerą te
nykštės kritikos kalbą, bet apgai
lestauja, kad naujieji literatūros 
terminai apsprendžiami skubotai, 
nevykusiai: kazualizmas, abstra
huoti, komunikabilus, devalvaci
ja .. .

R. Šilbajoris pagiria Lietuvių 
Mokslo Akademiją už J. Lankučio 
ir A. Dimitrievos redaguoto “Lie
tuvių literatūros istorijos” iš
leidimą rusų kalba 1977 m. Žino
ma, tremties rašytojai čia aplenk
ti. Periodizacija ydinga: antras 
periodas 1917-1940 metai. O tie 
1917 revoliucijos metai mums ne
reikšmingi. Beje, J. Janonis ga
vo 17 psl., o H. Radauskas — 11 
eilučių. Augštai vertinamas L. 
Gira sovietiniu metu. Trūksta ei
lės žymių rašytojų: Vydūno, Braz
džionio, Aisčio, Vaičiulaičio. O 
nelaiminga naujoji “pasaulėžiū
ra” po antrosios okupacijos, — 
anot R. Šilbajorio, — rašytojų 
sąjungoj veikė kaip sieros rūgš
tis, graužte išgrauždama visus ne
norinčius jai pasiduoti” (174 p.). 
L. Gineičio straipsniai apie Do
nelaitį ar Maironį — blaivūs. Taip 
pat A. Zalatoriaus straipsnis apie 
J. Šeinių. Tai rodo augštą lietu
vių literatūros kritikos lygį, de-

1982 m. pabaigoje lietuviš
kos spaudos kioskuose pasiro
dė specialaus dėmesio vertas 
leidinys “Šv. Rašto kraštuose”. 
Daugelį skaitytojų jis pasiekė 
tik 1983 m., o dar daugiau jų 
šio leidinio visai nepastebėjo. 
O pastebėti verta nevienu po
žiūriu.

Visų pirma to leidinio auto
rius kun. Ą. Rubšys yra moks
lingas teologas, Šv. Rašto ži
novas, dėstantis apie 30 metų 
šią teologijos šaką JAV-bių 
seminarijose bei kolegijose.

Antra, biblinius kraštus jis 
gerai pažįsta, nekartą juose 
yra lankęsis, dalyvavęs archeo
loginiuose kasinėjimuose, pa
rašęs visą eilę straipsnių ir 
knygų Šv. Rašto temomis.

Trečia, autorius yra nepa
prastai akylus stebėtojas, ma
to tokius dalykus, kurių pa
prastas turistas nepastebi, ir 
moka gyvai pasakoti. Nejučio
mis jis vedžioja skaitytoją 
po istorines vietas, pasakoja 
jų praeitį, susiedamas su ke
lionės įspūdžiais ir net nuo
tykiais. Ir taip skaitytojas nė 
nepajunta kaip perskaito išti
sas senovės kraštų bei miestų 
istorijas, kurios eiliniam žmo
gui šiaipjau atrodo nuobo
džios, neįdomios, nesirišan- 
čios su mūsų laikais. Autoriaus 
rankose istorijos suaktualėja, 
pasidaro svarbios, netgi pa
trauklios.

Visi autoriaus pasakojimai 
suskirstyti į mažus skyrelius, 
kurie lengvina skaitymą. (Kai- 
kurie skyreliai perdaug jau 
smulkūs, o antraštės perdide- 
lės). Tai reportažinis metodas, 
kuris tinka savo įspūdžių pa
sakojimui ir labai palengvina 
knygos skaitymą.

Leidinys “Šv. Rašto kraštuo
se” yra ne tik lengvai skaito
mas, bet ir pilnas istorinio 
bei teologinio turinio. Jį per
skaitęs jautiesi gerokai susi
pažinęs su tais tolimais Rytų 
kraštais, kurių praeitis yra 
taip glaudžiai susijusi su Šv. 
Raštu ir pirmaisiais krikščio
nijos žingsniais, teologinėmis 
kovomis.

Kun. A. Rubšio veikalas su
skirstytas į dvi dūlis. Pirmo
joje autorius pasakoja apie 
Italiją, Iraką, Iraną ir Tur
kiją. Šią dalį jiš pavadino įdo
mia antrašte, būtent, “Žmogus 
— judanti kryžkelė”. Ta kryž
kelė prasideda Romoje, ku
rion jau nuo senovės subėga 
daugybė kelių iš tolimų ryti
nių ir kitų kraštų. Dėlto ir 
pats keliaujantis Romos žmo
gus tampa kryžkele.

Antroji leidinio dalis skir
ta Tunizijai, Egiptui, Jorda
nijai. Toji dalis pavadinta taip 
pat įmantria antrašte: “Iš ke
lionės tik asilas negrįžta ark
liu”. Tai posakis, kuris išreiš
kia kelionės naudingumą. Ki
taip sakant, ■kelionės žmogų 
praturtina kultūrine prasme. 
Knygos pabaigoje autorius ra
šo: “Žmogus keliauja. Bet ke
lionė daro žmogų. Tik asilas 
iš kelionės negrįžta arkliu” 
(410 psl.).

Kaip kelionės žmogų pratur
tina, matyti pvz. kad ir iš šios 
minėto leidinio ištraukos.

Tunisija — liežuvis, rodomas 
Europai, yra ir kryžkelė, kur Eu
ropa sutinka Afriką. Norint ją 
pažinti, teko įvardinti tai, kas 
svarbiau. Apsisprendėm pradėti 
Kartagina.

Amilcar viešbutis, kaip tik ir 
yra šalia ir ant senojo Karta
ginos miesto. Ėmėm domėtis jo se
nove pėsčiomis. Pakilę nuo pajū
rio pakrantės į pirmąją gatvę, — 
geriau pasakius, į vieškelį, ku
ris palengva tampa gatve, — lei
domės jieškoti griuvėsių. Nelauk
ta staigmena! Vos ketvirtį kilo
metro paėję, randam ženklą: “Šv. 
Kiprijono bazilika”. Romėniško
ji, arba krikščioniškoji, senovė 
čia pat prieš akis. Bazilikos likę 
tik pamatai. Lengva atspėti, kur 
buvo kadaise ir altorius. Ir šven
torius dar tebeginamas nuo plūgų 
ir statybos rangovų užmačių. Prel. 
Jatuliui šis mūsų atradimas buvo 
daugiau negu staigmena. Mat, jo 
disertacija teologijos doktora- 

ja, suterštą bolševikišku žargo
nu, kai jie priversti perdirbinėti 
ne tik lietuvių literatūros, bet 
ir krašto istoriją

R. Šilbajorio leidinyje “Žodžiai 
ir prasmė” yra ir atskiros studi- 
jėlės apie kaikuriuos okupuotos 
Lietuvos poetus. Apie jas kalbė
sime kitame “TŽ” numeryje.

Rimvydas Šilbajoris, ŽODŽIAI 
IR PRASMĖ. Literatūra šian
dien Lietuvoje. Akademinė 
Skautijos Leidykla. Redagavo 
L. Mockūnas. Čikaga 1982 m., 
268 psl. 

tui gauti kaip tik buvo apie šv. 
Kiprijoną, kankinį Kartaginos 
vyskupą, nukankintą imperato
riaus Valerijono valdymo metu 
(258 m. rugsėjo 14). Netikėtai 
atradę Šiaurės Afrikoje krikš
čionybės likučius, turėjom pro
gos prisiminti, kad pirmaisiais 
krikščionybės amžiais Kartagina 
buvo labai svarbus krikščionių 
centras: ten Vakarų Bendrijos 
pirmūnas teologas Tertulijonas, 
kankinės Felicita ir Perpetua, 
didysis nusidėjėlis šv. Augusti
nas .. . Juk Kartaginoj IV-V a. 
Bendrija po ilgų ginčų apspren
dė ir savo Šventraščio kanoną 
(278-279 psl.).

Ši ilgoka ištrauka rodo ne 
tiktai informacinį knygos turi
ningumą, bet ir autoriaus pasa
kojimo būdą, išlaikytą visoje 
knygoje. Pasakojime jaučia
mas ir kalbinis sklandumas 
bei žodingumas. Net ir retiems 
dalykams autorius nestokoja 
lietuviškų žodžių, nevengia 
naujadarų. Pvz. vietoje tarp
tautinio žodžio“suvenyras” au
torius vartoja “atminas”, ku
ris visai neblogai skamba ir 
įsiderina į tekstą.

Kun. A. Rubšys yra vienas 
tų, kuris vietoje slaviško 
termino “Bažnyčia” vartoja 
žodį “Bendrija”, nes jis yra 
ne tik lietuviškas, bet ir ge
riau išreiškia pačią esmę. Iš 
slaviškos “božnicos” padary
ta “bažnyčia” tėra sakralinės 
patalpos pavadinimas, dirbti
nai taikomas ir tikinčiųjų 
bendruomenei. Tuo tarpu “Ec- 
clesia” yra iš esmės “com- 
munio” — tikinčiųjų bendruo
menė, kurią pakankamai gerai 
išreiškia žodis Bendrija.

Prie knygos patrauklumo 
prisideda ir gausios nuotrau
kos, darytos paties autoriaus. 
Jos paryškina turinį, paleng
vina skaitytojui įsivaizduoti, 
kaip iš tikrųjų atrodo aprašo
masis kraštas. Kur galėdamas, 
autorius pateikia ir su lietu
viais susietas nuotraukas. Pvz. 
rašydamas apie Romą, jis, tarp 
kitų vaizdų, įterpia Lietuvos 
Vytį prie Scala di Spagna (kar
tu su Lenkijos ereliu), rašy
tojo Adomo Mickevičiaus pa
minklą, Šv. Kazimiero kole
giją, Tėvų marijonų kapus 
Campo Verano kapinėse. Tik 
klaidingai knygoje rašoma 
“lietuviška vytis” (turi būti 
lietuviškas arba tiksliau 
Lietuvos Vytis).

Tekstai aprūpinti atitinka
mais žemėlapiais, kurie pa
lengvina skaitytojui orientuo
tis nepažįstamuose kraštuose.

Knygos gale pridėtas panau
dotų Šv. Raštų citatų sąrašas, 
vardų ir dalykų rodyklė, api
manti net 16 puslapių.

Šį stambų veikalą išleido 
knygų leidykla, vadovaujama 
prel. dr. Vytauto Balčiūno. 
Jo pastangų dėka lietuviškoji 
visuomenė sulaukė bene 26 
veikalų religinio, istorinio, 
filosofinio pobūdžio. Tai stam
bus įnašas į religinę bei kul
tūrinę lietuvių tautos rašti
ją, kurios dalis, kad ir labai 
mažais kiekiais, pasiekia net 
okupuotą Lietuvą.

Antanas Rubšys. ŠV. RAŠTO 
KRAŠTUOSE. Kalbą tikrino 
Petras Balčiūnas, įrašus piešė 
Paulius Jurkus, meniškai api
pavidalino sesuo O. Mikailai- 
tė, žemėlapius paruošė S. A. 
Romano, išleido “Krikščionis 
Gyvenime”, spausdino N. Pr. 
Marijos seserys. Putnam, CT, 
1982 m. 430 psl. Kaina — $9.00.

Pr. G.

NIJOLĖ KUPSTAITĖ, pianistė, 
neseniai atvykusi iš okupuotos 
Lietuvos ir apsigyvenusi Čikago
je. Ji dalyvavo jaunimo kongreso 
jaunųjų talentų vakare

Nuotr. D. Skukauskaitės
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<1 K'ILTlIlilM VEIKLOJE
Rudeninį kultūrinės veiklos se

zoną Vašingtono lietuviai rugsė
jo 24 d. pradės dail. Adomo Gal
diko kūrinių paroda ir montrea- 
lietės sol. Ginos Capkauskienės 
koncertu Rockvillėje< esančiuose 
Latvių Namuose. Viešniai išMont- 
realio akompanuos vietinė muz. 
Diana Čampienė, dail. A. Galdi
ko kūrybą aptars Vašingtone gy
venanti skulptorė Meila Kairiūkš- 
tytė-Balkuvienė.

Kun. prof. Vytautas M. Manke- 
liūnas, nuo 1952 m. profesoria
vęs Javerianos ir valstybiniame 
Kolumbijos universitete Bogo
toje, yra išėjęs pensijon. Jis bet
gi talkina Kolumbijos universite
tui Bogotoje kaip jo patarėjas. 
Šiuo metu tvarko bei papildo skai
tytas paskaitas ir jas ruošia spau
dai. Anksčiau paruoštas jo veika
las “Psicologia de la motivation” 
jau atiduotas spaustuvei Meksiko
je ir bus baigtas spausdinti 1984 
m. pradžioje. Ispanų kalbat jis yra 
parašęs visą eilę mokslinių straips
nių bei studijų.

Elenos Juciūtės knygą “Igar- 
kos naujamiestis” atspausdino 
ir išleido N. Pr. Marijos seselės 
Putname. Ši ketvirtoji E. Juciū
tės knyga yra dokumentinis repor
tažas iš lietuvių tremtinių gyveni
mo Sibire. Anksčiau ji buvo para
šiusi sovietinių anekdotų rinkinį, 
“Pėdas mirties zonoje” ir apysaką 
“Ąžuolynėlis” apie kolchozų stei
gimą okupuotoje Lietuvoje. “Igar- 
kos naujamiestis” yra į kietus vir
šelius įrišta 242 psl. nuotrauko
mis iliustruota knyga su pridėtu 
Sibiro žemėlapiu, kuriame pažy
mėti ten esantys kalėjimai ir dar
bo stovyklos.

Kun. prof. dr. Paulius Rabi
kauskas, SJ, dėsto gregoriniame 
Romos universitete ir redaguoja 
stambų mokslinį žurnalą “Archi- 
vum Historiae Pontificiae” (kas
met 700 psl.). Be to, jis rašo mo
nografiją apie šv. Kazimierą ir 
ruošia seriją apybraižų ta tema Va
tikano radijui.

Rusų poetui ir filosofui Viačes
lavui Ivanovui (1866 — 1949) bu
vo skirta slavistų konferencija Ro
moje š. m. gegužės 24-27 d.d. V. 
Ivanovas, pasitraukęs iš Sovietų 
Sąjungos 1924 m., priėmęs katali
kų tikėjimą^mirė Rpmoje. Jis bu
vo J. Baltruščaičio bičiulis, paži
no B. Sruogą. 1914 m. paskelbė 
studiją apie M. K. Čiurlionį, ver
tė K. Donelaitį ir lietuvių liaudies 
dainas. Toje konferencijoje To
mas Venclova skaitė pranešimą 
apie Ivanovą ir Mandelštamą, es
tas Aleksis Rannitas — apie Iva
novą ir Čiurlionį. Konferencijos 
dalyvius gegužės 28 d. specialio
je audiencijoje priėmė popiežius 
Jonas-Paulius II, penkiolikos mi
nučių kalbą skyręs V. Ivanovui. 
Vėliau Jonas-Paulius II pasišne
kėjo ir su kaikuriais konferenci
jos dalyviais. T. Venclova turė
jo progą jam priminti Lietuvą, 
lietuvius sąžinės kalinius, ypač 
V. Petkų. Jiedu kalbėjosi lenkiš
kai, bet popiežius Jonas-Paulius 
II trumpai prabilo ir lietuvių kal
ba. T. Venclovai teko išgirsti šil
tų Jono-Pauliaus II žodžių apie 
Lietuvą.

A. a. Paulius Rūtenis, aktorius 
ir dainininkas, mirė Australijoje, 
Sydnėjaus mieste, liepos, 28 d., 
pakirstas vėžio ligos. Velionis bu
vo gimęs 1919 m. kovo 19 d. Lie
pojoje, baigęs “Aušros" berniukų 
gimnaziją Kaune, o prieš pat 11 
D. karo pradžią— ir XX-ją Lie
tuvos karo mokyklos laidą. Dai
navimą studijavo pas operos sol. 
J. Būtėną, 1942 m. įstojo į Kauno 
teatro dramos studiją, kurios bai
gė tik du kursus 1944 m. pavasa
rį. Jis betgi buvo įjungtas, į Kau
no dramos teatro operetę “Mažasis 
rūmų koncertas”, kur jam teko ne 
tik vaidinti, bet ir dainuoti su to 
paties dramos kurso lankytoja Re
gina Tumalevičiūte, pokaryje ta
pusia Kauno ir Vilniaus operų so
liste. Baritonas P. Rūtenis, atvy
kęs Australijon, kurį laiką daina
vo Adelaidės radiofone, vėliau bu
vo priimtas į Australijos operos 
teatro chorą Sydnėjuje. Kartais 
gaudavo ir solisto vaidmenų, ta
čiau į nuolatinius solistus neiški
lo. Dveji metai, praleisti Kauno 
dramos teatro studijoje, velionį 
nukreipė į saviveiklinį Australi
jos lietuvių dramos teatrą. Tokį 
teatrą jis pats įsteigė Adelaidėje, 
o vėliau, gyvendamas Sydnėjuje, 
daug dirbo su “Atžalos” teatru, 
vaidindamas ir režisuodamas. Bu
vo parašęs dramą “Monika”. Gas
troliuodamas su Australijos ope
ros teatru, aplankydavo daug lie
tuvių kolonijų. įsijungdamas į jų 
renginius kaip aktorius ir daini
ninkas.

Naują kometą liepos 19 d. at
rado Lietuvos Mokslų Akademi
jos fizikos instituto bendradar
bis Kazimieras Černis, dirbantis 
Maidanako ekspedicijoje Pamyro 
kalnuose. Tarptautinės Astrono
mų Sąjungos centrinis biuras pra
nešė, kad'K. Černis yra pirmasis 
ir vienintelis šio naujo dangaus 
kūno atradėjas pasaulyje. Kome
ta pavadinta jo vardu. K. Černio 
kometa, lėtai slenkanti Avino 
žvaigždynu, nėra labai ryški, ma
toma tik pro vidutinio galingumo 
teleskopus. Ji juda Saulės link 
ir geičiausiai priklauso jos siste
mai. Kometą seka daugelis obser
vatorijų. Ji yra jau šeštoji K. Čer
nio atrasta kometa pastarųjų de- 
vynerių metų laikotarpyje. Prieš 
trejus metus K. Černis su J. Pet
rausku buvo atradęs naują plane
tą, kuri astronomams dabar yra 
žinoma kaip Černio-Petrausko ko
meta.

Kūrybos vakarą Zarasų kultū
ros namuose surengė vilnietis ak
torius Laimonas Noreika, garsi
nantis literatūrinius kūrinius. 
Zarasiečiams jis skaitė Justino 
Marcinkevičiaus poeziją, kalbėjo 
apie aktoriaus darbą, atsakinėjo 
į klausimus.

Lietuvos kino studijos filmuo
tojo, grupė Kuršių nerijoje kuria 
vaidybinį filmą “Moteris ir jos ke
turi vyrai”, atspindintį XIX š. pa
jūrio gyvenimo scenas, veikėjų 
kovą su vėju, saule, smėliu ir jū
ra. Filmavimui pasirinktas prie ko
pų prisiglaudęs žvejų namelis, ten 
esantys ūkiniai pastatai. Scena
rijų parašė pats šio filmo rež. Al
gimantas Puipa. Jam talkina ope
ratorius Jonas Tomaševičius ir 
dail. Algirdas Ničius. Tėvo vaid
menį atlieka Antanas Šurna, bro
lių — Vidas Petkevičius, dramą 
Vilniaus konservatorijoje studi
juojantis Saulius Balandis, mo
ters — Jūratė Onaitytė. Pasak 
rež. A. Puipos, pagrindinė šio fil
mo mintis yra noras gyventi.

Dail. Bronė Mingilaitė-Uogin- 
tienė mirė liepos 13 d., nespėjusi 
užbaigti "Rež. J. Miltinio portre
to Volponės vaidmenyje”, “Na
tiurmorto” bei kitų dažais kve
piančių kūrinių. Velionė buvo gi
musi 1919 m. balandžio 10 d. Le
ningrade, jaunystę praleidusi Šiau^ 
liuose. Vilniaus dailės akademiją 
baigė 1943 m. Ten jos polinkį į ta
pybą puoselėjo Justinas Vieno
žinskis. Velionė pradžioje dėstė 
tapybą institute kaip A. Gudai
čio asistentė, vėliau iliustravo kny
gas grožinės literatūros leidyklai. 
Ypač spalvingos buvo jos iliustra
cijos P. Cvirkos “Kupriukui muzi
kantui”, K. Kubilinsko knygai 
“Mano spalvos”. Kūrė ir dekoraci
jas lėlių teatrui, bet pagrindinis 
dėmesys teko tapybos darbams, 
kuriuose ji išliedavo moterišką 
savo švelnumą ir jautrius išgyve
nimus.

Jadvygos Jovaišaitės-Olekie- 
nės, Lietuvos baleto veteranės, 
amžiaus aštuoniasdešimtmetis pa
minėtas spaudoje. Ji yra gimusi 
1903 m. rugpjūčio 2 d. Tbilisyje, 
ten pradėjusi mokytis pas italų 
baleriną M. Perin. Studijas tęsė 
nuo 1921 m. O. Dubeneckienės 
baleto studijoje Kaune, 1927-28 
m. tobulinosi M. Savickio bale
to studijoje Paryžiuje. Sukaktu
vininkė yra pirmoji Lietuvos ba
lerina, nuo 1921 m. šokusi lietu
vių operos spektakliuose, pirma
jame baleto spektaklyje, kuriam 
buvo pasirinkta L. Delįbo “Ko- 
pelija”. Ilgus metus atidavė Lie
tuvos baleto teatrams Kaune ir 
Vilniuje, pasižymėdama ryškių 
charakterių vaidmenimis. Sėk
mingai gastroliavo Londono, 
Monte Karlo, Maskvos ir Lenin
grado teatruose. Du dešimtme
čius ji ruošė šokėjus Kauno kon
servatorijoje, o nuo 1952 m. juos 
ruošia Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje.

Lietuvos liaudies buities mu- 
zėjus Rumšiškėse turi prieš ke
liolika metų muziko Povilo Matai
čio įsteigtą etnografinį teatrą, 
garsinantį autentiškus dzūkų, 
augštaičių, žemaičių, klaipėdiš
kių lietuvninkų kūrinius, seno
vines sutartines. Pagrindinį dė
mesį tas teatras skiria muzikinei 
liaudies kūrybai, jos tyrinėjimui ir 
atkūrimui. Ypač šiltai buvo su
tiktas pernai P. Mataičio ir dail. 
Dalios Mataitienės paruoštas mu
zikinis dviejų dalių spektaklis 
“Lietuvių gaidos”, kuriam buvo 
panaudotas tautosakininko A. Sa
baliausko lietuvių liaudies dainų 
rinkinys. Spektaklis ir šią vasarą 
susilaukia daug žiūrovų. Gegužės 
26 d. juo buvo paminėtas teatro 
vadovo P. Mataičio amžiaus pen
kiasdešimtmetis. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
KASOS VALANDOS: = 

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius.......
180-185 d. termin. ind.............
term, indėlius 1 metų............
term, indėlius 2 metų............
term, indėlius 3 metų............
pensijų s-tą..........
spec. taup. s-tą.....
taupomąją s-tą .....
depozitų-čekių s-tą

8'/2% 
8’/2% 
83/4% 
9 % 
91/2%

10 % 
71/2% 
71/2% 
6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .................... 12 %
mortgičius nuo......... 10’/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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

gTEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.

O Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Tel. 533.5454

Toronto, Ont. M6J 1W9 ------------------------

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue _ , _
(Tarp Dundas ir College) TeleTOflHS

★ 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 MEAT 
MARKET

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Soy. Sęjungą

® 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 lr 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. VV.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Penktojo Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso atstovai su savo gyvenamu kraštų vėliavomis Toronto Prisikė
limo šventovėje pamaldų metu Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gavęs Roger Simmons iš Niu- 
foundlandijos. Jis priėmė šias 
pareigas ir buvo prisaikdin
tas, bet po dešimties dienų 
staiga paskelbė savo atsista
tydinimą, kai P. E. Trudeau 
buvo Graikijoje. Jo sutikimas 
buvo gautas telefonu, net ne
laukiant sugrįžimo Kanadon. 
R. Simmons atsisako paskelbti 
staigaus atsistatydinimo prie
žastis, kurios, pasak jo. yra gry
nai asmeninės. Spaudoje pasi
rodė daug visokių spėliojimų. 
Niekas nenori sutikti, kad me
tinę $67.100 algą gaunantis par
lamento narys dėl asmeninių 
priežasčių atsisakytų $109.000 
ministerio algos. Kalbama, kad 
R. Simmons yra tiriamas dėl 
pajamų mokesčio pažeidimų ir 
kad jis taptų dėme ministerių 
kabinete, jeigu būtų pradėta 
byla. Tokį įtarimą dar labiau 
sustiprino R. Simmonso už 
$137.000 parduotas namas Ota
voje, bandymas už $110.000 
parduoti jam priklausantį par
ką motorizuotiems nameliams 
Niufoundlandijos Kona Beach 
vietovėje. Susidaro įspūdis, 
kad skubiai jieškoma dolerių 
kažkokiam neaiškiam reikalui 
sutvarkyti. Pasak paties R. 
Simmonso, asmenines jo atsis
tatydinimo priežastis žino tik 
jo žmona ir P. E. Trudeau.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris A. MacEachenas, 
atostogų metu pavadavęs Eu
ropon išvykusį P. E. Trudeau, 
Kvebeko Vai Morin vasarvie
tėje surengė tris dienas truku
sias svarstybas Kanados užsie
nio politikos ir krašto apsau
gos klausimais. Jose dalyvavo 
kaikurie ministerial, valdžios 
pareigūnai, politikai bei aka
demikai iš Kanados, JAV. 
Prancūzijos ir Britanijos. Sa
vo nuomonę išdėstė ir buvęs 
JAV krašto apsaugos sekr. J. 
Schlesingeris. Pokalbiai dau
giausia lietė Kanados įnašą 
Atlanto Sąjungai, įtakos su
stiprinimą branduolinių gink
lų derybose. W. Gordonas, bu
vęs Kanados finansų ministe
ris, pasiūlė, kad Kanada būtų 
paskelbta laisva nuo branduo
linių ginklų šalimi. A. Mac
Eachenas tą jo pasiūlymą at
metė. Jis užtikrino, kad Kana
da sustiprins savo paramą At
lanto Sąjungai ir leis šiai or
ganizacijai reikalingų skrai
dančių JAV bombų bandymus 
Albertoje. Kaip ta parama At
lanto Sąjungai bus sustiprinta, 
tebėra neaišku. Karinės Kana
dos pajėgos šiuo metu neturi 
nė pilnų 80.000 vyrų ir mote
rų. Didelę jų dalį sudaro kadro 
žmonės. Karių vos beužtenka 
Jungtinių Tautų taikos tarny
bai ir tik labai menkam įsijun
gimui į Atlanto Sąjungą V. Vo
kietijoje esančioje bazėje. Pa
senę karo lėktuvai tebėra ne
pakeisti naujais, nauji tankai 
tik pradėti gauti, trūksta kitų 
modernių ginklų. Iš Atlanto 
Sąjungos vadų Kanada yra su
silaukusi daug priekaištų dėl 
permažo įnašo šiai savigynos 
organizacijai.

Lavalio universitete, Kvebe
ko mieste, 800 jaunimo atsto
vų konferenciją surengė Kve
beko jaunimo organizacijos, fi
nansinės paramos susilauku
sios iš Kanados ir Kvebeko vy
riausybių. Įvairiose grupėse 
plačiai buvo diskutuojamas 
Kvebeko nepriklausomybės 
klausimas. Vieni atstovai ja 
gynė, kiti puolė. Bendrame bal
savime Kvebeko nepriklauso
mybės ir atsiskyrimo nuo Ka
nados idėja buvo atmesta 251: 
190 balsų santykiu. Premjero 
R. Levesque Kvebeko partijos 
vyriausybė susilaukė aštrių 
priekaištų, kad ji perdaug rū

pinasi nepriklausomybės klau
simu ir permažą dėmesį skiria 
nedarbo problemoms, skau
džiai palietusioms jaunimą. 
Kokia nauda būtų iš nepriklau
somo Kvebeko, kai nėra iš
spręsti darbo reikalai, jauni
mo įsijungimas gyveniman? 
Tokią mintį kėlė Kvebeko ne
priklausomybę atmetusi kon
ferencijos dalyvių dauguma. 
Esą separatistinė Kvebeko 
partija pažadėjo nepriklau
somybę, bet lig šiol neįstengė 
išspręsti jaunimo reikalų.

Naujasis konservatorių vadas 
B. Mulronis rinkiminiame sa
vo vajuje N. Škotijoje atsklei
dė dalį savo būsimos politi
kos. Jis įsipareigojo sustiprin
ti užsienio investacijas Kana
doje, jeigu su konservatoriais 
laimėtų Kanados parlamento 
rinkimus ir taptų ministerių 
pirmininku. Pasak B. Mulro- 
nio, Kanadai reikia daug kapi
talo iš užsienio, kurio dėka bū
tų parūpinta darbo dviem mili
jonam kanadiečių. Vietinių 
investacijų tokiam užmojui ne
pakanka. Užsienio kapitalo 
įplaukas Kanadon sustabdė 
jas varžanti agentūra “Foreign 
Investment Review Agency”. 
Dėl tų varžtų investuotojai da
bar nesiveržia Kanadon, savo 
kapitalą investuoja kitose ša
lyse. Esą reikia sudaryti są
lygas, kad jie vėl atgautų pasi
tikėjimą, grįžtų Kanadon, sta
tytų naujas gamyklas, atneštų 
savo patirtį. Tokios politikos 
laikėsi ir ankstesnės libe
ralų vyriausybės, jos dėka su- 
balansuodamos biudžetą, ka- 
nadišką dolerį padarydamos 
brangesniu už amerikietišką. 
Dabar tas Kanados doleris yra 
nukritęs iki 80 amerikietiškų 
centų, kasmet augantis Kana
dos biudžeto deficitas peržen
gęs $30 bilijonų.

Prašau, papasakokite...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

biau pasitikintys. Vilniuje ir 
Kaune gridėti daug juoko. 
Krautuvės švaresnės, pilnes
nės, nematyti ilgų eilių.

Kita lietuvaitė, perkopusi 
per 20 metų, pasakojo mums, 
kad neviskas taip jau girtina. 
"Mano tėvas buvo išsiųstas Si
biran į darbo stovyklą dauge
liui metų. Sakė, jis turėjęs 
perdaug turto”.

Kituose pokalbiuose ameri
kietis žurnalistas girdėjęs 
daugybę klausimų, kaip pvz.: 
“Ar jūs galite laisvai keliau
ti po pasaulį?” “Ar buvote Pa
ryžiuje, Romoje? Kaip ten at
rodo gyvenimas? Kaip žmonės 
Paryžiuje švenčia Kalėdas? Ar 
jie gali eiti į šventoves?”

A. Laurinčiukas tvirtino, 
retas kuris švenčia Kalėdas 
Lietuvoje. Jo “Tiesa” nieko 
nerašanti apie Kalėdas, nes 
niekas nebetiki. Tačiau lie
tuvaitė tarė: “Aš sakiau Jums, 
Laurinčiukas meluoja”. Ms.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

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

Optica! 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).

Skautų veikla
• Po sukaktuvinės “Aušros” 

stovyklos atsisukame veidu į žie
mos meto veiklą: sueigos, kursai, 
posėdžiai, minėjimai, koncertai. 
O svarbiausia vienetams — ruoš
tis ateinančios vasaros stovyk
loms. Tikriausiai dauguma mūsų 
stovyklausime Romuvoje. Reikia 
jau dabar pradėti planuoti.

• Sukaktuvinės stovyklos vaka
ronės, vad. v.s. I. Kerelienės, ne 
tik artino vadovus-ves, bet turėjo 
ir kultūrinį atspalvį. Pirmoji vaka
ronė tuo atžvilgiu buvo pati tu
riningiausia, nes programą atli
ko akt. Elena Kudabienė. Skautiš
kas ačiū už tai.

• Kanados rajono vadas broliš
kai dėkoja sukaktuvinės “Aušros” 
stovyklos rengėjų k-tui, vad. ps. Al
gio Senkaus. LSS tarybos pirmijai 
ir pirm. v.s. fil. S. Miknaičiui už 
nuoširdų bendradarbiavimą, vi
siems svečiams, lankiusiems sto
vyklą, sesėms ir broliams vienaip 
ar kitaip prisidėjusiems, kad sto
vykla galėjo , sėkmingai praeiti. 
Iki pasimatymo ir vėl! Č. S.

Golfas Kalifornijoje
Los Angeles mieste susiorga

nizavęs Kalifornijos Lietuvių 
Golfo Klubas išsirinko valdybą 
1983-iems metams: Jurgis Petkus
— pirmininkas. Vyt. Plukas — sek
retorius, Paulius Aras — iždinin
kas.

Į revizijos komisiją išrinkti
— Rūta Arienė ir Albinas Marke
vičius. Turnyrų vadovas — Vincas 
Bernotą.

Klubo valdyba kviečia vyrus ir 
moteris golfo mėgėjus, gyvenan
čius ir kitose Kalifornijos vie
tovėse, įstoti į klubą nariais. 
Tokiu būdu bus galima sudaryti 
žaidėjų tinklą tarpusavio žaidy
nėms arba priimti svečiams — gol- 
fininkams, apsilankiusiems Kali
fornijoje ir norintiems su mūsų 
klubo nariais parungtyniauti.

Dėl informacijos prašome skam
binti klubo nariams: Pauliui 
Arui (213) 393-5561, Albinui Mar
kevičiui (213) 829-4757 arba Vyt. 
Pinkui (213) 453-1504.

Dėl įstojimo nariu į klubą pra
šome rašyti ar skambinti sekre
toriui Vyt. Pinkui, P.O. Box 648, 
Santa Monica. Ca. 90406.

SPORTAS LIETUVOJE
I VI II-ją vasaros spartakiadą 

šiemet buvo įjungtos jaunųjų 
futbolininkų pirmenybės. Į suda
rytas rinktines buvo leista įjungti 
futbolininkus, gimusius 1963 m., ir 
jaunesnius. Lietuvos jaunimo 
rinktinę sudarė ir paruošė vyr. 
treneris Vytautas Gedgaudas. Ko
vas ta rinktinė pradėjo pralaimė
jimu Latvijai 0:2. Niekam ir į gal
vą tada neatėjo mintis, kad Lie
tuvos rinktinė gali tapti sparta
kiados čempijone. Po pirmo pra
laimėjimo betgi buvo pradėta 
žengti pergalių keliu. Tik dvi 
rungtynės su Gudijos ir Maskvos 
rinktinėmis buvo sužaistos lygio
mis. Spartakiados futbolo pirme
nybių baigmėje jaunieji Lietu
vos futbolininkai susitiko su Ru
sijos respublikos rinktine. Pir
mas kėlinys baigėsi be įvarčių. 
Antrajame kėlinyje lemtingą įvar
tį į priešo vartus pasiekė Vita
lijus Levandrauskas. Rugtynės 
baigėsi Lietuvos pergale 1:0. 
Didžiulė krištolo taurė buvo 
įteikta Lietuvos rinktinės kapi
tonui R. Tautkui. Spartakiados 
aukso medaliai įteikti dvidešim
čiai rinktinės narių. Tai buvo 
pirmas visą Lietuvą sujaudinęs 
futbolininkų laimėjimas sparta
kiadų istorijoje. Nenuostabu, 
kad rinktinės nariai buvo pa
puošti ąžuolo lapų vainikais. 
Laimėjimas daug vilties teikia 
Lietuvos futbolo ateičiai, nes 
jaunimas pakeis vyresniuosius 
futbolininkus. Jau dabar dalis 
jaunimo rinktinės narių žaidžia 
Vilniaus “Žalgirio” vyrų koman
doje. kuri yra įjungta į augščiau- 
sią futbolo lygą.

Lietuvos sportininkai VlII-je 
spartakiadoje laimėjo 54 aukso, 
19 sidabro ir 47 bronzos medalius, 
surinkdami 7.317 taškų. Bendroje 
komandinėje įskaitoje Lietuva už
ėmė VIII vietą. Pirmoji vieta Lie
tuvai teko akademiniame irklavi
me, II vietą išsikovojo vyrų ran
kinio rinktinė, III — moterų rink
tinė. Spartakiados vyrų krepšinio

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

81/2% už 90 dienų term, indėl.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius 
83/4% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki 550,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
S10,000. 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 !) 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

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 parūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P1A4 Namų 769-9424

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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.phe, bej. 
patarnauja investacijų iršėrų srityje.

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

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlllctatD Simpson’s, 176 Yonge St., /IIIOlClIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

pirmenybes laimėjo Ukraina, mo
terų — Latvija. Lietuvos vyrai ir 
moterys tenkinosi šeštosiomis 
vietomis.

Vilniuje lankėsi JAV jaunių 
krepšinio rinktinė, sudaryta ir 
vadovaujama vyr. trenerio Gor- 
dono Gibbons. Jo Floridoje vado
vaujama komanda buvo laimėjusi 
JAV jaunių krepšinio pirmeny
bes. Tačiau rinktinėn jis įjungė 
tik vieną savo komandos krepši
ninką, kitus pasiimdamas iš įvai
rių komandų. Jaunieji amerikie

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 103/4%
2 metų ..................111/2%
3 metų ..................121/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 101/2%
(variable rate)

čiai Vilniuje turėjo rungtynes 
su vyrų “Žalgirio” ir “Statybos” 
krepšininkais. “Žalgiris" laimėjo 
101:80. nors jo komandoje nežai
dė A. Sabonis ir S. Jovaiša. Pra
džioje vyko apylygis žaidimas, 
žalgiriečiai prašliaužė tik bai
giantis rungtynėms, daugiausia 
V. Chomičiaus pastangų dėka. 
"Statyba” rungtynes su JAV jau
nių rinktine laimėjo 97:93. Ameri
kiečiai lankėsi Trakuose, susi
pažino su Vilniumi, įkopė net į 
Gedimino pilies bokštą.



Tautų ir žmonijos likimas
(Atkelta iš 6-to psl.)

bo. Krikščionių eilėse dar yra 
labai didelių kliūčių. Paulius 
VI pats yra pasakęs, kad Šv. 
Tėvas ir jo vaidmuo tikinčių
jų Bendrijoje yra ekumeni
niam sąjūdžiui didelė kliūtis. 
Kaip ekumeninis sąjūdis eis 
toliau, kada jis pasieks galu
tinį savo tikslą — krikščionių 
vienybę vienoje Bendrijoje, 
yra klausimas, į kurį šiandien 
dar niekas negali atsakyti.

Yra galbūt didesnių vieny
bės vilčių Romos su Ortodok
sų Bendrijomis, negu su XVI 
š. reformacijos protestantų 
Bendrijomis. Tačiau ir santy
kiuose tarp Romos bei Orto
doksų Bendrijų reikia nugalė
ti dar daug kliūčių. Tebėra 
didelių skirtumų santykiuose 
tarp atskirų ortodoksų Bend
rijų ir Romos. Pvz. graikų 
Ortodoksų Bendrija tebėra 
daug mažiau draugiška Romai, 
negu kitos ortodoksų Bendri
jos. Todėl galbūt negalima 
tikėtis, kad visos ortodoksų 
Bendrijos iš karto su Roma 
susivienytų. Tai nebūtų įma
noma vien dėlto, kad Konstan
tinopolio patriarchas visoje 
ortodoksų Bendrijoje užima 
tik labai silpną pirmininko 
poziciją. Taigi reikia ir to
liau stengtis neprarasti vil
ties ir vengti nerealaus opti
mizmo.

— Kokį vaidmenį atlieka 
kitos didžiosios pasaulio re
ligijos?

— Dialogas su dar gyvomis 
šių laikų religijomis turėtų 
būti plati sritis moderniojoje 
teologijoje. Antroji Vatikano 
santaryba įnešė žymų mentali
teto pasikeitimą K. Bendrijos 
santykiuose su kitomis pasau
lio religijomis. Dabar jau 
nebegalima laikyti budizmo, 
hinduizmo ir mahometonizmo 
nevykusiais žmogaus išradi
mais arba negatyviu, iškreip
tu žmogaus religiškumu. Kad 
prasidėtų krikščionijos dia
logas su pasaulio religijomis, 
reikia geriau ištirti jas, tiks
liau interpretuoti ir žiūrėti, 
ko iš jų galima pasimokyti, ko
kie yra skirtumai ir galbūt 
bendrumai.

— Kaip žiūrite į charisma- 
tinį sąjūdį?

— Charismatiniai sąjūdžiai 
ir teologiniai aiškinimai tu
rėtų būti tiriami, atsižvel
giant į jų linkmes ir tikslus. 
Reikia ir Europos krikščio
nims duoti pakankamai dvasi
nės laisvės religiniame gyve
nime. Charismatinės grupės 
neturėtų laikyti savęs vienin
tele tikra bei gyva krikščio
nybės išraiška. Jos turėtų at
virai bei nuolankiai pripažinti 
ir kitas religingumo formas 
tiek bendruomeninio, tiek in
dividualaus pobūdžio. Tačiau 
negalima priekaištauti, jei
gu Bendrijos raidoje pasiro
dys, kad ji nebegali toliau 
taip tvarkytis, kaip per pas
taruosius 150 metų. Jeigu bus 
pagrindinių bendruomenių, 
kurių vieningumas iki tam tik
ro laipsnio remsis charismati- 
niais pagrindais, teks sutikti 
su esama būkle.

K. Bendrijos pareigūnai — 
vyskupai pravalėtų būti pla
taus akiračio, turėtų neslopin
ti dvasios, viską ištirti, kas 
gera pasilaikyti, kaip Paulius 
sako. Tuomet charismatinis 
sąjūdis bus be priekaišto. Tik 
nereikėtų taip elgtis, tarytum

viso to praeityje nebuvo. To
kių charismatinių sąjūdžių 
visuomet buvo ir nekatalikiš
koje krikščionijoje. Pas mus 
anksčiau jie buvo galbūt dau
giau įsitvirtinę vienuolynuose. 
Bet tai nereiškia, kad visuo
met taip turi būti. Charismati
niai sąjūdžiai gali reikštis ir 
pasauliečių grupėse. Visdėlto 
reikia pastebėti, jeigu dvasi
nis Bendrijos gyvenimas cha- 
rismatine linkme pakryptų, 
jos tęstinumas nenukentėtų.

— Pagaliau ar galėtumėte 
trumpai pasakyti, ką reiškia 
Jums būti krikščionimi?

— Būti krikščionimi reiškia 
Dievą garbinti, Jį mylėti, Jo 
neaprėpiamybe bei Jo lemties 
nesuprantamybe nuolankiai 
pasitikėti, žinoti, kad yra 
amžinas gyvenimas, betarpiš
kas Dievo regėjimas po mir-

ties. Šis santykis su Dievu 
yra atremtas į Jėzų Kristų. 
Žvelgdami į Jo Kryžių, Prisi
kėlimą, nepakeičiamą vieny
bę tarp Dievo ir žmogaus, — 
galime pasitikėti, kad per 
nugalinčią Dieve? malonę pa
jėgsime atlikti savo gyveni
mo paskirtį, būtent, pasiekti 
betarpišką Dievo artumą. Žmo
nės, kurie drąsiai išpažįsta 
Dievą Jėzaus Kristaus dėka, 
sudaro tikinčiųjų bendruome
nę, vadinamą Bendrija. Toji 
tikinčiųjų Bendrija turi sa
vo istoriją, pavienius įparei
gojančią sandarą. Tai žino 
kiekvienas normalus krikščio
nis. Ir tai savaime supranta
ma. Taip pat savaime supran
tama, kad krikščionys ir jų 
Bendrija, įkvėpiami Šv. Dva
sios, turi stengtis įgyvendinti 
teisingumą, meilę ir taiką 
Dievo sukurtame pasaulyje.

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$500: Julius Strodomskis; $300: 

Toronto Lietuvių Namai; $50: 
Antanas ir Petronėlė Poškai, Auš
ra Karkienė, Agota ir Ksaveras 
Ratavičiai, kun. Petras Urbaitis, 
kun. A. Sabaliauskas; $35: Kun. 
Povilas Dilys; $30: E. ir V. Petrė- 
nai; $25: Algimantas Eimantas, 
Stasys Kneitas, Gedas Smolskis, 
H. Rickienė, Stasys Kavaliaus
kas; $20: Stasys Bikulčius, Edv. 
ir Elena Gumbeliai, Monika Jurk- 
šienė, Gina Čapkauskienė, Leopol
das Staškevičius; $16: Alfonsas 
Stanevičius; $15: D. V. Simanke- 
vičius, Jonas Petronis; $13: Jonas 
Krištolaitis, H. Rožaitis, A. Domb
ra; $12: Vyt. Gruodis.

$10: Violeta Chaves (Mrs.), Anta
nas Patamsis, Vanda Vaitkienė, 
A. Jocas, Krista S. Megne (Mrs.), 
Jonas Grupiljonas, Teodoras Sta- 
nulis, Vytautas Grybauskas, Vyt. 
Aukštinaitis, Marija Pranskevi- 
čienė, V. Kupcikevičius, Jonas 
Šeidys, Juozas Rastapkevičius, 
Angelė Šmigelskienė.

$9.50: O. Jasinskienė; $9: dr. G. 
Žymantienė; $8: dr. Mikas A. Va- 
ladka, J. Jonaitis, dr. J. Žmuidzi- 
nas, Pranas Gustas, Juozas Petkū- 
nas, Juozas J. Rakštis, P. Rasimas, 
J. A. Skėrys; $6: A. Klimaitis, O. 
G. Kudžma, G. Repčienė, Feliksas 
Rimkus, Balys Barkus.

$5: Kostas Dūda, P. Žiulys, K. 
Grigaitis, J. Bauža, Elena Mekie- 
nė, J. Driaunevičius, V. Zawads- 
kas, Ona Liutkevičienė, Vincas 
Vaičiūnas, Jonas Danaitis, dr. Kle
mensas Liutkus, A. Kraujalis, dr. 
G. Skučas, J. Dunčia, Petras Ma- 
tiukas, A. ir M. Vinkšnaičiai, M. 
Šniuolis; $3.40: Jonas Strankaus- 
kas.

$3: Marija Jasiulevičius, Kazys 
Galiauskas, R. Augustine, Kons
tancija Butienė, J. Bartkus, Kos
tas Vaitaitis, Dionizas Stukas, Ste
ponas Pusvaškis, Petras Bielinis, 
M. Švilpienė, J. Dačkus, Vytautas 
Alksninis, J. Birštonas, Jonas Jo- 
tautas, N. Mickevičienė, Pranas 
Grusys, Zigmas Grybinas, M. Ky- 
brancas, O. Janko (Mrs.), V. Rut
kauskas, P. Dikaitis, Vincas Sima
navičius, S. Paulaitienė, kun. Jo
nas Maknys, J. Davnorow (Mrs.), B. 
Jasevičius, Alg. Banelis, G. Kliori- 
kaitis, P. Pekarskienė, P. Trečio
kienė, Petras Putrius, Stasys Juo
zapavičius, Bronė Skardžiuvienė, 
Toronto Studentų Ateitininkų 
Draugovė, Marija Milvydienė, Ma
rija Noreikienė, Aleksas Liutkus, 
J. Smulskis, C. K. Šimkus, Juozas 
Vasiukevičius, Bronius Šliažas, J. 
Rimkūnas, S. Steikūnas, Jonas Ur
bonas, Simas Velbasis, Pranas 
Gustas, Petras Druskis, kun. Vik
toras Krisčiūnevičius, S. Vashkys, 
J. Dagys, Juozas Žemaitis, Balys 
Lukas, A. Kaulius, O. Alekna, St. 
Vaiciekauskas, Petras Karaliūnas, 
Vacys Karauskas, Apolonija Šei- 
bienė, J. Sonda, Vladas Staškus, 
P. Šostakienė, P. Norvilas, Vytas 
Kliorys, Kostas Stankus, S. Vash-

kys, O. Trečiokienė, Pr. Rušins- 
kas, B. Zinkus, Jonas Lukoševičius.

$2.50: J. Brakas; $1: Vac. Dubins- 
ki, A. Baradinskas, V. Gruzdys, V. 
Sinkevičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60: Jonas Paberžis; $30: Alma 
Rolia, kun. L. Kemėšis; $25: Rūta 
Stankus, G. Gičius, dr. A. D. Dick
son, Jurgis Ciparis, Romualdas Ba- 
risa, Petras Česnulis, Antanas Pa
tamsis, Vincas Kuzma, Juozas Gri
gonis, Algis Augūnas, Stasė Kow- 
bell (Mrs.), Tėvai pranciškonai 
(St. Catharines, Ont), Tėvai pran
ciškonai (Rochester, N.Y.), Vik
toras Juška, Rimas Geležiūnas, 
Eug. Kuchalskis, Vyt. Aukštinai
tis, Tėvai jėzuitai (Montrealis), 
Stasys Kneitas, Petras Beleckas, 
Stasė Sinkienė, Irma Meyn (Mrs.), 
dr. R. Karka, Bronė Gajauskas, 
Simas Barškėtis, Genė V. Baltutis, 
Juozas Grabys, Vincas Galeckas, 
vyskupas A. Deksnys, Peter Karn, 
Lionė Kybartienė, kun. Povilas 
Dilys, Aldona Čerškuvienė, Anta
nas Jucėnas, Eduardas Kersnaus- 
kas, O. Adomauskas, Alfonsas Kai
rys, M. Mickevičienė, Jonas Karec- 
kas, J. Driaunevičius, Aldona L. 
Klimas, T. Subačius, Jonas Šepu
tis, A. P. Stanėnas, Violeta Svirp
lys, Kazys Šileika, Bronius Ra
kauskas, Justas Vaičius, B. Kro
nas, dr. Jonas ir Nijolė Dėdinai, 
Pranas Gvildys, B. Baranauskas, 
dr. Jonas V. Dunčia, G. Kazlaus
kas, Česlovas Senkevičius, M. Po- 
gozel, Jonas Danaitis, R. L. Unde- 
riai, Pranas Razgaitis, Aloyzas 
Sirutis, Zigfridas Romeika, V. 
Kupcikevičius, Simon’s Travel 
Service, Kazys Bačanskas, Simas 
Augaitis, kun. L. Musteikis, Zu
zana Ščepanavičienė, Brigita 
Paliulis, Leonas Petronis, Vytau
tas Šeštokas, Juozas Stankaitis, 
Stasė Vaičaitis, Vaidotas Vaičiū
nas, Marija E. Valys, Regina Ayre 
(Mrs.), Juozas Balionas, Pranas 
Matulionis, A. Šilinskas, Aldona 
ir Simas Karnai, Irena Seniūnie- 
nė, Feliksas Andriūnas, V. Bruz- 
gis, Petras P. Lukoševičius, dr. Ed. 
Lenkauskas, A. Augustinavičius, 
A. Poškaitienė, Eug. Čuplinskas, 
L. Ringienė, Antanas Tėvelis, Vy
tautas Gruodis, A. Fabricius (Mrs.), 
Vladas Kiškūnas, Alfonsas Sudei- 
kis, Romas Šimkus, A. S. Vaivada, 
kun. V. Valkavičius, Jonas Vait
kus, Liudvika Mockuvienė, Br. Ma- 
cianskis.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė Algiman
tas Eimantas, Algimantas Valiū
nas, Stasė Ivaškevičienė, Sisters 
of Matulaitis Nursing Home.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

• Stiprių žmonių esame reika
lingi, nes stovime prieš didelį už
davinį — nesunykti trąša svetimuo
siuose, o išsiskleisti pasaulyje Lie
tuvos žiedu, kuriant dvasinės erd
vės Lietuvą. JUOZAS GIRNIUS

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

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 'I ’oronte.

IN THE

“Ali THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

CHOICE

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

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 •

Būrelis naujausių ateivių iš okupuotos Lietuvos Toronte. Iš kairės: 
Dana Turčinskienė, Rita Geringienė su sūnumi, dr. Genovaitė Bijū- 
nienė; antroje eilėje — p. Naudžiūnas, Vladas Geringas
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Mylimai Motinai

AJA
ZINAIDAI EMPAKERIENEI

mirus, sūnus — ALGIRDĄ ir šeimą, MEČį ir žmoną 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

V. L. Matulevičiai A. S. Ciplijauskai
V. G. Butkiai

Naujausių ateivių diena
Saulėtą ir šiltą liepos 29 d. 

popietę Genovaitės ir Bro
niaus Bijūnų sode įvyko tre
čiosios imigracijos ateivių su- 
sibūrimas-gegužinė. Susirinko 
apie 30 žmonių ne tik iš Toron
to, bet ir iš tolimesnių vieto
vių, kaip Hamiltonas ir Mont
realis. Tai jau antras naujau
sių ateivių pobūvis. Pirmasis 
buvo prieš porą metų ir paly
ginti žymiai mažesnio pobū
džio.

Šį kartą susirinkusieji buvo 
pilni entuziazmo ir jautėsi ta
rytum savoj žemėj senų drau
gų tarpe, su kuriais galėjo pa
sidalinti išvažiavimo sunku
mais bei pergyvenimais ir at
vykimo bei kūrimosi Kanadoj 
įspūdžiais. Kiekvieno atvyki-

Sypsenos
Mokslas

— Mokslas neišsprendžia nė 
vienos problemos, nesuda
rydamas dešimties kitų proble
mų. (Bernard Shaw)

Skelbimas
Prancūzijos laikraštyje “Mi

di” buvo išspausdintas skelbi
mas: “Aš labai dėkoju nežino
mam futbolininkui, kuris 
prieš mėnesį pritrenkė mano 
vyrą Marselio stadijone. Dėl 
to mano vyras išsigydė nuo 
futbolo psichozės. Dabar jis 
kiekvieną sekmadienį sėdi na
muose ir apie futbolą nenori 
nė girdėti. Žmogui, kuris su
tvarkė mūsų šeimos gyvenimą, 
aš nuoširdžiai dėkoju”. Pr. Alš.

mo istorija kitokia, o atvykimo 
laikas svyruoja tarp 25 metų 
ir vos kelių mėnesių.

Visiems būdingas rūpestis — 
ką daryti su savo lietuviškais 
diplomais, kur ir kaip pritai
kyti įsigytas žinias bei sugebė
jimus. Vieniems teko perlai
kyti egzaminus, kad galėtų 
dirbti savo profesijoj, kaip pvz. 
dr. Saunoris (Hamilton); ki
tiems teko iš diplomuotų in
žinierių pasidaryti braižyto
jais, kaip pvz. Irena Valkaus
kienė (Montrealis, dabar ji jau 
atidarė savo skyrių); dar kiti 
nuėjo toliau studijuoti ir įsi
gijo daktaro laipsnį, įsidar
bino pagal profesiją, kaip pvz. 
G Bijūnienė (Toronto).

Tačiau didelė dalis naujųjų 
ateivių dar tebėra kūrimosi 
stadijoj, tebedirba laikinai 
pasitaikiusius darbus arba vi
sai jų neturi ir tik vienas kitas 
laimingasis atvažiavęs tuoj ga
vo darbą pagal savo profesiją, 
kaip pvz. smuikininkai Bankai.

Nežiūrint minėtų sunkumų, 
tiek darbo, tiek ir šeimų atžvil
giu, visi noriai spietėsi į vie
ningą vienetą ir išreiškė norą 
reguliariai susitikinėti bent 
kartą į metus. Po šiokių tokių 
svyravimų tarp Montrealio ir 
Toronto sekantį kartą vėl nu
tarta susiburti Toronte.

Buvo pasiūlymų įtraukti 
kiekvieną naujai atvykusį ir 
net įsteigti savo fondą padėti 
vieni kitiems. Taip pat išreikš
tas pageidavimas užsiimti kul
tūrine veikla.

Dr. G. Bijūnienė

—... ' ................
AfA

VLADEI BLEIZGIENEI
mirus Lietuvoje,

jos marčią URŠULĘ BLEIZGIENĘ, dukraitę 
RŪTĄ ŽILINSKIENĘ, jos dukras LORETĄ, RITĄ 
ir kunigą ALGIMANTĄ ŽILINSKĄ nuoširdžiai 

užjaučiame-
K. B. Žutautai O. Skėrienė
S. P. Augaičiai E. Jaškevičienė
M. J. Mockevičiai O. Jakimavičienė

E. E. Miliauskai

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

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

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

NAMUS?

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

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

Toronto miestas

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Atmatų išvežimo tvarkaraštis 
1983 m. rugsėjo 5, pirmadienį- 

Darbo šventė
1983 m. rugsėjo 5, pirmadienį., nebus atmatų išvežimo.
Reguliarus pirmadienio (rugsėjo 5) atmatų išvežimas bus 
atliktas antradienį rugsėjo 6.
Reguliarus antradienio (rugsėjo 6) atmatų išvežimas bus 
atliktas trečiadienį, rugsėjo 7.
Rugsėjo 7, trečiadienį nebus išvežami laikraščiai ir sun
kūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį, rugsėjo 14.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių šukių perdirbimo 
sandėlių. Birželio mėnesį buvo surinkta 387 tonos laikraščių, 
51 tona stiklo ir 6 tonos skardos. Smulkesnių informacijų tei
rautis telefonu 947-7742.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
viešųjų darbų viršininkas

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

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

EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Rugsėjo 29 (užsiregistruoti iki rugpjūčio 29 dienos)

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.

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

TV D 17 C LT I? R INSURANCE &I 7 lA 1J O 1I I211L REAL ESTATE BROKERS

V l « I S AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

te/. 533-3531

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

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

Narys "Better Business" Biuro

IHSORAHCt ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



10 psi. » Tėviškės Žiburiai » 1983. IX. 1 — Nr. 35 (1750)

’J TORONTO
ffl MONTREAL

Anapilio žinios
— Rugpjūčio 28, sekmadienį, 

11 v.r. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Vaišnys, 
SJ, žurnalo “Laiškai Lietuviams” 
redaktorius iš Čikagos.

— Dijakonas K. Kaknevičius 
pakrikštijo Stokes šeimos vaikus
— Nataliją-Amber, Rebecca-Rosi- 
na, Emmaline-Eva; Andrių-Joną 
Ivanauską, Steponą-Viktorą ir 
Danielių-Mykolą Kaknevičius.

— Rugpjūčio 31 d. lietuvių ka
pinėse 'palaidotas a.a. Bronius 
Orbakas.

— KLK Moterą Dr-jos Lietuvos 
Kankinią parapijos skyriaus po- 
atostoginis susirinkimas bus spa
lio 2, sekmadienį, po 11 v.r. pa
maldų Parodą salėje. Jame bus pa
minėta ir “Aušros” 100 metą su
kaktis.

— Anapilio parapijos skoloms 
mokėti paaukojo $130 Stasys Jaku
bauskas. Religinei Lietuvos šal
pai J. Prišas paaukojo $100.

— Mišios rugsėjo 4, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Zuzaną Aukže- 
mienę ir kitus jos šeimos miru
sius, 11 v.r. — už a.a. Oną Eidu- 
kaitienę ir a.a. Kristiną Mičiūnai- 
tą.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos rugsėjo 4, sekma

dienį, 11.15 v.r., laikys kun. P. 
Dilys.

— Pamaldas rugsėjo 4, sekma
dienį, 11.15 v.r. su Šv. Komunija. 
Laikys kun. P. Dilys.

— Parapijos tarybos posėdis — 
rugsėjo 14, trečiadienį, 7.30 v.v., 
šventovėje.

— L. Juzukonienė savo a.a. vyro 
Igno atminimui paaukojo $200.

— Ruošiasi tuoktis: R. Petkutė 
su R. Drešeriu rugsėjo 24 d.

Lietuvių Namų žinios
— LN Vyrą Būrelis rugpjūčio 

26 d. susirinkime aptarė praėju
sios poilsio stovyklos išlaidas ir 
spalio 20 d. koncerto sąmatą.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas aptarė knygos “Nemarus 
mirtingasis” supažindinimo po
pietę. Pakviesti: rašytojas J. 
Kralikauskas ir kun. dr. P. Gai
da. Kalbės apie arkivysk. T. Ma
tulionio kančią ir darbą kelią, 
kuris aprašomas knygoje, bus ro
domos skaidrės. Popietė įvyks 
rugsėjo 18, sekmadienį, 3 v.p.p., 
LN Mortos salėje.

— Tame pačiame posėdyje buvo 
nustatyta programa Vaižganto 
50 m. mirties sukakties minėji
mui rugsėjo 25 d, 3 v.p.p., LN 
Mindaugo menėje. Kalbės rašyto
jas Bronys Raila iš Los Angeles, 
o koncertinę dalį atliks solistės
— S. Žiemelytė ir A. Pakalnišky
tė, smuikininkai A. ir R. Bankai. 
Bilietus jau galima bus įsigyti šį 
sekmadienį LN sekmadienio po
pietės metu.

— Rugpjūčio 21-28 d.d. LN ap
lankė: J. Žostautas, A. Mikučio- 
nis, P. Zelba iš Floridos, J. Ado
monis iš Cape Cod, J.M.M. Lietuv
ninką šeima, R. V. Gerumas, 
B.M.T. Anderson šeima, J.K. Mar
kevičiūtė iš Earl, JAV, P.A.L. Al
brechtų šeima, S. Poderienė, L. 
Griškonis iš Sudburio, L. A. Kark- 
lins iš Burlingtono, J.A. Ambro- 
zaitis iš Kingstono, G. Venckuvie- 
nė iš Vankuverio, P. Umbrasas iš 
Sault Ste. Marie, F. Kapteinis,
A. P. Gudaičiai, J. Bataitis, L. 
Griauzdė iš Čikagos, A. Benetis,
B. Kartsonis, M. Gaputytė iš Mont- 
realio, A. Kaziūnas iš Kalgario.

Ryšium su Kanados paroda 
Toronte, Ontario vyriausybės 
pastangomis buvo suruoštas 
priėmimas viename iš parodos 
paviljoną spaudos ir visuome
nės atstovams. Pagrindinę kal
bą apie daugiakultūriškumą 
Kanadoje pasakė min. L. Gros- 
smanas. Dalyvavo apie 350 as
menų. “T. Žiburiams” atstova
vo V. Matulaitis.

“The Toronto Sun” 1983.VI.
28 išspausdino P. Worthing- 
tono straipsnį “Pope and Po
land”. Jame autorius, buvęs 
to dienraščio vyr. redaktorius, 
pabrėžia, kad visa Lenkija 
šiandieną yra antikomunisti
nė ir, jei galėtą, komunizmą 
tuojau pašalintą. Lygiai taip 
padarytu ir kitos Sov. Sąjun
gos valdomos valstybės, įskai
tant Estiją, Latviją ir Lietu
vą. Tai esą rodo, kad komuniz
mas, kaip sistema, yra atgyve
nęs. Toliau rašo jis: "Vakarai 
niekad nerizikuos karu, kad 
išlaisvintą pavergtuosius. 
Mes kartą jau bandėm su Len
kija 1939 m. Deja, ne tik neiš- 
laisvinom jos, bet dargi įstū- 
mėm ją į didesnę vergiją, leis
dami pasyvia laikysena komu
nistams pakeisti nacius”.

DĖMESIO! MIAMI BEACH. FLO
RIDOJE, netoli jūros išnuomoja
mas privatus kambarys su visais 
patogumais nuo spalio 1 d. iki sau
sio 30 d. Skambinti Toronte tel. 625- 
3632 arba Floridoje 1-305-861-2161.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choro repeticijos 

prasidės rugsėjo 8 d. vakarą. 
Pradžia sezono yra gera proga 
įsijungti naujiems nariams. Cho
ro 30-mečio minėjimas įvyks lap
kričio 12 d. parapijos salėje su 
vakariene, koncertu ir šokiais.

— Ruošiasi tuoktis: Rima Karo- 
saitė su Marcel Urbane.

— Rugpjūčio 29 d. palaidotas 
a.a. Antanas Gudaitis, 58 m.

— Pakrikštytas Tomas-Myko- 
las, Antano ir Jūratės Bušins- 
kų sūnus.

— Parapijai aukojo: M. Jasiony- 
tė $100, E. P. Lapinskai $50; klie
riką fondui — M. Jasionytė $100, 
K. Rukšienė — $100.

— Mišios rugsėjo 4, sekmadienį, 
8 v.r. — už Edvardą Stankaitį, 9 
v.r. — už Edvardą Stankaitį, 10 
v.r. — už Kazį Juodviršį ir treti
ninką intencija, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 8.30 v.v. — už Julių Par- 
galiauską.

A.a. Zinaida Empakerienė, 
82 m., mirė š. m. rugpjūčio 25 
d. Buvo pašarvota Turnerio ir 
Porterio laidotuvių namuose. 
Palaidota rugpjūčio 29 d. lie
tuvių kapinėse šalia jau anks
čiau mirusio savo vyro. Paliko 
liūdinčius — sūnus Algirdą su 
šeima ir Mečį su žmona. Velio
nė buvo rusų kilmės, bet gra
žiai kalbėjo lietuviškai. Ka
dangi buvo ortodoksė, tai ir 
palaidota ortodoksų apeigo
mis.

A.a. Bronius Orbakas, 62 m. 
amžiaus, mirė Toronte š. m. 
rugpjūčio 27 d. vakare. Buvo 
pašarvotas Turnerio-Porterio 
laidotuvių namuose. Palaido
tas lietuvių kapinėse rugpjū
čio 31 d. Velionis buvo vien
gungis, gyveno pas Romą Mika
lauską Toronte. Velionis buvo 
šiaulietis, baigęs gimnaziją 
Šiauliuose. Kadangi žinomų 
giminių Kanadoje neturėjo, jo 
laidotuvėmis rūpinosi drau
gai. Palaidotas miesto lėšo
mis, nes jokio turto nepaliko.

A. a. Zinaidos Empakerienės 
atminimui vietoje gėlių V. ir Ž. 
Zentiniai “T. Žiburiams” auko
jo $30, Aldona ir Algirdas Vai
čiūnai— $25.

A.a. Ignu Juzukonio atmini
mui “T. Žiburiams” paaukojo 
$15.00 Algis ir Ramūnė Jonai
čiai.

A.a. Vinco Lukausko atmi
nimui J. ir S. Skučai iš Mont- 
realio “T. Žiburiams” paauko
jo $10.00.

Augustinas Kuolas vasaroda
mas Wasagoje susirgo. Gydo
mas Collingwoodo ligoninėje.

Daina Lapaitytė, baigusi so
cialinius mokslus Toronto uni
versitete magistrės laipsniu, 
dirba katalikų vaikų globos 
draugijos centriniame skyriu
je (Catholic Children’s Aid 
Society).

Lituanistikos seminare Lo- 
yola-on-the-L a k e vietovėje 
prie Klevelando šiemet daly
vavo mažiau studentų (su lek
toriais — 26) dėl jaunimo kon
greso ir sukaktuvinės skautų 
stovyklos, kur dalyvavo gana 
daug jaunimo. Iš Kanados da
lyvavo vienintelis studentas 
— klierikas Mališka iš Mont- 
realio. Šiaipjau seminaras 
gerai pavyko, ir jame dalyva
vę studentai padarė didelę 
pažangą.

Žurnalistas Lubor J. Zink 
“Toronto Sun” 1983.VIII.26 
paskelbė rašinį “Preying on 
houses of prayer”, kuriame 
smerkia Pasaulio Bendrijų ta
rybą (World Council of Chur
ches), posėdžiavusią Vanku
veryje ir atsisakiusią protes
tuoti prieš tikinčiųjų persekio
jimą Sov. Sąjungoje. Pasak jo, 
vienas tos tarybos šulų yra 
Sov. Sąjungos Ortodoksų 
Bendrija, kuri nebesanti tra
dicinė Rusijos Ortodoksų 
Bendrija. Pastaroji buvusi 
komunistų sunaikinta ir at
statyta Stalino laikais, kai 
prireikė jos paramos. Dabar
tinė Sov. Sąjungos Ortodoksų 
Bendrija esanti Kremliaus 
valios vykdytoja, nesiprieši
nanti religijos persekiojimui. 
Pasaulio Bendrijų Tarybos lai
kysena sovietų persekiojamų 
krikščionių atžvilgiu esanti 
peiktina, užmerkianti akis 
prieš faktus. L. J. Zink sumini 
keletą persekiojimo pavyz
džių bei pavardžių, jų tarpe ir 
kun. Alfonso Svarinsko, kuris 
nuteistas septyneriem metam 
lagerio ir trejiem metam trem
ties.

Lituanistikos Instituto narių

SUVAŽIAVIMAS
įvyks š.m. rugsėjo 2-4 dienomis

Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino Pilies menėje 
RUGSĖJO 3, ŠEŠTADIENĮ: registracija - 12.30 vai. p. p ; suvažiavimo 

ir paskaitų pradžia - 1 v.p.p.; vakarienė — 7.30 v.v. (su lituanistine ir 
menine programa $15.00); pakvietimai gaunami iš anksto Lietuvių Namų raš
tinėje ir suvažiavimo registracijoje.

RUGSĖJO 4, SEKMADIENĮ: 1 v.p.p. -4 v.p.p. paskaitos, diskusijos ir 
suvažiavimo uždarymas.

Visuomenė kviečiama dalyvauti visose suvažiavimo programos dalyse
Kanados Lietuvių Bendruomenės kultūros komisija

Lituanistų suvažiavimas, ren
giamas Lituanistikos Institu
to, prasidės Toronto Lietuvių 
Namuose rugsėjo 3, šeštadie
nį, ir baigsis rugsėjo 4, sek
madienį (žiūr. programą ir 
skelbimą). Dalyvaus Lituanis
tikos Instituto nariai iš JAV 
ir Kanados ir taip pat lituanis
tiniais dalykais besidomintys 
asmenys. Paskaitos yra priei
namos ir plačiajai visuomenei, 
kuri taip pat kviečiama daly
vauti. Šeštadienio vakaras 
yra skirtas pramoginei suva
žiavimo daliai — vakarienei 
ir meninei programai, kurioje 
dalyvaus ir smuikininkai Ban
kai. Suvažiavimą Toronte glo
boja Kanados Lietuvių Bend
ruomenės kultūros komisija, 
kuriai pirmininkauja A. Sun- 
gailienė.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas rengia išvyką į Strat- 
fordo teatrą rugsėjo 14 d. Iš
vykstame nuo Lietuvių Namų 9 
v.r., grįžtame — 7.30 v.v. Kelio
nė autobusu — $13.00. Vaidini
mas — “The Death of a Sales
man” įvyks 2 v.p.p. Bilietų kai
nos — $17.50 arba $21.50. Re
gistruotis iki rugsėjo 2 d. pas 
L. Novogrodskienę tel. 769- 
8846. — Kelionė į Parry Sound 
buvo sėkminga. Visos autobuso 
vietos buvo užpildytos. Pensi
ninkai džiaugėsi išvyka laivu, 
o vėliau aplankė meno parodą.

Valdyba
Kaikurie jaunieji lietuviai 

žurnalistai-ės sėkmingai reiš
kiasi angliškoje Kanados spau
doje. Dažnai matomos pavar
dės Vidos Žalnieriūnaitės sa
vaitraštyje “The Catholic Re
gister” ir Betty Žyvatkauskai- 
tės dienraštyje “The Globe a. 
Mail”. Pirmoji rašo daugiau
sia informacinius straipsnius 
apie katalikų veiklą, antroji 
— apie turistines vietoves. Abi 
žurnalistės gyvena Toronte.

“The Catholic Register” 1983. 
VIII.27 išspausdino 16 pusla
pyje žinią apie sovietinės val
džios leidimą atnaujinti ir pra
plėsti turimą Klaipėdos kata
likų šventovę. Prie šio leidi
mo išgavimo esą daug prisidė
jo Amerikos Kunigų Tarybų 
Federacija, kuri š. m. kovo 
mėnesį buvo pasiuntusi raštą 
Maskvon per Sov. Sąjungos 
ambasadą Vašingtone. To raš
to nuorašai buvo pasiųsti 
Jungt. Tautoms ir kitiem pa
reigūnam. Š. m. liepos 5 d. bu
vo gautas atsakymas iš religi
nių reikalų tarybos pirm. Kuro- 
jedovo. Buvo prašyta grąžinti 
katalikų lėšomis pastatytą Tai
kos Karalienės šventovę, bet 
prašymas nebuvo patenkintas. 
Prie minėto prašymo organiza
vimo paskatinimo daug prisi
dėjo sesuo Ann Gillen Čikago
je, kur ji vadovauja tarpkon- 
fesinei organizacijai žydams 
pagelbėti Sov. Sąjungoje.

Paskelbus žinutę apie tau
tiečius Urugvajuje, norinčius 
prenumeruoti “T. Žiburius”, 
bet negalinčius atsilyginti, 
atsiliepė dvi torontietės ir 
sumokėjo metinę “TŽ” prenu
meratą po $20, būtent, O. De- 
mentavičienė ir B. Kerulienė. 
Dėkojame už pagalbą.

Sov. Sąjungos kariuomenės 
invaziją Čekoslovakijon prieš 
15 metų paminėjo Toronto če- 
koslovakai protesto demons
tracija š. m. rugpjūčio 19 d. 
miesto rotušės aikštėje. Daly
vavo čekoslovakų organizaci
jos, įvairūs kanadiečių parei
gūnai ir tautinių grupių atsto
vai su savo vėliavomis. Lietu
viams atstovavo KLB Toronto 
apylinkės pirm. adv. Algis Pa- 
cevičius ir pasakė atitinkamą 
kalbą. Su juo dalyvavo St. Jo
kūbaičio vadovaujami šauliai 
su Lietuvos vėliava.

Lituanistu suvažiavimas Toronte
IX-ojo Lituanistikos Instituto suvažiavimo programa
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 3
1.15 - Atidarymas
1.30 - 3.00 Filosofija (vadovauja 

dr. K. Skrupskelis):
dr. K. Mickūnas “Lietuvos 
atgimimo prasmė”
dr. K. Skrupskelis “Filoso
finių raštų redagavimas”

3.00-4.00 J. Dainauskas “Lie
tuvos istorijos klausimai 
‘Aušros’ puslapiuose”

4.00 - 6.00 Literatūra (vadovau
ja dr. K. Keblys):
Aušra Liulevičienė “Kai
kurie ‘Aušros’ poezijos 
bruožai”
dr. B. Vaškelis “J. Vaič
kaus dramos treatras 
Amerikoje”
dr. I. Maziliauskienė “St.
Kondroto ‘Žalčio žvilgsnis”

7.30 - Lituanistinis vakaras
dr. R. Šilbajoris ir toron
tiškiai
P. Krukonis: Skaidrės iš 
Lietuvos

“Tėviškės Žiburių” skaitytojams
Šio savaitraščio leidėjų 

rūpestis šiuo metu yra finan
sinio pobūdžio. Suvedus apy
skaitas, paaiškėjo, kad pasta
ruoju metu,vėl pakilo spausdi
nimo, darbo, ypač pašto išlai
dos. Jų nebepadengia gauna
mos pajamos iš prenumerato
rių, aukotojų, skelbėjų. Dėlto 
leidėjai nutarė pakelti meti
nę “TŽ” prenumeratą iki $19 
nuo 1984 m. sausio 1 d. ir ati
tinkamai padidinti skelbimų 
kainas. Rėmėjo prenumerata 
lieka ta pati — $25, naujo pir
mamečio prenumeratoriaus 
kaina — $15. Siunčiantieji 
prenumeratą už 1984 metus pra
šomi įsidėmėti: jos kaina — 
$19 visuose kraštuose, įskai
tant J AV-bes ($19 JAV).

Pagal Kanados pašto reikala
vimus, prenumerata turi būti 
apmokėta iš anksto, kitaip 
laikraščio skaitytojas nelai
komas prenumeratoriumi ir tu
ri mokėti didesnę kainą už per
siuntimą. Tad labai prašome 
“TŽ” skaitytojus jau dabar at
naujinti savo prenumeratas

Aukojo Tautos Fondui
A. a. Bronės Karasevičie- 

nės atminimui paaukojo $25
— J. J. Ignatavičiai; $20 — G. 1. 
Bortkievicz, Z. O. Girdauskai, 
V. Karasevičius, L. R. Suokas; 
$15 _ j. v. Plečkaitis; $2 — A. 
Astrauskas.

A. a. Monikos Žaliauskienės 
atminimui paaukojo $25 O. Ka
valiauskienė.

A.a. Igno Juzukonio atmini
mui paaukojo $20 — J. K. Der- 
vaitis iš St. Catharines; $10
— J. J. Ignatavičius, O Indre- 
lienė; $5 — Vincas Paulionis.

Už aukas nuoširdžiai dėko- 
jame' Tautos Fondo

Toronto atstovybė

Reikalinga patyrusi

.S G /< tG t C? KO 
advokato Įstaigai kreiptis Į Algi Pacevičių 

telefonu 762-7393.

Lietuvių pensininkų pastate Toronte 
butai nuomojami 
visiems suaugusiems lietuviams pilna kaina.

Butus parodo ir nuomoja J. Poška tel. 244-8893.

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 4
11.00 - Lituanistikos Instituto 

tarybos posėdis
1.00 - Dr. R. Šilbajorio paskai

ta “Žmogiškumo skaidrėji- 
mas pokarinėje okup. Lie
tuvos poezijoje”

2.00 - 4.00 Psichologija (vado
vauja dr. K. Trimakas): 
dr. A. Malcanaitė-Grinie-t 
nė “Moters psichologija 
tautinio atgimimo moterų 
rašytojų kūryboje” 
dr. K. Trimakas “Lietuvių 
jaunimas keturiuose kon
tinentuose pagal 1983 m. 
PLJK studijinės anketos 
duomenis”

4.00 - Simpoziumas “Lituanis
tinės problemos Vakaruo
se” — vadovaus dr. J. P. 
Slavėnas

Paskaitos vyks Toronto Lie
tuvių Namuose, 1573 Bloor 
Street West, Toronto, Ontario, 
Canada

1984 metams — atsiųsti $19 ir 
nelaukti atskiro paraginimo.

Esame nepaprastai dėkingi 
gausiems “TŽ” rėmėjams, ku
rie įvairiomis progomis pare
mia šį savaitraštį aukomis, 
kaikurie jų — net stambiomis. 
Jų dėka laikraštis gali stip
riau gyvuoti, tobulėti savo 
technika ir turiniu. Tikimės, 
kad ir ateityje mūsų rėmėjai 
bus nemažiau duosnūs lietu
viškajai spaudai. Bendromis 
visų pastangomis, kaip ir iki 
šiol, “TŽ” galės gyvuoti ir at
likti savo paskirtį lietuviška
jai visuomenei.

• Leidėjai
Norintiem studijuoti litua

nistinius mokslus ir aplamai 
baltistiką yra išleista informa
cinė knygelė “Baltic Studies. 
Facts for Students”. Joje nuro
dyta kur skaitomi atitinkami 
akademiniai kursai, studijų 
patarėjai, žurnalai, bibliote
kos, Baltijos valstybių biblio
tekos, bibliografiniai rinki
niai, archyvai, mikrofilmai, 
mokslinės draugijos, pagrindi
nės knygos, naujieji leidiniai 
ir t.t. Knygelę paruošė ir išlei
do Association for the Ad
vancement of Baltic Studies 
(231 Miller Rd., Mahwah, NJ. 
07430, USA).

Dėmesio!
Toronto “Aro” 

vyrai!
Choro repeticija — 1983 
m. rugsėjo 6, antradienį, 
19.30 vai. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos salėje.

Sekretorius

Šv. Kazimiero parapijoje. Vienos 
dienos par. komiteto suorgani
zuota talka atliko klebonijos ir 
šventovės lauko dažymo darbus. 
Dirbo: P. Bunys, B. Bunys, L. Ši- 
monėlis, G. MacNamara, T. Yau- 
nish, A. Skučas, Z. Skučas, J. Asi- 
pavičius, R. Pališaitis, P. Šukys, 
E. Čičinskas, A. Dasys, V. Bukaus
kas.— Liepos 22 d. mirė Julija Lie- 
tuvininkienė, 62 m. amžiaus. Lai
dotuvėse dalyvavo daug giminių 
ir parapijiečių. Jos liūdi vyras 
Vincas, dukros — Roma Pingitore, 
Vida, brolienė Rašytinienė su šei
ma. — Nelei Nomeikienei esant li
goninėje, namuose staiga mirė jos 
vyras Valteris 77 m. amžiaus. Pa
laidotas rugpjūčio 8 d. Cote de 
Neiges kapinėse. Parapijos sve
tainėje buvo surengti pusryčiai. 
Velioniesgiminės — p.p. Norkeliū- 
nų šeima rūpinosi laidotuvėmis. 
— Rugsėjo 16 d. nuo kepenų vėžio 
ligos mirė Justinas Svotelis, 76 m. 
amžiaus. Palaidotas šalia savo 
žmonos Danutės, mirusios prieš 
dvejus metus. Jo liūdi duktė Al
dona Zabielienė su šeima, sūnus 
Vidmantas su šeima, brolis Alfon
sas iš Baltimorės. Laidotuvėse 
dalyvavo Vėjūnė Svotelytė iš Va
šingtono. — Rugpjūčio 17 d. stai
ga mirė Vincas Lukauskas, 60 m. 
amžiaus. Velionis turėjo tris duk

“Litui” Montrealyje 
reikalingas tarnautojas-ja.

• Turi mokėti ir prancūzų kalbą.
• Pageidautinas nusimanymas apie buhalteriją.

Kreiptis Į vedėją raštu arba telefonu darbe
766-5830, namuose 487-4938.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

! f Tilt* MONTREALIO lietuvių IlHAw kredito unija

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

Aušros Vartai
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.00-12.30

Rosemount

6.00- 8.00
12.00- 6.00

Certifikatai: min.............$1,000.00
1 metų .........................9 %

Terminuoti indėliai:
1 metų ........................ 8.5 %
180-364 d...................8 %
30-179 d.................... 7.5 %
Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios............ 7.25%
su drauda ................... 7.5 %

Čekių sąskaitos ............... 5 % .................................................

DUODA 
PASKOLAS:

nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
apdraustos 
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

REIKALINGA MOTERIS saugoti 
mūsų namuose dienos metu du vai
kus nuo spalio 31 d. Skambinti tel. 
622-8221 Toronte.

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

IŠNUOMOTAS KAMBARYS, virtu
vė ir prausykla trečiame augšte su 
baldais nerūkančiam vyresnio am
žiaus asmeniui. Skambinti tel. 
535-0258 Toronte.

PIETŲ FLORIDOJE — SURFSIDE 
išnuomojamas naujai išdažytas 
dviejų miegamųjų butas. Rami 
vieta, švarus rajonas, netoli Atlan
to maudyklų. Skambinti telefonu 
242-5139 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. 
M6R 2N5. Tel. 533-8008. 

ras — Danutę (p. Gvaverą), Ange
lę (p. Myklowsky), Dalią, žmoną 
Onutę, tris vaikaičius. Daugiau 
kaip 30 metų giedojo chore teno
ru. Visada buvo pasiruošęs pa
dėti parapijai ir spaudai. Laido
tuvių Mišiose giedojo par. cho
ras ir solo — Juozas Skėrys. Šer
menyse, Mišiose ir laidotuvėse da
lyvavo daug giminių ir parapijie
čių. Iš Australijos atskrido ve- 
lioniės brolio Kazimiero žmona 
Ema. Lietuvoje liko du broliai su 
šeimomis. Parapijos svetainėje 
gausiems laidotuvių dalyviams 
buvo surengti pietūs. Sk.

Grįždami iš atostogų okupuoto
je Lietuvoje lankėsi Sov. Sąjun
gos ambasados Vašingtone kon
sulas Vaclovas Sakalauskas, žmo
na Jūratė, dukra Jurga ir sūnus 
Marius. Tuo pačiu lėktuvu taip 
pat grįžo “Mascow News” ir “Tie
sos” korespondentas Sigitas Kri
vickas su žmona Irena, dukra Jur
ga ir sūnumi Juozu. Viešėjo Mont- 
realyje ir propagandinio sovietų 
laikraščio red. Vacys Reimeris su 
žmona, vykdamas ilgesnei viešna
gei JAV-se. Juos globojo Jono ir 
Janinos Vilkelių šeima, o anks
čiau minėtus svečius — J. Urbana
vičius ir Ch. Juška. Svečiai lan
kėsi daugiausia pas komunistinės 
linkmės tautiečius. L.

JIEŠKAU BUTO iš dviejų ar trijų 
kambarių, virtuvės ir prausyklos 
High Park rajone. Skambinti vaka
rais tel. 762-4212 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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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.


