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Sveikiname Kanados Lietuvių Dienų dalyvius!

Nekartą esame rašę, kad lietuviškos parapijos
išeivijoje yra mūsų tautinės bei religinės tvirtovės. Kad
taip yra, parodė mūsų ir kitų tautinių grupių patirtis.
Dėlto lietuviškoji išeivija, atsiradusi Amerikos ir kitose
žemėse, steigė savo parapijas, statė šventoves ir telkėsi
apie jas. Tos tvirtovės išgelbėjo daug lietuvių nuo
perankstyvo nutautimo, padėjo išlaikyti tautinę kultūrą,
skleidė lietuvišką dvasią net ir tada, kai lietuvių kalba iš
nyko su naujų kartų atėjimu. Pvz. Pensilvanijoje
daugelyje parapijų nebėra lietuvių kalbos — beveik
negirdėti jos lietuvių šventovėse, tačiau lietuviška dvasia
tebėra gyva net trečioje ar ketvirtoje generacijoje. Tai
rodo, kad lietuviška parapija išeivijoje yra gana patvari
tvirtovė, nors neamžina. Mat iš esmės parapija nėra nei
pliienas, nei mūras. Ji yra bendruomenė, sudaryta re
liginiu ir tautiniu pagrindu. Jos patvarumą išreiškia mūro
pastatai. Kaikur jie yra masyvūs, didingi ir dvelkia jėga.
Deja, pastatų masyvumas nevisuomet išreiškia para
pijinės bendruomenės gyvastingumą. Po daugelio metų
pastatai atrodo imponuojančiai, nepraranda savo didin
gumo, tačiau jų įgula — parapijinė bendruomenė
daugeliu atvejų jau nebėra tokia. Ilgainiui ji kaikur
nusilpo, sumažėjo ir pasidarė nebepajėgi apginti bei iš
laikyti savąją mūro tvirtovę.
ASTARAISIAIS metais buvome liudininkais kelių
tokių lietuviškų tvirtovių apleidimo Jungtinėse
Amerikos Valstybėse. Jos sunyko ir perėjo į
kitataučių rankas. Kanadoje kol kas tos tvirtovės laikosi,
bet neilgai trukus ir čia gali atsirasti panaši situacija.
Naujai atvykę smuikininkai iš okupuotos Lietuvos — ATIS ir REGINA BANKAI koncertuoja per a.a. kunigo Petro
Kyla klausimas, kodėl taip atsitinka, kodėl minėtos
Ažubalio pagerbtuves Anapilio salėje, Mississaugoje — Toronte
Nuotr. St. Dabkaus
lietuviškos tvirtovės sunyksta? Jose būna įdėta labai daug
lietuviško kapitalo ir darbo, kuris staiga nueina tarnauti
svetimiems. Kodėl toks lyg ir lengvapėdiškumas? Visų
pirma atsimintina, kad mūsų parapijos yra ne teritorinės,
o tautinės-asmeninės. Jas sudaro lietuviai, gyveną
įspūdžiai ką tik ten buvusio keleivio. Iš 33 šventovių veikia tik aštuonios.
įvairiose vietose, gana plačioje apylinkėje. Tokioje ben
druomenėje nuolat vyksta pasikeitimai, kaip ir kiek
Lietuvių yra 44%, lenkų — 17%
viename gyvame organizme. Neturint naujos imigracijos,
papildančios esamą bendruomenę, pastaroji mažėja,
Vilnius šiuo metu turi dau tuvių Vilniuje yra apie 44%^ lietuvių Vilniuje yra du su puse
sklaidosi, keliasi gyventi kitur ir tuo būdu tvirtovės įgula
giau kaip pusę milijono gyven Lietuviai ir lenkai yra beveik karto daugiau negu lenkų, pa
tiek sumažėja, kad lieka nebepajėgi išlaikyti ją finansiš
tojų. Prie miesto augimo prisi be išimties daugiau ar mažiau maldos yra paskirstytos lygio
kai. Ateina kitataučiai, žinoma, daug fs»us*.«rtį. ir užima
mis.
'
dėjo ne tik natūralūs prieauglis, praktikuojantys Katalikai.
ištuštėjusią tvirtovę. Tada pasigirsta kaltinimai, kad
Lietuvoje yra didelis malda
bet ir lietuvių atsikraustymas iš
Dvasiškių skaičius Vilniuje knygių ir šv. Rašto trūkumas.
hierarchija lietuvius skriaudžia, atima jų pastatytas tvir
kitų Lietuvos vietų, lenkų imi
toves. Patirtis betgi rodo, kad patys lietuviai yra
gracija iš Gudijos ir rusų iš irgi sumažėjo. Tuoj po karo be Tiesa, buvo išleistas katekiz
veik visi lenkai kunigai su ark. mas ir šv. Raštas, bet vos 3.000
labiausiai kalti. Ten, kur lietuviai kovoja, rūpinasi savo
“plačiosios tėvynės”.
tvirtovių ateitimi, ten ir laimi. Bet ten, kur tokio rūpesčio
Padaugėjusių gyventojų bu Jalbžykowskiu priešakyje “re- tiražu. Tenka suabejoti, ar ti
nėra, kur patys lietuviai apleidžia savo tvirtoves, nėra
tų pareikalavimui patenkinti patriavo” į Lenkiją, palikdami ražas, kuris būna pažymimas
pagrindo kaltinti kitus.
yra pastatyti visai nauji miesto likusius ir atvykstančius iš Gu paskutiniame knygos puslapyje
rajonai — Lazdynai, Žirmūnai, dijos lenkus Dievo valiai ir'lie yra tikras. Kartais knygų, ku
ATŪRALU, kad mažėjant lietuvių skaičiui, mažėja
Baltupiai; praplėsti priemies tuvių kunigų globai. Jie neslėp rios, rodos, yra išleistos dideliu
ir tvirtovių eilė, tačiau skaudu, kad tai vyksta gana
galvojo kad susidariusi tiražu, neįmanoma gauti. Vil
čiai — Žvėrynas, Viršuliškės ir dami,
lengvai, be didesnio mūsų visuomenės
po
karo
situacija bus tik laikina,
susirūpinimo. Neviena tvirtovė' dar galėtų ilgai laikytis, Karoliniškės. Be to, į Vilniaus tikėjosi grįžti atgal kartu su niaus šventovėse galima paste
bėti ranka rašytų lietuviškų
miesto ribas yra įjungta Naujo
jeigu mūsų tautiečiai jas stipriau saugotų, gintų ir
triumfuojančiais lenkų legijo- maldaknygių, iš kurių tikintie
ji
Vilnia,
Pavilnys
ir
Verkiai.
nebėgtų gyventi į tolimas patogesnes vietas. Antra, tos
ji, daugiausia jaunimas, mel
Lietuvos sostinė smarkiai pa nais.
tvirtovės galėtų egzistuoti žymiai ilgiau, jeigu, kilus
Tokiai situacijai susidarius, džiasi. Senimas dar turi senų,
augo. Deja, nepaaugo, bet suma
pavojui, būtų laiku telkiama pagalba. Dabargi matyti, kad
žėjo katalikiškų šventovių skai lietuviams kunigams reikėjo aptrintų ir vos išskaitomų mal
skubiai mokytis lenkų kalbos, daknygių.
atskirais atvejais susirūpinimas kyla tada, kai jau viskas
čius.
kad
galėtų aptarnauti lietuviš I Kauno kunigų seminarijoje
būna prarasta. Prie tokio budėjimo turėtų prisidėti ypač
/ Iš anksčiau buvusių-33 Vilkai
nemokančius
lenkus. Jie sa /šiuo metu yra arti šimto klielietuviai klebonai. Jie, kaip šaukliai, privalėtų duoti
/niaus šventovių šiuo metu veivo
misiją
sėkmingai
atliko ir / rikų. Kadangi visi į šią mokykženklą tada, kai pavojų dar galima sulaikyti. Trečia, kai
Į kia tik 8: Šv. Petro ir Povilo,
atlieka
dabar.
Lietuviai
kunigai / lą kandidatai turi pereiti sau
lietuviškoji tvirtovės įgula sumažėja, yra įmanoma iki-tam
Šv. Rapolo, Šv. Mikalojaus, Šv.
kalba
taisyklinga,
gramatiška
tikro laipsnio pasitelkti kitataučius ir tuo būdu išlaikyti
gumo (KGB) tikrinimo tinklą,
Onos, Šv. Teresės su Aušros
lietuvių tvirtoves savo rankose. Ketvirta, reikalingas bud
Vartais, Domininkonų (Šv. Dva lenkų kalba, nors pas kaiku- lenkų yra, pagal jų skaičių
rus centras, kuris specialiai rūpintųsi lietuviškų parapijų
sios), Nekalto Prasidėjimo Žvė riuos jaučiamas “lietuviškas” \ krašte, neproporcingai daugiau
egzistencija, organizuotų pagalbą ten, kur jos reikia,
ryne ir Gerosios Vilties (lenkiš akcentas. Juos praretino mirtis \negu lietuvių.
kreiptųsi į atitinkamus vyskupus, bandydamas išlaikyti
kai Dobrej Rady). Naujai pri ir trėmimai.
Lenkų kaltinimai
‘
Iš pasilikusių Vilniuje lenkų '
parapijas lietuvių rankose, informuotų visuomenę apie
jungti trys rajonai irgi turi po
Pernai
Lietuvos
lenkai
kata

dvasiškių reikia išskirti Žygi
gresiančius pavojus bei skatintų tautiečius atitinkamose
\vieną veikiančią šventovę.
likai
paskelbė
laišką,
kuriame
manto
Augusto
vardo
lenkų
vietose stipriau ginti savo tvirtoves, kiek tai yra įmanoma.
Lenkai
gimnazijos kapelioną kun. ChO- skundžiasi dėl lenkų kunigų ir
Likviduojant kurią nors parapiją, toks centras galėtų ban
Tautiniu atžvilgiu Vilnius ir mickį. Jis buvo Nobelio premi lenkiškų maldaknygių trūku
dyti išgauti atitinkamą kompensaciją ir steigti naujas pa
gi
pasikeitė. Lenkų čia yra apie jos laureato Česlovo Milašiaus mo, dėl nepaskyrimo lenkų ku
rapijas, kur apsigyvena daugiau lietuvių. Senų parapijų
17%, Tai daugiausia iš Gudijos tikybos mokytojas. Knygoje nigų į lenkiškas parapijas ir dėl
praradimas yra didelis nuostolis ne tik išeivijai, bet ir
atvykę lenkai. Jie savo tarpe “Gimtoji Europa” Milašius jam mažo lenkų klierikų skaičiaus.
visai tautai, kovojančiai už savo egzistenciją.
dažnai kalba rusiškai, todėl len paskyrė daug vietos. Jis šiuo Savo nelaimių priežastimi jie
kų kalba miesto gatvėse yra ne metu gyvena Baltojoje Vokėje laiko lietuvišką Kat. Bendrijos
KANADOS ĮVYKIAI
proporcingai retai girdima. Lie- prie Vilniaus. Kun. Chomickis hierarchiją. Panašius kaltini
mus kartais pakartoja ir len
jau turi 93 metus.
Kitas žymesnis lenkas kuni kiška Vakarų spauda, įskaitant
levizijos laida prabilo į kana
gas
yra Šv. Dvasios (Domininko ir tolerantingą Paryžiaus “Kuldiečius, kuriem tebuvo prasi
nų)
parapijos klebonas kun. /tūros” žurnalą.
dėjęs vėlesnės dienos vaka
Kaltintojai pamiršta, kad
Augščiausias Kanados teis cijų sutikimo, kai tas pakeiti ras. P. E. Trudeau džiaugėsi Bekisz. Kadangi jis yra liguis Lietuvą ir Lietuvos Kat. Bend
tas
ir
jam
jau
sukako
90
mėtų,
mas, kurį sudaro aštuoni na mas pažeidžia provincijų tei gautu teisinio legalumo pri
riją tvarko ne lietuviai, bet
riai ir jų pirmininkas Bora Las- ses. Net pilna visų devynių pažinimu, tačiau jis negalėjo pastaruoju metu buvo pakeistas Maskvos Kremliuje sėdintieji
kinas, paskelbė savo sprendi balsų dauguma teisėjai nuta visiškai ignoruoti ir teisėjų kitu jaunesniu lenku kunigu iš valdovai. Be jų paskirto “kulto
mą, liečiantį ministerio pirm. rė, kad siūlomasis konstituci surasto etinio nelegalumo. Iš Panevėžio.
Gerosios Vilties ir Š'v. Rapo ministerio” aprobatos jokia
P. E. Trudeau vyriausybės su jos pakeitimas iš tikrųjų pa dešimties Kanados provincijų
lo
parapijose klebonauja Kau maldaknygė nėra išleidžiama,
planuotą Kanados konstituci lies federacinės ir provinci P. E. Trudeau planą remia tik
no
seminariją baigę len joks klierikas nepriimamas j
jos pakeitimą bei jos parsive- nių vyriausybių santykius, pro Ontario ir New Brunswicko kai kunigų
seminariją ir joks kunigų pa
kunigai.
žimą iš Britanijos tik su par vincijų lig šiol turėtas teises, provincijos. Likusios aštuo
skyrimas į parapijas neįvyksta.
Visi
kiti
Vilniaus
kunigai
yra
lamento bei senato pritarimu. privilegijas, jų valdžios galią. nios provincijos reikalauja, lietuviai.
| Lenkų kunigų trūkumo nePirmiausia 7:2 balsų santykiu Paskutinieji du sprendimai, kad konstitucijos pakeitimas
I būtų, jeigu jie būtų pasekę
Pamaldos
buvo pripažinta, kad teisiniu paremti istorija ir tradicija, Britanijoje bei jos parsivežikun. Chomickio, o ne ark. Jalbpožiūriu šis žingsnis yra lega aiškiai remia provincijas, rei mas Kanadon būtų atliktas
Iš veikiančių aštuonių Vil žykowskio pavyzdžiu. Lietuviai
lus. Tai yra aiškus P. E. Tru kalaujančias jų pritarimo bendru provincijų susitarimu niaus šventovių šv. Mikalojaus katalikai ne privilegijuojami, o
deau laimėjimas, bet jį su konstitucijos pakeitimo pa su ministerio pirm. P. E. Tru šventovėje pamaldos laikomos persekiojami. Užtenka tik pa
drumstė kiti du teismo spren ragrafams. Bendras teismo deau vyriausybe. Dėlto P. E. tik lietuviškai, o žymiai didesnė vartyti “LKB Kroniką”, kad
dimai, liečiantys nepasirašy sprendimas sudaro nemažą Trudeau pareiškė, kad jis ir je Šv. Dvasios — tik lenkiškai. (tuo įsitikintum.
Katalikų Bendrija Lenkijoje
tas, tačiau istoriniu bei tradi dilemą: teisiškai ministerio toliau sieks konstitucijos par- Nenuostabu, kad šv. Mikalojaus
ciniu būdu įsigaliojusias pro pirm. P. E. Trudeau planas yra sivežimo ilgai nedelsdamas, šventovėje per pagrindines 10 turi didelę laisvę. Grąžinti lie
vincijų teises. Pirmiausia 6:3 legalus, o etiškai — ne.
bet ir perdaug neskubėdamas. vai. pamaldas yra tokia didelė tuviškas pamaldas Seinų baziŠis komplikuotas teismo Atrodo, bus siekiama dar vie spūstis, kad neįmanoma atsi likon Lenkijos katalikų hierar
balsų dauguma buvo konsta
tuota, kad Kanados parlamen sprendimas ministerį pirm. nos konferencijos su provin klaupti, tuo tarpu Šv. Dvasios chijai nereikia nei Varšuvos,
tas ir senatas neturėtų prašyti P. E. Trudeau pasiekė P. Ko cijų premjerais. Šia linkme šventovėje galima visiškai lais nei Maskvos valdžios sutikimo,
Britanijos parlamentą kons rėjos sostinėje Seoule. Ten dabar veikia Britų Kolumbi- vai judėti — lenkai jos nepri- taičau ji nenori to padaryti.
pildo. Kitose šventovėse, nors
J. J.
titucijos pakeitimo be provin jis ankstyvą rytą specialia te(Nukelta į 8-tą psl.)
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Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANAS PASKELBĖ ŠEŠERIŲ METŲ GINK
LAVIMOSI planą, kuriuo tikimasi pašalinti atominį Sovietų Są
jungos pranašumą. Naujų ginklų sistemai bus panaudota $180 bi
lijonų. Pirmiausia bus pagaminta 100 “MX” tipo raketų, kurių
kiekviena turės po 10 atominių užtaisų, kai tuo tarpu dabartinės
“Minuteman 3” raketos turi tik po tris dvigubai silpnesnius užtai
sus. “MX” raketas planavo jau prez. J. Carteris, joms numatydamas
tūkstančius požeminių dažnai keičiamų slėptuvių, kad sovietai ne
žinotų kur tos raketos yra ir negalėtų jų sunaikinti savo raketomis
slėptuvėse. Prez. R. Reaganas šio plano atissakė dėl perdidelių
išlaidų. “MX” raketoms pradžioje bus panaudotos jau turimos
kitų silpnesnių raketų slėptuvės, gerokai sustiprinus apsauginę jų
dangą. Karo aviacija gaus šimtą •------- --------------------------------naujų “B-l” bombonešių pa pat turi metodų su mumis susi
keisti seniesiems strateginiams doroti”.
“B-52” bombonešiams. Kartu
Sudafė vyriausybę
bus stengiamasi pagaminti dar
vieną bombonešio tipą, kurio
Buvęs Irano prez. A. Baninegalės susekti sovietų turimi Sadras sudarė laikinę Irano vy
radaro tinklai. Bus tęsiami ban riausybę Prancūzijoje. Premje
dymai ir su naujomis raketomis, ru jis pasirinko kartu su juo pa
galinčiomis numušti sovietų ra bėgusį kairiųjų partizanų gru
ketas erdvėse skrydžio metu, pės vadą M. Ražavį. Naujoji vy
kol jos dar nėra pasiekusios tai riausybė žada grąžinti laisvę
kinio. Atominiai povandeniniai Irano gyventojams, savo reika
laivai bus apginkluoti galinges lų tvarkymą per specialias tary
nėmis “D-5” raketomis, galin bas, socialinę bei politinę lygy
čiomis pramušti sovietinių rake bę etninėms mažumoms, ypač
tų slėptuvių paviršių. Ir bombo Kurdistane. Iraniečiams, atsinešiai, ir povandeniniai laivai kračiusiems ajatolos R. Chomeisusilauks daug skraidančių nio kruvino režimo, bus praves
bombų su atominiais užtaisais. ta žemės reforma, panaikinti
Jos yra panašios į A. Hitlerio revoliuciniai tribunolai, saugu
laikų “V-l” raketas, primenan miečių komitetai, revoliuciniai
čias nedidelius automatinius sargai. Pačiame Irane prezi
lėktuvus. Tos arti žemės pavir dentu buvo išrinktas kietos li
šiaus skrendančios bombos yra nijos mahometonas A. Chamelabai taiklios, jų negali pastebė nis. Tribunolai vis dar tęsia ma
ti dabartinis radaras. Šiaurės sines kairiųjų egzekucijas, žu
Amerikos apsaugai sustiprinti dydami net ir vaikus. Naują
bus sumodernintas radaro tink smūgį ajatolos R. Chomeinio re
las Aliaskoje ir Kanados šiaurė žimui atnešė lig šiol neišaiškin
je, penkios eskadrilės “F-106” ta transportinio lėktuvo nelai
naikintuvų bus pakeistos mo mė, kurioje žuvo apie 100 asme
derniais “F-15” naikintuvais, nų. Jų eilėse buvo krašto apsau
užtikrinančiais sovietinių bom gos ministeris, generalinio šta
bonešių numušimą. Pasak prez. bo viršininkas, jo pavaduotojas
R. Reagano, šiuo penkių dalių ir du revoliucijos sargų vado
planu bus pašalintas strateginis vai.
JAV atsilikimas nuo Sovietų Są
Pasikeitė šnipais
jungos, kuri tą pranašumą bu
V. Vokietija pasikeitė šnipais
vo pasiekusi masiniu ginklavimusi paskutiniame dvidešimt- su R. Vokietija. Laisvę atgavo
metyje.
stambiausias R.
Vokietijos
agentas G. Guillaume, tapęs
Kova kongrese
kanclerio W. Brandto padėjėju.
Antroji “Solidarumo” unijos Jo suėmimas 1974 m. užbaigė
kongreso dalis atskleidė aštrią politinę W. Brandto karjerą.
kovą tarp nuosaikių ir karštako Pasikeitimo detalės tebėra ne
šių narių. Kompromisų siekian paskelbtos. Spėjama, kad V. Vo
tis unijos vadas L. Walensa su kietija už keturis išleistus šni
silaukė aštrių puolimų ir netgi pus gavo apie 30 savo agentų iš
priekaištų, kad jis vadovaujasi R. Vokietijos. Taip pat kalba
diktatūriniais metodais. L. Wa ma, kad R. Vokietija sutiko iš
lensa dėl tų priekaištų netgi pa leisti V. Vokietijon apie 3.000
grasino pasitraukti iš unijos vokiečių, kurie ten turi giminių.
veiklos, jeigu nebus perrinktas Už jų išleidimą bus atsilyginta
vadu. Rinkimus sekančių dvejų nemaža $30 milijonų suma.
metų laikotarpiui L. Walensa
Atšaukė badavimę
laimėjo, iš 844 balsų surinkęs
tik 462. Jam betgi pavyko iš
Šiaurinės Airijos kalėjime
“Solidarumo” vadovybės iš prie Belfasto badavimo taktikos
jungti tris kietos linijos kandi atsisakė ten laikomi IRA na
datus: M. Jurszy gavo 201 bal riai. Buvo paaukota 10 gyvybių,
są, A. Gwiazda — 74, J. Rulews- bet nieko nelaimėta. Britanijos
kis — 52. L. Walensa žada tęsti premjerė M. Thatcher nesutiko
taikią kovą už unijos reikalau kalinius pripažinti karo belais
jamas reformas su Lenkijos viais, suteikti jiems specialias
kompartija. Kongreso atsto privilegijas. Badavimą sustabdė
vams jis pareiškė: “Mes per badaujančių katalikų kalinių
daug pasitikime savo jėga, už šeimų protestai, smerkiantys jo
miršdami, kad kompartija taip kios naudos neduodančią mirtį.
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Maldos diena uz Lietuvą
Šešiems šimtams įvairių tautybių maldininkų kalbėjo anglikonų
kunigas Michael Bourdeaux, autorius knygos
“Lithuania — Land of Crosses”

RASA RAZGAITIENĖ

Ankstyvą rugpjūčio 30 d. ry
tą lietuviai suvažiavo prie savo
Kultūros Židinio Bruklyne. Iš
čia du dideli autobusai vežė
mus Niujorko valstijos šiauri
nės dalies link. Kelionė truko
daugiau kaip 4 valandas.
Atkeliavom į Auriesville
miestelį, netoli Albany. Jame
yra Siaurės Amerikos kankinių
šventovė, kur prieš 300 metų
buvo nukankinta grupė jėzuitų.
Čia buvo surengta Maldos Die
na už kenčiančią Lietuvą. Prie
įėjimo stovėjo lietuvaitė, pasi
puošusi tautiniais drabužiais, ir
dalino informacinius lapelius.
Taip pat buvo paruoštas stalas
su įvairiom knygom apie Lietu
vą.
Truputį atsikvėpę nuėjom į
koplyčią pasiklausyti anglikono
kun. Michael Bourdeaux paskai
tos. Kun. Bourdeaux yra atvy
kęs iš Anglijos ir šį rudenį dės
tys kursą Wellesley kolegijoje
Bostone apie religijos persekio
jimą Sovietų Sąjungoje. Jis yra
autorius knygos “Lithuania —
Land of Crosses”.
Jis pradėjo savo paskaitą pa
staba, esą “Aid to the Church
in Need”, kuri buvo tos dienos
pagrindinė organizatorė, yra
reikšminga ne tik lietuviams,
bet ir visiems, kuriems rūpi ti
kėjimo laisvė. Jos uždavinys
yra moralinė ir finansinė para
ma esantiems už Geležinės Už
dangos. Pagrindinė tos organi
zacijos būstinė yra Vokietijoje.
Jos centras JAV-se yra Kalifor
nijoj. Rytuose lietuvių talka rū
pinasi Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnyba, vadovaujama
kun. K. Pugevičiaus.
Kun. Bourdeaux kalbėjo, kad
mirtis ir pasiaukojimas yra mū
sų krikščioniškos tradicijos pa
grindas. Mes kartais perlengvai
tai pamirštame. Jis toliau vystė
šią mintį, apibūdindamas įvai
rius šventuosius kankinius, pri
eidamas prie XX š. kankinių.
Daugelio jų vardai nežinomi.
Jis teigė, kad R. Europos tikin
tieji turi daug ką svarbaus duo
ti visam krikščioniškam pasau
liui. Ten randame daug dvasi
nės stiprybės ir labai dažnai ma
tome individo pasiaukojimą dėl
tikėjimo, šiai kenčiančiai tikin-

čiųjų Bendrijai reikia mūsų
energijos, maldų, pagalbos.
Mažame Lietuvos krašte ga
lima labai aiškiai išvysti tokios
Bendrijos veidą. Jos istorija pil
na krikščionių herojų. Ji yra iškentėjusi įvairių pavergėjų
priespaudą ir jų persekiojimus.
Tikėjimas Lietuvoje neišblėsta.
Kun. Bourdeaux citavo iš laiš
ko, kuris buvo slapta persiųstas
Šv. Tėvui 1948 m. rugsėjo 20 d.
Jame buvo prašoma, kad popie
žius paskelbtų Lietuvių Dieną.
Buvo prašoma viešo pasisaky
mo, kuris duotų paguodos ir pa
skatos tiems, kurie slaptai dir
ba, aukojasi. To laiško žodžiai
ir prašymai galioja ir dabar. Si
biras, kalėjimai, psichiatrinės
ligoninės, kuriose merdi švie
siausi tautos protai, tebeegzis
tuoja. Betgi tikėjimo Lietuvoje
pavergėjai nepajėgia sunaikin
ti. Žmonės yra pavergti, bet jų
^tikėjimas nenugalimas.
Užsibaigus paskaitai, dalyviai
rinkosi Kryžiaus keliui. Jiems
anglų kalba vadovavo kun. K.
Pugevičius. Maldos buvo paim
tos iš Sibiro maldaknygės. Mal
dininkus lydėjo įvairių tautų at
stovai, nešdami medinius kryžiūs. Apreiškimo parapijos cho
ras iš Niujorko giedojo prie
Kryžiaus kelio stočių. Žmonių
dalyvavo per 600. Po Kryžiaus
kelio buvo procesija su Šv. Sak
ramentu ir palaiminimas.
4 v. p. p. didžiulis būrys susi
rinkome šv. Mišiom. Prieš Su
mą dalyviams buvo suteikta
proga paliesti tos šventovės kan
kinių relikvijas. Šv. Mišias au
kojo vysk. Nicholas Eko. Su juo
Mišias koncelebravo 9 kunigai.
Giedojo Apreiškimo parapijos
choras, vadovaujamas Viktoro
Ralio. Buvo atliktos ištraukos iš
Rossini “Stab’at Mater”. Kitos
giesmės buvo lotyniškos iš W.
C. Peters Mass ir tradicinės lie
tuviškos.
Pasibaigus iškilmėm, turėjom
dar progos apžiūrėti gražiąją
šventovę. Padėka tenka šios
Maldos Dienos organizatoriam:
“Aid to the Church in Need”,
Lietuvių Katalikų Religinei
Šalpai, ypač kun. K. Pugevičiui,
Lietuvos vyčiam ir ateitinin
kam. Grįžom į namus tais pa
čiais autobusais, praturtėję die
nos įvykiais ir pateiktom min
tim.

MIELAM BROLIUI

AfA
NAPOLEONUI LESKAUSKUI
mirus, ONAI SVARINSKIENEI, VALENTINAI SIMANAVIČIENEI, IRENAI MORKŪNIENEI, broliui JUR
GIUI irjų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime —
A. V. Kėžinaičiai
K. B. Kaminskai
I. Kėžinaitis
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Diplomatinės pastangos
Paskutinė proga buvo Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje.
Tačiau apie “Mažąją Lietuvą”
tada visi pamiršo, buvo svarbes
nis reikalas — visa Lietuva.
VLIKas savo 1945.VII.10 me
morandume prašė prez. H. Trumaną, kad susitikęs Potsdame
spaustų sovietus atitraukti savo
kariuomenę iš Lietuvos, grąžin
tų ištremtuosius iš Sibiro ir kt..
(žr. “Lithuanian Situation”,
1945, nr. 4). Tačiau Trumanas
nieko nedarė, nes žinojo, kad
kur rusai įkėlė koją, iš ten ge
ruoju neišeis. O amerikiečiai,
ypač po Roosevelto pažadų Te
herane ir Jaltoje, nesiųs savo
tankų ir lėktuvų Lietuvai išva
duoti. Rusams dar pridėjo dalį
Rytprūsių su Karaliaučium.
Amerikiečiai buvo susirūpinę
laimėti karą su japonais su ga
limai mažesnėmis aukomis, to
dėl jie patenkino visus sovietų
norus Europoje, kad tik rusus
įtrauktų į karą su japonais. Kai
japonai amerikiečių atominių
bombų jau buvo parblokšti, ta
da ir rusai paskelbė jiems karą
ir gaip grobį pasilaikė visą Sa
chaliną ir Kurilų salas. Kai ame
rikiečių tankų vadas gen. Patonas kartą pareiškė, kad reikėtų
toliau žygiuoti ir, nugalėjus vie
ną priešą (nacius), nugalėti ir
kitą (bolševikus), tai jis žuvo,
atrodo, paslaptingos rankos su
režisuotoje automobilio katas
trofoje.
Kai sovietai Potsdamo susita
rime, pasirašytame 1945.VIII.2,
jau gavo gabalą Rytprūsių su
Karaliaučium, tai Amerikos Lie
tuvių Taryba 1945 m. rugpjūčio
21 d. įteikė prez. H. Trumanui'
tokį raštą: “Memorandum of
the Lithuanian American Coun
cil, Inc. concerning Prospective
Transfer of Koenigsberg and
Adjacent Area to the U.S.S.R.”
(žr. Lithuanian Bulletin”, 1945,
nr.4, p. 1-3). Buvo pervėlu, nes
amerikiečiai ir britai jau pasi
žadėjo remti sovietų pretenzijas
ir būsimoje taikos konferencijo
je (“The President of the Uni
ted States and the British Pri
me Minister have declared that
they will support the proposal
of the Conference at the forthcomming peace settlement”(ten
pat). Vėliau prez. Trumanas per
radiją pareiškė, kad Rytprūsių
dalies atidavimas sovietams jau
buvęs sutartas Jaltoje. Tad mū
sų karingi patriotai tegul neko
voja su realistais, bet verčiau
deda pastangas, kad būtų at
šauktas Jaltos susitarimas.
Sovietai Potsdame gavo tei
sę “laikinai” valdyti dalį Ryt
prūsių su Karaliaučium ir ne
mano iš ten išsinešdinti (tas
pats ir su lenkams atiduota Ryt
prūsių dalimi). O kas juos pri
vers? Visus lietuviškus ir vokiš
kus vietovardžius jie pakeitė ru
siškais, tarsi ten nuo seno būtų
rusų žemė, išžudė arba depor
tavo vietinius guventojus ir prigabeno masę rusų kolonistų.
VLIKas 1949 m. (data ne
pažymėta) įteikė memorandumą
JAV, Prancūzijos ir D. Britani
jos užsienių reikalų ministeriams dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo: “Memoran
dum on the Restoration of Li
thuania’s Independence” (Pub
lished by the Lithuanian Exe
cutive Council, 1950). Tenai 14
psi. yra skyrelis “Lithuania Mi
nor”, kuriame parašyta: “Todėl
lietuvių tauta reiškia pretenzi
jas į tą Rytų Prūsijos dalį, ži
nomą kaip Mažoji Lietuva arba
Prūsų Lietuva, kuri dar tebėra
žymia dalimi lietuvių apgyven
ta”.(Accordingly, the Lithuanian
nation files its claim to that
part of Eats Prussia known as
Lithuania Minor or Prussian
Lithuania, which is still inhabi
ted by Lithuanians to a consi
derable degree).
Nors lietuvių 1949 m. ten jau
nebebuvo,- bet pretenzijas visa
dos galima reikšti, gal kas iš to
išeis — jei negausi Karaliau
čiaus, tai gal gausi nors Tilžę
su Tolminkiemiu. Tačiau ir pats
VLIKas jau 1949 m. negalėjo
viltingai žiūrėti į tas pretenzi
jas, nes to paties memorandumo
priede 83 psl. yra aiškiai pa-ę
rašyta apie faktinę padėtį: “Pa
gal Potsdamo konferencijos nu
tarimą, Rytų Prūsijos šiaurės
rytinė dalis, kuri beveik atitinka
teritorijai, žinomai kaip Mažoji
Lietuva . . . buvo priskirta So
vietų Sąjungai, galutinį sprendi
mą paliekant taikos konferenci
jai. JAV ir Didž. Britanijos at
stovai pasižadėjo, kad toje tai
kos konferencijoje parems so
vietų pretenzijas į tą teritoriją.”
(By the decision of the Potsdam

Dr. Jonas Balys

conference, the northeastern pretenduoti į tokias sritis, ku
part of East Prussia, which near rios niekados nepriklausė jokiai
ly corresponds to the territory Lietuvos valstybei ir kuriose da
known as Lithuania Minor . . . bar lietuviai sudaro tik nežy
was adjudged to the Soviet mimą mažumą? Mums reikia ne
Union, pending final decision daugiau teritorijos, bet daugiau
by the Peace Conference. The žmonių, etninių lietuvių, kitaip
representives of the the United neišliksime kaip tauta — gal bus
States of America and of Great Lietuva, bet be lietuvių.
Britain at that Conference pled- \ Melskimės ir tikėkime, kad
ged their support to the Soviet Lietuva atgaus nepriklausomy
claims to this territory).
bę bent savo dabartinėse ribose,
Kokią dar galime turėti viltį, t.y. su Vilnium ir Klaipėda. Sie
kai abu didieji Potsdame pasi nų įsisenėjimas yra šiuo atveju
žadėjo paremti sovietų pretenzi svarbus veiksnys mūsų naudai.
jas ir taikos konferencijoje, ku Atsiminkime, kad tremtyje esą
ri niekados neįvyko? Jos pakai lenkai neatsisako savo pretenzi
talas Helsinkio aktas užšaldė ri jų į Vilnių ir nesiliauja mums
bas!
siūlę uniją. Jie turi kariuomenę.
Reikia
gal įsteigti lietuvių legiAteities galimybės
joną, kaip siūlo J. Stelmokas
Prileiskime, kad sovietų impe (žr. “Karys”, 1980, nr. 8).
rija subyrės. Dalis rusų išbėgs,
Europoje sienos nustatomos
tačiau vistiek dar ten pasiliks ir apginamos tik ginklu. Nebūtų
bent pusė milijono rusų. Dau buvę nepriklausomos Lietuvos,
gelis jau bus gimę tame krašte, jeigu mes 1919-1920 m. nebūtu
tad pagal tarptautinę teisę jie me turėję savos kariuomenės.
bus laikomi vietiniais (aborige
Gražiuoju mes iš savo senų ar
nais) ir turės daugiau teisių į tą naujų “draugų” nieko neišpra
kraštą, negu iš kitur atgabenti šysime. Tomas Venclova rašo:
etniniai lietuviai.
“Pelesos lietuviai kelis kartus
O iš kur mes tuos lietuvius pa prašė prijungti juos prie Lietu
imtume? Iš Amerikos jaunoji vos, bet vis gavo neigiamus at
karta nevažiuos, senieji bus iš sakymus . . . Tarybų valdžia res
mirę. Iš Sibiro gautume tik se publikų sienų, ir dar mažųjų
nius ir paliegėlius. Ten gimę jų naudai, niekad nekeis . . (t.p.
vaikai taip pat vargu bekalbės 20). Prieš karą dabartinės Gudi
lietuviškai. Jau matėme, kad da jos teritorijos lietuviškose salo
bartinėje Lietuvoje natūralus se buVo apie 50,000 lietuvių. Da
prieaugis yra katastrofiškai kri bar surašymas jų rado tik 8,000,
tęs ir vargu ar pakils. Ir šių die nors iš tikrųjų ten galėtų būti
nų Lietuvos spaudoje dėl to dvigubai daugiau. Dalis ištautė
reiškiamas susirūpinimas.
ję, kiti persikėlė į Lietuvą ir
Tie demografiniai veiksniai Lenkiją.
yra dabar pats svarbiausias da
lykas. Net ir rusams pasitrau Lietuviai Lenkijoje ir Gudijoje
Lenkijoje 1966 m. gyveno
kus, Lietuvoje dar pasiliktų bent
10% vietinių rusų ir kolonistų apie 30,000 lietuvių. Kaikurie
(pagal oficialią statistiką, 1970 demografai tą skaičių padidina
m. Lietuvoje rusų buvę 10,9%, iki 40,000. “Kompaktiškiausiai
bet faktinai esą daugiau, apie lietuviai gyvena Lietuvos pasie
14%). Nebėgs ten gimusieji ir nyje, Seinų-Suvalkų apskrityse.
mišrių šeimų vaikai, jie bus lai /Čia jų yra apie 10-15 tūkst.” (A.
komi “aborigenais” arba “tutei- 'Stanaitis ir P. Adlys, Lietuvos
šais”, nors lietuviškai ir nemo TSR gyventojai, Vilnius, “Min
kėtų. Prijungus Karaliaučiaus tis”, 1973, psl. 195.)
sritį, Lietuvoje atsirastų per 40
Tomas Venclova rašo: “Kai
% rusiško ar rytų slaviško ele pats lankiausi Punsko krašte,
mento, priskaitant gudus ir uk vietos lietuviai man tvirtino,
rainiečius. Priedo dar bus apie kad, iš akies paėmus, lietuviškai
7,7% lenkų, tiek jų esą dabarti kalbančių, turinčių lietuvišką
nėje Lietuvoje. Valstybė negali tautinę sąmonę, ten bus 7-10,tarpti su tokiu dideliu svetimo 000. Daugiau nebus. Punske lie
elemento nuošimčiu. Tad jeigu tuvių kalba dominuoja ir ke
kas mums ir siūlytų pasiimti liolikoje kaimų aplink Punską.
Karaliaučiaus sritį, geriau būtų Seinuose lietuvių kalba nedomi
nuo tokios “dovanos” atsisakyti. nuoja, Suvalkuose arba Augus
Atsiminkime dar, kad ir vo tave lietuvių kalbos negirdėti
kiečiai niekados neatsižadės Ka visai” (t.p. 19).
raliaučiaus, o žmonių jiems ne
Dabartinė Lenkijos — Sov.
trūksta. K. širpa bandė suras Sąjungos siena buvo nustatyta
ti Vakarų Vokietijoje nors vie sutartimi tuoj po Antrojo pasau
ną įtakingesnį vokietį, tegul ir linio karo (1945.VIII.16). Jau
pensininką, kuris parašytų įva 1950 m. prof. K. Pakštas rezig
dą jo vokiečių kalbon išverstai nuotai rašė: “Vis tiek kas atsi
knygai “Sukilimas Lietuvos su tiks per būsimą karą, bet Lenki
verenumui atstatyti” (sutrauk jos siena šiaurės rytuose — Sutas vokiškas vertimas jau buvo valkų-Balstogės sektoriuje —
paruoštas). Tos knygos įžangoje nebebus atgal atstumta: tad Lie
Škirpa kėlė mintį, kad vokiečiai tuvai teks atsisakyti Suvalkųatsižadėtų Lietuvos naudai Ryt Vižainio-Punsko-Seinų ruožo, o
prūsių dalies, dabar esančios so gudai pastoviai neteks Balsto
vietų valdžioje, ir lietuviai kar gės ir apylinkių. Curzono linija
tu su vokiečiais tada sudarytų čia pasiliks galioje . . . Lietuva
barjerą prieš rusus ir lenkus. nebeatgaus pietinės Suvalkijos
Toks vokietis neatsirado. Dabar (apie 5,000 kv. km).. . . reikalin
stipriausias amerikiečių sąjun- ga atlyginti Lenkijai už Vilnijo
gihinkas Europos kontinente yra je prarastas lenkiškas salas”
Vakarų Vokietija, ir jos žodis (“Aidai”, 1950, nr.į 4, psl. 178bus lemiantis.
1J9).
Būtų mūsų laimė, jei tuo pa / Paskutinė proga buvo 1939 m.
čiu metu būtų nusilpę visi trys /rudenį, bet lietuviai ją pražiopdidieji kaimynai, t.y. rusai, len sojo. Laimi tie, kurie tinkamu
kai ir vokiečiai, kaip buvo pasi ( laiku energingai veikia. Mažiau
baigus Pirmajam pasauliniam deklamacijų ir deklaracijų! Per
karui, ir kad amerikiečiai ne 20 metų deklamavome: “Mes
ateitų kurio nors gelbėti, kaip be Vilniaus nenurimsim!” O kai
gelbėjo rusus Antrojo pasauli pasitaikė proga 1939 m. rudenį
nio karo metu ir po jo.
garbingai atsiimti Vilniaus kraš
tą,
pataisyti savo valstybės ri
/ Pasak sovietinio plano, kilus
bas
rytuose ir pietuose, tai mū
naujam pasauliniam karui, per
sų
politinė
ir karinė vadovybė
pirmas tris dienas būtų sunaipasirodė
esanti
tiek neryžtinga,
/kinti visi išsimokslinę ir iški
kad
bijojo
ir
savo
šešėlio. Ne
lesni lietuviai, nors jie būtų
ir komunistai. Be to, jeigu jiems kartokime tos pačios klaidos su
reikėtų trauktis, tai sunaikintų patriotiškom deklamacijom, bet
kraštą ekonomiškai (išsprogdin ryžtingai išnaudokime visas pro
tų įmones ir Lt.), .o likusius gy gas, jeigu tokios kada pasitaiky
ventojus masiškai tremtų į Ru tų.
sijos gilumą, kaip buvo pasielg
ta su Volgos vokiečiais, Krymo
totoriais ir kaikuriomis Kaukazo Lietuviška baldų
tautelėmis Antrojo pasaulinio dirbtuvė Toronte
karo metu ir tuoj po jo.
Tikimės, jie neturės pa Daromi nauji minkšti baldai ir ap
kankamai laiko ir susilauks lie- traukiami seni PIGIA KAINA.
tuyU^pasipide^^
Lubys. Tel. 638-3171, 663-9096
davimas yra vįsados blogiausias
dalykas.

Išeivijos organizacijų vaidmuo
Atsiliepiant į spaudoje kilu
sias diskusijas, reikia kelti es
minį klausimą: kokią teisę turi
išeivių organizacija, komisija ar
komitetas nustatinėti būsimas
Lietuvos valstybės sienas ir ta
da savo leidiniuose dėti žemėla
pius su tokiomis sienomis, pa
remtomis tik mūsų pageidavi
mais? Pagaliau, kaip mes galime

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski :
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)

*

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

,

PADĖKA
Mirus mano vyrui

ą. a. JUOZUI BLUŽUI
(gimusiam 1904 m. IX. 18, mirusiam 1981. IX. 12),
reiškiu ypatingą padėką kunigui Juvenaliui Liaupai, OFM, už lan
kymą ligoninėje sergančio ir didelį rūpestingumą, susiėjusį su
laidotuvėmis, už maldas laidotuvių namuose, už sutvarkymą
laidotuvių apeigų, už giedotines šv. Mišias ir turiningą pamokslą
Šv. Marijos šventovėje Wellande.
Gili padėka kunigui Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas ir
atliktas laidojimo apeigas Anapilio lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dėkoju karsto nešėjams — A. Vlnerskiui, Ant. Vinerskiui,
Andr. Smolskiui, K. Stankevičiui, J. Paužuoliui ir Ant. Zinaičiui.
Dėkoju už gėles čikagiečiams J. V. Edv. Bubniams, Miss.
Locander, Adomaičiams ir “The Steward Waren Engineers”;
krikšto dukrai ir jos vyrui Vytautui Ptašinskams (Montrealyje),
hamiltoniškiams — Juoz. ir Linai Bubniams, P. E. Brasams ir Vinerskiams, portkolborniečiams — Jon. ir Sofijai Radvilams, Br.
Simonaičiams, velandiškiams (daugelis buvo mirusio Juozo
bendradarbiai Wabasso Cotton Mills Co.) — Čepukams, K. St.
Stankevičiams, Vine. Ant. Bieliūnams ir jų šeimai, Bėrsėnams,
Karaliams, Vitauskams, Luomanams, Šidlauskams, Smolskiams, Mašauskui, Mrs. Takacs, Gudaičiams (Niag. Falls), sūnui
Ged. ir Ritai Blužams Čikagoje, dukrai Daliai ir žentui Edvardui
Gudaičiams, vaikaičiams Edvardui, Pauliui ir Dovydui
Gudaičiams, KLB Wellando apylinkės valdybai, Wellando
Lietuvių Medž. ir Meškeriotojų Klubui “Lituanika”, Welland South
Niagara Rowing Club, Welland Flower Shop ir High School
Eastdale Staff.
Dėkoju visiems, aukojusiems šv. Mišioms už mirusio Juozo
vėlę. Ypatingą padėką reiškiu liūdesio dienomis mane stip
rinusiems moraliai ir materialiai: Juozui, Linai, Jurgiui ir Veronikai
Bubniams, p.p. Radvilams, Smolskiams, Vai., St. Gudaičiams; p.
Bubulienei — už nuoširdumą ir paruošimą užkandžių Anapilio
salėje.
Dėkoju sūnui Gediminui ir mąrčiai Ritai užjųtolimąkelionę iš
Čikagos, paaukotą laiką bei kantrumą lankant ir budint ligoninėje
prie sergančio ir guodžiant mane. Dėkoju dukrai Daliai ir žentui
Edvardui, kurie, nežiūrėdami savo nuovargio, stengėsi
palengvinti tėvui jo paskutinėse valandose šioje žemės
kelionėje. Dėkoju vaikaičiams, kurie mane guodė ir ramino
skausmo valandose.
Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už
užuojautas, maldas laidotuvių namuose ir palydėjimą mano vyro
Juozo įamžino poilsio vietą.
Dėkoju Toronto ir apylinkės tautiečiams, dalyvavusiems
kapinėse mirusio Juozo laidojimo apeigose. Jūsų giesmės žod
žiai “Marija, ’’Marija” mane jaudino iki širdies gelmių.

•

Liūdinti Konstancija Blužienė

MYLIMAI MOTINAI
Lietuvoje mirus,
jos sūnui JUOZUI MARTIŠIUI reiškiame nuoširdžią
užuojautą—
KLB Sudburio apylinkės
valdybos bendradarbiai

AfA
BRONIUI MIKŠIUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame

jo brolį JONĄ, su žmona,

brolį KAZIMIERĄ ir sesutę ONUTĘ —
E. V. Sakavičiai ir šeima

AfA
NAPOLEONUI LESKAUSKUI
Čikagoje mirus, seserį VALENTINĄ SIMANAVIČIENĘ,
jos šeimą bei kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame —
E. V. Sakavičiai ir šeima

Canadian £Irt jfHemorial6 Uti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimą pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529
S’

Tėviškės Žiburiai

Žvelgiant į Lietuvos ateitį
Mes visi trokštame lietuvių
tautai laisvės ir tikime, kad Lie
tuva vėl taps nepriklausoma
valstybe. Kada toji diena ateis,
niekas nežino. Gal netrukus, o
gal tik už keliolikos ar net už
keliasdešimt metų. Praradus,
šias viltis, visa mūsų išeivijos
visuomeninė, politinė ir kultū
rinė veikla bei pastangos išlai
kyti lietuvybę pasidarytų be
prasmiškos.
Lietuvių išeivija yra įpareigo
ta rūpintis ne tik savo asmeni
ne, bet ir priespaudoje esančios
tautos ateitimi. Tas rūpestis ne
turėtų apsiriboti vien politinėm
pastangom. Mūsų žvilgsnis turė
tų atsiremti į pačią pavergtą
tautą ir į būsimą nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.
Kelkime klausimą: kas atsi
tiks ir su kokiom problemom
susidurs išsilaisvinusi tauta, atkurdama nepriklausomą, demo
kratinę valstybę?
Pasyviai besipriešindama
okupantams, tauta, kaip kolek
tyvas, neturi jokių galimybių
planuoti Lietuvos ateitį. Gal pavieniems individams ir iškyla
busimosios
Lietuvos vizija,
bendri busimosios valstybės
bruožai, bet detalizuotam ir ra
cionaliam planavimui vargu ar
yra galimybių. O toks planavi
mas, esminis ir visapusiškas,
pereinant iš totalistinės-komunistinės sistemos į demokratinę,
bus neišvengiamas h' būtinas.
Esame gyvi liudininkai (nors
ir stebėdami iš šalies), kaip po
40 metų okupacijos bolševikai
materialiai ir dvasiškai sužalojo
mūsų kraštą bei tautą: Jau da
bar padarytos milžiniškos žaiz
dos, kurioms užgydyti reikės
dešimtmečių, o kaikuriose srj
tyse gal niekuomet neatgausime
turėtų pozicijų.
) Nesiūlydamas konkrečių receptų, šiame rašiny noriu paliesti tik kaikuriuos praradimų
aspektas bei būsimos Lietuvos
atstatymo problemas ir paska
tinti mūsų išeiviją šiais klausi
mais pradėti domėtis jau dabar.

ūkininkas yra pareiškęs: “Čia
gimė ir mirė mano tėvai ir pro
tėviai, čia liksiu ir aš. Geriau
mirsiu savo žemėje, negu kla
josit! po svetimus pasviečius”.
Nuostabiai mažas ūkininkų skai
čius paliko Lietuvą. Jie liko
saugoti senų savo sodybų, pasi
ruošę betkuriai aukai ir liki
mui. Deja, tie šimtmečius išgy
venę lietuviškų sodybų sargai
buvo žiauriai išrauti ir daugelis
jų net negalėjo numirti savo že
mėje — savo amžino poilsio vie
tą rado tolimame Sibire. Jei ku
ris ir grįžo, retas berado savo
gimtąjį lizdą. Trobesiai buvo
nugriauti, sodybų gojeliai ir so
dai iškirsti. Nuostabusis ir ro
mantiškasis Lietuvos kaimas
yra sunaikintas, Jo vietoj išdygo komerciniai sovietiški dvarai-kolchozai.
Priverstinis
kolchozininko
pririšimas prie žemės darbo ne
žadina jame meilės žemei, ku
rią dirba. Priešingai — pastum
dėlio dalia ir įvairūs nepritek
liai kelia šiai žemei neapykantą
ir bodėjimąsi. Lengva širdimi
kolchozininkas ir jo vaikai, jei
tik pasitaiko proga, palieka kai
mą ir keliasi į miestus. Jau da
bar Lietuvos kaime gyvena tik
39% visų gyventojų. Net sovie
tinė spauda skundžiasi, kad kai
me trūksta darbo rankų. Liko
tik seniai ir vaikai. Sėjos ir der
liaus nuėmimo metu į kolcho
zus . siunčiami moksleiviai, stu
dentai ir tarnautojai, kurie šią
pareigą laiko baudžiava, o že
mės darbą — bausme.
Kolchozinis vargas iš esmės
sužalojo žemdirbio moralę. DoI ri, darbštūs ir sąžiningi Lietuvos ūkininkai Įpratinti *Į vagysIr-yes, girtuokliavimą, apsileidimą
k nesąžinigumą. šios ydos ten
/plečiasi, kaip epideminė liga,
^Praradus žemę, nutrūko mateYialiniai ir dvasiniai ryšiai su
ja. Kam vargti, jei ši žemė ne
tavo ir nepriklausys tavo vai
kams.
Kas ateityje paveldės dirba
mą žemę? Paveldėtojai jau da
bar sunkiai bebūtų atsekami. O
ir atsekus didelė jų dalis žeme
nebesidomės. Teks persiorgani
zuoti j žemės ūkio kooperaty
vus, i “kibutsus” ar i ką nors
panašaus. Ką reikės daryti su
išpūstais kolčhožiriių biurokra
tų etatais? Kaip pereiti i indivi
dualų ūkininkavimą? Vis tai
sunkūs klausimai, kuriems at
sakymus vistiek reikės surasti.

klausomybę. Galimas permainas
turime sutikti gerai pasiruošę.
Gerai žinome, kad atėjus palankiam momentui pati tauta darys
savo sprendimus ir jieškos ge
riausių išeičių. Bet tuo atveju
išeivija irgi galėtų nemažai pa
dėti jau dabar išstudijavusi ir
paruošusi planus, kaip šį perė
jimą lengviausiai Įvykdyti, Išeivijoje turime išsiauginę nemažai intelektualų ir įvairių sričių specialistų, kurie gerai pažįsta ekonominį ir socialinį Vakarų gvvenimą. Taip pat turi
me įvairių ir net gana stambių
fondų, kurie galėtų šį tyrimo
darbą finansuoti. Neviskas kas
Vakaruose praktikuojama tiks
būsimajai Lietuvai, bet išeivijo
je esame susipažinę su įvairių
pažengusių ekonominėje srityje
kraštų laimėjimais žemės ūky
je, prekyboje, pramonėje ir ki
tur. Daug kas galėtų būti pri
taikyta atkuriamoje Lietuvoje,
nes visą valstybinę santvarką,
įskaitant ir valstybės konstitu
ciją, teks kurti naujais pagrin
dais.
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KAZYS MILERIS

Kun. RIČARDAS ČERNIAUSKAS, Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos vikaras,
sovietinių saugumiečių tardytas ir muštas už bandymą vesti rekolekcijas
jaunimui. Jam uždrausta sakyti pamokslus šventovėje

Politinės problemos
Šalia ūkinių bus nemažai ir
politinių problemų. Išskyrus
Latviją, visi kaimynai turės Į
čia spausdiname Vakaruose gau
Lietuvą vienokių ar kitokių kės
tus
laiškus iš NIJOLĖS SADŪNAIlų. Vokiečiai niekuomet neuž
gyvenančios Vilniuje, ir JU
mirš Rytprūsių, o gal ir Klaipė TĖS,
LIAUS SASNAUSKO, ištremto į Si
dos krašto. Į Rytprūsius preten birą. Pastarojo adresas: Julius Sas
duos ir lenkai. Istorinių preten nauskas, S. Parabel, Tomskoj obl.,
zijų į šį kraštą turime ir mes. Sovetskaja 147 a., USSR.
Gudai, bent išeivijoje, yra užsi
Rašo Nijolė Sadūnaitė
moję gana plačiai. Jie įrodinėja,
G. J. Kr.
kad Lietuvos, kaip valstybės, vi
sai nebuvę, o buvusi tik Gudija. Didžiai Gerbiamas Broli,
dar kartą dėkoju už gimimo
Jie savinas ne tik Lietuvos her
d. proga atsiųstą. . . pasveikini
bą, bet ir istoriją.
Sunkiausia bus su lenkais. mą ir gerus žodžius, už mielus
Žinant jų tautinį fanatizmą ir linkėjimus, ... o ypač už jūsų
įsikaltą kažkokį lenkišką mesia- visų šv. maldas. Jos mums visų
■ nizmą, pereinamuoju laikotar reikalingiausios.
Prašykime Viešpatį, kad Jis
piu jie gali užsimanyti vėl susi
uždegtų
mūsų širdyse meilės
rinkti turėtas prieškarines že
ugnį,
kuri
visus sunkumus pa
mes. Nors ir satelito statuse,
daro
lengvais.
Maldos vienybėje
Lenkija turi stiprią kariuome
visada
būkime
kartu, o būsime
nę ir beginkliams kaimynams
bus pavojinga. Lenkams visuo nenugalimi Dievuje.
Jūsų pasveikinimas — pirmas,
met pritrūkdavo realybės pa
Koks bus žemės ūkis?
mane
pasiekęs per 1,5 metų.
jautimo. Gal dėlto, nors ir ne
Lietuva visuomet buvo žemės
Ačiū! Su dėkingumu — se
maža
tauta,
savo
istorijoje
per

ūkio kraštas. Neturėdama savų
'
gyveno didelių sukrėtimų. Var suo N.
žemės turtų, o tik derlingą dir
Rašyta
1981
m. rugpjūčio
gu ir dabar iš istorijos bus pasivožemį ir palankų klimatą, Lie
mėn.
24
d.
..rnokę. Galima tikėtis, kad, pro
■.i!
I’ ■ '
■'
tuva ir ateityje turėtų likti že
gai
pasitaikius,
Lenkija
vėl
iš

Rašo
Julius
Sasnauskas
mės ūkio kraštu. Žmonėmis per
eis su pretenzijom į didvalsty- 1981. 8. 31.
pildytas pasaulis ateityje. vis
bę.
Mielas Prieteliau,
labiau bus reikalingas maisto
Jieškant sąjungininkų prieš
Štai ir vėl galiu jus pasveikin
gaminių. Todėl žemės ūkis ir jo
galimas lenkų užmačias, mūsų ti, tik šį kartą jau iš tolimos
išvystyta gamyba užtikrintų tau
žvilgsniai turėtų kryptį į ukraiTomsko gubernijos, nuo Obės
tai apčiuopiamas pajamas. Nors
niečius, kuriems, kaip ir mums, krantų, kur nuplukdė mane
tautos, neturinčios pramoninių
Ateities pramonė
gresia
Lenkijos ekspansija. Gi paskutiniųjų metų įvykiai. Vis
žaliavų (pvz. japonai) savo
Nemažiau rūpesčių bus ir su
liai
patriotiška
40 milijonų uk ko buvo — balto ir juodo, bet
darbštumu ir sumanumu gali iš sovietų paveldėta pramęne.
rainiečių
tauta
lenkams
bus kie turbūt sunkiausia kelio atkar
pajėgti išvystyti ir pramonę.
Didelė jos dalis sukurta kaip
Lietuvos žemės ūkis šiuo me sovietinės visasąjunginės pra tas riešutas, šalia ukrainiečių pėlė jau nueita. Prieš akis, tie
tu yra atsidūręs kritiškoje pa monės dalis, peraugusi Lietu i ir mūsų balsas būtų reikšmin- sa, ilgi metai svetimame krašte,
dėtyje. Įvedus kolchozinę siste vos poreikių ribas ir visiškai jgesnis. Jau dabar ęu išeivijos tačiau tikiuosi Dievui padedant
mą, Lietuvoje visai sunaikintas priklausoma nuo Rusijos žalia ukrainiečiais turėtume užmegz ir šį kryželį pakelti.
Dabar pas mane vieši. . . atve
ūkininkų luomas, kuris šimtme vų. Su Rusijos ištekliais surišta- ti glaudžius santykius ir bend
čiais buvo mūsų tautinio identi beveik visa Lietuvoj naudojama rai išnagrinėti abi tautas lie
teto — tautinės kultūros ir kal energija: anglis, dujos, nafta, čiančias problemas bei gresian
bos saugotojas. Nei lenkinimas, elektra ir t. t. Negali būti pil čius pavojus. Stambi ir įtakinga
nei1 carinis rusinimas nepajėgė nos politinės nepriklausomy ukrainiečių išeivija, be abejo
šios tvirtovės paimti. Kaimas bės, didžia dalimi ūkiškai pri nės, turės žymaus poveikio atsi
Sovietų pavergtoje Lietuvoje 1981
išaugino mūsų tautos žadinto klausant nuo kitos valstybės. kuriančiai Ukrainos nepriklau m. rugpjūčio 8 d. buvo nužudytas
jus ir savanorius, išvedusius Turės būti jieškoma būdų nuo somai valstybei.
kun. LEONAS MAŽEIKA, Pamūšio
čia iškeltos mintys kaikam klebonas.
tautą į laisvę. Ūkininkija buvo šių ryšių, kiek galima, atsipalai
čia spausdiname jo rašytą laišką
gal atrodys neaktualios ir perpagrindinė tautos dalis, giliai duoti ir rasti alternatyvas.
ankstyvos. Tačiau visuotinai yra prieš pat nužudymą ir gautą JAV-se.
įleidusi savo šaknis į gimtąją
žinome sovietinės santvarkos pripažinta, kad geras politinis Jame dvelkia kunigiškai tauri dva
žemę, ją pamilusi ir pasiryžusi
išpūstus biurokratų kadrus. Jų planavimas turi siekti keliasde sia. Minimas vysk. P. Marcinkus yra
dėl jos aukotis bei mirti.
vienas iš augštųjų Vatikano parei
Paliekant Lietuvą ir pasku perteklių teks perorganizuoti ir šimt metų į priekį. Ne laikas gūnų. Jis yra gimęs Čikagoje, pra
bom atsisveikinant, nevienas rasti jiem darbo kitose krašto skalikus lakinti, kai jau reikia ėjusią vasarą norėjo aplankyti Lie
ūkio srityse.
išeiti į medžioklę — sako mūsų tuvą, bet sovietinė valdžia jo kelionę
Staigūs ir nenumatyti politi liaudies patarlė. Turime visą sukliudė. RED.
niai posūkiai dabar ir galimos eilę veiksnįų, kurių pareiga bū
Pamūšis, 1981. 06. 24
permainos pasaulyje netolimoje tų ne tik apie tai pagalvoti, bet Didžiai Gerbiamas,
ateityje teikia vilčių vienaip ar ir konkrečiai užsiangažuoti bei
Išlieju savo didžiulį džiaugs
kitaip Lietuvai atgauti nepri- veikti.
J. R. mą, nes VI. 12 gavau jūsų siun
tinuką — sveiką, nesužalotą. O
kaip pravartus daiktas! Ne tik
šv. Antano atlaidams buvo, bet
dar reikalingesnis bus ateičiai
mano gydytojams, labai mylin
tiems tokius dalykus. Su gydy
tojais bus susietas ilgokas lai
kas, nes visi galvos apdaužymai
ir kojos raumens trūkimas ne
leidžia man “atjaunėti”, būti
bistram. Dar vis neatsigaunu po
visų nelaimių, o ypač pajuntu
“klišumą”, kai reikia atlikti vi
si švaros ir tvarkos darbai na
muose. Ir tai vienam. Čia su
prantu, kad aš — nebe aš. Ma
tyt gyvenimas virs ilgai trun
kančia žaizda, kuri retai teapmalšta ir nuoskaudos niekad ne
gyja. Taip laidoja mane dar ne
mirusį, taip laidoja tikėjimą,
meilę ir visas žmonių viltis. Bet
gi
palaidoja tik tuos, kurie nu
’’’U
miršta. Tikėjimo nelaidoja —
jo išsižadam patys. Vilties ne
laidoja — viskuo patenkintas
jos iš viso neturi. Nelaidoja
meilės — nekūrenama ugnis
gęsta pati. Kol patys nenumirsim, kiti nepalaidos. Gyviesiems
duobės nėra. Todėl gyvenu ir
Gavę stipendijas studentai iš kunigo Petro Ažubalio Vardo Fondo — teologijos studentas EDMUNDASS PUTRIMAS
(studijuoja Romoje) ir žurnalistikos studentė DANA SKUKAUSKAITĖ (studijuoja Otavoje). Dešinėje — minėto Fondo
dar daugiau myliu tuos, kurie
pirmininkė dr. Angelė Kazlauskienė, įteikusi čekius ir prisegusi studentams po juostelę su įrašu “Anapilis” St.Dabkus
meilės verti. Dėlto maldas ir

Laiškai iš Lietuvos ir Sibiro

I

»

žęs ir jūsų linkėjimus bei gau
sias dovanas. Leiskite nors to
kiu būdu nuoširdžiausiai padė
koti jums už rūpestį, už gerą
širdį, Viskas labai puiku, o su
tokiu šiltu megztiniu ir kepure
jokie Sibiro speigai nebus bai
sūs. Ypač pravers vitaminai, nes
čia jų nepergausiausia. Tad dar
sykį didelis ačiū. Gaila, jog ne
galiu pasiųsti jums kokių lietu
viškų daiktelių, bet gal. . . pasi
rūpins. Tik, deja, su laiškais
tikras vargas.
Jau trys mėnesiai, kai palikau
VILNIŲ ir įsikūriau Sibiro pla
tybėse, Parabelio kaime, už ke
lių tūkstančių kilometrų nuo
mūsų Lietuvėlės. Imu po trupu
tį apsiprasti svetimoj aplinkoj,
o ir vasara palengvina pradžią.
Dirbti įtaisė katilinėj, šaltkal
vių santechniku, žiemą būsiu
kūriku. Buitinės sąlygos paken
čiamos, juk kitiems dar blogiau.
O pats Parabelio kaimelis įsi
terpęs tarp pelkių ir miškų, ap
juostas kelių upių. Mums, nepratusiems prie tokių plotų,
yra kur akį “pasiganyti”. Sako,
po karo čia irgi gyvenę lietuvių,
dabar gi palikom dviese — tas
antrasis jau nenori grįžti tėviš
kėn. . .
O man ji akyse stovi ir visuo
met stovės. “Tėvyne, mano ilge
sio Tėvyne. . .” Bet viskas praei
na, svarbu tik išsaugoti viltį ir
pasitikėjimą.
Atsisveikindamas iki sekan
čio karto, dėkoju Jums už viską
ir noriu palinkėti Viešpaties
globos. SUDIEV! Su pagarba,
J. S.

Priešmirtinis kunigo laiškas
šiandien šv. Mišių auką aukojau
už jus ir prašiau Dievą suteikti
jums malonių duosniai širdžiai,
palaimos jūsų siekiams įgyven
dinti. Be to, dar sakau nuošir
džiausią AČIŪ.
Šiomis dienomis turi apsilan
kyti pas mus, Kaune, didis žmo
gus vysk. Marcinkus iš Romos
ir bus vysk. Povilonio svečias.
Visi mes labai pergyvename
į popiežiaus Jono-Povilo II pasi
kėsinimą jį nužudyti. Baisu, kad
taip visur nužmonėjimas ir su
žvėrėjimas siaučia. Sykiu apgailestaujam, kad nėra jėgų šitai
pasaulio juodai srovei užtvenk
ti. Meldėmės ir tebesimeldžiam,
kad Dievo galia popiežius vėl
pagytų ir būtų sveikas, o Šv.
Dvasios stiprybe su tokiu pat
pasišventimu ir energija neštų
tautoms meilę, susiklausymą,
vienybę. O jis labai reikalingas
šių dienų Bažnyčiai.
Dar kartą ačiū už siuntinuką!
BOOKBINDING STUDIO

"SAMOGITIA"
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

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).

Mūsų “Žigulis” lekia kaip į
laisvę ištrūkęs žirgas. Automo
bilio kilometrus rodanti greičio
rodyklė šokinėja apie šimtąjį
numerį. Puiki, amerikietiška
autostrada, bet automobilių ant
jos tik vienas kitas. Pagalvoji,
kam reikalingas toks brangus
kelias, jei tiek mažai tėra kas
juo naudotųsi.
Pamatom Kauno jūrą, kuri
pasirodė esanti daug didesnė
negu mes ją įsivaizduojame. Be
važiuojant pasirodė ir Rumšiš
kių malūnai.
Nevisą laiką šituo geru keliu
gali važiuoti. Jis dar nebaigtas
tiesti, ir mums reikia išsukti į
senąjį Žemaičių plentą, čia pra
važiuoji gražiais paminklais at
žymėtas vietoves, kur besitrauk
dama vokiečių kariuomenė dau
giau priešinosi, ir sovietų kariai
turėjo sudėti daugiau aukų.
Pagrioviai apaugę karklų ir
alksnių krūmais, iš kurių mes,
vaikai, kadaise darydavom švil
pynes. Mėlynuoja žydintys linų
laukai, matosi vasarojus pasė
tas su nelabai gerai išarpuota
sėkla. Auga ir kanadiški kuku
rūzai, bet jų augštis tik pusė
mūsiškių kukurūzų. Gal čia ki
ta rūšis? Po laukus žingsniuoja
raudonkojai gandrai, skraido
neatpažįstami vandenų paukš
čiai.
Gyvenviečių vaizdas gana pil
kas ir nuobodus. Vyrauja dvi
spalvos — pilka ir kažkokia
žalsvai geltona. Pilkoji spalva
— tai cementinių blokų mūri
niai pastatai, o ta viena ir ta pa
čia žalsvai geltona spalva nuda
žyti visi mediniai pastatai.
Pravažiuodamas matai pieno
gamybos kolchozus, kurių lau
kuose ganosi didelės žalmargių
karvių bandos. Matosi ir naujai
užsodinti platūs vaismedžių lau
kai. Palei vieškelį gali sutikti ir
savo karvutę ganantį kolchozininką. Skubomis visa tai stebė
damas, nepajunti kaip beveik
pervažiuoji ir visą gražiąją Že
maičių žemę.

***

Artėdamas prie namų, prade
du nerimauti ir galvoti, kaip
jie man dabar atrodys, kiek jie
pasikeitę ir kas mane ten pasi
tiks? Jaučiuosi kaip ir Vienuolio
apysakos “Grįžo” senasis' vais
tininkas Petras Janulis, sugrįž
tąs į savo tėviškę numirti. Tik
aš nevažiuoju Širmio tempiama
brikele, bet, nors ir sumažintu
greičiu, dar lekiu automobiliu,
kur žvyruoto kelio akmenys
skausmingai daužo “Žigulio”
apačią ir šonus. Namiškiai turė
jo nežinoti, kad aš atvažiuoju
jų aplankyti. Šį sykį atvažiavęs
nebenorėjau jų sutikti tik Vil
niuje — buvau suplanavęs vi
sus juos aplankyti jų namuose.
Mane vežęs iš Vilniaus bičiulis
kažkaip išsitarė, kad jis ten
prieš kelias dienas lankėsi. Pra
dėjau abejoti ir savo atvažia
vimo paslapties išlaikymu.
* * *
Apskrities mieste apsukę ra
tą, pasileidžiam dabar jau dar
mažesniu keliu į kaimą, kurio
vardas yra įrašytas mano gimi
mo metrikoje. Nuo čia jau pra
sideda, kad ir pasikeitę, bet dar
gerai atpažįstami vaizdai. Šitas
kelias eina lygiagrečiai su gele
žinkeliu. Privažiavę tą pačią iš
smaluotų rąstų statytą geležin
kelio stotelę, pasukam į kairę,
o jau čia, nusileidus nuo kalniu
ko, matosi Stasio Vitkaus sody
ba, Galdiko, bet nesimato buvu
sio kalvio ir kaimo dainininko
Petreikio namo, Bendiko. Su
raudonuoja mūsų sodybos pa
statų stogai. Nežinau, kuo tie
stogai dabar apdengti, bet jie
nauji ir iš tolo labai matosi. Įlekiam į kiemą, ir automobilis
sustoja. Iš kažkur išpuola be
veik įvykį pramiegojęs triukš
mingas šuo, kieme apstulbęs
stovi paėmęs mergaitę už ran
kos kažkoks reta barzda apau
gęs jaunas vyras. Neskubam lip
ti iš automobilio. Neskubu pa
matyti žmonių galbūt dėlto, kad
ne vien dėl susitikimo čia atvy
kau. Rodos, lyg pajuntu, kad
mane atpažįsta ir į mane žiūri
visi jau labai pasenę ir į žemę
grimstantys sodybos pastatai.
Prie namo ant medinio suo
lo sudėtos dvi nupeštos kruvi
nom galvom antys. Kaip vėliau
sužinojau, čia buvo mano atvy
kimui ruošiamos vaišės. Jų su
planavimu, aš čia turėjau būti
pavakary, o atvykau per pietus.
Iš namo pirma išbėgo paraudu
siu veidu jauna moteriškė, kuri
pasirodė esanti jauniausia bro
lio dukra, o tas apžėlęs vyriš

kis — jos vyras. Išėjo ir kita
moteriškė, jau baltagalvį, bet
dar žvali senutė — brolienė.
Brolio nėra. Jis dviračiu išva
žiavęs kažkur apsikirpti plaukų,
atseit, norėjęs pasidabinti, su
tinkant savo brolį “amerikoną”.
Kada jis grįš? Turėtų neužilgo,
bet niekas tikrai nežino.
Žengiu per slenkstį ir einu j
trobą. Tos pačios sienos, tie pa
tys balkiai palubėj, bet visas
namas kitaip suskirstytas. Rodo
man virtuvę su virbais ir šaka
liais kūrenama didele krosnim,
rodo miegamuosius su blizgan
čio medžio spintom ir anksčiau
mūsų name buvusias mokyklos
patalpas. Žiūriu ir netikiu: tai
kur čia tada buvo sudėtos tos
trys eilės mokyklos suolų? Tie
mokyklos langai man tada atro
dę tokie dideli ir šviesūs, tas
erdvus priebutis dabar taip miniatūriškai sumažėję. Koklinė
krosnis tebestovi, kur panelė
mokytoja per dainavimo pamo
kas į jį atsirėmusi šildydayosi.
Išeinu ir į prieangio namo
pusę. Viskas iškirsta, nugriauta
ir visas laukas aplinkui toks
šlapias, lyg būtų buvęs apsem
tas vandens. Kur kiemely didy
sis kriaušės medis, po kuriuo
vasaros vakarais iš laukų grįžu
si šeimyna vakarieniaudavo?
Kur širdelėm išpjaustytos dar
želio tvoros, jazminų krūmai ir
mano skiepytos ir labai sunkiai
prigijusios obelaitės? Ar čia
blogo šeimininko esama, ar čia
gyvenvietė jau paskirta sulygi
nimui su žeme? Uždaržėje bu
vęs gražus valdiškas miškas, į
kurį anksti rytą paleidęs karves
laukdavau mamos verdamų pus
ryčių, dabar neatpažįstamai pri
augęs tankių lapuočių.
Pasijutau tikras Petras Janu
lis, pamatęs nebeatpažįstamą
savo tėviškę, bet kuris jau ne
norėtų čia numirti. . . Iš auto
mobilio išsiėmęs plastikinį mai
šelį, bandau ankstyvųjų bulvių
lauke prisikasti kiek žemės. Vi
si namiškiai mane apstoję ste
bėjo ir negalėjo suprasti, kas
čia daroma.
Atiduodu visiems iš Kanados
atvežtas dovanas ir, nesulaukę
jau plaukus apsikirpusio brolio,
kuris tą dieną buvo paleistas
nuo darbo kolchozo daugiame
čių žolių valymo sandėlyje, išva
žiavome į parapijos kapinaites
aplankyti ten palaidoto mano
tėčio ir mamos. Nebebuvo laiko
sugrįžti į jų suplanuotą pasivaišinimą, nes jau vėlyva popietė,
o man labai rūpėjo ligi vakaro
sugrįžti į Vilnių.

***

Gal niekas tiek savo namų ir
savo tėvynės ilgesio nejautė ir
nepergyveno kaip po II D. karo
nuteriotoj Vokietijoj likę mūsų
lietuviai tremtiniai. Vokietijos
stovyklinio gyvenimo laikais
vis buvo kalbama ir guodžiamasi, kad kažkas dar ateis ir išlais
vins Lietuvą. Tai mums tvirtino
generolai ir valdžios žmonės.
Tokios kalbos mums buvo prie
širdies. Mes visi apie tai tiek
buvome prisisvajoję, kad neno
rėjome ir negalėjome tuo neti
kėti. O tuo tarpu amerikiečiai
karą baigę krovė į laivus savo
tankus ir plaukė į namus. Rusai
gi vis daugiau tvirtinosi savo
kariuomenės užimtose teritori
jose. Po to ne savo noru pasida
rėme kitų šalių imigrantais, dar
toliau pasitraukdami nuo savo
tėvynės sienų, čia pradžioje iš
Lietuvos atvykusį ar Lietuvoje
apsilankiusį tautietį sutikdavo
me su didžiausiu susidomėjimu
ir smalsiai klausydavomės jų
pasakojimų. Pirkome iš Lietu
vos atvežtas plokšteles ir savo
įdainavome, prašydami karvelė
lį skrist į tą šalelę, prisiminda
mi namelį tą gimtinį savo ir
vaizduodamiesi tėviškėlę kaip
svajonių gėlę bei šviesią sapnų
šalį.
Prasidėjo ekskursijos į Lietu
vą. Nors ir labai nepriimtinom
sąlygom, bet lietuviai į tėvynę
pradėjo vykti. Jau daug kas mū
sų ten yra buvę, o yra buvusių
net ir po kelis kartus. Kiti vis
laukė normalaus pasaulyje pri
imtino turistinio standarto. Pa
gerėjimų nesulaukiant, ten ke
liaujantys tautiečiai ir šiandien
turi tenkintis penkiom dienom
turistiniame Vilniaus gete, nes
tai vienintelis kelias pamatyti
Lietuvą ir savo ten gyvenančius
artimuosius.
Tos kelionės į Lietuvą ir pa
kartotini pasimatymai su savai
siais mums tą namų ilgesio
įtampą yra kiek neutralizavę ir
sumažinę. Jei nemaišysi tėvynės
mei’ės jausmo su namų ir tė(Nukelta į 8-tą psl.)

4 psi.
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Eglė
Bučelytė
“Komjaunimo “Mes čia nereikalingi!... Mes ne
Tiesos” 138 nr. aprašo karštą šios vas turime darbo! ...” Vyriausias agro
aros savaitgalį Palangoje: “Kad ir kaip nomas Rimantas Velička aiškino,
gaivintų jūros banga, vis tiek tokią kad 420 hektarų plote ūkis augina
dieną norisi gurkšnio mineralinio . 23 daržovių rūšis — kopūstus, bu
vandens, limonado, kąsnelio ledų. Bet rokėlius, morkas. Esą kasmet tiki
pabandyk jų gauti! Tiesa, šalia pap masi parūpinti Kauno gyventojams
7.300 tonų įvairių daržovių, beveik
lūdimių nuo ryto iki vakaro veikia
pusę bendros kauniečių suvartoja
gėrimų kioskai, prie ledų vežimėlių
mos 15.000 tonų sumos. Pasak K. Ve
pluša vietinės moksleivės, tačiau
kokios eilės! Vienoje jų, prie cisternos ličkos, šį uždavinį įvykdyti neleng
su gira, suskaičiavau 108 žmones. va: “Kaip reikiant talkininkų aprū
Jeigu pardavėja vieną ištroškusįjį ap pinti darbu negalime. Trūksta auto
mašinų daržovėms pervežti į Kauno
tarnautų per pusę minutės (nors tai
vaisių-daržovių prekybos susivieni
nerealu), vis tiek eilėje reikėtų stovėti
apie valandą. Ir žmonės stovėjo. Be jimo bazę. Jau beveik savaitę laiko
guli ir pūsta laukuose paruoštų 120
veik tokie pat vaizdeliai buvo ir miesto
tonų morkų, 100 — burokėlių ir 50
centre. O jau kas darėsi prie valgyklų,
užkandinių ir maisto produktų par — kopūstų...” Pats rašinio autorius
duotuvių, — sunku ir apsakyti. Sup J. Malašauskas konstatuoja: “Ir tik
rai laukuose guli seniai nupjautos,
rantama, savaitgalis — tai ne eilinė
gerokai suvytusios kopūstų galvos,
diena. Sako, kad tomis dienomis. į
Palangą papildomai atvažiuoja dar burokėliai ir morkos. Šiomis gėrybė
mis nepelnytai pasinaudoja pravaapie 50-60 tūkstančių žmonių. Bet,
mano nuomone, ir tokiems atvejams . žiuojantys nesąžiningi vairuotojai...”
Sunkvežimius daržovėms nuvežti į
galima ir reikia pasiruošti...” Pasak E.
prekybos bazę turi parūpinti dvi
Bučelytės. darban įsijungia vietiniai
trys autotransporto įmonės Kaune.
moksleiviai, beveik pusę tūkstančio
Normaliai, jie Kaunan turėtų du kar
pagalbininkų
atsiuntė
Vilniaus,
tus nuvažiuoti su pilnu kroviniu.
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei kitų
Iš tikrųjų vairuotojai, gaunantys
miestų ir rajonų prekybinės or
ganizacijos. Daugiau atsiųsti negali, ' valandinį atlyginimą, pasitenkina
tik viena kelione, vietoj devynių
nes jie neturėtų kur gyventi: “Juk
Palangoje kiekviena pastogė, kiek tonų paimdami tik'tris tonus daržo
vių. Jeigu taip dirbama ir su kitais
vienas kambarėlis, kiekviena lova,
kaip sakoma, turi aukso vertę...” E. .ūkiais, laukuose gali sušalti tūkstan
Bučelytė į prekybinį darbą savait čiai tonų daržovių. Dėlto visiškai
galiais siūlo įjungti Klaipėdos, Kre suprantamas talkon atsiųsto studen
to klausimas: “Ko mes čia atvažia
tingos, kitų artimesnių miestų
vome, kai galėtume ramiai mokytis?"
jaunuolius. Jie tą pačią dieną be jokių
sunkumų galėtų grįžti namo.
VĖŽĖS KVIEČIŲ LAUKE
i
ANYKŠČIŲ ŠILELIS
“Tiesos" redakcija liepos 23 d. lai
/ Vysk. Antano Baranausko išgarsin doje cituoja vieno skaitytojo laišką:
tas Anykščių Šilelis yra paskelbtas
“Atvažiuokite pas mus, į Kauno rajo
gamtiniu draustiniu. Jo plotas siekia
no Rokų kolūkį. Kviečių lauke iš
beveik pusantro tūkstančio hektarų.
dalijo sklypus individualiai staty
Lietuvos
Mokslų
Akademijos
bai. O juk galėjo palaukti, kol der
botanikos instituto atstovai šilelio te lių nuims. Ir dabar tame lauke ver
ritorijoje aptiko 681 augštesniųjų
čiamos statybinės madžiagos, dygsta
augalų rūšį. 275 grybų rūšis. Vasarą
pašiūrės, kyla sienos. Laukas išva
šilelį aplanko daug turistų. Miškui ap žinėtas skersai išilgai ...” Kviečių
saugoti nuo didelio žmonių antplūdžio
naikinimą patvirtino ir Kokų kolchojau esąs paruoštas projektas, pagal
zan nusiųstas specialus “Tiesos” ko
kurį bus nutiesti pėsčiųjų takai,
respondentas Romualdas Neimantas:
įrengtos poilsio aikštelės. Liaudies
“Gyvenvietėje ryškėja naujos gat
meistrai
šilelį
puošia
medžio
vės. Štai pati naujausia, dar be
drožiniais. “Literatūroje ir Mene”
vardo. Vienas jos pakraštys jau už
įdėtoje A. Dilio nuotraukoje matyti
statytas, o antroji pusė statoma,
stogastulpis “Būgnininkas”, turintis
kaip ir rašė laiško autorius .. . kvie
kelrodį “Dainuva”.
čių lauke. Visa eilė naujų sklypų.
Daugumos jų savininkai jau susi“ŽVAIGŽDŽIŲ ORBITA”
vežę blokus pamatams, žvyrą, kitas
J. Rimaičio pranešimu “Kom
statybines medžiagas ir sukrovę,
jaunimo Tiesoje”, tokiu poetišku
išvertę, išpylę kur kam patogiau.
vardu buvo pavadinti pernai Drus
Taip ir kyšo gelžbetonis, krūvos
kininkuose įrengti dviratininkams
žvyro tarp kviečių. Plačios brydės,
skirti takai, pareikalavę beveik pusės
paliktos sunkvežimių. Poros skly
milijono rublių. Jie buvo aprašyti
pelių šeimininkai tartum tvarkin
spaudoje, garsinami televizijoje, nes
gesni — nupjovė kviečius, tačiau
juk pasivažinėti dviračiu naudinga
paliko juos mašinų ratams. Nupjo
sanatorijose
besigydantiems
as
vė, matyt, tik todėl, kad trukdė
menims. Deja, planuotojai, įrengę
važiuoti...” Kolchozo pirmininkas
tuos takus, beveik visiškai užmiršo
Jonas Daukša teisinosi: “Nereikia
dviračius. J. Rimaičio duomenimis,
daryti tragedijos. Kiek čia tų kvie
gydomosios fizinės kultūros ir
čių — apie porą hektarų. Argi geriau,
klimatoterapijos parke esantis dvi
jei bųtume palikę žemę tuščią, ke
račių nuomojimo punktas turi apie 10
roti piktžolėms?” Jam pritarė ir par
tinkamų važinėtis dviračių. Ta dešim
tinės organizacijos sekr. V. Kontotis dviračių tenka 6,000 sanatorijose
rovičius: “Patikėkite, geriau kvie
besigydančių pacientų, neminint kitų
čiai, negu piktžolės...” Paklaustas,
kurorto svečių bei poilsiautojų, kurie ar negeriau būtų buvę tą plotą už
taip pat nori pasivažinėti “Žvaigždžių
sėti ne kviečiais, o kultūrine žole,
orbita”.
V. Kontorovičius atsakė: “Neapsi
STUDENTŲ TALKA
moka! Žolės sėkla žymiai bran
Pačioje mokslo metų pradžioje stu gesnė už kviečius...” Belieka pri
dentai ir vyresniųjų klasių mokslei dėti pastabą: kviečių galima atsivež
viai verčiami talkinti ūkiams daržo ti iš Kanados! ...
vių derliaus surinkime, bulvių ka zŽMOGŽUDYSTĖ
sime. Liūdnus tokios priverstinės
Gautomis žiniomis Kanadoje, š.m.
talkos rezultatus Kauno rajono Bat- balandžio mėnesį rasta nužudyta
niavos daržininkystės sovchoze ma inžinieriaus Alberto Žilinsko žmona
tome “Komjaunimo Tiesos" rugsėjo ir įmesta Neries upėn ties Vilnium.
10 d. laidoje. Nemažas 500 talkininkų Suknelė sudraskyta, ji pati sumušta.
būrys pietų pertraukos metu buvo \Ji yra trijų vaikų motina. Jos vyras
irzliai nusiteikęs. Vienas studen kurį laiką buvo išvežtas į Sibirą.
tas atvirai pareiškė: “Ko mes čia
V.Kst.
atvažiavome, kai galėtume ramiai < '

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU
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GIMINĖM!!!

Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4
Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas,
šaldytuvus bei kitus pageidaujatnus daiktus
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

JA Valstybės

pritarė:

tel.(514)669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
06-986766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Pirmoji tautinių šokių grupė Albertos Kalgaryjc 1950 metais. Iš kairės: K. Yauga, E. Hofensaitė, O. Orentaitė, M. Balkevičiūtė, L Nekrošiūtė, V. Girdauskas
Rosettis Studio nuotr.

HAMILTON1
PARAMA VASARIO 16 GIMNAZI
JAI. Vasario 16 gimnazijai remti
būrelio Hamiltone vadovas St. J. Da
lius surinko įnašus iš narių-rėmėjų už 1981 m. antrą pusmetį. Sumo
kėjo už pusę metų po $6: P. Lesevičienė, A. Mingėla, T. Mureika.
Surinkus pinigus jš rėmėjų už pir
mą pusmetį ir pasiuntus juos gimna
zijai, būrelin įsijungė Rūstulis Rožanskas, sumokėdamas $12. Ypa
tingai buvo malonu, kad su savo auka
į rėmėjus atėjo be prašymo ar ra
ginimo, pats pasiūlydamas įnašą
padėti besimokančiam jaunimui.
Kiek vėliau Tillsonburgo Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas įnešė
į sąskaitą $100 kaip paramą Vasa
rio 16 gimnazijai.
Tuo būdu surinkta už antrą pus
metį $130, kurie rugpjūčio 31 d.
įnešti į KLB Šalpos Fondo sąskai
tą “Talkoje” išsiuntimui lietuvių
gimnazijai Vokietijoje. Šiuo metu
šį dvigubą rėmėjų būrelį sudaro
56 nariai, kurių 53 buvo sumokė
ję už visus metus pirmyn. Nuo bū
relio įsteigimo 1956 m. regsėjo 1 d.
iš viso surinkta ir išsiųsta Vasario
16 gimnazijai paremti $10.685.
Ačiū visiems būrelio nariams už
pastovias aukas, kurios įgalina jau
nimą mokytis. Šiemet Vasario 16
gimnaziją baigė ir abitūros egza
minus išlaikė Jonas Giesė, 22 m.,
Vilius Grigužis, 21 m., ir Robertas
Šneideris, 21 m.
Už pasiųstus pinigus Vasario 16
gimnazijai $858 vasario 2 d. gau
tas pakvitavimas ir padėka visiems
būrelio nariams rašytame laiške bir
želio 26 d.
St. J. Dalius
būrelio vadovas
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBOS
POSĖDYJE nutarta Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą reng
ti lapkričio 28 d. Paskaitą skaitys
šeštadieninės mokyklos vedėjas
Kazys Mileris. Meninę programą at
liks Aušros Vartų parapijos choras.
Šokiams gros J. Vaičiaus orkestras.
Ad.
A.A. RIMO KLEVO ATMINIMUI
vietoje gėlių A. Mingėla paaukojo
Hamiltono mergaičių chorui “Aidas"
$20.
KLB ŠALPOS FONDO HAMIL
TONO SKYRIAUS KOMITETO pra
dėtas vajus eina sėkmingai. Vajaus
užbaigimo baliaus paruošiamieji
darbai irgi eina pirmyn. Komitetas
rengia didesnę ir turtingesnę lo
terija. Jai vadovauti sutiko prity
rusi šiame darbe komiteto narė Da
nutė Mačienė. Turį geresnių laimi
kių prašomi jai paskambinti tele
fonu 632-4558 arba sekmadieniais
atnešti į Jaunimo Centrą kavutės
laiku ir atiduoti betkuriam komiteto
nariui ar pačiai loterijos vadovei D..
Mačienei.

Šalpos Fondo komitetą šiuo metu
sudaro: J. Pleinys — pirmininkas, J.
Astas — sekretorius, J. Kėžinaitis —
iždininkas,
M.
Borusienė,
D.
Mačienė, G. Kairienė, L. Klevas, Z.
Pulianauskas ir V. Sakas — nariai.
TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖ “ATŽALYNAS” atvyks į
Hamiltoną ir Šalpos Fondo vajaus
užbaigimo baliuje spalio 31 d. atliks
programą. “Atžalynui” vadovauja
hamiltonietė Silvija Martinkutė. Šis
ansamblis savo amžiumi yra gana
jaunas, bet jau spėjęs pasiekti augštą
meninį lygį. Jis šoka ne tik
lietuviams, bet ir kanadiečiams.
Komitetas kviečia visus dalyvauti
spalio 31 d.
J.P.

St. Catharines, Ont.

Simons
kJ
U
f

2385 Dundas St. W„ Toronto

television

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.
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DIDYSIS VYNUOGIŲ PARADAS,
šiemet praėjo įspūdingai — sutraukė
daug dalyvių ir mases žiūrovų.
Kadangi garsusis istorinis miestelis
Niagara-on-the-Lake šiemet švenčia
200 metų įsikūrimo sukaktį, tai šven
tinis judėjimas paliečia ir kaimyninį
St. Catharines miestą. Parade
dalyvavo Kanados gubernatorius Ed

ward Schryer ir Ken Taylor, kadaise
išlaisvinęs kelis amerikiečius dip
lomatus iš Irano pavojų.
Mūsų
bendruomenei
parade
gražiai atstovavo “Miss Lithuanian
Community” Barbora Skrebutėnaitė.
Ji savo išvaizda puikiame au
tomobilyje tikrai pralenkė kitas
dalyves. Visi tautiečiai labai įvertina
jos uolų atstovavimą lietuviams
daugybėje kitataučių renginių.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
praėjo gražiai. Iškilmingose pamal
dose dalyvavo organizacijų vėliavos.
Labai gerai dirba ir šių metų apylin
kės valdyba — paminėjo visas
tautines šventės bei sukaktis,
surinko fondams žymias sumas, o
taip pat Bendruomenės mokesčius
beveik iš kiekvieno nario.
Kor.

A.a. VINCAS TREIGIS buvo duosnus
lietuviškos veiklos rėmėjas. Nuo
traukoje matome jį įteikiant čekį
lietuviškai mokyklai Delhi, Ont.,
paremti. Čekį priima mokytoja
RATAVIČIENĖ’ Ntr. Stp. Jakubicko

sargyba. Rugsėjo 17 d., 10 v.r. kū
nas iš laidotuvių namų buvo per
vežtas į Šv. Kazimiero šventovę,
kur šv. Mišias atnašavo klebonas
kun. L. Kemėšis ir kun. dr. J. Gu
tauskas. Pastarasis savo pamoksle
apžvelgė velionies gyvenimą. Del
hi kapinėse atsisveikinimo žodį
tarė KLB Delhi apylinkės pirm.
Stasys Beržinis, giminių vardu
— Vincas Ignaitis, šaulių — Ste
pas Jakubickas.
Nors prie karsto buvo daug gėlių
sudėta, bet taip pat daug kas vie
toje gėlių aukojo Mišioms, vėžio
organicazijai, o daugiausia Tau
tos Fondui; $30 Tillsonburgo Lie
tuvių Ūkininkų Klubas; po $20: Strodomskis, D. Žiogas, V. Miceika, Ą.
Kairienė; po $10: G. Rugienis, M.
B. Povilaičiai. V. Zadurskis, P. A.
Vindašiai, P. Augaitis, B. Dirsė, A.
Kairys, A. Žebertavičius, J. Mačiu
lis, J. V. Jonaičiai, A. Rudokas; $7:
E. Razokienė; 'po $5: D. Šiurna, J. Jocas, J. Jurėnas, K. Ratavičius, B. Čeika, J. Rimkus, J. Vitas.
Po laidojimo apeigų visi dalyviai
ponios V. Treigienės buvo pakvies
ti į “Golden Leaf’ restoraną pie
tums.
A.a. PETRONĖLĖ LAURECKIENĖ 62 m. rugsėjo 27 d. Simcoe ligo
ninėje. Ji buvo pašarvota Murphy
laidotuvių namuose. Rugsėjo 30 d.
iš Šv. Kazimiero šventovės išlydėta
į lietuvių kapines Mississaugoje,
kur yra palaidotas jos vyras Justi
nas Laureckas.
Kapinėse atsisveiko giminių var
du E. Dąniliūnas, KLK Moterų Drau
gijos Delhi skyriaus p. Ratavičienė. Dalyvavo abu kunigai — klebo
nas kun. L. Kemėšis ir kun. dr. J.
Gutauskas.
Velionė buvo tabako ūkininkė.
Paskutiniu metu ūkį jau pardavusi
gyveno Delhi mieste. Dalyvavo Lie
tuvių Bendruomenės veikloje, buvo
valdybose; daugiausia veikė kata
likių moterų draugijoje, eidama
įvairias pareigas.
Stepas Jakubickas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
SAVANORĮ IR ŠAULĮ VINCĄ TREI
GĮ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS. A.a.
V. Treigis buvo gimęs 1903 m. rug
sėjo 18 d. Marijampolės aps. Suval
kų Kalvarijos vlsč. Savanoriu tar
navo Lietuvos kariuomenėje. Bai
gęs karo sanitarijos mokyklą buvo
felčeriu. Apdovanotas Dešimtmečio
ir kitais žymenimis. Priklausė Suv.
Kalvarijos šaulių būriui.
1924’ m. vedė Veroniką Leonaitę,
o 1929 m. emigravo į Kanadą. Vė
liau atsiėmė ir žmoną. Abudu dirb
dami įsigijo prie Delhi tabako ųkį
ir jame ilgus metus ūkininkavo.
Po H D. karo lietuviams pabėgė
liams atsiradus Vokietijoje, V.
Treigis sudarė daug atkvietimo su
tarčių ir padėjo atvažiuoti į Kana
dą, o kaikuriems ir įsikurti tabako
ūkiuose.
Dalyvavo KLB Delhi apylinkės
veikloje, buvo valdybose, priklau
sė Šv. Kazimiero prapijai ir DLK
Gedimino šaulių kuopai. Per mies
to savivaldybę reiškėsi ir kanad
iečių veikloje.
Velionis mirė 1981 m. rugsėjo 14
d. Simcoe ligoninėje. Buvo pašar
votas Delhi Murphy laidotuvių na
muose, kur per du vakarus, daly
vaujant kunigams, buvo kalbamos
maldos. Prie karsto stovėjo tautinė
ir šaulių vėliavos bei šaulių garbės

Britanija

Brazilija

Vokietija

Argentina

• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadienfais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 il$i 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

suvenyrinę programą, kuri atsklei
džia tikrąją sovietų Raudonosios
JAV KATALIKŲ SAVAITRAŠTIS
Armijos veiklą. Jon Įtraukta: Lie
“Our Sunday Visitor”, leidžiamas
tuvos, Latvijos ir Estijos okupaci
Huntingtone, Indianoje, rugpjūčio
ja,
karinis Suomijos užpuolimas,
30 d. laidoje paskyrė daug vietos ka
Lenkijos pasidalinimas su Trečiuo
talikų kankiniams sovietų okupuo
ju Reichu, lenkų karininkų nužu
toje Lietuvoje. Į pirmą puslapį yra
dymas Katyne, ofenzyvos sustabdy
įdėta JAV gimusio Vytauto Skuodžio
mas" prie Varšuvos, kai joje prieš
nuotrauka, į vidinius puslapius kitų
nacius buvo sukilę lenkų patriotai.
kalinių nuotraukos — G. Savickaitės,
Toliau
primenamas demonstracijų
O. Vitkauskaitės, G. J. Stanelytės,
likvidavimas 1953 m. R. Berlyne,
A. Janulio, vėl V. Skuodžio ir šven
užgniaužimas Vengrijos išsilaisvi
tovėje 1980 m. pradžioje brutaliai
nimo
1956 m., invazija Čekoslovasumušto kun. B. Povilanskio. Savait
kijon 1968 m. Baigiama dabartinė
raštis taipgi paskelbė ilgą Matthew
mis Sovietų Sąjungos avantiūromis
Monahan straipsnį “Sąžinės kali
Afganistane, Etiopijoje, Angoloje.
niai”. Straipsnio autorius naudojasi
Busimieji koncertų dalyviai klaukun. Kazimiero Pugevičiaus ir Gin
sidmi: “Ar jūs būtumėte ėję ir į
tės Damušytės pateikta medžiaga,
Hitlerio smogikų koncertą?” Ironiš
daugiausia dėmesio skirdamas V.
kai pabrėžiama, kad priverstinius
Skuodžiui, bet neužmiršdamas ir ki
Raudonosios Armijos koncertų da
tų kalinių bei kovotojų už religijos
lyvius dabar tesudaro pavergtos
teises.
tautos, pradedant armėnais, čekais,
41-SIS METINIS AMERIKOS LIE
latviais, lietuviais, estais, baigiant
TUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
rusais, slovakais, mongolais, uk
įvyks spalio 16-17 d.d. Tautiniuose
rainiečiais, vietnamiečiais. Nuo
Lietuvių Namuose Čikagoje. Jis bus
traukose matyti Molotovo-Ribbenpradėtas spalio 16 d. atstovų ir sve
tropo sandėrio pasirašymas, stebint
čių susipažinimo vakaru ALTos būs Stalinui, vokiečių ir sovietų karių
tinėje. Spalio 17 d. įvyks oficialioji
susitikimas palaužtoje Lenkijoje,
suvažiavimo dalis. Bus aptarta pra sovietų tankai Budapešto gatvėje, at
ėjusių metų ALTos veikla, priimtos
kasti
Katyne
nužudytų
lenkų
gairės ateičiai, išrinkta nauja ta
karininkų palaikai.
ryba.
KAUKIŲ ęALIŲ Adelaidės Lie
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
tuvių Namuose rugpjūčio 29 d. su
KIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS seime
rengė vietinis “Vaidilos” teatras,
1977 m. buvo nutarta pagerbti
susilaukęs apie 100 dalyvių. Geriau
garbės žymeniu iškilias lietuves.
sios kaukės premiją laimėjo N. SkiPirmoji tą žymenį yra gavusi gene
• dzevičius, vaidinęs Sevilijos kir
ralinė Lietuvos konsule Čikagoje
pėją.
J. Daužvardienė. Šiemetiniame sei
me Klevelande, suskaičiavus kuopų
balsus, žymiausia lietuve buvo iš
LITUANISTINĮ SAVAITGALĮ spa
rinkta BALFo pirmininkė ir visuo
lio 30 — lapkričio 1 d.d. Lietuvių So
menininke Marija Rudienė. Garbės
dyboje prie Londono rengia Britani
žymuo jai bus įteiktas lapkričio 8 d.,
jos Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Sa
3 v.p.p.. Tautiniuose Lietuvių Na
vaitgalio tikslas — pasimokyti lie
muose Čikagoje. Platesnes informa
tuvių kalbos. Programai vadovaus
cijas teikia rengėjos: E. Prose tel.
lietuvių kalbos mokytojas Romas
460-3849 ir G. Meiluvienė tel. 523Kinka, kuris tikisi susilaukti ir tal
3899.
kininkų. Savaitgalio renginiuose bus
PLB VISUOMENINIŲ REIKALŲ
vengiama anglų kalbos.
/KOMISIJA rugsėjo 7 d. posėdžiavo
Čikagoje, dalyvaujant JAV LB kraš
Prancūzija
to valdybos pirm. V. Kutkui, JAV
28-JOJE LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
LB visuomeninių reikalų tarybos
SAVAITĖJE prie Paryžiaus buvo
pirm. A. Gečiui, Lietuvių Informa
priimtas sveikinimas broliams ir
cijos Centro Niujorke vedėjui kun.
sesėms tėvynėje, kur jiems tenka
K. Pugevičiui, Lietuvių-Amerikiedirbti po gražiu, nors ir nevisada
čių Informacijos Centro Los Angeles
giedru, Lietuvos dangumi: “Mus
vedėjui A. Mažeikai, kitiems JAV ir
skiria dideli nuotoliai ir sunkiai per
Kanados LB pareigūnams, politinės
žengiamos sienos, bet mes nuolat
veiklos darbuotojams iš JAV ir
domimės ir rūpinamės jumis. Atvykę
Kanados. Posėdžiui vadovavo PLB
iš visų Vakarų Europos kraštų, kartu
valdybos pirm. V. Kamantas. Jame
su svečiais iš užjūrio, mes čia
buvo nutarta 1982 m. pavasarį Va
svarstėme tik išeivijos problemas.
šingtone surengti politinę konfeKartu mes džiaugėmės jūsų jaunų
rejjcijg^ kurioje buš~“aptarlas~Tč6ordailininkų pasiekimais, gilinomės į
dinavimas bei skleidimas informa
jūsų literatų kūrybą, klausėmės jūsų
cijos, liečiančios Lietuvą.
kompozitorių muzikos. Mus domina ir
stiprina jūsų pastangos ugdyti
lietuvių kultūrą ir kovoti už pagrin
MARIJOS GIMIMO DIENA ir mū dines žmongaus teises. Linkime jums
sų Tautos šventė rugsėjo 11, sekma kūrybinio polėkio keliant lietuvišką
dienį, buvo paminėta Sao Paulo mies kultūrą į naujas augštumas, jieškant
te, Šv. Kazimiero parapijoje. Ji
platesnių horizontų ir ištvermės
buvo pradėta procesija prie švento siekiant Lietuvai laisvės ir val
vės, skautams nešant Marijos statu stybinio suverenumo”.
lą, giedant chorui, dalyvaujant gau
siam būriui tautiečių, užbaigta
giesmėmis ir maldomis parapijos
NEPRIKLAUSOMOMS BALTIJOS
salėje. Meninę šventės dalį pradėjo
RESPUBLIKOMS buvo skirtas rug
BLB krašto valdybos pirm. J. Tatapjūčio 25-29 d.d. Muensterio uni
rūnas, kalbėjęs apie tautines bei
versitete įvykęs simpoziumas. Jo
religines lietuvių šaknis, sumanų
surengimu pasirūpino prof. E. Boettpolitiką Vytautą Didįjį. Marijai
cheris, gimęs Lietuvoje 1919 m.,
skirtą eilėraštį skaitė Klemensas
baigęs vokiečių gimnaziją Kaune,
Jūra. K. Bacevičiūtė ir M. Lipas
technikos studijas pradėjęs Kauno
pagrojo lietuviškų dainų bei šokių
universitete. Jo tėvas pik. Boettchepynę armonikėle ir gitara. “Rūtelės”
ris tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
grupė, vadovaujama S. AradzenkaiŠeima repatriavo Vokietijon 1941 m.
tės, pašoko Sukčių, Gyvatarą ir
pavasarį. Prof. E. Boettcheris, dar
Pliaukštuką. Dainomis įsijungė “Vo
ir šiandien laisvai kalbantis lietu
lungės” choras su savo dirigente
viškai. yra kooperacijos instituto
M. K. Valavičiūte. Iškilmė užbaig
direktorius universitete. Finansinę
ta Tautos himnu ir po jo įvykusio
paramą simpoziumui jis gavo iš
mis suneštinėmis vaišėmis.
“Volkswageno” fondo. Pagrindinis
dėmesys simpoziume teko nepriklau
somų Baltijos respublikų per trum
ALEKSANDRO MIČIŪDO prane
pą laiką pasiektiems laimėjimams,
šimu, Madrido dienraštis “Ya”, savo
ypač žemės ūkyje, be finansinės už
sekmadienio priede paskelbęs Patsienio paramos. Maisto gaminiai
ricko Desle straipsnį apie Lietuvą,
tada buvo eksportuojami užsienin,
pasinaudojo Madrido konferencijoje
kai tuo tarpu naujos pokarinės vals
palikta A. Mičiūdo medžiaga ir vo
tybės dar ir šiandien neįstengia iš
kiečio žurnalisto Christian Schmidtsimaitinti. Baltijos respublikos, net
Haver kelionės įspūdžiais. Šio straips
ir patekusios sovietų okupacijon,
nio kopiją A. Mičiūdas paskleidė per
išlaikė augščiausią gyvenimo lygį
“TELAM” žinių agentūrą Argenti
visoje Sovietijoje.
noje. Ją persispausdino daug Ar
PAGRINDINIU SIMPOZIUMO OR
gentinos dienraščių, kaikurie dien
GANIZATORIUMI taipgi buvo prof.
raščiai net Urugvajuje, ParagavaA. Hove, tarptautinių ekonomijos
juje ir Brazilijoje. Strapsnį pa
studijų direktorius Britanijos Glas
minėjo ir lietuvių bičiulis Martin
gow© universitete, gimęs Ukraino
Allica, turintis savo programą Bue
je. Paskaitininkais buvo pakvies
nos Aires radijo stotyje “Radio EI
ti: prof. V. S. Vardys iš Oklahomos
Mundo”. Jis transliuoja ir daugiau
universiteto, prof. B. Meissneris,
lietuviškų žinių, kurias jam parū
Estijos vokietis, iš Koelno univer
pina A. Mičiūdas, pasinaudodamas
siteto,
Latvijos vokietis prof. D.
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
Loeberis iš Kielio universiteto, estų
nika”, ELTa ir net kaikuriais lie
kilmės prof. T. Parmingas iš Marytuvių laikraščiais.
lando universiteto. Buvo perskaity
ta 10 referatų. Į diskusijas įsijun
gė iš Šveicarijos atvykęs Lietuvos
SPECIALIAME POSĖDYJE Syddiplomatinės tarnybos narys dr. A.
nėjaus Lietuvių Namuose buvo įsteig
Gerutis ir Latvijos diplomatinės
ta Australų-Lietuvių Žmogaus Tei
tarnybos nariu Vokietijos paskir
sėms Ginti Draugija, apimanti NSW
tas A. Šildė. Lietuvių kalbą, be
(New South Wales) valstiją. Pirmi
paties prof. E. Boettcherio, mokėjo
ninku buvo išrinktas dr. Danius Kai dar du referentai — agronome Mar
raitis, dirbantis vyr. dėstytoju garete Holzman, Giesseno universi
NSW universitete, sekretorium — teto bendradarbė, ir dr. J. D. White
dr. Irvis Venclovas. Draugijos iš Glasgowo universiteto. M. Holz
veiklon tikimasi įjungti ir vieti man yra baigusi Lietuvos žemės
nius gyventojus, remiančius kovą ūkio akademiją, Vokietijon' atvy
už žmogaus teises sovietų okupuo kusi 1966 m. R. Europos studijų
toje Lietuvoje. Draugija glaudžiai specialistas dr. J. D. White yra
bendradarbiaus su panašia baltie- vedęs lietuvaitę Nijolę Sugatavičiūčių HELLP organizacija Tasmani- tę, kuri iš Lietuvos buvo išleista
joje, leidžiančią laikraštėlį “Bal 1970 m. ir dabar dėsto rusų kalbą
tic News”.
Glasgowo universitete. Simpoziu
RAUDONOSIOS ARMIJOS AN mo dalyvius priėmė Muensterio bur
SAMBLIS spalio 22 — lapkričio 3 d. mistras, net kelis kartus pavaišino
d. Sydnėjuje turės net 12 gastroli- kooperacinės Muensterio organizaci
nių koncertų. NSW Pavergtų Tautų jos, kuriom didelės įt.ūkos turi šios
Taryba su NSW Liberalų Etnine Ta sr.ties specialistas prof. E. Boett
ryba tų koncertų proga išleido cheris.
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MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A)
6%
santaupas .........................17%
term, depoz. 1 m............. 18%
term, depoz. 3 m............. 13%
reg. pensijų fondo
16% •
90 dienų depozitus .......... 19%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. ,f
21%
asmenines paskolas
23%
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67-oji Pensylvanijos Lietuvių Diena, kurioje dalyvavo tūkstančiai ten gyvenančių tautiečių

reiškimo parapijos šventovėje. bužiais pasipuošusių Lietuvos
VL. RAMOJUS
Praėjusio šimtmečio pabai Šiemetinės Lietuvių Dienos pa vyčių, paliko gilų įspūdį. Ban
goje ir šio šimtmečio pradžioje grindinis akcentas buvo skirtas ketui pasibaigus, kai į kun. A.
gyviausi ir veikliausi lietuvių sovietų kalinamam Amerikos pi Bartkaus kleboniją, panašiai
išeivių telkiniai šiaurės Ameri liečiui doc. Vytautui Skuodžiui. kaip būdavo Mississaugoje pas
kos žemyne buvo Pensilvanijos Sausakimšai pilnutėlėje švento a. a. kun. P. Ažubalį, susirinko
anglies kasyklų rajone, vadina vėje Mišias už Lietuvą ir Vyt. nemažas būrys jaunimo ir vy
mam Pensilvanijos angliakasių. Skuodį anglų kalba atnašavo resniųjų, kone iki gaidžių užgieLietuva. Toje srityje esantis prel. J. Neverauskas, kun. A. dojimo dalinosi įspūdžiais, po
Shenandoah miestelis, kadaise Bartkus ir kun. K. Pugevičius, kalbiuose dalyvaujant Vladui
turėjęs 30.000 gyventojų, o da kuris anglų kalba pasakė pa šakaliui, keliems kunigams ir
bar tik septynis, buvo laikomas mokslą, iškeldamas etniškumo kitiems.
pirmąja Amerikos lietuvių sos vertę ir ragindamas prisidėti
Didžiajame parke
tine, nes jame buvo pastatyta prie V. Skuodžio gelbėjimo. Pa
Sekmadienio, rugpjūčio 16,
mokslininkas
taip
pat
lietuvių
pirmoji lietuvių šventovė š.
Prof. KAZYS AUDENIS prie savo kūrybos paveikslų 1980 metais Brazilijoje
rytas išaušo saulėtas, gražus ir,
Amerikos žemyne, kurią netru kalba iš sakyklos perdavė svei rodos, pats dangus teikė palai
kinimą
Lietuvai,
kuris
netrukus
kus atėmė lenkai. Tada lietuviai
mą nors ir neturtingiems, bet
PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS
ten pastatė didingą gotikos sti ten nukeliavo radijo bangomis. geros širdies Pensilvanijos ang
Mišias už Lietuvą ir Vyt.
liaus Šv. Jurgio šventovę, kuri
liakasių Lietuvos tautiečiams. O Mississaugos burmistre HAZEL McCALLION Anapilio salėje pasirašo tekstą,
yra Shenandoah miesto pažiba. Skuodį lietuviškomis giesmėmis koks jų turtingumas, liudija kuriuo linkima sveikatos susižeidusiam automobilio nelaimėje kunigui
Toje šventovėje prie altoriaus palydėjo vietos lietuvių choras faktas, kad^6Q,% Shenandoah klebonui J. STAŠKUI. Kairėje — Anapilio sodybos pirmininkas A. RINKŪNAS,
ir mūsų dienomis stovi Lietuvos ir iš Brooklyno atvykęs “Ap miestelio gyventojų gyvena iš —Anapilio Moterą Būrelio pirmininkė D. GARBALIAUSKIENĖ
N t r. St. Dabkaus
ga, mylimas ir gerbiamas šefas. trispalvė vėliava, o joje klebo reiškimo” kvartetas. Mišios pensijos — “Social Security”.
A. a. Kazys Audenis
baigtos
giesme
“
Marija
Marija
”
, Š. m. rugsėjo 2 d., gerokai Tikime, kad iš dangiškųjų augš- nauja garbingas Amerikos lie
Į Lietuvių—Dieną ^dalyviai
peržengęs 80 metų amžiaus, iš tybių jis greitai matys realizuo tuvis prelatas Juozas Neveraus ir Lietuvos himnu. Jų lietuviški Lakewood Parke atvažiavo kiek
tekstai
buvo
atspausdinti
Lietu

keliavo į amžinybę Riodežanei- tą savo didžiausią svajonę — kas, kuriam ir “Tėviškės Žibu
vių Dienos programoje ir kai- pavėlavę — apie 1 v. p. p. Par
ro lietuvis Kazys Audenis, se laisvės vėliavą, plevėsuojančią riai” nėra svetimi.
kas milžiniškas, automobilių
504. Pacevičius, Algis .............. 200
Nauji nariai ir įnašai:
kurių gyvųjų vietos lietuviškų masės.
nosios prieškarinės kartos atei viršum Garbingosios Lietuvos
Ant vienų matosi prikli 958. Barakauskas, J.
Kai nebuvo. automobilių
3350
$1000 531. Stankūnas, V. kun.
parapijų
biuleteniuose.
žemės.
Viešpats
Dievas
tesutei

vis, brangus ir mielas bičiulis
juoti raudoni skydeliai su Vy 959. Indriūnienės, Liudos atm. 100 688. Zulono, Jono atm. ............ 500
Aplink
Shenandoah,
tik
per

per daugiau kaip 40 metų. Visa kia jam prieglobstį tarp teisių šokęs per vieną ar kitą milžiniš
čiais, ant kitų lietuviškas įrašas 960. Grajauskas, Bronius ....... 500 851. Januškevičius, Česlovas
200
Parapijos salėje
Klm. Jūra
Rio lietuvių bendruomenė di jų. . .”
“Sveikas”, ant trečių “I am Li 961. Cegio, Jono sen. atm.
110 869. Toronto teatras “Aitvaras" 200
ką kalną, rasi apie dešimtį lie
Po
Mišių
rinkomės
į
Frackdžiai liūdi jo netekusi.
920. Urbas, Brinius .................. 1500
tuvių parapijų su savomis šven villės lietuvių Apreiškimo para thuanian”. O kiek tautinių spal 962. Boriscvičiaus, V.
Tautos šventė ir atlaidai
1500
Nedaug žinau iš jo biografi
vyskupo atm.
100 920. Urbas, Bronius
vų
ant
moterų
bei
mergaičių
tovėmis.
Tai
vis
ano
šimtmečio
pijos šai? iškilmingam bankeRugsėjo 13 d. lietuvių Šv. Ka
963. Petrulio, Jono atm. ......
310
jos, nes nemėgo apie save kalgalvų,
krūtinių,
o
kiek
sagių
su
Fondas
džiaugiasi
ir
sveikina
naupabaigos ir šio šimtmečio pra
Reivyčio, Januariaus atm.
/ bėti (patylomis buvo kalbama, zimiero parapijoje (Moocoje) tu džios palikimas, nes tada nebu tui. Frackvillės lietuvių parapi įrašu “Kiss me, I am Lithua
jus narius ir įnašus papildžiusius.
jos pastatai su šventove, mokyk
Bačiūnienės
atm........................ 10 Nuo mūsų visų pastangų priklauso
rėjome
gražią
iškilmingą
šven

1 kad buyoJkunigu, tik dėl nežinonian
”
.
Tūkstančių
tūkstančiai
vo
automobilių
bei
kitų
moder

la, klebonija, seselių namais ir
Įnašus papildė:
/ mų priežasčių pasitraukė ir iš tę — Šiluvos Dievo Motinos at
mūsų jaunimo ir lietuvybės ateitis.
žmonių čia suplaukę. Visur pil
nių susisiekimo priemonių, o
vyko į Braziliją?). Ilgus metus laidus ir Tautos šventės minėji pėstiems angliakasiams nugalė sale užima visą kvartalą. Tai na prekystalių su lietuvių tauto 23. KLB Otavos apylinkės iki $6100 Tad junkimės į Kanados Lietuvių
53. Tadarauskas, Jonas prel.
300 Fondo eiles — Lietuva jūsų laukia!
akivaizdus ženklas, kiek daug
profesoriavo Rio technikume ir mą.
ti kalnus ir tarpukalnes nebuvo pinigų aukojo neturtingi ir sun dailės dirbiniais, su knygomis 156. Narkevičius, Vincas................ 600
Prie
•
iškilmių
organizavimo
kaip inžinierius iki pensijos tar
apie Lietuvą anglų kalba. Visko 160. Purvinskaitė-Bubliauskienė,
Dėkojame už aukas V. Kerulienei
lengva. Todėl jie aukojo sunkiai
navo “Light a. Power” bendro jungėsi ir Vila Zelinos Šv. Juo uždirbtus pinigus, kūrė savo pa kiai kasyklose dirbę lietuviai čia rasi, ko širdis geidžia. Tik,
— Reivyčio J. Atminimui ir P. GuKoste
......................................
200
vėje. Buvo giliai religingas, zapo parapijos maldininkai su rapijas ir statė šventoves vos už angliakasiai savoms parapijoms deja, norint prieiti prie maisto 272. KLK Moterų Draugijos
dinskui — Bačiūnienės atminimui.
draugiškas ir labai malonus klebonu kun. J. Šeškevičium, kelių mylių viena nuo kitos. Ki bei mokykloms, įsteigti ir plės ar baro, reikia eilėje stovėti
Delhi skyrius ..........................675
Įnašai į KL Fondą priimami vi
žmogus. Niekuomet nepraleis talkinusiu iškilmingoje procesi tas toks salynas yra toliau į ti. Kartu miela pabrėžti, kad apie pusvalandį. Iš Scrantono 380. Treigio, Sergijaus atm............ 668 suose lietuvių kredito kooperatyvuo
davo lietuviškų pamaldų kated joje ir pasakiusiu jautrų, turi šiaurę — Scrantono ir Wilkes joms ir dabarties dienose negre atvykę tenykštės LB apylinkės 418. Stundžia, Kazys.................... 300 se arba siunčianmi šiuo adresu:
sia sunykimas ar atėmimas,
roje. Sekmadieniais jį visada ningą pamokslą.
valdybos nariai su pirmininku 440. Vindašiaus, Edmundo atm. 402 28 The Palisades, Toronto, Ontario
1000 M6S 2W8.
Parapijos klebonas kun. Pra Barre miestų apylinkėse, kur š. kaip Čikagoje ar kur kitur. Ten inž. V. Petrausku Lietuvių Die 481. Kaškelis, Juozas
sutikdavau maloniai besišypsan
nas Gavėnas buvo sunkiai su m. rugpjūčio mėnesį įvyko Lie lietuvių parapijos saugios, o ku noje rinko parašus peticijai Vy 483. Kubilius, Vincas dr. ir
tį. <
KLF VALDYBA
vyčių ir Lietuvių Kunigų riose nėra lietuviškai kalbančių
Veronika ................................ 500
Paskutinį kartą matėmės sirgęs ir gydėsi gana toli nuo tuvos
tautui Skuodžiui išlaisvinti.
Vienybės
seimai-suvažiavimai.
kunigų,
tai
tiems
klebonams
1980 m. pradžioje, kai lyg ir S. Paulo (Campos de Jordao sa
lietuviškus pamokslus didžiųjų Pats mačiau, kaip tų parašų bu
amžinam atsisveikinimui buvau natorijoje). Būdamas dar ne
Lietuviškos tradicijos
švenčių metu parašo pasaulie vo surinkta dešimtys, o gal ir
pakviestas pietauti jo namuose. stiprus, grįžo ir, kiek pajėgda
Nors lietuviškas žodis Pensil čiai. O lietuviškos giesmės di šimtai lapų.
Daug kalbėjomės meno klausi mas, talkino kun. P. Urbaičiui vanijos angliakasių Lietuvoje
džiųjų švenčių metu visuomet
Meninė programa
mais. Buvo linkęs į piešimą. Jo surengti iškilmes.
jau beveik visai nutilęs, išsky
tiekūnui pritarė. Nei VLIKo valA
DEMONSTRACIJA ČIKAGOJE
Pasibaigus iškilmingoms pa rus jų dainuojamas lietuviškas yra giedamos.
Didžiulėje pastogėje, talpi
namai — didžiulė paveikslų ga
dyba, nei velionies autoriaus šei-l
Balys Svalia, rašydamas apie Vy
lerija! Karo jis nematė, bet jo maldoms, kurių metu buvo gie dainas, giedamas lietuviškas
Po Mišių išėjus iš Frackvillės nančioje apie 2-3 tūkstančius tauto Skuodžio reikalu demonst ma su tuo nesutiko.
'
Po to, vykdamas į Čikagą, susiti
kūriniuose karo palikimo vaisiai damos lietuviškos giesmės pa giesmes, tačiau lietuviškos tra šventovės kiek liūdna darėsi, žmonių, vyko oficialioji dienos racijas Čikagoje (“TŽ” rugsėjo 10 d.
Į buvo šiurpūs. Daugiausia kūrė lydint muzikui Feliksui Gir- dicijos ir savo kilmės pabrėži nes pradėjo lyti. O juk rytoj programa. Šoko ir dainavo vie nr.), atrodo, neturėjo pilną informa kau su “Draugo” redaktoriumi Bro
religinėmis temomis. Jo gam dauskui, Brazilijos Lietuvių mas išliko gyvi. Tai liudija ir Lietuvių Diena, į kurią laukia tos vaikučiai, susibūrę į “Ma ciją apie Čikagos amerikiečią niu Kvikliu, geriausiai genocido
susipažinusiu asmeniu,
tos vaizdai, jūra, audros, me Bendruomenės pirm. J. Tatarū- tas faktas, kad šiemet iš eilės ma susirenkant tarp 10 ir 15 rijos varpelių” būrelį. Spalvin spaudos, televizijos ir radijo iš klausimais
prašiau
peržiūrėti
rankraštį ir tar
džiai, kalnai, supinti su religine nas pakvietė meninę programos ten vyko jau 67-oji metinė Pen tūkstančių žmonių.
gą tautinių šokių programą atli judinimą minėtu klausimu.
ti savo žodį. Jis mielai sutiko ir
Kalifornijos
baltiečią
naujai
suor

dali
pradėti
Brazilijos
himnu.
mistika — turėjo gilią prasmę,
ko Filadelfijos lietuvių jauni
raštu parašė visai gerą recenziją,
Lietuvių Diena. Tų
vienetas “The Baltic
VI. Šakalio kalba
Klemensas Jūra skaitė iškil silvanijos
žadindavo liūdesį, nostalgiją ir
mo “Aušrinės” grupė, vadovau ganizuotas
skatindamas būtinai tą knygą iš
dienų grandinės nenutraukia
Parapijos Šatėje įvykusio jama E. Radžiaus. Vėl dainavo American Freedom League, Inc." ne leisti.
mėms skirtos savo i*eliginės-pb- jokios laiko audros. Kai prieš
susimąstymą.^. .
organizavo minėtą demonstraciją,
etinės kūrybos. Silvanos Ara- 9 metus -kalbėjausi su buvusiu banketo dėmesio centras buvo tas pats Brooklyno “Apreiški o tik talkino čikagiečiams. Minėtam
Šis raštas visai lengvai padėjo įti
Mylėjo Lietuvą
dzenkaitės vadovaujama tauti Mahanoy City lietuvių Šv. Juo svečias disidentas Vladas Šaka mo” kvartetas, nors didžiulėje baltiečią vienetui talkina amerikie kinti VLIKo seimą, posėdžiavusį
Jo žmona, žinoma Brazilijos nių šokių grupė tikrai gražiai
Brooklyne, N.Y. Seimas nutarė kny
zapo parapijos ilgamečiu klebo- lys. Po Brooklyno “Apreiškimo” salėje ir nebedarė tokio įspū čią profesijonalą firma “The Han gą išleisti. Toumet VLIKo valdyba
poetė Portella Audenis, nepap atliko tautiniiį šokių pynę.
kvarteto
atlikto
dainų
koncerto,
naford
Public
Relations
Co.
”
Bal

džio, kaip praėjusį vakarą
nu-emeritu kun. Pijum čėsna,
su “Manyland Books”
rastai mylėjo Lietuvą, kuriai
Kristinos Valavičiūtės suor mirusiu praėjusią žiemą, jis su kurio dainos buvo palydėtos šil Frackvillėje. Vėl prabilo Vladas tiečią vienetas buvo pasiuntęs mi susitarė
knygų leidykla, kad ji ne tik kny
nėtos amerikiečią firmos atstovę
skyrė savo gražiausius kūrinius. ganizuotas jaunimo choras pui
tais
plojimais,
kalbėti
buvo
pa

Šakalys. Dienos programa buvo
pasididžiavimu pasakė, jog “lie
gą išleistų, bet ir ją paredaguotų.
Paskutinį kartą ją mačiau prieš kiai padainavo visą eilę lietuviš tuvybei
kviestas Vladas Šakalys. Pilnu baigta vietos “Žarijos” chorui, Mrs. Leslie Dutton. Ši amerikie Taip ir įvyko — gerą ir reikalingą
n
usipelniau
ttm~
'7_Eąd
čią
laikraštininke
ir
minėtos
ame

daugelį metų: svečius priimda kų dainų. Balsų suderinimu ir
tėlė salė banketo dalyvių Lietu vadovaujamam Stasio Vaičaičio,
knygą jau turime.
firmos darbuotoja sukėlė
vo sėdėdama lovoje, nes dėl da tikrai talentingu dirigavimu nenutraukiamai išlaikiau Lietii- vos disidentą pasitiko sustoję padainavus eilę lietuviškų dai rikiečią
Manau, kad knygai pasirodžius,
ant koją Čikagos spaudą, televizi
vių
DįęntĮ
tradicija^.
linio paralyžiaus keletą metų Kristina pasirodė kaip aiškiai
V.
Vaitiekūnas pasijuto nemaloniai
ir
sukėlę
audringus
plojimus.
ją
ir
radiją.
Pasak
pilniau
tą
reika

nų, kurių pirmoji, “Lietuva
Ilgus metus Lietuvių Dienų
ir bando įtikinėti “TŽ” skaityto
prieš mirtį negalėjo vaikščioti. bręstanti stipri muzikos meno
Kiek
pakalbėjęs
lietuviškai,
kad
lą
suprantančią
Čikagos
lietuvią,
brangi
”
,
netrukus
radijo
bango

rengėjai ten buvo vietos lietu
Ji labai mėgo kalbėtis meno ir pajėga. Tikrai buvo verta pasi viai kunigai. Tačiau kai prieš jo žodžiai radijo bangomis nu mis nuplaukė į Lietuvą.
niekad Čikagos amerikiečią spau jus, kad knyga esanti nepatikima
dėl kažkokios sovietinės numeraci
da,
televizija ir radijas nėra (ir
džiaugti,
kad
tiek
vadovės,
tiek
poezijos temomis. Ypačiai jos
į Lietuvą, V. Šakalys
Kai 5 v. p. p. palikom parką nebuvo)
metus Pensilvanijos plauktų
skyrę tiek vietos (laikraš jos painiavos.
veidas nušvisdavo, kai pokalbis atlikėjai sudarė mūsų žaliąjį kelerius
pagrindinę
kalbą
pasakė
to
ban

ir pasukom į Maizevillę pas bu
Juozas Audėnas
angliakasių Lietuvoje vėl atsi
liesdavo Lietuvą. Kai traukda jaunimėlį. Abi meno vadoves kūrė Lietuvos vyčiai, jie dabar keto dalyviams geriau supranta vusį torontietį kun. M. Jarašū- čiuose) ir laiko (televizijos ir radijo
programose),
kaip
kad
Vytauto
Skuo

/ KLAIDOS
masis nuo raudonojo siaubo tenka nuoširdžiai pasveikinti ir
ma anglų kalba. Augštai iškėlė ną, Lakewood parkas dar tebe džio bylos demonstraciją metu. Mrs.
“TŽ” š.m. 36 nr. straipsnyje “Kai
Lietuvos prezidentas buvo su palinkėti kiek galint daugiau iš ir yra Lietuvių Dienų rengėjai lietuvių angliakasių duoklę ne buvo apgultas tūkstantinių mi Leslie Dutton, sugrįžus į Los Ange
prasidėjo II pasaulinis karas”
stojęs Riodežaneire, poetė Por plėsti abu meno vienetus daly bei kitos lietuviškos veiklos ju priklausomai Lietuvai kurian nių.
les, mums pasakojo, kad kun. dr. J.
dintojai. O jų darbus skatina tis, nuoširdžiai padėkojo, kad
rašoma: “1941 m. birželio 22 d., 3.15
tella Audenienė buvo vienintelė vių skaičiumi.
Keičiasi senosios Pensilvani Prunskis ją klausęs, kodėl jos klau v.r., 120 vokiečią diviziją stovėjo pa
bei
ištvermingai
remia
apylin

sveikintoją, kuri verkdama bu
sę amerikiečią laikraštininkai ir
jie daug prisidėjo prie Simo Ku
Žodis jaunimui
kės lietuviai kunigai, iš kurių dirkos išlaisvinimo ir kvietė vi jos angliakasių veidas: nebeišei televizijos bei radijo darbuotojai, rengtyje pradėti antrąjį pasaulinį
čiavo Lietuvos prezidentui ran
na
ten
lietuviški
laikraščiai
ir
karą Rytą Europoje tarp Baltijos ir
Nereikėtų rūstintis dėl klebo išskirtini trys: Shenandoah šv. sus daryti viską, kad būtų išlais
kodėl patiems lietuviams nepavyks- Juodosios jūros”.
ką. Kai aš jai tą priminiau —
knygos,
kaip
buvo
XIX
šimtme

vėl apsiašarojo dėl tragiško Lie no kun. Pr. Gavėno truputį kie Jurgio parapijos klebonas_preL_ vintas sovietų kalinamas Vytau čio pabaigoje ar šio pradžioje, tą pasiekti panašią rezultatą. Ji
Toliau autorius aprašinėja tokio
atstovavo Hannaford firmai; ant karo eigą per Baltijos valstybes ir at
tuvos likimo. Jos dukra Grace tų žodžių jaunimui, kai jis, svei J. Neverauskas, Frackvillės lie tas Skuodis.
beveik
išnyko
chorai,
lietuviški
ra, ji yra tos srities ekspertė.
rodo, kad hitlerinė Vokietija
Pedrohyto Figueiredo (Kazio kindamas ir dėkodamas už gra tuvių Apreiškimo parapijos kle
Jau seniai lietuviams ir kitiems
Retai kur įvairių prakalbų ar klubai, nedaug beliko lietuviš
žiai
atliktą
programą,
apgailes

bonas
kun.
Algimantas
Bart
kus
neužėmė nei Lenkijos, nei Belgijos,
Audenio podukra) profesoriau
baltiečiams
reikėjo
kviestis
talkon
paskaitų klausoma tokia rimti kų organizacijų, lietuviškas žo
ja medicinos fakultete. Ji taip tavo, kad dalis lietuviško jauni ir Maizevillės lietuvių parapi mi ir susikaupimu, kaip kad V. dis jau retas svečias. Tačiau lie amerikiečius ekspertus. Tuo atveju nei Olandijos, Danijos, Norvegijos,
nei Prancūzijos. Juk Prancūziją
pat didžiai palanki Lietuvai ir mo atvyksta tiktai į meninę pro jos klebonas, kurį laiką Toronte šakalio žodžių klausėsi Pensyl- tuviškoji dvasia ten tebėra dar tikrai turėtumėm apčiuopiames- net
užimant, Lietuva gavo 1940 m. bir
gramos
dalį
—
nedalyvauja
pa

gyvenęs
kun.
Matas
Jarašūnas.
nią
rezultatą
kovoje
dėl
Lietuvos
lietuviams.
vanijos angliakasių rajono lie labai gyva. Ją palaiko susipratę ir kitą Baltijos kraštą laisvės bei želio 15 d. aną garsąjį ultimatumą
> Kun. Mečislovas Valiukevi maldose, tarsi bijotų pasimelsti
Pamaldos
įsileisti
Raudonosios
Armijos
tuviai, anksti mirusių ar žuvu klebonai, ją ypač kelia Lietuvos nepriklausomybės.
čius telefonu pranešė, kad su net ir iškilmingų atlaidų pro
neribotą skaičią į Lietuvą (įgulos jau
Šiemet
67-toji
metinė
Pensil

vyčiai
ir
daugelio
tenykščių
ap
sių
angliakasių
vaikaičiai
bei
Leonardas Valiukas buvo įvestos).
taikė Kazį Audenį su Viešpačiu, ga. . .
silankymas tėvų ir protėvių že
Los Angeles, Calif., JAV
Indiferentų arba, kaip seniau vanijos Lietuvių Diena pradėta provaikaičiai.
Juk tai buvo tik II pas. karo tęsinys,
aprūpino šventais sakramentais
jos išvakarėse, šeštadienį, rug
Lietuvių Die mėje Lietuvoje. Nenusikalsiu
o ne pradžia.
SOVIET GENOCIDE IN
ir palydėjo į amžinybę. Tebūnie sakydavom,“šiaudinių katalikų” pjūčio 15, Žolinės šventėje, Mi- nosPensilvanijos
šventė, kurioje pasakęs, kad gyvoji Lietuva at
Ta pačia proga norėtųsi patikslinti
LITHUANIA
jam lengva Brazilijos žemelė, nuošimtis visada jaunimo eilėse šiomis Frackvillės lietuvių Ap matėsiišvakarių
nemažai
tautiniais dra gaivina jų tautinę sąmonę.
buvo
didesnis,
negu
subrendu

V. Vaitiekūnas savo pastabose dėl ir kitą “TŽ” atspausdintą S. Šetkaus
po kurią jis vaikščiojo didesnę
kur jis
aprašinėjo
dr. J. Pajaujo knygos “Soviet Geno straipsnį,
savo amžiaus dalį. O mes, liku sių žmonių. Atsimenu, ir Lietu
žemaičią studentą korporacijas bei
voje
dalis
jaunimo
stumdydavo

cide
in
Lithuania
”
(
“
TŽ
”
rugsėjo
16
sieji, liūdime tauraus patrioto
d.) rašo: “NKGB atsirado tik 1941 m. draugijas, buvusias V. D. universi
si pašventoriuje, prie šventovės
lietuvio.
pradžioje...” Tuo tarpu Lietuvią En tete.
durų ar “bobinčiuje”. Vėliau
Kiek atsimenu, jis ten minėjo korp.
ciklopedijos
XX t. 383 psl. parašyta:
Atsisveikinant
bręsdami ir šitie tapdavo gerais,
"1934.VI. 10 buvo įsteigta NKVD. 1943 “Samogitia” ir “Filiae Samogitiae”,
Pažymėtina, kad Kazys Au rimtais katalikais. Dabar klebo
m. pakeistas jos vardas į NKGB.” bet kai parašė apie buvusią Simano
denis per daugelį metų buvo nas priminė, kad Lietuvoje jau
žemaičią
studentą
Taigi dvieją metą skirtumas. Todėl Daukanto
Pavergtų Europos Tautų (Euro nimas kovoja, rizikuoja net sa
NKGB negalėjo 1941 m. vasarą vyk draugiją, suklydo. Jis teigė, kad ši
pa Livre) atstovybės pirminin vo laisve ir ateitimi dėl perse
dyti deportaciją iš Lietuvos, kaip V. draugija užsidarė ir nebeveikė. Iš
kiojamos
religijos.
.
.
Žinoma,
Vaitiekūnas rašo, nes NKGB tada dar tikrąją žemaičią studentą Simano
kas ir PLB Riodežaneiro narys.
Daukanto draugija veikė iki pat
nebuvo.
Verta pakartoti Pavergtų Eu kad jaunimas visada veržiasi į
bolševiką okupacijos. Aš buvau pas
Iš
viso
V.
Vaitiekūnas
buvo
prie

draudžiamąją
pusę.
Mačiau
lie

ropos Tautų ir CBEL gen. sek
kutinėje jos valdyboje. Ji buvo
šingas
šios
knygos
išleidimui.
Kai
retoriaus pik. Eduardo Ressel tuviško jaunimo abejingumą re
dr. Pajaujis knygos rankraštį įteikė tarpkorporacinė draugija, į kurią
atsisveikinimo žodžius, palydint liginei praktikai ne tik čia, bet
VLIKo valdybai, knygos užsakytojai, galėjo įstoti ir kitoms korporacijoms
a. a. K. Audenį rugsėjo 3 d. 13 ir Amerikoje bei Kanadoje. Nejai, kaip ir kitoms VLIKo knygoms bei draugijoms priklausą žemaičiai
v. į “Jardim da Saudade” (Ilge visada dėl to drįstume kaltinti
peržiūrėti, buvo sudaryta komisija studentai. Daugiausia buvo įstoję
tėvus. Jaunoji karta, ypačiai
iš dr. J. Puzino, dr. B. Nemicko ir J. ateitininką korporacijoms priklausą
sio sodas) kapines:
Audėno. Komisijos nariai, susipa studentai, bet buvo ir niekur nepri
“. . . čia mes pagerbiame tei šiandieninė, nėra linkusi pa
žinę su rankraščiu, kiekvienas at klausančią.
sų ir ištikimą bendramintį bi- klusti tėvams ar vyresniesiems
Trečias dalykas, kurį norėjau
skirai
surašė savo pastabas, kas
čiulį Kazį. Pagerbiame, sakau, Į. . . Bijau, kad dideliu griežtupatikslinti, tai straipsnyje š.m. rug
reikėtą
knygoje
pataisyti,
nors
vie

bet neatsisveikiname, nes jį vi mu nesukeltume priešingos reningai buvo pasisakyta už knygos sėjo 3 d. “Negęstanti Ugnelė”,
sada jausime savo tarpe kaip į <akcijos,.. Jaunimas.Jabai palam
išleidimą. Deja, autorius Pajaujis pasirašytame A. R. Jame teigiama,
pavyzdingiausią drąsintoją bei , kus “prašymui”, _bet_kietasLJr
mirė. Todėl rankraštis su visomis kad apie J. Jablonskį paskaitą skaitė
>
,
stiprintoją ne tik Laisvosios Eu-'y nesilėnkiaritis ‘*hąrimni”. . .
pastabomis buvo referuotas VLIKo Pr. Bagdonas.
Iš
tikrąją
tebuvo
vienas
Šventėje buvo dalyvių tiek
tarybai su prašymu įtraukti į sąma
ropos Braziliškojo Centro Rio
Apolinaras
Bagdonas, kuris
tą kreditą knygos išleidimui.
dežaneire, bet ir Pavergtųjų daug. Seniai jų tiek bematėm.
minėtąją
paskaitą
ir skaitė — tai aš
VLIKo
taryba,
nesvarsčiusi
da

Europos Tautų Sąjungoje, ku Buvo pilna talpi Šv. Kazimiero
pats. Galėjo autorius pažvelgti į laik
lyko
iš
esmės,
paprašė
V.
Vaitie

parapijos
salė.
Iškilmes
užbai

rios pirmininku yra buvęs net
kūną susipažinti su rankraščiu ir raštėlį “Negęstanti Ugnelė”, kur
keliais atvejais. Tarnyboje, dar gom Lietuvos himnu ir ilgai vai
kitame posėdyje tarybai referuo buvo mano parašyti du eilėraščiai —
be ir organizacinėje veikloje — šinomės prie atsineštinių vaišių
ti. Jis tai ir padarė — referavo ir būtą nepadaręs tos klaidos.
Apolinaras Bagdonas,
visur palieka liūdinčius nepaly stalų. Linkėtina daugiau tokių Seinų lietuviai, negalėdami gauti leidimo lietuviškoms pamaldoms bazilikoje, gieda lietuviškas giesmes po lenkiškų pasiūlė knygos neleisti, net tai
senas “TŽ” skaitytojas
Svečias pamaldų, tuo būdu primindami jiems daromų skriaudų
ginamas bičiulis, draugas, kole- gražių švenčių!
esanti tik medžiaga. Taryba V. Vai-

Laidojame ir švenčiame

Kanados Lietuviu Fondas

SKAITYTOJAI PASISAKO
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Škotijos lietuvių choras
Mišrus Škotijos lietuvių Šv.
Cecilijos choras dainuoja jau
trisdešimt metų. Choro pradi
ninkai buvo — jau miręs kun.
dr. L. Gronis ir kun. J. Gutaus
kas. Pirmoji choro vadovė buvo
len-Varnaitytė. Jos vyrui Juolen- Varnaitytė. Jos vyrui Juo
zui Mullen padedant, choras iš
augo į labai pajėgų meno viene
tą. Tiesa, dainų repertuaras ne
buvo labai gausus, nes vadovei
daugiau rūpėjo meniškas dainos
atlikimas ir tam pasiekti ji ne
gailėjo daug darbo ir ištvermės.
Be lietuvių liaudies ir kompozi
torių kūrinių, choras turėjo
gausų religinių giesmių rinkinį,
kuris buvo atliekamas įvairio
mis -progomis.
Buvo surengta daug choro iš
vykų į įvairias šio krašto lietu
viškas kolonijas. Paprastai išvy
kos buvo rengiamos savaitga
liais. Tokiu būdu sklido daina
šeštadienio vakarą, o sekmadie
nį — pamaldų metu meniškai
atliekama lietuviška giesmė.

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Australijos Adelaidės skyriaus
valdyba. Iš kairės: J. Jaunutis, pirm. V. Vosylius, J. Norkūnas; stovi — J.
Bočiulis, R. Ziukelis
Nuotr. V. Vosyliaus

Įdomybės Kanados parodoje
Toronte kiekvienais metais
rudeniop surengiama paroda,
kurioje dalyvauja ir kiti kraštai
su savo rodiniais. šiais metais
parodoje tvarka buvo beveik ta
pati, neskaitant mažų pakeiti^
mų: kaikurios valstybės ar fir
mos iš tos parodos pasitraukė,
o jų vieton atėjo kitos valsty
bės ar firmos.
Tarptautinis pastatas
Jame buvo susispietę įvairių
valstybių paviljonai. Didžiausias
— R. Kinijos. Po jo ėjo Pakista
no paviljonas. Sovietų Sąjungos
paviljonas sumažėjo: jis užėmė
buvusio Vengrijos paviljono
plotą, o Vengrijos paviljono vi
sai nebuvo. Dabartiniame sovie
tų paviljone liko tik spauda, ku
ri yra propagandinė. Visai ne
buvo karinės spaudos. Kai anks
čiau sovietai su Kursko mūšio
knyga labai susikompromitavo,
dabar jų paviljone nebėra jo
kios karinės knygos. Kursko
mūšio knyga kainavo tik 2 dol.
Yra knygų apie “taiką”, nes so
vietai kitų kraštų okupavimą
vadina taika. Iš lietuviškų kny
gų buvo “Vilniaus architektū
ra”, kurioje pavaizduotas sena
sis Vilnius. Anglų kalba —
“Modern Lithuanian stained
glass”. Kelios brošiūrėlės vai
kams. Nelietuviškų brošiūrėlių
buvo labai daug. Sovietai savo
turistinėje propagandoje pasa
ko ir tiesos: Rusija turi paver
gusi per 100 tautų.
JAV mažame paviljone buvo
reklamuojamos amerikiečių va
sarvietės ir Havajų suvenyrai.
Lenkijos paviljone viename že
mėlapyje pažymėta “Vilnus”
(Vilno) vietoje Vilnius. Kitų
kraštų paviljonuose buvo rodo
mi ir parduodami populiarieji
gaminiai.
Kanados paviljonas
Jame buvo sutelktos Kanados
valstybinės institucijos: kariuo
menė, paštas, kalėjimai, polici
ja ir t. t. Kariniame skyriuje
buvo rodomos tik apmokymo
priemonės. Kalėjimų skyriuje
buvo matyti natūralaus dydžio
vienutė kaliniui: švari lova, ra
šomojo pavyzdžio staliukas, kė
dė. Ant staliuko padėtas padėk
las su trimis lėkštėmis valgiui,
toliau — drabužių spinta, prau
sykla, tualetas. Buvo rodomos
ir nusikaltėlių priemonės, ku
riomis jie naudojosi nelaisvėje:
pačių pasidaryti peiliai, ylos,
plieninės vielos gabalas su ran
kenomis žmogui pasmaugti ir
kitos.
Gyvulių pasaulis
Pirmomis parodos dienomis
čia buvo rodomi arkliukai,
paukščiai. Vėliau arkliukų vie
tas užimdavo dideli arkliai, o
paukščių — galvijai. Įspūdin
giausi arkliai yra jojimo ir sun
kaus svorio. Pastarieji dažniau
siai būna belgų ir ardėnų veis
lės. Iš galvijų įspūdingiausios
buvo olandų juodmargės ir kaikurių mėsinių galvijų rūšys.
Paskutinėmis parodos dieno
mis buvo rodomi triušiai ir jūrų
kiaulytės. Triušių — keli šim
tai, o jūrų kiaulyčių — 60. Lie
tuvoje kaikas sakydavo, kad
triušiams nereikia duoti van
dens, o čia kiekviename triušio
narvelyje buvo indelis su van
deniu.
Moterys daug kur pradeda iš
stumti vyrus iš jų pozicijų. Jos
jodinėja, raitos dalyvauja kliū

čių nugalėjime, o kaikur jos net
premijuoja arklius. Anksčiau
tai atlikdavo vyresnio amžiaus
vyrai.
Įvairybės
Aviacijos pasirodymas paro
doje šiemet nebuvo pilnas, nes
sutrukdė oro sąlygos. Parodoje
žymiausias žmogaus modelis,
natūralaus dydžio, padarytas iš
sviesto, buvo Terry Fox, jau
miręs jaunuolis, žygiuotojas, su
kėlęs stambias pinigų sumas vė
žio ligos tyrimams.
Vaikų pasaulis užėmė bene
didžiausią parodos dalį su vi
sokiomis pramogomis. Bilietas
— kuponas 30 centų. Už 6 dole
rius — 21 kuponas, už 10 dole
rių — 40 kuponų. Įeinant į ku
rią nors pramogą, reikia atiduo
ti 2-4 kuponus.
Muzikos ir visokių šokių dau
gybė. Kartais iš vienos vietos
galėjai klausytis keturių kon
certų. Vakarais žmonės dar ei
davo į uždarus koncertus, mokė
dami už įėjimą po 10-15 dolerių.
O kiek visokių magikų, astrolo
gų ir kitokių pokštininkų, kurie
nori lengvai uždirbti pinigų!
šiais metais parodoje buvo
ir “rodeo” pasirodymų. Buvo
minima 100 metų sukaktis nuo
“rodeo” klubo įsteigimo. Sako
ma, kad to klubo nariai myli
gyvulius, bet buvo žmonių, ku
rie protestavo prieš “rodeo”,
nes jie taip pat myli gyvulius ir
nenori, kad tie gyvuliai būtų
kankinami.

Paradas
Parodos paskutinės dienos
proga didžiausias pasirodymas
— Darbo šventės paradas, užsi
tęsęs per valandą laiko. Paradą
priėmė Toronto burmistras ir
kiti augšti pareigūnai. Priekyje
žygiavo Toronto miesto institu
cijos, o toliau — įvairių kitų
institucijų darbininkai. “Fur
Workers”' vėliavoje — didelė
Dovydo žvaigždė. Vienoje gru
pėje apie 50% žygiuotojų buvo
juodi. Paštininkai rodė perga
lės ženklus. Kaikurie žiūrovai
jiems šaukė, kad jie kasmet ne
streikuotų ir nedarytų kraštui
nuostolių. Kaikurios grupės ne
šė transparantus su įrašais: “Neatimkite mūsų namų!”, “Nepri
klausoma Kanada” ir t. t. Para
de pražygiavo ir “Jungtinės
Tautos” — per 60 vėliavų. Tik
nepastebėta lietuviška vėliava
— turbūt jos nebuvo.
Pabaigoje Darbo šventės pa
radas pasidarė politiniu rengi
niu — įvairios komunistinės
grupės savo plakatais šaukė už
taiką, prieš neutroninę bombą,
bet nė žodžio nepasakė, kad
Maskva veda karus visame pa
saulyje. Puolė ir Toronto anti
komunistinį dienraštį “The
Sun”. Iš Čilės atvykusieji komu
nistai reiškė protestą prieš da
bartinį Čilės prezidentą. Dabar
tinė Kanados vyriausybė prieš
keletą metų iš Čilės atgabeno
komunistų net kariniais lėktu
vais, o dabar jie čia demons
truoja.
Šiais metais dėl prastesnių
oro sąlygų CNE aplankė 2.997.000 žmonių, pernai — 3.060.500. Iš lietuvių CNE dalyvavo:
V. Taseckas — Kanados pašto
įstaigoje, A. Abromaitienė —
su savo džiovintų lapų dirbi
niais, “Atžalynas” — su tauti
niais šokiais. J. V.

Taip pat buvo pastatyta ir lie
tuviška operetė “Lietuvaitė”,
bet, deja, nebuvo parodyta pla
tesnei lietuvių visuomenei. To
meto choro nariai su maža išim
timi buvo Škotijoje gimę ir už
augę naujos kartos lietuviai.
Mirus abiem — Paulinai Mullen-Varnaitytei ir jos vyrui, nuo
1966 metų chorui vadovauja vie
nas iš pirmųjų choro narių, bū
tent, Škotijos lietuvis Pranas
Dzidolikas. Būdamas muzikalus,
gabus ir pilnas ištvermės, jis
tęsia pirmtakų darbą.
Metams bėgant, vieni choro
nariai miršta, kiti pasitraukia,
bet, kaip pridėta nuotrauka pa
rodo, choras turi gražų būrelį
lietuviško jaunimo. Mūsų jau
nimas yra gana pajėgus ir pasi
ryžęs su daina dar ilgai išlaikyti
lietuvišką tradiciją šiame kraš
te. Tuo įsitikino ir Vitalis Žu
kauskas, kai lankydamas šio
krašto lietuvių kolonijas, buvo
ir mūsų klubo labai brangus
svečias.
K. Pavonis

Didžiam darbui — didelė parama
Remkime “Lietuvių Enciklopedijos” naujo papildymų tomo išleidimą

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS

leidėjas dar turi kelias dešim
tis pilno enciklopedijos rinki
nio. Lietuvių kilmės asmenys,
jau išeivijoje mokslinti, turėtų
susidomėti ir įsigyti “Lietuvių
Enciklopediją” (lietuviškai —
36 knygos) ir “Encyclopedia Lituanica” (angliškai — 6 tomai),,
nes tik ten ras teisingiausias
žinias apie savo kilmės kraštą,
jo žmones ir žmonių veiklą. Jo
kia svetimųjų enciklopedija pil
nai neįvertins dr. Vinco Kudir
kos veiklos, kuri žadino lietu
vių tautą nepriklausomybei lai
mėti. Reikia ir su išleidimu ne
delsti, kol dar turime asmenų,
kurie turi patirties ir dirbo
“Lietuvių Enciklopediją” išlei
džiant. Jų eilės retėja.
Juozas Kapočius sutinka vėl
imtis naštos: organizuoti dar
buotojus ir telkti lėšas papildy
mų tomui. Reikia 3000 prenu
meratorių, kad apsimokėtų iš
leidimas ir išleisto tomo kaina
būtų prieinama, būtent, 20-25
doleriai už knygą, šiais infliaci
jos laikais tai būtų tikrai ne
brangu.
Nieko nelaukdami visi junkimės į “Lietuvių Enciklopedijos”
papildymų tomo, trisdešimt
septintos knygos, išleidimo rė
mėjų eiles. Dar neturintieji jau
išleistos ją įsigykite, nes tai lie
tuviškas lobis.
Planuojamą išleisti tomą už
sisakyti, enciklopedijas įsigyti
ir visais kitais reikalais kreip
tis adresu: Lithuanian Encyclo
pedia Press, P.O. Box 95, So.
Boston, Mass. 02127, U.S.A.

Jau 12 metų prabėgo, kai iš
ėjo “Lietuvių Enciklopedija” ir
jos vienas papildymų tomas. Vi
sai enciklopedijai, susidedan
čiai iš 36 tomu, išleisti reikėjo
16 metų rūpesčių ir didelių pa
stangų! Finansų telkimą ant sa
vo pečių nešė leidėjas Juozas
Kapočius. Jis pasistengė; ragi
namas ir remiamas lietuvių iš
eivių, neviešai ir daugelio Lie
tuvoje likusių mokslo ir kultū
ros darbuotojų, tai padaryti.
Visa tai pavyko atlikti.
Išleistoji enciklopedija nėra
tobula, bet stengtasi, kad ji
teiktų objektyvias žinias.
Tos enciklopedijos pasirody
mas paskatino ir pavergtoje
Lietuvoje leisti enciklopediją.
Ji išleista tritomė, o daugiato
mė pradėta leisti vėliau ir dar
tebetęsiama. Deja, toje enciklo
pedijoje okupantas verčia tei
kiamas žinias pateikti neobjek
tyviai, reikalauja, kad jos tar
nautų jo tikslams.
Per tuos 12 metų, praėjusių
nuo “Lietuvių Enciklopedijos”
išleidimo, įvyko daug naujų da
lyku, iškilo daug naujų asmenų,
pasireiškusių ir besireiškiančių
kovoje už lietuvių tautos lais
vę, parašiusių vertingų knygų,
sukūrusių augšto lygio meno
kūrinių, iškilusių ir pasižymin
čių savo veikla už žmogaus ir
tautų laisvę, keliančių mokslo
ir kultūros reikalus. Pastatyta
ir įrengta daug kultūrai ir
mokslui kelti institucijų. Ne
įmanoma išvardinti visų daly
kų, kurie verti paminėjimo ir
aprašymo enciklopedijoje. Taip
pat paaiškėjo, kad išeivių iš
leistoje enciklopedijoje pasitai
kė praleidimų, klaidingai pa
/ Visiems dr. Jono Griniaus
teiktų žinių. Visa tai teikia pa
/
draugams ir gėrbėjams
taisyti, papildyti.
Pavyzdžiui išvardinsiu kelis
Artėja metų sukaktis (lapkri
asmenis ir dalykus, kurie verti čio 10 d.) nuo a. a. dr. Jono GRI
paminėjimo enciklopedijoje.
NIAUS mirties. Yra užsakytas
1. Ona Mikailaitė, poetė, ra mirusiajam antkapis, kurio pro
šytoja, “Eglutės” redaktorė, se jektą padarė skulptorius A.
selė; 2. Nijolė Sadūnaitė, rezis Mončys (Paryžius). Akmens ant
tente, kovotoja už žmogaus tei kapyje įprojektuotas Rūpintojė
ses ir tikėjimo leisvę; 3. Vla lio motyvas.
das Šakalys, rezistentas; 4. Vy
Antkapis kainuos 6000 DM
tautas Pavilanis, med. dr., prof.- i arba 2500 dolerių ir skulptomokslininkas, užpatentavęs skie I riaus honoraras atskirai. Būtų
pus; 5. V. Skuodis, rezistentas, gražu, jei galėtume surinkti
rašytojas; 6. Jūratė Statkutė de tiek, kad pakaktų ir skulpto
Rosales, filologė, istorikė; 7. riaus honorarui apmokėti.
Kazimieras Pugevičius, kun. pu
Nuoširdžiai prašome visus,
blicistas; 8. Baigminis Helsinkio kuriems garbingasis Velionis
aktas; 9. Kultūros Židinys Bruk- yra brangus ir prisimintinas,
lyne; 10. ALKA - Amerikos Lie prisidėti prie antkapio pastaty
tuvių Kultūros Archyvas; 11. mo išlaidų. Sutarta, kad antka
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios pis bus pastatytas iki š. m. lap
Kronika”; 12. Association for kričio 1 dienos.
the Advancement of Baltic Stu
Aukas prašome siųsti J. Baradies; 13. Z. Ivinskis, istorikas, so vardu į banko sąskaitą Vo
A. Galdikas ir A. Varnas, daili kietijoj: DRESDNER BANK,
ninkai.
Konto Nr. 4226433, 6750 Kai
Tokių ir panašių pavyzdžių serslautern, W. Germany. Siun
galėčiau duoti daugybę, bet rei čiant pašto perlaida, arba siun
kalo paaiškinimui užteks ir tų. čiant laišku išrašytą čekį, adreAsmenis, kurių pavardes sumi \ suoti: J. Barasas, Mannheimernėjau, prašau man atleisti.
str. 209, 6750 Kaiserslautern;
Suminėtieji ir tūkstančiai pa W. Germany, arba V. Natkevi
našių nesuminėtų asmenų ir da čius adresu: Franconvillestr. 13,
lyku yra verti įtraukti į enciklo 6806 Viernheim, W. Germany.
pediją. žinoma, apie daugelį jų J. Barasas
V. Natkevičius
yra pateikta žinių, išbarstytų
mūsų periodikoje, laikraščiuo
se, bet rankioti žinias iš perio
Optometristas
dinės spaudos, kai žinių prirei
kia, neįmanoma.
Visa tai rodyte rodo, kad jau
reikia “Lietuvių Enciklopedi
SHERWAY GARDENS MALL
25 THE WEST MALL
I
jos” papildymų trisdešimt sep
tinto tomo. O jei žinios į jį ne
Toronto, Ontario
tilps, tai ir dviejų tomų. Pir
Tel. 621-5050
miausia tas papildymų tomas
reikalingas enciklopediją jau
Talkininkas (Associate)
turintiems. Dar jos neturin
J. S. POLLOCK, O.D.
tiems yra galimybė įsigyti, nes

Paminklas
j žymūnui

Dr. R. J. Lapienis

Škotijos lietuvių Šv. Cecilijos choras, giedantis per pamaldas ir koncertuojantis įvairiuose renginiuose. Viduryje su
barzda — choro vadovas PRANAS DZIDOLIKAS
Nuotr. K. Savonio

Plačios apimties darbai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės numatyti renginiai bei užmojai

Lietuvių Bendruomenės veik
la apima visas gyvenimo sritis:
švietimą, kultūrą, politiką (Lie
tuvos laisvinimą), socialinius
reikalus, jaunimą, sportą ir t. t.
Visų darbų pagrindas — ugdyti
lietuvybę ir padėti okupuotai
Lietuvai išsikovoti laisvę.
II PASAULIO LIETUVIŲ
DIENOS
Didžiausias ilgametis užmojis
— II Pasaulio Lietuvių Dienos
(PLD), kurios planuojamos dar
didesniu mastu, negu pirmo
sios, suruoštos Toronte, Kana
doje. PLD pradėtos ruoštis jau
1979 m. Sudaryta PLD komisi
ja: Vaclovas Kleiza, pirminin
kas, R. Sakadolskis, M. šilkaitis,
dr. A. Paulius, D. Kojelytė ir Z.
žiupsnys.
1979 m. gruodžio mėnesį PLB
valdyba numatė II PLD rengti
1983 m. birželio pabaigoje —
liepos pradžioje Čikagoje. Pro
gramoje: VI PLB seimas, VI
dainų šventė, V Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, sporto
žaidynės ir įvairūs kultūriniaipramoginiai renginiai. 1980 m.
kovo mėn. įvykusioje LB ir LJS
konferencijoje pritarta siūly
mui įjungti ir politinio pobū
džio manifestacijas.
II PLD rengėjas yra PLB val
dyba. PLD ruoša rūpintis ir or
ganizaciniams nuostatams pa
ruošti sudaryta komisija: V.
Kleiza, pirm., G. Aukštuolis, M.
Šilkaitis, Z. Žiupsnys, dr. A.
Paulius, D. Kojelytė ir A. Juod
valkis. 1980 m. spalio mėn.
bendrame PLB ir PLJS valdy
bų posėdyje sutarta į PLD
įjungti tik V Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso atidarymą, o
studijų dienas ir stovyklą reng' ti atskirai. 1980 m. liepos mėn.
posėdyje PLD rengti komiteto
pirmininku patvirtintas dr. An
tanas Razma. Organizacinės tai
syklės priimtos 1981 kovo mėn.
Ruošiant organizacines tai
sykles, atsižvelgta į LB valdybų,
PLJS valdybos ir ŠALFASS pa
geidavimus bei siūlymus. Dr. A.
Razma painformavo, jog nori
ma, kad PLD būtų didingos ir
sklandžiai praeitų. Didelį rū
pestį kelia lėšų telkimas, nes
tuo metu vyks net keli lėšų rei
kalingi renginiai.
Provizorinėje PLD sąmatoje,
kurią pateikė Br. Juodelis, nu
matyta, be tiesioginių pajamų
už įėjimus, vien tik PLD rengi
niams aukomis surinkti $60,000
ir tokia pat, o gal net didesnė,
suma jaunimo kongreso išlai
doms padengti. Stambiausios iš
laidos yra už keliones ir stadijonų bei salių nuomą. Kadangi
PLD rengiamos JAV-se, nenu
matoma valdžios parama. Bend
ra PLD sąmatos suma siekia
$208,000. PLB Fondas turi at
leidimą nuo mokesčių, ir visos
aukos duotos šio Fondo vardu
nurašomos nuo mokesčių JAVse.
PL JAUNIMO KONGRESAS
Kongreso atidarymas numa
tytas Čikagoje liepos 1 d. Po ati
darymo įvyks jaunimo stovykla
liepos 5-12 dienomis. Jieškoma
tinkama vieta JAV-se. Tarpas
tarp atidarymo ir stovyklos
duos progą atvykusiam jauni
mui pilnai dalyvauti PL Dieno
se.
Po stovyklos rengiamos stu
dijų dienos liepos 13-22 d. Ka
nadoje. Numatytos Trento uni■ versiteto patalpos Peterborough
mieste, netoli Toronto. Uždary

mo iškilmės bus Toronte 1983 naikinta ar ištremta. Kiti pase
m. liepos 23-24 d. d.
no ir traukiasi iš visuomeninio
Jau priimti organizaciniai darbo. Likusių maža dalis nu
nuostatai, sudaroma programa, ėjo į pogrindį. Tremties lietu
kuri būtų suprantama silpniau viai taip pat įsijungė į laisvini
lietuviškai mokantiems atsto mo darbą. Rikiuojant darbo jė
vams, kad jie galėtų įsijungti į gas, reikia atsigręžti į tėvynę
svarstybas bei diskusijas. Sun ir susiorientuoti laike bei padė
kumų sudaro vietos parinkimas tyje. Iš okupuotos Lietuvos mus
stovyklai, nes reikia sutalpinti pasiekė šūkis: ‘Laisvę patys tu
didelį būrį jaunimo. Lėšomis rime išsikovoti’. Šis šūkis gyvas
rūpinasi PL Dienų komitetas. šiandieną ir palaikomas kelių
Šiuo metu jieškomas kongresui šviesesnių pavyzdžių.” Taigi,
rengti koihiteto pirmininkas. vykdant politinį — visuomeni
Norima įjungti visų kraštų jau nį darbą reikėtų laikytis sekan
nimą į kongreso ruošos darbus čių principų: 1. Stengtis, kad iš
eivija nenustotų siekusi lietu
ir išgirsti jų nuomones.
vių tautai laisvės ir valstybinės
LITUANISTIKOS KATEDRA nepriklausbmybės. 2. šalia lie
šiuo metu vedamos derybos tuvybės išlaikymo pastangų,
su Illinois universiteto Čikago siekti, kad laisvės ir valstybin
je vadovybe dėl sutarties suda gumo idėja būtų perteikta se
rymo. Lituanistikos katedrą bu kančiai kartai. 3. Veikti, kad
vo nutarta steigti 1981 m. kovo Lietuvos nepriklausomybės by
1 d,. PLB valdybos posėdyje. la nebūtų pamiršta laisvajame
Katedra kainuos apie $800,000. pasaulyje. Šioje srityje veiklą
Penkerių metų laikotarpyje lie derinti su VLIKu ir kitomis
tuviams reikia įnešti $600,000, laisvinimo organizacijomis, ko
o likusius pridės universitetas. ordinuoti kraštų pastangas ir
Pastarasis pasirinktas dėl šių darbus. 4. Kreipti nuolatinį iš
motyvų: 1. jame yra lituanisti eivijos dėmesį į kovojančios
nės programos studentai; 2. iš tautos pastangas išsilaisvinti iš
šių programų gali atsirasti kan sovietų okupacijos, teikiant vi
didatų ir augštesnėms studi sokeriopą pagalbą kovoje už pa
joms lituanistikoje; 3. universi grindines žmogaus teises ir lais
tetas yra Čikagoje, kur yra di vą apsisprendimą.
džiausia lietuvių kolonija Š.
Kun. K. Pugevičiaus vado
Amerikoje; 4. katedros įsteigi vaujamam informacijos centrui
mo kaina yra $200,000 mažesnė paskirta parama: iš PLB ir PL
nei kitur. Lietuvių Fondas ir JS bendrų veiklos projektu pi
JAV LB krašto valdyba yra pa nigų $3,000, iš JAV LB krašto
kviestos dalintis bendra atsako valdybos — $2,000.
mybe. Sudaromas lėšoms telkti
komitetas, per kurį tikimasi*
KITI REIKALAI
įjungti jaunuosius akademikus
• Nuo 1981 m. sausio 1 d.
— aliumnus.
“Pasaulio Lietuvio” redagavimą
z- LIETUVOS ATSTOVYBE \ perėmė Bronius Nainys, buvęs
/
VAŠINGTONE
\ PLB pirmininkas.
Visuomeninių reikalų tary
• JAV LB krašto valdyba
bos pirm. A. Gečys pranešė,' įteikė PLB valdybos darbams
Ikad Lietuvos atstovybė Vašing- \ $5,000 čekį.
tone reikalinga didelio remon- į • PLJS išleido anglų kalba
to, kuris kainuotų $150-250 į leidinėlį apie Pasaulio Lietuvių
tūkstančių dolerių. Šios inicia- j Jaunimo Sąjungą.
tyvos ėmėsi JAV LB visuome- (
ninių reikalų taryba, kuri rū- l • Skatinami visi dalyvauti
pinsis remonto planais, sąmata i IV Mokslo ir Kūrybos Simpo
bei praktiško darbo vykdymu. / ziume, kuris įvyks šiais metais
Tuo reikalu tariamasi su kitais / Čikagoje per Amerikos Padėkos
^yeiksniais.
' Dienos savaitgalį, lapkričio mė
nesį. Paskaitas skaitys per 100
POLITINĖ VEIKLA
lietuvių mokslininkų. Bus ir ki
Dr. K. Ambrozaitis pabrėžė, tų kultūrinių bei pramoginių
kad % politinių reikalų darbų renginių.
• Numatya šaukti sekančią
gerai atlieka PLB š. Amerikos
kraštų valdybos ir jų tarybos. LB ir LJS konferenciją 1982 m.
PLB valdybos visuomeninių rei pavasarį Dainavoje.
Gabija
kalų komisijai belieka jų dar
bus koordinuoti. Daug svarbių
darbų atliekama privačia inicia
NORITE TAPTI KUNIGU?
tyva, kurią reiktų skatinti ir to
Vienuole? Esate virš 30 me
liau.
tų? Desire priesthood? Sister
Nuo Lietuvos valstybės atsta
hood? Over 30? Kreipkitės:
tymo jau praėjo 63 metai.'“Ne
Father Nigro, Gonzaga U.
priklausomos Lietuvos auklėti
Spokane, 99259, USA.
nių didžioji dalis okupanto su

AfA
NAPOLEONUI LESKAUSKUI
Čikagoje mirus,
jo žmoną GENOVAITĘ su šeima, brolį JURGĮ su
žmona, seseris Toronte — ONUTĘ SVARINSKIENĘ,,
VALĘ SIMANAVIČIENĘ, IRENĄ MORKŪNIENĘ su
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. J. Ignatavičiai
J. J. Pilipavičiai
Rima Pilipavičiūtė
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Baronas — tragiškas rašytojas
Malonus Kunige Redaktoriau,,
Aloyzas Baronas buvo “Drau
go” dienraščio redaktorius (vie
nas iš kelių) 25 metus, dirbda
mas ten pilną laiką, šešias die
nas savaitėje. Tai atimdavo iš
jo stipriausias kūrybines valan
das.
Per 25 redaktoriavimo metus,
neskaitant bendro pobūdžio
darbų, jis parašė apie 3000 ve
damųjų, recenzijų, įvairių
straipsnių kultūrinėmis bei po
litinėmis temomis, ypač atsidė
damas Lietuvių Fondo propa
gavimui pirmame įsisteigimo
dešimtmetyje.
Į šią statistiką neįeiną minėji
mų, susirinkimų, posėdžių bei
kitų mažesnių įvykių korespon
dencijos bei aprašai. Jo veda
mieji, kaip dauguma mūsų pri
simena, būdavo aktualūs, aiš
kūs, dažnai griežto,' bekampromisinio nusistatymo Lietuvos
okupantams ai- jų draugams čia,
pagrįsti angliškų laikraščių iš
traukomis, o jei lietė okupuo
tos Lietuvos reikalus, savo tei
gimus rėmė prieštaraujančios
logikos dėsniais komunistinėje
spaudoje. Buvo plačiai apsiskai
tęs ir susipažinęs su okupuotos
tėvynės ir didžiąja Amerikos
spauda.
Visa tai tėra skaičiai ir sta
tistika. Ji teparodo rašytojo pa
siruošimą savo pašaukimui ir
neeilinį* darbštumą, kokio ne
vienas kūrėjas galėtų jam rim
tai pavydėti. Redakcijoje dirbo
kasdien po 8 valandas. Prie jų
reikia pridėti kelionę į darbą ir
iš darbo, praleidžiamą laiką

suvažiavimuose, parengimuose,
susirinkimuose ir t. t. Kyla
klausimas, kaip jis rasdavo lai
ko grožinei kūrybai? Paslaptis
yra ta, kad gi tokio laisvalaikio
kūrybai visai nebuvo! Ir visdėlto Aloyzas sugebėjo laiko rasti
ir parašyti arti 30 įvairaus turi
nio knygų! Tai poilsiui skirtų
valandų, neišnaudotų atostogų
ir atsitiktinai gauto laiko vasa
ros metu rezultatas.
A. Barono veiklą, pareigas ir
kūrybą sudėję krūvon, gauname
stebinantį vaizdą. Man, artimai
draugavusiam 30 metų, tai ke
lia neabejotinai kontroversinį
klausymą: kas jį varė, kas stū
mė pirmyn tokiu greičiu? Opti
mizmas ar pesimizmas? Gyveni
mo komiką ar tragiką?
■ Mano stebėjimu ir iš to ky
lančiu įsitikinimu, Aloyzas bu
vo tragiška asmenybė. Taip, gai
vus optimistas, humoristas, įdo
mus pašnekovas, visad entuzias
tas eiti, važiuoti, aplankyti,
džiaugtis kiekviena minute, nie
kada neužbaigti kalbų ir — nie
kada nebūti patenkintu! “Nepa
sitenkinimas” kaip tik ir buvo
tasai motoras,’kuris neleido jam
ramiai miegoti ir susitaikyti su
aplinkos neteisybe. Iš prigim
ties romantikas, realybėje, susi
dūręs su rutinos ir melo siena,
išgyveno tragikos jausmą, jį iš
sakydamas savo kūryba, ypač
humoristine. Niekam to nerodė,
nuo draugų slėpė širdies gėlą
kaip didžiausią paslaptį.
Gyvas pavyzdys kaip “nerei
kia gyventi”. Autentiškas rašy
tojas, produktyvus, populiarus,

Lietuvių tautodailės konkursas
Lietuvių Tautodailės Institu kų juostų iš siūlų arba popie
tas, norėdamas paskatinti jau riaus juostelių.
nimą labiau domėtis, pažinti ir Lietuvių Tautodailės Institutas
pamilti lietuvių tautodailę, skel šio konkurso pravedimui skiria:
bia šį konkursą visoms lietuviš
1. Kanados Lietuvių Bend
koms mokykloms.
ruomenės švietimo komisijai,
Lietuvių Tautodailės Institutas 2. JAV Lietuvių Bendruomenės
švietimo tarybai, 3. Pasaulio
kviečia
a. visus lietuvių mokyklų mo Lietuvių Bendruomenės švieti
kytojus pravesti šį konkursą mo skyriui ir 4. Vasario 16 gim
nazijai po vieną šimtą kanadiškiekvienoje klasėje;
kų dolerių premijoms ir po tris
b. Lietuvių Bendruomenės
A.
ir A. Tamošaičių “Lithua
Kanados ir JAV kraštų švieti
mo skyrius įvykdyti šį konkur nian National Qostume” kny
są savo krašto (atskirai) lietu gas (po vieną knygą kiekvienai
mokinių grupei). Premijų didu
vių mokyklose; •
c. Pasaulio Lietuvių Bendruo mą nusprendžia švietimo insti
menės švietimo skyrių pravesti tucijos (komisijos, tarybos, gim
konkursą kitų kraštų lietuvių nazija). Iš viso skiriama $400 ir
mokyklose, išskiriant Kanadą ir 12 knygų.
Lietuvių Tautodailės Institu
JAV;
to
valdyba prašo išvardintas
d. Vasario 16 gimnazijos va švietimo
institucijas prisidėti
dovybę pravesti šį konkursą papildomomis
premijomis kon
gimnazijoje.
kurso pravedimui. LTI valdyba
Konkurso sąlygos
prašo atsiųsti spalvotas fotogra
Šio konkurso darbus skirti į fijas tik tų darbų, kurie bus lai
tris mokinių grupes. Kadangi mėję pirmąsias premijas.
lietuvių mokyklose yra skirtin
Konkurso darbo laikas
gos mokslo metų programos, tai
Konkurso
ruošiami
mokyklų mokytojai nusprendžia nuo 1981 m. darbai
rugsėjo
mėnesio
mokinių grupės lygį.
ligi 1982 m. kovo 20 dienos. Po
tos dienos pristatyti darbai ne
DARBAS
svarstomi. Išimtis gali būti da
Pirmai mokinių grupei
roma tik PLB švietimo skyriui,
a. Surašyti lietuvių tautodai kuris gali nustatyti ir iš anksto
lės daiktus, kurie yra mokinio paskelbti kitą konkurso baigimo
šeimoje; pažymėti, iš kur tie dieną.
Konkurso vertintojų komisi
daiktai gauti: atsivežti iš Lietu
vos, paveldėti, pirkti; kas ten jos, kurias sudaro minėtos švie
timo institucijos, atrenka ge
vaizduojama?
b. Surašyti lietuvių tautodai riausius darbus ligi 1982 m. ba
lės daiktus, kuriuos turi moki landžio 18 d. Premijos įteikia
nio kaimynai ar draugai; pridė mos mokslo metų baigmėje.
Vertintojų komisijos atsiunčia
ti daiktų piešinius.
protokolo nuorašą — kopiją
Antrai mokinių grupei
Lietuvių Tautodailės Instituto
a. Atlikti pirmos mokinių valdybai: 243 South Kingsway,
grupės darbus.
Toronto, Ont. M6S 3V1, Cana
b. Surinkti iš spaudos lietuvių da.
tautodailės piešinius, fotografi
Lietuvių Tautodailės
jas bei straipsnius.
Instituto valdyba
c. švariai nupiešti lietuviškų
P. S. Lietuvių tautodailėje
juostų raštus.
buvo žinomi audiniai (tautiniai
Trečiai mokinių grupei
drabužiai, juostos, staltiesės, lo
a. Atlikti antros mokinių gru vatiesės, rankšluosčiai, kilimai),
pės konkurso darbus.
mezginiai, margučiai, šiaudinu
b. Parašyti bent vieno pusla kai, verbos, gintaro papuošalai,
pio rašinėlį apie lietuvių tauto medžio drožiniai, metalo dirbi
dailę.
niai, odos išdirbiniai, keramika
c. Išausti arba išpinti lietuviš ir kiti.
<A«g>w(2)s>5
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ĮSIGYKITE

Kanados Lietuvių

t .a
Dienų j

Jame yra Lietuvių Dienų programos, ansamblių, chorų
bei meno parodos aprašymai, KLB gyvenimo apžvalga
ir kitos informacijos.

tačiau juo daugiau rašė, juo
stipriau “nepasitenkinimas” au
go. Juo labiau “pyko”, juo la
biau “sirgo” tautinėmis bei vi
suomeninėmis negerovėmis. Jo
vedamieji darėsi aštresni, ar
čiau tiesos ir atvirumo. Dažnai
sakydavo, gal ir juokais, kad jo
“geriausia knyga dar neparašy
ta”. Ir jis nuolat rašė savo “ge
riausią knygą”, po šios sekė ki
ta. Nerami jo dvasia troško Vis
ką nors “parodyti” ir “pamoky
ti”, bet rezultatai nevisuomet jį
patenkino. Kartais net skaudi
no. Kiek turėjo laiko, nuo mie
go nutrauktomis valandomis,
kūryboje jieškojo pasitenkini
mo, skubino išsisakyti, galva
buvo pilna idėjų. Minčių plotai,
geresnių negu ką tik išėjusioje
knygoje, kėlė kūrybinius polė
kius. Laiko stokodamas neperrašinėjo, labai retais atvejais
taisė du kartus. Kritiką nevisuo
met palankiai sutikdavo, todėl
pastangų ir laimėjimų konflik
tas vedė jo kūrybinę sielą tra
gedijos keliu: kankino save,
skubėjo, tema vijo temą, suma
nymas sumanymą, bet peržiūrė
jimui, skaitymui, apmąstymui
neturėjo laiko. . . Kai jam pri
mindavau, kad Levas Tolstojus
kaikurias savo knygas _perrašydavo 17 kartų, atsakydavo, kad
mes ne Tolstojai, kad rašytojui
kur kas svarbiau “išsisakyti”, iš
vystyti idėją, o kalbą gryninti,
naujadarus kurti yra jau kalbi
ninkų reikalas, nę rašytojų.
Abu mes buvome vienodos
nuomonės, būtent, kad literatū
rinė kūrinio vertė nėra tiesio
giai proporcinga knygų skaičiui,
kitaip tariant, kokybė indife
rentiška kiekybei. Yra autorių,
kurie parašė, šimtus romanų ir
visi ar beveik visi pakankamai
geri, tegu ir ne šedevrai. Taip
pat yra autorių, kurie per visą
gyvenimą teparašė vieną ar du
romanus, o ir tie tik vidutiniai,
negeresni už tų, kurie parašė
šimtus.
Rasdavom, ir pavyzdžių, štai
alyvos šuliny yra ribotas alyvos
kiekis, Pompuodamas greit,
greičiau išpompuosi, pompuo
damas lėčiau, šulinį laikysi “gy
vą” ilgiau, bet vistiek bus ta
pati alyva. Kūrybinė “talpa”
smegenyse nėra fizinė alyvos
šulinio talpa, nes smegenys nie
kada neišsenka, niekada “pro
to alyva” neišsibaigia, nežiūrint
greit rašysi ar negreit, daug ar
mažai. Nuovargis nėra išsisėmi
mas — pailsėjus kūrybinė jėga
grįžta, rašytojas nebejaučia va
karykščio išsisėmimo.
Aloyzas daugiau taisė ir ly
gino noveles, trumpus kūrinė
lius. Jie yra geriausiai nusisekę.
Tai pastebėjo ir kritikai. Jis ti
kėjo daugiau spontaniška kūrė
jo jėga, kūrybiniu užsidegimu,
atseit, įkvėpimu. Jo nuomone,
kūrinio nepadarysi geresniu
protu, logika ar patirtimi. Pir
mas kūrybinis įspūdis, kūrėjo
išgyventas rašant, yra tikresnis,
negu vėliau atkurtas ar gudru
mu perdirbtas. A. Barono kūry
ba, turime sutikti, yra tokio
spontaniško išsiliejimo, vien
kartinio impulso, dvasinio
džiaugsmo upė, nuspalvinta po
et in e intuicija, motyvuota
skaidria romantikų nuotaika.
Yra sakoma, kad rašytojas,
nežiūrint kiek sukuria veikalų,
iš tikro rašo tik vieną knygą —
viso savo gyvenimo knygą, tik
pakeisdamas charakterių var
dus ir įstatydamas juos į nau
jas veiksmo aplinkybes. Roma
nuose dažnai atsispindi rašyto
jo išgyvenimai, autobiografiniai
duomenys, todėl studijuojant
kūrybą, galima Įžvelgti ir kūrė
jo vidaus pasaulį, pagrindines
jo asmens savybes.
Suprantama, rašytoją norint
geriau pažinti, reikia pažinti jo
gyvenimo sąlygas vaikystėje,
jaunystėje, mokykloje, brandos
metuose, žengiant darbo ir kū
rybos laiptais. Deja, mes netu
rime galimybės plačiau susipa
žinti su Aloyzo gimtine, jo tė
vais, mokslu, nei jaunystėje pra
leistu laikotarpiu tėvynėje. Te
lieka kūryba — vienintelis jo
pažinimo šaltinis.
A. Barono kūryba rodo jos
autorių buvus, kaip jau. minė
jau, tragiška asmenybe. Tragiš
ka kaip tik dėlto, kad gyveni
mas, kuriame jis reiškėsį gaiva
liška jėga, nebuvo jam palan
kus. Savo kūrybinio CREDO jis
neišsakė ne dėl talento stokos,
o dėl nepaprastai kietų buities
sąlygų, karo pačioje jaunystėje.
Vėliau dėl duonos savo talentą
turėjo paaukoti žurnalistikai, o
ne grynajai literatūrai. Tai bu
vo jo sieloje paslėpta žaizda. . .
Anatolijus Kairys

d KULTIlilNI JI VEIKLOJE
PROF.
DR.
ROMUALDAS
KAŠUBA, vadovaujantis Klevelando

universiteto mechaninės inžinerijos
departmentui,
dalyvavo
Tokijo
mieste, Japonijoje, tarptautiniame
simpoziume, nagrinėjusiame mašinų
pavarų (transmisijos) klausimus.
SĮmpoziumą
surengė Japonijos
mechaninės ir precizinės inžinerijos
draugijos, tarptautinė mašinų ir
mechanizmo teorijos federacija,
JAV
mechaninės
inžinerijos
draugija. Rugpjūčio 30 — rugsėjo 3
d.d. įvykusiame simpoziume prof. dr.
R. Kašuba vadovavo akustikos
sesijai, skaitė dvi paskaitas.
DAIL. EVA KUBBOS, plačiai
žinoma meniniame visos Australijos
gyvenime, liepos mėnesį savo darbų
parodą surengė Hobarte, Tasmanijoje. Ji yra tapytoja, pamėgusi
gamtovaizdžius, abstraktų euro
pietiškų ' ekspresionizmą, kontras
tinių šviesų žaidimą. Sakoma, kad jos
Australijos vaizduose saulė savo
atspindžiu kartais primena Lietuvą.
Būnant dar mergaite, jai teko žaisti
Nemuno pakrantėse (gimusi 1928 m.
Susitikę rašytojai kultūros kongrese Čikagoje 1961 m. Iš kairės: ALOYZAS
Šilutės apskr.), stebėti jį padengtą
BARONAS, JURGIS JANKUS, ANATOLIJUS KAIRYS
sniegu žiemos laikotarpyje. Tėvai
norėjo, kad Eva Kubbos studijuotų
mediciną, bet ji pasirinko dailę ir
dabar garsina lietuvius savo pasiek
tais
laimėjimais
Australijoje.
Paroda Tasmanijos salos sostinėje
Pasigėrėtina vaidyba, režisūra, apranga, dekoracijos,
■ buvo labai sėkminga, susilaukusi
bet peiktinas veikalas
gerų įvertinimų spaudoje.

Škėmos “Živilė”scenoje
ALG. GUSTAITIS

Los Angeles Lietuvių Dramos
Sambūris šiuo metu yra pasi
ruošęs vaidinti “Živilę” dides
nėse lietuvių gyvenvietėse. Jau
vaidino Los Angeles ir Toronto
miestuose. Žiūrovai ją įvairiai
komentuoja.
“Živilė” yra senokas lietuvių
vardas. Rašytojas Adomas Mic
kevičius, kūręs lenkiškai, 1819
m. parašė tuo vardu apsakymė
lį, susilaukusį dėmesio ir po
puliarumo. Vytauto Didžiojo
universitete Kaune studentės
šaulės turėjo to vardo korpora
ciją. Antanas Škėma susigalvo
jo nukeldinti Živilę į senovę.
Pirmajame veiksme kuni
gaikštis Karijotas (vaidina Vin
cas Dovydaitis) nutaria savo
gražiąją dukrą Živilę (vaidina
Sigutė Mikutaitytė-Petersonienė) išleisti už turtingo didiko
Ašauto (vaidina Antanas Kiš
kis), kai jaunas karo vadas
Gluosnis (vaidina Aloyzas Pe
čiulis) labai nori Živilės rankos.
Nelaimėjęs Živilės; Gluosnis la
bai užpyksta, slapta įveda į pilį
gudus, kurie žudo lietuvius. Tai
jam nesvarbu, nes jis gaus Živi
lę. Bet Živilė, patyrusi Gluosnio
išdavystę, jį nuduria su savo
anksčiau dovanotu durklu.
Antrame veiksme lietuviai
jau okupuoti rusų ir, XIX š. pa
baigoje, įsitikinę nelaimėsią
prieš rusus, pradeda pataikauti
rusams. Negalėdami pakęsti pa
dėties, nusižudo Živilė ir Gluos
nis, išgerdami nuodų.
Trečiame veiksme lietuvių
tauta okupuota rusų-komunistų.
Veiksmas vyksta 1941 m. Vil
niuje. Lietuvių pogrindyje klas
tingai Įsitaisęs Ašautas išreika
lauja išduoti vyriausią savo būs
tinę. Su tuo nesutikdami nusi
žudo Živilė, Gluosnis, Karijotas.
Taigi, juo toly, juo tragiškyn. Paskutiniame veiksme ne
lieka nė vieno gero lietuvio, tik
lietuviškai kalbantis Ašautas,
kuris jau parsidavęs enkavedis
tams ir trokšta rusų-okupantų
pergalės prieš savo tautiečius
lietuvius.
Veikalas, nors turi lietuvišku
mo kibirkštėlių, yra kiaurai ne
gatyvus, pesimistinis: lietuviai
nusižudo, bet nekovoja prieš pa
vergėjus. O, atrodo, buvo visai
lengva sunaikinti išdaviką, po
to kautis su enkavedistais. Kas
žino, gal būtų pavykę laimėti,
pasitraukti. Dabargi visi nusi
šauna. Rusai ir jų padlaižiai su
rinks lietuvių lavonus ir viskas.
Kodėl taip neigiamai parašė
Antanas Škėma? Jis po žeme,
nepaklausi, neatsakys. Tegali
ma spėti. Gal “Živilės” tragiš
kumu norėjo išjudinti lietuvius,
paraginti juos nepasiduoti, o ne
kulkomis patiems save pribaig
ti? Tai reiškia galą lietuvių tau
tai. Juk matote šimtmečių eigą:
lietuvių tautai einasi vis blogyn
ir blogyn.
Veikalas Įdomus, kaikurie po
kalbiai reikšmingi, yra sąmojin
gų išsireiškimų, net minčių, bet
visuotinai trūksta idealizmo.
Pirmame veiksme lietuvis ku
nigaikštis garbina auksą. Ant
rame veiksme, pataikaujant ru
sams, išduodama slapta ginklų
slėptuvė. Trečiame veiksme li
kę lietuviai patriotai net negal
voja ginklu priešintis ir kaip
šlapios avys nusižudo.
Režisorė Dalila Mackialienė
išjieškojo veiksmingumo gali
mybes ir jas išnaudojo artistai.
Režisorės padėjėja Ema Dovy
daitienė visad buvo greta. Be

to, ji parūpino aplinką, drabu
žius, • kurie yra pasigėrėtinai
būdingi. Dail. Algis Žaliūnas
taikliai parinko I ir II veiksmo
dekoracijas. Trečiajame galėjo
būti daugiau tikrųjų Vilniaus
bokštų siluetų, jei vaizduojama
tikroviškai.
Nuo pradžios iki pabaigos
puikus buvo Karijotas (Vincas
Dovydaitis) ne tik judesiuose,
bet ir gera, aiškia tarena, balso
moduliacija, išraiška. Taip pat
ilgus monologus turintis Ašau
tas (Antanas Kiškis) Įtikinantis
visa elgsena. Lietuvišku grožiu
spindinti Živilė (Sigutė Mikutaitytė-Petersonienė) maloni ste
bėti, nors kartais pasigendi tra
giškumo. Ji geriausia jautriose,
lyrinėse dalyse. Gluosnis (Aloy
zas Pečiulis) savo elgsena, lai
kysena panašus į Živilę. Jisai —
žymus karo vadas, kartais sto
kojantis karžygio didingumo. Jį
kamuoja nesėkmės, tragiški įvy
kiai, išdavystės, žuvimai. Ar ne
būtų galima pajieškoti tragišku
mo išraiškų teatrine prasme?
Eigos pranešėjas, veiksmo
aiškintojas yra Svajūnas. Iškri
tus vaidintojui Svajūnui, jo vie
ton stojo Dalila Mackialienė.
Los Angeles lietuviai teatra
lai įdėjo labai daug darbo “Ži
vilės” pastatymui ir yra pasi
ruošę aplankyti kitas vietoves.
Jau pakviesti vaidinti “Živilę”
Čikagoje, Klevelande, Toronte
(jau buvo).

Atsiųsta paminėti
METMENYS 41, 1981, kūryba ir
analizė.
Redaguoja
Vytautas
Kavolis, administruoja Marytė Paškevičienė, 3308 W. 62nd Pl., Chicago,
Ill, 60629, USA. Numerio kaina — $3,
keturių numerių prenumerata — $10,
Kanadoje ir kitur —$12, garbės pre
numerata—$15.

PASAULIO
LIETUVIŲ
BEN
DRUOMENĖ. Siekimai. Tikslai ir už

daviniai. Organizavimas. Pobūdis.
Santvarka. Lietuvių Charta. PLB
konstitucija. Išleido PLB valdyba,
5620 So. Claremont Ave., Chicago, Ill.
60636, USA. Čikaga 1981 m. 31 psi.
PASAULIO LIETUVIS, 1981 m.
6-7 nr. Redaktorius — Bronius Nai
nys. Adresas: 5620 S. Claremont Avė,
Chicago, IL 60636, USA. Metinė pre
numerata $8 JAV , $20 oro paštu P.
Amerikoje ir Europoje, $25 oro paštu
kitur.

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1981 m.
birželis, 50 nr. Redaguoja Petras
Bružas, administruoja Jonas Palšis,
5718 S. Richmond ST., Chicago, Ill,
60629, USA.
MUZIKOS ŽINIOS, 1981 m. 1-2 nr.
Redaktorius — Vytautas Kerbelis,
leidėjas — Lietuvių VargonininkųMuzikų Sąjunga. Išeina keturi nu
meriai per metus. Metinė prenu
merata — $5.00 JAV. Adresas: 63-23
Wetherole St., Rego Park, N.Y. 11374,
USA.

LIETUVOS
GEOGRAFIJOS
PRATIMAI
•
“Kur bėga Šešupė” paruoš

ti lietuvių mokyklų augėles
niems skyriams. Pratimus pa
renka mokytojai pagal reika
lingą temą — pamoką. Prati
mai tinkami naudotis ir nelan
kantiems lietuviškų mokyklų.
Kaina — $3.
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Didelio formato. Galima gauti:

V. Matulaitis, 506-44 Longbourne Dr., Weston, Ont. M9R 2M7.

VYDŪNO

JAUNIMO

FONDAS

Čikagoje, vadovaujamas pirm. Vy
tauto P. Mikūno išleido IV-ją lai
dą A. Šapokos redaguotos “Lietuvos
istorijos”, kurios III-ji laida buvo
pasirodžiusi dar Vokietijoje 1949 m.
Ji jau seniai buvo išsemta, tad ją
dabar pakeis IV-ji laida. “Lietuvos
istorija” turi 694 psl. su daugybe
iliustracijų. Trys istoriniai Lietu
vos žemėlapiai, dail. J. Mateikos
“Žalgirio mūšio” reprodukcija, kry
žiuočių vėliavos yra atspausdintos
spalvotai. Naujoji laida kainuoja
$17. Ji gaunama Akademinio Skautų
Sąjūdžio skyriuose arba tiesog pas
leidėjus: Vydūnas Youth Fund, Inc.,
c/o V. P. Mikūnas, 3425 W. 73rd
Street, Chicago, IL 60629, USA.
Čekiai turi būti rašomi anglišku
leidėjų vardu. Vydūno Jaunimo
Fondas iš kuklių savo lėšų lietu
vių jaunimo ir kultūros reikalams
1980 m. yra išleidęs beveik $30.000.
Tad būtų gražu, kad užsisakantie
ji- “Lietuvos istoriją” neužmirštų
ir savanoriškų aukų tos veiklos tęs
tinumui užtikrinti.
II ČIURLIONIO GALERIJA, INC.,

Čikagoje, 4038 Archer Avė., naują
sezoną pradėjo rugsėjo 18 d. atida
ryta septynių lietuvaičių dailės dar
bų paroda. Jos dalyvės — seselė M.
Mercedes, Irena Gefežienė, Julija
Smilgienė, Danutė Prapuolenis,
Anelė. Kirvaitytė, Ona Čepelienė
ir Marytė Nalis-Nalienė. Visos jos,
išskyrus sės. M. Mercedes, yra debiutantės. Parodai pateiktų darbų
skaičiumi iš jų išsiskiria I. Geležienė.
KETVIRTASIS MOKSLO IR KŪ
RYBOS SIMPOZIUMAS įvyks š. m.

KAUNO DRAMOS TEATRAS šio
miesto gyventojus pakvietė į pirmą
naujojo sezono premjerą, kuriai
buvo pasirinkta Kazio Sajos fan
tastinė dviejų dalių melodrama
“Sielų malūnas”. Spektaklį paruo
šė vilnietė rež. IrenaBučienėj Sce
novaizdžius sukūrė dail. Janina
Malinauskaitė, muziką — kompoz.
Mindaugas Urbaitis. Vaidmenis at
liko aktoriai — V. Valašinas, N.
Radaitytė, R. Rukšnaitytė, R. Sa
butis, A. Pačkonytė, V. Grigolis,
V. Eidukaitis.

PANEVĖŽIO

PARODŲ

RŪMAI

dail. Juozo Zikaro šimtojo gim
tadienio proga surengė jo 54
skulptūros ir tapybos darbų parodą,
apimančią 1904-37 m. laikotarpį.
Juos parūpino velionies dukra E.
Zikaraitė, Kauno M. K. Čiurlionio
dailės muzėjus. ir Panevėžio kraš
totyros muzėjus. Dail. J. Zikaras gimė
Panevėžio apskrityje, šiame mieste
gyveno ir dirbo 1919-29 m. Dailės kū
rinių parodą papildė viešosios
Panevėžio
bibliotekos
sutelkta
literatūrinė medžiaga, susieta su ve
lionies biografija bei kūryba, šiame
mieste praleistais metais.
RESPUBLIKINĖ VILNIAUS BIB
LIOTEKA surengė fotografo Al

gimanto Žižiūno meninių nuotrau
kų parodą “Žmogus ir jūra”. Pagrin-,
dinis dėmesys joje tenka žmogaus
ir jūros santykiui. Parodai A. Žižiūnas buvo sutelkęs 40 dar niekur ne
rodytų
nuotraukų,
atspindinčių
naują posūkį. Lankytojus ypač ža
vėjo “Įsiaudrinusi Baltija” ir “At
sisveikinimas”. Anksčiau A. Žižiūnas daugiausia domėjosi Lietuvos
mokslo ir kultūros veikėjų portre
tais.
KONCERTŲ CIKLĄ kurortiniuose
Lietuvos miestuose surengė teno
ras Virgilijus N6reika, talkina
mas akompaniatoriaus pianisto
Povilo Jaramino. Į koncertus jis
buvo įtraukęs operų arijas, lietu
vių ir rusų kompozitorių dainas.
CENTRINEI MASKVOS TELEVI
ZIJAI keturių serijų vaidybinį filmą

pagal rašytojo T. Dreiserio romaną
“Amerikoniškoji tragedija” sukūrė
Lietuvos kino studija. Scenarijaus
autorius — P. Morkus, režisorius —
M. Giedrys, filmuotojas — A. Mockus.
Gamtiniai vaizdai buvo filmuojami
Vilniuje, Kaune, Rygoje, pietinėse
Krymo pakrantėse. Filme debiutavo
jauni Lietuvos, Latvijos, Leningrado
aktoriai.
TAURAGĖS RAJONO LIAUDIES
TEATRAS savo veiklos dvidešimt

metį paminėjo rež. A. Naraškevičiaus paruoštu vienaveiksmių pjesių
spektakliu “Kaip išsirinkti žmoną iš
panų milijono”. Premjeriniam spek
takliui buvo panaudoti J. Tumo-Vaiž
ganto, J. Gurauskio, A. Fromo-Gu
žučio kūrinių motyvai.
DAIL. S. VEIVERYTĖS tapybos
darbų paroda šią vasarą buvo
surengta Bulgarijoje, Sofijos dailės
muzėjuje. Ji buvo išstačius! nuo 1964
m. sukurtus savo kūrinius. Paroda
turėjo trukti mėnesį, bet buvo
pratęsta dar vienam mėnesiui,
susilaukus gausių lankytojų.

lapkričio 25-28 d.d. Čikagos Jauni
mo Centre. Rengėjų gretoms pri
klauso:
Lituanistikos Institutas,
GRAIKŲ BALETAS “HELENŲ
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
CHOREODRAMA” savo gastroles
ga, JAV LB krašto valdyba, Pasau
Sovietų Sąjungoje pradėjo Vil
lio Lietuvių Inžinierių ir Architek
niaus operos ir baleto teatre.
tų Sąjunga. Simpoziumo tarybon yra . 1951 m. įsteigtas teatras, vadovau
pakviesti: T. Antanaitis, dr. G. Bajamas vyr. choreografės R. Manu,
lukas, dr. D. Giedraitis, S. Jokūbaustalkinamas kompozitorių ir poetų,
kas, A. Kerelis, dr. J. Rėklaitienė,
šokiu stengiasi atkurti senosios
dr. T. Remeikis ir kun. dr. V. Rimše
Elados mitologiją, jos dramaturgų
lis, MIC. Moksline programa rūpi
tragedijų siužetus.
nasi specialus komitetas: koordi
PROF. SAULIUS SONDECKIS, ka
navimu — pirm. dr. P. Zunde, griež
merinio Lietuvos orkestro vadovas,
taisiais mokslais, technologija ir
vasaros mėnesiais dirigavo Kijevo
architektūra — dr. Jonas Bilėnas,
orkestrams koncertų cikle “Kijevo
medicinos — prof. dr. R. Nemickas,
nakties serenados”. Savo viešnagę
humanitariniais
ir
socialiniais
jis užbaigė Kijevo kultūros rūmuose
mokslais — prof. dr. I. Užgirienė. Or
“Ukraina” įvykusiu vakaru, kuris
ganizacinio komiteto pirmininkas
buvo skirtas instrumentiniams A.
yra J. Rimkevičius, vicepirminin
Vivaldžio kūriniams.
kas — S. Jokūbauskas, sekretorė —
VILNIAUS PARODŲ RŪMAI vil
G. Reinytė, iždininkas — A. Šantaniečius supažindino su kauniečio
ras. Informacijas teikia: mokslinės
skulptoriaus L. Striogos kūriniais.
programos reikalais —- dr. Pranas
Parodai buvo sutelkta apie 50 darbų.
Zunde, 1808 Timothy Dr. NE, Atlan
L. Strioga labiausiai yra pamėgęs
ta, GA 30329. Tel. (404) 634-7517, vi
medį, nors skulptūroms taip pat
sais kitais reikalais — Juozas Rim
naudoja granitą ir bronzą. Pir
kevičius, 4627 S. Kilpatrick Ave.,
muosius kūrybos įgūdžius jis yra
Chicago, IL 60632. Tel. (312) 585-1983.
gavęs iš savo tėvo, medžio drožėjo. L.
LIETUVIŲ
ISTORIKŲ
DRAU
Strioga yra baigęs I. Repino tapybos,
GIJOS susirinkime rugpjūčio 26 d.
skulptūros ir architektūros institutą
Čikagoje paskaitą “Lietuvė moteris
Lietuvos istorijoje” sįaįtė_Alicija^ Leningrade, meniniame Lietuvos
gyvenime reiškiasi jau daugiau kaip
^Rūgytė. Ji pradėjo nuo karalienės
20 metų. Dekoratyvinės jo skulptūros
Mortos, kartu su Mindaugu 125,1 m.
puošia Kauno Ąžuolyno parką,
priėmusios krikštą, o 1253 m. —
“Dainavos” polikliniką, senamiesčio
karūną. Gausią šeimą Trakų pilyje
vaistinę, Maskvos vėžio centrą. ,
išaugino Kęstučio žmona Birutė,
minima
vokiečių
kronikininkų,
ATNAUJINTAS PAŽAISLIO VIE
susilaukusi
tragiškos
mirties.
NUOLYNAS su šventove ir visais
Spėjama, kad ji, Vytautui pabėgus
pastatais dabar priklauso Kauno
pas kryžiuočius, buvo nužudyta
M. K. Čiurlionio muzėjui. Buvusia
Jogailos. Pasak A. Rūgytės, gar me svečių name neseniai buvo ati
siausia iš anuometinių Lietuvos daryta XVII — XVIII š. graviūrų ir
moterų buvo Vytauto žmona Ona, taikomosios dailės paroda, kuriai
padėjusi jam pabėgti iš kalėjimo.
rodiniai buvo gauti iš keturių muMažesnės reikšmės Lietuvos istorijai
zėjų fondų — M. K. Čiurlionio, Lie
turėjo Vytauto ir Onos dukra Sofija, tuvos istorijos ir etnografijos, Lie
ištekėjusi už Maskvos kunigaikščio tuvos dailės Vilniuje ir Telšių kraš
Vosyliaus. 1831 m. sukilime iškilo totyros. Atnaujintoje svečių namo
grafaitė Emilija Platerytė kaip patalpoje buvo atkurtas pirmykštis
sukilėlių vadovė. Paskaitoje taipgi interjeras, išryškinta išsilikusi sie
buvo
pabrėžta,
kad
spaudos nų tapyba. Parodos lankytojų lėukia
draudimo laikotarpyje lietuvės mo pirmą kartą išstatyti XVIII š. meist
terys jungėsi į knygnešių eiles, mokė rų gobelenai, tame šimtmetyje
savo vaikus lietuviško rašto, davė Gdanske pagamintų baldų rinkinys,
pradžią tautiniam mūsų atgimimui. kinietiškos vazos, laikrodžiai iš
Vėliau prie tautinės veiklos savo Hanoverio, prancūzų dailininkų
raštais prisidėjo rašytojos Žemaitė, Bouche, Fragonaro, italų klasiko
Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, Leonardo da Vinci graviūros, Pa
Bitė ir kt. Po paskaitos buvo žaislio ansamblio rėmėjo K. Paco
pranešta, kad sidabrinė LI Draugijos bei jo žmonos portretai, nutapyti
veiklos sukaktis bus paminėta š. m. dail. Danieliaus Šulco. Parodą
lapkričio 15 d. Mišioms Tėvų jėzuitų numatoma papildyti numizmatikos
koplyčioje ir akademija Jaunimo rinkiniu ir liaudies meno dirbi
Centro salėje.
niais.
V. Kst.

8 psl.
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jos premjeras B. Bennettas,
lankantis kitų provincijų
premjerus.

Opozicijos vadas J. Clarkas
žada tęsti kovą už provincijų
teises. Savo nuomonę staiga
pakeitė ir socialistų vadas E.
Broadbentas, lig šiol rėmęs P.
E. Trudeau planą. Įtakos jam,
matyt, turėjo pasitarimas su
socialistų parlamentarais, ku
rių vienybę buvo gerokai
suskaldžiusi jų vado užimta
pozicija. Parlamentarai iš va
karinių Kanados provincijų
nuogąstauja, kad balsavimas
už P. E. Trudeau konstitucijos
planą gali pakenkti jų ateičiai,
nes tos provincijos kovoja už
plano sustabdymą, kol jam
nėra bendro pritarimo. E.
Broadbentas pareikalavo, kad
P. E. Trudeau sušauktų dar
vieną pasitarimą su provincijų
premjerais konstitucijos
parsivežimo klausimu.
Priešingu atveju jis ir jo
socialistai negalės balsuoti už
oficialų dabartinio plano pat
virtinimą
parlamente.
Socialistų balsų praradimas
plano patvirtinimui neturi
lemiamos įtakos dėl liberalų
daugumos. Jie betgi labai svar
būs diplomatiniu požiūriu, nes
liberalai neturi nė vieno
atstovo iš Vakarų Kanados.
Problemą ministeriui pirm. P.
E. Trudeau sudaro ir Kvebekas,
jam užtikrinęs atstovų dau
gumą
Kanados
parla
mente. Ten premjeras R.
Levesque sušaukė specialų
atostogaujančio provincinio
parlamento narių posėdį, jieškodamas priemonių P. E.
Trudeau
suplanuotam
konstitucijos parsivežimui su
stabdyti. Jis netgi kalba apie
nesilaikymą pakeistų kons
titucijos paragrafų, kurie
pažeis Kvebeko teises.
Opozicinės liberalų partijos
vadas C. Ryanaš, taip pat
kovodamas prieš konstitucijos
projektą, staiga pradėjo remti
premjerą R. Levesque. Atrodo,
jiedu bendrom jėgom rei
kalaus ministerio pirm. P. E.
Trudeau pasitarimo kons
titucijos reikalu su provin
cijų premjerais. Tokiose aplin
kybėse tas pasitarimas yra be
veik neišvengiamas. Jam,
matyt, jau pritaria ir P. E.
Trudeau, tik jis nori, kad prem
jerai būtų pasiruošę padaryti
esminių nuolaidų, vedančių į
bendrą formulę konstitucijai
parsivežti.
Pašto ministeris A. Ouelletas pranešė masinį pašto pa
slaugų pabranginimą, kuris
įsigalės 1982 m. sausio 1 d., kai
paštas jau bus tapęs valdžios
bendrove. Vietinių laiškų pri
statymo kainą Kanadoje pla
nuojama nuo 17 centų pabran
ginti iki 30 centų, laiškų į

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H1A8

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI —virš 19 milijonų
■=
=
=
E
=
Trečiadieniais uždaryta
=
Ketvirtadieniais
10-8 =
Penktadieniais
10-8 s
|
Šeštadieniais
9-1
=
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais

10-3
10-3

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 18’/2%
term, indėlius 6 mėn........... 18 %
term, indėlius 1 metų
17 %
term, indėlius 3 metų.......... 15 %
pensijų s-tą
16 %
spec. taup. s-tą ..........
17
%
tapomąją s-tą
11 %
depozitų-čekių s-tą
6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .................. 20!Ą%
mortgičius nuo
į......... 19Vi%

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 dydj iki $2,000 ir asm. paskąlas 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

QTEDUABI’Q Ell DC

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

O I trnAR O F UIIO
•

2239 Bloor Street West.

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

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS
----------------------- o-------------------- ■—

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor StW.
nuosavybę

visada

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

11.00 v. Jaunių “C” Aušra — Kovas
12.00 v. Jaunių “A” Vytis — Kovas
13.30 v. Vyrų “B” Vytis — Kovas
VAIKU SPORTO ŠVENTĖ. Brock
ton High School stadijone (AwdeBrock) įvyks vaikų sporto šventė.
Rungsis 5-14 m. amžiaus vaikai bė
gime, šokime ir metime. Kviečiame
visus vaikus dalyvauti.
9.00 v.r. Registracija
10.00 v.r. Varžybos vaikučiams
11.00 v.r. Varžybos prieaugliui
Žaidynės tęsis iki < išryškės nuga
lėtojai.
A. Balnis
Tel. 244-6608

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)
★
★
★
★

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE maTkET
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

_ ,

___

_

TdcfOHaS 535-1258

e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas e

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
■
gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

-

.

• LSS vadovų-vių suvažiavimas
Dainavoje rugsėjo 26-27 d.d. buvo
įdomus savo programa, kurioje bu
vo paliesti 9 specifiniai dalykai, stu
dijuoti LSS tarybos komisijų prane
šimai. Po jų vyko gyvos diskusijos.
Daugiausia susidomėjimo kėlė lie
tuviškumo, veiklos, spaudos ir ideo
logijos temos. Nuomonės ir svarsty
mai perduoti LSS tarybai.
Dalyvių buvo 76 iš Čikagos, Detroi
to, Niujorko, Bostono, Hartfordo,
Los Angeles, Ročesterio, Waterburio, Hamiltono ir Toronto. Pasta
riesiems atstovavo 11 vadovų-vių.
Suvažiavimą tvarkė v.s. Č. Anužis.
Maitinimas buvo labai geras, nuo
taika — dar geresnė.
Vakaronėje, kuriai vadovavo s.
fil. D. Jurgutienė, dalyvavo rašyt. V.
Alantas, paskaitęs savo naujausios
kūrybos, ir seserys K. R. Butkūnaitės, žavėjusios klausytojus puikiais
duetais.
įspūdingos, visus dalyvius įtrau
kiančios buvo ir šv. Mišios, atnašau
tos v.s. kun. A. Saulaičio, SJ, da
bartinio “Skautų Aido” redaktoriaus.
Suvažiavimo nauda — pasimaty
mas, pabendravimas, aktualių klau
simų pasvarstymas. Reikia tokių
daugiau.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
kaukių vakaras bei bazaras rengia
mas Prisikėlimo salėse spalio 31 d.
• Pradedant žiemos veiklą žino
tina: sueigų lankymas visuomet pri
valomas, planuoti jau ateinančios
vasaros stovyklą yra būtina, organi
zuotai gyventi naudinga. Skautai
ruošiasi 50 savaičių, kad galėtų 2
savaites gerai stovyklauti. Nepamirš
kite — ateinančią vasarą — Romu
vos 20 metų sukaktis. Detroitas ir
Klevelandas jau pažadėjo stovyklau
ti su mumis, č. S.

Havajų vakaras — tradicinis pa
rengimas ateitininkų veiklai parem
ti įvyks spalio 17, šeštadienį, 8 v.v.,
Prisikėlimo parapijos salėje. Meninę
programą atliks “Gintaro” ansamb
lio dainos grupė. Atvykime visi!
Havajų vakaro loterijai reikalingi
laimikiai. Kas gali paaukoti, prašo
me atnešti juos j Prisikėlimo parapi
jos raštinę arba perduoti tėvų komi
teto nariams — p.p. Rūkui, Slivinskui arba Freimanui.

•

BALTIEČIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
Š. Amerikos baltiečių klubines
krepšinio pirmenybes rengia ŠALFASS Vidurio Vakarų Sporto
Apygarda 1981 m. lapkričio 7 ir 8 d.d.
Čikagoje. Varžybos bus pravestos tik
vyrų klasėje. Komandų skaičius — 8,
iš kurių lietuviams rezervuojamos 4
komandos, latviams 3, estams — 1.
Lietuvių komandos bus atrinktos iš
norinčiųjų dalyvauti, atsižvelgiant į
komandų pajėgumą ir regijoninį
atstovavimą.
Preliminarinė registracija iki š. m.
spalio 6 d. šiuo adresu: Mr. Zigmas
Žiupsnys, 7118 So. Mozart St.,
Chicago, IL 60629. Tel. (312)776-6412.
Pernai šias pirmenybes rengė
ŠALFASS Kanados Sporto Apygarda
1980 m. lapkr. 8 ir 9 d.d., Toronte. Pir

J. H. Paukščių golfo laukuose. Pir
mą dieną žaidė 39, o antrąją 41 golfininkas.
Turnyro ir Maskell Ins. Agency
pereinamosios taurės laimėtoju tapo
Algis Simanavičius 79-81 (160). Ant
roje vietoje liko Algirdas Banelis su
82-80 (162), trečioje — Rimas Stri
maitis su 84-79(163).
Vyrų klasėje su išlyginamaisiais
smūgiais I vietos ir S. Kėkšto per
einamosios taurės laimėtoju tapo
Stasys Rukša, pasiekęs “low net” 6463(127). Antroje vietoje liko Leo
nas Baziliauskas su 65-66(131) ir
trečioje — Raimundas Kymantas su
68-63(131).
Jaunių klasėje laimėtoju tapo Ri
čardas Vaitkevičius. Jis laimėjo M.
Vaitkevičienės pereinamąją taurę.
Moterų klasėje “low gross” pirmos
vietos ir Irenos Kymantienės perei
namosios taurės laimėtoja tapo E.
Kėkštienė su 89-88(177), taip pat ir
“low net” I v. laimėtoja su 66-65
(131). Antrą vietą “low net” laimėjo
Jadvyga Paukštienė su 62-70 (132),
trečią — Irena Kymantienė su 7478(152).
Dovanas už sviedinio primetimą
vienu smūgiui arčiausiai vėliavos lai
mėjo Aloyzas Kuolas, Stasys Rukša,
Petras Paukštys ir Pranas Pargauskas. Ilgiausias smūgis buvo Petro
Paukščio — 275 jardai.
Vakarienės metu varžybų vadovai
R. Kymantas ir M. Ignatavičius lai
mėtojams įteikė dovanas.

Sendraugių susirinkimas įvyks spa
lio 18, sekmadienį, po 10 v. Mišių
Lietuvių Vaikų Namuose. Bus pusry
čiai (brunch), per kuriuos bus dis
kutuojama šių metų veikla.
Pirmasis moksleivių susirinkimas
įvyks spalio 18, sekmadienį, Prisi
kėlimo patalpose. Valdyba pateiks
savo paruoštus pasiūlymus metų
veiklai ir po to bus iškyla į Frank
Veterė’s restoraną. Metinė mokslei
vių tema: “Savęs atnaujinimas Kris
tuje”. L. U.

A.E.LePAGE

Daiva I. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo jkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tel.

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namą

537-3431
494-0605

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

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Tel. 533-7954

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant
namus ir t.t.
LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
gy JR

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

JR
A/ViA

m jr

f*AK

m j|

--------------------------------------

MOKA:
18’/2% už 90 dienų term, indėl.
,!18 % už 6 mėn. term, indėlius
17 % už 1 m. term, indėlius
15 % už 3 m. term, indėlius
18 % už pensijų ir namų planą
17 % už specialią taup. sąsk.
11 % už taupymo s-ta s
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
20!Ą% už asm. paskolas

19!Ą% už mortgičius

Kur tas šaltinėlis...

AKT Y VAI virš 28 milijonų dolerių

(Atkelta iš 3-čio psl.)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

^SPORTAS

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

nekilnojamą

JAV — iki 35 centų, oro pašto
laiškų į kitas užsienio valsty
bes — net iki 60 centų. Taip
pat gerokai bus pabrangintas
laikraščių, žurnalų ir siunti
nių pristatymas. A. Ouelletas
teisinasi, kad tada Kanados
pašto tarifas bus sulygintas
su užsienio šalių tarifu. Esą
valdinė pašto bendrovė tada
savo pajamas 1982 m. padidins
$520 milijonų, kai priešingu
atveju ji būtų turėjusi $750
milijonų deficitą. Dėl paslau
gų pabranginimo kanadiečiai
gali reikšti protestą parlamen
tui, bet tai nereiškia, kad jų
reikalavimas bus patenkintas.
A. Ouelletas užsiminė ir apie
pašto paslaugų pagerėjimą,
bet pašto bendrovės vadovybę
spalio 16 d. perimsiantis M.
Warrenas sakėsi pagerėjimo
negalįs garantuoti. Laikraš
čiai yra pilni kanadiečių pro
testų. Jie tokį pašto paslaugų
pabranginimą laiko perdideliu, stebisi kaip išsilaiko JAV
paštas, kur vietinių laiškų pri
statymas nuo 18 centų pabran
ginamas tik iki 20 centų.
Visus labiausiai erzina mintis,
kad tokią brangią pasaulinę
kainą teks mokėti Kanados
paštui, kurio paslaugų grei
tis yra gerokai žemesnis už
užsienio paštų. Pasak vieno
verslininko, už šiukšlių dėžės
vertas paslaugas, mes turėsim
atsilyginti brangia pasauline
kaina, susieta su gera užsienio
šalių pašto tarnyba. Kiti pra
našauja, kad toks didžiulis Ka
nados pašto paslaugų pabran
ginimas paskatins karingąją
paštininkų uniją reikalauti
ir tokio masto algų padidinimo.
Esą žalingi streikai dar labiau
padažnės, o jų trukmė pailgės.
Ontario vyriausybė nuo spa
lio 1 d. padidino privalomą mi
nimalų atlyginimą dirban
tiems provincijos gyvento
jams. Padidinimas yra labai
nežymus — vos 20 centų. Mini
malus valandinis atlyginimas
pakeliamas iki $3.50, statybos
darbininkams — iki $3.75. Stu
dentams betgi tereikės mokėti
$2.65, padavėjoms ir padavė
jams alkoholio turinčiuose
restoranuose—$3.
Kanados žemės ūkio min. E.
Whelanas lankėsi Sovietų Są
jungoje. Maskvoje jis pasirašė
penkerių metų žemės ūkio su
tartį su Sovietų Sąjungos že
mės ūkio ministeriu V. Mesjatsu. Pagal tą sutartį, Kanada
ir Sovietų Sąjunga sieks moks
linio bandradarbiavimo žemės
ūkyje, keisis derliaus statis
tika, sudarys bendrą komisiją
žemės ūkio klausimams spręs
ti. Iš šios sutarties naudos te
galės turėti Sovietų Sąjunga,
dėl savo kolchozų ir sovchozų
atsilikusi nuo Kanados laisvos
žemės ūkio sistemos. Kanados
ūkininkams ta sutartis ne
reikalinga.

Ateitininkų žinios

viškės pasiilgimo jausmu, tai
ten buvusiųjų dauguma nuo pa
starojo yra jau gerokai pasigydę. Tai pajutau ir aš sugrįžęs
Kanadon į savo namus. Juk ten
mano buvo pragyventa 20 metų,
o čia jau netoli dvigubai tiek.
Nenorėčiau aš dabar prarasti tą
savo tiek metų išnešiotą tėviš
kės nostalgijos jausmą.
Bet ar tai nėra ta mūsų tė
viškių ir gimtųjų sodybų meilė
tik mūsų pačių jaunystės dienų
prisiminimo sentimentas? Kas
gyvenime buvo gražiausio ir la
biausiai prisimintino, jei ne
menybes laimėjo Čikagos ASK anos gražios, nerūpestingos jau
XXVI Kanados
Lituanica, baigmėje įveikusi To no žmogaus dienos? Tad gal ir
ronto Aušrą 88:75. Toronto latvių D čia yra tik susimaišymas daly
Lietuvių Dienų
sutapdinimas dviejų
V nugalėjo Toronto Vytį 97:90 dėl 3- kuose,
sporto programa
čios vietos.
skirtingų sąvokų?
ŠALFASS centro valdyba
Taip ir vėl išvykau iš savo
KREPŠINIO ŽAIDYNĖS. Spalio
tėviškės.
Manau, kad gal šis kar
10 d. West Toronto Secondary School
GOLFO ŽINIOS
tas buvo man paskutinis. Pama
(Lansdowne-College gatvių sankry
žoje) įvyks krepšinio žaidynės.
Tradicinis golfo sezono uždarymas čiau, kad jau tas šaltinėlis žole
įvyko rugsėjo 26-27 d.d. Sunny Brae, le apaugo. . .
10.00 v. Jaunių “B” Aušra — Vytis

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

Perkant -ar parduodant

Kanados įvykiai

Skautų veikla

Šiame turnyre sužaistos ir pasku
tinės rungtynės visą sezoną truku
sio vieno minuso sistema vedamo
turnyro. I v. laimėtoju tapo Algis
Simanavičius, II — Stasys Kėkštas,
III — Eugenijus Kuchalskis, IV —
Markus Ignatavičius. Dovanas šiems
laimėtojams įteikė klubo ižd. An
tanas Klimas.
Po diskusijų pasivaišinta. Šios va
karienės metu padainavo solistai —
Algis Simanavičius ir Rimas Stri
maitis.
Metinis baltiečių golfo turnyras
buvo surengtas latvių Glen Cedars
golfo laukuose rugsėjo 20 d. Vieno
taško persvara nulėmė laimėjimą
estų naudai. Estai — 495, lietuviai
— 496 taškai. Latviai liko trečioje
vietoje. Kiekvienai tautybei atstova
vo 12 žaidėjų komanda. Mūsų rinkti
nei atstovavo: A. Siminkevičius —
80, E. Astrauskas — 81, D. Žutautas
— 82, A. Sergautis — 83, W. .Ubeika
— 85, o A. Simanavičius — 85, R.
Astrauskas — 86, R. Šimkus — 87,
P. Paukštys — 87, A. Banelis —
90, V. Paukštys — 92 ir E. Sudeikis.
Tradicinis goifininkų balius įvyks
š.m. lapkričio 7 d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Programoje: solistai Ri
mas Strimaitis ir Algis Simanavičius.
Po koncerto — vakarienė ir links
moji dalis. Kviečiami klubo nariai
ir goifininkų draugai.
Sig. K.

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

M6P 1A6

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

FLORIDA Angelė E. Kamiene
REAL □
REALTOR

e • •

BROKER

• • •

NOTARY

'T? CT1 A T117 3701 Gulf Boulevard> st- Petersburg Beach, Fl. 33706
JjiJ 1 Al Jtu Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413'
DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074

• Sov. P. Uibalii

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3

Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sųjungg
• 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
S. ir F. Janavičiai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

AfA
RIMUI KLEVUI

PRITAIKOMOJO MENO DARBŲ

, Mėnraštis “Speak-up” š. m.
6-7 nr. pirmajame puslapyje
priminė sibirinių trėmimų ke
turiasdešimtmetį didele antraš
te, nuotrauka su paaiškinimu ir
plačiu straipsniu apie sovietų
okupuotas Baltijos valstybes.
Atskiras rašinys išspausdintas
apie kanadiečių pastangas padė
ti persekiojamiems tikintie
siems Sov. Sąjungoje ir Baltijos
valstybėse. Taip pat įdėta infor
macija su nuotrauka apie kny
gą “Soviet Genocide in Lithua
nia”, parašytą dr. Pajaujo-Javis.
Mėnraščio leidėjas yra Giliaras
Urbonas.

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
Visi kviečiami į atidarymą spalio 16, penktadienį, 7.30 vai. vakaro.
PARODA bus atidaryta šeštadienį (17. X.) nuo 10 v. r. iki 10 v. v.,
sekmadienį (18. X.) nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p.

AfA
KAZIUI PLIKAIČIUI
Lietuvoje mirus,

AfA
LIUDAI KRAKAUSKIENEI
mirus,-

, mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukrą ELVYRĄ su vyru ir sesutes
giliai užjaučiame —
Aldona, Raimundas Žandenai
D. Baikauskienė

AfA
NAPOLEONUI LESKAUSKUI
mirus,
jo žmonai GENEI, dukrai MARGARITAI, sūnums —
RIMUI, VIKTORUI ir ARVYDUI su šeimoms, seserims
— VALENTINAI, ONAI ir IRENAI, broliui JURGIUI su
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime —
Lionė ir Vladas Kybartai
Emilija ir Alfonsas Kybartai

Ontario Kolegijų ir universitetų ministerija yra išleidusi informacinę knygelę apie stipendijas bei pašalpas studentams
“Ontario Studėnt Assistance
Program”---- OSAP. Ji gauna
ma šiuo adresu: Ministry of Col
leges and Universities, Student
Awards Branch, Inquiry Sec
tion, 8th Floor, Mowat Block,
Queen’s Park, Toronto, Ont.
M7A 2B4. Tel. (416) 965-5241.
f
“The Toronto Sun” vyr. re
daktorius Peter Worthington
1981. IX. 30 naskelbė vedamąjį
, “Favored victims”, kuriame
primena kaikuriu politikų įsipa
reigojimą gelbėti tiktai žydus,
norinčius emigruoti iš Sov. Są
jungos. Tuo būdu politikai esą
( nori įsiteikti gerai organizuo
tiems Kanados žvdams, kartais
lemiantiems rinkimuose. Tai
( esą neteisinga, nes žydai Sov.
( Sąjungoje yra privilegijuoti ta
(prasme, kad jie lengviausiai iš( leidžiami iš Sov. Sąjungos ir
^daugiausia jų emigruoja. Kitos

/ taufvbės tokiu lengvatų ten neturi. Baigdamas straipsnį, re
daktorius apgailestauja, ‘ kad
pavergtu tautu žmonės nesuge
ba veikti vieningai, tapti jėga,
galinčia priversti laisvų šalių
vyriausybes reikalauti Sov. Sąjunngą respektuoti žmogaus
.teises.
' Padėka iš Brazilijos. Jieva
Kutkienė, visuomenės veikėja,
netekusi savo mylimo vyro a. a.
Vinco Kutkos, 86 metų amžiaus,
reiškia visiems nuoširdžią pa
dėką per “T. Žiburius”, plačiai
skaitomus p. Kutkų šeimos na
rių bei jų bičiulių, už maldas ir
užuojautas. J. Kutkienė specia
liai dėkoja inž. M, Ivanauskui ir
p. Elenai, rašytojai Kardei Pa
žėraitei, kun. P. šarpnickui,
OFM, kun. Liudui Januškai,
OFM. Taip pat ji dėkoja Šv.
Juozapo vyrų brolijai Brazilijo
je ir visiems kitiems, užprašiu
siems gedulines Mišias už velio
nį. šią padėką ji reiškia visos
plačios giminės vardu.

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Parodoje bus išstatyti dali. ADOLFO GEDVILO medžio darbai vazos, dekoratyvinės lėkštės, rankšluosčių pakabai. . . Visi dailininko darbai
papuošti tautiniais ir gintariniais dabiniais.
Kitų darbai - medžio įpjovos (inkrustacijos), audiniai, juostos, odos dirbiniai ir
kt., taip pat papuošti tautiniais motyvais.

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•
NAMAI
•
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
PAUL KOLYČIUS 789-154 5
VACYS ŽIŽYS 232-1990

D K ALKA (3?)

Toronto ateitininkų tėvų
komitetas maloniai kviečia
jus atsilankyti į

HJVJKĮ

1981 m. spalio 17, šeštadienį, 8 vai. vakaro,
Prisikėlimo parapijos salėje,
1021 College Street.
Meninę programą atliks “Gintaro” ansamblio dainos grupė,
vadovaujama G. Paulionienės. Veiks šiltas bufetas, bus loterija. Gros
gera muzika. Laukiame visų dėmesio ir paramos jaunimui.
Rengėjai

Maloniai kviečiame
atsilankyti į '
1

M

“Nepriklausoma Lietuva”

paremti

Šypsenos
P '
Augštaitis
/ Augštaitis keliaudamas po
Lietuvą, užėjo pas suvalkietį ir
paprašė vandens atsigerti. Su
valkietis paėmė iš šulinio van
dens kibirą, pripylė į stiklinę,
o likusį išpylė augštaičiui ant
galvos.
— Kad paskum nepliaukštum, jog suvalkiečiui vandens
(gaila, — pasakė jis. B. D.
i
Neapsimoka rašyti
L Rašytojo tarnaitė ilgai stebė
jo jį rašantį ištisą dieną, net iki
vidurnakčio. Kai kartą vidur
naktį paprašyta atnešė jam stik
linę arbatos, rašytojas nusiėmęs
akinius trynė akis, tarnaitė ta
rė:
.
• — Ir kam tamsta taip vargsti ’
rašydamas apysakas? Juk už do-'
lerį ar du gali nusipirkti gra-/
žiausių parašytų apysakų. '. . i
Ginčas
Šeimoje vyksta aštrus kivir
čas, nes tėvas nori, kad sūnus
išmoktų kurį nors amatą, o sū
nus — nori studijuoti meną.
Norėdama padėtį sušvelninti,
įsimaišo motina. Ji stengiasi su
rasti išeitį, kad abu būtų paten
kinti.
— Klausyk, sūnau, tu nori
būti dailininku, tiesa?
— Ir būsiu!
— Bet tėvas nori, kad tu bū
tum dailide.
— Nėra kalbos!
— Na, o kad taip truputį ir
šio ir to? — dėsto motina.
—Kaip tai ir šio ir to? — tei
raujasi sūnus.
r — Labai paprastai — išmok
įrėminti paveikslus.
Parinko Pr. Alš.

Rengia — spaudos būrelis

spalio 24-25 d.d. Toronto Lietuvių Namų Gedimino menėje ir

B.Sc., LL.B.

Programoje:

Gina Čapkauskienė iš Montrealio
Algis Grigas iš Čikagos
Vyrų choras “ARAS”, vadovaujamas
sol. V. Verikaičio
Solistams ir chorui akompanuos muz. J. Govėdas

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

_____

■■ ■ -

į

—

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS
B.A. M.L.S. LL.B
Telefonai:

įstaigos (416) 231-4138
namų 249-2637

Toronr«°O«<.ri«
I oronro, unrario

“PARAMOS” Kredito Kooperatyvas
įieško

M8X 1C5

TARNAUTOJO

W G

“management trainee”,

DRESHER

RESHER-JjARAUSKAS
turinčio

patyrimo

buhalterijoje

operacijose. Skambinti vedėjui

TORONTO, ONTARIO M6P 1A5
■

233-0303
537-2643

3031 Bloor St. W., Suite 200

1551 Bloor Street West,
____

Telefonai:

sol.
sol.

Bus pagerbti "ARO" rėmėjai bei mecenatai
Vyrų choro “Aras” valdyba

Registration No. 0009239

20 METŲ PATIRTIS

2299 Dundas St. W., Suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
namų
(Kampas Bloor ir Dundas St.)
Įstaigos (416)

spalio 25, sekmadienį, 3.30 v. po pietų,
Lietuvių Namų Mindaugo menėje.

All Seasons Travel, B.D.

•

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

į “ARO” plokštelės sutiktuvių

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

iš Čikagos

men°

ar

insurance
agency

kompiuterio

tel. 532-1149

233-3334

-

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West ♦ Islington, Ontario M9B 1K8
?

M8V1C6

Loreta Ropy tė

R. M. BREMNER, P. Eng., F.l.C.E.
Toronto miesto viešųjų darbų
viršininkas

Y I M I S AS

Toronto, Ontario

Nuoširdžiai dėkoju visoms ren
gėjoms ir viešnioms už gausias
dovanas ir puikiai paruoštas vaišes
mano mergvakario proga. Ypatingas
ačiū krikšto mamai Aldonai Žalnieriūnienei, dėdienei Genutei Šim
kienei, ponioms O. Skukauskienei, L.
Štuikienei, L. Murauskienei, įdejusioms tiek daug darbo ir pastan
gų, organizuojant šį vakarą. Taip
pat dėkoju Elenutei Flemming iš
Londono, Ont, už pravedimą ir
gražius žodžius, išlydint mane į vedy
binį gyvenimą. Jūsų parodytas
nuoširdumas liks man neuž
mirštamas visą gyvenimą.

PASTABA. Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo san
dėlių. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu 367-7742.
Rugpjūčio mėnesį buvo surinkta 261 tona laikraščių, 49 tonos stiklų
ir 5 tonos skardinių dėžučių.

Vyrų choras “ARAS” maloniai kviečia visus
atsilankyti į žymaus dailininko

ARVYDO ALGMINO

PADĖKA

Spalio 12, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.
Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antradienį,
o antradienio — trečiadienį.
-Spalio—14;—trečiadienį- nebus išvežami laikraščiai ir
sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio gabalai,
šepečiai ir pan.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui spa
lio 21, trečiadieniui.
/

PROGRAMOJE: teatras “Aitvaras”suvaidins trumpą komediją 1
“Generacijos medis”. Bus baras, šilta vakarienė ir kitos įvairybės. ’
Šokiams gros populiarus orkestras.
Įėjimas: $5.00, pensininkams ir studentams $4.00.

Gražina Jurcevičiūtė

1981 m. spalio 12, pirmadienįPadėkos diena

A

Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje,
š.m. spalio 24, šeštadienį, 7 valandą vakaro

PADĖKA

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO
TVARKARAŠTIS

spaudos VAKARĄ

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

IĖJIMAS —
$6 asmeniui,
$4 moksleiviams

M

■

Toronto Lietuvių Teatras
“Aitvaras”, vadovaujamas A.
Dargytes-Byszkiewitz, spalio 3
d. gastroliavo Klevelande, kur
suvaidino J. Grušo dramą “Tė
vas ir sūnus”. Vaidinimą stebė
jo gana gausi publika.

ju eilėje ir lietuviai. Tarybos
pirmininku yra dr. Laureano
Leone, italas, iždininku Talivaldis E. Kronbergs, latvis, at
stovaujantis baltiečiams. Iš Ka
nados vyriausybės minėtoji ta
ryba yra gavusi lėšų savo veik
lai ir raštinei Otavoje išlaikyti
(425 Gloucester, Ottawa, Ont.,
KIR 5E9). Š. m. lapkričio 6-8 d.
d. ji rengia konferenciją tema
“Multiculturalism in the ’80s”.
Konferencija įvyks Otawoje,
“The Inn of the Provinces”
viešbutyje. Konferencijos koor
dinatorė yra Laura Evans (tel.
613-232-1681). Ar lietuviai šio
je konferencijoje dalyvaus, tuo
tarpu nėra žinių.

'

AfA
LIUDAI KRAKAUSKIENEI

s

GENOVAITĖ POPELIENĖ.

Visi prašomi dalyvauti atidaryme ir atsilankyti kitomis dienomis.

vyrui ANTANUI, dukrai ELVYRAI su vyru, visiems
giminėms išeivijoje ir Lietuvoje reiškiu labai nuošir
džią užuojautą—
Alfonsas Sakavičius

psl. 9

Nuoširdžiai dėkoju visoms po
nioms ir panelėms už suruoštą man
gražų bei turtingą mergvakarį. Dė
koju mielai Levutei Pevcevičienei,
savo sesutei Rimantei, Daivai Siru
tis ir Mary Zabiela už didelį pasiau
kojimą, kantrybę bei darbą, paruo
šiant tokį puikų vakarą. Ypatingas
ačiū — p. Aldonai Siminkevičienei
už gėlių suderinimą, kurios labai
Kanados tautinės grupės yra gražiai puošė visą salę.
sudariusios visus jungiančią ta
Jūsų dovanos ir nuoširdumas pa
rybą “Council of National Eth liks man neužmirštamas visam lai
nocultural Organization of Ca kui.
Su meile
nada”. Jon įeina 35 tautybės,

Parodos eksponatus iš Lietuvos atgabeno Sibiro tremtinė

jo dukrą JULIJĄ KOPERSKIENĘ su šeima nuoširdžiai
užjaučiame —
J. O. Adomauskai
J. O. Kareckai
Z. A. Pulianauskai
G. Žemaitienė
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tragiškai žuvus, jo tėvus EUGENIJĄ ir LEONĄ, sesutę
MARGARITĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame—
Dr. S. A. Kazlauskai

.

•

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

I

Visais kelionių
I
reikalais kreiptis:

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

<

V. BAČĖNAS

į

INSURANCE

•/r

tel. 533-3531
nuo 11 Vur. iki 7 V.V.

'

533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

i

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

10 psi. » Tėviškės Žiburiai

.
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TORONTO
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Pamaldos šį sekmadienį, spalio
11, Lietuvos Kankinių šventovėje —
įprasta tvarka, būtent, 10 ir 11 v.r.
Lietuvių Dienų pamaldos — 2.30
v.p.p. Šv. Mykolo katedroje Toronte.
— Spalio 3 d. pakrikštytas Adomas
— Regis,
Stasio
ir Reginos
Ramanauskų sūnus. Krikšto tėvai —
D. Chornomaz ir St. Stončius.
— Spalio 3 d. susituokė Algis
Pacevičius su Rūta Gudinskaite.
— Rengiasi tuoktis: Jonas Besąsparis
su
Sandra-Marija-Terese
Bauer; David-Neil Philips su LoretaOna Ropyte.
— Dufferin-Peel srities katalikų
mokykloms reikalingi atsarginiai
mokytojai. Informacijų teirautis
klebonijos raštinėje.
—
Pamaldos
Wasagoje
bus
laikomos sekmadieniais — spalio 18
ir 25 dienomis 10.15 v.r.
. — Šv. Jono lietuvių kapinių tvar
kymui aukojo po $100: Bronė Butmonaitė, a.a. Giedriko testamento
vykdytojai; $50: Jonas Maziliauskas.
— Rudeninis kapinių lankymas —
lapkričio 1, Sekmadienį, 3 v.p.p.
— Praėjusį sekmadienį pamaldas
laikė ir pamokslus sakė kun. K.
Simaitis. Talkinęs, parapijoje ilgiau
kaip tris savaites, grįžo į Detroitą.
— Mišios spalio 11, sekmadienį, 10
v.r. už a.a. Kazimierą Rimkų, 11 v.r.
a.a. kun. Joną ir a.a. Tomą Patašius.

— Susituokė: Irena Skrupskaitė su
Engelbertu Gruberiu’ ir Arūnas
Gataveckas su Adele Milligan.
— Operos “I LITUANI” bilietai
platinami salėje. Kad parapija
neturėtų nuostolio, dar reikia
mecenatų, kurie už $75 gauna bilietą
į operą ir į banketą po programos.
Opera statoma lapkričio 8 d., 3 v.p.p.,
Ryerson Instituto salėje.
— Operos mecenatai: Kanados
Lietuvių Bendruomenės krašto val
dyba $200; J. Venslovaitis, J. Gim
žauskas, L. Kupstinas, D. Barkaus
kienė, A. R. Simanavičiai, dr. J. A.
Sungailos, G. L. Matukai, L. A. Sapliai, Londono klebonas T- Ignas
Mikalauskas.
— Prisikėlimo šventovėje spalio
mėnesį Rožinis kalbamas šio
kiadieniais prieš 8 v. Mišias, o sek
madieniais — prieš kiekviehas Mi
šias. Kviečiame parapijiečius ateiti
15 minučių prieš Mišias.
— Iš mūsų šventovės palaidoti: a.a.
Jonas Steponas (paliko sūnų Ernestą
su šeima ir Lietuvoje brolius Alfonsą
ir Feliksą); a.a. Marlene Pėteraitienė
(palikę vyrą Walterj, sūnų Gregorį ir
dukras Kristiną ir Reginą). Lietuvoje
mirė: a.a. Viktorija Kirvaitienė, Jono
Kirvaičio motina, ir a.a. Petronėlė
Šapočkiniėnė, Kazio Šapočkino ir
Valės Markevičienės motina.
— Kunigo Izidoriaus Grigaičio mir
ties metinės bus paminėtos šv. Mišiomis ppalio 24d., 11.15 v.r.
— Parapijai aukojo: M. Remeikis
savo a.a. žmonos Onos atminimui
$250, 'P. Armolavičienė $200, A. P.
Poškai $50, K. Mikšys savo a.a. brolio
Broniaus atminimui $300.
—
Pakrikštyta
Christina
—
Elizabeth, Elenos (Walenciej) ir
Donaldo Elliott duktė.
— Praėjusį sekmadienį iškilmingai
atšvęsta šv. Pranciškaus šventė. Ja
pradėti aštuoni šimtieji metai nuo šv.
Pranciškaus gimimo. T. Augustinas
pasakė pritaikytą pamokslą, iškel
damas šv. Pranciškaus reikšmę mūsų
laikams. Šv. Mišioms asistavo
klierikai K. Kaknevičius ir E. Put
rimas. Per pamaldas keletą religinių
kūrinių įspūdingai atliko neseniai iš
Lietuvos atvykę smuikininkai R. A.
Bankai. Pamaldose organizuotai
dalyvavo ateitininkai ir tretininkai.
— Mišios sekmadienį 8 v. už Ste
poną
Juodikaitį,
užpr.
J.
Juodikaitienė, 9 v. už Biskių šeimos
mirusius, užpr. I. V. Biskiai, 10 v. už
Mariją Valiulienę, užpr. V. L.
Štuikiai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už
Vaičeliūnų šeimos mirusius, užpr. J.
Vaičeliūnas.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sekmadienį, spalio 11
d., 2.30 v.p.p., Kanados. Lietuvių
Dienų metu, Šv. Andriaus latvių
šventovėje, 383 Jarvis St., kampas
Carlton. Svečias kun. Eugenijus
Gerulis iš Čikagos laikys pamaldas
su šv. Komunija.
— Visuotinis narių susirinkimas —
antradienį spalio 6 d., 7.30 v.v., šven
tovėje.
—
Mirus
Jonui
Steponui,
nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų,
šeimą, giminaičius bei artimuosius
ir kartu su jais liūdime.
— Padėkos puota, kurią ruošia
parapijos moterų draugija, įvyks
sekmadienį, spalio 18 po pamaldų,
Lietuvių Namuose. Kviečiame visus
parapijiečius dalyvauti.

Lietuvių Namų žinios
— Rugsėjo 27 d. LN valdybos vice
pirmininko W. Dauginio tėvai
atšventė 60 metų vedybinio gyvenimo
sukaktį. Puota įvyko Gedimino
menėje.
— A.
Vingevičienė suruošė
priėmimą Mindaugo menėje savo
giminaičiams smuikininkams A. R.
Bankams, neseniai atvykusioms iš
Lietuvos. Ta proga jie atliko kon
certą, kuriuo žavėjosi'apie 200
svečių. A. R. Bankai tapo pil
nateisiais LN nariais.
— Kanados Lietuvių Dienų sek
madienio popietėje esame pasiruošę
priimti daugiau svečių. Pietūs
prasidės kiek anksčiau.
— L. Namus aplankė: V. Juras iš
Lenkijos, T. Paznekaitė, K. Paznekas
iš Suvalkų Trikampio, O. A. Malko iš
Pompano Beach, Fl., N. Paulianckas
iš Urugvajaus, A. J. Rūtelioniai iš
Vašingtono, A. Olienė, A. Olis iš
Ročesterio, R. Rasutytė iš Čikagos, J.
Sajauka iš St. Catharines.

PARDUODAMI žieminiai obuoliai.
L. Jakaitis, , 5445 8th Line,Hornby,
Ont. Tel. 878-4830.
IŠNUOMOJAMI IlI-me augšte du
kambariai ir virtuvė (yra balkonas)
High Parko rajone. Skambinti vaka
rais tel. 762-8072, dienos metu —
622-5903.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom.
Skambinkite — JAUNIUS BAKEVICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
Toronte.
PLOKŠTELĖ “PAVASARIS”, įdai
nuota dvynukų Šalčių Vokietijoje,
galima gauti šiuo adresu: A. Sam
son, 1265 Ontario St., Apt. 505, Bur
lington, Ont. L7S 1X8. Tel. 639-0063.
Kaina $10.70. Persiuntimas paštu _
$1.30. Pilna kaina — $12.

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

K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVICIENĖ.
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Flowst” tel. 769-5009, vakarais
tel. 763-6.'-56. Adresas: 710 Annette
St., Toronto, Ont., vienas blokas Į ry
tus nuo Jaie St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
tvarkymo srityje.

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

j

KVIEČIAME VISUS Į

Broliškai visi kviečiami dalyvauti
LK MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS

Kanados Lietuviu* Dienas
Toronte 1981 metų spalio 9-11
($5 00)
A. Landsbergis, T. Venclova, A. Jurašienė, R. Šilbajoris.
West Park Secondary School, 1515 Bloor Street West

8.30 v.v. JAUNIMO SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI “KEPURINĖ“

VVASAGA BEACH-SPRINGHURST,
netoli Collingwoodo, prie ežero par
duodamas penkių miegamųjų vasar
namis. Saugus, smėlėtas paplūdimys.
Vasarnamis paruoštas gyvenimui
žiemą, su baldais, židiniu; mortgičius
—12 1/2%. Kaina — $69,900. Skambinti
Toronte tel. 742-1666; vakarais 2398905.

FLORIDOJE — ST. PETERSBURGE, Lietuvių Klubo patalpose išnuo
mojamas butas su baldais — sezonui
arba ilgesniam laikui. Teirautis kiek
vieną dieną po 5 v. p. p. telefonu
813-367-2413.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

Spalio 18, sekmadienį,

($5.00)

11 valandą IŠKILMINGOS PAMALDOS.
12 valandą baigminiai pietūs, atsisveikinimas.
įėjimas —$10
VALDYBA

Gros latvių jaunimo orkestras

Šeštadienį, spalio 10
Nuo 8.30 v. ryto KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS, KLJS valdybos rinkimai, IV PLJK filmas,
V PLJ kongreso pranešimas.

Montrealio Kredito Unijai
“Litas”

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje, 1011 College St.

SPORTO RUNGTYNĖS

10.00 V.r. KREPŠINIS

MINĖJIME
PROGRAMA. Spalio 17, šeštadienį, 6 v.v., minėjimo
iškilmė; 7 v.v. meninė dalis, kurią atliks solistė G.
Capkauskienė ir sol. A. Grigas; 8 v.v. banketas — šilta
vakarienė. Be to, bus baras, loterija, gros bavarų orkestras.

7.00 v.v. LITERATŪROS VAKARAS

Didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.

25-rių metų sukakties

spalio 17 -18 d. d. Aušros Vartų
parapijos salėje (1465 De seve st.)

Penktadienį, spalio 9

reikalingas

West Toronto Secondary School (Lansdown-College St.)

VAIKŲ SPORTO ŠVENTĖ.

Vaikų registracija nuo 5-14 m. amžiaus;

buhalteris vedėjo
aaeieias

bėgimas, šuoliai, metimai Brockton Stadium, Awde ir Brock gatvių sankryžoje
prie Bloor ir Dufferin gatvių (už Dufferin Plazos)

11.00 v.r. VAIKŲ SPORTO ŠVENTĖS PRADŽIA
(iki 5 valandos vakaro)
1.00 v.p.p. KLB švietimo komisijos šaukiamas tėvų, moky
tojų, švietimo darbuotojų suvažiavimas

Kreiptis pas “Lito” vedėją tel. 766-5827 arba
raštu “Lito” adresu.

Toronto Lietuvių Namų Gedimino salėje

Vedėjas

6.00 v.v. KLD BANKETO kokteiliai
6.30 v.v. punktualiai BANKETO VAKARIENĖ,

PLB pirmininko žodis;

meninėje programoje sol. Nerija Linkevičiūtė ir rašytojas A. Landsbergis
Programos pranešėjas — dr. Petras Lukoševičius

8.30 v.v. BANKETO ŠOKIAI

MONTREALIC LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

Harbour Castle Hilton Convention Centre,

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-5827

Bay St. & Harbourfront. Banketas su šokiais - asmeniui $22.50, tik šokiai - asmeniui $6.00

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius .
Terminuotus vienerių
metų indėlius ................
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius ..
Specialias taupomąsias
sąskaitas .......................
Taupomąsias sąskaitas
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas............,

Sekmadienį, spalio 11
2.30 v.p.p. pamaldos katalikams Šv. MYKOLO KATEDROJE

Bond Street;

pamokslas Šv. Tėvo atstovo arkiv. A. Palmas;

evangelikams St. ANDREWS Latvian Lutheran šventovėje

Maironio mokykla praneša,
kad spalio 10, šeštadienį, pamo
kų nebus. Mokiniai sugrįžta pa
mokoms spalio 17 d., 9 v. ryto.
Jie bus paleidžiami namo įpras
tu laiku — 12.15 v. p. p., Mairo
nio mokyklos mokiniai ir jų tė
vai kviečiami dalyvauti Lietu
vių Dienose, ypač KLB švieti
mo komisijos rengiamame sim
poziume Toronto Lietuvių Na
muose spalio 10, šeštadienį, 1
v. p. p.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
riaus susirinkimas įvyko spalio
4 d. Anapilio parodų salėje. Su
sirinkus gana gausiam narių,
viešnių ir svečių būriui, susirin
kimą pradėjo pirm. G. Trinkienė, pakviesdama S. Petraitienę
atidaromajai maldai. Kun. Pr.
Gaida trumpoje paskaitoje kal
bėjo tema “Kodėl jaunimas pra
randa tikėjimą?” Diskusijose
dalyvavo nemažai klausytojų.
Pirm. G. Trinkienė pranešė,
kad šiuo susirinkimu pradeda
ma žiemos sezono veikla. Sumi
nėjo atliktus darbus ir kvietė
nares ruoštis kapinių lankymo
iškilmei lapkričio 1 d. Ta pro
ga bus rengiama dailės paroda
— p. Katelienės ir Bigauskų.
Susirinkime dalyvavo ir klebo
nas kun. J. Staškus, savaitgaliui
atvykęs iš ligoninės, viešnia iš
Lietuvos (atvykusi prieš trejus
metus) p. Klinčinskienė ir vieš
nia iš Kalgario p. Kvietienė. Su
sirinkimas baigtas jaukiomis
vaišėmis.
Duosnios “T. Žiburių” rėmė
jos a. a. Onos Baliūnienės mir
ties metinių proga O. Dementavičienė bei jos šeima paaukojo
“TŽ” $50,
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Jarvis & Carleton gatvių kampe
' Al:

4.00 v.p.p. KLD KONCERTAS

($6.00 asmeniui, $4.00 studentams ir pensininkams)

Ryerson Polytechnical Instituto teatre, 43 Gerrard St. East

Visą savaitę: spalio 3-12 KANADOS LIETUVIŲ MENININKŲ
PARODA. Atidarymas — sekmadienį, spalio 4 d., 3 v.p.p.,
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6%

3907 A Rosemont

1465 DeSeve
Pirm., Antr., Treč.
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17%
11%

KASOS VALANDOS

Toronto City Hall, II augštas, Art Display Area

C\

... 19%

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West

►

... 18%

Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

7.00 v.v. ATSISVEIKINIMO VAKARAS (vyno ir sūrio vaišės)

Bilietai Toronte gaunami nuo rugsėjo 20 d. sekmadieniais parapijose, bankeliuose ir
Lietuvių Namuose. Iš kitų miestų galima užsisakyti skambinant Vidmantui Valiuliui,
Toronte (416) 694-6733 antradienio ir ketvirtadienio vakarais tarp 7-9 vai. Viešbučių užsakymus skambinti V. Dauginiui (416)533-1121. Bendrą informaciją teikia Lietuvių
Namai (416)532-3311.

DUODA PASKOLAS:
20%

9 —3

Ketvirtadieniais

12 —8

6—8

Penktadieniais

12 —6

12 —6

>■
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

A

Lietuvių dailės paroda atida / Smuikininkai Regina ir Atis
ryta spalio 3 d. Toronto miesto /Bankai, prieš tris mėnesius imi
rotušėje, antrame augšte, ry gravę Kanadon iš Lietuvos, pir
šium su Kanados Lietuvių Die mą kartą pasirodė lietuvių vi
nomis, kurios įvyks spalio 9-11 suomenei Anapilio salėje rug
dienomis Toronte. Paroda veiks sėjo 20 d. Praėjusį sekmadienį,
iki spalio 12 d. Lankymo valan spalio 4, jiedu grojo Prisikėli
dos kasdien nuo 9.30 v. r. iki mo šventovėje per pamaldas, o
6 v. v. Kanados Lietuvių Dienų vakare koncertavo Toronto Lie
dalyviai ir kiti tautiečiai kvie tuvių Namuose. Šis koncertas
čiami ją aplankyti ir pasigrožė buvo skirtas tiktai asmeniškai
ti Kanados' lietuvių dailininkų kviestiems svečiams. Jį suren
gė ir svečius vaišino vakariene
darbais.
Reginos Bankienės teta A. Vin
Lietuviškos vestuvės. Spalio gevičienė.
3 d. Lietuvos Kankinių švento
Susirinkus apie 200 svečių,
vėje susituokė adv. Algis Pace
abu
smuikininkai ir pianistas J.
vičius su Rūta Gudinskaite.
Govėdas
koncertą pradėjo TeleApeigas atliko kun. Aug. Sima
navičius, OFM, kun. K. Simai manno “Sonata”. Iš pirmųjų
tis ir kun. Pr. Gaida. Įžygiuo garsų buvo matyti augštas ly
jančius šventovėn jaunavedžius gis, kuris buvo išlaikytas atlie
su gausia palyda pasitiko fleitos kant ir kitus kūrinius. B. Dvair gitaros muzika. Solo giedojo rionio “Elegiją” atliko Regina
R. Strimaitis ir A. Pakalniškytė, su fortepijono palyda, o F.
vargonais palydint muz. J. Govė- Kreislerio “Meilės džiaugsmą”
dui. Pamokslinį žodį pasakė ir “Puikųjį Rozmariną” — Atis
kun. A. Simanavičius. Apeigose taip pat su fortepijono palyda.
dalyvavo per 400 asmenų. Ves Abu smuikininkai be fortepijo
tuvinė puota įvyko didžiojoje no palydos atliko L. Spohr due
Anapilio salėje. Puotos prane tą. Pabaigai visi trys muzikai
šėju buvo inž. G. Sakus. Jam pagrojo Godard “Serenadą”.
davus ženklą, gausūs dalyviai
Koncerto klausytojai labai
sustojo ir gausiais plojimais pa šiltai sutiko naujuosius muzi
sitiko jaunavedžius. Tėvai pasi kus gausiu plojimu, o rengėjai
tiko juos su tradicinėm simboli visus tris muzikus apdovanojo
nėm dovanom — duona, druska gėlėmis, neaplenkiant nė pra
ir vynu. Puotos metu, šalia nešėjos muzikės D. Deksnytėsįprastinių kalbų, buvo perskai Powell.
tyta daug sveikinimų nuo gimi
nių iš Lietuvos. Jausmingą kal y Informacinį žodį apie smuikibą pasakė jaunosios močiutė p. į ninkus tarė J. R. Simanavičius,
Vilimienė ir padeklamavo Braz o savo padėkas svečiams išreišdžionio eilėraštį. Visiems nuo/ kė abu smuikininkai ir jų glo
širdžiai padėkojo jaunavedys A. bėja A. Vingevičienė, kuri 12
Pacevičius lietuvių ir anglų kal metų rūpinosi jų atvykimu Ka
nadon.
bomis.

Toronto “Gintaro” ansamblis
nuoširdžiai dėkoja p. p. Bubuliams už vaišingą priėmimą sa
vo vasarvietėje. Grynas oras ir
skanus maistas sudarė gerą
nuotaiką pabendrauti, padai
nuoti pradedant naujus darbo
metus. Ansamblio repeticijos
vyksta pilnu tempu besiruošiant
Kanados Lietuvių Dienoms.
Spalio 17 d. “Gintaro” dainos
grupė atliks programą Toronto
ateitininkų ruošiamame Havajų
vakare. Lapkričio 21 d. vyriau
sia šokėjų bei dainos grupė
vyks i Montrealj . koncertui.
Gruodžio 18 d. “Gintaras” pa
kviestas atlikti dalį kalėdinės
programos “Civic Centre North
York”. Rengia Folk Arts Coun
cil.
T A. a. Povilo Jarašiūno atmi
nimui vietoje gėlių Antanas ir
Veronika Waitkai “TŽ” paauko
jo $20.
Juozas Sodaitls su šeima ir
Ignas Vaičeliūnas iš JAV pra
leido atostogas Toronte. Aplan
kė savo senus draugus: Praną
ir Bronę Serapinus, Stasį Jokū
baitį ir jo šeimą. Pastarasis pa
rodė daug gražių miesto įdomy
bių. Kaip veikėjas ir turintis
daug pažinčių miesto savivaldy
bėje, jis supažindino su miesto
burmistru Art Eggletonu, met
ropolinio Toronto pirmininku
Paul Godffrey jo raštinėje. Taip
pat buvo priimti tarybos nario
Ben Grys, kuris prašė atsiųsti
Čikagos miesto savivaldybės
priimtos rezoliucijos nuorašą
išlaisvinti iš komunistų nelais
vės Vytautą Skuodį. Žadėjo pa
našią rezoliuciją pravesti To
ronto miesto savivaldybėje.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
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GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Šv. Jono lietuvių kaniniu ko
misija nuoširdžiai dėkoja Bro
niui Vitkui ir Mečiui Andriuš
kevičiui už kapinėms parūpinimą laikinų vartų ir jų įstatymą.
Jie patys padengė ir susidariu
sias išlaidas.
Taip pat pranešama, kad nuo
spalio 6 d. kapinių vartai atida
romi 9 v. ryto ir užrakinami 6
v. vakaro. Pavasarį laikas bus
pakeistas.
Julius Strodomskis, aplankęs
“T. Žiburių” administraciją,
spaudai paremti paaukojo $100.
Jis yra senosios kartos ateivis,
gyvenąs Delhi, Ont, mieste, ak
tyviai dalyvaująs visuomeninia
me lietuvių gyvenime, uoliai
talkinąs lietuviškai parapijai.
Svečiai. “TŽ” redakcijoje
lankėsi Los Angeles Lietuvių
Dramos Sambūrio aktoriai —
Ema Dovydaitienė, Vincas Do
vydaitis ir Antanas Kiškis, lydi
mi torontiečiu Gertrūdos ir Val
terio Jocų. Jie visi yra “TŽ”
skaitytojai. — Atostogų proga
lankėsi Toronte ir Wasagoje
“Akiračių” redaktorius Henri
kas Žemelis. Lydimas Aug.
Kuolo, aplankė Anapilį ir “T.
Žiburius”.

A. a. Povilo Jarašiūno atmi
nimui vietoje gėlių Ona Račkus
paaukojo “T. žiburiams” $50.
Pranas Vizbaras iš Hamiltono
paaukoio “T. Žiburiams” Lietu
vos vėliavą ir $5.
A. a. Petronėlės Laureckienės
atminimui vietoje gėlių “TŽ”
paaukojo $30 J. O. Adomauskai;
$10: H. Kairienė, Z. P. Sakalai,
J. Stonkus.
A. a. Petronėlės Laureckienės
atminimui vietoje gėlių aukojo
“T. Žiburiams” $20: Marytė Ku
dirkienė; $10: B. Stonkus, K.
B. Lukošius, V. Vytas, V. Garnelienė, A. B. Arūnai, Alfonsas
Kairys, Jurgis Lingaitis, Vin
cas Dirsė, Marija Žilvitienė; $5:
E. Vindašienė, Joe Jurėnas, E.
Razokienė, Jonas Stonkus, Juo
zas Jauneika.
Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras “Aras” pakviestas atlikti
meninę programą Lietuvių Die
noje Klevelande š. m. spalio 31
— lapkričio 1 dienomis.
Lietuvių radojo programa
“Tėvynės prisiminimai”, kuriai
vadovauja J. R. Simanavičius,
išleido naują muzikinę plokšte
lę “Užaugau Lietuvoj”.

