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Į kitus plotus
Ryšium su šv. Kazimiero mirties 500 metų sukatimi 

Lietuvos vardas plačiai sklinda laisvajame pasaulyje. 
Kartu su Lietuvos vardo sklidimu iškyla ir dabartinė jos 
būklė. Laisvasis pasaulis žvelgia į Lietuvos pavergimą, 
tautos priespaudą, religijos persekiojimą. Toks pasau
lio dėmesio atkreipimas į pavergtą kraštą nėra malonus 
pavergėjui, kuris laikosi savo ginklų jėga. Bet tai nėra 
vienintelė jėga. Šalia jos yra moralinė pasaulio jėga, 
sugėdinanti ginklų jėgą ir ją dilinanti. Ji netirpdo plie
no, negriauna tankų, nesunaikina branduolinių sprog
menų, bet veikia žmogų, valdantį visą ginkluotę. Dėl to 
svarbu nuolat didinti moralinį spaudimą į pavergėją 
ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų kraštų. Tai nėra pa
siekiama per dieną. Tam reikia ilgo laiko. Moralinė pa
saulio opinija yra galingas ginklas, bet jo veikimas nė
ra staigus, sprogstantis. Jis turi įsiskverbti į žmogų, į 
valdančių kolektyvą ir parodyti jo niekingumą. Tai ta
rytum drėgmės skverbimasis į tvirtos pilies mūrus — jos 
pamatus. Kai pastarųjų atsparumas sumažėja, ima griūti 
ir visas pastatas. Moralinis ginklas yra tuo pranašesnis, 
kad išvengia baisaus fizinio žmonijos naikinimo ir sie
kia laimėjimo nuolatiniu moralinio pobūdžio spaudimu. 
DIDĖJANTIS moralinis spaudimas Lietuvos lais

vinimo byloje yra ypač reikalingas. Religinėje 
srityje jisai Šv. Kazimiero metais labai sustip

rėjo. Prie jo prisidėjo religiniai autoritetai daugelyje 
kraštų, be to, ir viešoji opinija šioje srityje leidžiasi leng
viau lenkiama persekiojamos Lietuvos naudai. Pasau
lio tikintiesiems lengva suprasti religijos persekiojimą, 
žmogaus teisių paneigimą ir prieš tai protestuoti. Kas 
kita politinėje srityje. Joje iškilti su Lietuvos byla yra 
žymiai sunkiau. Čia stipriai veikia sovietinės vergijos 
diplomatija, mokanti pridengti miglomis komunistinę 
tikrovę ir laimėti savo naudai šalininkų. Vadinamoje 
kairėje yra gana daug grupių, kurios tiki sovietine pro
paganda, nelaiko pavergtais kraštais nei Lietuvos, nei 
kitų Baltijos kraštų. Pvz., kai buvo svarstoma Europos 
parlamente Otto Habsburgo rezoliucija, liečianti Bal
tijos kraštų nepriklausomybę, pradžioje buvo sutikta 
nemažai opozicijos iš kairiųjų grupių. Ir tik vėKaut įsi
jungus akcijon baltiečių socialistams, buvo laimėtas ir 
kairiųjų palankumas, išskyrus pačius radikaliuosius. 
Tokio politinio palankumo sovietams yra net Pasaulio 
Bendrijų Taryboje, kurioje dalyvauja ir Sov. Sąjungos 
ortodoksų atstovai. Dėl to ten nekeliamas nei Lietuvos, 
nei kitų kraštų pavergimas, nei religijos persekiojimas. 
Mat prisibijoma, kad sovietiniai atstovai nepasitrauktų 
iš tarybos.

TAIGI moralinis spaudimas politinėje srityje tebė
ra aktualus uždavinys. Tai sritis, kurioje turėtų 
stipriau darbuotis mūsų politikai. Vyksta įvaiT 
rūs tarptautinio pobūdžio suvažiavimai, kuriuose svars

tomi politiniai klausimai. Tai vieta, kur galima kelti ir 
pavergtų kraštų klausimą, įsiderinant į bendrą politi
nių jėgų strategiją. Pvz. tarptautiniuose krikščionių de
mokratų partijos suvažiavimuose yra galimybė kelti Lie
tuvos klausimą. Kiek matyti iš pranešimų spaudoje, ta 
galimybe yra naudojamasi. Ateityje ji turėtų būti dar 
stipriau ir plačiau panaudojama. Sunkesnė dirva yra 
kairės partijos, ypač socialistinės, kurių įtaka Europo
je yra didelė. Lietuvių ir kitų kraštų socialistams derė
tų šioje srityje stipriau pasidarbuoti. To pat lauktina iš 
liberalinių ir kitų nepartinių politinių susigrupavimų, 
t.y. didesnio veržlumo atitinkamuose forumuose. Lie
tuvių dalyvavimas tarptautinės reikšmės politiniuose 
sąjūdžiuose yra svarbus dabarties uždavinys. Ir jeigu 
politinės lietuvių partijos išeivijoje pajėgs tą uždavinį 
tinkamai ir pakankamai stipriai atlikti, įprasmins savo 
buvimą už Lietuvos ribų. Tarpusavis stumdymasis lie
tuviškoje rinkoje tėra mažareikšmis dalykas, menkai te- 
pasitarnaująs Lietuvai. Stipresnis išėjimas į tarptau
tinę plotmę yra prisidėjimas prie minėto moralinio spau
dimo, kurio prisibijo pavergėjas.

Pasaulio įvykiai
NAUJASIS SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADAS K. ČERNENKA 
NUTARĖ pakeisti 1961 m. N. Chruščiovo padarytas pranašystes, 
visiškai nutolusias nuo gyvenimo realybės. N. Chruščiovas tada 
teigė, kad 1980 m. kapitalizmas bus palaidotas ar bent merdės 
ligonio lovoje. Pasak jo, didžiausią technologinę pažangą pa
saulyje turės Sovietų Sąjunga. Jos gyventojai gįus aukščiausius 
atlyginimus už darbą, bus aprūpinti geriausiais maisto gami
niais, gyvenimo reikmenimis, nemokamais butais, susisiekimo 
priemonėmis. Tas 1961 m. dokumentas tapo kelrodžiu į sovieti
nio komunizmo ateitį. Praktika betgi parodė, kad turtingiausia 
ir technologiniu požiūriu pažangiausia šalis pasaulyje tebėra

KANADOS ĮVYKIAI

Nuostolingos bendrovės
Katastrofiškus rezultatus duo

da dvi Kanados valdžios nu
pirktos lėktuvų gamyklos — 
“Canadair” bendrovė Montrea- 
lyje ir “De Havilland” bendro
vė Toronte. Valdžiai jau teko 
perimti $1,35 bilijono pasida
rytą “Canadair” skolą, kad ji 
vėl galėtų atsistoti ant kojų. 
Šiam tikslui vėl buvo parūpin
ta $310 milijonų, tikintis, kad 
jie bus atgauti ateityje, jeigu 
pagerės įmonių bei įstaigų va
dovams skirtų mažų sprausmi- 
nių lėktuvų “Challenger” par
davimas. Dabar paaiškėjo, kad 
pernai $236,5 nuostolio susi
laukė ir “De Havilland” bend
rovė Toronte, gaminanti kelei
vinius “Dash 8” propelerinius 
lėktuvus, kuriems pakilti bei 
nusileisti pakanka trumpo ta
ko. Kanadoje juos buvo tiki
masi panaudoti skrydžiams 
tarp Toronto, Montrealio ir 
Otavos, atsisakant didžiųjų 
orauosčių, kurie yra užmies

čiuose. Į “De Havilland” bend
rovę valdžia jau buvo inves
tavusi $500 milijonų, garanta
vusi $450 milijonų paskolą. 
Atrodo, bendros išlaidos per
žengs bilijoną dolerių, kai 
dešimties metų laikotarpyje 
valdžios iždo lėšomis bus pa
dengtas pernykštis bendrovės 
nuostolis. Keleiviniams “Dash 
8” lėktuvams prarandami 
klientai net ir Kanadoje, nes 
jų kaina pakilo iki $6,9 mili
jono, paskolos palūkanos — 
iki 12,5%. Tuo tarpu panašus 
lėktuvas, pagamintas Š. Airi
joje, parduodamas už $4,7 mi
lijono su paskolos 7,5% palū
kanomis.

Savo pirmąjį pranešimą pa
skelbė 1982 m. vėlyvą rudenį 
sudaryta karališkoji D. Macdo- 
naldo vadovaujama komisija 
ekonominėms Kanados pro
blemoms tirti. Ji lankėsi net 
28-niose Kanados vietovėse, 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Veržiasi pavasaris, lauždamas ledus ir išlaisvindamas ežerus bei upes Nuotr. Vyt. Maco

PRANCŪZIJOS SPAUDOJE

Lietuvos sukaktys ir Jos dabartis
Šv. Kazimieras, naujas romanas, žurnalisto įspūdžiai iš Vilniaus

Iš Paryžiaus gautose pran
cūziškų laikraščių iškarpose 
matyti gražios pastangos infor
muoti Prancūzijos gyventojus 
apie lietuvius bei Lietuvą. Jo
se rašoma apie šv. Kazimiero 
sukaktį, naują romaną apie 
Lietuvą, dabartinius Vilniaus 
studentus.

Prieš 26 metus
Įdomu pastebėti tai, kad Pa

ryžius paminėjo dvi šv. Kazi
miero sukaktis — jo gimimo 
1958 m. ir jo mirties — 1984 m. 
Abi sukaktys šimtmetinės, t.y. 
500 metų. Gimimo sukaktis bu
vo paminėta 1958 m. kovo 1 d. 
Katalikų instituto salėje. Tuo
met iškilmingam minėjimui 
pirmininkavo užsienio reika
lų min. R. Schumanas, dalyva
vo kardinolas Feltin, kalbėjo 
kun. J. Petrošius, Lietuvos at
stovas dr. St. Bačkis, Paryžiaus 
vyskupas pagalbininkas J. 
Rupp. Meninę dalį atliko Kata
likų instituto prancūzų stu
dentų choras, padainavęs ir 
vieną dainą lietuviškai (St. 
Šimkaus “Oi kas sodai do sode
liai”).

Ta plataus masto iškilmė 
buvo aprašyta prancūzų spau
doje. Plačiausias aprašas bu
vo išspausdintas dienraštyje 
“La Croix” 1958.III.9. Repor
tažą “Darbininkui” JAV-se pa
rašė buvęs Lietuvos diploma
tas Ed. Turauskas. Iš aprašy
mų matyti, kad visa tai suor
ganizavo kun. J. Petrošius.

Antrą kartą 500
Antrą šv. Kazimiero sukak

ties iškilmę šiais metais rengti 
teko tam pačiam Lietuvių kata
likų misijos vedėjui kun. J. Pet
rošiui. Mat šiemet suėjo 500 
metų nuo šv. Kazimiero mir
ties. Plačios apimties iškilmė 
įvyko Notre-Dame katedroje, 
Paryžiuje, kovo 25 d. Mišias 
atnašavo dabartinis kardino
las Lustiger ir pasakė pamoks
lą gausiems dalyviams, kurių 
buvo pilna katedra — apie 
5000. Savo pamoksle jis pabrė
žė lietuvių tautos kančias ir 
kartu jos didvyriškumą. Dabar
tiniu metu Lietuvos tikintie
ji esą gundomi skaldymo vilio
nėmis, tačiau jie turi drąsos 
tam pasipriešinti ir išminties 
suprasti persekiotojų užmojus.

Tikinčiųjų maldose, kurias 
skaitė Vyt. Bačkis, buvo prisi
minti ypač suimtieji kunigai — 
Svarinskas ir Tamkevičius. Va
sario 16 gimnazijos choras pa
giedojo dvi giesmes: “Parves- 
ki, Viešpatie” ir “Marija, Ma
rija”.

Buvęs Paryžiaus arkivysku
pas kardinolas Francois Mar
ty atsiuntė kun. J. Petrošiui 
laišką, kuriame džiaugiasi ga
lėjęs atstovauti Prancūzijos 
vyskupams kazimierinėse iš
kilmėse Romoje. Kovo 25 d. 
jis daug meldęsis už Lietuvą, 
nors Notre-Dame katedroje 
negalėjęs dalyvauti.

Šv. Kazimiero sukakties pro
ga per Notre-Dame radiją ko
vo 30 d. kalbėjo apie Lietuvą 
kun. Jonas Petrošius, Karo
lina Masiulytė, Jean-Chris- 
toph Mončys, Ričardas Bačkis.

“La VViedra”
“L’Union magazine” Reimse 

1984.IH.17-18 išspausdino 
straipsnį “Užmirštos tautos 
istorija”. Jame rašoma apie 
naują dokumentinio pobūdžio 
romaną “La Wiedra”, kuriame 
vaizduojamas lietuvių tautos 
gyvenimas. Romano autorė yra 
Genevieve Carion-Machwitz. 
Iš straipsnio atrodo, kad ji
nai yra prancūzė, ištekėjusi 
už paskutinio Machwitz šei
mos atstovo Prancūzijoje. Su
sižavėjusi lietuviais ir savo 
vyro praeitimi, autorė vaiz
duoja keturių Machwitz gene
racijų gyvenimą Lietuvoje: 
Napoleono karą, revoliuciją 
Rusijoje, tremtį Paryžiuje, 
I D. karą, bolševikų revoliu
ciją. Pasak minėto žurnalo 
straipsnio, romano autorė lie
tuvių tautos kovą laiko ir as
menine savo kova. Ji skaito 
netgi paskaitas apie Lietuvą. 
Jos vyras ir ji pati esą daili
ninkai, gyveną Saint-Amand- 
sur-Fion miestelyje prie Vit- 
ry-le-Francois. Romanas iš
leistas “Denoel” leidyklos, 
348 psl. Kaina — 88 fr.

Prancūzas Vilniuje
Dienraštis “Le Monde” 1984. 

IV.2 išspausdino Dominique 
Dhombres reportažą iš Vil
niaus, pavadintą “Jonas et la 
baleine communiste”. Auto
riui neatrodo, kad Vilnius bū

tų Sov. Sąjungoje, nes jo cent
ras panašus į Vidurio Euro
pos miestą. Studentų restora
nai esą panašūs į Tiubingeno 
miesto. Juose stovi studentai, 
atsirėmę į sieną, apsirengę 
“džinsais”, užsiauginę ilgus 
plaukus, ir dairosi į sėdinčias 
studentes bei girkšnojančias 
kavą.

Reportažo autorius, pažy
mėjęs, kad Vilniaus universi
tetas esąs seniausias Sov. Są
jungoje, pasakoja apie savo 
susitikimą su studentais, apie 
jų mėgstamą džiazo muziką, 
apie “Trio”, kurį sudaro pia
nistas Ganelinas, būgninin
kas Tarasovas ir saksofonis
tas Čekasinas. Visi trys — ru
sai, kurių pirmieji du yra gi
mę ir visą laiką gyvenę Lietu
voje. Jų džiazas esąs geriau
sias Baltijos kraštuose. Daug 
kas esą perka jų išleistą plokš
telę.

Jonas, filologijos studentas, 
23 metų amžiaus, domisi minė
ta džiazo trijule, bet daugiau 
rūpinasi savo ateitimi. Esąs 
partietis iš reikalo, kaip ir jo 
tėvas valdžios tarnautojas. 
Tai esą savaime suprantama, 
nes kitaip karjera neįmanoma. 
Jo nuomone, ir komunistas tu
rįs teisę domėtis džiazu, ne
šioti ilgus plaukus ir mūvėti 
“džinsais”. Sovietinė spauda 
tai peikianti, bet praktinia
me gyvenime esą kitaip.

Jonas, paklaustas apie vedy
bas, ar nusiteikęs vesti rusę, 
kaip ir daugelis jo tautiečių, 
atsakė: “Jei pasitaikys pro
ga .. . Tačiau namie ji turės 
kalbėti lietuviškai”.

Nacionalinis klausimas Vil
niuje nesąs “tabu” (neliesti- 
nas), tačiau jį iškėlus lietuvis 
studentas pakelia galvą nuo 
lėkštės, lyg įdurtas. Mat Vil
niuje lietuvių mažuma (oficia
li statistika to nepatvirtina, 
Red.). Daugumą sudaro lenkai, 
vokiečiai, rusai; žydų beveik 
nesą. Lietuvos kaimai beveik 
100% lietuviški.

Pilsudskio širdis
Aplankė prancūzų korespon

dentas ir kapines, kuriose pa
laidotas Pilsudskis. Kažkodėl 
jis vadina jas lenkų kapinė-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Jungtinės Amerikos Valstybės, 
o sovietų kosmonautai vis dar 
skraido erdvių pakraščiuose 
aplink Žemę. Neišsipildė ir 
vidiniame Sovietų Sąjungos 
gyvenime padarytos prana
šystės, labiausiai erzinančios 
gyventojus. Sovietų Sąjunga 
vis dar negali išsiversti be 
Kanados ar Amerikos kviečių, 
Vakarų pasaulio technologi
nės pažangos. Jos gyvento
jams trūksta naujų butų, o 
pats gyvenimo lygis yra gero
kai žemesnis negu Vakarų pa
saulyje. K. Černenka pranešė 
centriniam kompartijos komi
tetui, kad tos N. Chruščiovo 
1961 m. nevykusios pranašys
tės bus peržiūrėtos ir pakeis
tos realesnėmis. Naująjį do
kumentą, pranašaujantį tikrą
jį sovietinio komunizmo vei
dą, tikimasi paruošti iki 1986 
m. ir jį tada paskelbti kompar
tijos narių suvažiavime.

Prezidento kelionė
Artėjančiam prezidentinių 

rinkimų vajui buvo skirtas JAV 
prez. R. Reagano apsilanky
mas komunistinėje Kinijoje. 
R. Reaganas, lig šiol pasižy
mėjęs antikomunistinėmis sa
vo pažiūromis, siekė ryšių su
stiprinimo su daugiausia gy
ventojų pasaulyje turinčia ko
munistine Kinija. Pasikalbė
jimuose su jos prez. L. Ksia- 
nianiu ir premjeru Ž. Zijangu 
betgi iškilo didoki nuomonių 
skirtumai. Kritikos susilaukė 
dabartinė R. Reagano politika 
Centrinėje Amerikoje, nutru
kusios derybos su Sovietų Są
junga branduolinių ginklų 
skaičiui apriboti, ginklų tie
kimas laisvajai Kinijai Tai
wane, kurią Pekingas laiko sa
vo provincija. Ideologinius 
skirtumus atskleidė R. Reaga
no kalbai televizijos translia
cijoje užkrauta cenzūra. Tą 
kalbą komunistinė Kinija bu
vo pažadėjusi transliuoti gy
vą gyventojams patogiausiu 
laiku. Iš tikrųjų betgi buvo 
panaudotas tik išcenzūruotas 
vaizdajuostės įrašas, televi
zijos žiūrovus pasiekęs 9.30 
v.v., kai didžioji jų dalis jau 
miega. Iš kalbos buvo išjungta 
Sovietų Sąjungos kritika, de
mokratinės santvarkos liaupsi
nimas ir netgi Dievo paminė
jimas. Susidarė įspūdis, kad 
tarp cenzorių Pekinge ir Mask
voje nėra beveik jokio skirtu
mo. R. Reaganui turbūt nebus 
lengva užmiršti istorinį fak-
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tą, kad laisvoji Kinija II D. 
kare kovojo prieš Japoniją, o 
komunistinė Kinija Korėjos 
kare savo sovietinius ginklus 
buvo nukreipusi prieš ameri
kiečius.

Triukšmas Izraelyje
Keturi Izraelio okupuotos 

Gazos juostos jaunuoliai buvo 
pagrobę autobusą su 35 kelei
viais. Juos jie norėjo nusivež
ti Egiptan ir iškeisti į 500 Iz
raelio kalėjimuose laikomų 
arabų. Keleivių išlaisvinimui 
vadovavo krašto apsaugos mi- 
nisteris M. Arensas. Autobusą 
puolė specialiai paruoštas ka
riuomenės dalinys. Susišau
dyme žuvo viena keleivė, pri
klausiusi Izraelio kariuome
nei, keli keleiviai buvo sužeis
ti. Oficialiai buvo pranešta, 
kad du teroristai buvo nušau
ti autobuse, kiti du mirė nuo 
žaizdų ligoninėje. Triukšmą 
sukėlė vieno žurnalisto pada
ryta nuotrauka, kurioje maty
ti suimtas ir surakintas vienas 
teroristas, vedamas iš autobu
so. Nuotraukos panaudojimą 
spaudoje sustabdė karinė Iz
raelio cenzūra. Dienraščio 
“The New York Times” kores
pondentas D. Shipleris su ta 
nuotrauka surado suimtojo tė
vus, kurie joje atpažino savo 
sūnų Majdį. Kilo rimtas įtari
mas, kad du suimtieji arabai 
buvo sušaudyti, nors įstaty
mas reikalavo juos uždaryti 
kalėjime. Šį incidentą dabar 
tiria kariuomenės komisija. 
Izraelio kerštingumą atsklei
dė televizijoje parodytas tų 
keturių teroristų šeimoms pri
klausiusių namų sunaikini
mas, atliktas be jokio teismo, 
įrodymo, kad šeimos nariai rė
mė terorizmą.

Seniausias kalinys
V. Berlyno Špandau kalė

jime amžiaus devyniasdešimt
mečio sulaukė buvęs A. Hitle
rio pavaduotojas R. Hessas, 
paskutinis 1946 m. spalio 1 d. 
Niurnberge nuteistas kalinys. 
Sąjungininkų tribunolas jam 
tada paskyrė kalėjimą iki gy
vos galvos, nors jo kariniai 
nusikaltimai buvo mažiausi. 
Mat jis 1941 m. gegužės 10 d. 
kariniu lėktuvu pabėgo Brita- 
nijon su ja siekti atskiros tai
kos. Bausmės dovanojimą R. 
Hessui vis dar atmeta gailes
tingumo nepripažįstanti So
vietų Sąjunga.
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Dideliam užmojui reikia paramos
Šv. Kazimiero 500 metų sukakties kongresui Toronte telkiamos lėšos

Maisto trūkumas - sovietinės imperijos problema

Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties 
metai buvo pradėti Romoje 
1984 m. kovo 4 d. Šv. Petro ba
zilikoje įspūdingomis iškilmė
mis, kurių lietuvių tauta nie
kad nepamirš.

Šv. Kazimiero metų užbaigos 
iškilmės rengiamos Kanados 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 
dienomis. Čia įvyks visos lie
tuvių išeivijos mastu rengia
mas religinis kongresas, api
mantis akademinę, liturginę 
ir kultūrinę-meninę dalį. Pa
kviesti žymiausi paskaitinin
kai, suplanuotos jaunimo 
svarstybos — simpoziumas, 
jaunimo vakaronė, organizuo
jamos plataus masto pamal
dos, rengiama specialiai kon
gresui sukurta opera “Dux 
Magnus” (Didysis vadas), ruo
šiamas pokylis (banketas).

Visa tai rengia centrinio šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
pavedimu Toronte sudarytas 
kongreso komitetas.

Tokio masto renginys ne
įmanomas be finansinės pla
čiosios lietuvių visuomenės 
paramos. Rengėjai jos tikisi 
ypač iš JAV ir Kanados lietu
vių. Dėl to š. m. gegužės ir bir
želio mėnesiai skelbiami kon
greso lėšų telkimo mėnesiais. 
Bus renkamos aukos iš pavie
nių asmenų, organizacijų ir pa
rapijų. Aukotojai gali siųsti 
savo aukas kongresui per sa
vo parapijas ir gauti mokesti

Iškeliavę negrįžtamai
Lietuvoje mirusieji ir naujai įšventinti kunigai 1983 metais

L PRATKELIS Leopoldas, pre
latas, Linkuvos (Panevėžio vysku
pijos) klebonas, gimęs 1912.VI.5, 
įšv. 1938.VI.il, mirė 1983.1.7. 1950- 
56 m. buvo Sibiro tremtyje.

2. PERMINĄS Albertas, Kavars
ko (Kauno arkiv.) klebonas, gim. 
1914.VIII.28 įšv. 1942.XII. 19, mirė 
1983.1.5.

3. MERKYS Juozas, Raguvėlės 
(Panevėžio vysk.) klebonas, gim. 
1916.III.4, įšv. 1940.VI.6, mirė 1983. 
II.3.

4. LYGUTAS Stanislovas, gim. 
1888.V. 18, įšv. 1935.IV.23, be parei
gų mirė Kaune 1983.III.27.

5. ADOMAITIS Juozas, Plokš
čių (Vilkaviškio vysk.) altarista, 
gim. 1901.X.26, įšv. 1929.VI.16, mi
rė 1983. V.3.

6. KUSAS Jonas, Rietavo (Tel
šių vysk.) altarista, gim. 1915.XI.10, 
įšv. 1944.XI.8, mirė 1983.VI.6.

7. ANDRIULAITIS Pranas, 
Kauno Vytauto bažnyčios altaris
ta, gim. 1897.IX.17, įšv. 1931.V.30, 
mirė 1983.VI.13. Palaidotas Jur
barke.

8. BUDRIKAS Albinas, MIC. 
gim. 1916.VIII.1, įšv. 1944.VI.il, 
mirė būdamas ligonis Vilniuje 
1983.VI.22.

9. ABRAMAVIČIUS Vladas, Pa 
jūrio (Telšių vysk.) klebonas, gim. 
1924.XI.8, įšv. 1948.X.31, mirė 1983. 
VII.12.

10. BIELSKUS Juozas, Blindžia- 
kupsčio koplyčios rektorius (Vil
kaviškio vysk.), gim. 1910.X.1, įšv. 
1940.VI.9, mirė 1983.VII.5.

11. MEIDUS Juozapas, kanau
ninkas, gim. 1907.IX.8, įšv. 1934.V.- 
25, mirė 1983.IX.2 Viekšniuose 
(Telšių vysk.) altarista. Jis 1962.- 
VII.5 buvo išrinktas Kaišiadorių 
vyskupijos kapitulos vikaru, bet 
valdžia tuoj jį ištrėmė į Viekšnius.

12. KIELA Antanas, kanaunin
kas, Tirkšlių (Telšių vysk.) alta
rista, gim. 1899.X.12, įšv. 1923.VI.- 
10, mirė 1983.IX.12.

13. MAŽONAVIČIUS Liudvikas, 
Kauno arkivyskupijos generalvi
karas, gim. 1919.X.4, įšv. 1942.VI.- 
14, mirė 1983.X.6. Palaidotas Šiau
liuose.

14. MITKUS Petras, OFMCap., 
Žvingių klebonas (Telšių vysk), 
gim. 1925.III.25, įšv. 1957.IV.17, 
mirė 1983.XI.19.

15. GORODECKAS Stanislovas, 
Nemakščių (Telšių vysk.) klebo
nas, gim. 1909.V.8. įšv. 1939.VI.3, 
mirė 1983.XI.23 Tauragėje vesda
mas kunigams rekolekcijas. Palai
dotas Nemakščiuose.

16. LUKOŠIUS Jonas, Pikelių 
(Telšių vysk.) klebonas, gim. 1912.- 
1.1, įšv. 1937.VI.6, mirė 1983.XIII.22. 

nių nuolaidų kvitus. Paaukoję 
$150.00 tampa kongreso rėmė
jais ir gauna specialų bilietą 
į operų ir užbaigos pokylį. Pa
aukoję $500.00 tampa kongreso 
mecenatais ir gauna du specia
lius bilietus į operą ir poky
lį. Rėmėjų ir mecenatų pavar
dės bus skelbiamos kongreso 
leidiniuose. Jų sąrašai turi 
būti gauti prieš minėtų leidi
nių spausdinimą, t.y. iki š.m. 
rugpjūčio 15 d.

Visas aukas prašome siųsti 
kongreso lėšoms telkti komi
sijos iždininko adresu: A. Ul
ba, 11 Waddington Cres., Wil
lowdale, Ont. M2J 2Z9, Canada. 
Ant čekių rašyti: “St. Casimir’s 
Congress”.

Šis išeivijos mastu rengia
mas kazimierinis kongresas 
bus didžios reikšmės rengi
nys tiek išeivijai, tiek paverg
tai Lietuvai. Romos iškilmių 
dėka jos vardas plačiai nu
skambėjo. Šio kongreso dėka 
Lietuvos vardas bei jos lais
vės byla turėtų iškilti išeivi
jos pastangomis plačiajame 
pasaulyje, ypač Š. Amerikoje. 
Todėl kviečiame visus išeivi
jos lietuvius dosnia auka pri
sidėti prie šio kongreso. Jūsų 
parama drąsins kongreso ren
gėjus, stiprins kazimierine 
tautos dvasia.

Lėšoms telkti komisija: 
Vyt. Bireta E- Čuplinskas
J. Andrulis J- Pleinys

A. Ulba

II. 1983.V.29 Kauno bazilikoje 
įšventinti nauji kunigai:

1. BULEVIČIUS Gediminas. 
Vilkaviškio vyskupijos, paskirtas 
vikaru į Kapsuką (Marijampolę).

2. JASULAITIS Donatas, Vii 
kaviškio vyskupijos, paskirtas vi
karu į Alytų.

3. KILDUŠIS Algirdas, Vilka
viškio vyskupijos, paskirtas vikaru 
į Alytų.

4. PUŠINAITIS Gvidonas, Vil
kaviškio vyskupijos, paskirtas vi
karu į Lazdijus.

5. DULSKIS Romualdas, Kauno 
arkivyskupijos, paskirtas vikaru 
į Joniškį (tuoj susirgo ir pusę me
tų buvo ligonis).

6. MARCINKEVIČIUS Eimutis, 
Kauno arkivyskupijos, paskirtas 
vikaru į Ukmergę.

7. ANUŽIS Stasys, Telšių vysku
pijos, paskirtas vikaru į Mažei
kius.

8. GENUTIS Algis, Telšių vys
kupijos, paskirtas vikaru į Mažei
kius.

9. LETUKAS Stasys, Telšių vys
kupijos, paskirtas vikaru į Kur
šėnus.

10. CIVILIS Pranas, Kaišiadorių 
vyskupijos, paskirtas vikaru į Mo
lėtus.

11. PUZLYS Petras, Vilniaus 
arkivyskupijos, paskyrimo vieta 
nežinoma.

12. KAZĖNAS Stasys, Panevėžio 
vyskupijos, paskyrimo vieta neži
noma.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

BALYS GAJAUSKAS
Tai ketvirtas ir paskutinis 

straipsnis iš ilgo rankraščio. RED.
Būdingas bolševikų impe

rijos ekonomikos bruožas — 
chroniškas maisto trūkumas. 
Vadovai nepajėgia išspręsti 
šios problemos. Juo toliau, 
juo ji darosi aktualesnė. La
biausiai maisto stoką junta 
blogai apmokami darbinin
kai.

Ne visur trūksta
Maisto trūkumo problemą 

galima išskaidyti į a. jų stoką, 
b. brangumą, c. blogą kokybę. 
Tačiau maisto trūksta ne visur 
ir ne visada. Geriausiai aprū
pinami stambiausi miestai, 
garsesni kurortai ir kai kurios 
respublikos.

Bolševikai labai daug dėme
sio kreipia į “prestižinius” 
miestus, kaip Maskva, Lenin
gradas ir geriausius kurortus, 
kuriuose nuolat lankosi užsie
niečiai. Kai kuriuos miestus 
paverčia vitrinomis, kad užsie
niečiai bežiūrėdami galvotų, 
jog visoje šalyje pilna mais
to bei kitų prekių. Šie mies
tai tai lyg didžiuliai “Potiom
kino kaimai” už kurių slepiasi 
nepriteklius ir skurdas' Kitus 
miestus aprūpina daug blo
giau, o tolimesnius šalies ra
jonus visai blogai. Ten siun
čia ir menkos kokybės maistą. 
Mėsos gaminių pritrūksta net 
didesniuose miestuose, ypač 
pastaraisiais metais.

Gyventojai taip priprato prie 
nuolatinių trūkumų, kad klau
sia ne ką parduoda, bet ką duo
da. Neklausia ką atvežė į par
duotuvę, bet ką išmetė. Daž
nai maisto, ypač mėsos gami
nių, atveža į parduotuves tiek 
mažai, kad juos išsidalina par
davėjos ir jų pažįstami. Dar
bininkai, grįžę iš darbo, ran
da tuščias lentynas.

Kainos
Jeigu maisto kainas paly

ginsime su daugumos gyvento
jų uždarbiu (80-120 rb. į mė
nesį), tai matysime, kad jos 
gana aukštos. Sviestas valsty
binėse parduotuvėse — 3 rb. 
60 kp., dešra — 2-5 rb.. cukrus 
— 0,8 rb. Turguje maisto gami
niai kelis kartus brangesni. 
Pvz. dešros kaina paskutiniu 
metu nusistovėjo 10 rb. kg. Dar
bininkas jos nenusipirks, nes 
parduotuvėje nėra, o turguje 
per brangi.

Bolševikų vadovai teigia, 
kad jų imperijoje maisto kai
nos pastovios, o Vakarų šaly
se kyla. Iš tikrųjų ir imperi
joje maisto gaminiai nuolat 
brangsta, tik apie tai retai skel
biama spaudoje. Maisto kainų 
kilimas — stiprus smūgis dau
gumai gyventojų. Žmonės 
svarsto, piktinasi, smerkia 
vyriausybę. Bolševikų vado
vai stengiasi sušvelninti tą 
smūgį. Todėl jie kelia kainas 
“tyliai”. Žiūrėk pakeitė gami
nio pavadinimą, prilipdė kito
kią etiketę ir jau kaina pašo
ko, nors gaminys tas pat. Jie 
mano, kad ne visi gyventojai 
iš karto supras apgaulę. Be 
to, gal užsienis nepastebės ir 
patikės, jog bolševikų imperi
ja gyvena be krizių. Propagan
da galės tvirtinti, kad socia
listinė santvarka pranašesnė 
už kapitalistinę.

Pastaraisiais metais bolševi
kų propaganda sugalvojo nau
ją triuką žmonėms kvailinti. 
Spaudoje rašoma, jog kainos 
kyla tik kapitalistinėse vals
tybėse, o socialistinėse jos 
tik “keičiamos”. Tiesa, pramo
ninių gaminių kainų kėlimą 
skelbia, bet ir čia neišsiver
čia be suktybių. Pasenusių 
prekių kainas mažina, o kitų 
didina. Propaganda kreipia 
dėmesį ne į kainų kėlimą, bet 

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

Istorinės lietuvių pamaldos Štetine, Šv. Jono šventovėje, 1984 m. vasario 19 d. Pirmą kartą jos buvo atlaikytos 
lietuvių kalba. Du kraštiniai vyrai — J. ŽALIAPIENIS ir J. SANVAITIS (priekyje)

į jų sumažinimą. Ji stengiasi 
įtikinti, kad iš to kainų mani
puliavimo laimi tik gyvento
jai. kad bolševikų vadovai tik 
svajoja kaip palengvinti pilie
čių dalią.

Kokybė
Sovietinės imperijos pra

monės vėžys yra žemos koky
bės gaminiai. Tik eksportui 
stengiamasi pagaminti geres
nių, kurie galėtų konkuruoti 
užsienio rinkoje. Eksportinės 
prekės gaminamos iš geresnių 
medžiagų, ir darbininkų iš
dirbio normos mažesnės. Tie
sa, pastarąjį dešimtmetį sie
kiama pagerinti ir plataus var
tojimo prekių kokybę vidaus 
rinkai, tačiau dėl tinkamų me
džiagų stokos ir skubaus pla
no vykdymo tos pastangos daž
niausiai nueina vėjais — rin
ką užverčia tik žemos kokybės 
prekėmis. Pirkėjas priverstas 
pirkti bet kokį niekalą: juk 
nenueisi į kitos firmos parduo
tuvę. Prasti gaminiai greitai 
susidėvi, suplyšta, suyra, su
genda.

Moterys
Pusę imperijos dirbančių

jų, gal net didesnę, sudaro 
moterys. Daugiausia jų dirba 
lengvojoje, maisto pramonėje, 
švietime, sveikatos apsaugo
je, žemės ūkyje, statybose, t.y. 
ten, kur žemiausias atlygini
mas (80-120 rb.). Dažnai bol
ševikai tvirtina, kad moterys 
dirba ne tik dėl materialinės 
naudos, bet ir siekdamos pa
tenkinti dvasinius poreikius. 
Be abejonės, tokių yra. Jos 
dirba dažniausiai švietime, 
sveikatos apsaugoje, tačiau 
dauguma moterų priverstos 
dirbti tik dėl šeimos materia
linių sunkumų. Vyras negali 
išlaikyti šeimos iš savo algos. 
Mokėdama mažus atlyginimus, 
valstybė akiplėšiškai išnau
doja ir vyrus, ir moteris. Jie 
sulyginti skurde, kaip sako
ma, ekonomiškai lygiateisiai.

Dirbančios moters būklė im
perijoje itin sunki. Ji turi su
derinti darbininkės ir šeimi
ninkės pareigas. Atidirbusi 8 
vai., ji turi dar apsipirkti. Mies
tuose po darbo retai kada bū
na parduotuvėse reikalingiau
sių prekių.,jGeraį, jei moteris 
gali pietų metu "ištrūkti" ir 
nuskubėti į artimiausią par
duotuvę. Tai pavyksta ne kiek
vienai. Be to, ne visos dirba 
arti parduotuvių. Grįžusi na
mo moteris turi pagaminti val
gį, sutvarkyti butą, apžiūrėti 
vaikus, t.y. kas vakarą dirbti 
dar 2-3 vai. Ypač daug rūpes
čio su mažais vaikais. Jeigu 
namuose yra nedirbančių su
augusių, padėtis lengvesnė. 
Vaikų darželių vis dar nepa
kanka.

Valstiečiai
Bolševikų imperijos žemės 

ūkio darbininkų valstiečių 
padėtis yra skaudi, pilna tra
giškų likimų ir aukų. Nė vie
nos pramonės ar kultūros ša
kos darbuotojai tiek nenuken
tėjo, kiek valstiečiai.

Jų problema dar laukia savo 
tyrinėtojų ir rašytojų. Tai, kas 
parašyta imperijoje, maža ver
tės, nes tie veikalai nenagri
nėja į Sibirą bei kitur nutrem
tų valstiečių likimo, neapraši
nėja visų valstiečių tragiškos 
ir beviltiškos būklės. Roma
nai, apsakymai, apybraižos, 
sociologiniai tyrimai skiria
mi nuslėpti ir užtušuoti sun
kiai valstiečių būklei: Jei ku
ris autorius bando šiek tiek 
pakritikuoti kolchozus, pa
skelbti nuomonę, nesutampan
čią su oficialiąja, jo kūryba 
neišvysta šviesos, jeigu jam 
neatsitinka dar blogiau.

Po Stalino mirties, kai bol
ševikų vadeivos kovojo dėl val

džios ir vidaus politika buvo 
nenusistovėjusi, cenzūra ne
turėjo aiškių gairių. Tada ji 
praleisdavo ir realiau galvo
jančių autorių kūrybą. Dabar 
totalinė cenzūra, kuri prasi
deda nuo menkiausio partinio 
sekretorėlio ir baigiasi impe
rijos valdovu, nepraleidžia į 
spaudą jokios laisvesnės min
ties.

Tragiška valstiečių istori
ja bolševikų imperijoje prasi
deda nuo jos įsteigimo. Pir
mojo pasaulinio karo išvar
ginti valstiečiai negalėjo pasi
džiaugti atėjusia taika. Jų lau
kė nauji sunkumai, ne lengves
ni o daugeliui net sunkesni, 
už karo metų sunkumus. Jau pi
lietinio karo metais bolševi
kai atiminėjo iš valstiečių že
mės ūkio gaminius. Dėl galuti
nio žemės ūkio nualinimo kai 
kuriose srityse kilo badas.

Vėliau iš valstiečių atimi
nėjo ir žemę, trėmė juos iš gim
tųjų vietų į Sibirą. Likusieji 
šiek tiek atkuto, bet netrukus 
juos užgriuvo nauja nelaimė. 
Sov. Sąjungoje 1929 m. prasi
dėjo kolektyvizacija. Ypač 
smarkiai nukentėjo Ukraina — 
dirbtinis badas nusinešė į ka
pus milijonus valstiečių. Ne
lengva buvo ir kituose rajo
nuose: ir ten atiminėjo iš vals
tiečių žemę, padargus, prie
varta varė į kolchozus. Nepa
klusniuosius trėmė į tolimas 
šalies sritis, uždarinėjo į konc- 
lageriys. Tada valstietis ne
turėjo nei nuolatinio užmokes
čio, nei poilsio. Dirbo pusba
dis, bet negalėjo palikti kol
chozo. Jis buvo tikras bau
džiauninkas, su kuriuo naujie
ji valdovai visiškai nesiskai
tė.

Valstiečiai Lietuvoje
Mūsų valstiečiai iki 1940 m. 

nepergyveno bolševikinio ma
ro. Tačiau bolševikų imperija 
tykojo ir laukė patogios pro
gos užgrobti mūsų kraštą. Ta 
valanda atėjo 1940 m., o 1941 
m. jau mūsų valstiečius trė
mė į “plačiąją tėvynę”. Tikrie
ji “sodybų tuštėjimo metai” 
atėjo po antrojo pasaulinio 
karo. Ištuštėjo Suvalkijos ly
gumos, išretėjo Žemaitija, 
Aukštaitija, Dzūkija. Tada 
kiekvienais metais, vienais 
daugiau kitais mažiau, trėmė 
į Sibirą pas “baltąsias meš
kas”, kaip tada dažnai bolše
vikai sakydavo. Žinoma, trė
mė ne tik valstiečius. Ištrem
tųjų likimas apgailėtinas: vie
ni išmirė pakeliui, kiti ten nu
vykę — nuo bado, ligų, sunkaus 
darbo ir neįprastų klimato są
lygų. Treti, praradę sveikatą, 
vilko sunkų tremtinio jungą. 
Tik vėliau, po Stalino mirties, 
jų likučiai grįžo į tėvynę.

Likę Lietuvoje valstiečiai 
kapanojosi varge. Apkrovė 
juos dideliais mokesčiais ir 
tokiu būdu varė į kolchozus. 
Kiekvienais metais mokesčius 
didino. Pagaliau valstietis, 
nepajėgiantis jų išsimokėti, 
turėjo stoti į kolchozą ar mes
ti savo ūkį ir bėgti į miestą.

Žemės ūkio gaminius val
džia “pirko”. Ji nustatė, kiek 
valstietis ir kokių gaminių pri
valo jai “parduoti”. Prievolės 
buvo didelės, bet žmones dar 
versdavo “parduoti” daugiau, 
negu nustatyta. Propaganda 
teigė, kad valstiečiai “parduo
da” savanoriškai.

Valstybinės kainos buvo plė
šikiškai žemos. Už rugių cent
nerį valstybė “mokėjo” 5 rb. 
60 kp., o už duonos kilogramą 
imdavo 3 rb. 60 kp. Valstietis, 
pardavęs valstybei centnerį 
rugių, galėjo nusipirkti pus
antro kilogramo duonos. Net 
baudžiava buvo lengvesnė.

Atėmę iš valstiečių žemę 
(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
BRANGIAI MAMAI

mirus, jos dukras - SOFIJĄ PAKŠTIENĘ, ANTANINĄ 
ASMENAVIČIENĘ, ALEKSANDRĄ STEPONAVIČIENĘ, 
LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, JUSTINĄ ANDRAŠIŪNIENĘ (Lie
tuvoje), dukraitę LAIMĄ KRIAUČIŪNIENĘ, podukraites 
- RŪTĄ ir KAROLINĄ, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Danutė ir Petras Babinai

AfA 
ANTANUI IŠKAUSKUI

mirus, 
žmoną MARIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -
Rochester, NY Sofija ir Raimondas

AfA 
JUOZUI STAUGAIČIUI

Lietuvoje mirus, 
seserį SALOMĖJĄ OLEKIENĘ ir jos šeimą, brolį 
JONĄ, seseris ir brolius Lietuvoje nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

A. K. Rašymų šeima
A. Birgelienė ir Vitas
S. J. Andruliai

AfA
BALIUI RADZEVIČIUI, 
brangiam “Aro” choristui, 

mirus,

žmoną DANGUOLĘ, dukrą RŪTĄ GIRDAUSKIE- 

NĘ, gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime-

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras"

• Jo žvaigždės, jo dangus, jo visos saulės šalys;
Vison mirt in. visan gyvenimanjatn vartai atkili. 
Jis valdo sostus kaip nemirštantis karalius.
O dūžta jis, kaip dūžtanti lėlė ". (Hrazdžionis)

PADĖKA
Mūsų mylims vyras, tėvelis, uošvis ir senelis 

a. a. ALFONSAS SIMONAVIČIUS
mirė 1984 metais sausio mėnesio 29 dieną.
Reiškiame nuoširdžią padėką Tėvams pranciškonams 

už religinius patarnavimus. Gili mūsų padėka visiems at
silankiusiems laidotuvėse, karsto nešėjams, užprašiusiems 
šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu ar spaudoje, aukojusiems “Tėviškės žibu
riams”.

Su giliu dėkingumu nuliūdę -
žmona Elzė ir sūnus Algis su šeima

Canaiiian &rt Ttlcnwrials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka 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

W dūli >'A 
d?urniture£t&

PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokomos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose -— 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Aye. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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Lietuvią išeivijos vyskupai 1984 m. kovo 5 d. buvo priimti Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II Romoje. Iš kairės: vysk. A. 
DEKSNYS, vysk. V. BRIZGYS, arkiv. K. A. SALATKA, Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II, arkiv. pronuncijus J. V. 
BULAITIS, arkiv. P. MARCINKUS, prel. A. BAČKIS Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Dabarties Lietuvai reikia kardinolo
Šv. Kazimiero ir Vasario 16 šventė Venezueloje, kurios dalyviai priėmė keletą svarbių rezoliucijų

Maisto trūkumas - sovietinės imperijos problema
(Atkelta iš 2-.ro psl.) 

ir suvarę juos j kolchozus, 
bolševikai vertė kasdien dirb
ti, o už darbą dažnai nieko ne
mokėjo. Į dvarą baudžiaunin
kai ne kasdien eidavo, turėjo 
kelias dienas ir savo žemės 
dirbimui. Bolševiką dvarpo
niai neduodavo nė tą kelią 
dieną. Savo sklypelį (arus), 
iš kurio turėjo išmisti, vals
tiečio šeima galėjo apdirbti 
tik naktimis ir sekmadieniais. 
O bolševiką propaganda suo
kė idiliškas daineles apie lai
mingą valstiečio, savo žemės 
šeimininko, gyvenimą.

Į miestus
Valstiečiai masiškai bėgo 

į miestus. Dėl to miestą gyven
toją skaičius pirmaisiais po
kario metaiis gerokai pašoko. 
Mūsą miestai suvalstietėjo ir 
surusėjo, nes juose apsigyve
no ir iš Rusijos atvykusią ko
lonistą.

Liūdnai atrodė mūsą pokari
nis kaimas. Geresnes trobas 
nugriovė ir išvežė statyti į 
miestelius. Tik pamatai liko 
kyšoti iš žemės, o vėliau ir jie 
apžėlė žolėmis. Pažvelgsi į so
dybą — nė gyvos dvasios. Žmo
nės išvežti, išgrobstytas ją tur
tas. Kai kur dar galėjai pamaui 
tyti šunį, bindzinėjantį apie 
namus.

Išretėjęs kaimas šiaip taip 
stūmė dienas, vykdė bolševi
ką planus (tiesa, daugiau po
pieriuje). Skaudu buvo valstie
čiui žiūrėti į naujoviškai dir
bamą žemę: kur vaga arta, kur 
praleista, kur grūdas bertas, 
kur liko plynė. Juk reikėjo sku
bėti apdirbti kuo didesnį plo
tą ir apie tai kuo greičiau pra
nešti į rajoną partiniams asi
lams. Rudenį net ir to “sulie
sėjusio” derliaus nesugebėda
vo nuimti: dažnai likdavo žie
moti ant lauko.

Valstiečiui buvo graudu žiū
rėti, kaip “ūkininkavo” nieko 
nenusimanantys partiniai asi
lai, kurią svarbiausias tiks
las buvo — kuo daugiau iš
spausti iš valstiečio prakai
to ir kuo mažiau jam duoti. To
dėl valstietis dirbo atžagario
mis rankomis. Ne jo žemė, ne 
jo ir derlius. Jis nematė savo 
darbo vaisią. Viskas eina į 
bendrą katilą, iš kurio didžiau
sią samtį semia valstybė, o 
po jos bolševiką dvarponiai: 
kolchozo pirmininkas, parti
nis sekretorius, buhalteris 
bei ją artimieji. Valstiečiui 
lieka tik pelai.

Bėgo metai, dešimtmečiai, 
o gyvenimas kaime gerėjo la
bai lėtai. Ir kaip jis gerės, 
kai valstybė tikėjosi, kad vals
tietis visą laiką temps tą jun
gą, o ji durstys galą su galu. 
Bet kaimas tuštėjo ir pritrū
ko darbščią ranką.

Jaunoji karta bodisi kaimo. 
Vaikinai, išėję į kariuomenę, 
negrįžta į savo kaimą. Dabar 
trūksta žmonią net derliui nu
imti. Todėl atrado naują vals- 
tiečią: veža į kaimą mokinius, 
studentus, tarnautojus. Nauda 
iš tokią darbininką nedidelė, 
bet skęstantis ir už šiaudo grie
biasi.

Pagalbinis sklypelis
Valstietis pragyvena iš sa

vo pagalbinio sklypelio. Kai 
bolševikai organizavo kolcho
zus, nustatė labai žemus už
darbius, iš kurią valstietis ne
galėjo išmisti. Todėl jam davė 
kelią delną didumo pagalbinį 
žemės sklypelį. Apdirbti jį 
valstietis tegali vakarais ir 
poilsio dienomis. Vėliau pa
galbinis žemės sklypelis vir
to pagrindiniu, ypač pokario 

metais, kai už darbą kolcho
ze mokėjo labai mažai arba 
nieko.

Tačiau bolševiką valdžia 
vėl apkrovė valstiečius dide
liais mokesčiais už vaisme
džius. Nepajėgdami išsimokė
ti, daugelis iškirto sodus. Kai 
vis dėlto žmonės prasigyveno, 
ėmė laikyti po kelias karves, 
kiaules, daugiau paukščią, 
valdžia apribojo gyvulią ir 
paukščią kiekį. Valstietis vėl 
negalėjo išsimokėti ir turėjo 
išpjauti gyvulius bei paukš
čius. Pagaliau imperijoje pri
trūko žemės ūkio gaminią.

Postalininiu laikotarpiu 
kolchozai atsigavo. Tiesa, dar 
daug ją skurdo, bet už darbą 
šiek tiek mokėjo. Kelis paro
domuosius kolchozus visoke
riopai rėmė valstybė. Tai tik
rieji “Potiomkino kaimai”, į 
kuriuos veža užsieniečius ir 
kitokius svečius, kad apdumtą 
jiems akis. Jie pamatys, kad 
šiame kolchoze valstiečiai ne
blogai gyvena ir manys, kad 
taip visuose. Parvažiavę pasa
kos apie gerą gyvenimą bolše
viką imperijoje. Šie svečiai 
turi tapti bolševiką propagan
dos Skleidėjais.

Teorija klampina
Per tuos skurdo metus vals

tietis išmoko gana gerai įdirb
ti savo žemės sklypelį, nes iš jo 
turėjo išmisti. Dabar valstybė

Lietuvos sukaktys ir jos dabartis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mis. Ten radęs moterį, saugan
čią maršalo Pilsudskio kapą. 
Ant marmurinio paminklo ne
są šeimos pavardės, o tiktai 
įrašas “Motina ir sūnaus šir
dis”. Lenką valdymo laikais 
paminklas buvęs saugomas 
garbės sargybos. Ant pamink
lo matyti kulkosvydžio šūvią 
ženklai, kurie liudija, kad čia 
buvo sovietą sušaudyti lenką 
kariai 1939 m. Po vokiečią oku
pacijos vėl grįžę sovietai 1944 
m. iš Lietuvos nebesitraukia. 
Lietuviai, kurie Europoje pas
kutiniai priėmė krikštą, daug 
kentėję praeityje, bet dabar 
jie esą sovietiški ir “oficialiai 
patenkinti”.

Ateizmo muziejuje
Šventovės sekmadieniais 

esančios pilnos maldininką. 
Šv. Kazimiero šventovėje esąs 
įrengtas ateizmo muziejus, kur 
“moksliniai tyrinėtojai” pri
simena “didįjį pagonią kuni
gą” Lizdeiką, gyvenusį Vilniu
je prieš septynis ar aštuonis 
šimtmečius.

Ateizmo muziejuje lankyto
ją esą pasitinka statulos Zeu- 
so, Hermeso, Veneros, Apolo
no. Atitinkamos schemos rodo 
religijos atsiradimą primity
viuose žmonėse. Pilna afrikie- 
čią kaukią, egiptiečią statu
lėlių, budos figūrą. Matyti li
turginiai drabužiai, taurės, 
kryžiai ir . . . nuotraukos lie- 
tuvią kunigą šalia nacią parei
gūną. Dideliame vitraže švie
čia lotyniškas įrašas: “Homo 
ėst creator dei, ergo non ėst 
deus” (žmogus yra Dievo kūrė
jas, taigi nėra Dievo). Pagaliau 
to muziejaus rodiniai baigia
mi sovietą kosmonautą figūro
mis, kurie tolimose erdvėse 
nematę Dievo.

Iš to aprašymo matyti kokio 
lygio yra tas Vilniaus ateizmo 
muziejus. Nors juo rūpinasi 
“moksliniai tyrinėtojai”, bet 
iš rodinią ir komentarą dvel
kia labai primityvus ateizmas, 

pamatė, kad pagalbiniai skly
pai duoda daug žemės ūkio ga
minią, todėl ėmė skatinti vals
tiečius auginti daugiau gyvu
lią. Ji pripažįsta pagalbinią 
sklypą reikšmę visam žemės 
ūkiui, kuris pergyvena gilią 
krizę. Jokia eilinė marksizmo- 
leninizmo injekcija nepastato 
ant koją šio chroniško ligonio. 
Radikaliau reformuoti, t.y. 
atiduoti žemės ūkį į valstie
čio rankas, bolševikai nesi
ryžta. Dogmos ir baimė nelei
džia. Juk reikėtą prisipažin
ti, kad klydo ir grįžti prie pri
vačios nuosavybės. Tuomet 
tautos gali paklausti, kodėl 
sunaikinote tiek valstiečią, 
dėl ko tiek kankinote žmones?

Dabar bolševikai jieško bū
dą, kaip išvesti žemės ūkį iš 
aklavietės. Paskutinis projek
tas, kurį jau keleri metai iš 
dalies įgyvendina, yra labai 
nedrąsus žingsnis privačios 
nuosavybės link. Bet, gink Die
ve, jie to nepripažins. Pagal 
tą projektą, šeimos ir kitokios 
valstiečią grupės gaus po skly
pą kolūkio žemės. Jai apdirbti 
išnuomos mašinas. Juo geriau 
valstiečiai įdirbs žemę, juo 
didesnį derlią gaus ir turės 
daugiau pajamą. Tai teorija. 
O praktika? Ir toliau bolševi
kai lankys užsienio javą ir ki
tu žemės ūkio gaminią rinkas, 
o valstiečiai vargiai durstys 
galą su galu ir toliau vilks sa
vo kolchozinę dalią.

užsieniečiui keliantis juoką, 
ypač astronautu argumentas: 
esą Gagarinas erdvėse Dievo 
nematė . ..

Nuklydimai
Iš to aprašymo matyti, kad 

prancūzą korespondentas nau
dojosi informacija ir iš len
ką šaltinią. Rasą kapines va
dina lenką kapinėmis, rado 
reikalą išryškinti Pilsudskio 
kapą, lietuvius laiko “sovie
tiniais” ir tai “patenkintais”, 
šv. Kazimierą vadina Lenkijos 
ir Lietuvos globėju, nors pa
grindinis Lenkijos globėjas 
yra šv. Stanislovas, mažina 
lietuvią skaičią Vilniuje — 
esą ją ten mažuma.

Ir tai ne pirmas toks atve
jis. Užsienio žurnalistai Vil
niuje, matyt, negauna pagei
daujamos informacijos iš lie 
tuvią šaltinią, kurie riboja
si Maskvos aprobuota informa
cija. Jieškodami gyvenimiš
kos informacijos, jie kreipia
si į privačius asmenis ir daž
nai pataiko rasti nelietu
vius. M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

1984 m. jungtinis šv. Kazi
miero — Vasario 16 minėjimas 
įvyko istoriniame, tik ką 200 
metą gyvavimo sukaktį atšven- 
tusiame San Casimiro mieste
ly, Araguvos provincijoje, da
lyvaujant bemaž šimtinei lie
tuvią, suvažiavusią iš įvairią 
Venezuelos vietovią. Dalyvavo 
venezueliečią, latvią ir len
ką atstovai.

Iškilmingą minėjimo aktą 
San Casimiro parapijos salė
je pradėjo VLB krašto valdy
bos pirm. dr. Vytautas A. Dam- 
brava. Įnešus vėliavas ir su
giedojus Tautos himną, daly
viai išklausė juoston įrašytą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo iliustraciją. Visi 
minėjimo dalyviai atsistoję 
išklausė deklaracijos tekstą 
ir pavardes Lietuvos nepri
klausomybę paskelbusią as- 
meną.

Sveikino ir lenkai
Į garbės prezidiumą pakvies

ti Elena ir Juozas Kojeliai iš 
Kalifornijos ir tautinią gru
pių atstovai. Posėdžio vado
vavimas perduotas ilgame
čiam veikėjui, VLB Valenci- 
jos apylinkės pirm, mokyt. Juo
zui Zavadskui. Susikaupimo 
minute prisiminti visi, kurie 
savo gyvybę paaukojo už tautą 
ir tikėjimą. Lenką bendruo
menės pirmininko pareigas ei
nąs inž. Feliksas Zubras svei
kinimo žodyje džiaugėsi, kad 
lietuviai savo dvigubą sukak
tį švenčia San Casimiro mies
te, išreikšdamas viltį, kad 
ateityje, kaip ir praeities šimt
mečiais, lietuvius ir lenkus 
jungs vienybės dvasia, nes 
abieją valstybią likimas yra 
toks pat. Venezuelos visuome
nės atstovas inž. Luis Rosales 
sakė, jog tai Apvaizdos valia, 
kad įsteigtoji parapija ir pa
statytoji šventovė Venezueloje 
šv. Kazimiero garbei dvasine 
prasme jungia abi valstybes ir 
tautas.

Išklausius iliustruotą doku
mentinę apybraižą apie Lietu
vos karalaitį. J. Kojelis iš Los 
Angeles pasakė pagrindinę 
kalbą.

Kovos simbolis
Kalbėtojas laikė prasmingu 

dalyku jungti Vasario 16 su šv. 
Kazimiero 500 metą mirties su
kaktimi, nors tie du istorijos 
taškai esą atskirti daugiau 
kaip 450 metą. Jis sakė: “Aš 
linkęs šv. Kazimierą labiau 
įsivaizduoti ne su ašutine be
simeldžiantį prie Vilniaus ka
tedros didžiąją durą ar išmal
dą dalijantį vargšams, bet kaip 
Venecijos ambasadorius vaiz
džiai aprašo priėmimą Traką 
pilyje: ‘Šalia tėvo karaliaus 
sėdėjo du karalaičiai, apsi
vilkę tamsiai raudono satino 
drabužiais, jauni ir gražūs, 
kaip du angelai.’ Vienas iš ją 
buvo Kazimieras”.

Priminęs garsąjį Šv. Kazi
miero stebuklą — pasirodymą 
lietuviams prie Dauguvos ir 
jiems suteiktą pagalbą, kal
bėtojas pastebėjo, jog yra už
registruoti bent aštuoni liu
dijimai, kur šventasis kara
laitis pasirodė ne asmeninią 
dorybią žibėjimu, o kaip Lie
tuvos karalaitis.

Ir kanonizacijos iškilmės 
Vilniuje buvusios didžiulė 
lietuvią tautinė demonstra
cija. Tai buvusi Lietuvos šven
tė, pagerbianti šv. Kazimierą 
ne tik kaip šventą atsiskyrė
lį, bet ir kaip kovojančios dėl 
laisvės tautos narį ir globėją. 
“Ypač gerai žino Maskva, kad 
šv. Kazimieras yra tapęs lie
tuvią tautai pasipriešinimo 
prieš rusus simboliu”.

Kiekviena rusą invazija į 
Lietuvą kartu buvęs pasikė
sinimas į šv. Kazimiero relik
vijas. Ir dabartinėje okupa
cijoje Lietuvos šventasis ne
sąs paliktas ramybėje. “Šito
kia kova, kurią veda Maskva, 
nėra jos stiprybės, o despera
cijos pasireiškimas, — kalbė
jo prelegentas. — “Šis piktas 
susibaudėlią būrys Kremliuje 
žino, kad ją sistema supuvusi 
ir kad ji skirta būti išmesta, 
Amerikos prezidento Reagano 
žodžiais, į istorijos šiukšlyną.”

Laisvinimo fronte
Pasidžiaugęs, kad JAV, Eu

ropos ir Venezuelos lietuviai 
duoda žymą įnašą rezistenci
niame laisvinimo darbe, kal
bėtojas suminėjo Baltiečią 
laisvės dienos rezoliucijos 
priėmimą JAV kongrese, prezi
dento Reagano Baltiečią lais

vės dienos paskelbimą ir Ame
rikos baltiečią oficialą pri
ėmimą Baltuosiuose rūmuose 
JAV prezidento raštą Balti
jos valstybią laisvės reikalu, 
kuris buvo oficialiai įteiktas 
visoms Jungtinią Tautą dele
gacijoms, rezoliuciją, kurią 
priėmė Europos parlamentas, 
siūlydamas Baltijos valstybią 
bylą perduoti spręsti Jungti
nėm Tautom. J. Kojelio nuo
mone, ši akcija “neturi pre
cedento užsienio lietuvią veik
los istorijoje ir šitie pasistū
mėjimai Lietuvos ir aplamai 
Baltijos valstybią byloje jau 
turi istorinės reikšmės”.

Jo nuomone, “Venezuelos 
spauda apie Baltijos valsty
bią problemas proporcingai 
rašo daugiau, negu kito kurio 
laisvojo pasaulio laikraš
čiai ... Mes žinome, kad nu
sipelnę jūsą bendruomenei 
žmonės yra atkreipę vyriau
sybės dėmesį ir apdovanoja
mi aukštaisiais šio krašto or
dinais ... Ne taip seniai pas 
jus apsilankę iš JAV Tomas 
Venclova ir Stasys Goštautas 
stipriai pajudino šio krašto 
viešąją opiniją Lietuvos nau
dai.” Jis ragino ir Venezuelo
je spausti, kad vyriausybė pa
darytą Baltijos valstybią anek
sijos nepripažinimo pareiš
kimą.

Pagyvėjęs baltiečią aktyvu
mas pasaulyje keliąs Krem
liui nerimą. “Jie laukė, kad 
mūsą karta, kuri pasitraukė 
iš Lietuvos, išeis iš rikiuotės, 
ir aktyvią kovotoją dėl Balti
jos valstybią laisvės neliks. 
Dabar pamatė, kad žiauriai 
apsiriko. Taip, kaip Lietuvo
je į pirmąsias rezistencijos 
eiles atėjo jau ją sistemoje 
išaugęs jaunimas, taip ir lais
vajame pasaulyje laisvinimo 
darbą vadovybė pereina, ar 
vietomis jau perėjo, į rankas 
tą, kurie jau negali būti apkal
tinti sufabrikuotais karo nu
sikaltimais ar noru atgauti 
prarastus Lietuvoje turtus”.

Netikėkite, nebijokite 
ir neprašykite

J. Kojelis suminėjo rezisten
cinę jaunimo akciją Lietuvo
je, atkreipdamas dėmesį į jau
nimo pogrindžio leidinį “Lie
tuvos ateitis” ir jame išspaus
dintą laišką, adresuotą lais
vojo pasaulio lietuvią jauni
mui. Jis kviečia, jei galima, 
grįžti į Lietuvą, o jei neįma
noma sugrįžti dabar — gyventi 
grįžimu ... nuolatinėje kelio
nėje į Lietuvą”. Rezistencinis 
Lietuvos jaunimas perspėja: 
“Neleiskite, kad priešas jus 
suteptą, saugokitės, kad ne
panaudotą savo užmačiom. Bu
dėkite! Nepasiduokite nuper
kami, apgaunami ar užmigdo
mi”. Kviesdami visuomet būti 
vienybėje su jais maldoje, jie 
prašo laisvąjį lietuvią jauni
mą veikti, kad “budelis nelik
tą nežinomas ir bevardis”. Lie
tuvio santykyje su okupantu 
esą reikia laikytis triją prie
saką: netikėti, nebijoti ir ne
prašyti.

“Reiktą tikrai kietos širdies, 
kad tas laiškas nesujaudintą” 
— tęsė kalbėtojas. Tai esąs 
jaunimas, kuris viešai vedąs 
kovą nekaltiesiems laisvinti, 
pirmiausia kunigui Svarinskui 
ir kunigui Tamkevičiui. Jie 
turį surinkę jau apie 130.000 
parašą: 22 jaunuoliai pasira
šę pavardes krauju. Kovodami 
jie suprantą, jog aukos neiš
vengiamos.
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Per mažos pastangos
Kalbėtojas apgailestavo, 

kad laisvinimo darbe iki šiol 
su savo projektais pasirodė 
tiktai Pasaulio Lietuvią Bend
ruomenė ir Amerikos baltie
čią laisvės lyga. Apgailesta
vo, kad tremties lietuviai Lie
tuvos pagalbai duoda tik tru
pinius, palyginus su tautos 
auka. Jis pabrėžė gyvą reika
lą tremties lietuviams pada
ryti savo darbo ir aukos įna
šą, kad “laisvinimo procesas 
būtą pagreitintas ir kad Ge
dimino kalne vėl suplevėsuo
tą lietuviškoji trispalvė ir 
kad šventojo karalaičio kars
tas nemažesnėmis iškilmėmis, 
kaip jo kanonizacijos dieną, 
grįžtą į jam paskirtą amžino 
poilsio vietą”. J. Kojelis bai
gė kalbą viltimi, kad “įjungę 
pilną moralinį, intelektuali
nį ir medžiaginį potencialą, 
gal galėtume ateities kartoms 
palikti įrašą: tokiais ir tokiais 
metais lietuviai, gyveną Lietu
voje ir išeiviai-tremtiniai 
bendromis jėgomis įveikė 
maskvėnus. Jei suvienytom jė
gom ir įtemptom pastangom 
nepajėgtume švento tikslo pa
siekti, tada, tikėkime, pasiro
dys ir Šventasis Kazimieras”.

Grąžinti Vilniaus katedrą
Iškilmingo minėjimo daly

viai vienbalsiai priėmė dvy
lika rezoliuciją:

1. Kreiptis į Sov. Sąjungos 
vyriausybę su reikalavimu 
grąžinti Vilniaus katedrą ti
kintiesiems ir leisti į ją per
kelti šv. Kazimiero garbingus 
palaikus; reikalauti, kad ateis
tiniu muziejumi paversta šv. 
Kazimiero šventovė Vilniuje 
ir kitos 466 uždarytos ar išnie
kintos religinės tautos šven
tovės būtą grąžintos katali
kams.

2. Reikalauti, kad vyskupui 
Julijonui Steponavičiui, buvu
siam sovietą kaliniui ir trem
tiniui, būtą leista Vilniuje ne
kliudomai eiti ganytojo parei
gas, kurioms Šv. Sostas jį yra 
paskyręs.

3. Šv. Kazimiero metą proga 
prašyti, kad Vilniaus vyskupi
ja būtą prijungta prie bažnyti
nės Lietuvės pfoVincijos.

4. Prašyti Šv. Sostą pagrei
tinti Dievo tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus beatifi
kacijos eigą.

5. Prašyti Šv. Sostą, kad Lie
tuvos kataliką dvasiškijos ir 
tikinčiąją kovos ir kančios 
aukomis įrodyta ištikimybė 
Kristaus įsteigtai Bendrijai 
būtą įvertinta, paskiriant Lie
tuvai kardinolą. Tai pakeltą 
tautos tikinčiąją moralę ir 
duotą naujos jėgos atsilaiky
ti prieš bolševistinį komuniz
mą, negailestingai kovojantį 
prieš tikinčiuosius.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $...........................

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

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

6. Prašyti Venezuelos vyriau
sybę oficialiu raštu paskelbti 
nepripažinimą karinės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos.

7. Pravesti Černenkai adre
suotą laišką rašymo vają Ve
nezueloje ir visoje P. Ameri
koje, reikalaujant laisvės ku
nigams Svarinskui ir Tamkevi
čiui, Viktorui Petkui ir dau
geliui kitą kalinią, tremtinią 
ir psichiatrinio gydymo pikt- 
naudojimu baudžiamą tikėji
mo ir laisvės gynėją.

8. Atnaujinti reikalavimą, 
kad Baltijos kraštai būtą ati
daryti laisvam tarptautiniam 
turizmui ir kad turistą kelio
nės nebūtą ribojamos tiktai 
tą kraštą sostinėmis.

9. Pakartoti reikalavimą, 
kad Sov. Sąjungos vyriausybės 
labai aukštais doleriniais mui
tais apkrautos šalpos siuntos 
nelaimės ištiktiems tautie
čiams būtą panaikintos ar 
bent labai sumažintos ir kad į 
tuos kraštus būtą leidžiama 
siąsti vaistus.

10. Dėkoti Šv. Tėvui už ka- 
zimierines iškilmes Šv. Pet
ro bazilikoje.

11. Pareikšti Jo Eminenci
jai kardinolui Jose Ali Lebrun 
padėką už parašytą įvadą ant
rajai “San Casimiro” knygos 
laidai.

12. Pareikšti padėką San Ca
simiro parapijos klebonui 
Luis Emilio Chaverra už glau
dą ir labai nuoširdą bendra
darbiavimą su lietuviais, apie 
tai painformuojant jo vyskupą.

Su svečiais
Po iškilmią vaišėse dalyvavo 

vyskupas Delgado, San Casimi
ro miestelio ir parapijos, lat
vią ir lenką atstovai. Lietuviai 
nuoširdžiai vertino iš toli at
vykusio Maracaibo apylinkės 
pirm. inž. Vytauto Korsako 
dalyvavimą. Vasario 16 proga 
apylinkės valdybos pastango
mis Maracaibo dienraštyje 
“Panorama” buvo įdėtas Lie
tuvos žemėlapis su įrašu “Lie
tuva nori būti laisva!”

Krašto valdyba yra dėkinga 
nenuilstamai Bendruomenės 
ir Kataliką misijos šeiminin
kei Janinai Klovienei už vai
šią organizavimą. P.p. Koje- 
lius gražiai priėmė ir globo
jo dr. Vladas bei Elena Gutaus
kai, inž. Bronius bei Nina De- 
veikiai ir Bendruomenės pir
mininkas su žmona.

Belieka laukti Pietą Ameri
kos lietuvią kongreso, kuris 
yra šaukiamas liepos 21-24 d.d. 
Karako mieste. Jo metu bus ati
dengta Marijos ir Antano Ru- 
džią dovanota statula San Ca
simiro šventovei. Ji bus pasta
tyta išorėje tarp dvieją kolo
ną virš didžiąją šventovės du
rą.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1984. V. 3 — Nr. 18 (1785)

© PAVERGTOJE TEVME G 11Ili/IAI PASAULYJE
ŠUNŲ MYLĖTOJAI

Šunų problemas “Tiesos” 65 
nr. svarsto šio dienraščio dar
buotoja Danguolė Repšienė, su
sipažinusi su šunų karaliumi A. 
Kaspučiu Kaune. Mat jo kaimy
nai atsiuntė skundų redakci
jai, kad lojanti šunų gauja jiems 
neleidžia ne tik miegoti, bet ir 
gyventi. Šunų savininko pavar
dė laiške nebuvo paminėta. Kai 
D. Repšienė atvyko Kaunan ir 
užėjo į Požėlos rajono vidaus 
reikalų skyrių, ten jai buvo pa
reikšta, kad skundas tikriau
siai liečia A. Kasputį, su kuriuo 
pareigūnams ne kartą teko susi
durti. A. Kaspučio kiemą D. Rep
šienė rado pilną įvairių veislių 
šunų. A. Kasputis jai teisinosi: 
“Šunys registruoti, skiepyti, o 
kur įstatymas, kiek jų galima 
laikyti. Tokio nėra! Aš gyvenu 
savam name, savam kieme, tad 
man pretenzijų niekas negali 
reikšti!...” Užėjusi į A. Kas
pučio namą, D. Repšienė pasa
koja: ‘.‘Pro užuolaidą pastebė
jau, kaip kieme išdidžiai laks
tė palaidi didžiuliai šunys. Ir 
išsigandau — nepanorės šeimi
ninkas manęs iki vartų palydė
ti, kaipgi per šunų kontroliuo
jamą kiemą peršoksiu?”

ŠUNŲ AUKOS
D. Repšienė pateikia pasku

tiniuosius statistinius duome
nis: “Kaune pernai šunys, katės 
apkandžiojo 317 asmenų, tarp 
jų 126 vaikus. Šiemet į miesto 
traumatologijos punktą pagal
bos kreipėsi 66 nukentėjusie
ji, iš jų 23 vaikai. Dar blogiau 
Vilniuje. Pernai buvo apkan
džioti 422 suaugusieji, 435 vai
kai. Šiemet į traumatologijos 
punktą gydytis atėjo 57 suaugu
sieji ir 38 vaikai. Kur šios ne
laimės vyskta? Šunys praeivius 
dažniausiai užpuola parkuose, 
atokesnėse vietose. Kaune — tai 
Vytauto parkas, Panemunės ši
lai, Vilniuje — gražūs takai ties 
Nerimi, Valakampiai. Susirūpi
nimą kelianti padėtis. Ji įtiki
namai rodo, kad šunų savininkai 
nepaiso galiojančių šunų ir ka
čių laikymo taisyklių, o tarny
bos, kurioms pavesta kontroliuo
ti įstatymo vykdymą, bausti už 
pažeidimus, neatlieka savo pa
reigų. Pasižvalgykime po dide
lius kiemus, rūsius. Visur pa
matysime palaidų, be antsnu
kių šunų, benamių kačių. Jei 
pilietis parašė pareiškimą dėl 
ramybės neduodančio kaimyno 
šuns, milicija tikrins skundą, 
pareikalaus šeimininką paro
dyti skiepijimo dokumentą. Jei 
reikės, surašys protokolą ir siųs 
svarstyti vykdomojo komiteto 
administracinei komisijai, ku
ri blogai šunį prižiūtintį savi
ninką gali nubausti pinigine 
bauda iki 50 rublių ir dar atim
ti šunį. O kol šunelis nieko ne
įkando, jis ir toliau landžios 
patvoriais..

“MELAGIU KERMOŠIUS”
Vilniaus universiteto studen

tai balandžio 1 d. surengia tra
dicinį “Melagių kermošių”. Šie
met jis buvo pradėtas klajojan
čio cirko triukais, apsilanky
mais karčiamoje “Šalia kelio”, 
kur buvo galima gauti šašlikų, 
pagurkšnoti alučio su puta. Įvai
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Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis.
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
■ sutvarkant dokumentus iškvietimams
■ nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių (staigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

riausias prekes filologų, isto
rikų kiemeliuose siūlė didžio
sios varžytinės. Universiteto 
kiemo teatras buvo paruošęs 
spektaklį “Užsispyrėlio sutram
dymas”, medicinos fakulteto at
stovai — lyrinį-poetinį veikalą 
“Visą pasaulį įsivaizduoju kaip 
šlagerį”. Humoristines progra
mas atliko folklorinis ansamb
lis “Ratilio”, filologijos fakul
teto ansambliukas “Sąvaržėlė” 
bei kiti vienetai.

TĖVU KOMITETAI
Savaitraščio “Literatūra ir 

menas” vedamasis kovo 8 d. lai
doje paliečia tėvų komitetus 
mokyklose. Jo mintys, atrodo, 
yra susietos su Maskvos įvesta 
Tarptautine moters diena, kai 
moterys pagerbiamos mokyklo
se, įstaigose ir namuose. Tėvų 
komitetai tada susirūpina “auk
lytėmis ir šeimininkėlėmis” (kla
sių auklėtojomis ir mokyklų di
rektorėmis), pradėdami rublių 
rinkimą dovanoms: “Pirksim 
daiktą! T. y. mažytę dovanėlę. 
Klasės vadovytei — megztą vil
nonį kostiumėlį. Direktorytei 
— ‘Šilelį’. O gal šaldytuvą? Mo
torinę valtį? Jeigu visi gerai 
sumestų, galėtume pagalvoti 
apie nedidelę jachtą ...” Veda
mojo autorius —em— atskleidžia 
vienos moters skaudžių ašarų 
priežastį: “Čia mokosi penki 
mano vaikai. Šiandien visose 
klasėse tėvų komitetai renka 
po penkis rublius. Tiek pinigų 
aš negaliu duoti. Pati esu ligo
ta, dažnai sergu, vyras geria . . . 
Jau bijau eiti į mokyklą. Čia 
dažnai kam nors renkami pini
gai . ..” Esą tuo atveju tėvų ko
mitetas pasielgė humaniškai — 
nubalsavo įnašo iš moters ne
imti. Tačiau toks sprendimas 
tik dar labiau suspaudė jai šir
dį: “Kam ta malonė? Valstybė 
jos vaikams, kaip ir kitiems, 
garantavo nemokamą mokslą. O 
štai tėvų komitetas visiems už
deda ‘mokesčius’. Juk sekantį 
sykį vėl viskas bus iš naujo . . . 
Tad, nors ir šventės dieną, ten
ka pasiteirauti — kaipgi vykdo
mi griežti teisingieji draudi
mai: jaunų žmonių auklėjimo 
įstaigose nevalia organizuoti 
pinigų rinkimo auklėtojų nau
dai. Ar daug kam taikytos kokios 
nors poveikio priemonės už są
moningą kėsinimąsi į žmogaus 
orumą ir garbę (manytume, ši 
frazė vienodai jaudina tiek lė
šų rinkėjus, tiek pirkinių gavė
jus)?” Kai kas tokias mintis ga
li pavadinti mokyklos autori
teto griovimu. Vedamojo auto
rius —em— (redakcinėje kolegi
joje dirbantis E. Matviekas?) 
tokios nuomonės šalininkams 
brūkšteli kelias svarias eilu
tes: “Vargu ar galima mokyklą 
‘apjuodinti’ labiau, negu ji pa
ti ‘juodinasi’, leisdama tarp sa
vo šventų sienų šitą duoneliavi- 
mą. Jaunesnysis mokyklos bro
lis lopšelis, kaip matom, žen
gia vyresniųjų pramintais ta
kais. Nes, padejavęs, kad tavo 
mažylis dažnai negaluoja, jau 
gali gauti tokį praktišką pata
rimą: ‘Jeigu nori, kad vaikas 
lopšely nesirgtų, reikia duoti 
pinigų!’ Kam? Už ką? Kiek?”

V. Kst.
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Hamiltoniškio “Gyvataro” jaunių grupė su savo mokytoja JOLANTA JOKUBAITYTE dalyvaus tautinių šokių 
šventėje Klivlande š. m. liepos 1 d. Nuotr. Arūno Mačikūno

Hamilton, Ontario
METINIS “AIDO” KONCER

TAS — gegužės 5, šeštadienį, Jau
nimo centre. Rėmėjų komitetas at
liko visus paruošiamuosius dar
bus. “Aidas” tikisi, kad mūsų vi
suomenė įvertins jų darbą ir gau
siai dalyvaus koncerte. Be “Aido”, 
programoje dalyvaus pirmą kartą 
mūsų kolonijoje Klivlando jaunų 
vyrų dainos vienetas “Uždainuo
kime”, vad. Algio Bielskaus. Sce
noje matysime vien jaunimą. Tad 
ateikime šį šeštadienį į “Aido” 
metinį koncertą- ir praleiskime 
vakarą su dainuojančiu jaunimu.

“Aidas” turėjo ir turi visą eilę 
nuoširdžių rėmėjų, kurie savo au
ka remia jo veiklą. Šiam paren
gimui yra gauti trys laimės sta
liukai; S. P. Ročių, J. Butkevičiaus 
ir J. Šarapnicko. Taip pat gauta 
gerų laimikių iš daugelio asmenų.

Po koncerto — smagūs šokiai, 
grojant orkestrui “Čigonai” iš St. 
Catharines. Visi galės pasivai
šinti geros šeimininkės pagamin
tais užkandžiais, atsigaivinti ba
re, išmėginti laimę loterijose. J. P.

Detroit, Michigan
DAIL. STASĖS SMALINSKIE- 

NĖS kūrinių paroda buvo sureng
ta balandžio 29 d. Šv. Anatano pa
rapijos salėje. Parodą rengė ir 
globojo Detroito lietuvių, kultū
ros klubas.

Vasario 16 proga surengtoje po
litinėje vakaronėje St. Smalins- 
kienės paveikslas Lietuvių Bend
ruomenės vardu buvo padovanotas 
Linui Kojeliui, kuris vakaronė
je padarė pranešimą. Paveikslas 
puošia jo įstaigą Vašingtone. Pa- 
veisklą įteikė JAV LB valdybos 
Detroito apylinkės pirm. Jonas 
Urbonas. Kor.

Juno Beach, Florida
ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIS 

paminėta balandžio 14 d. meto
distų šventovės patalpose. Pa
skaitą skaitė rašytojas Juozas 
Kralikauskas iš Toronto. Meninę 
programą atliko sol. Ona Blan- 
dytė-Jameikienė su vyriausiu sū
numi Vidu. Minėjimas baigtas 
bendromis vaišėmis. Balandžio 
15, sekmadienį, kun. V. Pikturna 
laikė pamaldas St. Paul of the 
Cross šventovėje. Ir minėjime, ir 
pamaldose tautiečiai gausiai da
lyvavo. Šias iškilmes surengė vie
tinės lietuvių katalikų misijos 
komitetas.

KUN. V. PIKTURNA, kuris rūpi
nasi šios srities tautiečių sielo
vada, Toronte vedė gavėnios reko
lekcijas. O Juno Beach lietuviams 
rekolekcijas vedė kun. K. Pugevi- 
čius iš Bruklino.

PALM BEACH LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBAS š. m. vasario 
3 d. paminėjo klubo veiklos dešimt
metį. Apžvalginę paskaitą skaitė 
St. Balčiūnas. Skaidrių rodymas 
apie nepriklausomos Lietuvos ko
vas buvo surengtas vasario 4 d. 
metodistų šventovės patalpose.

ATOSTOGAVO SOL. A. BRAZIS 
ir ta proga koncertavo vietos lie
tuviams. Koncertą surengė BALFo 
skyrius, kurio valdybą sudaro: 
pirm. J. Mildažius, vicepirm. A. 
Pilipavičienė, sekr. A. Biliūnie
nė, ižd. J. Garla.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
įvyko gegužės 6 d. Pamaldas laikė 
kun. V. Pikturna St. Paul of the 
Cross šventovėje. Paskaitą meto
distų šventovės patalpose skaitė 
V. Kralikauskienė iš Kanados. 
Meninę dalį atliko vietinis jau
nimas. Minėjimą surengė Lietu
vos dukterų draugijos skyrius. L. Ž.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) (fiL

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

St. Catharines, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

apylinkės valdyba rengia iškil
mingą Motinos dienos minėjimą- 
koncertą gegužės 13, sekmadienį, 
Tėvų pranciškonų patalpose (Rolls 
ir Carlton). Koncertą bei dienai 
pritaikytą programą atliks Mont- 
realio mergaičių choras “Pava
saris” ir sol. Gina Čapkauskienė 
su akompaniatore M. Roch. 11 v.r. 
— iškilmingos pamaldos už nukan
kintas, žuvusias ir mirusias lie
tuves motinas. Mišias atnašaus 
kun. K. Butkus, giedos mergai
čių choras ir sol. G. Čapkauskie
nė. Tuojau po pamaldų — Motinos 
dienos minėjimas-koncertas ir iš
kiliosios lietuvaitės sutiktuvės. 
Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti tautiečius iš 
viso Niagaros pusiasalio, Buffalo 
ir kitų vietovių. Valdyba

Sudbury, Ontario
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

apyl. valdyba š. m. gegužės 12, šeš
tadienį, 6 v.v., Ukrainian Federa
tion Hall, 130 Frood Rd., rengia 
motinoms pagerbti minėjimą. Pro
gramoje: paskaita — Grasęs Petrė- 
nienės, įdomi meninė programa, 
bendra vakarienė ir kt. Kviečia
me visas motinas, visus Sudburio 
apylinkės lietuvius ir svečius 
motinų pagerbime-minėjime daly
vauti. Už vargą, meilę, motiniš
ką širdį ir nemigo naktis pagerb
sime savo motinas. Valdyba

St. Petersburg, Florida
ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 500 

metų sukaktis paminėta kovo 4 d. 
iškilmingomis Mišiomis, kurias 
koncelebravo kunigai: G. Good
man, V. Zakaras, A. Stašys, V.

Advokatas
Audrius A. Stonkus, b a , llb. 

Dirba kartu su advokatais 
Jaskula ir Sherk

678 Main St. East, 
Hamilton, Ontario L8L 7V7 

Hamiltono lietuvių kredito
kooperatyvui “Talka” reikalingas

TARNAUTOJAS
suprantąs buhalteriją bei skaitytuvo (kompiuterio) ope
racijas, kalbantis lietuviškai ir angliškai. Prašymus rašyti 
“Talkos" vedėjui, 830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI 1Z A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALiyA
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 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)....................6% nekiln. turto pask........... lO'A’/o
santaupas...........................7'/2% asmenines paskolas.....12'h°/o
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'/«% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius...................9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

Dabušis, R. Šakalys. Pamokslą pa
sakė vietos vyskupas Thomas Lar
kin. Giedojo Lietuvių klubo cho
ras, vad. P. Armono. Lietuvių klu
be apie šv. Kazimierą paskaitą 
skaitė kun. A. Stašys. Meninę mi
nėjimo dalį atliko minėtasis klu
bo choras.

LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTE
KOJE yra 1,114 knygų. 1983 m. 
ja naudojosi 67 skaitytojai. Per 
ištisus metus jie perskaitė 604 
knygas. Bibliotekai vadovauja J. 
Taoras. Jis rūpinasi ir naujų kny
gų platifiimu.

PRIEŠVELYKINĖM REKOLEK
CIJOM vadovavo kun. L. Andrie- 
kus, OFM, iš Niujorko.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
kovo 21 d. Lietuvių klubo salė
je surengė kanklininkės Mirgos 
Bankaitytės koncertą ir aktoriaus 
Petro Maželio rečitalį. Dalyva
vo 260 asmenų. Kalbas pasakė 
prel. J. Balkūnas ir VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis. Stambiesiems au
kotojams įteikti pažymėjimai. 
Skyriui vadovauja A Plepys. L. Ž.

• Kas apie kerštą galvoja, drasko 
savo paties žaizdas. Jos užgytų, jei
gu jų nedraskytų (Bakonas)

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).

Telefonas
(416)547-0504

JA Valstybės
Miniatiūrinė tautinių šokių 

šventė “Tryptinis” balandžio 
8 d. įvyko Čikagoje, didžiojoje 
Jaunimo centro salėje. Tai buvo 
lyg ir pasiruošimas Septintąją! 
tautinių šokių šventei Klivlande, 
suorganizuotas M. Marcinkienės 
bei jos talkininkų. Dalyvavo 
aštuonios šokėjų grupės: “Ram- 
bynas”, vadovaujamas S. Bace
vičienės, “Grandis” — I. Smie- 
liauskienės, “Gija” — L. Ringie- 
nės, šaulių “Vytis” — V. Smie- 
liauskaitės-Atkinson, Lietuvos 
vyčių grupė — F. Zapolio, “Spin
dulys” — R. Šoliūnaitės, “Malū
nas” — S. Radvilienės ir “Švy
turys” — G. Čepaitytės. Kiekvie
na grupė atliko po porą šokių. 
Programai vadovavo J. Kriauče- 
liūnaitė. “Tryptinio” šventėje 
dalyvavo apie 160 šokėjų.

Valstybiniame JAV oro bei erd
vių muziejuje Vašingtone ba
landžio 4 d. atidaryta naujoji 
“Auksinio skrydžių amžiaus” 
galerija, apimanti JAV aviaci
jos laimėjimus 1919-39 m. lai
kotarpyje. Ji užima beveik visą 
vakarinį muziejaus rūmų pirmo
jo aukšto sparną. Galerijoje 
yra penki natūralaus didžio mo
deliai lėktuvų, kuriais buvo at
likti istoriniai skrydžiai, lakū
nų nuotraukos, jų pasiektų re
kordų aprašymai. Galerijos “Il
gųjų skrydžių” skyriuje paga
liau įamžinimo susilaukė ir Ste
ponas Darius su Stasiu Girėnu 
— įdėtos jų nuotraukos, “Litua- 
nicos” skyrdžio per Atlantą 
trumpas, bet išsamus aprašy
mas. Mūsiškių lakūnų nuotrau
ka pakabinta šalia pasižymė
jusio rekordininko W. Posto bei 
kitų garsiųjų lakūnų. Muziejų 
kasmet aplanko milijonai ame
rikiečių ir turistų. Dabar jiems 
bus primintas ir tragiškai žuvu
sių Lietuvos atstovų įnašas į 
aviacijos istoriją.

Stepono ir Valentinos Minką 
radijo programos penkiasde
šimtmetį Bostono lietuviai pa
minėjo balandžio 1 d. Apie šių 
radijo entuziastų veiklą, pra
dėtą 1934 m., kalbėjo inž. J. Sta
šaitis. perskaitęs raštu gautus 
sveikinimus. Gyvu žodžiu svei
kino Lietuvių moterų federaci
jos Bostono klubo pirm. E. Va- 
syliūnienė, vietinės šaulių rink
tinės pirm. V. Bajerčius, įteik
damas šaulių “Žvaigždės” ordi
ną. Meninę programą atliko 
“Paslapties” trijulė iš Hartfor
do ir Bostonan atvykęs aktorius 
V. Žukauskas.

Venezuela
P. Amerikos LB pirmininkų ir 

Lietuvių jaunimo sąjungų atsto
vų kongresas įvyks Karako mies
te liepos 21-24 d.d. Tikimasi, kad 
jame dalyvaus PLB atstovai bei 
kiti žymieji veikėjai iš JAV. 
Kongreso metu išsamius prane
šimus apie Katalikų Bendrijos 
būklę sovietų okupuotoje Lie
tuvoje spaudai bei televizijai 
padarys kun. Kazimieras Puge- 
vičius.

Europos pavergtų tautų fede
raciją Venezueloje steigia tų 
tautų atstovai. Jau yra ruošia
mas federacijos statutas. Fede- 
racijon nori įsijungti — lietu
viai, latviai, estai, lenkai, ukrai
niečiai, vengrai ir kroatai.

Brazilija
Misijonierius kun. dr. A. F. 

Bendoraitis, turįs ligoninę Gua- 
jaros-Mirim vietovėje, buvo su
imtas ir neteisingai apkaltintas 
gydytojo Ildairo Munino nužu
dymu. Po vienuolikos mėnesių 
jį nekaltu pripažino ir išlaisvi
no š. m. kovo 20 d. įvykęs teismas 
toje vietovėje. Kun. dr. A. F. 
Bendoraitis jau pradėjo leisti 
savaitinį savo biuletenį, tęsti 
ligšiolinę savo veiklą, teikda
mas religinius bei medicininius 
patarnavimus.

Lituanistikos ir lietuvių kul
tūros kursas kovo 17 d. oficia
liai atidarytas popiežiškajame 
Sao Paulo katalikų universite
te. Kurso įsteigimu pasirūpino 
Brazilijos lietuvių bendruome
nė. Tad ir jo atidaryme dalyva
vo: BLB valdybos pirm. Alfon
sas Petraitis, tarybos pirm. Jo
nas Tatarūnas, sekr. kun. Pra
nas Gavėnas, SDB, dėstytojai, 
studentai, keli jų tėvai bei ki
ti svečiai. Kursas turės dvi gru
pes — pradedančiųjų ir jau lie
tuviškai kalbančiųjų. Pirmoje 
grupėje lietuvių kalbą dėstys 
Angelė Joteikaitė, lietuvių kul
tūrą — Liucija Jodelytė-Butri- 
mavičienė. Kurso koordinatorė 
Halina Mošinskienė dirbs su 
antrąja grupe. Pirmojon grupėn 
įsirašė 20 jaunuolių, užpildžiu
sių visas vietas, antrojon — 5. 
Universiteto vadovybė į pirmą
ją grupę papildomai leido įra
šyti dar 5 jaunuolius, bendrą 
jų skaičių padidindama iki 25.

Urugvajus
Urugvajaus lietuviai šv. Kazi

miero 500 metų mirties sukaktį 
atšventė kovo 4 d. specialiomis 
pamaldomis Montevideo kated
roje. Mišias Montevideo arkiv. 
Carlos Parteli koncelebravo su 
katedros klebonu, jėzuitų pro
vincijolu, jo pavaduotoju, lietu
vių, lenkų ir angliškai kalban
čių kolonijų kapelionais. Jau
nimas, pasipuošęs tautiniais 
drabužiais, buvo išsirikiavęs 
prie altoriaus su Urugvajaus, 
Vatikano ir Lietuvos vėliavo
mis. Buvo apie dešimt ir lenkų 
jaunuolių su Lenkijos ir Čensta- 
kavos Marijos vėliavomis. Lietu
viškas giesmes giedojo Vyt. Do
relio vadovaujamas lietuvių 
choras, pasikeisdamas su vieti
niu choru. Pamaldoms pasibai
gus, lenkai įsijungė viena savo 
giesme. Aukojimo metu vaikai 
ir jaunimas atnešė Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę, šv. Kazi
miero monografiją, du tomus 
“LKB kronikos”. Arkiv. C. Par
teli pasakė gražų pamokslą apie 
Lietuvos šventąjį, kuris ir šian
dien turi didelę reikšmę dabar
tiniam jaunimui. Po pamaldų 
arkiv. C. Partelis, apsuptas lie
tuvių, nusifotografavo ant laip
tų prie katedros durų.

Britanija
Londono Lietuvių namuose 

lankėsi Itn. Povilas Kaladė, ka
ro laivyno lakūnas. Prieš šeše
rius metus jis įsijungė į Austra
lijos karo laivyną, tapo lakūnu. 
Tačiau, Australija atsisakė pas
kutinio turėto lėktuvnešio. Tai 
buvo didelis smūgis skraidymus 
pamėgusiam jaunam lietuviui. 
P. Kaladė atvyko Britanijon ir 
š. m. vasario pradžioje įsijun
gė į jos karo laivyną, pasirašy
damas sutartį dvylikai metų. Pa
grindinį dėmesį jis čia žada ir 
toliau skirti karo laivyno avia
cijai.

Italija
Angeliškasis universitetas Ro

moje leidžia studentų žurnalą 
italų ir anglų kalbomis “Parola”. 
Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties proga informacijų 
apie Lietuvos šventąjį italų ir 
anglų kalbomis pateikė žurnale 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegi
jos auklėtinis E. Putrimas. Ita
liškai versijai antraštė “Valsty
bei pavojingas šventasis”, angliš
kai versijai — “Lietuvių kolegi
ją globojantis šventasis”.

Vokietija
Naujoji VLB taryba korespon- 

denciniu būdu buvo išrinkta 
1983 m. lapkričio 15 d., o pirma
sis jos narių suvažiavimas su
šauktas š. m. kovo 17 d. Romu
voje. Rinkimų komisijos pirm. 
J. Vitkus painformavo, kad tary
bos rinkimuose dalyvavo 28 VLB 
apylinkės. Buvo pasiūlytas 21 
kandidatas, išsiųsti 697 balsa
vimo lapeliai, tačiau balsavo 
tik 440 narių arba 63%. Išrink
ta 15 tarybos narių, kandidatais 
liko 6. Tarybos narių suvažia
vime išklausyti pranešimai apie 
VI PLB seimą Čikagoje, Vasario 
16 gimnaziją. Vienbalsiai buvo 
pritarta berniukų bendrabučio 
statybai, kainuosiančiai 3.500.- 
000 DM, pilies stogo atnaujini
mui. Suvažiavime taipgi paaiš
kėjo, kad V. Vokietijos radijas 
“Deutsche Welle” žada pradėti 
transliacijas lietuvių kalba. Į 
VLB tarybos prezidiumą trejiem 
metam išrinkti: pirm. kun. A. 
Bernatonis, vicepirm. inž. J. K. 
Valiūnas ir sekr. J. Lukošius; į 
VLB krašto valdybą — pirm. inž. 
J. Sabas, vicepirm. V. Bartuse
vičius, sekr. M. Šmitienė, ižd. 
A. Lipšys, narė Ž. Grodbergie- 
nė. Kontrolieriais pakviesti — R. 
Tendzegolskis, E. Lucienė ir J. 
Vitkus. Garbės teismą sudarė: 
pirm. J. Lukošius, vicepirm. inž. 
J. K. Valiūnas, nariai — dr. V. 
Lenertas ir dr. J. Norkaitis. Vo
kietijos lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybą dabar sudaro: pirm. 
R. Šlavikas, sekr. R. Gumuliaus- 
kas, ižd. R. Sabaitė, nariai — R. 
Dirgėlas ir G. Kotkytė. Kai ku
rie nariai gyvena tolokai, ir tai 
sunkina valdybos veiklą. Sąjun
ga savo ižde turi 4.000 DM.

Vasario 16 gimnazija Velykų 
atostogas turėjo balandžio 13 — 
gegužės 1 d.d. Gimnazija birže
lio 23 d surengs tradicines Joni
nes. Vasaros atostogos bus pra
dėtos birželio 29 d., naujieji 
mokslo metai — rugpjūčio 27 d. 
Velykų rekolekcijas balandžio 
10-11 d.d. katalikams mokslei
viams vedė kun. J. Petrošius iš 
Paryžiaus ir kun. J. Dėdinas, 
evangelikams — sen. kun. J. 
Urdzė iš Bonnos ir kun. Fr. Skė
rys. Rekolekcijose šiemet susi
laukta didesnio dalyvių skai
čiaus.



Senovės kankinių takais
Kelionė į kazimierines iškilmes Romoje ir joje praleistos dienos

BIRUTĖ

JUOZAPAVIČIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pagrindinėse iškilmėse
Kovo 4 — sekmadienis, iš

kilmių viršūnė. 10 v. Šv. Pet
ro bazilikoje iškilmingos Mi
šios. Visi gavome pakvietimus. 
Prie durų vėl tikrina. Lietu
viams atskirta vieta arčiau 
altoriaus iš abiejų pusių. Pri
sirinko žmonių pilna bazilika, 
lietuvių apie 1.000.

Buvo rašyta, kad dalyvaus 
choras iš Vienos, bet nebuvo. 
Giedojo “Capella Sixtina” cho
ras — vyrų ir berniukų. “Gran
dinėlė” vadovavo lietuviškoms 
giesmėms. Skaitymus atliko V. 
Volertas ir St. Lozoraitis, psal
mę giedojo kun. Staniškis. Ti
kinčiųjų maldas skaitė V. Kak
nevičius ir kitų tautų atstovai 
savo kalbomis. Aukas nešė ke
lios lietuvių poros ir kitų tau
tų. Pamokslą popiežius sakė 
itališkai apie šv. Kazimierą. 
Po Mišių šv. Tėvas perskaitė 
lietuviškai parašytą pamokslą.

Baigėme Mišias giesme “Ma
rija, Marija”. Šv. Tėvas palau
kė pirmojo punktelio pabaigos 
ir išėjo per visą baziliką, už , 
jo — kardinolai, vyskupai, ku
nigai. Visi tikintieji skubėjo 
į aikštę prie bazilikos, kad 12 
vai. vėl pamatytų Šv. Tėvą pro 
langą iš 4-5 aukšto ir gautų pa
laiminimą. Aikštė buvo pilnu
tėlė žmonių. Gavę palaimini
mą, skubėjo į namus.

Šventovių miestas
Po pietų ėjome pėsti lankyti 

Šv. Jono Laterano bazilikos. 
Pagonis Lateranas padovanojo 
tą žemės sklypą imper. Kons
tantinui. Čia IV š. po Kr. buvo 
pastatyta šventovė, kuri 1646 
nt. perstatyta. Prie durų lauke 
yra užrašas, kad tai viso pasau
lio šventovių motina ir galva 
(mater et caput). Čia naujai 
išrinktas popiežius gauna sim
bolinį raktą. Didžiulės, aukš
tos žalvario durys paimtos iš 
senovės Romos senato rūmų. 
Šone kitos nedidelės durys — 
Porta Santa, t.y., Šv. metų du
rys. Žmonės priklaupia įeida
mi pro jas. Viduje šventovės 
— popiežiaus Martyno V ka
pas. Šonuose —/didžiulės 12- 
kos apaštalų statulos 4-5 mt/ 
aukščio. Lubos išpjaustinėtos 
auksiniais papuošimais, grin
dys balto akmens ir marmuro, 
išdėstytos raštais. D. ketvir
tadienį čia popiežius plauna 
12-kai vargšų kojas. Šalia ba
zilikos — buvusieji popiežių 
namai.

Tik per gatvę perėjus yra 
28 šventieji laiptai — La Sca
la Santa, taip pat šv. Elenos 
atgabenti ’iš Jeruzalės. Jais 
buvo tempiamas Kristus pas 
Pilotą. Žmonės jais lipa ke
liais į viršų. Šonuose yra pa
prasti laiptai, kuriais galima 
užlipti į koplyčią, jei kas ne
pajėgia eiti keliais.

Grįžome pavargę. Dalis li
kosi viloje, kita dalis išvažia
vo į šventės pokylį “Sheraton” 
viešbutyje.

Šv. Petro bazilikos lobiai
Kovo 5 d., 9 v.r., buvo kun. 

K. Kaknevičiaus primicijos 
Šv. Petro bazilikos choro ko
plyčioje. Po Mišių apžiūrėjom 
baziliką. Kairėje (išeinant) 
garsioji Mykolo Angelo “Pie
ta”, kurią sukūrė iš vieno mar

AfA 
inž. PETRUI LĖLIUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo dukrai LAIMAI BRAKIENEI ir dukraitei RITAI 
nuoširdi užuojauta -

Nina Kuprevičienė

Jau pasirodė estradinės muzikos 
solistės Violetos Rakauskaitės plokštelė

VIOLETA II"
Plokštelės kaina, įskaitant persiuntimo išlaidas, kan. $15.00

(arba JAV $12.50) 
PLOKŠTELĘ UŽSISAKYTI:

Mr. Paul Jasiukonis, 7370 Melrose Ave, 
Hollywood, CA 90046, USA

Prašau atsiųsti man................... plokštelę/les šiuo adresu:

Pridedu..........................čekį
(čekį rašyti P. Jasiukonio vardu)

muro gabalo, būdamas 25 m. 
amžiaus. Padėta už stiklo sie
nos, bet gerai matoma. Deši
nėje po altorium — vysk. šv. 
Juozapato (Kuncevičiaus) kū
nas stikliniame karste. Jis yra 
ukrainiečių kilmės, buvo Rytų 
apeigų vyskupas, gyvenęs Lie
tuvoje, nukankintas XVII š. 
Vitebske. Užrašyta tik Šv. Juo
zapatas.

Skubėjom dar apžiūrėti ba
zilikos rūsio, kur yra šv. Pet
ro karstas ir šonuose įvairių 
tautų koplytėlės, vėlesnių lai
kų popiežių kapai. Lietuvių 
koplyčia mums atrodė gražiau
sia.

Katakombose
Po pietų važiavome į Šv. Ka- 

listo katakombas. Pelėsių ir 
drėgmės kvapas. Uolos vulka
ninės kilmės. Plotis 17-18 km., 
gylis — kaip 4 aukštų namo 
(bent man taip atrodė). Sieno
se vis keturkampės skylės, di
desnės, mažesnės. Dėdavo mi
rusius tik suvyniotus į marš
kas. Turtingesniųjų akmeni
niai karstai ir šeimos koply
čios išpuoštos marmuru, fres
kom, mozaika. Matyti piešinių 
su krikščionybės ženklais.

Į katakombas važiavom se
nuoju Via Appia Antica ke
liu, kuriuo atėjo į Romą apaš
talai Petras, Paulius ir kiti. 
Čia pat ir maža šventovė su 
įrašu “Quo vadis?” Viduje ne
buvom.

Čia žuvo kareiviai
Tuoj už kampo, šone kata

kombų, yra italų mauzoliejus 
“Martiri delle Fosse Ardeanti- 
ne”. Ten uolose vokiečiai su
šaudė 335 italus. Mat II D. ka
rui baigiantis ir vokiečiams 
traukiantis, 32 vokiečių karei
viai sustojo tose uolose pail
sėti. Vienas italas pristūmė 
šiukšlių vežimėlį su užtaisyta 
bomba prie tų kareivių ir pa
sišalino. Už kelių minučių 
bomba sprogo ir visus karei
vius užmušė. Vokiečiai parei
kalavo kaltininką pristatyti 
per 48 vai. arba sušaudys po 
10 italų už kiekvieną vokietį. 
Kaltininkas nepasirodė. Tada 
vokiečiai sušaudė daug pat
riotų, inteligentų. Už poros 
dienų atėjo amerikiečiai ir 
rado dar nepalaidotus sušau
dytuosius. Kaltininkas dar 
ir dabar gyvas, bet niekas ne
gerbia jo už tai.

Pas stigmatizuotąjį
Iš ten skubėjom autobusu 

Abruzzi kalnų papėdės link į 
San Vittorino miestelį aplan
kyti stigmatizuoto italų kuni
go Gino. Jis turi rankose ir 
šone Kristaus žaizdas. Edis 
pasakojo, kad kun. Gino sakęs, 
jog Lietuva bus laisva.

Pakelėse matyti daug šiukš
lių, alyvų sodai ir avių bandos, 
kurias gano šunys. Karvių ir 
arklių mažai matėm. Vienkie
mių nematėm, tik didesnius 
ūkius. Saulei leidžiantis bu
vo pas kun. Gino. Apdalino 
paveikslėliais, apžiūrėjom 
vieųuolyną, gražią Fatimos 
Marijos šventovę ir šv. Kazi
miero kolegijos ūkį prie Ti
voli. Ten laukė mūsų primici
jų vakarienė. Pasivaišinę, pa
sveikinę primicijantą grįžom 
Romon.

Kelionė po senamiestį
Pasidalinome į tris grupes. 

Mus kelis vedė kun. Vaišvilas 
iš Austrijos, prityręs vadovas. 
Pirmiausia ėjom aplankyti vie
nos seniausių šventovių — Šv. 
Klemenso (III-sis popiežius 
po šv. Petro). Tai trijų aukš
tų pastatas. Žemiausioje daly
je yra pagonių deivės Mitros 
šventykla, ant jos pirmoji 
krikščionių šventovė, ant jos 
antroji ir ant viršaus trečio
ji. Smulkios mozaikos šonuo
se, šv. Kirilio ir Metodijaus 
koplyčia, šv. Benedikto relik
vijos.

Užėjom į latvių kardinolui 
Vaivods paskirtą nedidelę 
šventovę — S.S. Quatro Coro- 
nati — iš IV š. Dar kelios gat
vės ir garsusis kankinių krau
ju nušlakstytas koliziejus. Pa
statytas buvo ant pelkių žydų 
darbininkų, atvežtų po Jeru
zalės išgriovimo. Pastatė per 
8 metus iš Travertino granito.

Netoli ir Nerono rūmų griu
vėsiai. Užėjom į Šv. Petro re
težiuose šventovę. Ten yra šv. 
Petro grandinių iš Jeruzalės 
relikvija ir garsioji Mykolo 
Angelo sukurta Mozės statula 
ant Šv. Tėvo Juliaus II antka
pio. Praėjom Trajano, Mor
kaus Aurelijaus paminklus, 
Trajano turgaus griuvėsius, 
Kuirinalo rūmus, kur anksčiau 
gyveno popiežiai, o dabar Ita
lijos prezidentas.

Žymiosios šventovės
Kovo 8 d. dauguma važiavo 

į Neapolį ir Kapri salą. Liku
sieji Romoje važiavome su 
kun. K. Kaknevičiumi požemi
niu į Maria Maggiore bazili
ką, vadinamą Snieginė. Viduje 
— ištisas kolonų miškas, cent
rinio altoriaus apačioje — auk
sinė Kūdikėlio Jėzaus statula.

Nuvedė mus į netoli esančią 
Šv. Praksedės (kankinė) bazi
liką, kurioje yra relikvija — 
stulpas (po stiklu) iš Jeruza
lės, prie kurio buvo plakamas 
Kristus. Aplankėm Šv. Zuza
nos šventovę, kurią išlaiko 
Amerikos ir Kanados tikintie
ji. Šone yra šv. Genezijaus ka
pas — altorius. Jis yra artis
tų globėjas. Bevaidindamas 
išjuokiančiai Kristų atsiver
tė ir buvo nukankintas imper. 
Diokleciano laikais.

Po to apžiūrėjom Romos mu
ziejų, pilną statulų, rastų griu
vėsiuose. Čia pat Marijos — 
angelų ir kankinių karalienės 
šventovė, perdirbta iš imper. 
Diokleciano maudyklių. Di
džiulės granito kolonos ir fres
kos iš Marijos ir šventųjų gy
venimo. Grindys balto akmens 
ir marmuro. Visos šventovės 
Romoje buvo šaltos kaip le- 
daunės, nes statytos iš akme
nų ir granito, be to, nėra šil
dymo.

Paskutinė diena
Kovo 9 — paskutinė diena 

Romoje. Iš ryto važiavom į Va
tikano muziejų. Turėjom tik 2 
vai. laiko, tad neįmanoma vis
ką apžiūrėti. Yra spalvotos 
rodyklės ir raidės A, B, C, D — 
apžiūrėjimas pagal laiko ilgu
mą. Pasirinkom trumpiausią 
A. Matėme etruskų, graikų, 
romėnų įvairių šimtmečių me
no ir audinių — gobelenų per 
visą sieną didumo. Pagaliau 
patekom į garsiąją Sikstinos 
koplyčią. Apytamsė ir pilna 
žmonių. Ten sienoje matyti 
“Paskutinis teismas”, kurį My
kolas Angelas tapė 8 metus, o 
lubas gulėdamas — 4 metus. 
Keistai jauteisi žmogus pama
tęs tikrovėje tiek kartų maty
tą meną knygose.

Po pietų ėjome pirkti lauk
tuvių namiškiams ir sekantį 
rytą sakėm sudiev Romai ir 
“Villa Lituania” su rūpestin
guoju prel. Jonušu, seselėmis 
kotrynietėmis, kurios mus ge
rai maitino. Kažin ar teks vėl 
kada nors atskristi ir vėl vaikš
čioti Romos šventųjų ir kan
kinių takais?

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 'oronte. I

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

WILLIAM BUELL (viduryje) — “Laisvosios Europos” ir “Laisvės radijo” 
viceprezidentas žmogaus teisių konferencijoje kalbėjo apie programas 
baitiečių kalbomis. Kairėje — Pasaulio estų sąjungos pirm. LEMBIT 
SAVI, dešinėje — Baitiečių laisvės lygos vicepirm. ANTANAS MAŽEIKA

Diskusinės mintys bei nuomonės

Ne kolektyvinė kaltė, 
bet kolektyvinė gėda

DR. STASYS SEREIKA

Paskutiniu metu buvo daug 
rašyta lietuvių ir žydų klau
simu. Kai kurie lietuviai sa
ko: “Jau tiek daug metų praėjo 
nuo žydų naikinimo Lietuvoje, 
laikas visa tai pamiršti, nes 
kam gi tas padeda atverti se
nas žaizdas?” Ir jei kas apie 
tai atvirai rašo, susilaukia pa
peikimo. Tačiau juk toleranci
ja yra kiekvienos demokrati
nės sistemos pagrindas. Jos 
reikia išmokti. Aš nemanau, 
kad tolerancijos principas 
mūsų tarpe yra tobulas. Mūsų 
veiksniai ir autoriai dar iki 
šiai dienai visus kitaip galvo
jančius atmeta ir pasmerkia. 
Jie nemato savo kaltės, kalti
na vien nacius, pačius žydus, 
bendrą politinę padėtį irt.t.

Neužtenka savo teisumo įro
dymui aprašyti kaip lietuviai 
žydus gelbėjo ir jiems padėjo. 
Tai nėra ir negali būti nusi
kaltimo ir nusikaltėlių pasi
teisinimo argumentas. Tai kil
ni, didvyriška mūsų tautiečių 
elgsena, kuria mes visi dabar 
didžiuojamės, tačiau per tai 
nusikaltimo esmė nepasikei
čia. Žydų naikinimas lieka kri
minalinis nusikaltimas, kuris 
nieko bendro neturi su žydų 
gelbėjimu. Tas dvi sąvokas — 
žydų naikinimą ir jų gelbėji
mą galima viena su kita lygin
ti, bet yra neleistina, jieškant 
pasiteisinimų, jas dėti ant 
svarstyklių.

Tiesos jieškojimas yra lega
lus ir kiekvienai tautai būti
nas, nes tauta, nepažįstanti 
savo istorijos, neturi ir atei
ties. Kiekvienos tautos istori
joj yra tamsių dėmių; Jas rei
kia taip pat prisiminti ir dis
kutuoti. Yra klaidinga į savo 
praeitį žiūrėti vien iš pozity
vaus taško ir kiekvieną, kuris 
kitaip galvoja, pasmerkti. Ar
ba tai, kas mums nemalonu, nu
tylėti, kaip tai darė mūsų veiks
niai žydų klausimu iki 1977 m., 
kai buvo išspausdintas Jokū
bo Oleiskio straipsnis “Tėviš
kės žiburiuose” ir vėliau “Eu
ropos lietuvyje”.

Dabar mes matom, kad buvo 
labai naivu manyti: jei mes 
nieko apie tai nerašysim, tai 
bus pamiršta ir mūsų nebelies. 
Atsitiko priešingai. Per pasku
tinius 40 metų pasaulio lite
ratūroj anglų kalba išspaus
dinta daug straipsnių, kur yra 
kalbama apie lietuvių kaltę 
žydų naikinime. To neįmano
ma paneigti, nes tos knygos 
turi ir tiesos. Jos randasi 
kiekvienoje universiteto bib
liotekoje. Pvz. “Encyclopedia 
Judaica”, kur smulkiai apra
šomas žydų tautos holokaus
tas Lietuvoje ir lietuvių vaid
muo.

Mūsų straipsnių apie žydus 
kitataučiai neskaito, nes jie 
beveik išimtinai spausdinami 
tik “Tėviškės žiburiuose” lie
tuvių kalba. Tai reiškia, jog 
pasauliui ne mūsų, o tik žydų 
argumentacija yra žinoma! Iki 
šiol daugelį metų tylėjom. Tai 
didelė klaida, nes istorijos 
negalima paslėpti. Ji anksčiau 
ar vėliau, kaip yla, išlenda iš 
maišo ir tada yra dar skau
džiau.

Tik tada kai turėsim pakan
kamai drąsos objektyviai pri
pažinti, kas 1941 m. įvyko, ir 
pamiršim kas yra netoleranci
ja kitaip galvojantiem, prasi
dės tikras dialogas tarp mūsų 
ir žydų. Theodoras Litt yra pa
sakęs: “Nicht durch das Weg- 
sehen, sondern durch has Hin- 
sehen wird die Seele frei” (ne 
per nematymą, bet per regėji
mą siela taps laisva).

1941 m. įvykių šešėlis mūsų 
tautą dar ilgai lydės. Ir juo 

daugiau apie tai kalbėsim bei 
rašysim, juo greičiau įvyks 
pasikeitimas mūsų galvoseno
je pozityvia kryptimi, kils klau
simas: kodėl tai atsitiko ir kaip 
mes į visa tai reagavom, ar ne
sam padarę klaidų?

Gvildenant šį klausimą, kal
bama apie kolektyvinę kaltę. 
Kolektyvinės kaltės klausi
mas negali būti teismų išspręs
tas. Valstybiniai demokrati
niai organai kolektyvinės kal
tės nepripažįsta. Jie remiasi 
vien faktais ir baudžia tik in
dividą Jturis yra nuskaltęs.

V. Vokietijos prezidentas 
Theodoras Heuss 1949 m., kal
bėdamas Wiesbadene apie žy
dų tautos holokaustą, panei
gė kolektyvinę vokiečių tau
tos kaltę, bet pripažino kolek
tyvinę gėdą.

Mes, lietuviai, esam taip pat 
tauta ir mūsų nusikaltėliai 
— žydų naikintojai buvo mūsų 
tautiečiai. Todėl, jei mes ne- 
pripažįstam kolektyvinės kal
tės, kaip ir T. Heuss, tai turim 
kartu su juo pripažinti kolekty
vinę gėdą, kuri liečia visą mū
sų tautą.

Nė vienas mūsų veiksnių iki 
šios dienos to jausmo nepažįs
ta ir todėl apie tai nieko ne
rašo.

Pagaliau kyla dar vienas, gal 
net pats svarbiausias klausi
mas: “Ar mes iš viso žinome, 
kas yra Izraelis, kas yra anti
semitizmas, kur jo šaknys ir 
priežastys? Antisemitizmo pa
darinius matėm 1941 m. Lietu
voje ir kituose Europos kraš
tuose, kur iki II D. karo pabai
gos buvo sunaikinta 6.000.000 
žydų. To neįmanoma pamiršti. 
Reikia nuolat prisiminti, kad 
taip dar kartą kur nors pasau
lyje neatsitiktų!

Esu tikras, jei pasaulis bū
tų geriau pažinęs Izraelio tau
tos esmę, niekados tai nebūtų 
įvykę. Anksčiau ar vėliau su
prasim, kad antisemitizmas 
yra kilęs iš Izraelio tautos 
nepažinimo, nes kitaip nega
lima jo suprasti. Antisemitiz
mas yra kartu ir politinė klai
da, kuri tęsiasi šimtmečius ir 
kurios galo vis dar nesimato.

Po Aušvico tolimesnis anti
semitizmas tegali būti vien 
nežmoniškumo išraiška. Auš- 
vicas ir 1941 metai Lietuvoj 
nėra praeitis, kuri mūsų ne
liečia. Tai Vakarų pasaulio 
ir mūsų tautos gėdinga isto
rijos dalis.

Mano jau minėtas Theodras 
Litt yra pasakęs: “Praeitis bū
tų pašalinta tik tada, jei bū
tų pašalintos ir tos praeities 
priežastys”. Tai reiškia, jog 
mūsų dar laukia ilgas proce
sas. Kolektyvinės gėdos jaus
mas čia galėtų būti didelis pa
galbininkas.

Vienintelė Vilniaus mieste išliku
si vadinamoji “choralinė” sinago
ga Pylimo gatvėje. Už didžiausios 
miesto sinagogos sugriovimą žydai 
kaltina sovietus
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Jaltos sutartys tebegalioja?
K. RADVILA

Š. m. vasario 6 d. laidoje 
“Sandara” išspausdino žinią: 
“Siekiama panaikinti Jaltos 
susitarimą. JAV kongreso na
riams, naujai įsijungiantiems 
į Ad Hoc komitetą ginti Pabal
tijo valstybių laisvę, Ameri
kos Lietuvių Taryba pasiunčia 
padėkas. Atsiliepdami dauge
lis kongresmanų savo laiškuo
se pareiškia, jog jie siekia 
kongrese pravesti rezoliuciją, 
kad būtų nutraukta Jaltos su
tartis, kuri be pačių gyvento
jų sutikimo daugelį sričių pa
liko sovietinėje kontrolėje. 
Tos sutarties poveikyje ir Lie
tuva, Latvija bei Estija palik
tos Sovietų įtakos zonoje. At
šaukiant tą sutartį būtu paro
dyta, kad Amerika solidarizuo
ja su pavergtų rytinėsiEuropos 
tautų laisvės siekimais”.

Argi ne smagu skaityti? Juk 
ir Amerika ruošiasi kada nors 
oficialiai solidarizuoti su pa
vergtomis Rytų Europos tau
toms! Bet tas džiaugsmas grei
tai išblėso, kai prisiminiau 
gal prieš pusantrų metų “Chi
cago Tribune” skaitytą tarp
tautinės politikos komentato
riaus Pfuff straipsnį, kuria
me jis nagrinėjo Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerių Ribbentropo ir 
Molotovo 1939 m. pasirašytą 
sutartį, kuria buvo panaikinti 
Baltijos valstybių suverenu
mai, ir jos (Lietuva, Latvija 
ir Estija) buvo įjungtos į Sov. 
Sąjungą. Pagal Pfuff teigimą, 
minėta sutartis daugiau nebe
galioja (suvereninėm Baltijos 
valstybėm ta sutartis niekad 
negaliojo), nes po sutarties 
pasirašymo tarp tų valstybių 
(Vokietijos ir Sov. Sąjungos) 
įvyko karas, dėl kurio, pagal 
tarptautinius dėsnius, automa

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON 
10-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje 

Visos kainos — JAV doleriais

IŠVYKSTAMA IŠ TORONTO
12 dienų: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 612A: birželio 12-birželio 23 ............. $1,619
Kelionė 710: liepos 10-liepos21 .................... $1,619
Kelionė 807: rugpjūčio 7-rugpjūčio 18 ......  $1,619
Kelionė918A: rugsėjo 18 - rugsėjo 29........  $1,529
Šešios dienos Vilniuje, trys - Varšuvoje, 
viena - Frankfurte
“Lufthansos” lėktuvais iš Toronto

17 dienų: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 612B: birželio 12 - birželio 28 ............. $1,869
Kelionė 918B: rugsėjo 18 - spalio 4 ......... r..... $1,869
Šešios dienos Vilniuje, keturios - Rygoje 
trys - Varšuvoje, viena - Frankfurte 
“Lufthansos” lėktuvais iš Toronto

IŠVYKSTAMA IŠ MONTREALIO
10 dienų: LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 917: rugsėjo 17-rugsėjo 26............... $1,355
Šešios dienos Vilniuje, dvi dienos Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

12 dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 604: birželio 4 - birželio 15.................. $1,551
Kelionė 101: spalio 1 - spalio 12 ...................... $1,385
Šešios dienos Vilniuje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, viena - Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš Montrealio

KELIONĖS IŠ JFK
18 dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 710B: liepos 10 - liepos 27.................. $1,999
Kelionė 814B: rugpjūčio 14 - rugpjūčio 31 .....  $1,999
Vienuolika dienų Lietuvoje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, dvi - Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

13 dienų: LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
Kelionė 520: gegužės 20 - birželio 1 ................ $1,699
Penkios dienos Vilniuje, penkios - Romoje, 
dvi - Maskvoje
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

12 dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 710A: liepos 10 - liepos 21 .................. $1,639
Kelionė 814A: rugpjūčio 14-rugpjūčio25.....  $1,639
Kelionė 904: rugsėjo4-rugsėjo 15................. $1,639
Šešios dienos Vilniuje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, viena - Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreipkitės į •

baltic
2S93 Auburn St.

Newton, MA O.2Tč5č5, C7S/A 
Tel. (61 7) 965-8080 arba (61 7) 969-1190

tiškai nustojo teisinės galios.
Toliau tame straipsnyje 

Pfuff aiškino, kad nuo pana
šių tarptautinių sutarimų, ar 
pasižadėjimų nėra taip lengva 
valstybėm atsipalaiduoti. Pa
sižadėjimus ar sutarimus pa
sirašiusios valstybės tik tada 
nuo jų gali atsipalaiduoti, jei
gu abi, ar visos, sutarimus 
pasirašiusios valstybės nuo jų 
atsisako. Jeigu viena neatsi
sako, tai ir kitos negali atsi
sakyti.

Ar ne ta pati problema bū
tų ir su Jaltos sutarimų panai
kinimu apie kurį kongresma- 
nai svajoja? Jei Britanija ir 
Amerika bandytų nuo sutari
mų atsipalaiduoti, o Sov. Są
junga pasakytų “niet”, tai ir 
būtų “niet”. O gal Amerikos 
kongresmanai žino kokias nors 
skyles, per kurias galėtų nuo 
Jaltos, Teherano, Potsdamo 
ir pagaliau Helsinkio sutari
mų ištrūkti? Žinoma, jeigu mi
nėtose rezoliucijose bus šne
kama tik apie solidarizavimą, 
kuris minėtų sutarimų nelies, 
tai kitas klausimas. Tai būtų 
dar vienas iš tuščio į tuščią 
pilstymas.

Būtų gerai, jei tuo klausi
mu pasisakytų mūsų tarptauti
nės teisės žinovai. Jeigu iš 
tikrųjų taip yra, kaip Pfuff 
dėstė, kad tik visom šalim nuo 
sutarimų ar pasižadėjimų atsi
sakius nuo jų galima atsipalai
duoti, tai nebus taip lengva 
Europos padalinimo klausimą 
su kažkokia solidarumo rezo
liucija išspręsti. Dabar ir pa- 
dalintojai iš kailio neriasi, 
trilijonus dolerių mėto, nes ir 
juos pačius tie padalinimai 
pradeda pasiekti. Tai kokią 
reikšmę gali turėti ta rezoliu
cija, už kurią iš anksto dėko
jama?
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Gausi baltistikos konferencija
Ji rengiama š. m. birželio 14-16 dienomis Montrealio universitete

Ritosi Atlanto bangos B. STUNDŽIA
Nuotykiai plaukiant jachta iš Miami į Niujorką

Devintosios baltistikos kon
ferencijos Montrealyje rengė
jai tikėjosi gauti 100 pasiūly
tų paskaitų, o susilaukė beveik 
160. Taip pat prie konferenci
jos prijungiami du tarptauti
niai simpoziumai: “Suomijos 
ir Baltijos provincijos Rusi
jos imperijoje” — birželio 13 
d., “Krisjanis Barons surink
tos latvių liaudies dainos” — 
birželio 14 d. Pati AABS kon
ferencija vyks 1984 m. birže
lio 14-16 d.d.

Lietuviai mokslininkai skai
tys 25 paskaitas iš įvairių sri
čių. Paskaitos bus skaitomos 
angliškai, bet kai kurios — 
prancūzų kalba. Literatūros 
sekcijoje kalbės Giedra Jony- 
naitė-Troncone (prancūziškai), 
Stasys Goštautas, Ilona Mazi- 
liauskienė, Violeta Kelertie
nė, Viktorija Skrupskelytė 
(pranc.), ir Rimvydas Šilba
joris.

Istorijos sekcijoje skaitys 
paskaitas — Milda J. Danytė 
(pranc.), Saulius A. Girnius, 
Bronius J. Kasias (pranc.), Ra
sa Mažeikaitė, Romualdas Mi
siūnas ir Marija G. Slavėnai- 
tė. Socialinių mokslų sekci
joje — Augustinas Idzelis ir 
V.S. Vardys. Komentatoriais 
bus Leonas Sabaliauskas ir Sa
ra Ginaitė. Muzikologijoje — 
Emilija Sakadolskienė ir Leo
nardas Šimutis. Apie folklorą 
kalbės: Ada Martinkutė-Grei- 
mienė, Liuda Alssen (pranc.), 
Ričardas Vidutis ir Gitą Mat- 
kevičiūtė-Kupčinskienė. Meno 
sekcijoje — Jurgis Račkus. 
Gamtos ir aplinkos sekcijoje 
— Jonas B. Genys ir Birutė Sal- 
dukienė.

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.
Bilietai gaunami: 
KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, 

Ohio 44119, USA.
“Patria”, 794 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Tel. (216) 531-6720.

ČIKAGOJE: p.p. Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 
2501 West 71 St., Chicago, IL 60629, USA.
Tel. (312) 471-1424.

TIKETRON: visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

Bilietų kainos: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau 
kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum, gaus $2.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO POKYLIO BILIETAI
POKYLIS bus liepos 1 d. “Stouffers Inn” on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — “Holiday Inn”, Rockside. Kaina jaunimui: $13.00.
BILIETUS PLATINA: Ona Jokūbaitienė - (216) 481-7161,

3000 Hadden Road, Euclid, Ohio 44117, USA
Romas Zorska, (216) 371-0130,
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118, USA.
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk

Dance Festival, Inc. ir pridėti sau adresuotą voką su pašto ženklu.
Bilietų platinimo komisija

Pasirenkant laidotuvių namus
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac”limuzinai,

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas,

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes 
1357 Queen St. W. (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

Lingvistikos sekcijoje bus 
16 paskaitų, penkios jų — apie 
lietuvių lingvistiką, bet visos 
bus skaitomos nelietuvių.

Lietuviai akademikų moksli
ninkų šitose srityse, kurios 
nagrinėjamos šioje konferen
cijoje, turi mažiau kaip estai 
ir latviai. Iš dalyvaujančių 200 
mokslininkų lietuvių tuo tarpu 
yra 28, o latvių 50. Iš Kanados 
lietuvių paskaitininkų bus 
tiktai 4.

Viena sesija bus skirta dis
kusijoms apie esamą ir gali
mą kultūrinę, politinę, psicho
loginę ir socialinę dinamiką 
tarp gimtojo krašto ir išeivi
jos. Tarp numatytų 10 kalbėto
jų yra J. Penikis, Rimvydas F. 
Šilbajoris ir Vytautas S. Var
dys.

Birželio 14 d., 9.30 v.r., bus 
atidarymas, 2.00 v.p.p. bendra 
sesija su prof. Broniaus Kaslo 
paskaita angliškai ir prancū
ziškai “Quelques idees fran- 
caises sur les nations baltes” 
(Kai kurios prancūzų mintys 
apie baltiečių tautas). Birže
lio 15 d. po pietų bus organi
zacinis posėdis, o vakare — 
prof. A. J. Greimo iš Univer- 
site de Paris paskaita “Semio- 
tique et culture” (Semiotika ir 
kultūra). Prof. Greimas yra 
pasaulinio masto specialistas 
šioje srityje.

Informacijos ir registraci
jos reikalu rašyti: Milda Da
nys, Administrative President 
AABS IX, 5169 Quest, rue Sher
brooke, app. 9, Montreal, Que
bec H4A 1T5. J.V.D.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

AfA 
JONUI VĖTAI 

mirus,
jo žmoną, dukras ir jų šeimas bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame liūdesio valandoje -

Elena ir Mykolas Zabulioniai 
Marija ir Bronius Žėkai

O vis dėlto neaišku...
II Vatikano susirinkimas 

Šv. Rašto svarbą ypač iškėlė 
tiek liturgijoje, tiek teologi
jos studijose, tiek ir privačia
me tikinčiųjų pamaldume, ra
gindamas įsigilinti į Šv. Raš
to gelmes, pilniau pažinti die
viškojo žodžio lobį. Bet tam 
reikia paaiškinimų, be kurių 
Šv. Raštas lieka sunkiai su
prantamas.

Reikia tad pasidžiaugti, kad 
tokio paaiškinimo lietuviams 
ėmėsi kun. prof. Antanas Rub- 
šys tiek savo knygomis (“Rak
tais”), tiek paskaitomis ir 
straipsniais spaudoje. Jis, pa
sinaudodamas istoriškai-kri- 
tišku metodu, kitų mokslų duo
menimis, atskleidė daug daly
kų, kurie eiliniam skaitytojui 
buvo nežinomi arba sunkiai su
prantami.

Iš jo komentarų paaiškėja 
ką Šv. Rašto autorius norėjo 
pasakyti, kokią kalbą, litera
tūrinę formą naudojo, koks bu
vo jo supratimas apie dėstomą
jį dalyką, kokius šaltinius sa
vo darbui panaudojo. Tačiau, 
besigilinant į čia paminėtus 
dalykus, kartais lieka neišryš
kinta ką Dievas norėjo pasaky
ti per savo įrankį žmogų. Tar
tum išleidžiama iš akių, kad 
Šv. Raštas yra Dievo įkvėptas 
žodis, tiesiog Dievo Žodis žmo
nėms. Kartais plačiame Šv. 
Rašto aiškinime visokiais po
žiūriais sukeliamos abejonės, 
neaiškumai, kurių autorius 
tikrai nenorėjo, bet faktinai 
taip įvyksta.

Turiu prieš akis kun. prof. 
Antano Rubšio straipsnį “Tė
viškės Žiburiuose” (1983.XII. 
23, nr. 51-52) “Išminčiai ir 
žvaigždė — tikėjimo šaukliai”. 
Jį perskaičius kilo du klausi
mai: 1. Kur buvo Juozapo ir 
Marijos tėviškė — namai, ir 2. 
ar Mato evangelijoje aprašyta 
Jėzaus vaikystė yra istorinė 
tiesa, ar tik evangelisto kū
ryba?

1. Dėl Juozapo namų staips- 
nio autorius rašo: “Atidus Ma
to pasakojimo skaitymas rodo, 
kad Marijos ir Juozapo namai 
buvo Betlėjuje”. Pagrindas to
kiam teigimui: išminčiai “iš
vydę žvaigždę, be galo džiau
gėsi. Įžengę į namus, pamatė 
kūdikį su motina Marija ir, 
parpuolę ant žemės, jį pagar
bino” (Mt2,10-11).

Seniau buvo aiškinama, kad 
Marija su naujagimiu negalėjo 
ilgai pasilikti gyvulių tvarte. 
Šv. Šeimą tuoj priglaudė į sa
vo namus Betlėjuje Juozapo 
pažįstami, gal giminės; o gal ir 
piemenys, aplankę Kūdikį gy
vulių tvarte, nepaliko tenai šv. 
Šeimos. Taigi atrodo nėra pa
grindo teigti, kad Juozapo ir 
Marijos tėviškė buvo ne Naza
rete, bet Betlėjuje. Jeigu Juo
zapas būtų turėjęs savo namus 
Betlėjuje, tai nebūtų buvę rei
kalo nakvoti su kūdikio lau
kiančia Marija gyvulių tvarte.

Apie Marijos ir Juozapo tė
viškę Nazarete aiškiai liudi
ja evangelistas Lukas (Lk. 1, 
27), sakydamas: “Angelas Gab
rielius buvo Dievo pasiųstas 
į Galilėjos miestą, kuris vadi
nasi Nazaretas, pas mergelę 
Mariją, sužadėtą su vyru, var
du Juozapas”. Taigi abu —Juo
zapas ir Marija gyveno Naza
rete, o ne Betlėjuje. Kai Ma
rija aplankė Elzbietą, “pas
kui sugrįžo į savo namus” (Lk. 
2, 56). Kai vyko visų gyvento
jų surašinėjimas, “taip pat ir 
Juozapas ėjo iš Galilėjos mies
to Nazareto į Judėją, Dovydo 
miestą, vadinamą Betlėjumi” 
(Lk. 2, 4). O po Erodo mirties, 
Juozapas perspėtas angelo 
sapne, su motina ir kūdikiu 
grįžo į Galilėjos sritį ir apsi
gyveno Nazarete (plg. Mt. 2, 19- 
29). Čia buvo Marijos ir Juo
zapo namai, tėviškė.

2. Straipsnio autorius dėsto, 
kad Mato pasakojimas apie 
žvaigždę ir išminčius atspin
di Senąjį Testamentą (taigi ne 
istorišką tikrovę). Evangelis
tas Matas rašęs ne apie Jėzaus 
gyvenimą, o tikėjimo liudiji
mą — likiminį Jėzaus įnašą į 
išganymo istoriją. Matas ir

Lukas Evangelijos pradžią nu
kėlę į Jėzaus pradėjimą iš Mer
gelės Marijos, į Kristaus gimi
mą, nes ir tai rodo jo dieviš
kumą. y

Aišku, kad Matas ir Lukas 
apie Jėzaus pradėjimą, kūdi
kystę rašė kaip apie buvusius 
įvykius, kurių jie nebuvo liu
dininkai. Reikėjo tad sukurti 
visą tą istoriją. Pagal straips
nio autorių, Matas panaudojęs 
Senojo Testamento pasakoji
mus. Jėzaus gimimo apreiški
mas sukurtas pagal Izaoko ir 
Samsono gimimo apreiškimus. 
Juozapo sapnai panašūs į. Sen. 
Testamento Juozapo sapnus ir 
jų aiškinimus. Jėzaus pabėgi
mas nuo Erodo — Mozės pabė
gimas nuo Faraono. Erodo už
mojis išžudyti visus Betlėjaus 
kūdikius — Faraono noras iš
žudyti visus hebrajų vyriškos 
lyties kūdikius. Mozės pabė
gimas į Sinajų ir grįžimas į 
Egiptą — Jėzaus pabėgimas į 
Egiptą ir grįžimas į Izraelį.

Matas, rašydamas apie iš
minčiams pasirodžiusią 
žvaigždę, turi galvoje Sen. 
Testamento Balaamo prana
šystę, susitikus su Moze: 
“Žvaigždė patekės iš Jokūbo; 
vyras gims iš Izraelio” (Sk. 24, 
4-7). Kaip Balaamas regėjo te
kančią Dovydo žvaigždę, taip 
pagal Matą Betlėjaus išmin
čiai regėjo Žydų karaliaus 
žvaigždę. Tiesa, Balaamo pra 
našystėje kalbama apie Dovy 
do iškilimą, bet žydai ėmė tai 
suprasti kaip nuorodą į Mesi 
ją-

Toliau straipsnio autorius 
aiškina Mato intenciją: skelbti 
Gerąją Naujieną, jos esmę: 
Dievas gimė Žemės Kūdikiu, 
kuris yra Mesijas, pranašų 
lauktas Emanuelis (Dievas su 
mumis) ir Dievo Sūnus.

Po tokio Mato Jėzaus kūdi
kystės aprašymo, taip ir lieka 
abejonė: ar Jėzaus kūdikys
tės epizodai buvo istorinė tik
rovė, ar tik Mato fantazijos 
kūryba, turėjusi tikslą užpil
dyti kitų evangelistų (Morkaus, 
Jono) padarytą spragą — nuty
lėjimą Jėzaus kūdikystės lai
kotarpio — ir išryškinti, kad 
Jėzus nuo prasidėjimo ir gi
mimo jau buvo Mesijas ir Die
vo Sūnus.

Seniau egzegetai teigė, kad 
Lukas žinias apie Jėzaus kūdi
kystę, nuo angelo apreiškimo 
iki pasilikimo Jeruzalės šven
tykloje, sėmėsi iš pačios Ma
rijos, su kuria jam teko susi
tikti Efeze, kur gyveno Jonas 
ir jo globojama Marija. At
kreiptinas dėmesys į tai, kad 
Lukas pakartotinai pabrėžia, 
jog kai kuriuos faktus Marija 
išlaikė ir saugojo savo širdy
je: Jono Krikštytojo gimimą, 
Betlėjaus piemenų Kūdikio 
pagarbinimą. “Marija dėjosi 
visus šiuos dalykus ir svars
tė juos savo širdyje” (Lk 2, 19). 
Po Jėzaus suradimo Jeruzalės 
šventykloje ir visai Šeimai 
grįžus į Jeruzalę, “Jo motina 
laikė visus įvykius savo širdy
je” (Lk 2, 51). Ji sekė Sūnų vie
šajame gyvenime iki mirties 
ant kryžiaus ir palaidojimo 
kape. Ji buvo su apaštalais 
(Sekminių dieną, su jais gavo 
Šventąją Dvasią ir toliau bu
vo apaštalų mokytoja apie Sū
naus Jėzaus gyvenimą tada, 
kai jis dar gyveno Nazarete.

Apie evangelistų surinktas 
žinias jų Evangelijoms, II Va
tikano susirinkimas sako: 
“Šventieji autoriai surašė ke
turias Evangelijas, pasinau
dodami daugeliu žodžiu ir raš
tu perduotų šaltinių, sujung
dami kai kuriuos dalykus į sin
tezę ... Jie rašė, pasinaudo
dami tiek savo atmintimi ir pri
siminimais, tiek kitų liudiji
mu, kurie “nuo pat pradžios pa
tys matė ir buvo žodžio tarnai” 
(plg. Lk 1, 2-4). Taigi ir Mato 
Evangelijos šaltiniai apie Jė
zaus kūdikystę galėjo būti įvai
rūs gyvi liudininkai, o jų tar
pe ir Marija.

J. Vaišnora, MIC, 
eilinis skaitytojas

1983 metai buvo ypatingi 
buriavimo istorijoje. Dauge
lis girdėjome per radiją, skai
tėme spaudoje ir matėme tele
vizijoje kelių valstybių spe
cialiai pastatytas jachtas, 
lenktyniaujančias dėl Ameri
kos taurės. Ta taurė yra garsi 
tuo, kad amerikiečiai sugebė
jo ją išlaikyti Niujorko jacht
klube net 132 metus. Pačios 
lenktynės yra jachtų statybos, 
jų įrangos, technologinio 
pajėgumo varžybos.

Staigmena
Bet pernai įvyko kažkas ne

tikėto, nes nežiūrint JAV pra
našumo technologijoje, dide
lio pasirinkimo įgudusių bu
riuotojų, taurę paveržė Austra
lija, kur buriavimas, kaip kad 
lietuviams krepšinis, yra tau
tinis sportas.

Į Niuportą prie Atlanto, kur 
vyko lenktynės, suplaukė iš 
JAV, Kanados ir net Europos 
nemažai jachtų bei motorlai
vių. Kelias savaites gatvės bu
vo užgrūstos suplaukusių jach
tų įgulų ir lenktynių pasižiū
rėti atvykusios turistų minios.

Kadangi tokiose lenktynėse 
išlaidos siekia daugelį mili
jonų dolerių, tai sudaromos 
lenktynių bendrovės, kurios 
prisiima kokio nors klubo var
dą. Paskutinėse varžybose 
1983 m. dalyvavo JAV, Angli
jos, Australijos, Italijos, 
Kanados ir Prancūzijos jach
tos. Baigminėse varžybose li
ko JAV jachta “Liberty”, va
dovaujama D. Connerio, ir 
“Australia II”, vad. J. Bert- 
rando.

Pradžioje sekėsi “Liberty” 
įgulai, laimėjusiai tris rung
tis, tuo tarpu “Australia II” 
— tik vieną. Bet vėliau austra- 
liečiai susiėmė ir laimėjo dar 
tris rungtis. Galutinas rezul
tatas buvo 4:3 australiečių įgu
los naudai.

Varžybos buvo laimėtos iš 
dalies truputį greitesnės jach
tos dėka, kuriai planus paren
gė gabus konstruktorius Ben 
Lexen.

Paslaptingas kylis
“Australia II” buvojo ketvir

toji 12 metrų jachta, bet su pa
gerintu kyliu, kurio forma iki 
varžybų pabaigos buvo slepia
ma. Vienas buriuotojas iš Ka
nados panėręs bandė apžiūrė
ti kylį, bet buvo sugautas. Buvo 
žinoma, kad kylis žemiausioje 
vietoje turi lyg sparnelius, bet 
jų dydis ir nuožulnumas buvo 
paslaptis. Amerikiečiai dėl to 
kylio pateikė Tarptautinei 
buriuotojų sąjungai protestą, 
bet nieko nelaimėjo.

Apie varžybų svarbą gali
ma spręsti iš to, kad laimėji
mo diena Australijos ministe- 
rio pirmininko buvo paskelbta 
nedarbo diena — švente. Di
džiulė 300.000 minia, daugiau
sia iš V. Australijos, laimėji
mą šventė keturias dienas, o į 
generalinio gubernatoriaus 
priėmimą, koncertą parke, su
plaukė vėliavėlėmis mosikuo
jančių 150.000 laimėjimo ger
bėjų. j šiaurę

Prieš maždaug 25 metus pra
sidėjęs jachtų nuomojimas su

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad 1984 m. spalio 4 dieną prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Maršrute: 
Niujorkas, Helsinkis, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, Niujorkas.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnių informacijų prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite 3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, IL 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702
KANADOJE: Elena Verikaitienė (416)534-3120

PILNA KAINA IŠ: Niujorko $1,540.00
Čikagos $1,720.00
Toronto $1,690.00

Nakvojant dviem kambaryje , įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, 
maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairia6 'skursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS.
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

Šio straipsnio autoriaus B. 
STUNDŽIOS jachta “Nemira IV”

įgula ar be jos dabar išaugo į 
stambų verslą. Vasaros metu, 
prasidėjus karščiams, tas vers
las pietuose yra nepelningas, 
todėl pavasarį daug jachtų iš 
Karibų jūros ir pietinių JAV 
valstijų pakraščių traukia į 
šiaurę, kur bando surasti no
rinčių praleisti jūroje savai
tę, savaitgalį arba tik dieną. 
Vasaros metu pajūriai beveik 
visada pasiruošę sutikti vasa
rotojų antplūdį.

Žiemą, būdamas Floridoje, 
gavau pasiūlymą prisidėti prie 
įgulos, kuri turėjo nuplukdyti* 
50 tonų jachtą į Niujorką ir 
Niuportą. Kelionė turėjo pra
sidėti birželio mėnesio pabai
goje. Iki vasaros beveik ir už
miršau tą pasiūlymą. Vieną 
dieną atėjo telefoninis prane
šimas ruoštis į kelionę. Progų 
ilgesnį . laiką paburiuoti At
lante ne taip dažnai pasitai
ko. Vasaros metu susidarė to
kia padėtis kaip tai moteriš

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefon a s 471-1424 

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

Daytona Beach, Florida
Baigiami statyti “Aktlantic Vilias" 

(Condominium-Townhouse).
Kiekvienas su keturiais balkonais, dviejų automobilių garažu ir dideliais 
kambariais. Iš vienos pusės skersai gatvę matyti nepaprastai gražus 
vaizdas į jūrą, o iš kitos pusės balkonų matyti visas Halifax 

upės slėnis. Kaina prieinama.
3764 South Atlantic Ave., Daytona Beach, Fla. 32019, USA 

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904)761-5671 arba 
Čikagoje (312) 425-7160.

1NTERNATIONAL

kei — gaila žento, gaila ir varš
kės . . . Norėtųsi ir Atlante pa
buvoti, ir vietoje su savo jach
ta buriuoti.

Leisčiausi į pietus su savo 
jachta, bet sunku rasti patiki
mą įgulą. Pasitaiko, kad pu
siaukelėje įgula jachtą palie
ka ir jieškok tada nedirbančio 
ir ištvermingo žmogaus.

Miami, taupydamas laiką, at
siradau tik išplaukimo išvaka
rėse ir dar spėjau prisipirkti 
kelionei maisto. Buvo pasaky
ta, kad išplauksime šeštadie
nį, 8 v.r., bet, atėjus tam laikui, 
be jachtos savininkų, tik aš 
vienas tupinėjau. Kiti atsira
do vėliau, ir po visų pasiruo
šimų, tik 11 v. atsirišome, nu
ėjome nuo tiltelio. Kelionė 
truko gal 10-15 minučių. Pasi
rodo, ant tiltelio buvome pa
likę vandens pripylimui į jach
tą dalį įrengimo.

Antra kelionės dalis užtruko 
ilgiau, gal pusę valandos, nes, 
prieš palikdami uostą, susto
jome prisipilti degalų. Sąskai
ta už degalus buvo apskrita ir 
riebi, nes ir variklis buvo ne
mažas. Ten prasidėjo ilgiau
sia kelionės dalis.

Į Atlantą
Diena buvo šilta, dangus 

lengvais debesėliais nukai
šiotas, pūtė silpnas vėjas, to
dėl jachta plaukė su pilnomis 
gero vėjo burėmis. Kad grei
čiau į jūrą išplauktume, ir va
riklis buvo į darbą paleistas.

Krantai pamažu tolo, daugia
aukščiai namai jau skendo At
lante, o jachta skubėjo patek
ti į Golfo srovę, kuri maždaug 
dviejų jūrmylių greičiu teka į 
šiaurę.

(Bus daugiau)

Simple elegance...by Finnish design



Lietuviu radijo programa “Gintariniai aidai” Hamiltone š. m. balandžio 8 dieną paminėjo penkerių metu savo 
veiklos sukaktį specialiu pobūviu. Iš kairės: sol. ANITA PAKALNIŠKYTĖ, p. LIAUKIENĖ (įteikia dovaną), inž. 
EDVARDAS STUNGEVIČIUS — programos pradininkas, LIUDA STUNGEVIČIENĖ — dabartinė programos 
vedėja. Jai talkina keletas bendradarbių Nuotr. J. Miltenio

Toronto “Volungė” šventovėse

Sv. Kazimieras istorijoje ir kelyje į altoriaus garbę 
Simo Sužiedėlio kūrinį “Šventas Kazimieras” perskaičius

J. JAKŠTAS
Nors jau nuo XVI š. litera

tūra atskirta nuo istorijos 
mokslo, tačiau jų abiejų są
lytis nepaneigiamas. Literatū
ros paskirtis — reikšti grožį 
(todėl jos prancūziškas pava
dinimas “belles lettres”). Isto
rijos mokslas iš esmės nejun
giamas su grožio reikalavimu. 
Pakanka parašyti istorijos vei
kalą taisyklinga, ryškia, su
prantama kalba. Istorikai turi 
būti geri prozininkai. Tačiau 
ir jų kūrybą kilnina literatū
rinei kalbai artimas stilius 
su jai būdingomis puošmeno
mis, kurios patraukia skaity
tojus ir žadina dėmesį ją is
torijoms. Gerais idealiais is
torikais laikomi ne tik para
šiusieji giliai mokslines isto
rijas, bet ir literatams būdin
ga kalba.

Istorikai literatai
Ryškiausias pąyyzdys gar- , 

saus istoriko ir kartu litera
to buvo prancūzas Fustel de 
Coulanges (1830-1889), auto
rius labai žinomų veikalų: “Se
novės miestas” (verstas į lie
tuvių kalbą D. J. Blyno), ir “Se
novės Prancūzijos instituci
jos”. Aukštos kokybės ir lite
ratūrišku stiliumi garsėja ir 
senas anglo E. Gibbono (1737- 
1794) veikalas “Romos imperi
jos nuosmukis ir žlugimas”. 
Nemaža yra ir naujaisiais lai
kais puikiu literatūrišku sti
liumi parašytų istorijų.

Mes, lietuviai, turėjome eilę 
istorikų, bet neturėjome tokių, 
kurie būtų rašę, kaip V. Krėvė, 
A. Vienuolis-Žukauskas ar da
bar rašąs B. Raila. Iš nepri
klausomos Lietuvos išsimoks
linusių istorikų turime tik vie
ną istoriką su literatūriška 
gyslele, būtent S. Sužiedėlį. 
Jis ne tik lanksčiai valdo lie
tuvių kalbą, bet ir geba rašyti 
literatams savitu stiliumi. 
Kaip istorikas lengvu, vaizdin
gu, literatūrišku stiliumi jau 
1930 m. rašė jis apie Vytautą 
šio kunigaikščio jubiliejiniais 
metais. Tremties gyvenimo są
lygomis (1947) S. Sužiedėlis 
išleido trumpą monografijėlę 
(30 p.) “Šventas Kazimieras”. 
Ją rašė istorikas pasidaręs 
lyg novelininku, vaizdavęs Ka
zimierą, perkeltą į idėjinę sfe
rą, kaip tikrąjį šventąjį.

Čia aptariamasis kūrinys 
“Šventas Kazimieras” (1983) 
parašytas istorinėje plotmė
je su autoriui būdingu litera
tūrišku stiliumi ir kalba.

Sužiedėlis rašė apie Šv. Ka
zimierą vedinas dviem tiks
lais: pavaizduoti jo gyvenimą, 
ypač jo laiko politiką ir kar
tu parodyti jo dorybes ir ke
lią, vedusį jį į šventojo garbę. 
Tad tinka apžvelgti kalbamą 
monografiją šiais dviem at
žvilgiais.

Aukštojoje politikoje
Kaip populiariai monogra

fijai dera, autorius vaizduo
ja Kazimiero gyvenimą šeimos 
aplinkoje genetiškai. Pradeda 
nuo senelio Jogailos, primin
damas jo krikštą ir vedybas, 
einant 36 metus. Minint Jogai
los metus, būtų tikę paminėti 
ir Jadvygos metus — 12. Vaiz
dui pagyvinti nevengiama iš
kelti ir, rodos, pašalinių smulk
menų. Pvz. kalbant apie Kazi
miero ir austrės imperatoriaus 

dukters Elzbietos vedybas, 
randama reikalo pastebėti: 
“Kazimieras nelabai norėjęs 
ją vesti, nes iš portreto atro
džiusi nepatraukli” (10 p.).

Turinys išdėstytas 18-je sky
rių. 60 puslapių monografijo
je, gausiai iliustruotoje pie
šiniais, kiekvienam skyriui 
vidutiniškai tenka apie 2,5 pus
lapio. Skyriai išdėstyti chro
nologiškai, ir tuo būdu išlai
kytas genetiškas dėstymo bū
das.

Kazimieriniais metais rašy
toje įžangoje apžvelgiami da
bartiniai Šventojo minėjimai 
ir tuo įvedami skaitytojai į Ka
zimiero istoriją. Šiaip skyriais 
vis teikiami ryškūs Kazimiero 
gyvenimo vaizdai. Po pirmų tri
jų skyrių, kur pateikiami jo 
šeimos gyvenimo, ypač moksli
nimo vaizdai, seka jo politi
nės veiklos aprašymai. Prade
dama nuo labai prasikišančio 
epizodo, kuris autoriaus itin 
išradingai pavadintas — 
“Vengrijos sosto rakštis”. Čia 
pasakojama apie lietuvių-len
kų žygį Vengrijon 1470-71 m., 
užsimojusį įsodinti į valsty
bės sostą tryliktus metus ei
nantį Kazimierą. Trumpai, ryš
kiai atpasakotas epizodas, pa
naudojant daug platesnį Z. 
Ivinskio straipsnį (“Aidai” 
1958 m. 3 nr.).

Pažymėtini įmantrūs Sužie
dėlio samprotavimai, kuriais 
jis pradėjo pasakoti apie tą 
savitą karalaičio Kazimiero 
žygį: “Šv. Kazimieras buvo san
kabos žiedas pačių stambiųjų 
Europos dinastijų: Gediminai- 
čių (Geležinio vilko) ir Habs- 
burgų (Vanagų). Abi jos skė
tėsi į kitus kraštus, nešdamos 
savo giminės vardą ...” Šia 
proga ir mūsų autoriaus karto
jamas istorijos knygose paskli
dęs posakis: “Tesikauja kiti, 
o tu, laimi Austrija, veski”. 
Būtų galima autoriaus mintis 
pratęsti ir tvirtinti, kad besi- 
šakojant tom giminėm XV š. 
Gediminaičiai gavo pirmeny
bę, kai jų valdos išsitiesė nuo 
Maskvos apylinkės iki Adrijos, 
kai Vengrijos karalius Gedimi- 
naitis Vladislovas pirktinai 
prisijungė Dalmatiją. Todėl 
dabartinis Miuncheno univer
siteto profesorius K. Zernack 
galėjo pavadinti Rytų Vidurio 
Europos istoriją XV š. Jogai- 
laičių (mūsiškai būtų Gedimi- 
naičių) epocha. Šioje epochoje 
ir šv. Kazimierui teko veikti 
bei politikuoti.

Autorius įrikiuoja karalaitį 
Kazimierą į politinį gyvenimą 
ne tiek veikėju, kiek dalyviu 
skyriuje “Karaliaus palydo
vas”. Kalbama apie karaliaus 
keliones po Lenkiją bei Lie
tuvą ir jo atliekamas valsty
bines pareigas. Be Kazimiero, 
tėvą lydėjo ir kitas sūnus — 
Aleksandras. Pats karalius pa
liko Lietuvoje, išsiuntęs sū
nų Kazimierą valdyti Lenki
jos.

Toliau pateikiamas skyrius 
“Lenkijos valdytojas”. Pasako
jama apie jo taupų ūkio tvar
kymą, apie santykius su popie
žiumi, apie įsigytą teisę skir
ti vyskupus, paminima jo poli
tika nesikišti į kovas Vengri
joje. Skyrius baigiamas Rusi
ja, kur pradėjo valdyti Jonas 
III, pasinešęs kurti imperiją. 
Trumpai, ryškiai pabrėžiamas 

Jono III, caro titulu pasivadi
nusio, užmojis, kurį tuojau 
pajuto ir Lietuva.

Iš Lenkijos Kazimieras per
keliamas į Lietuvą ir vaizduo
jamas veikiąs nuo 1483 m. pa
vasario tėvo pavaduotoju. Ne 
ką autorius tegalėjo papasako
ti apie Kazimiero paskutinius 
9 mėnesius gyvenimo ir veik
los Lietuvoje, nes “neliko šal
tiniuose žymesnių pėdsakų”. 
Istorikas pradeda pasakoti 
apie Kazimiero buvojimą Vil
niuje istoriniu pagrindu su
sikurta vizija: “Vilnių pasie
kė gegužės mėnesį. Lietuvos 
sostinė tada dar nebuvo erd
viau išsistačiusi. Miestas ne
dideliu puslankiu glaudėsi 
prie didžiojo kunigaikščio pi
lies kiemo. Jį supo kalvos, ap
augusios medžių kuokštėmis. 
Pašlaitėmis sklido alpus žie
dų kvepėjimas. Iš Vilniaus ke
liaujant į Trakus, pakelėse 
dvelkė liepų medumi. . . Šv. 
Kazimieras jautėsi silpnas, it 
lepus pavasario žiedas: tokios 
dar jaunos buvo jo dienos ir 
tos paskutinės. Paskutinį kar
tą jis viešėjo Lietuvoje” (29- 
30 p.).

Neturint konkrečių žinių 
apie Kazimiero veiklą Vilniu
je, tenkinamasi legendomis, 
turbūt vėliau užrašytomis, kai 
jis jau šventuoju buvo pripa
žintas. Su geru pagrindu Su
žiedėlis atmeta kai kuriuose 
veikaluose kartotą žinią, kad 
Kazimieras įtaigavęs tėvą 
drausti ortodoksams statyti 
bei taisyti cerkves Vilniuje 
ir kitur. Jis teisingai pastebi, 
kad teisės katalikų ir ortodok
sų buvo sulygintos jau XV š. 
pirmoje pusėje (Žygimanto 
Kęstutaičio privilegijos). Bū
tų verta šios sukakties proga 
smulkmeniškai panagrinėti, 
kaip ir iš kur kilęs tas Šven
tajam priskirtas nuosprendis.

Skyriumi “Tėvo pavaduoto
jas Lietuvoje” baigiamas Kazi
miero visuomeninės bei poli
tinės veiklos aprašas, kuris 
viduramžių šventųjų ir vienuo
lių gyvenimuose vadinamas 
“aktyviu gyvenimu” (vita ac- 
tiva). Kiek daugiau vietos ski
riama vadinamajam kontemp- 
liatyviniam gyvenimui (vita 
contemplativa). Šis Kazimiero 
gyvenimas, ryšium su jo laido
tuvėmis, amžino poilsio vieto
mis ir perkėlimais, vaizduo
jamas aštuoniuose skyriuose. 
Pasakojama, galima sakyti, ab 
ovo, kaip vystėsi Šv. Kazimie
ro garbinimas. (Bus daugiau)

KOTRYNA GRIGAITYJE

Jei pavasaris
Jei pavasaris būtų ankstybas, 
susišaukščiau paukščius 
iš kraštų tolimų.
kad skambėtų giesmė virš sodybų 
po arimais kombainų rūsčių. 
Paprašyčiau aš grumstą prie kelio, 
kad prabiltų savąja kalba: 
kur išėjo pravirkę Smuikeliai, 
ko raudojo visa Lietuva?!
Dairausi laukų plačiuos plotuos: 
kur mano gimtieji namai?
Atsiliepia akmuo ašarotas: 
čia suposi vygė kadais . . . 
Jei pavasaris būtų ankstybas . . . 
Su žaibo pirmuoju žvilgsniu, 
atsilieptų užartos sodybos 
ir žemė sukniubus virš jų.

SLAVA ŽIEMELYTĖ
Mišrus torontiečių choras 

“Volungė”, sudarytas iš balsin
gų jaunosios kartos daininin
kų ir vadovaujamas muzikės 
Dalios Viskontienės, jau yra 
pagarsėjęs savo koncertais ne 
tik Kanadoje, bet ir JAV-se. 
Paruošęs lietuviškų dainų re
pertuarą, “Volungės” choras 
ryžosi didesniam užmojui, bū
tent kompozitoriaus Gabrie
liaus Faure sukurtom Mišiom 
“Requiem”. Tą kūrinį “Volun
gė” atliko net trijose švento
vėse praėjusios gavėnios metu 
drauge su kanadiečių švento
vės “All Saints” choru (15 na
rių).

Pirmą kartą abu chorus gir
dėjau balandžio 13 d. Prisikė
limo šventovėje, diriguojant 
muz. D. Viskontienei. Antrą 
kartą girdėjau tik vieną “Vo
lungę” giedant Lietuvos kan
kinių šventovėje Anapilyje ba
landžio 15 d. per 11 v.r. pamal
das. Dirigavo D. Viskontienė. 
Trečią kartą girdėjau jungti
nį ir “Volungės”, ir “All Saints” 
chorų giedojimą balandžio 20 
d. “All Saints” šventovėje, kur 
jį lydėjo nedidelis styginis or
kestras. Dirigavo du jauni mu
zikai baigę Toronto muzikos 
konservatorijos dirigavimo 
klasę.

“Requiem” Mišios buvo pa
rinktos dėl jų tinkamumo mi
nėtų chorų balsams ir sudė
čiai. Kadangi tai buvo dide
lis užmojis, teko įtemptai pa
dirbėti bene pusantrų metų.

“Offertorium” ir “Libera me” 
buvo atlikti lengvo tembro ba
ritono, o “Pie Jesu” — berniu
ko soprano (kompozitoriaus 
taip parašyta). Tai labai tiko 
Mišių nuotaikai.

Kūrinio atlikimas, interpre
tacija, pasisekimas, labai daug 
priklauso nuo dirigento. Tas 
pats kūrinys, diriguojamas 
skirtingų vadovų, skirtingai ir 
skamba. Muzikės Dalios Vis
kontienės vadovybėje “Re
quiem” skambėjo pasigėrėti
nai: galėjai pastebėti jautrią 
interpretaciją ir nepaprastai

Ramune dešimtmetis
Prof. Antanas RŽupūnas-Pap- 

lauskaš, ilgus metus dėstęs 
pedagoginius mokslus Otavos 
universitete, garsėjo tarptau
tinėje plotmėje savo paskaito
mis, straipsniais, knygomis. 
Šiemet sueina 10 metų nuo jo 
mirties. Tą sukaktį rengiasi 
paminėti pirmiausia Otavos 
universitetas savoje koply
čioje gegužės 11 d. specialio
mis pamaldomis, kurias laikys 
buvę jo kolegos profesoriai 
kunigai. Akademinis minėji
mas numatytas rudenį, kai stu
dentai grįš iš atostogų. Pla
nuojamas ir Velionies paliktų 
raštų išleidimas. Iniciatyvos 
imasi jaunesnieji jo kolegos. 
Jų planus sulaiko sunkėjant! 
finansinė universitetų būklė.

Velionies našlė dr. Marija 
Ramūnienė, pagerbdama savo 
vyrą, mirties dešimtmečio 
proga paskyrė $1000 stipendi
ją Ilinojaus universiteto stu
dentui ar studentei, rašantiem 
daktaro disertacijas, kurio
se būtų gvildenamos prof. A. 
Ramūno idėjos, susijusios su 
visuotiniu žmogaus ugdymu. 
Kitą $1000 ji paskyrė LK moks

Kazimierinės Dariaus Lapinsko - Kazio Bradūno operos “DUX MAGNUS” 
aprangos eskizai: karalius ir Vilniaus vaivada. Projektas - dail. Ados Kor- 
sakaitės-Sutkuvienės. Operos premjera bus Toronte š. m. rugsėjo 1 ir 2 d.d.

švarų frazių išbaigimą. To šiek 
tiek trūko “All Saints” švento
vėje, kur dirigavo jauni muzi
kai kanadiečiai. Jų trūkumų 
negalėjo pridengti nei galingi 
vargonai, nei styginis orkest
ras.

Muzikas Jonas Govėdas, var
gonais lydėjęs “Volungės” at
liekamą “Requiem", savo užda
vinį puikiai atliko.

Už minėto muzikinio kūri
nio paruošimą bei atlikimą 
nuopelnai tenka ne tik D. Vis
kontienei, bet ir volungie- 
čiams, paaukojusiems ilgas va
landas tam iškiliam kūriniui 
ir visuomenei. Malonu išgirsti 
šventovėje didesnio masto ge
rai paruoštą kūrinį. Tikėki
mės, kad ir ateityje “Volungė” 
paruoš vėl ką nors panašaus.

Sol. ALGIS GRIGAS, kuris su Met
ropolitan operos soliste MARALIN 
NISKA ir jos vyru smuikininku 
WILLIAM MULLEN atliks meninę 
programą “Draugo” koncerte gegu
žės 20 d. Los Angeles mieste, kur 
bus įteikta premija rašytojai ALEI 
RŪTAI, laimėjusiai “Draugo” 
romano konkursą. Akompanuos 
muz. ALVYDAS VASAITIS. Sol. A. 
Grigas yra pasirašęs sutartį su sim
foniniu orkestru “Philharmonia 
Hungarica” padaryti plokštelės 
įrašus V. Vokietijoje. Be to, jis š. m. 
liepos 31 d. Miunsteryje, V. Vokieti
joje, atliks du pagrindinius vaid
menis — boso ir baritono A. Kalni
nio operoje “Banuta”

lo akademijai, $200 —“Tėviš
kės žiburiams”, kuriuose Ve
lionis bendradarbiavo, $100 — 
lietuvių kapinėms Anapilyje, 
kur Velionis yra palaidotas.

Atsiųsta paminėti
Karolis Milkovaitis, SAULĖTE

KIŲ UPĖS. Eilėraščiai. Viršelis 
— Jono Paštuko. Leidėjas — Poezi
jos mėgėjų ratelis. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė (4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, USA). Chi
cago 1984 m., 99 psl. Kaina — $5.00.

Rev. Pranas Dauknys, THE RE
SISTANCE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA 
AGAINST RELIGIOUS PERSE
CUTION. Dissertatio ad lauream 
in facultate s. theologiae aprud 
pontificiam universitatem s. 
Thomae de urbe. Rome 1984, p. 183.

PRANAS DOMŠAITIS by Elsa 
Verloren Van Themaat. South 
African Art Library under the 
auspices of the South African 
National Gallery. General Editor 
Charles Du Ry. Second edition 
financed by the Lithuanian Insti
tute of Fine Arts, a subsidiary of 
the Lithuanian Foundation, Inc. 
C. Struik Publishers, Cape Town.
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d h III llihl lt VEIKLOJE
“Aušros” šimtmečiui skirtą ro

manų konkursą buvo paskelbęs 
Klivlande leidžiamas savaitraštis 
“Dirva”, patiems autoriams leis
damas pasirinkti temas. Iki pasku
tinės datos 1983 m. gruodžio 31 
d. konkursui buvo gauti šeši ro
manai. Galutinį sprendimą balan
džio 10 d. posėdyje padarė vertin
tojų komisijos pirm. Balys Augi
nąs, nariai — Vacys Kavaliūnas 
ir Aleksas Laikūnas. Balsų dau
guma pasisakyta už Aušrinio sla
pyvardžiu pasirašytą romną “Auš
ra Paliūnuose”. Atplėšus voką, 
paaiškėjo, kad premijuoto roma
no autorius yra Vytautas Alantas. 
Jam $2.500 premiją gegužės 26 d. 
įteiks jos mecenatas Simas Kašc- 
lionis Klivlande, kai ten vyks aš
tuonioliktasis Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos seimas. “Dirva” 
turi teisę premijuoto romano iš
traukas skelbti savo puslapiuose 
ir jį visą išleisti atskira knyga be 
papildomo atlyginimo autoriui. 
Nepremijuotų romanų rankraščiai 
bus grąžinti autoriams, gavus jų 
adresus.

Niujorkiečiui dail. Albinui Els- 
kui buvo skirta kovo 23 d. Čika
gos ateitininkų sendraugių sureng
ta vakaronė Jaunimo centro ka
vinėje. Jis yra pasižymėjęs vitra- 
žistas, kurio vitražai puošia daug 
šventovių bei muziejų. Vakaronės 
dalyvius pasveikino ateitininkų 
sendraugių Čikagos skyriaus pirm, 
inž. K. Pabedinskas, su svečiu iš 
Niujorko supažindino dail. dr. M. 
Gaižutienė. Dail. A. Elskus skai
tė paskaitą apie vitražo meno rai
dą nuo viduramžių iki dabartinių 
laikų, pirmojoj daly plačiau pa
liesdamas milžiniškos apimties 
vitražus šventovėse. Antrojoje 
dalyje kalbėjo apie savo naujau
sius kūrinius — mažesnio ploto 
vitražus, pasižyminčius nuosta
biomis spalvomis bei detalėmis. 
Savo vitražų dail. A. Elskus ne
galėjo atvežti Čikagon, bet jų 
grožį atskleidė atsivežtos ir va
karonės dalyviams parodytos 
skaidrės. Dail. A. Elskus, gimęs 
Kaune 1926 m., yra baigęs Frei- 
burgo meno mokyklą, 1949-52 m. 
dirbęs vitražų studijoje Čikago
je. Nuo 1953 m. gyvena ir kuria 
Niujorke, dirba dėstytoju Ford- 
hamo universitete, bendradar
biauja amerikiečių dailės leidi
niuose.

Petro Viščinio vadovaujamos 
radijo valandėlės “Laisvės var
pas” trisdešimtmetis Bostone ko
vo 24 d. paminėtas trijų iš Ham
burgo, V. Vokietijos, atvykusių 
menininkų koncertu — sol. Vili
jos Mozūraitytės, mezzo-soprano, 
smuikininko Michael Kollars ir 
pianistės Ramintos Lampsatytės- 
Kollars. Si trijulė Bostono lietu
vius aplankė pirmą kartą, atvy
kusi koncertuoti JAV universite
tuose ir kolegijose. Šešiomis J. 
Brahmso dainomis koncertą pra
dėjo dainavimo studijų dar nebai
gusi sol. V. Mozūraitytė. Abu 
instrumentalistai programon įsi
jungė J. Brahamso sonata smui
kui ir fortepijonui. Visa trijulė 
atliko C. Iveso “Saulėtekį”, anks
ti mirusios K. Brundzaitės “Dvi 
raudas” J. Degutytės žodžiais, 
smuikininkas ir pianistė — O. Ba
lakausko kūrinį “Kaip marių ban
gos prisilietimas”, sol. J. Mozū
raitytė — tris satyrinius V. Bar
kausko paveikslėlius A. Pabijūno 
tekstu — “Raginimai”, “Varlė ir 
jautis”, “Norai”. Koncertą užbai
gė sol. V. Mozūraitytė keturio
mis J. Gruodžio harmonizuoto
mis liaudies dainomis, M. Kollars 
— Paganinio kūriniu vienam 
smuikui.

Čikagos “Margučio” koncerte 
kovo 25 d. programą atliko sve
čiai iš V. Vokietijos — sol. V. Mo
zūraitytė, smuikininkas M. Kol
lars, pianistė R. Lampsatytė-Kol- 
lars, girdėti pernykščiame “Mar
gučio” koncerte, ir prie jų prisi
jungęs mimas iš Paryžiaus Zigmas 
Banevičius. Jis ir pradėjo koncer
tą tokiais pantomimos kūriniais, 
kaip “Peteliškė”, “Medis”, “Val
kata”, “Ilgesys”, “Esu žmogus”, 
“Žilvinas”, “Džiazo improviza
cija". Sol. V. Mozūraitytė, kovo 
24 d. su smuikininku M. Kollars 
ir pianiste R. Lampsatyte-Kollars 
koncertavusi Bostono lietuviams 
ir ten vengusi operų arijų, čika- 
giečiams atsilygino mezzo-sopra
nui skirtomis arijomis iš C. W. 
Glucko “Orfėjaus ir Euridikės”, 
P. Čaikovskio “Eugenijaus Onegi
no”, C. Saint-Saenso “Samsono ir 
Dalilos”. Prie arijų ji pridėjo še
šias VI. Jakubėno ir Br. Budriū- 
nio harmonizuotas liaudies dainas. 
Smuikininkas M. Kollars pakarto
jo Bostone atliką O. Balakausko 
kūrinį “Kaip marių bangos prisi
lietimas”.

Naujose Vilniaus dailės paro
dų rūmų salėse surengta latvių 
dailininkų skulptūros paroda. 
Apie šimtą skulptūrų jai parūpi
no grupė viduriniosios kartos 
skulptorių, pridėdama ir mažo
sios plastikos darbų — medalių. 
Parodą atidarė Lietuvos dailinin
kų sąjungos valdybos pirm. prof. 
K. Bogdanas.

Dramos teatro veteranė Poten
cija Pinkauskaitė po ilgos ir sun
kios ligos mirė balandžio 9 d., su
laukusi 85 metų amžiaus. Velio
nė, gimusi Joniškyje, vaidinti 
pradėjo Rygoje gyvenusių lietu
vių spektakliuose. A. Sutkaus va
dovaujamą dramos studiją baigė 
1922 m. Kauno dramos teatre dir
bo 1925-31 m., Šiaulių teatre — 
1931-35 m. ir 1939-59 m., Klaipė
dos teatre — 1935-39 m. Buvo su
kūrusi nemažai įsidėmėtinų vaid
menų. Nuo 1959 m. dirbo raiškio
jo skaitymo dėstytoja pedagogi
niame Šiaulių institute, ruošė 
jaunuosius aktorius, talkino sa
viveiklininkams.

Rašytojos Bronės Buivydaitės 
muziejų Anykščiuose siūlo įsteig
ti trys anykštiečiai — Milda Telks
nytė, Romualda Bražėnienė ir Vy
gandas Račkaitis. Esą B. Buivy- 
daitė, mirusi š. m. sausio 29 d., 
savo namelyje paliko rankraščius, 
knygas, laiškus, kurie gali sudo
minti literatūros tyrinėtojus. Siū
lytojai nuogąstauja, kad ši me
džiaga gali pasklisti į įvairias pu
ses, patekti į jos atminimo išsau
gojimu nesuinteresuotų asmenų 
rankas. Muziejui geriausiai tiktų 
bent vienas kambarys velionies na
melyje. B. Buivydaitės atminimo 
ir literatūrinio palikimo saugo
toju galėtų tapti memorialinis 
vysk. A. Baranausko ir A. Vienuo- 
lio-Žukausko muziejus.

Mišrus Kauno choras, savo re
pertuare turintis daug lietuvių 
kompozitorių kūrinių, pastaruo
ju metu pradėjo rengti atskirus 
lietuvių muzikos koncertus. Vie
name koncerte Vilniuje Kauno 
choras atliko rečiau girdimas J. 
Naujalio dainas — “Ar skauda šir
dį", “Man liūdna”, “Sudie”, “Lie
tuva brangi”, “Už Raseinių ant 
Dubysos”, “Burtai”, “Vasaros 
naktys”, “Pavasaris”, “Jaunimo 
giesmė”. Šiame koncerte jaunai 
kompozitorei A. Žigaitytei atsto
vavo: trijų dalių triptikas “Iš toli 
sugrįžus”, daina “Šešiolikmečiai", 
dvi chorinės poemos “Nemunas” 
Justino Marcinkevičiaus žodžiais. 
Koncertą užsklendė choriniai R. 
Žigaičio kūriniai — “Ąžuolas” 
ir “Alyvų šakelė” iš oratorijos 
“Atminimo varpai”, “Žemės pa
šventinimas”, “Tyla”, “Pavasa
ris”, liaudies daina “Išjojo, jojo”. 
Dirigavo choro vadovas P. Binge
lis. Antras lietuvių muzikos kon
certas Vilniuje buvo skirtas A. 
Bražinsko ir B. Borisovo kūri
niams. A. Bražinskui skirtoje pir
moje dalyje skambėjo “Upele 
Šventoji”, “Leliumai”, “Poeto 
Širvio atminimui”, “Žemaičių 
plentas”, “Penkios baladės”. Kon
certas užbaigtas B. Borisovo pen
kių dalių simfonija mišriam cho
rui ir vargonams “Rekviem-XX”. 
Jos atlikiman įsijungė vargoninin
kas B. Vasiliauskas.

Pirmą kartą Lietuvoje buvo 
surengtas aukštesniųjų muzikos ir 
kultūros mokyklų moksleivių est
radinio dainavimo konkursas. 
Baigminiame jo rate Vilniuje ko
vo 17 d. susitiko septyni solistai 
ir trys duetai. Jų laukė du lengvo
sios muzikos orkestrai: Lietuvos 
televizijos ir radijo, vadovauja
mas A. Končiaus, ir J. Tallat-Kelp- 
šos aukštesniosios muzikos mo
kyklos Vilniuje su savo vadovu T. 
Sadausku. Kiekvienas konkurso 
dalyvis turėjo atlikti po vieną dai
ną su kiekvienu orkestru. Iš viso 
programon buvo įjungta 20 dainų. 
Didžiąją jų dalį sudarė populia
rios lietuviškos estradinės dainos. 
Vieną savo dainą “Pienė”, sukur
tą D. Sirutytės tekstu, buvo atsi
vežusi panevėžietė R. Bagdonai
tė, dainavusi duete su F. Štanke- 
lyte. Konkurso lauretus paskelbė 
vertintojų komisija, vadovauja
ma Vilniaus operos baritono Kos
to Šilgalio. Dvi pirmąsias vietas 
solistų grupėje laimėjo Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyk
los atstovės — absolventė I. Ze- 
lenkauskaitė ir ketvirtokė R. Mi- 
ronaitė, dvi antrąsias — Vilniaus 
kultūros mokyklos trečiokė D. 
Tamašauskaitė ir Vilniaus J. Tal
lat-Kelpšos muzikos mokyklos 
trečiokė R. Kuzavaitė. Duetų 
grupėje pirmoji vieta teko jau 
minėtos J. Tallat-Kelpšos mokyk
los ketvirtokėms — A. Šaparny- 
tei ir V. Malakaitei. Konkurso 
lauretams įteikti I, II ir III laips
nio diplomai bei atminimo meda
liai. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 9 %
180-185 d. termin.ind............. 9’/«%
term, indėlius 1 metų............. 91/z%
term, indėlius 2 metų................10 %
term, indėlius 3 metų............. 101/«%
pensijų s-tą............................  10 %
spec. taup. s-tą...................... 8 %
taupomąją s-tą........................ 73/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

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

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

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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)

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.

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS 
------------------------o-----------------------------

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

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

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

PROGRESS

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, , _ __

Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE 

296 Brock Avenue _ . _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

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

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

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

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FIL TSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

EDVARDAS MACIJAUSKAS, laimėjęs premiją Toronto lietuvių filatelis
tų draugijos pašto ženklų parodoje už pilną rinkinį Lietuvos pašto ženklų 
su vyčio antspaudu Nuotr. K. Raudžio

Boikotuos sovietai olimpiadą?
K. BARONAS

Paėmęs į rankas vilniškį “Spor
tą”, visuoment paskutiniame psl. 
randi straipsnius ar žinutes apie 
pasiruošimo darbus olimpiadai. 
Paprastai ilgesniuose straips
niuose iškeliami neigiami orga
nizacinio komiteto darbai, impe
rialistiniai ir komerciniai jo 
tikslai, primenant, kad olimpi
niai žaidimai turėtų tarnauti vi
so pasaulio jaunimo susiartini
mui sportinės kovos dvasioje.

Gražūs vilniškio laikraščio 
“Sportas” žodžiai (dažniausiai 
TASSo vertimai) tarnauja tik pro
pagandiniams tikslams, kadangi 
Sov. Sąjungos ir jos satelitų spor
to vadovai siekia nustelbti va
kariečių sportininkų laimėjimus 
ir tuo įrodyti komunistinės sis
temos pranašumą.

Europos spaudoje pasirodė ži
nios, kad Sov. Sąjunga su savo 
satelitais gali boikotuoti olim
pinius žaidimus. Kodėl? Maskva 
skundžiasi, kad rengėjai negali 
užtikrinti jos sportininkams sau
gumo, reakcionieriai stengiasi 
jos sportininkus įvairiom vilio
nėm pasilikti JAV-se.

Atrodo, kad pastaroji “baimė” 
kyla dėl baltiečių įsteigto komi
teto. Jo tikslus jau anksčiau esu 
minėjęs “TŽ”.

Su džiaugsmu taip pat turiu pra
nešti, kad ir JAV karių dienraš
tis “Stars and Stripes” apie šj bal
tiečių komitetą išspausdino platų 
straipsnį, pridėdamas pabaigoje, 
kad JAV-se vyrauja nelabai pa
lankios nuotaikos sovietinių spor
tininkų atvykimui. Mat su sporti
ninkais keliauja daug šnipų, ku
rie stengsis užmegzti naujas pa
žintis su įvairių sričių specia
listais. Jie atvyksta anksčiau ne
va paruošti sportininkams nakvy
nių. Į JAV-es norėjo atvykti vie

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

apklausinėdama asmenis, or
ganizacijų atstovus, priimda
ma pasiūlymus. Iš numatyto 
$21,8 milijono biudžeto komi
sija jau išleido $10 milijonų. 
Vien tik jos pirm. D. Macdo- 
naldas už darbo dieną gauna 
$800. Brangūs ir kiti komisi
jos nariai. Kaip ir buvo tikė
tasi, pranešime nėra padaryta 
jokių konkrečių pasiūlymų. 
Kalbama bendrybėmis, kurios 
yra žinomos kiekvienam kraš
to ekonomija susirūpinusiam 
kanadiečiui. Kas gi pvz. ne
žino, kad didžiausią problemą 
Kanadai sudaro rekordinis ne
darbas, kad reikės didesnės 
prekybos su užsieniu, kad ne
bus galima gyventi taip leng
vai kaip pastarajame dešimt
metyje, kad reikia kitokių prie
monių ekonomijai tvarkyti? 
Savo pasiūlymus komisija ža
da padaryti baigminiame pra
nešime. Kritikams jau seniai 
aišku, kad ekonominius spren
dimus turi daryti ne brangiai 
apmokama karališkoji komisi
ja, o pati Kanadą valdanti vy
riausybė.

Generalinis Jugoslavijos kon
sulas S. Seferajus Vankuve
ryje atsistatydino iš savo pa
reigų ir paprašė Kanadą jam 
suteikti ateivio teises. Ofi
cialiai teigiama, kad konsulo 
S. Seferajaus atsistatydini
mas ir pasilikimas Kanadoje 
yra asmeninio pobūdžio, ne
susietas su politika. Kitokios 
nuomonės yra Kroatijos žmo
gaus teisių komitetui Toron
te vadovaujantis dr. J. Gamų- 
linas, S. Seferajaus atsista
tydinimą laikantis grynai po
litiniu. Pasak jo, S. Seferajus 
pasitraukė dėl albanų kilmės 
jugoslavų persekiojimo savo 
tėvynėje.

Gallupo institutas, tiriantis 
kanadiečių nuomonę įvairiais 
klausimais, panoro sužinoti, ar 
jie pasirinktų branduolinį 
karą laisvei ginti, ar gyveni
mą komunistinio režimo sant
varkoje. Atominį karą pasirin

nas “sporto” atstovas, tačiau Dė
dės Šamo ambasada Maskvoje ne
davė jam vizos, nes pasirodė, kad 
šis “sportininkas” yra aukštas 
KGB pareigūnas, jau anksčiau iš
prašytas iš JAV ir Anglijos.

Balandžio 6-7 d.d. Sov. Sąjun
gos olimpinio komiteto pirminin
ko M. Gramovo ir R. Vokietijos 
pirmininko M. Ewaldo iniciaty
va Maskvoje buvo sušauktas visų 
satelitinių valstybių olimpinių 
komitetų posėdis. Jau jo išvaka
rėse TASS pabėrė eilę “deiman
čiukų”, puldamas JAV vyriausy
bę, leidžiančią krašte steigti 
reakcionieriškas organizacijas 
(TASS bijo ištari baltiečių var
dą!) ir tuo būdu pažeidžiančią 
olimpinių žaidynių chartą. Esą 
juo arčiau žaidynių, juo stipres
nė darosi priešsovietinė veikla. 
TASS puola ir tarptautinį olimpi
nį komitetą IOC. Esą jis nemato, 
kad amerikiečiai žaidynes nori 
išnaudoti tik politiniams tikslams.

Klausydamas savo “vyresnio 
brolio” ir R. Berlynas stipriai 
puolė IOC, pareiškdamas, kad ši 
tarptautinė sporto organizacija 
privalo tarti savo žodį idant Los 
Angeles žaidynėse vyrautų tikra 
olimpinė atmosfera.

Balandžio 8 d. vokiečių spauda 
ir radijas pranešė, kad visai R. 
Europos televizijai “Intervision” 
Los Angeles konferencijoje atsto
vavo Henrikas Juškevičius, Sov. 
Sąjungos olimpinio komiteto na
rys, įmokėdamas Europos televi
zijos sąjungai 1,5 mil. dol., t.y. 
pusę sutartyje numatytos sumos. 
Šis vilnietis ir 1980 m. Maskvos 
olimpiadoje vadovavo visoms te
levizijos transliacijoms. Jis Sov. 
Sąjungoje žinomas kaip geriau
sias šios srities žinovas.

Pažymėtina, kad Sov. Sąjunga į 
olimpinių kandidatų sąrašą įtrau
kė 23 Lietuvos sportininkus.

ko 32% apklaustųjų, komuniz
mą — 34%, neapsisprendusių 
buvo taip pat 34%. 1982 m. 
branduolinį karą rėmė 40%, 
gyvenimą po komunizmo spar
nu — 25%, neapsisprendusių 
ir tada buvo 34%. 1962 m. ty
rimuose branduolinio karo 
rėmėjų buvo 65%, komunizmo
— tik 11%, neapsisprendusių
— 24%. Atrodo, įtakos kana
diečių nuomonei turėjo komu
nistinei propagandai naudo
jamas posakis: “Better red 
than dead”.

II D. karo dienas priminė 
pilnas karo veteranų privi
legijų suteikimas kariams, 
tarnybą tada atlikusiems Prin
co Edvardo saloje. Lig šiol 
tokios teisės būdavo pripa
žįstamos tik tiems, kuriems 
teko būti karo zonoje arba 
plaukti laivais, kuriuos galė
jo sunaikinti priešas pavojin
guose vandenyse. Šį klausimą 
Kanados parlamente iškėlė 
A. Mckinnon, atstovas iš Bri
tų Kolumbijos sostinės Vik
torijos Vankuverio saloje. 
Pasak jo, veteranai, atlikę ka
ro tarnybą Princo Edvardo sa
loje, neturėjo jokio pavojaus. 
Nebent kuris girtas galėjo nuo 
laivo-kelto nukristi į šaltą 
vandenį, kai buvo vežamas sa
lon ar iš jos. Esą logiškesnis 
būtų pilnų veteranų teisių rei
kalavimas tų karių, kuriems 
karo tarnybą teko atlikti Van
kuverio saloje. Jie taip pat be 
jokio pavojaus per siaurą są
siaurį iš Vankuverio plaukda
vo salon, grįždavo Vankuverin. 
Tačiau istorinis faktas liudi
ja, kad Vankuverio salą 1942 
m. apšaudė povandeninis Ja
ponijos laivas, o Princo Ed
vardo sala nesusilaukė nė vie
no patrankos šūvio iš Vokie
tijos povandeninių laivų.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

Skautų veikla
• Nuolatinis rėmėjas P. Gul- 

binskas paskyrė Romuvai $100 ir 
taip pat Romuvai $50 — vietoj gė
lių, mirus a.a. L. Kalinauskui. 
Skautiškas ačiū.

• Šių vadovybės rinkimų man
datai suteikia teisę brolijos, se
serijos ir ASS dalyviams balsuo
ti už vyr. skautininką, vyr. skau- 
tininkę ir ASS vadijos pirmininką 
bei atitinkamus tų šakų garbės 
gynėjus ir pavaduotojus. Kandi
datų siūlymas — iki liepos 15 d.

• Romuvos stovyklos progra
mos reikalais posėdis šaukiamas 
gegužės 7 d., 7.30 v.v. skautų būk
le. Stovykla — liepos 28 - rugpjū
čio 11 d.d.

• Žiemos laikotarpio veiklos 
pabaigtuvės numatomos birželio 
2 d. bendra iškyla, kurią organi
zuoja “Šatrijos” tuntas.Č. S.

“Tėviškės 
žiburių”
aukotojai

$100: “Avys” — Užgavėnių ba
liaus Toronto Liet, namuose I 
premijos laimėtojai, L. Baltrū
nas; $72: J. Lukša; $60: Tony Ja- 
nel; $30: dr. G. Girdauskaitė-Sza- 
bo; $28: Vincas Ignatavičius; $27: 
J. Marčiukaitienė.

$25: E. Žuliai, Stasys Vaitkus, 
A. Kalvaitis, Jonas Lukoševičius, 
Britų Kolumbijos lietuvių medžio
tojų ir meškeriotojų klubas “Beb
ras”, Ona Spidell-Čerškutė, A. 
Obcarskis.

$23: V. Vaškelis; $20: A. M. Mi
siūnai, Jonas Šeperys, Augustas 
Venckus; $17: dr. K. G. Ambra
zaitis; $13: Pr. Mickus, $12: S. Koz
lowski; $11: Balys Čižikas; $10: 
Algis Štreimikis, John Baran, P. 
Kirstukas, Romas Dementavičius, 
Danutė Mogck (Mrs.); $8: Irena 
Klioris, Romas Zubrickas, Ona Ta- 
čilauskienė, Ignas Budrys, T. Gai
žauskas; $7: R. Barisa, Jonas Dau
gėla, J. Karosas, Pranas Gustys, 
Albina Buožienė, V. Jasiulionis, 
A. Gačionis, Jonas Adomaitis; $6: 
Valdemaras Šenbergas, Ignas Se
rapinas, B. Mašalaitienė; $5: Ona 
Vėlyvienė, Juozas Jurkus, Juozas 
Bajoraitis, Ona Puronienė.

$3: A. Kazanavičius, S. Vysku- 
paitienė, Antanas Zinaitis, Ste
pas Žaldokas, V. Vaidotas, Sigu
tė Rudienė, V. Čekanauskas, A. 
Mickus, Algis Kiaupa, Pranas 
Mackiala, J. Augis, Pranas Gluok- 
snys, Juozas Stukas, A. Vaškevi
čienė, A. Paškus, E. Šimaitienė, 
Alg. Simanavičius, S. A. Šergalis,
A. Pivoriūnas, M. Zakarevičius, Je
ronimas Jakelaitis, Antanas Jo
niką, Petras Meškauskas, P. Rui- 
kis, Kazys Ambrasas.

$2: J. Petrauskas, V. Kulmatic- 
kas, A. Pargauskas, V. J. Mačikū- 
nas, A. Biveinis, K. Dulkys, Kleo
pas Giedraitis, Antanas Jamdo- 
lis; $1: P. Kairys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė. 
$60: V. Juodelis; $46: Vincas Dir
sė; $40: E. Ažubalienė; $37: A. 
Svirplys; $35: Kęstutis Dubaus
kas; $32: R. Dirvelįs; $30: T. Fal- 
kauskas, Jonas Žiūraitis.

$27: S. E. Ginčauskas. Stasys 
Janusas, V. Miškinis, A. Rūkas, 
V. Pulkauninkas, J. L. Pužas, Bro
nius Jakutis, D. Puzeris, R. Stepu- 
laitis, B. Pakulis, A. Kudirka, A. 
Dudaravičius, Vai. Kutkevičius, 
Vladas Jokūbaitis.

$25: Tony Janel, dr. G. Girdaus- 
kaitė-Szabo, Petras Žemaitis, J. 
Rudaitis, R. Mitalas, dr. E. Birgio- 
las, Zigmas Labuckas, Aleksas 
Kikilas, S. Juozapavičius, Elena 
Dambriūnienė, A. Šmitas, Irena 
Mačerinskienė, Vytautas Bireta, 
Z. Gasiūnas, J. Lukša, M. Galinai- 
tis, Arvydas Krausas, P. Bigaus- 
kas, Adolfas Simonavičius, Mari
ja Šenferienė, dr. J. Sungaila, K. 
Tuba, Vladas Nakrošius, Vytas 
Pelda, Jonas Romikaitis, Juozas 
Ramas, A. Nausėdas, D. J. Didž- 
balis, H. Jasinskas, Vincas Ka- 
čergius, Vyt Alantas, R. Paškaus- 
kas, Z. Romeika, Stasys Rukša, 
Albinas A. Vaičiūnas, Juozas Va
liulis, S. Varanka, A. Trumpic- 
kas, Kęstutis I. Grigaitis, B. Krip- 
kauskienė, F. Bočiūnas, H. Matu- 
šaitis, V. Bliuvas, S. Fredas, Vy
tas Birštonas, Petras Česnulis, 
Vladas Makuza, J. Slivinskas, Eug. 
Spudas, Liuda Stulginskas, Algis 
Zubrickas, VI. Simanavičius, Pra
nas Seibutis, K. Strikaitis, G. Ši
maitis, A. Obcarskis, J. Pacevi- 
čienė, Ramutė T. Verikaitienė, B. 
Vitkus, Mary Vasil, J. Vilkaus- 
kas, Jonas Morkūnas, dr. R. Bara- 
kauskas, O. Evask-Ivaškienė, K. M. 
Lingis, Aldona Zailskaitė, dr. J. 
Kriaučeliūnas, Antanas Alkaitis,
B. Blekys, Danutė Vidžiūnienė, 
Albinas Artičkonis, Jonas Dobi
las, Algis Medelis, Danutė Mogck 
(Mrs.), Frank Baronaitis, Petras 
Augaitis, G. Gicius, Povilas Motie
jūnas, J. Baužys, M. Malinauskas, 
J. Karasiejus, Vladas Plečkaitis, 
L. Baltrūnas, Stella Mažeikienė, 
J. Vingelienė.

Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškai spaudai. Dėkoja
me ir tiems, kurie, siųsdami re
guliarią prenumeratą, prie $19 
prideda dar vieną dolerį ir pada
ro apvalų skaičių.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB AJI JI
TORONTO LIETUVIŲ f* 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------- ———------

MOKA:
9 % už 90 dienų term, indei. 
91/4% už 6 mėn. term, indėlius 
9'/s% už 1 m. term, indėlius

10 % už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą 
73/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IM A : 
už asmenines 
paskolas nuo............111/z%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 11’72%
2 metų ...................12 %
3 metų .................... 123/4%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

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

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7 

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

Į * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas 
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
■ duris, veidrodžius
f * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artičkonis 674-1068

Greitas ir tikslus patarnavimas!
URA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZJIIctptp Simpson’s, 176 Yonge St.,
Z IIIDICIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus



Spaudos bailins
Suvalkų trikampio lietuvių dovana “Tėviškės žiburiams ”

Metinis “TŽ” spaudos vaka- 
ras-balius balandžio 28 d. su
silaukė gausių dalyvių Anapi
lio salėje. Leidėjų vardu pro
gramą pradėjo pirm. dr. S. Če
pas, primindamas, kad tai 35- 
sis balius. Red. kun. Pr. Gai
da pasveikino visus dalyvius, 
pradėdamas nuo tolimiausių, 
būtent nuo Winnipego, kuriam 
atstovavo Eug. Kalasauskas. 
Iš Kingstono dalyvavo dail. A. 
Tamošaitienė, p.p. Reginos. 
Gausi delegacija buvo iš Del
hi, Ont., iš Hamiltono, St. 
Catharines, Oakvillės ir kitų 
vietovių. Daugiausia dalyvių 
buvo, žinoma, iš Toronto-Mis- 
sissaugos. Radaktorius taipgi 
paminėjo, kad dail. T. Valiaus 
simboliniam tėviškės žiburiui 
nešti realiame gyvenime per 
tuos 35-rius metus reikėjo dau
gybės rankų. Išreiškęs padėką 
visiems bendro darbo talkinin
kams bei rėmėjams, jis išreiš
kė viltį, kad ir ateityje “TŽ”, 
visuomenės remiami, galės 
spindėti ryškia lietuviška švie
sa.

Malonią staigmeną padarė 
Suvalkų trikampio lietuviai, 
atsiuntę “Tėviškės žiburiams” 
gražią dovaną — audinį su 
Lietuvos žemėlapiu ir su B. 
•Brazdžionio žodžiais iš “Šiau
rės pašvaistės”. Tą dovaną įtei
kė Vyt. Pečiulis ir ją atvežu
si Teresė Samulevičienė. Tai 
buvo padėkos ženklas už “TŽ” 
paramą kovoje už lietuviškas 
pamaldas Seinų bazilikoje. 
Jos ten dabar laikomos regu
liariai kiekvieną sekmadienį.

Dr. A. Pacevičius Kanados 
lietuvių fondo vardu tarė pa
sveikinimo žodį ir “TŽ” spaus
tuvės mašinų vajui įteikė 
$1000. Prie jo prisidėjo ir kiti 
aukotojai, kurie bus paskelbti 
atskirai.

Meninę programą atliko 
Klivlando lietuvių vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Babic
ko. Neseniai jisai dainavo to
je pačioje salėje per Vasario 
16 minėjimą, o “TŽ” spaudos 
baliuose dainavo bent tris kar
tus. Toronto-Mississaugos pub
lika mėgsta jo dainavimą, dai
nų parinkimą ir nelengvai pa

ts? leidžia nuo scenos. Ir šį kar
tą publika žavėjosi ne tik okte
to, bet ir jo solistės Irenos 
Grigaliūnaitės dainavimu, ku
riame pynėsi pramoginės, 
linksmos, žyginės ir ilgesin
gos patriotinės dainos.

Vakaro dalyviams užkan
džiaujant ir orkestrui grojant, 
buvo traukiami mažosios ir di
džiosios loterijos bilietai. Lai
mingieji skelbiami atskirai.

Krito į akis ir pavasariškas 
salės išpuošimas pagal dail. 
Irenos Vitkienės projektą. 
Virš scenos matėsi didelėm 
raidėm įrašas “Tėviškės žibu
riai — 35” su simboliniu žibu
riu ir kryžiumi. Jį pagamino 
spaustuvės vedėjas Vyt. Bal
čiūnas.

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS 
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos “video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu 
242-4114 Toronte. 

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Spaudos vakaro-baiiaus ren
gimu bei jo tvarkymu rūpinosi 
visas būrys asmenų. Jiems pri
klauso visų dalyvių padėka. 
Rengėjai ypač dėkingi laimi
kių aukotojams, rėmėjams, 
bendradarbiams ir visiems 
dalyviams už paramą bei tal
ką “Tėviškės žiburiams” me
tinio baliaus proga.

Rengdami metinį “TŽ" spau
dos vakarą-balių, sulaukėme 
gausios talkos iš daugelio as
menų. Jiems reiškiame nuošir
džią padėką. Ypač dėkingi esa
me J. Arštikaičiui už gėles, 
J. Bubulienei už svečių pavai
šinimą, S. Sinkienei, D. Petro
nienei, V. Petrauskienei už ka
vos pardavinėjimą, V. Paliu
liui už visokeriopą pagalbą, 
ponioms — už pyragus. Jūsų vi
sų talka žymiai prisidėjo prie 
renginio sėkmės. Rengėjai

“T. Žiburių” loterijos 
laimingieji

Š. m. balandžio 28 d. spau
dos vakaro-baiiaus metu Ana
pilio salėje buvo traukiami lai
mingieji bilietai. Čia skelbia
me laimėjusių sąrašą.

1. Pr. Baltuonio paveikslas — 
nr. 19622, L Ivanauskas; 2. Pr. 
Eidukaičio rankdarbis “Išėjo 
tėvelis į mišką” — nr. 00815, R. 
Sriubiškis; 3. E. Jankutės megz
ta skara — nr. 12686, H.L. Gu- 
deczauskas; 4. E. Kerbelienės 
gobelenas “Aušta” — nr. 19023, 
V. Jakubaitis; 5. A. Bieliūnie- 
nės vaza iš kriauklių — nr. 
01343, J. Lelis; 6. A. Galdiko 
paveikslas — nr. 06459, J. Žu
lys; 7. A. Bliūdžiaus juosta ir 
staltiesėlė — nr. 16767, T. Ke- 
turka; 8. J. Macėno paveikslas
— nr. 04139, A. Puida; 9. E. Jan
kutės antra megzta skara — nr. 
12687, A. C. Gudeczauskas; 10. 
V. Balsienės keramikos vaza — 
nr. 14854, E. Jankutė; 11. A. 
Tamošaičio paveikslas — nr. 
08642, kun. J. Liauba; 12. S. Pa- 
cevičienės keramikos vaza — 
nr. 08754, B. Parėštienė; 13. E. 
Jankutės trečia megzta skara
— nr. 16746, A. G. Nagys; 14. I. 
Lukoševičienės gobelenas 
“Piemenukas” — nr. 02430. R. 
Kaknevičiūtė; 15. K. Žabienės 
tautiniai drabužiai — nr. 
09993, A. Jusys; 16. A. Tamo
šaitienės paveikslas — nr. 
19493, V. Jonynas; 17. A. Kate- 
lienės skulptūra — nr. 06886, 
A. Klimas; 18. S. Smalinskie- 
nės paveikslas — nr. 01949, S. 
Sužiedėlis; 19. X.Y. keramikos 
vaza — nr. 18852, E. Poderys;
20. Valiūnų šeimos paveikslas
— nr. 14075, V. Apanavičius;
21. Mohawk Furniture kėdė — 
nr. 11529, P. Balutis; 22. A. Ta
mošaitienės paveikslas — nr. 
03612, J. Grikavičius; 23. Ali 
Seasons Travel (V. Bačėno) 
kelionė iš Toronto į Otavą 2- 
iem — nr. 01873, Franciscan 
Fathers; 24. P. Bigausko pa
veikslas — nr. 09021, P. Bersė: 
nas; 25. D. Staškevičienės tau
tinė lėlė — nr. 08686, Ona Bak- 
šienė; 26. R. Žiūraitienės pa
veikslas — nr. 05488, T. Trinkū
nas; 27. J. Dagio skulptūra — 
nr. 07499, J. Kasakaitis; 28. “Tė
viškės žiburių” $500.00 — nr. 
00487, S. Rakštienė.

Sveikiname laiminguosius ir 
prašome atsiimti savo laimi
kius iš “TŽ” administracijos 
arba pranešti, kokiu būdu juos 
atsiims.

Dabartinė KLB Toronto apylinkės valdyba. Iš kairės: D. Garbaliauskienė, pirm. dr. E. Birgiolas. R. Pacevičienė; 
stovi: V. Kulnys, J. Varanavičius, R. Budnikas. K. Raudys, A. Vaičiūnas, kun. J. Staškus. L. Girinis-Norvaiša
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Tautinių šokių šventė
Septintosios lietuvių tautinių šokių šventės informacija 

Kanados lietuviams

Torontiškėje Maironio mokykloje
Margučių ridinėjimo, laikraščių skaitymo varžybos, metraštis, darbų paroda,

baigusiųjų išleistuvės

mu išleidžiamas metinis Mairo
nio mokyklos leidinys. Jame ra
site visų klasių nuotraukas, mo
kyklos veiklą ir, svarbiausia, kiek-

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231 - 2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 
2290 Bloor West, Toronto, Ontario,- pigios kainos — 

telefonas 769-4558

“Ali THE

IN THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Maironio mokykla Toronte, nors 
labai mažai laiko tegali iš pamo
kų paaukoti, stengiasi mokinius 
supažindinti ir su mūsų lietuviš
kais švenčių papročiais. Moki
niams buvo pranešta (pradedant 
parengiamuoju skyriumi iki IV 
sk. imtinai), kad balandžio 14 d. 
mokykloje įvyks margučių ridi
nėjimo varžybos. Kiekvienam mo
kiniui reikės atsinešti po du mar
gučius.

Ir atėjo tas ypatingasis šešta
dienis. Vaikučiai rinkosi į mokyk
lą, nešini margučiais. Suėjo mo
kyklos auditorijon, susiskirstė 
grupėmis ir pradėjo kiaušinių ri- 
dinėjimą. Ridėjo margučiai į vi
sas šalis. Ir tie geltonieji, ir tie 
raudonieji, ir tie vašku išraižyti, 
ir visi kiti... Vaikučiai, įsmeigę 
akutes, seka paleistąjį ridėti mar
gutį ir laukia, kada jis susidurs su 
vienu iš jau ten esančių. O tas mar
gutis rieda, rieda, kelis kartus ap
sisuka ir sustoja nė vieno margu-
čio neužgavęs. Nuaidi sale nusivy
limas: “O, o, o . . . je, je, je — ne
pataikė! Vaikutis grįžta į savo vie
tą, praradęs gražų savo margutį.

Atrida kitas margutis. Salėje 
įtampa. Ir vėl visų akys nukryps
ta į riedantį margutį. Pagaliau 
džiaugsmas, riksmas: “Valio! Va
lio! Pataikė, pataikė!" Buvo ir to
kių mokinių, kurie savo laimikių 
nebegalėjo sutalpyti rankutėse, 
reikėjo susidėti, į savo paraity
tos palaidinės skvernus.

Į salę atkeliavo Velykų senelė 
(Dalia Valadkienė) su šypsena lū
pose ir skanumynų krepšeliu ran
kose. Iš kiekvieno skyriaus moki
nys, susirinkęs daugiausia kiau
šinių, buvo margučių ridinėjimo 
varžybų laimėtojas: Lina Kalei- 
nikaitė - parengiamojo skyriaus,

Aidas Batūra - I sk., Linas Unde- 
rys - II sk., Arvydas Slaboševičius 
- III sk., Rimas Pečiulis j- IV sk.

Visi laimėtojai gavo iš Velykų 
senelės po šokoladinį zuikį. Ge
roji Velykų senelė nepamiršo ir 
kitų vaikučių. Iš senelės krepše
lio už prarastą kiaušinį visi liku
sieji vaikučiai gavo po skanumyną.

Vos pora šeštadienių beliko iki 
mokslo metų pabaigos. Ir džiaugs
mas, ir rimtis viešpatauja klasė
se bei mokytojų kambaryje. Jau 
greitai visiems bus laisvi tie ma
lonieji pavasario šeštadieniai, 
bet dar daug darbų reikia atlikti.

IX ir X klasės išleidžia pasku
tinį numerį savo laikraštėlio.

Mokyklos veiklos parodėlė įvyko 
balandžio 29 d. — Anapilyje, o 
gegužės 6 įvyks Prisikėlimo para
pijos salėje. Parodėlėse visuo
menė turės progos susipažinti su 
Maironio mokyklos darbais.

Jau grąžinti spaudos skaitymo 
varžybų darbai. Gana didelė moki-
nių dalis jose rūpestingai daly
vavo. Laimėtojai gaus skirtas pre
mijas mokslo metų užbaigimo iš
kilmėje.

Mokslo metų užbaigimas — tėvų 
diena (nuo parengiamųjų skyrių 
iki IX klasės imtinai). įvyks ge
gužės 12 d.. tyįaironio mokyklos 
auditorijoje. , -

Gegužės 11, penktadienį, 7.30 
v.v.. Prisikėlimo par. salėje įvyks 
abiturientų (X klasę ir lituanisti
nius kursus baigusiųjų) išleistu- 
vės-pokylis. Tai didžioji mūsų me
tinė šventė, kuri, su tėvų komi
teto pagalba, yra labai iškilmin
gai paruošiama. Tėveliai, sene
liai, abiturientų giminės ir visi, 
kurie domisi mūsų mokykla, kvie
čiami dalyvauti išleistuvėse.

Ryšium su mokslo metų užbaigi-

Tbppen agįs 
staltiesės 

specialiom progom 
Garbės stalo užtiesalai vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms, namų ir (staigų pobūviams. Spalvotos 
staltiesės ir servetėlės — baltos, auksinės, mėlynos 
(royal)*, riešutinės*, tamsiai raudonos, persikinės*, 

platininės*, rausvos*.
Topper Linen Supply Limited 

54 Junction Road, Toronto, Ontario 
(416) 763-4576 

‘Užsakyti prieš keturias savaites.

vienos klasės moksleivių rašinė
lius. Leidinį labai kruopščiai 
redaguoja seselė Onutė Mikai- 
laitė.

Gegužės 13, sekmadienį, Mairo
nio mokyklos mokslo metų oficia
lus užbaigimas — Mišios.

Liuda Šileikienė

fb SKAITYTO! PASISAKO
DĖL VĖLAVIMO NESIJAUDINAM
“TŽ” pristatymas gal apsitvar

kys. Štai mes balandžio 5 d. iš kar
to gavome nr. nr. 8, 9 ir 10. Tas de
šimtasis nė mėnesio nekeliavo. 
Tai jau, sakyčiau, gerai. Iš JAV 
taip pat vidutiniškai ateina per 
penketą savaičių.

Kita vertus, man nelabai su
prantama, ko kitų žemynų pre
numeratoriai bruzda. Kroniki
nės žinios, vietinių įvykių apra
šymai reikalingi ir daugiausia 
turėtų rūpėti Kanados lietuviams, 
nes tai yra jų gyvenimas, o kitų 
žemynų lietuviams straipsniai
rūpi. Juk gali juos paskaityti tru
putį anksčiau ar vėliau. Argi tai 
turėtų būti svarbu? Žinoma, kai 
kokį ištisą mėnesį nepasirodo 
nė vienas numeris, gal kai ku
riuos skaitytojus ir apima pani
ka: kas gi čia atsitiko — žuvo ar 
ką? Bet žūti, atrodo, labai retai 
kada žūna. K. Baronas,

Britanija

ARGENTINIEČIŲ RŪPESČIAI
Rašau iš San Martino tėvynės 

Argentinos, valdant rinkimus lai
mėjusiai radikalų partijai ir pre
zidentui Raulini Alfonsinui, ku
ris davė laisvę visiems. Tai turi 
įtakos ir į lietuvių veiklą. Vasa
rio 16 proga Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tarybos 
taryba gavo pasveikinimą iš res
publikos prezidento.

Esant tokiai nuotaikai, lietuviai 
turėtų kreiptis į valdžią ir pra
šyti, kad į lietuvių dokumentus ne
būtų rašoma “sovietico”, nes mes 
atvykome legaliai iš nepriklau
somos Lietuvos dar prieš karą. 
Mes nesame sovietų piliečiai. 
Tie, kurie išmainė lietuviškus 
dokumentus į sovietinius, gali 
keliauti į sovietų “rojų” ir nevarg
ti kapitalistinėje šalyje.

Mūsų skaičius kasmet mažėja. 
Iš čia gimusių jaunuolių tik ma
ža dalis reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. Iš dalies tai mūsų tėvų 
kaltė, nes jiems neįdiegėm mei
lės lietuvybei.

Mūsų laikraščiai “Argentinos 
lietuvių balsas” ir “Laikas" išei
na kartais sykį per mėnesį, o kai 
kada rečiau. Komunistinė “Vaga” 
išeina dukart į mėnesį, bet ji ma
žai ką rašo ir pilna klaidų. Re
daktorius mažai “gramatnas”, bet 
yra “tavorsčių”, kurie ją skaito 
ir dar “almužną” prideda.

“Tėviškės žiburius” perskaitęs 
duodu kitiems, kurie dar gali skai-

Tautinių šokių šventės bi
lietai gaunami Toronte V. Dau
ginio įstaigoje (1613 Bloor St. 
W.) ir Lietuvių namuose (1573 
Bloor St. W.) sekmadieniais 
pietų metu. Hamiltone bilietai 
gaunami sekmadieniais Jau
nimo centre po pamaldų pas J. 
Krištolaitį. Kviečiame pasi
naudoti šia galimybe ir įsigy
ti bilietus Kanados doleriais.

Šokėjai ir choristai važiuos į 
tautinių šokių šventę Kliv- 
lande specialiais autobusais. 
Jais gali pasinaudoti ir kiti. 
Dar yra vietų. Prašome kreip
tis į tautinių šokių grupių va
dovus. Didesnis keleivių skai
čius palengvins grupių kelio
nę finansiškai.

Aukas tautinių šokių šven
tei siųsti: KLB tautinių šokių 
šventė, 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8. Aukoję $25 ar 
daugiau bus skelbiami šventės 
leidinyje. Jų pavardės turi pa
siekti rengėjus iki š.m. gegu
žės 20 d.

Loterijos bilietų šakneles 
ir čekius siųsti: J. Krištolai
tis, P. O. Box 446, Waterdown, 
Ont. LOR 2H0. Praeityje yra bu-

Anapilio knygyne
gauta daug naujų knygų: Stasys 
Yla, M. K. ČIURLIONIS-KŪRĖ- 
JAS IR ŽMOGUS, $18.00; Simas Su
žiedėlis, ŠVENTAS KAZIMIERAS. 
$6.00; J. Burkus, TĖVAS GINAS - 
ŠIŲ DIENŲ STIGMATIZUOTASIS, 
$5.00; Vytė Nemunėlis, MAŽŲJŲ 
DIENOS (vaikų poezijos rinkti
nė). $9.75; Philip Skabeikis, SAINT 
CASIMIR, 60 et.; Michael Bour- 
deaux, LAND OF CROSSES. $8.50; 
LAISVĖS BESIEKIANT. LLKS 
įnašas į antinacinę rezistenciją 
$15.00 - $18.00; K. Karg, OFM Cap. 
MAŽYTĖ PASLAPTIS, $1.80; VAI
NIKAS. KRYŽIUS, LELIJA —anto
logija. $7.50; Petras Česnulis, IN 
THE SHADOW OF THE WHITE 
EAGLE, $15.00; Pr. Razminas, 
KRAŽIAI, $12.00: Br. Raila, KITO
KIOS LIETUVOS ILGESYS (šimtas 
prakalbų į Lietuvą), $6.50.

vę atvejų, kad bilietų šakne
lės pašto buvo sulaikytos siun
čiant per sieną ir sunaikintos.

Tautinių šokių šventės 
lėšoms telkti komisija

Nutarė statyti 
paminklą

Kanados lietuvių fondo na
rių susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 28 d. Toronto Lie
tuvių namuose. Jame daly
vavo apie 60 narių. Pirminin
kavo KLF tarybos pirm. H. Ste- 
paitis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM. 
Sveikino gener. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas (raš
tu), Tautos Fondo atstovas J. 
Firavičius, Jaunimo s-gos var
du — S. Bersėnaitė.

H. Lapas perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas su pora pataisų. 
H. Stepaitis padarė bendrą 
KLF metinę apžvalgą. Valdy
bos pirm. H. Lapas supažin
dino su Toronto parke “Lithua
nia” statysimo paminklo pro
jektu. Dr. A. Kulpos paminklo 
projektas parinktas iš kelių pa
siūlymų. Buvo pasisakymų ir 
prieš paminklo statymą. Po 
diskusijų nutarta paminklą 
statyti ir jam skirti ne daugiau 
kaip $15.000.

Ižd. A. Bersėnas pranešė 
apie iždo būklę. Dabar KLF 
yra arti $700.000. V. Dargis 
paaiškino apie kapitalo inves
tavimus. Revizijos komisijos 
sekr. V. Matulaitis perskaitė 
revizijos protokolą, pažymintį, 
jog KLF pinigų atskaitomybė 
yra pakankamai gerai tvarko
ma.

Diskusijų metu daugelis rū
pinosi jaunimo įjungimu į 
KLF' eiles. Buvo pasiūlyta, kad 
lietuvių mokykloms būtų pa
skelbtas konkursas supažindi
nimui su KLF, o premijoms 
būtų paskirta atitinkama pa
šalpa. Su šiuo siūlymu visi su
tiko. Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu. V.M.

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

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

A. E. LePAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

AR

NAMUS?

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

T T I? 17 Q T J 17 P INSURANCE &
I J1 t IL O ll lLl lA REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p.

Narys "Better Business" biuro

INSURANCf * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios

— Balandžio 29 d. pirmąją Ko
muniją priėmė 6 mergaitės ir 4 
berniukai. Iškilmėje giedojo Mai
ronio mokyklos choras, vad. D. 
Viskontienės, sol. I. Černienė iš 
Londono, Ont., sol. V. Paulionie- 
nė ir sol. A. Paulionis iš St. Catha
rines, Ont.

— KL katalikių moterų draugi
jos Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus susirinkimas — gegužės 
6, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių, 
Parodų salėje. Programoje — pa
skaita “Motina dabartinėje Lie
tuvoje".

— Motinos dienos pietūs — ge
gužės 13, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių, Anapilio salėje. Rengia
— jaunų šeimų komisija.

— A.a. Marija Makarenka, 62 m. 
amžiaus, palaidota gegužės 2 d. 
lietuvių kapinėse.

— Parapijai aukojo: $100 — dr. 
A. Pacevičius, S. Baltrušaičiai; 
$50 — dr. A.M. Kiškiai, O.J. Kir
vaičiai, V. Bačėnas, S. Sinkienė, 
J. Valiukienė, J. Strazdai.

— Po ilgai užsitęsusios bylos 
parapija gavo prieš keletą metų 
Kičeneryje mirusio a.a. Stasio 
Saldžiūno palikimo dalį — 
$73,522.27.

— Mišios gegužės 6, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Vladą Skrip- 
kų, 11 v.r. — už Česaičių ir Tači- 
liauskų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gegužės 6 d., 11.15 

v.r., laikys prof. M. Trautrimas 
iš Fremont, JAV.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys pastoraciniais rei
kalais gegužės 5-6 d.d. lankysis 
Montrealyje. Grįš gegužės 7 d.

— Konfirmacijos pamoka — ge
gužės 7 d.. 6.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Choras renkasi gegužės 7 d., 
7.30 v.v., parapijos salėje.

— Šv. Rašto apmąstymai — ge
gužės 3 ir 10, ketvirtadieniais, 
7 v.v., parapijos salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas — gegužės 6 d. po pamaldų 
pas Elzę Jankutę, 22 Hewitt Ave. 
Tel. 535-9379.

— Parapijos tarybos posėdis
— gegužės 8, antradienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Gegužės 12 d. moterų drau
gija ruošia bazarą ir pyragų iš
pardavimą. Daiktus bazarui gali
ma atvežti gegužės 11, penktadie
nį vakare, 6-9 v. Bazaro pradžia
— gegužės 12, šeštadienį, 7 v.r., 
iki 2 v.p.p.

Lietuvių namų žinios
— Velykinio stalo vaišėse ba

landžio 29 d. dalyvavo 380 asme
nų. Meninę programą atliko sol. 
I. Černienė, akomp. J. Govėdo, 
ir mažieji lietuviukai. Velykų se
nelė mažuosius dalyvius (iki 5 m.) 
apdovanojo gėrybėmis.

— Lietuvos vyčių ekskursija iš 
Niujorko balandžio 29 d. vaišino
si lietuviškais valgiais ir “Lokio” 
gėrimais. Kun. A. Simanavičius, 
OFM, supažindino svečius su Ka
nados lietuvių veikla.

— Balandžio 26 d. LN valdybos 
posėdyje priimti nauji nariai: J. 
Burkshat, W. Burkshat, A. Dalin- 
da, E. Lukošius.

— LN valdyba nutarė, kad sce
nos šviesų paruošimas ir opera- 
vimas neįeina į normalią salės 
nuomą, todėl organizacijos, no
rinčios pasinaudoti specialiu ap
švietimu, turės apmokėti aptar
navimo išlaidas atskirai.

— Sudarytas 3 asmenų "Lab
daros” metinių aukų skirstymo 
komitetas, kuris svarstys orga
nizacijų ir vienetų prašymus au
koms ir pateiks LN valdybai tvir
tinti. Į šį komitetą įeina: V. Dau
ginis, T. Stanulis ir J. V. Šimkus.

— Motinos dienos rengėjai — 
vyrų būrelis, talkinamas LN val
dybos, pagerbs lietuves motinas 
gegužės 13 d. Mindaugo menėje.

Vida ir Robertas Tiriliai su
silaukė pirmgimio sūnaus Gin
tauto Antano.

Konservatorių partija balan
džio 27 d. šventė Toronto mies
to 150 metų sukaktį “Royal 
York” viešbučio dviejose di
džiausiose salėse. Vakarie
nėje dalyvavo apie 2000 asme
nų, jų tarpe apie 60 lietuvių. 
Iškilmių vedėju buvo metropo
linio Toronto burmistras Paul 
Godfrey. Pagrindinį kalbėtojų 
pristatė premjeras Bill Davis. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Kanados konservatorių ir fede
racinio parlamento opozicijos 
vadas Brian Mulroney. Jis pa
brėžė, kad pagrindinė nedar
bo priežastis Kandoje yra ame
rikiečių kapitalo išbaidymas. 
Per keletą pastarųjų metų iš 
Kanados grįžo į JAV-bes 600 
milijonų dolerių. Įmonėms su
stojus arba savo apimtį suma
žinus, daugelis liko be darbo. 
Esą reikia atstatyti amerikie
čių pasitikėjimų Kanada. Po 
vakarienės jaunimas dar šoko 
kitoje salėje iki po vidurnak
čio. A.R.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos — kiek

vieną vakarą 7 v.; šeštadieniais 
litanija skaitoma po 9 v. Mišių, o 
sekmadieniais litanija giedama 
po 11.30 v. Mišių.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Šv. valanda ir Mišios 
7 v.v., ligoniai ir seneliai lanko
mi su sakramentais pagal susi
tarimą. “Vilnius Manor” namuose 
Mišios — pirmąjį kiekvienio mė
nesio šeštadienį, 5 v.p.p.

— Gyvojo Rožinio Mišios ir me
tinis susirinkimas muzikos salė
je — gegužės 5 d., 11 v.r. Kalbės 
seselė Margarita.

— Mėnesinis tretininkų susi
rinkimas Mišios — gegužės 3 d., 
10 v.r. Kalbės seselė Margarita.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 6 d. per 10.15 v. 
Mišias. Giedos “Volungės” choras.

— Ruošiasi tuoktis: Rūta Tamu- 
lionytė su Geraldu Rusinavičium, 
Rita Kusinskytė — su Ralph Dibi- 
lu, Birutė Norkutė — su Kęstučiu 
Bartusevičium, Irena Štreimi
kis — su Real Paiement.

— Susituokė Donatas Šalvaitis 
su Marlene Belson.

— Pakrikštyta: Jeffrey-Curtis, 
Angelos ir Edvardo Benetis sū
nus; Mindy-Indrė, Kristinos ir 
Jono Šelmio duktė; William-Char
les, Angelės (Čaplikaitės) ir Alex 
Zachėjo sūnus.

— Parapijai aukojo: A. B. Ricke
vičiai $300, E. J. Sičiūnai $250, Č. 
B. Joniai $150; po $100: R. Z. Rim
šos, M. E. Zabulioniai, T. V. Sičiū
nai, V. Gumauskas, H. R. Simana
vičiai, J. O. Gustainiai; po $75: B. 
A. Beresnevičiai, D. Simanavičiū
tė; po $50: J. B. Maziliauskai, J. A. 
Raškauskai, V. B. Biretos, K. Pi- 
voras, A. Laurinaitis, E. R. Gir- 
dauskai, D. Danaitis, J. M. Vase- 
riai, Alf. Pragis, O. Tačelauskie- 
nė, F. Miniota, V. P. Melnykai, 
V.A.S.; vienuolynui — E. Ažuba- 
lienė$100.

— Mišios gegužės 6, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Elzbietą Šimkienę,
9.30 v.r. — už a.a. vysk. Vincentą 
Padolskį, 10.15 v.r. pirmosios Ko
munijos vaikučių intencija, už 
Motinos dienos novenai pavestas 
motinas, už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, 11.30 v.r. — Mažeikių 
gimnazijos mokinių ir mokytojų 
intencija, 7 v.v. — padėkos inten
cija.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms mote

rims, kurios surengė ir dalyvavo 
mano šventėje — mergvakaryje.

Kadangi esu labai neseniai at
vykusi į Kanadą, todėl daugelio 
iš Jūsų nepažįstu. Dėl šios prie
žasties negaliu išvardinti visų tų 
mielų moterų, suruošusių man va
karą, išskyrus vyr. rengėją P. Juo- 
dienę. Kreipdamasi į ją, noriu 
kartu kreiptis ir į Jus, brangios 
moterys, vakaro rengėjos bei vieš
nios — nuoširdus ačiū Jums už Jū
sų dėmesį man ir už vertingas do
vanas.

Sveikatos, laimės, sėkmės Jums 
visur ir visada gerbiamos moterys.

Su pagarba -
Nijolė Benotienė

A.a. Janinos Kaknevičienės 
ir a.a. prof. Antano Ramūno 
mirties metinės bus paminė
tos gegužės 15 d., 8 v.r., Lietu
vos kankinių šventovėje Ana
pilyje. Prof. A. Ramūnas prieš 
10 metų palaidotas lietuvių 
kapinėse Anapilyje, nors visą 
laiką darbavosi Otavoje.

Ukrainiečių teatras, suorga
nizuotas profesiniais pagrin
dais bendrovės “Chysta Pro
ductions”, paruošė linksmo po
būdžio veikalą “Just a Come- 
dia”, kurį vaidins St. Vladimir 
Instituto teatre (620 Spadina 
Avė.) nuo gegužės 12 iki bir
želio 3 d., 8 v.v., sekmadienį 
— 2 v.p.p. Įėjimas — $9.00, stu
dentams ir pensininkams — 
$5.00. Tame veikale autorius 
Niką Rylski vaizduoja jaunuo
lį ukrainietį ir jo nuotykius 
augant kanadiškoje aplinkoje. 
Įpinta nemažai dainų, muzikos 
bei šokių.

Lietuvos vyčių ekskursija 
iš Niujorko balandžio 28-29 
d.d. lankėsi Toronte, Missis- 
saugoje, Niagara Falls. Atvyko 
trimis autobusais, vadovauja
mi pirm. J. Adomėno. Sekma
dienį dalyvavo Mišiose Prisi
kėlimo šventovėje. Šventovėn 
įžygiavo su JAV, Kanados ir 
Lietuvos vėliavomis. Pamoksli
ninkas kun. E. Jurgutis supa
žindino pamaldų dalyvius to- 
rontiečius. Bendri vyčių pie
tūs buvo Lietuvių namuose. 
Išvykos dalyviai aplankė To
ronto įžymybes ir lietuvių in
stitucijas. Buvo užsukę ir Ana- 
pilin, kur apžiūrėjo Lietuvos 
kankinių šventovę ir “Tėviškės 
žiburių” įstaigą. Pernakvoję 
Niagara Falls mieste, balan
džio 30 d. grįžo į Niujorką. Iš
vyką surengė 110-ji Lietuvos 
vyčių kuopa Maspethe.

Lietuvos Kankinių parapijos jaunų šeimų komisija š.m. gegužės 13, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., Anapilio salėje rengia
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Meninę programą atliks jaunimas, pietus paruoš J. Bubulienė.

Stalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų. Stalai numeruoti ir užsakomi 
iš anksto pas J. Bubulienę tel. 279-0256 arba V. Naru šį tel. 277-1128. 
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų.

Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas

MOTINOS DIENOS

Velykų rytą AV šventovė buvo 
pilnutėlė. Suvažiavo daug sve
čių iš kitų miestų, o ir šiaip rečiau 
besirodantys šventovėje nepa
tingėjo anksti atsikelti ir dalyvau
ti Prisikėlime. Pamaldas laikė 
kun. J. Kidykas, SJ, kuris visą Di
džiąją savaitę čia vedė rekolek
cijas. AV parapijos choras, su
stiprintas Montrealio mergaičių 
“Pavasario” choristėmis, pagie
dojo eilę gražių giesmių: šalia 
“Linksma diena”, atliko dar šias: 
"Kristus jau kėlės” — Gounod, 
“Gloria” — Vivaldi, "Christus vin- 
cit” — H. Nibelle, “Sandus” — 
Gounod, “Šlovė Tau” — E. Beino
rto, “Tėve mūsų” — A. Stankevi
čiaus (pirmą kartą pagiedota) ir 
“Aleliuja" — Randelio iš “Mes
siah”. Kun. J. Kidykas tiek buvo 
sužavėtas choro giedojimu, kad 
paprašė visus maldininkus chorui 
paploti.

Chorui dirigavo muz. A. Stan
kevičius, vargonavo Mme M. Roch. 
Choro koordinatorius yra sol. A. 
Keblys.

KLB Montrealio apylinkė ren
gia Motinos dienos minėjimą ge
gužės 13 tuoj po pamaldų AV par. 
salėje.

Mergaičių “Pavasario” choras 
vyksta j St. Catharines atlikti 
Motinos dienos minėjime koncer
tinės programos. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Di
džiosios savaitės pamaldos pra
sidėjo D. ketvirtadienį. Per Pas
kutinės vakarienės Mišias, po 
Evangelijos, klebonas kun. St. 
Šileika, Kristaus pavyzdžiu, 5 
parapijos jaunuoliam (simboli- 
zuojantiem apaštalus) atliko ko
jų mazgojimą. — Saulėtą Velykų 
rytą susirinko daug parapijiečių 
į Prisikėlimo Mišias. Gražų ve
lykinį pamokslą pasakė klebonas. 
Choras giedojo Velykų giesmes. 
Salėje komiteto moterų buvo pa
ruošti užkandžiai su vynu ir ka
va. — Po sunkios operaeijos Vik
torijos ligoninėje guli Julija Ju- 
konienė, Romos Valininskienės 
motina. Sk.

Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. 
Ankstyvosios 60 gaus dovaną — Vandos Ivaškevičiūtės 
knygelę “Motinai ir tėvui". Veiks gėrimų bufetas.
Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

gegužės 13, 
sekmadienį,

karaliaus 
Mindaugo 
menėje.

1984 m. gegužės 13, sekmadienį, 1 v. p. p., 
Prisikėlimo parapijos salėje

KALBĖS ČIKAGIŠKIS ADV. S. P. ŽUMBAKIS 
apie karo nusikaltėlių pajiešką, 

grėsmingą ir Kanados pokarinei ateivijai.
Reikia budėti, kad grėsmė neužkluptų nepasiruošus.
Visuomenė yra kviečiama atsilankyti KL žurnalistų sąjungos valdyba

NAUJAS BŪDAS
APDRAUSTI AUTOMOBILIUS 

pilnos nelaimės atveju
GARANTIJA naujai pirktiems 1983, 1984 metų 

automobiliams per pirmus 2,5 metų po nelaimės 
atpirkti tokį patį 1984-85-86 metų modelį.

GARANTIJA 4 metams automobilio taisymui, 
neatskaitant amortizacijos už naujas dalis.

Naujų automobilių kainos yra aukštos. Visi žinome, 
kad naujas automobilis jau per 1/2-1 metus nustoja 
daug savo vertės.

Mes norime, kad mūsų klientai neturėtų nuostolių ir 
turime priemonių tam išvengti.

Kai perkate naują automobilį arba keičiate seną į naują, 
kreipkitės į:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722-3545

PASITEIRAVIMAS TIKRAI APSIMOKĖS
Metinis “Atžalyno” koncer

tas — gegužės 5, šeštadienį, 
7 v.v., Lietuvių namuose. Kon
certinę programą atliks sol. L. 
Marcinkutė, akompanuojama 
J. Govėdo, ir atžalyniečiai.

“Toronto Sun” 1984.IV.26 
paskelbė staipsnį, kuriame ra
šoma, kad Kanados žydų gyny
bos lygos direktorius Halevi 
pasakęs, jog min. Kaplanas tu
rėtų įsteigti specialų tiriamą
jį organą, kaip ir JAV-se, su 
advokatų būriu, kuris galėtų 
įnikti į dokumentus ir apklau
sinėti liudininkus.

Kanados lietuviams reikia 
susirūpinti ir budėti, kad nuo 
tokio pasikėsinimo nenukentė
tų nekalti tautiečiai, kaip tai 
įvyko JAV-se. Jie ten besigin
dami neteko sveikatos, prara
do turtą bei pragyvenimo šal
tinius.

Šia tema kalbės adv. S.P. 
Žumbakis Prisikėlimo parapi
jos salėje gegužės 13, sekma
dienį, 1 v.p.p. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

KL žurnalistų s-gos inf.
Toronto lietuvių pensininkų 

klubas gegužės 23 d. rengia 
ekskursiją į Niagara-on-the- 
Lake pasigėrėti žydinčiais so
dais, aplankyti įdomesnes vie
tas. Grįždamas sustos Hamilto
no lietuvių pensininkų namuo
se. Renkamės prie “Vilnius 
Manor” 9 v.r., grįžtame 6-7 v.v. 
Kelionės kaina —13 dol. Regis
truotis tel. 762-4523 pas B. Žio- 
bienę arba Lietuvių namuose 
tel. 532-3311 pas K. Daunį — 
antradieniais 12-5 v.p.p., penk
tadieniais 12-8 v.v., šeštadie
niais 9-3 v.p.p. Valdyba

Metinis trečiosios ateivių 
bangos susitikimas — pobū
vis įvyks gegužės 26, šeštadie
nį, Lietuvių namų Gedimino pi
lies menėje, 1573 Bloor St. 
West, 6.30 v.v. Kviečiami ir ki
ti norintieji. Bus meninė pro
grama. šilta vakarienė su vynu, 
muzika ir šokiai. Veiks loteri
ja. Kaina — $12 asmeniui, jau
nimui — $8. Bilietus galima 
gauti pas trečiosios ateivių 
bangos atstovus arba pas Biru
tę tel. 231-1910.

Rengėjai
Ontario inžinierių sąjungos 

Niagaros skyriaus pirminin
ku 1984-85 metų laikotarpiui 
išrinktas inž. Rimas Slavic
kas, gyv. Wellande. Šiam sky
riui priklauso 1300 inžinierių. 
R. Slavickas yra Wellando hid
roelektrinės jėgainės komisi
jos sekretorius ir generalinis 
reikalų vedėjas.

Š. m. gegužės 6, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose 

buvusi Sibiro kalinė
Elena Jociu t įkalbės tema:

^Pergy venimui Sibire"
Visi kviečiami dalyvauti. Bus galima įsigyti autorės raštų. 
Įėjimas — auka Kultūrinė TL namų komisija

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Advokatė
Violet S.

Square One
4 Robert Speck Parkway, 
Suite 230, 
Mississauga, Ont. L4Z 1S1

Vingilis

Telefonas 
(416) 272-3412

“Paramos” kredito kooperatyvui 
Toronte reikalingas tarnautojas-ja, 

kalbantis lietuviškai ir angliškai.

Pirmenybė turinčiam patyrimo banko ar buhalterijos 
darbe. Kreiptis į vedėją tel. 532-1149 ar 532-8723.

Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės įvyko Toronte balan
džio 28-29 d.d. Dalyvavo 500-600 
sportuojančio jaunimo. Šešta
dienį trijose Prisikėlimo sa
lėse buvo suruoštas susipaži
nimo vakaras-balius. Tikslūs 
žaidynių rezultatai dar neskel
biami. Šias eilutes rašant, bu
vo žinomi nugalėtojai: šachma
tų — Niujorkas, stalo teniso — 
Hamiltonas, ledo ritulio — To
rontas, vyrų tinklinio — Bosto
nas, moterų — Čikaga, vyrų A 
krepšinio — Toronto “Aušra”, 
krepšinio B — Toronto “Vytis”, 
jaunių krepšinio A — Detroito 
“Kovas”. Platesnis aprašymas 
— kitame “TŽ” nr.

Septintosios tautinių šokių 
šventės lėšoms telkti komite
tas Kanadoje praneša, kad au
kotojai, paaukoję nemažiau 
kaip $25 iki š. m. gegužės 12 
d., bus skelbiami šventės lei
dinyje. Prašome aukas siųsti: 
KLB Krašto Valdyba, 1011 Col
lege St, Toronto, Ont. M6H 
1A8.

Monografija apie dail. Teles
forą Valių lietuvių ir anglų 
kalbomis, paruošta dail. R. 
Viesulo, su žymiojo meno kri
tiko Paul Duval įvadu, spaus
dinama Kanadoje. Tai bus 
stambus, dailiai atspausdin
tas leidinys apie velionies 
dail. T. Valiaus kūrybą. Šį 
leidinį dar galima užsisakyti 
papiginta kaina ($45) šiuo ad
resu: A. Valienė, 84 Pinecrest 
Rd., Toronto, Ont. M6P 3G5. 
Čekius rašyti — “Valius mono
grafija”.

A.a. Jono Rašylos atminimui 
paaukojo “T. Žiburiams” $15 
Joana Račylienė.

A.a. inž. Petro Lėlio atmini
mui paaukojo “T. Žiburiams” 
$25 Gražina ir Jonas Kažemė- 
kai.

A.a. Liudo Boruso (ne Juo
zo Baryso) ir Gracijono Jase
vičiaus atminimui paaukojo 
“Tėviškės žiburiams" $20 Ur
bonavičių šeima iš Delhi, Ont.

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MOKA UŽ: 
certifikatus: min. $1,000.00

DUODA r

E PASKOLAS:
1 metų ........................ 10 % =

Terminuotus indėlius:
1 metų ........................ 9.5

/ Nekilnojamo
% E turto,

180-364 d................. .. 9 % E asmenines ir
30-179 d.................8.5 % E prekybines.

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos: 
specialios............

Paskolos 
mirties 
atveju

. 7.25% E draudžiamos
su drauda .................. .. 7 % = iki $10,000

Čekių sąskaitos: ............... .. 5 % E

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč.............. 9.00 - 3.00 4.00 - 8.00
Ketvirtadieniais...........  12.00 - 8.00 2.00 - 6.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30 -12.30

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

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

DIRBANČIAM VYRUI reikalingas 
vakarų Toronte butas. Skambinti 
tel. 769-1664.

M1KOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė Sunnyside rajone. Skambinti 
tel. 534-9693 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. (416) 533-8008.

LIETUVĖ NAŠLĖ norėtų susitikti 
gyvenimo draugą 60 ar daugiau me
tų. Paslaptis garantuota. Rašyti “Tė
viškės žiburių" adresu AUDRONĖ.

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.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Anelė Gataveckienė tel. 
(416) 535-0164 arba Antanas 
Gataveckas tel. (416) 239-4496.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.


