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Kova nebaigta
Visais laikais lietuviai kovojo dėl savo tautos, dėl savo 

tėvynės likimo. Kovojo jie tada, kai Lietuva buvo laisva ir galinga 
valstybė, kovojo, kai ji vilko vergijos jungą. Ir dabar mūsą tautos 
kamienas neša vergijos jungą, kartu kovodamas už laisvės at
gavimą. Toje kovoje turi dalyvauti ir laisvojo pasaulio lietuviai. 
Ar jie visi prie tos kovos prisideda? Vienas Kanados lietuvis 
jaunuolis pasakė: “Jei Lietuva kariautu su Kanada, aš kovočiau 
Kanados pusėje”. Tuo jis parodė savo tautines nuotaikas. Lietuva 
su Kanada niekados nekariaus. Gali, būti tiktai atvejis, kad 
Kanada kare prisidės prie Baltijos valstybių išlaisvinimo. Tai 
būtų karas ne prieš Lietuvą, bet prieš Lietuvos pavergėją. Būna 
betgi atsitikimų, kai žmogus turi kovoti prieš savo tėvynę, kaip 
pvz. — gen. Eisenhoweris. Bet jis kovojo ne prieš Vokietiją, o 
prieš vokiškuosius nacius, kurie paskelbė karą Amerikai.

Mūsų jaunesnės kartos visuomenininkai pastebi, kad mes, 
laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai, permažai domimės savo 
tėvyne, savo tautos pagrindu. Daugiau rūpinamės, kaip pasi
dalinti surinktais pinigais, pirmenybėmis. Ką gauna paverg
tos Lietuvos kovotojai ir jų šeimos? Jie dažnai kenčia viso
kius persekiojimus namie, kalėjime ar kacete. Kenčia ir jų 
šeimos, dažnu atveju likusios be ekonominio aprūpinimo. Tie 
lietuviai pavergtoje Lietuvoje kovoja dėl žmogaus teisių, re
liginės bei tautinės laisvės, dėl žmoniškumo. O ko jie susilaukia iš 
laisvojo pasaulio lietuvių? Mes čia žarstome pinigus lietuvybės 
išlaikymui, bet gyvenimo praktika rodo ką kita. Jei iš penkių 
naujai sukurtų šeimų tik viena tėra lietuviška, jei ir lietuviai 
katalikai neberanda kelio į lietuvišką šventovę, o eina į svetim
taučių pamaldas, reiškia, kad mūsų lietuviškumas silpnėja. Per 
30 metų laisvajame pasaulyje lietuvių skaičius turėjo pad
vigubėti, bet tikrumoje jų skaičius sumažėjo: vieni nuėjo į kapus, 
kiti nuėjo pas indėnus — “mes kanadiečiai”, treti nuėjo pas 
svetimtaučius. Taip nueiname nuo lietuviško tako, nuteistame 
nuo savo tautos. Dr. A. Štromas sako: “Atsiskyrimas nuo Lietuvos 
sudarė išeivijoje tam tikrą pakankamumo iliuziją ir įsivėlė į 
grynai išeivišką, savanaudišką veiklą, kuri mažai turi reikalo su 
Lietuva, jos problemomis, bet kuri, savęs pateisinimo tikslu, 
laikoma patriotine. Tenka sutikti su kun. J. Šarausko mintimi, 
būtent: norint pateisinti save, kaip tautos kamieno šaką, pratęstą 
svetur, reikia atsisukti veidu j Lietuvą ir matuoti visus savo vei
ksmus ta nauda, tuo indėliu, kurį mes galime įd«į J bendrą lais
vės kovą, vykstančią šiandien Lietuvoje (“TŽ” 1981 m. 16 nr.).

Taip, reikia skirti lėšų išlaikyti lietuvybei laisvajame 
pasaulyje, bet dar labiau reikia remti tikruosius mūsų tautos 
kovotojus, kurie tą kovą veda pavergtoje Lietuvoje. Tuos 
kovotojus remia Religinė LK Šalpa, bet jos parama yra ribota, nes 
ištekliai maži. Kaikas siūlo rinkliavų atžvilgiu šią organizaciją 
pastatyti į pirmąją vietą, nes ji konkrečiai remia pavergtos 
Lietuvos žmones, kurie kovoja dėl žmogaus teisių, religinės bei 
tautinės laisvės, remia “LKB Kroniką”, kuria iškeliami okupan
tų ir jiems pataikaujančių lietuvių daromi nusikaltimai.

Kaikurie tautiečiai norėtų, kad Vasario 16 minėjimo proga 
oficialus kalbėtojas tik glostytų klausytojų širdis, neišdrįsdamas 
pasakyti tiesos žodžio. O tiesos žodžiai yra: daugiau dėmesio savo 
pavergtai tautai, nes nuo jos daugiausia priklauso mūsų tėvynės 
likimas. Padėkime pavergtoje Lietuvoje kovojantiems dėl 
žmogaus teisių, religinės bei tautinės laivės, žmoniškumo, nes ir 
okupantai jų viėno labiau bijo, negu 1000 alkoholikų. Prel. L. 
Tulaba pasakė, kad Lietuvą pasaulyje labiau išgarsino kan
kinamieji jos sūnūs ir dukros, negu Vytautas Didysis savo galybe. 
Jokia lietuvių knyga nesusilaukė tiek daug vertimų ir leidimų, 
kiek Sibiro lietuvaičių maldaknygė. JAV, Wach organizacijos pir
mininkė H. Sen pareiškė kad tikėjimo sujungimas su tautiniu 
sąjūdžiu Lietuvoje yra išugdęs bene vienintelį tikrai plataus 
masto rezistencinį sąjūdį visoje Sovietų Sąjungoje (“Drg.” 
1981.VI.24). Padėkime kovojantiems Lietuvoje ekonomiškai per 
Religinę LK Šalpą, nesididžiuokime, kad daug siuntinėlių išsiun
tėme į pavergtą Lietuvą savo artimiesiems. Menkas patriotizmas 
būtų, jei vyras savo žmonai nupirktų apsiaustą už keletą 
tūkstančių dolerių, o nieko neduotų savo pavergtos tautos 
reikalams. Lietuvoje yra mūsų tautos pagrindas, kurs kovoja dėl 
mūsų tėvynės likimo. Jie spręs reikalus, kai Lietuva bus laisva. 
Padėkime jiems. Ypač tai prisiminkime mūsų kovotojų dienos 
proga — Lapkričio 23-sios, kad mūsų kovotojai pavergtoje 
Lietuvoje nesijaustų vieni ir dabar. J. Vaičeliūnas

KANADOS ĮVYKIAI

Naujasis biudžetas
Finansų ministeris A. Mac- 

Eachenas pagaliau paskelbė 
gerokai pavėluotą biudžetą 
sekantiems metams. Nors bu
vo kalbama apie diržo susiver
žimą, biudžetinės išlaidos pa
sieks rekordinę $76,3 bilijo
no sumą. Skirtumas tik tas, 
kad naujajame biudžete defi
citą žadama sumažinti iki 
$10,5 bilijono. Socialiniams 
reikalams, į kuriuos yra įjung
tos pensijų, švietimo ir sveika
tos programos, teks $30,2 bili
jono. Krašto apsaugos išlai
dos padidinamos 18% iki $7 bi- 
lijnų, vykdant įsipareigojimus 
Š. Atlanto Sąjungai (nauji nai
kintuvai karo aviacijai). Pa
rama neturtingoms užsienio 
šalims nuo $1,2 bilijono pakils 
iki $1,6 bilijono, bet bus be
veik $500 milijonų sumažintos 
išmokos iš Kanados iždo pro

vincijoms. Jos daugiausia pa
lies sveikatos draudą, univer
sitetus ir kolegijas. Dėlto ka
nadiečių laukia beveik neiš
vengiamas provincinių paja
mų mokesčių padidinimas.

Į naują biudžetą yra įtrauk
tos federacinio pajamų mokes
čio reformos. Turtingiesiems 
kanadiečiams, kurie lig šiol 
specialistų pagalba surasdavo 
skyles pajamų mokesčio įsta
tymuose, jos, beveik visos bus 
uždarytos. Remiantis 1979 m. 
duomenimis, iš 150.000 tokių 
kanadiečių, kurių metinės pa
jamos prašoko $50.000, net 
3.000 nemokėjo jokio paja
mų mokesčio, o kiti tą paja
mų mokestį nuo $47,3 bilijo
no sumažino iki $13,8 bilijono. 
Į jų metinį uždarbį dabar bus 
įtrauktos tokios nuo pajamų 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seime Klevelande 1981 m. lapkričio 7-8 dienomis. Viršuje iš kairės: J. Gied
raitis, dr. K. J. Valiūnas, J. Laučka, prel. J. Balkunas, inž. r:;'.orskasjįŠVenecuelos; apačioje iš kairės (antras) T. Blinst- 
rubas, A. Balašaitienė, dr. K. J. Valiūnas, Pr. Razgaitis Nuotr. V. Bacevičiaus

Laiškas iš Vilniaus “T. Žiburiams”
Pavartę nevieną, nors ir per 

didžiausius vargus mus pasie
kiančius “Tėviškės Žiburių” nu
merius, žinome, kad esate ne
blogai informuoti apie mūsų 
gyvenimo tikrovę, kad Jus jau
dina Lietuvos reikalai. Proble
mų daug, jos sunkiai sprendžia
mos. Šiuo laišku norėtume pa
liesti mums skaudų reiškinį lie
tuviškoje išeivijoje.

Nesupraskite mūsų klaidin
gai. Pačioje Lietuvoje yra dar 
skaudesnių faktų ir reiškinių. 
Deja, nevienas lietuvis, anot 
V. Kudirkos, “dėl trupinio auk
so, gardaus valgio šaukšto”, dėl 
okupantų duosniai dalijamų pri
vilegijų bei menkos primityvios 
gerovės išduoda savo tautą. O 
ką jau bekalbėti apie gėdingą 
kaikurių lietuvių dalyvavimą 
savo tautos slopinime, persekio
jime bei rusinime.

Viską matome, viską skau
džiai pergyvename, bet esame 
bejėgiai, kol juos saugo raudo
nosios armijos dalys, Saugumas, 
milicija.

Jūs, “Tėviškės žiburių” lei
dėjai ir skaitytojai, turite spau
dos, žodžio, organizacijų, susi
rinkimų, streikų bei demonstra
cijų laisvę. Todėl ir kreipiamės 
į Jus, gyvenančius ne tarybinio 
fašizmo bei rusiško šovinizmo 
sąlygomis, ne tarybinės mafijos 
siautėjimo sąlygomis. (Mums 
keista, kad pasaulis dažnai 
smerkia ar baudžia Pietų Afri
kos rasistus, teisia vokiškuosius 
fašistus, o toleruoja patį di
džiausią tarybinį, socialistinį fa
šizmą).

Grįžtame prie pradėtos te
mos. Mums sunku suprasti, ko
dėl dalis (ypač senosios) lietuvių 
išeivijos remia Lietuvos oku
pantus, aštriausius mūsų tautos 
priešus. Nesvarbu, ar tai buvo 
Bimbos, Mizaros, Bonoskiai ar 
Ventos. . ., ar eilė kitų, leidžian
čių savo laikraščius, perspaus
dinančių iš Lietuvos parsidavė
lių straipsnius. . ., atvykstančių 
iš Niujorko, Čikagos, Toronto, 
San Paulo. . . Tai jie, atvykę į 
Lietuvą, mėgaujasi marioneti
nės vyriausybės dėmesiu bei 
globa, nemokamai naudojasi 
kurortais bei kitomis liaudžiai 
nepasiekiamomis gėrybėmis, 
bendrauja tik su partiniu elitu, 

o išvykdami dėkoja komunistų 
partijai — faktiškai už savo tė
vų žemės pavergimą, išnaudoji
mą, terorizavimą.

Negana to, jiems atviras ke
lias į tarybinę spaudą. Čia jie 
šmeižia ir kritikuoja šalių, ku
riose gyvena, politiką ir gyve
nimo būdą, o paskui lyg niekur 
nieko grįžta atgal ir toliau nau
dojasi, jų pačių žodžiais tariant, 
“supuvusio kapitalistinio pasau
lio” gėrybėmis. (Ar žino kas at
vejį, kad kas atvirai teisybę Va
karų spaudoje išdėstęs prieš 
Tarybų šalį galėjo sugrįžti ir 
toliau laisvai gyventi?).

Būtų dar pusė bėdos jei tuo 
viskas ir baigtųsi. (Kaip sako
ma, šuo loja o karavanas toliau 
keliauja). Deja, daugelis tų, pas 
mus vadinamųjų “pažangiečių”, 
sugrįžę į savo šalis, dirba Mask
vos agentais tikrąja to žodžio 
prasme. Tarybų valdžia nieko 
ir niekam veltui neduoda. Atsi
lyginti tenka pačiu niekšiškiau- 
siu darbu: šnipinėjimu, išdavys
tėmis, gerai finansuojamos pro
pagandos, agitacijos, terorizmo 
organizavimu. Visos priemonės 
geros, jei tik jos tarnauja tary
binės mafijos imperialistiniams, 
grobiamiesiems tikslams.

Nesinori tikėti, kad kaikurie 
mūsų tautiečiai sąmoningai ta
po savo tautos priešų talkinin
kais. Dauguma jų, išvykę dar iš 
carinės Rusijos nuskurdintos ar 
po to sunkiai besikuriančios 
Lietuvos, — beraščiai ir be
moksliai, patyrė sunkią bei var
ganą išeivio dalią. Kova už būvį 
vertė juos burtis ir organizuotai 
veikti prieš kapitalistinį išnau
dojimą.

Mes suprantame, kad žemėje 
nebuvo, nėra ir vargu ar gali 
būti ideali santvarka. Visais 
amžiais vyko ir vyks kova prieš 
išnaudojimą ir pažangiuosius 
žmonijos idealus. Tačiau kaip 
paradoksiškai mums atrodo da
lies mūsų išeivijos kova už savo 
tautos pavergimą, išnaudojimą, 
persekiojimą! Ilgametės rusų 
propagandos, agitacijos, bei 
augščiausio laipsnio demagogi
jos užliūliuoti kaikas ir dabar 
turbūt dar tiki, kad kovoja už 
pažangą, už darbo žmonių reika
lus pasaulyje ir Lietuvoje.

Mums įdomu, kodėl jie nepa
tikėjo gausiu Lietuvos inteli
gentų būriu, papildžiusiu senąją 
išeiviją po Antrojo pasaulinio 
karo?! Pergyvenę nors ir trum
pą tarybinę okupaciją, jie bu
vo perpratę šio pavergiančio bei 
nužmoginančio režimo esmę. Ar 
nepažiūrėjo jie iš augšto į neiš
silavinusią senąją išeiviją bei 
vieną kitą ir labiau išprususį jų 
veikėją? Ar buvo jieškota kon
taktų, ar buvo bandyta plačiau 
išaiškinti kokį rojų atnešė Lie
tuvai ir kitoms tautoms raudo
noji armija?

Mūsų mažai tautai (o ir žmo
nijai) yra iškilusi didelė grės
mė. Ji tiesiog piršosi palygina
ma su mūsų genialiojo Čiurlio
nio paveikslu, kurį S. Nėris 
taikliai pavadino (virš pasaulio) 
“skrenda neganda juoda”. Šiai 
grėsmei nugalėti reikalingos vi
sų tautų (ypač pavergtųjų), visų 
mūsų tautiečių pastangos.

Ši kova šventa! Dėl jos turi
me pamiršti savo susiskaldymą, 
savo asmenines ambicijas. O 
tiems, kurie sąmoningai užmer
kę akis bei užmigdę sąžinę ir to
liau išeivijoje rems tarybinį re
žimą, siūlome labai gerą, krikš
čionišką priemonę. Siūlome iš
vystyti savo šalyse judėjimą šū
kiu — ištremti Maskvos agen
tus į jų liaupsinamą socialistinį 
“rojų”, kad kuo greičiau ir ar
čiau priartėtų prie savo idealo. 
Maskva ' neturėtų prieštarauti, 
nes praturtėtų aktyviais komu
nizmo statytojais. (Mat jų daug 
praranda išsiųsdama įvairiausių 
“specialistų” pavidalu į “atsi
liekančias” Azijos bei Afrikos 
šalis). Vietoj jų mainais parei
kalauti tarybiniuose kalėjimuo
se, lageriuose bei tremtyje besi
kamuojančius Lietuvos ir kitų 
tautų kovotojus už demokratiją, 
už elementariausias žmogaus 
teises bei laisves, kovotojus 
prieš demagogiją, korupciją, 
planingą chaosą.

Tarsi girdime Jūsų priešta- 
riavimą ar baimę trėmimais su
panašėti su tarybiniu režimu. 
O.mes teigiame, kad nėra pavo
jaus supanašėti. Jie trėmė ne
kaltus žmones kančiai ir mir
čiai, o mes tik siūlome padėti

(Nukelta į 3-čią psl.)

Pasaulio įvykiai
AMERIKA ANTRĄ KARTĄ IŠBANDĖ ERDVIŲ LĖKTUVĄ “KO
LUMBIJA” su astronautais R. Truly ir E. Eagle. Numatytas orbi
tas aplink Žemę beveik dvigubai sutrumpino vieno elektros gene
ratoriaus sugedimas. Nors “Kolumbija.” turėjo du kitus normaliai 
veikiančius generatorius, skrydžio vadovai nutarė atsisakyti gali
mos rizikos. Lėktuvas po dvi paras, šešias valandas ir 13 minučių 
trukusio skrydžio nusileido Kalifornijoje, Edwards karo aviacijos 
bazėje. Tai dar vienas amerikiečių technikos laimėjimas, leisian
tis gerokai sumažinti bandymų erdvėse išlaidas. Tikimasi, kad “Ko
lumbija”. galės atlikti visą šimtą pakartotinių skrydžių, šiuo lėk
tuvu orbiton bus galima nugabenti satelitus, kuriems seniau iššauti 
reikėdavo atskirų raketų, žemėn bus galima parsivežti savo užda
vinį jau atlikusius ar sugedu-*
sius satelitus. “Kolumbijos” 
skrydį šį kartą atidžiai sekė ka
nadiečiai, nes lėktuvas pirmą 
kartą turėjo Kanadoje supro
jektuotą ir pagamintą mechani
nę 50 pėdų ilgio ranką. Ateity
je ji iškels iš lėktuvo atsivežtus 
krovinius, paims iš orbitos no
rimus parsivežti, šio skrydžio 
metu buvo sėkmingai išbandy
tas mechaninės rankos iškili
mas iš lėktuvo bei jos lanksty
masis numatytiems uždaviniams 
atlikti. Kanada jau yra gavusi 
užsakymus pagaminti dar tris 
tokias mechanines rankas ki
tiems JAV erdvių lėktuvams.

Tautos šventė
Lenkijoje pirmą kartą po 36 

metų viešai buvo paminėta ne
priklausomybės šventė, susieta 
su 1918 m. lapkričio 11 d., kai 
Lenkija vėl tapo nepriklauso
ma valstybe. Šį kartą į šventės 
iškilmes įsijungė ir komparti
jos atstovai, nors nepriklauso
mybę Lenkijai užtikrino sovietų 
Raudonosios Armijos sutriuš
kinimas 1921 m., pasiektas mar
šalo J. Pilsudskio. “Solidarumo” 
unija jo vardu netgi išdrįso pa
vadinti laivų remonto įmonę 
Gdanske, jos vartus papuošda- 
ma ereliu — nepriklausomos 
Lenkijos herbu. Pačioje Varšu
voje buvo prisiminta nepriklau
somybės Lenkijai II D. kare sie
kusi pogrindžio armija, kurios 
pastangas užgniaužė Sovietų Są
jungos užkrautas komunistinis 
režimas. Tos armijos vado var
du buvo pavadintas vienas til
tas. Jeigu toliau bus žengiama 
šia kryptimi, lenkai pradės vie
šai prisiminti ir Katyne 1940 m. 
sovietų sušaudytus savo kari
ninkus. Jau dabar pasigirsta 
balsų, kad 15.000 nužudytų ka
rininkų reikėtų pastatyti pa
minklą.

Ruošiasi teismui
Trijų asmenų karinis tribu

nolas Kaire( lapkričio 24 d. pra
dės prez. A. Sadato žudikų bylą. 
Jo nužudymu oficialiai buvo ap
kaltinti keturi suimti atentati- 
ninkai, o 20 kitų egiptiečių bus 
teisiami kaip suokalbio dalyviai. 
Jiems visiems gresia mirties 
bausmė. JAV su Egiptu pradė
jo dvi savaites truksiančius 
bendrus kariuomenės manevrus 
“Bright Star ’82”, kuriuose da
lyvauja apie 6.000 amerikiečių 
karių. Dalis jų buvo išlaipinti iš 
transportinių lėktuvų Egipto 
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aerodromuose, o parašiutininkų 
daliniai net su sunkvežimiais ir 
patrankomis nusileido parašiu
tais vakarinio Egipto dykumoje. 
Manevrais prez. R. Reaganas 
nori sustiprinti naujo prez. H. 
Mubarako poziciją ir kartu per
spėti karingąjį Libijos diktato
rių pik. M. Gaddafį, kad jis ne
pradėtų prieš Egiptą nukreip
tų savo avantiūrų. į karinius 
manevrus taip pat yra įjungtas 
Sudanas, Somalija ir Omanas, 
kur JAV pasiuntė 2.000 savo 
karių, didžiuosius “B-52” bom
bonešius.

Keista taktika
Izraelio karo aviacijos lėktu

vai buvo įskridę į Saudi Arabi
ją beveik 100 mylių ir priartė
ję prie Tabuko aviacijos bazės. 
Sį kartą juos pasitiko Saudi 
Arabijos naikintuvai ir be susi
šaudymo išlydėjo atgal. Vašing
tonas patvirtino, kad Izraelio 
lėktuvai tą dieną du kartus pa
žeidė Saudi Arabijos teritoriją. 
JAV ambasadoriui S. Lewis Tel 
Avive buvo įsakyta pareikalauti 
oficialaus Izraelio vyriausybės 
pasiaiškinimo. Skraidymus virš 
Saudi Arabijos Izraelis buvo su
stabdęs pastarųjų vienerių me
tų laikotarpyje. Dabar juos stai
ga atnaujino kaip tik šešių ara
bų šalių konferencijos išvakarė
se, kai arabų taryba rūošėsi 
svarstyti apsaugos reikalus. Lig 
šiol Izraelio lėktuvų nesustab
dydavo Saudi Arabijos naikin
tuvai. Dabar imamasi griežtes
nės taktikos, matyt, dėl prez. 
R. Reagano parduodamų ginklų 
už $8,5 bilijono. Persijos įlan
kos šalių konferencija nutarė 
įsteigti bendrą rinką.

Atsilygina darbu
Komunistinis Vietnamas už 

karinę bei ekonominę paramą 
Sovietų Sąjungai ir jos sateli
tams pradėjo atsilyginnti darbo 
jėga. Apie 50.000 vietnamiečių 
jau dirba Sovietų Sąjungos, R. 
Vokietijos ir Bulgarijos fabri
kuose. Pagal penkerių metų pla
ną į tuos atsilyginimo darbus 
bus įjungta 150.000 vietnamie
čių. Vietnamo skola Sovietų Są
jungai ir jos blokui siekia $1,6 
bilijono. Oficialiai skelbiama, 
kad vietnamiečiai į sovietinius 
fabrikus sunčiami mokymosi 
tikslu. Vietnamas užsieniui jau 
yra skolingas $3 bilijonus. Vien 
tik metinės skolų palūkanos sie
kia $240 milijonų.
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Kai valdžia siautėja.

“Atžalos neauga ant nudžiūvusių medžių...”
Prancūzės Mireille Lucault knyga apie gyvenimą Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje 1965-1973 m.

Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui Jo Ekscelencijai 
Liudvikui POVILONIUI 
Nuorašai: vyskupams ir vysku
pijų valdytojams

Lietuvos katalikų pareiškimas
Esame susirūpinę ir sujaudin

ti vienintelės Kauno kunigų se
minarijos s u n k i a . padėtimi. 
Mums žinoma, kad praeitų me
tų rudenį Į Kauno kunigų semi
nariją nebuvo priimta 17 kandi
datų. Juos atmetė ne kunigų se
minarijos vadovybė, bet Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinis. 
Buvo pašalintas IV kurso Telšių 
vyskupijos klierikas Aloyzas 
VOLSKIS. Jis pašalintas tam 
pačiam Įgaliotiniui liepus, o ne 
kunigų seminarijos vadovybei 
nutarus. Taip civilinė vyriausy
bė ėlgėsi su kunigų seminarijos 
kandidatais ir auklėtiniais per 
visą pokario laikotarpį.

Mes skaitome tarybinėje 
spaudoje, girdime per radiją ir 
televiziją, o kartais mums aiški
na lektoriai, kad tarybinė val
džia nesikiša į Bažnyčios vidaus 
reikalus. Jei taip, tai kodėl val
džia nustato, ką į kunigų semi
nariją priimti, kiek priimti, ką

Sovietinėje
Kai mokytojai tampa persekiotojais

Antašava (Kupiškio raj.). 1981 
m. sausio 25 d. Aritašavoje buvo 
laidojamas tragiškai žuvęs ber- 
niųkąs. Bažnyčioje prie karsto 
garbės sargyboje stovėjo 4-B 
klasės mokinės. Kapinėse' VIII 
kl. mok. Virginija LUKOŠEVI- 
ČiŪTĖ paskaitė religinio turi
nio eilėraštį.

Netrukus po laidotuvių mo
kyt. DLUTSKIENĖ, išsikvietusi 
mok. LUKOŠEVIČIŪTĘ į mo
kytojų kambarį, iškoliojo ją ne
cenzūriniais žodžiais. Įsikarščia
vusi mokytoja šaukė: “. . . žemi
ni tarybinės mokyklos garbę, 
parašysim blogą charakteristi
ką ir tu niekur neįstosi!”

Duotą pažadą mokyt. DLUTS- 
KIENĖ ištesėjo. Mokinei išduo
toje charakteristikoje įrašyta: 
“(. . .) joje nesusiformavo ma
terialistinė pasaulėžiūra”.

Garliava. 1981 m. vasario 21- 
26 dienomis Garliavos I-sios 
vid. mokyklos direktorius NAU
SĖDA tardė X kl. mok. Vytau
tą GLUOKSNĮ. Direktorius ne
apkentė, kodėl mokinys groja 
vargonais ir gieda bažnytiniame 
chore. V. GLUOKSNIS, norėda
mas laisvai, niekieno nevaržo
mas praktikupti tikėjimą, para
šė pareiškimą, jog išstoja iš 
komjaunimo.

Kovo '16 d. Vytautas 
GLUOKSNIS ir jo sesuo BIRU
TĖ (taip pat dešimtokė)'buvo 
nuvežti į Kauno raj. komjauni
mo komitetą. Sekretorius MIŠ
KINIS stengėsi atkalbėti moki
nius nuo-dalyvavimo religinėse 
apeigose, neišstoti iš komjauni
mo ir nežaloti sau ateities. Vy
tautas ir Birutė GLUOKSNĮAI, 
ilgai nelaukdami, pateikė abie

Canadian &rt ^Memorials; Xtb.
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 
pasirinkimq pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Ngmų telefonas 278-4529

atmesti, ką iš seminarijos paša
linti?

Mes, tikintieji, savo aukomis 
išlaikome kunigų seminariją. 
Mūsų šeimos duoda kunigų se
minarijai kandidatus. Jie yra 
gražiausi šeimų žiedai. Mes ne
galime abejingai žiūrėti, kai yra 
varžoma normali kunigų semi
narijos veikla. Be to, vis daugė
ja parapijų be klebonų. Pasiro
do, kad kunigų stokojama ne 
dėl pašaukimų trūkumo.

Todėl prašome ir drįstame 
reikalauti, kad Jūs, mūsų Gany
tojai, padarytumėte viską, kad 
visi norintieji bei tinkami kan
didatai galėtų mokytis kunigų 
seminarijoje.

Mes, tikintieji, Jus ir kunigų 
seminariją visokeriopai remsi
me.

Po šiuo pareiškimu pasirašė 
tikintieji: Skaudvilėje — 626, 
Kvėdarnoje — 310, Upynoje- 
Girdiškėse — 401, Kaltinėnuo
se — 330, Varsėdžiuose — 138, 
Varniuose — 377, Lauksodoje 
— 167, Luokėje — 407, Viešvė
nuose — 413, Šilalėje ir Tūbinė
je — 2746, Telšių katedroje — 
4925. Pasirašiusiųjų sąrašas ne
pilnas.

(Iš “LKB Kronikos” 49 nr.).

mokykloje
jų vardu naują pareiškimą ir 
komjaunimo bilietus. Mokyklos 
komjaunimo organizacija juos 
dar laikė savo bariais, bet ruo
šiamasi išmesti. Mokslo metų 
pabaigoje abiejų mokinių elge
sys buvo įvertintas nepatenkina
mai.

1981 m. balandžio' 21-22 d. 
Garliavos I-sios vid. mokyklos 
direktorius NAUSĖDA tardė 
Daivą NAIKELYTE (IX kl.) ir 
Mindaugą BABONĄ (IX kl.). 
Direktorius įtikinėjo, kad mo
kiniams draudžiama dalyvauti 
religinėse apeigose. Be to, pa
grasino, jei jie nepasitaisys, 
perduos Saugumui.

1981 m. gegužės 28 d. Garlia
vos I-je vid. mokykloje atvykęs 
saugumietis tardė mok. Mindau
gą BABONĄ (IX-kl.) ir mok. 
Antaną SUTKAITĮ (IX kl.). Po 
dvi valandas trukusio tardymo 
minėtus mokinius išsivežė į 
Kauno Saugumą ir ten išlaikė 
2,5 valandos. Čia mokinius gąs
dino uždarysią į požemius, per- 
duosią i koloniją ir pan. Min
daugui BABONUI pasiūlė bend
radarbiauti su KGB, bet moki
nys griežtai pasipriešino, saky
damas, jog niekados taip nepa
darysiąs.

1981 m. balandžio 21 d. Gar
liavos I-sios vid. mokyklos kom
jaunimo komiteto posėdyje di
rektoriaus pavaduotoja BEIT- 
NARIENĖ ir ateistinio sekreto
riaus vadovė mokyt. PETRUŠE
VIČIENĖ, dalyvaujant direk. 
pav. NEIMANTUI, tardė kom
jaunimo komiteto narius, ar šie 
tiki Dievą. Iš 20 mokinių 18 pa
sisakė tikį. Dvi mergaitės iš ko
miteto buvo pašalintos.

(Iš “LKB Kronikos” 49 nr.).

Šių metų pavasarį Prancūzi
joje išėjo knyga “Le gui ne, 
pousse pas sur les a r b r e s 
morts”, kuri verta platesnio lie
tuvių dėmesio. Jos autorė yra 
gyvenusi Lietuvoje, Sov. Są
jungoje ir įžvalgiai stebėjusi te
nykštį gyvenimą nuo 1965 iki 
1973 metų.

Būdama diplomatinėje Pran
cūzijos tarnyboje, ji turėjo 
progų lankytis Vilniuje ir susi
pažinti su jaunu lietuviu, su ku
riuo vėliau susituokė bei sukūrė 
šeimą. Civilinės sutuoktuvės 
įvyko Vilniuje, neturint visų 
reikalaujamų dokumentų. Pa
žįstamų žmonių dėka buvo nu
galėtos visos kliūtys, bet kai rei
kėjo įsiregistruoti kaip gyven
tojai, atsirado dideli sunkumai.

Kurį laiką ji gyveno Vilniuje 
priva’čiai pas p. Labanauskienę, 
negalėdama gauti darbo. Vėliau 
su vyru (nemini pavardės) per
sikėlė į Maskvą, kur pavyko nu
galėti įsiregistravimo kliūtis ir 
gauti vertėjos darbą. Vyras tu
rėjo valdinę stipendiją siekti 
mokslinio kandidato laipsniui.

Autorė pirmo kūdikio susi
laukė vienoje Vilniaus ligoninė
je, kuri jai paliko pasibaisėtiną 
įspūdį grubiu patarnavimu ir 
neįprasta tvarka. Dėlto ji važia
vo Prancūzijon, kai atėjo laikas 
išvysti pasaulį antram kūdikiui. 
Grįžusi Maskvon, ji kurį laiką 
dirbo vertimų įstaigoje, bet so
vietinis gyvenimas jai buvo sve
timas ir svajojo grįžti Prancūzi
jon su vi$a šeima. Laukdama 
trečiojo kūdikio, ji pasirūpino 
viza kelionei į Prancūziją. Lai
kinę vizą gavo ir jos vyras lietu
vis, nes reikėjo lydėti žmoną su 
dviem mažais vaikais. Abu išvy
ko legaliai, bet šį kartą nuspren
dė negrįžti ir pradėti naują gy
venimą Prancūzijoje.

Apie Lietuvą
Autorė minėtoje knygoje 

daug rašo apie Lietuvą, paste
bėdama nemažai būdingų daly
kų. Pavyzdžiui, būdama Vilniu
je vasaros metu' Valakampių 
paplūdimyje, išgirdo jaunuo
lius, kalbančius ispaniškai, ir 
paklausė savo bičiulius kodėl 
lietuviai taip daro. Bronius Var- 
nas jai paaiškino, jog tai išei
vių vaikai, grįžę iš užsienio. Esą, 
kai atėjo rusai, daug lietuvių 
pasitraukė į JAV-bes, P. Ame
riką ir kitur. Kaikurie jų užmir
šo savo gimtąją kalbą.

Ta proga autorė supažindina 
skaitytoją su Lietuvos likimu.II 
D. karo metais. “Lietuva tapo 
pereinamuoju kraštu” — rašo 
autorė. Mažas kraštas pateko į 
dviejų milžinų reples, iš kurių 
bandė išsilaisvinti ir dėlto labai 
nukraujavo (mini Jono Avy
žiaus kūrinį “La grande Saig- 
nee”, išleistą Editions Club Di
derot). Esą Lietuva buvo vokie
tinama ir sovietinama. Prisidėti 
prie vienos kurios pusės reiškė 
priimti jos idėjas ir tapti prie
šu kitos. Reikėjo gintis ginklu 
net ir tada, kai karas buvo pasi
baigęs.

Autorė mini Krastupėnų tur
gavietę, kurioje buvo suguldyti 
nužudyti partizanai, kovoję 
prieš “raudonuosius”. Esą Inga 
Trimanienė praėjo pro savo sū
naus Anzelmo lavoną, nepasu
kusi nė galvos jo pusėn. Mat, 
vargas tiem, kurie atpažindavo 
lavonus. I. Trimanienei reikėjo 
išgelbėti kitus — Ričardą ir Žil
viną. . . Tai sakydama, autorė 
pastebi, kad tai galbūt nebuvo 
Krastupėnuose, kad tai nebuvo 
Inga Trimanienė, bet tai buvo 
kažkur ir kažkas. . .

“Žodynas sako, jog Lietuva 
tapo Sov. Sąjungos dalimi . . . 
metais. Bet tai nebuvo taip pa
prastas dalykas kaip atrodo, 
žodžiai yra tušti ir neišreiškia 
vidinio skausmo, taip akivaiz
daus. Apie tai nekalbama arba 
labai mažai. Nedraskomos se
nos žaizdos, kaip tai daro elge
tos, kad jos neužgytų. Išlaiko
mas orumas, o gailestis niekad 
nebuvo laikomas geru jausmu. 
Kai kalbama, jaučiama, kad žo
džiai yra mirę ir kad jie jau 
nebepažadina draskančių atgar
sių” (55 psl.).

Autorė jautriai kalba ir apie 
sibirinius trėmimus. Išklausiu
si Broniaus pasakojimo ji taria: 
“Nejaučiu gailesčio,' bet atsi
bundu, išeinu iš žodyno. Istori
ja neviską pasako. Istorija ne
kalba apie rytmečio baimę, dū
žius į duris, kelionę Sibiran. Is
torija tų, kurie tapo nugalėto
jais, kalba apie prieš juos ko
vojusių gėdą” (t. p.).

Lankydamasi Paryžiuje, auto
rė susitinka savo pažįstamus, 
kurie ją klausinėja apie Sov. 
Sąjungą ir jos vedybas.

— Taigi, tu atveži mums ru
są!

— Niekad taip nesakykite, 
gerai? Jis nėra rusas. Lietuva 
yra mažas kraštas, priklausan
tis Sov. Sąjungai, bet lietuviai 
lieka lietuviais.

— Ar jie skirtingi?
— Kaip prncūzai nuo ispa

nų.
— Bet juk jie kalba ta pačia 

kalba, ar ne?
— Lietuva yra šalis, turinti 

savo kultūrą, .savo kalbą, savo 
tradicijas. Būti Sov. Sąjungos 
dalimi nereiškia būti rusais. . .

— Atsiprašau.
— Tai nieko. Aš gerai žinau, 

kad kada nors, jei bus proga, 
man žmonės sakys, jog mano 
vyras “panašus į rusą”, bet tai 
nesusipratimas. Juk žinai, žmo
nės visuomet įieško panašumų. 
Kai žino, kad tas ar kitas yra 
ano sūnus-, įžiūri tėvo nosį arba 
jo šypseną (62 psl.).

Būsimo vyro tėviškėje
Prancūzė, jausdama savo bū

simo vyro tėvų nepalankumą 
jos vedyboms, nuvyko į jo tė
viškę. Ten ji pajuto svetimumą. 
Motina tylėjo, bet savo oria lai
kysena rodė nepritarimą, o tė
vas pasirodė esąs palankesnis 
Autorė rašo:

“Man kalbos barjeras niekad 
nepakils virš kasdieninės varto
senos (tėviškėje kalbama tik lie
tuviškai, retai kada rusiškai — 
tik jaunimas, priverstas išmokti 
miestelyje). ... Ar šis senas na
mas, apie kurį plazda pavasaris, 
kada nors parodys nuoširdų 
svetingumą ir priderančią vie
tą prie stalo?” (83 psl.).

Išreiškusi asmeninius savo 
jausmus, autorė pasakoja apie 
tetą Ramunę, kuri atvyksta iš 
Amerikos aplankyti savo tėviš
kės po daugelio metų. Ji su da
limi šeimos pasitraukė iš Lietu
vos, grįžtant rusams ir gau
džiant jų patrankoms. Įsikūrė 
laisvės šalyje Amerikoje su vil
timi grįžti, kai sovietai pasi
trauks ir Lietuva vėl atgaus tik
rąjį savo veidą. “Daugelis už 
tai kovojo ir, nenorėdami pripa
žinti savo pralaimėjimo, išvyko, 
kad išvengtų bausmės bei Sibi
ro. Jie išvyko nežinomybėn. .Ir 
tai buvo ne »bado emigracija, 
bet bairhės ir išlikimo instink
to” (83 psl.).

Pasak autorės, lietuviai išei
viai sudarė savo židinius, kolo
nijas, rado savo kunigus, kaip 
Kaulakis iš Panevėžio, suglau
dino savo eiles, stengdamiesi iš
laikyti gimtąją kalbą, papro
čius, vengdami mišrių vedybų. 
Tačiau po daugelio metų viskas 
pradėjo keistis, ypač . jaunojoj 
kartoj.

“Vaikai, kurių tėvynė tėra 
gyvenamasis kvartalas, jaunuo
liai, kurių šalis tėra universite
tas, — žino, kad galėjo gimti ki
tur, bet to ‘kitur’ jie nepažįsta 
ir laiko tartum legenda. Kaiku- 
rių lūpose jau skamba anglo
saksiški garsai. Ir jeigu jie pa
daro ką nors reikšmingo pasau
liniu mastu, nepaisant jų pavar
džių su galūnėmis as, is, ius, ku
rios juos šiek tiek išskiria, argi 
nesakoma, kad tai ‘amerikie
čiai’. . . Joana Shimkus, Geru
laitis. . .”

Esą išeiviai sudarė vyriausy
bę tremtyje (matyt, turi galvoje 
VLIKą, Pr. G.), kuri radijo ban
gomis palaikė viltį pasilikusių 
Lietuvoje. Pastarieji esą kovo
jo prieš sovietinį režimą, nusa
vinusį žemes ir įvedusį kalcho- 
zus. “Iki penkiasdešimtųjų me
tų ‘miško broliai’, kitų vadinami 
‘banditais’, vedė beviltišką, sa
vižudišką kovą. Kovojo molinis 
puodas prieš geležinį. Neapy
kanta. Išdavimas. Buvo suimti 
ir pasmerkti mirčiai. Tuomet 
byla buvo baigta. Jei nuleido 
rankas, tai dėlto, kad nebuvo 
kitos išeities. Tarp žuvusių bu
vo didvyrių, apie kuriuos nie
kad nebus šnekama. Kalbama 
tiktai apie didvyrius, kurie ko
vojo už ‘gerą’ bylą. Kiti tėra nu
galėtieji. Jų gerumas nepripa
žįstamas, nes jų tikėjimas ir ko
va nebuvo geri nugalėtojo aky
se. Riteriškumas nebėra toks, 
koks buvo seniau ...” (8 psl.).

Lietuvoje likusių žmonių vil
tys buvo palaikomos radijo ban
gomis iš užsienio, bet palengva 
jos geso, ir pagaliau žmonės įsi
tikino, kad dalykai nebepasi
keis. Tada jie grįžo prie plūgų.

Atėjo užsieninių siuntų laiko
tarpis. Prasigyvenę išeiviai jau
tė pareigą šelpti pasilikusius ir 
siuntė drabužių siuntas, apmo
kėdami net muitą. Kaikurie ga
vėjai mokėjo iš to padaryti pi
nigą juodojoje rinkoje.

Vilniaus orauostyje
Prancūzė autorė, aprašiusi 

savo vizitą būsimo vyro tėviškė
je, kur buvo kalbama apie tetos 
atvažiavimą iš Amerikos, vaiz
džiai pasakoja apie išeivių lau
kimą bei sutikimą Vilniaus ora
uostyje.

“Šis orauostis tikriausiai nie
kad nėra matęs tokios spūsties. 
Ūžte ūžė kalbos šeimų, besisten
giančių slėpti savo nerimą. Jos 
buvo susigrupavusios ir visos 
nekantriai laukė netikėtai grįž
tančių. Visos jos išgyveno tas 
pačias kančias, bet kiekvienas 
manė esąs labiau paliestas nei 
kitas. Jie vėl pamatys ‘savo’ 
Amerikos lietuvį —.grįžta sū
nus palaidūnas. Tačiau šis pas
tarasis niekad nebebus šio kraš
to žmogus. Ten, ikažkur virš 
aštuonių tūkstančių metrų, 
Maskva-Vilnius linijoje Tupo- 
levo lėktuve keleiviai sėdėjo ty
lūs su virpančiomis širdimis. 
Kaikurie akių vokuose jautė 
dilginimą. Kažkur, žemiau jų, 
buvo senoji jų tėvynės siena, jų 
šaknų žemė. Jie buvo paskuti
niai iš savo giminės, kurie čia 
galėjo dar kaiką rasti ar bent 
jieškoti. Kas kita jų vaikai — 
jie nebejieškos savųjų, nebent 
tiktai pasakojimų aplinkos. Ke
leiviai tylėjo lėktuve, kur kris
talizavosi liūdnas džiaugsmas, 
neparodomas išorėje. Jie žinojo, 
kad nebėra tokie patys ir kad 
kiti taip pat skirtingi. Niekas 
nesustingo laiko tėkmėje. Kaip 
jie jausis, kaip susitiks? Juk net 
drauge . gyvenant nejučiomis 
tolstamą nuo vienas kito, eina
ma skirtingomis kryptimis. Šiuo 
atveju nutolimas buvo ne tiek 
rėžiantis, kiek fatališkai priva
lomas. . .

Lėktuvas pagaliau sustojo. 
Tai buvo sunkiausias momen
tas. Nekantrumas pasidarė tie
siog nepakeliamas. Laukta dau
giau kaip dvidešimt metų, ir ne
buvo įmanoma pakelti to laiko, 
kuris dar nusitiesė iki laiptų 
pristūmimo bei durų atidarymo. 
Po to prasiveržė stiprus šauks
mas iš visų krūtinių. Paprastas 
pasisveikinimas ir kartu išlieji
mas ilgų metų skausmo, išreiš
kimas ilgo kentėjimo. Ta proga 
formalumai turėjo būti‘supras
tinti, nes tvarkos prižiūrėtojai 
buvo bejėgiai suvaldyti minią, 
kurios dalyviai nebemojavo gė
lių puokštėmis, bet laikė jas 
priglaudę prie savęs, pasiruošę 
pulti glėbin. Jie apsikabino, ne
jausdami, kad tuo momentu bu
vo lyg apmarinti, nieko nebe
jautė, nes įvyko tiesiog neįtiki
mas dalykas. Šen bei ten stipriai 
aidėjo juokas arba byrėjo tylios 
ašaros. Iš atsivežtų krepšelių 
ėmė šampano stiklus (šampa
nas buvo rusiškas, bet vistiek 
dirgino) . Gyveno džiaugsmu”.

“Aš pasitraukiau į šalį, ir nie
kas nekreipė dėmesio į mane. 
Buvau vienintelė, nepasimetusi 
laike. Visa eilė taksių susodino 
minią grupėmis į savo vidų, kur 
siauroje erdvėje gląudėsi vieni 
prie kitų, gyveno jausmu ir pa
lengva pradėjo tikėti, kad tai 
realybė. Buvo tikri, kad nebe- 
sapnavo. Tai nebuvo vakar, tai 
atsitiko prieš dvidešimt metų, 
tai buvo sugrįžimas iš toli. Kad 
galima būtų tikrai kalbėti, rei
kia pažinti vienas kitą tokį koks 
dabar yra, reikia rasti naują 
bendruomenę. Dėlto reikėjo 
jieškoti. Jie buvo tikri, kad visą 
laiką vienas kitą mylėjo. Visi 
jautė tobulybę, kurią teikia nu
tolimas. Jie vienas kito jieškojo 
ir palengva rado” (86-87 psl.).

Knygos autorė, lyg ir užbaig
dama savo įspūdžius apie atvy
kusius išeivius paviešėti keletą 
dienų Lietuvoje, rašo:

“Aš žinojau, sėdėdama ant 
nuošalaus suolo, kad visų 
džiaugsmas negalėjo būti pil
nas. Šiandieną jie atvyko, ir ri
botas laikas slinko palengva. 
Dažnai laimės laukimas yra ma
lonesnis kaip pati laimė; tai pa
žadas. Po to susiduriama su ne
tobulumu — vaikas baigia sal
dainius ir prasideda kasdieny
bė. Baigta! Pradžioje atrodo dar 
laikai ant pirštų truputį byran
čio smėlio, bet netrukus viskas 
pasidaro miglota, tolima. Šian
dieną visi jie džiaugiasi, bet jau 
rytoj galvos: ‘jie grįš. . ,’ Nega
lės jų sulaikyti. Kiti galvos: 
‘reikia grįžti!’ Ir negalės būti 
kitaip. Jų ateitis yra kitur. Nė 
nekalbėkime apie jų dabartį. 
Šios kelios dienos yra išimtos 
iš visos chronologijos. Net ne- 
Hnkėtina jiems čia pasilikti. Tai 
būtų perdaug skaudus dalykas” 
(88 psl.).

(Bus daugiau)

MYLIMAI MOTINAI
EMILIJAI KERŠIENEI

mirus, jos dukroms — BIRUTEI ir RAMUTEI bei 
giminėms reiškiame gilią užuojautą —

J. K. Bartkai • J- L Bartkai
R. L. Konteniai A. Paulius

A. D. Dronsatavičiai ir šeima

MYLIMAI DUKRAI
A+A 

Rosvitai MacCoil 
mirus,

reiškiame nuoširdžių užuojautų jos tėvams HERTAI 
ir STASIUI GAILEVIČIAMS bei kartu liūdime —

Lietuvos Kankinių 
parapijos choras

Brangiai žmonai ir rūpestingai motinai

Af A
MARYTEI KALINAUSKIENEI

peranksti iškeliavus į amžinybę, mielą bičiulį 
LEONĄ, sūnus ir artimuosius skausmo valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Zita ir Julius Širkos
Nerutė ir Jeronimas Gaižučiai 
su šeima

PADĖKA

Po ilgos ir sunkios ligos 1981 m. rugpjūčio 7 dieną 
mirė mūsų brangi anūkė, vos sulaukusi 3 metukų, 
CHRISTINE DAVIS. Norime padėkęti visiems, 
tarusiems užuojautos žodį mums arba j o s tėvams 
Lorraine ir Dwight Davis. - •

Dėkojame kun. dr. Jonui Gutauskui, išreiškusiam 
užuojautos ir suraminimo žodžius. Dėkojame visiems 
už atsilankymą į laidotuvių namus ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą, aukojusiems vėžio ligos fondui. 
Dėkojame už siųstas gėles ir pareikštas užuojautas 
raštu iš arti ir toli.

Jūsų pareikštas užuojautas niekuomet 
nepamiršime.

Dėkingi visiems— 1 r
H. G. Rugieniai 

Tillsonburg, Ont.

PADĖKA 
Af A

JUOZAS STĄLIORAITIS
po sunkios ligos mirė 1981 m. spalio 13 d.

>
Dėkoju Tėvams pranciškonams už maldas laidotuvių 

namuose bei gedulingas Mišias laidotuvių dieną: kun. 
Augustinui Simanavičiui, kun. Tadui Degučiui, kun. Eu
genijui Jurgučiui ir kun. Liudui Januškai, lankiusį ve
lionį ligoninėje bei palydėjusi įamžino poilsio vietą.

Reiškiu gilią ir nuoširdžią padėką visiems, kurie au
kojo šv. Mišioms, Tautos Fondui, “Tėviškės Žiburiams”, 
Vėžio Draugijai.

Dėkoju už siųstas gėles, kurias velionis taip mylėjo. 
Dėkoju dalyvavusiems maldose ir palydėjusiems į 
kapines, pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu.

Dėkoju karsto nešėjams, brangiems giminėms ir 
draugams, kurie taip nuoširdžiai užjautė ir lankė velionį 
ilgos ligos metu, ypač p. p. Smilgiams, kurie visokerio
pai padėjo didžioje nelaimėje, p. p. Ališauskams, atli- 
kusiems sunkias pareigas, surištas su laidotuvių apei
gomis, E. Šlekiui už pasakytą atsisveikinimo kalbą.

Brangus Juozai, Tavo brangus prisiminimas liks kaip 
gili žaizda širdyje, kol mūsų keliai susitiks amžinybėje.

Liūdinti Bernadeta Stalioraitienė
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Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

<Jurniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

t
Nemokamas pristatymas į namus.
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KRAUTUVĖS:

> Vakaruose —
137 RONCESVALLES Ave.

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
\ Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro*
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Geriau aiškintis, negu muštis
J. DELTUVIS

Paskaitęs Z. Čėsnos rašinį 
“TŽ” 1981 m. 39 nr. kaip at
sakymą prof. A. Musteikiui, 
randu, kad visa eilė jo tvir
tinimų yra klaidingi, matyt, dėl 
nežinojimo. Autorius stengėsi 
būti nuosaikus, bet negalėjo at
sikratyti kaikurių trafaretiškų 
žydų tvirtinimų, pvz., kad nep
riklausomoj Lietuvoj bujojęs 
antisemitizmas ir žydai ten 
kentėję.

Ekonominės varžybos
Jis rašo apie provokacinę 

veislininkų sąjungos veiklą. 
Kažin kodėl žydai buvo įsiti
kinę, kad prekyba ir pramonė 
Lietuvoje tik jiems vieniems 
priklausė, todėl nevalia ki
tiems tais verslais užsiimti ir 
konkuruoti su žydais, nes tai 
jau bus antisemitizmas.

Išsikovoję politinę nepri
klausomybę, lietuviai norėjo 
būti ir ekonomiškai nepri
klausomi nuo mažumos, kuriai 
rūpėjo tik asmeninis pasipel
nymas. Ji buvo visiškai abejin
ga lietuvių tautos ir valstybės 
gerovei. Niekas nevaržė žydų 
prekiauti ir turėti fabrikus, 
bet tokią pat teisę turėjo ir 
krašto šeimininkai, kurie su
darė gyventojų daugumą. Tai 
buvo visiškai natūrali ir legali 
konkurencija.

Į Pasižiūrėkime, kaip Ameri
koje tarpusavy rungiasi dide-- 
lės korporacijos, viena kitai iš
eidamos milijonines bylas, 
kaip jos televizinėse reklamo
se stengiasi savo konkurentą ir 
jo gaminį suniekinti, o savąjį 
išgirti. Jei verslininkai Lie
tuvoje savo spaudoje para
šydavo vieną kitą aštresnį 
straipsnį apie savo konkuren
tus, tai niekas į tai nekreipdavo 
dėmesio.

“Lietūkis” ir “Pienocentras” 
buvo kooperacinės vartotojų 
bendrovės, kurios pradėjo kur
tis dar prieš Pirmąjį pasauli
nį karą. Jų tikslas — įsigyti rei
kalingų prekių ir parduoti savo 
produktus be tarpininkų. Kas 
gali laisvame krašte tai draus
ti? “Maistas” buvo akcinė b-vė, 
galėjo ten dalyvauti ir žydai, 
pirkdami akcijas. Jeigu jie 
nepirko, vadinasi, nesitikėjo 
didelio pelno, nes “Maistas” 
stengėsi neišnaudoti ir ne
skriausti ūkininkų.

Kad žydams verslininkams 
Lietuvoje nebuvo blogai, rodo 
■sovietinė 1940 m. įmonių 
nacionalizacija. Tokių įmonių, 
kurių kapitalas viršijo 150,000 
litų, tada Lietuvoje iš viso buvo 

11,150. Žydams jų priklausė 
1,058 ir tik 92 kitų tautybių as
menims. Iš bendros tų visų 
įmonių 402 mil. litų apyvartos, 
367 mil. litų teko žydiškoms 
(įmonėms ir tik 35 mil. litų įmo
nėms, priklausiusioms nežy- 
dams (žr. J. Kaškelis, Ko
munizmas be kaukės, Mont- 

jrealis 1954 m., psl. 65).
Jei turtingi žydai verslinin

kai dideles pinigų sumas siųs- 
idavo į Palestiną ir rėmė sioniz
mą, tai yra suprantama, nors 

į Lietuvai buvo nuostolinga. Ta
čiau nesuprantama, kodėl tie 
turtingi žydai stambiomis su
momis rėmė komunistų parti
ją ir MOPRą. Tai paaiškėjo at
ėjus bolševikams, kai jie pra
dėjo tuo girtis ir pakvitavimais 
už tas aukas įrodinėjo savo 
nuopelnus komunizmui.

Valdinės tarnybos
Nebuvo tokio įstatymo, kad 

žydai negalėjo būti valstybės 
ar savivaldybės tarnautojais. 
Nedaug, bet buvo žydų tar
nautojų ir ministerijose, ir 
savivaldybėse, ir Lietuvos Ban
ke. Buvo ir žydų burmistrų 
(Panevėžyje) ar jų pavaduotojų 
(Šiauliuose). Jei žydai labai 
nesiveržė į valdines tarnybas, 
tai todėl, kad tarnautojų algos 
buvo kuklios, jie dažnai buvo 
tiems patiems žydams pre
kybininkams prasiskolinę (už 
drabužius, radiją, baldus ir 
kt.), o žydai daug pelningesnes 
tarnybas susirasdavo pre
kyboje ir pramonėje.
LTSR Mokslų Akademijos 

leidinyje “Darbai”, ser. A, nr. 
<(61), 1977 m., 114 psl., randame 
*tatistiką apie nacionalinę tar
nautojų sudėtį 1923 m., kai 
lietuviai gyventojai tada 
Marė 83,9% ir žydai 7,6%. 
Pasirodo, kad valstybinėse ir 
tisuomeninėse įstaigose lietu
kai tarnautojai sudarė 63,4%, 
lydai 20,2%. Ar gali žydai dėl to 
skųstis, kai jie sudarė tik 7,6% 
J*isų gyventojų?
, Palyginti geras algas savo 
tersonalui mokėjo Lietuvos

Et 

universitetas. Gal todėl ten 
žydų profesorių buvo gana 
daug. O visas universiteto iš
laidas iki paskutinio cento ap
mokėdavo valstybė. Daugeliui 
žydų mokytojų algas irgi ap
mokėdavo švietimo minis
terija. Pirmasis Lietuvos kon
sulas Amerikoje buvo žydas H. 
Rabinovičius. Lietuvoje yra 
buvę ir žydų ministerių: M. So- 
loveičikas, B. Fridmanas (jis 
buvo apygardos teisėjas Kaune 
ir Panevėžyje), S. Rozenbau- 
mas, J. Vigodskis.

Jei žydus nenoromis priim
davo į valstybinę tarnybą, tai 
pirmiausia dėl jų nepakanka
mo lietuvių kalbos mokėjimo. 
Nedaug tebuvo žydų, kaip Bie- 
liackinas, Lemchenas ar Kisi- 
nas, kurie gražiai lietuviškai 
kalbėjo. Kadangi namuose šei
mos kalba buvo žydiška ar ru
siška, tai ir pasilikdavo būdin
gas žydiškas akcentas. Lietu
viai nemėgo, kad valdžios įstai
gose tarnautojai blogai lietu
viškai kalbėtų ir turėtų sveti
mą akcentą. Dabar Lietuvoje 
naujoji žydų karta puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai, nes jie 
iš mažų dienų augo juos išgel- 
bėjusiose lietuvių šeimose. 
Anksčiau jie mokėsi tik tiek, 
kad gimnazijos atestate gautų 
iš lietuvių kalbos patenkinamą 
pažymį ir galėtų studijuoti uni
versitete.

Karinė tarnyba
“Diskriminacija kariuome

nėje: eiliniu tarnauti privalai, 
bet karininku nevalia”, — rašo 
Čėsna. Netiesa. Vilniaus geto 
žydų policijos viršininkas ir 
faktinas viso geto galva buvo 
žydas Jakob Gens, kuris ne- 
prikl. Lietuvos kariuomenėje 
buvo pasiekęs kapitono laips
nį. Ir ne jis vienas toks buvo. 
Lietuvių policija Rotušės aikš
tėje Kaune tuoj paleido vieną 
žydą, kai jis pasisakė buvęs 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas ir užsitarnavęs medalį. Ka
rininko profesija yra rizikinga, 
ir į ją žydai nesiveržė, nes to
kioj mažoj valstybėj, kaip Lie
tuva, didelės karjeros nepada
rysi. Pagal mūsų kariuomenės 
istoriko K. Ališausko surinktus 
duomenis, savanorių žydų Lie
tuvos kariuomenėj „J?uvo apie 
20-30, o Vyčio kryžių užsitar
navę trys ar keturi.

Žydai žemdirbiai
Netiesa, kad žydams buvo 

draudžiama užsiimti žemdir
byste ir įsigyti ūkius. Nors 
žydai Lietuvoje nebuvo linkę į 
žemės ūkį, bet tokių buvo ir 
niekas jiems nedraudė turėti 
ūkius. Taip Alytaus aps. Ke- 
donių kaime Icka Donskis 
turėjo 7 ha. ūkį ir pats jame 
dirbo. Prie Naumiesčio Meištų 
kaime Feldšteinas turėjo ūkį. 
Prie Šiaulių dvarelyje gyveno 
žinoma Šapirų šeima, kuri ver
tėsi daržininkyste. Du broliai 
Solskiai turėjo ūkį Dre
bulinėje, prie plento nuo Gar
liavos Prienų link. Per var
žytines niekam nebuvo lei
džiama pirkti žemę spekulia
cijos tikslais, todėl reikėdavo 
įrodyti, kad pirkėjas ar bent jo 
tėvai užsimėmė žemdirbyste.

Nebuvo rasizmo
Nepr. Lietuvoje ypatingos 

abipusės meilės tarp žydų ir 
lietuvių nebuvo, bet buvo to
lerancija, nebuvo diskrimina
cijos. To valstybės gyvenime 
užtenka. Buvo ir augštesnių 
tarnautojų, vedusių žydes, ta
čiau tai jiems netrukdė būti 
paties prezidento paskirtais 
žymioms pareigoms, kaip rodo 
pvz. pik. Stencelio atvejis. Vil
niaus geto viršininkas kpt. 
Gens buvo vedęs lietuvaitę. 
Tad rasizmo nebuvo.

Prez. A. Smetona buvo prie
šingas betkokiai žydų diskri
minacijai. Jis pabardavo spau
dą, kai parašydavo aštriai apie 
žydus: jei kur ir buvo pagrindo 
nusiskųsti žydų laikysena, tai 
esą reikia stengtis nesusipra
timus darniai tarpusavio susi
tarimu išlyginti.

“Baisusis birželis”
Kai prasidėjo 1941 m. karas, 

lietuviai sukilo prieš okupan
tus sovietus, norėdami neprik
lausomą Lietuvą. Lietuviai 
partizanai kovojo su komunis
tais, jų talkininkais ir sim- 
patikais. Nukentėjo daug ne tik 
žydų, bet ir rusų, ir lietuvių. 
Kadangi žydai labai pasireiškė 
kaip komunistų simpatikai ir 
talkininkai, tai jiems ir teko 
daugiau nukentėti — kaltiems 
ir nekaltiems. Buvo sušaudyta 
ir nekaltų lietuvių — revoliu

cija lieka revoliucija, be aukų 
neapsieina.

Niekas negiria egzekucijos 
prie “Lietūkio” garažo ir pog
romo Kauno senamiesty karo 
pradžioje. Tai buvo “mob jus
tice” lietuvių deportacijų trau
mos įtakoje, kai gal nebuvo to
kio sunkvežimio, kur nebūtų 
sėdėjęs vietinis žydas, padėjęs 
NKVDistams surasti “liaudies 
priešus”. Laikinoji vyriausybė 
pirmomis dienomis labai 
mažai galios teturėjo. Dar 
nebuvo atkurta ir policija. Pir
miausia rekėjo rūpintis svar
besniais dalykais, negu žydų 
saugumas, kai buvo tūkstančiai 
patriotų lietuvių žuvusių ir 
sužeistų nelygioje kovoje su 
sovietų armijos daliniais.

Vos vokiečiams įžengus į 
Lietuvą, pogromus organizavo 
SS Brigadenfuehrer Stahlec- 
ker, kuris savo raporte vėliau 
stebėjosi, jog Kaune buvę 
nelengva sukurstyti lietuvių 
grupę, kad įvykdytų pogromą 
(“Es war ueberraschenderwei- 
se zunaechst nicht einfach 
dort ein Judenpogrom groes- 
seren Ausmasses in Gang zu 
setzen”). Pasisekė jam surasti 
ir sukurstyti tokį žurnalistą 
Klimaitį^ kuris surinko apie 
300 vyrų savanorių grupę, kad 
“apvalytų Lietuvą nuo žydų”. 
Jie įvykdė pogromą Kauno 
senamiestyje, o vėliau sutiko 
būti vokiečių siunčiami ir į 
kitas vietas žydų likviduoti (žr. 
Trial of the Major War Crimi
nals, XXVI, psl. 766-78, 682-83).

Į tą grupę susimetė visokios 
padugnės: jiems vokiečiai ne
gailėjo degtinės ir leido pasi
grobti žydų turtą, kaip papuo
šalus ir brangenybes. Lietu
vių karininkų grupė pasikvie
tė Klimaitį į komendantūrą, jį 
barė ir įtikinėjo tokio elgesio 
niekšingumu. Pagaliau Kli- 
maitis buvęs įtikintas ir pra
dėjęs verkti. Lietuviai patarė 
jam pradingti. Ir jis dingo. 
Greičiausiai jau seniai jo nėra 
gyvo, jei net Wiesenthaliui ne
pasisekė jį sumedžioti.

Nuo 1941. VII.2 visus žydų rei
kalus Lietuvoje perėmė į sa
vo rankas SS Standardfuehrer 
Karl Jaeger, dabar nuteistas 
kalėjimu jki mirties, o lietu
viai jokio balso ir įtakos dėl 
žydų neturėjo. Jei kurie ban
dė žydus užtarti, tai patys nu
kentėjo, kaip buvęs preziden
tas K. Grinius ir buvę minis
terial J. Aleksa ir M. Krupa
vičius.

Žydai vis mėgsta rašyti apie 
“Telšių pogromą”, nutylėdami, 
kad karo pradžioje Rainių miš
kelyje prie Telšių buvo žiau
riai nukankinti 73 (ar 76) poli
tiniai kaliniai, jų tarpe daug 
jaunų gimnazistų. Lietuviai ka
lėjimo sargai išbėgiojo, liko 
tik rusai ir žydai. Žinomos yra 
tų žydų pavardės, kurie daly
vavo toje egzekucijoje. Ar rei
kia stebėtis, kad po to, kai bu
vo surasti ir atkasti nužudytų
jų lavonai, Telšiuose, įvyko re
akcija pagal biblinį dėsnį “akis 
už akį, dantis už dantį”? Nedi
delis dalykas, jei ten paaugliai 
papešiojo rabino barzdą, ta
čiau nė vienas žydas Telšiuose 
nebuvo iškastruotas, kaip bu
vo pasielgta su daugeliu kali
nių Rainių miškelyje.

(Bus daugiau)

Laiškas iš Vilniaus...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

besiveržiančiai ir vienai, ir ki
tai pusei prie savo idealo. Jūsų 
demokratija turi tarnauti demo
kratijos šalininkams, o ne at
virkščiai.

Su pagarba ir geriausiais lin
kėjimais.

Pastaba: Atsiprašome, kad 
pateikiame straipsni nepilnai 
suredaguotą, ne mašinraštį. Jei 
rasite galimybę išspausdinti, 
norėtume, kad dėl iškeltu pro
blemų pasisakytų Jūsų laikraš
čio skaitytojai.

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

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 j 

(contact lenses).
i--------- -------------------------------------- k

PLB pirm. inž. V. KAMANTAS kalba JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos 
suvažiavime Bostone, šalia jo — inž. V. Izbickas, tarybos prezidumo pirmi
ninkas Nuotr. K. Daugėlos

Vaikai ir taip perkrauti.
AL. GIMANTAS

Buvo tai 1981 m. rugsėjo pir
mosios pusės sekmadienis. Vie
noje iš kelių lietuviškųjų šven
tovių vyko eilinės sekmadienio 
pamaldos. Ne, nevisiškai eilinės 
— jos sutapo su naujų mokslo 
metų pradžia lietuviškoje mo
kykloje. Kaip jau įprasta ir pri
imta, darbas šeštadieninėse mū
sų mokyklose pradedamas pa
maldomis artimiausią sekmadie
nį.

Nieko ten neįprasto nebuvo 
ir šiais metais, tačiau viena ap
linkybė verčia susimąstyti. 
Džiugu buvo stebėti jaunųjų 
mokinukų eiseną šventovėn, tik 
liūdna ir pilka mintis gaubė 
šiaipjau šviesią nuotaiką pama
čius tokį negausų tų mergaičių 
ir bernaičių būrį. Mokytojos, 
savų skyrių vadovės, tesivedė 
vos po penketą, šešetą ar septy
netą mokinių. Tai retos gretos, 
kai prisimeni tokią pačią proce
siją dar prieš keletą metų. Jų 
dalis, ypač pirmųjų skyrių ma
žyliai, jau trečiosios kartos 
(skaitant po karo) atžalynas.

Taip, mes žinome bendrosios 
statistikos duorrienis, liudijan
čius apie prieauglio mažėjimą, 
kuris, savaime suprantama, ne
išskiria ir lietuvių. Bet ir tas 
aplinkybes pasvarstęs kažkaip 
jauti, kad lietuvių mokykloje 
dar stinga visos eilės jaunų vei
dų. žinome įprastas priežastis 
f— tolimesniuose pakraščiuose 
įsigytas “rezidencijas”, laiko 
neturėjimą, nuovargį ir būtiną 
poilsį (tai tėvams, ne vaikams), 
skystojo kuro kainų iškilimą, 
žiemos kelio nenormalumus,- 
vengimą “nereikalingo” važinė
jimo ir t. t.

žinoma, kaip tik galime ar 
mokame, stengiamės graudenti

Sveikinimai, pagerbimai, nutarimai
Iš Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimo

1981 m. spalio 31 — lapkričio
1. Taryba sveikina brolius ir seses 

Lietuvoje, kovojančius su okupantu, 
linki jiems jėgų bei ištvermės.

2. Taryba sveikina popiežių Joną- 
Paulių II, atgavusį sveikatą ir toliau 
kovojantį už žmogaus laisves bei tei
ses.

3. Taryba pageidauja: a. kad kraš
to valdyba paskelbtų 1982 metus 
lietuviškos parapijos metais; b. 
sudarytų komisiją mišrių/ šeimų 
problemoms tirti, kad jos ir jų vaikai 
neatitrūktų nuo lietuvyės; c. ragintų 
apylinkių valdybas skirti daugiau 
dėmesio lituanistiniam švietimui ir 
visose apylinkių valdybose turėti 
vieną narį rūpintis lituanistinėmis 
mokyklomis; d. skatintų Kanados 
lietuvius skaityti bei prenumeruoti 
lietuviškus laikraščius, ypatingą pa
galbą teikti “Pasaulio Lietuviui” pre
numeratomis ir korespondencijo
mis; e. kad Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjunga stengtųsi jungti Kanados 
lietuvių jaunimą visose apylinkėse; 
f. kad KLJS perduotų jaunimo kon
greso rengėjų komitetui kanadiečių 
pageidavimą surengti bent vieną 
kongreso programos dalį Toronte.

4. Tai-yba pritaria lituanistikos ka
tedros steigimui Illinojaus universi
tete Čikagoje ir skatina Kanados 
lietuvius teikti paramą PLB val
dybai, kad sėkmingai įgyvendintų šį 
projektą.

5. Didesnio masto lietuvių rengi
niai — tautinių šokių, dainų šven
tės, Lietuvių Dienos turėtų būti fil
muojami ar įrašyti į vaizdajuostes, 
kuriomis galėtų pasinaudoti mažos 
lietuvių apylinkės.

6. Taryba dėkoja: a. PLB valdybos 
pirmininkui inž. Vytautui Kamantui 
už nuoširdų darbą ir nuolatinį kon
taktą su Kanados lietuviais; b. šešta
dieninių mokyklų ir augštesniųjų 
kursų mokytojams už jų darbą; c. 
parapijoms, kunigams, seselėms ir 
vienuoliams už nuoširdų jų darbą, 
jungiant Kanados lietuvius; d. KLB 

tas šeimas, kurios neleidžia sa
vo prieauglio šeštadieninėn. 
Č i a ateina talkon Lietuvių 
Bendruomenė, parapijos, laik
raščiai, žurnalai, radijo valan
dėlės. Raginama atsišaukimais, 
bandomi asmeniniai kontaktai, 
skelbiami lietuviško švietimo 
mėnesiai. Rodos, visi tie, kurie 
turi akis ir ausis, tikrai mato ir 
girdi. Visdėlto galutiniai rezul
tatai nėęa patenkinami. Vadina
si, Wji mūsų žaizda ir toliau lie
ka negyjanti, nesinorėtų tarti 
— pūliuojanti.

Mes čia (ir kitur) galime filo
sofuoti, dar giliau nagrinėti 
esamą ir visų jaučiamą proble
mą, tačiau visi išvedžiojimai ve
da tik Į vieną trumpą ir lakoniš
ką atsakymą — nejaučiama ar 
nesuprantama viso to reikalo 
svarba.

“So what?” — vienoje vieto
je atsakė tėvai tautiečiui, Bend
ruomenės pareigūnui, raginu
siam, kvietusiam ir prašančiam 
savąjį prieauglį leisti mokytis 
šeštadieninėn. Girdi, jų abu vai
kai ir tąip yra perkrauti darbu 
kasdieninėje mokykloje, šešta
dieniais lanko papildomas mu
zikos pamokas, sportuoja mo
kyklos “varsity” komandoje. 
Sako, o kas ruoš jų lietuviškos 
mokyklos pamokas, pratimus, 
namų darbus, ar mes, tėvai? 
Gana panašių atsakymų susilau
kė minėtas LB apylinkės val
dybos narys, aplankęs ir keletą 
kitų jaunesnio amžiaus šeimų.

Reiškia, gausėja tokių, ku
riems sportas, “varsity”, treni
ruotės ar muzika darosi svar
biau už tėvų gimtosios kalbos 
išmokymo pradmenis. Kaip 
lengva plaukti - pasroviui ir 
kiek daug pastangų reikia no
rintiems įveikti stiprią kasdie
nybės ir patogumo srovę. . .

1 dienomis Londone, Ontario
Toronto apylinkei, jos valdybos pir
mininkei Ramūnei Jonaitienei ir Ka
nados Lietuvių Dienų rengėjų komi
tetui už gražiai surengtas 1981 m. 
Kanados Lietuvių Dienas Toronte ir 
sutelkimą tokio gausaus būrio jaunų 
programos atlikėjų; e. Londono, Ont., 
lietuvių parapijos klebonui kun. 
Ignui Mikalauskui, OFM, už invoka- 
ciją; f. visiems sveikinusiems KLB XI 
kr. tarybos antrąją sesiją žodžiu ar 
raštu: PLB valdybai, Diplomatinei 
Lietuvos Tarybai, VLIKui, JAV LB 
valdybai, KL Fondui, Kanados lie
tuvių bankams ir visiems tautie
čiams už visokeropą paramą KL 
Bendruomenei; f. KLB Londono apy
linkės valdybai su jos pirm. M. 
Chainausku priešakyje ir nuošir
džioms šeimininkėms, taip gausiai 
tarybos narius vaišinusioms.

7. Taryba džiaugiasi, kad Kanados 
vakarų atstovai taip stropiai įsijun
gė į lietuvišką darbą ir tikisi, kad jų 
entuziazmas išjudins ir kitus vakari
nių apylinkių narius.

Pasirašė: P. P. Lukoševičius, 
dr. E. Jasevičiūtė, Nijolė 
Karosaitė, Vyt. Kutkus

Pastaba. Remiantis sesijos pra
džioje priimtu susitarimu, šios 
komisijos pasiūlyti nutarimai buvo 
tarybos priimti plojimu, jų nebalsuo
jant.

Optometristas
Dr. R. J. Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

Tel. 621-5050 .. .
Talkininkas (Associate) !
J. S. POLLOCK, O.D.

Tėviškės Žiburiai . 1981. XL 19 — Nr. 47 (1658) . psl. 3

Pranešimai apie atliktus darbus
Iš JAV Lietuvių Bendruomenės IX tarybos suvažiavimo Bostone 

1981 m. spalio 24-25 d. d.

Iš daugelio pranešimų čia palie
čiami tiktai tie, kuriuose ryškiausiai 
atsispindi JAV LB veiklą įvairiose 
srityse. RED.

Leidiniai ir kiti darbai
JAV LB visuomeninių reika

lų tarybos pranešimą padarė tos 
tarybos pirm. Algimantas S. Ge
čys. Pirmas jo pranešimo punk
tas taip skamba: “Veikla sve
timtaučių informavimo srityje”. 
Čia jis sesijos dalyvius supažin
dino su keturiais reikšmingais 
veikalais, kurie pastaruoju me
tu atsirado LB ar VRT-bos pa
skatinimų bei medžiaginės pa
ramos dėka. Štai tų veikalų var
dai: “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li
thuania — a report for 1979- 
1980”. Tai devintas to pavadi
nimo leidinys, kurį redagavo ir 
spaudai parengė dr. Tomas Re- 
meikis. Šia proga dar kartą bu
vo prisimintas dr. T. Remeikio 
kapitalinis darbas (680 psl. kny
ga) “Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania, 1945-1980”. To 
leidinio iš 1500 egz. liko tik 
apie 120 knygų, kurios yra tau
pomos bibliotekom. Ir štai dar 
du nauji veikalai: dr. Bronio 
Kaslo “La Lithuanie e la Secon- 
de Guerre Mondiale” (368 psl., 
prancūzų kalba). Leonardo Ke- 
rulio veikalas “Išvežtųjų lietu
vių sąrašas”, mum primenąs 
tūkstančius lietuvių, kurie ne
šė sunkų Sibiro tremtinio jun
gą kruvinojo Stalino laikais. 
Veikalo įvadą parašė prof. dr. 
Vyt. Vardys. Įvadas “Sąraše” 
atspausdintas keturiom kalbom. 
Tie keturi veikalai, kaip jau mi
nėta, yra išleisti JAV LB ar 
VRT-bos parūpintom lėšom. Be 
abejonės, lietuvių tautos kovo
se dėl laisvės visi jie turi savo 
atskirą reikšmę ir prasmę.

Kiti pirm. Alg. S. Gečio pra
nešimo punktai: “Tautinių su
kakčių atžymėjimas, II-ji LB 
politinė konferencija, Madrido 
konferencija (čia daugeliui ži
nomi VRT-bos nario Rimo česo- 
nio nuopelnai), pagalba politi
niams kaliniams ir veikla žmo
gaus teisių srityje, Ad Hoc Ko
mitetas Baltijos valstybėms ir 
Ukrainai, veikla tarptautinėje 
srityje, ryšių palaikymas su 
įvairiomis organizacijomis ir 
valdinėmis organizacijomis, 
veikla Lietuvos valstybingumui 
išlaikyti, akcija pagelbėti bend
radarbiavimu su naciais kaltina
miems lietuviams. Paminėti A. 
S. Gečio kalbos punktai kal
ba patys už save, to veikimo ri
bas gali nesunkiai apžvelgti 
kiekvienas lietuvis.

Lietuvių švietimas
Juozo Plačo, švietimo tarybos 

pirmininko, žodis buvo per
smelktas giliu rūpesčiu: “Eilė 
paskutinių metų parodė, kad 
mokinių mažėjimas vyksta kas
met 6-8%. Visiems kyla klausi
mas kodėl? Prieauglis didėja, 
taigi ir lietuvių skaičius didėja, 
tik to prieauglio nemato litua
nistinės mokyklos. . . Blėsta tau
tinis sąmoningumas, gausėja 
mišrios šeimos, nyksta lietuviš
kos parapijos, o su jomis ir lie- . 
tuviškos kolonijos. Švietimo 
tarybai, — sakė pirm. J. Pla- 
čas, — į talką turi ateiti visi 
Bendruomenės padaliniai, poli
tiniai veiksniai ir visa susipra
tusi lietuvių visuomenė”. Ar 
ateis? Tikėkim, kad ateis, taip 
juk mūsų tautos amžiuose jau 
nekartą atsitiko.

Premijos kultūrininkams
Kultūros tarybos pirminin

kę Ingridą Bublienę, tą jauną, 
energingą moterį, sesijos daly* 
viai pasitiko bičiuliškais ploji
mais. Kultūros tarybos darbai
— pirmoji kultūrininkų konfe
rencija Klevelande, premijų 
įteikimo kultūros kūrėjam šven
tė, tik dabar paskirta muzikos 
premija prof. J. Žilevičiui, rū
pesčiai ir ateities planai kultū
ros ir kūrybos darbam skatinti
— gal daugiausia yra apšnekėti 
mūsų spaudoj. Pirm. I. Bublie
nės pranešimas buvo viltingas, 
atseit, kultūros vėliavos dar ne- 
bandom juodu kaspinu perrišti.

Septyniasdešimt apylinkių
Iš Jono Urbono, JAV LB 

krašto valdybos vykdomojo vi
cepirmininko organizaciniams 
reikalams, sužinojom, kad šiuo 
metu Amerikoj veikia 70 LB 
apylinkių ir 10 apygardų. Esą 
ženklų, kad minimi skaičiai ga
li padidėti. Lėšos LB veiklai 
1981 m. žymiai padidėjo. 1982 
m. balandžio 17-18 d. d. Detroi
te planuojamas JAV LB 30 me
tų sukakties minėjimas. Ta pro

ga bus išleistas leidinys, kuris 
apžvelgs LB veiklą Amerikoj. 
Leidinio redaktorium sutiko bū
ti Balys Raugas. Apylinkių ir 
apygardų valdybos jau yra pa
prašytos redaktoriaus darbą 
palengvinti. Kitais metais 
(1982. V. 8-16) bus renkama 
nauja JAV LB taryba. Rinkimų 
komisijos pirmininkas — Ka
zys Jankūnas, New Jersey LB 
apygardos pirmininkas. Kun. 
Petro Baniūno, OFM, dėka tei
giamai tvarkoąi ir leidimas 
“Bridges” — laikraščio, kuris 
yra skiriamas angliškai kalban- 
tiem lietuviam.

Lietuvių sodybos
Socialinių reikalų tarybos 

pirm. dr. Antanas Butkus 
kruopščiai ir dalykiškai paruoš
tu pranešimu apžvelgė vienerių 
metų soc. reikalų tarybos veik
lą, pabrėždamas, kad turimi da
liniai statistikos duomenys ro
do, jog “didžiulė dauguma vy
resnio amžiaus lietuvių pasisa
ko už būtiną reikalą steigti Lie
tuvių sodybas”, pritaria LB rū
pesčiams socialine globa. 1981. 
V. 7-8 d. d. soc. reikalų tarybos 
atstovai prof. dr. Regina Kulie
nė, sociologė Galina Sužiedėlie- 
nė ir dr. Ant. Butkus lankėsi 
Vašingtone ir federacinės val
džios konsultantų įstaigose stu
dijavo galimybes Lietuvių sody
bų reikalais. Paaiškėjo, kad yra 
realios galimybės prieinamom 
sąlygom Lietuvių sodybas steig
ti. Rūpinamasi, kad WHCA 
(Baltųjų Rūmų Konferencija, 
kuri rūpinasi senimu) su balsa
vimo teise galėtų dalyvauti LB 
soc. reikalų tarybos nariai so
ciologai — dr. R. Kulienė, dr. 
V. Černius ir G. Sužiedėlienė, 
kuri tautybių parodoj tvarkys 
lietuvių skyrių.

Dr. Ant. Butkaus pranešime 
randami ir jo vad. tarybos atei
ties planai: a. pravesti antrąjį 
surašymą, pradedant nuo 50 
metų amžiaus lietuvių, b. su
konkretinti Lietuvių sodybos 
planus ir stengtis juos realizuo
ti, c. paruošti soc. gerovės klau
simais informacijų ir patarimų 
konspektą, d. suruošti soc. ge
rovės patarėjams kursus 1982 
m. vasarą, e. organizuoti indivi
dualios pagalbos teikimą jos 
reikalingiems bei teikti visoke
riopą informaciją socialiniais 
klausimais, f. išleisti informaci
nį lietuvių žinyną, 'g. pravesti 
pasyvaus liet, jaunimo bendruo- 
menėn susigrąžinimo vajų.

IV-to Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumo metu V. Černius, R. 
Kulienė, G. Sužiedėlienė ir A. 
Butkus dalyvaus sociologijos 
simpoziume, pateiks prelimina
rinius bei galimus ateities pro
jektus.

Socialinių reikalų taryba yra 
naujas kūdikis po JAV LB spar
nu. Užsimota plačiai, dirbama 
su sociologų talka, tad neabejo
tina, kad ir tos tarybos darbų 
vaisiai lietuvių visuomenei bus 
naudingi ir prasmingi.

Lėšos
Alfonsas Vėlavičius, vicepir

mininkas finansų reikalams, 
pranešė, kad JAV LB 1982 m. 
biudžeto suvestinė sąmata taip 
atrodo: pajamos — $265,835; 
išlaidos — $265,835 (čia įeina 
visų LB tarybų ir institucijų 
pajamos bei išlaidos). Atseit, 
JAV LB krašto valdyba viene
rių metų laikotarpyje operuoja 
didesne pinigų suma, negu ket
virtis milijono dolerių. Ir to už
tenka, kad pamatytumėm, jog 
LB veiklos ratai šiame krašte 
sukasi pakankamai stipriai, ap
rėpdami plačius mūsų gyveni
mo rūpesčių barus. St. S.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954
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® PAVERGTOJE TEVMJE © LIETUVIAI PASAULYJE
PRAMOGŲ CENTRAS KAUNE

Karmelitų salę norima paversti 
parku ir pramogų centru. Paskelbtą 
projektų konkursą laimėjo projektavi
mo specialistų V. Būdvyčio, A. Jan
čiausko ir G. Koryznos pasiūlyti pia
nai. Juos Įgyvendinus, sala taps Kau
no pramogų centru. Pėsčiųjų tiltu iš 
Daukanto gatvės atėjusių kauniečių 
čia lauks trykštantys fontanai, prie
plauka, valčių nuomojimo punktas, 
paplūdimiai. Saloje taipgi bus 
įrengtas pusketvirto tūkstančio vietų 
turintis amfiteatras, čiuožykla, va
saros kavinė, teniso aikštelės, lais
valaikiui skirti kultūriniai bei spor
tiniai objektai.

MENO VERSLŲ MUGĖ
Vilniaus Kutuzovo aikštėje rugsėjo 

19 d. buvo surengta respublikinė 
meno verslų mugė, kurion apie 10.000 
savo darbų atvežė liaudies meistrai ir 
susivienijimo “Dovana” įmonės. 
Mugės lankytojus linksmino etno
grafinio ansamblio dainininkai, vilio
jo žemaitiški, dzūkiški, augštaitiški 
suvenyrai paviljonų prekystaliuose. 
Mugės aprašyme minimos Raimondo 
ir Benjamino Puškorių sukurtos 
kaukės, dekoratyvinės A. Rekašiaus 
lazdos, / šiauliečio keramiko B. 
Radecko darbai, kauniečio V. 
Sabataičio medžio drožiniai. P. 
Domijonaitienės, O. Morkūnienės au
diniai.

SUKTAS ADMINISTRATORIUS
Jonas Šėgžda “Tiesos” 229 nr. 

skaitytojus supažindina su Kaune 
įvykusia “Orbitos” kavinės-baro ad
ministratoriaus Rimanto Lisausko 
byla ’’Naudojosi tarnybine patir
timi...” Ant to baro durų beveik visada 
būdavo pakabinta lentelė su užrašu 
“Vietų nėra". Išradingesnius 
kauniečius durininkas betgi įleisdavo 
pasikalbėti su R. Lisausku. Pastarasis 
už dešimtį rublių parūpindavo 
keturių vietų staliuką, nors vienam 
lankytojui įėjimo bilietas tekainuoja 
rublį. Kaikuriem lankytojam ad
ministratorius R. Lisauskas neįteik
davo nė įėjimo bilietų, neduodavo 
grąžos. Taip sužvejoti pinigai 
nueidavo j jo kišenę. Pasak J. 
Šėgždos, R. Lisauskas taip pat 
pradėjo pirkti sovietinius au
tomobilius Čeliabinsko, Dzeržinskio 
miestuose ir juos už dvigubai didesnę 
kainą pardavinėti kauniečiams. Teis
mas į kyšius ir spekuliaciją linkusį R. 
Lisauską nubaudė laisvės atėmimu 
ketveriems metams su turto konfis
kavimu. Bausmę teks atlikti sustip
rinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Jam taip pat penkerius 
metus nebus leista imtis darbo, 
susieto su materialinių vertybių tvar
kymu. Iš nuteistojo taipgi bus išjieš- 
koti nuostoliai, padaryti valstybei ir 
“Tulpės” kavinei, kuriai priklausė 
“Orbit a”. J. Šėgžda pažeria 
priekaištų ir R. Lisausko viršinin
kams, aklai tikėjusiems jo sąžinin
gumu net 13 metų: “Ar ‘Tulpės’ 
kavinės direktoriui Romualdui 
Kubertavičiui, ‘Orbitos’ kavinės-baro 
vedėjui Leonui Valatkai buvo vis tiek, 
kiek Rimantas Lisauskas per savo 
pamainos darbo laiką įnešdavo į kasą 
pinigų? Per kontrolinį patikrinimą 
kavinėje-bare rastos 256 vietos, tuo 
tarpu oficialus jų skaičius — 226. Kuo 
tai paaiškinti?”

GELEŽINKELIO STOTYS
“Valstiečių Laikraštis” turi satyrinį 

skyrių “Spyglys”, kurį užpildo Matas 
Dalba, pasinaudodamas iš skaitytojų 
gautais laiškais. Rugsėjo 12 d. laidoje 
jis vaizdžiai aprašo keleivio įspūdžius 
iš mažos Margionių geležinkelio 
stotelės Varėnos rajone: 
“Nusipirksiu, manau, bilietą į Vilnių 
ir atsikvėpsiu, kol traukinys Drus
kininkai — Vilnius atpūškuos. Bilietą 
nusipirkau, bet atsisėsti nėra kur. 
Vienintelis trims žmonėms skirtas 
suoliukas lauke, bet ir tas užimtas. Ką
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GRUODŽIO 21
Grupę lydi savininkai

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas, 

šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

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

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

Simons television
V-*" " Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto . Tel. 532-8772 
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta. 
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

darysi, drauge su kitais keleviais 
stoviniuoju ir .žvalgausi. Stoties 
rūmas primena vaikų pasakose vaiz
duojamą raganų namelį. Apiblukęs, 
antrojo aukšto langai išlupinėti, ant 
buvusių palangių kranksi varnos. 
Keleivių laukiamajame irgi komfor
tas: sienų tinklas ištrupinėjęs, pro iš
daužytus langus švilpia rudens vėjas, į 
bilietų kasą ir laukiamajame laptai 
apgriuvę...” Pasak Mato Dalbos, be
veik tą patį rasi ir didesnėse geležin
kelio stotyse: “Tikrai beveik. Antai 
Kauno geležinkelio stotį pokario 
metais pastatė per keletą metų, o 
dabar jau bemaž treji metai ‘remon
tuoja’ (ir vis nebaigia) stoties restora
ną. Ne mažiau kaip trejus metus ‘re
montuojama’ stotis ir Kaišiadoryse. 
Žodžiu daroma viskas, kad keleiviui 
būtų kuo maloniau keliauti. Keleivių 
vardu nuoširdus ačiū Pabaltijo 
geležinkelio Vilniaus apygardos va
dovams.” ,

ŽIBINTŲ MEDŽIOTOJAI
. Poetiškai nusiteikusi Anelė 

Dvilinskaitė “Komjaunimo Tiesos” 
194 nr. prašneko apie Vilniaus žibin
tus — geltoną ramią natrio lempų 
šviesą, pamėkliškai švytinčias gyv
sidabrio lempas. Jos nuotaiką sud
rumstė žibintų medžiotojai, kurių vei
klos dėka į grindinį teškėdamas 
sudūžta stiklas, akimoju aptemsta 
augšta medžio viršūnė. A. Dvilinskai
tė pasakoja: “... kažkas juokdamasis 
bėga šalin... Žaidimas! Beprasmiškas 
veiksmas. Pataikyti akmeniu į švies
tuvą. Pataikė. Per mėnesį, kaip man 
kad sakė sostinės gatvių apšvietimo 
elektros tinkluose, šitie žibintų me
džiotojai pridaro nuostolio už 2-4 
tūkstančius rublių. 6 tūkstančius 
kainavusi krantinės iliuminacija ties 
universaline parduotuve supilta į 
druzgus per keletą naktų. Nespėjo 
atiduoti, o jau sudaužė. Nepastaty
sime, sakė, ties kiekvienu švies
tuvu žmogaus, kad saugotų... Darome 
groteles, vadinamąsias apsaugas, šiek 
tiek gelbsti, tačiau...” Techninės tar
nybos viršininkas Vytenis Kucka A. 
Dvilinskaitei skundėsi: “Keista, kad 
turime bėdos dėl požeminių perėjų. 
Jose daužo ir daužo lempas, o pagal
vokime, koks ten žmonių srautas! Argi 
niekas neturi akių, kad nemato? 
Nenori kištis, ir tiek. O gaila. 
Chuliganėliai pirmiausia šviestuvus 
sukulia, paskui patamsy prikulia vė
lyvesnį praeivį. Vingio parke nespė
jame keisti žibintų, Architektų gat
vėje (naujas rajonas, ne užkampis) nuo 
Lazdynų kino teatro iki Lazdynų re
storano, Jaunimo sodo pakraščiuos... 
Paveizėkit į Raudonosios Armijos 
prospekto žiedą, pamatysite, kas ten 
dedasi... Kodėl? Aš nežinau. Bet koks 
beprasmiškas veiksmas, regisi, visiš
kai žmogui nebūdingas! O kur čia rasi 
bent krislą prasmės? Tiesa, daug 
stulpų sulanksto mašinos, sumuša jos 
ir daug šviestuvų, čia nieko 
nepadarysi, bet kai tyčia padaroma, tai 
jau ne atsitiktinumas, tai problema, 
kurios mes vieni, naujus žibintus pri
sukinėdami, neišspręsime”.

RADIJO MUZĖJUS
Lietuvos radijo muzėjus steigiamas 

Šiauliuose. Jo iniciatoriais jau 1974 
m. tapo televizorių gamykloje dirban
tis inž. J. Rimkevičius ir “Aušros” is
torijos-etnografijos muzėjaus dar
buotojas V. Vaitiekūnas. Jiedu 
paruošė rodinių rinkimo metodiką, į 
šį darbą įtraukdami kitus Šiauliuose 
gyvenančius Lietuvos radijo kūrimosi 
entuziastus. Dabar muzėjui jau yra 
sutelkta apie 2.000 rodinių, gautos 
patalpos. Jose visuomeniniais pagrin
dais tvarkosi inž. J. Rimkevičius. 
Renkami ne tik radijo ir televizijos 
aparatai, bet ir senoviška mėgėjų 
aparatūra, kai žmonės pasitenkindavo 
kuklesniais prietaisais. Muzėjus 
ribosis' Lietuvos radijo pramonės 
laimėjimais.

V. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU l LIETUVĄ 
GIMINĖM!!!

— SAUSIO 4

tel, (514) 669-8834 * .
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR

Išlydint į lietuvišką gyvenimą Kanadoje Hamiltono abiturientus. Prel. J. Tadarauskas įteikia "LKB Kroniką" K. I’lei- 
nytei, A. Venclovui ir kitiems Nuotr. J. Miltenio

A. a. Juozas Stalidraitis
Š. m. spalio 13 d. sunkios li

gos iškankintas Toronte mirė 
Juozas Stalioraitis. Velionis bu
vo gimęs 1911 m. spalio 21 d. 
netoli Sasnavos, Marijampolės 
apskr., gausioje šeimoje. Vė
liau gyveno Gižų bažnytkaimy
je, Vilkaviškio apskr.

Mirdamas paliko žmoną Ber
nadetą ir seserį Uršulę (seselę 
Valentiną Prancūzijoje).

Dar jaunas būdamas mėgo 
mechaniškus darbus, todėl Įsto
jo į karo aviaciją Kaune ir bai
gė mechanikų mokyklą.

1934 m. buvo perkeltas į 7 
pėst. Butegeidžio pulką Taura
gėje. Čia aš Juozą ir susitikau 
1936 m.

Pulke Juozas buvo visų mėgs
tamas dėl savo malonaus būdo 
ir pareigingumo. Būdamas vir
šila, buvo pulko auto transpor
to priemonių prižiūrėtojas.

1943 m., išlaikęs nustatytus 
egzaminus, buvo pakeltas Į lei
tenanto laipsnį.

Atvykęs į Torontą 1948 m.,

Lietuviškos 
pavardės 

Delhi kapinėse
Puluikis John 1904 — 1977, 
Puluikis Pauline 1918 —, 
Astrauskas Joseph 1902 —, 
Astrauskas Teresė 1903 —, 
Astrauskas Albina 1940 —, 
Pekarskas Pranas 1910 — 1976, 
Pekarskas Petrie — 1912 —, 
Jokubilius Silvestras 1903 —, 
Jokubilius Elena 1905 —, 
Bliumas Julius 1892 — 1977, 
Kunčiną Pranas 1910 — 1977, 
Šeduikis Balys 1922 — 1975, 
Tirva Vincas 1904 — 1973, 
Tirva Madeleine 1924 —, 
Kezionis Joseph 1895 — 1971, 
Baltuonis Pranas 1921 — 1969, 
Kupčinskas Gediminas 1912 — 1979, 
Zgrunda Julius 1920 — 1979, 
Kuncevičius Antanas 1921 — 1979, 
Cibulskis Jurgis 1923 — 1979, 
Cibulskis Leokadija 1925 —, 
Cvirka Benas 1907 —, 
Cvirka Vera 1920 —, 
Bačiūnas Bronius 1909 —, 
Bačiūnas Emilija 1904 — 1980, 
Andraitis John 1892 — 1966, 
Andraitis Agnes, 
Gulbin Antoni 1901 — 1964, 
Račys Rožė 1909 — 1962, 
Vaitas Antanas 1884 — 1975, 
Vaitas Stefanija 1887 — 1961, 
Žilius Juozas 1875 — 1960, 
Tamašauskas Bronis 1897 — 1968, 
Tamašauskas Agata, 
Klimavičuis Petras 1901 — 1967, 
Prankie Peter 1886 — 1960, 
Prankie Mary 1890 —, 
Mažeika Anthony 1902 — 1975, 
Mažeika Vanda 1911 — 1966, 
Strodomskis Julius 1903 —, 
Strodomskis Ona 1906 — 1980, 
Strodomskis Vanda 1911 — 1975, 
Sams Andrew 1892 — 1977, , 
Sams Egnas — 1894 — 1960, 
Sams Stefanija — 1902 — 1977, 
Strodomski Joseph 1935 — 1963, 
Kazakevičius Jonas 1910 — 1960, 
Žičkus Jonas 1901 — 1959, 
Trečiokas Adomas 1894 — 1969, 
Trečiokas Petronėlė, 
Svilas Juozas 1882 — 1969, 
Žemaitis Jonas 1923 — 1959, 
Balnys Anna 1914 — 1969, 
Balnius Vincent 1916 —, 
Balnius Leonas 1901 — 1975, 
Matelis Cipras 1902 — 1980, 
Matelis Ann 1913 —• 1970, 
Kalinauskas Uržulė 1899 — 1970, 
Rudokas Jonas 1904 — 1971, 
Andriekus Simonas 1918 — 1968, 
Galeckienė Marija 1881 — 1972, 
Miknevičius Mary (Baby) 1957, 
Kuprinas Jonas 1917 — 1973, 
Strodomski Joseph 1901 — 1952, 
Budrys Edmundas 1927 — 1952, 
Vabalas Vaclovas 1924 — 1952, 
Pocius Anthony 1935 — 1952, 
Čėpla Mykolas 1900 — 1953, 
Dadurka John 1906 —, 
Dadurka Nellie 1920 — 1972, 
Pocius Joseph 1896 —, 
Pocius Mary 1893 — 1951, 
Kiesel Theodore 1903 — 1969, 
Kiesel Paraška 1918 — 1963, 
Lang Emma 1898 — 1979, 
Lang Albert 1919 — 1981, 
Lang Alma.

M. N.

dirbo vienoje “General Motors” 
įmonėje skyriaus vedėju iki 
1974 m., kai išėjo į pensiją.

Būdamas labai gero būdo, sa
vo patarimais ir patarnavimais 
buvo duosnus visiems, kurie tik 
į ji kreipėsi.

Mvlėdamas lietuvišką spau
dą, jis rėmė kultūrinius reika
lus. Jo pavardė buvo įvairių 
fondų sąrašuose. Neužmiršo 
jis nė savo parapijos bei bend
ruomenės reikalų.

A. a. JUOZAS STALIORAITIS

Būdamas jautrios širdies ir 
turėdamas poetinių gabumų, 
dažnai sukurdavo patriotinės 
minties eilėraščius savo drau
gams gimtadienio ar šiaip šei
mos švenčių progomis.

Keletą kartų jo sukurti eilė
raščiai buvo išspausdinti ir “Tė
viškės žiburiuose”.

Tavo, Juozai, svajonė buvo 
pamatyti laisvą ir brangią tėvy
nę Lietuvą. Deja, sunkios ligos 
peranksti ' pakirstas, iškeliavai 
pas Augščiausiąjį. . . Tebūna 
lengva Tau ši svetingos Kana
dos žemė! E. Šlekys

RITA BURBALAVIČIŪTĖ ir ANGELĖ AUGYTĖ, atstovavusios lietuviams 
tautybių šventėje “Heritage Days" Edmontone

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA

Hamilton, Ont.
KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 

skyriaus ruoštas vajaus užbaigimo 
balius-šokiai spalio 31 d. Jaunimo 
Centre praėjo su gražiu pasisekimu. 
Dalyvavo arti 200 svečių, jų tarpe 
daug jaunimo. Pradžioje buvo prista- 
ti lietuviai abiturientai: K. Aušro- 
taitė, R. Bilevičius, A. Gedrimaitė, 
E. Labuckas, D. Liškauskaitė, A. Lu- 
kavičius, R. Morkūnaitė. R. Pleinytė, 
L. Raguckaitė, T. Stanaitis, A. Venc
lova, D. Verbickas. Visi abiturientai 
buvo papuošti gražiomis gėlėmis. 
Sveikino parapijos klebonas prel. 
J. Tadarauskas ir KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos atstovė D. Luka-
vičiūtė. Jiems visiems buvo įteikta 
prisiminimui po lietuvišką knygą. 
Meninę programą atliko Toronto 
“Atžalynąs", vad. S. Martinkutės. Vi
sus susirinkusius tą vakarą žavėjo 
“Atžalyno” grakštūs šokiai.

Šalpos Fondo komitetas yra labai 
dėkingas laimės staliukų aukoto
jams: prel. J. Tadarauskui, “Fifty 
Point” restorano sav. G. D. Skais- 
čiams ir “Knight T.V.” sav. A. Pyli- 
paičiui. Taip pat komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką aukojusiems lo
terijai pinigais: V. Sakas — $20. M. 
Borusienė — $11, J. Kšivickas — $10. 
V. Morkūnas, G. Vaitkienė, B. B. 
Venslovai, J. Stanaitis, P. Masys 
po $5, P. Lukošius, B. Grajauskas, 
G.' Jasevičius po $2, A. Šilgalis, V. 
Beniušis, G. Melnykas ir J. Krišto
laitis po $1. Nuoširdi padėka visiems 
laimikių aukotojams. Rengėjai nega-
Ii užmiršti visų tų, kurie savo darbu 
prisidėjo prie vakaro pasisekimo: P. 
Lukošiaus, L. Boruso, J. Deksnio, L. 
Usevičienės, A. J. Gedrimų ir B. 
Mačiui. Jiems — nuoširdi -padėka. 
Didelė padėka A. Deksnienei už pa
ruošimą šio vakaro vaišių. Didžiau
sia padėka tenka visiems šalpos rė
mėjams, kurie visada dalyvauja pa
rengime ir tuo paremia šalpos darbą.

HAMILTONO MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKAI kviečia jaunimą 
dalyvauti jaunimo kasų šokiuose, 
lapkričio 20, penktadienį, 7.30 v.v. 
mažojoje Aušros Vartų salėje, 58 
Dundurn. įėjimas—$2 su kasomis, $3 
— be kasų. Bilietai bus parduodami 
prie durų ir taip pat gaunami iš an
ksto pas Almį Lukavičių (telefonas 
549-8042).

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 15%
term, depoz. 1 m. 17%% 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fdndo 16% 
90 dienų depozitus 17’/2% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 21% 
asmenines paskolas 23%

JA Valstybės
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJA Los Angeles mieste, vado
vaujama klebono prel. Jono Kučin
gio, savo keturiasdešimtmečio iš
kilmes užbaigė spalio 25 d. Jos buvo 
pradėtos geradarių paaukoto kryžiaus 
pašventinimu. Iškilmingas Mišias 
klebonas prel. J. Kučingis konceleb- 
ravo su penkiais kunigais — dr. A. Ol
šausku, V. Bartuška, K. Simaičiu, K. 
Bučiniu iš Brooklyno, S. Kulbiu, SJ, iš 
Montrealio. Pamokslą pasakė kun. B. 
Markaitis, SJ, giedojo parapijos 
choras ir sol. K. Vidžiūnienė. Po 
pamaldų įvykęs pokylis susilaukė 335 
dalyvių. Sveikintojų eilėse buvo gen. 
konsulas V. Čekanauskas, Lietuvių 
Bendruomenės vardu kalbėjęs R. Dab- 
šys, ALTos — F. Masaitis. Klebonas 
prel. J. Kučingis, perskaitęs raštu 
gautus sveikinimus, tarė padėkos žodį 
visiems šios lietuviškos parapijos 
rėmėjams, pagrindinius talkininkus 
suminėdamas pavardėmis. Jie buvo 
apdovanoti statulėlėmis. Koncertinę 
programą atliko iš Arizonos atvykusi 
sol. K. Vidžiūnienė, akompanuojama
R. Apeikytės.

KAUNO “AUŠROS” berniukų ir 
mergaičių buvusių mokinių bei mo
kytojų suvažiavimas įvyks 1982 m. 
gegužės 28-30 d. d. Čikagoje. 
Numatoma surengti gimnazijas 
baigusių dailininkų darbų ir abiejų 
gimnazijų visų laidų nuotraukų 
parodą. Šeštadienio vakaras bus skir
tas pokyliui. Sekmadienį bus iškil
mingos Mišios ir akademinė su
važiavimo dalis. Visi kviečiami da
lyvauti, atnaujinti senas pažintis, 
blėstančius jaunų dienų prisimini
mus. Suvažiavimu rūpinasi 13-kos 
asmenų rengėjų komitetas. Infor
macijas teikia Kęstutis Miklius, 
4048 W. 91st PL, Oak Lawn, IL 60453, 
USA. Tel. (312) 636-8938.

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRE 
Detroite spalio 17 d. iškilmingu po
kyliu buvo pažymėta sidabrinė Dai
navos stovyklavietės sukaktis. Ren
gėjų komiteto vardu kalbėjo pirm. J. 
Urbonas. Dainavos veiklos 25 metų 
apžvalgą padarė dr. V. Majauskas. 
Gėlėms bei įrėmintais pažymėjimais 
buvo pagerbti ilgamečiai Dainavos 
veikėjai Jadvyga ir Adolfas Damušiai, 
pasidaliję savo įspūdžiais. Koncertinę 
programą atliko du torontiečiai — sol.
S. Žiemelytė ir jai akompanavęs muz. 
J. Govėdas. Šokiams grojo R. Kaspučio 
orkestras “Romantika”.

KOMPOZ. ALEKSANDRAS J. 
ALEKSIS spalio 10 d. Waterbury, 
Conn., atšventė 95-tąjį savo gimta
dienį. Jis yra baigęs Varšuvos konser
vatoriją, į JAV atvykęs 1913 m. Čia jam 
teko būti vargonininku, vadovauti 
lietuvių chorams, Lietuvos vyčių cen
tro valdybai, Vargonininkų Sąjungai. 
Yčą parašęs Operetę “Į tėvynę”.

NAUJOJI LIETUVIŲ , ŽUR
NALISTŲ SĄJUNGOS centro valdyba 
Čikagoje pareigomis pasiskirstė 
spalio 14 d.: pirm. Jurgis Janušaitis, 
vicepirmininkai Petras Petrulis ir Al
girdas Pužauskas, sekr. Vytautas Kas- 
niūnas, ižd. Bronius Juodelis. Pirm. J. 
Janušaičio adresas: 2534 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629, USA.

ARKIV. PAULIAUS MARCIN
KAUS Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenantys mokslo draugai ir ger
bėjai nori jį pagerbti 13 metų vys
kupystės ir 35 metų kunigystės 
sukakčių proga. Šiuo tikslu or
ganizuojama kelionė Romon sekančių 
metų sausio mėnesį. Informacijas 
teikia Peter Mockaitis tel. 974-3409, 
Ray Fagan tel. 798-8607 arba 534-5111.

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS ARCHYVE Putname, Conn., įs-, 
teigtame velionies prel. Pranciškaus 
Juro, buvo atidarytas dr. Jono Balio 
tautosakos kambarys, kuriam jis 
atidavė savo tautosakos rinkinius. Tą 
medžiagą sutvarkė pats dr. J. Balys. 
Tautosakos kambario atidaryme da
lyvavo nemažas būrys seselių bei vie
tinių lietuvių. Padėkos žodį dr. J. 
Baliui tarė ALKOS direktoriato vice- 
pirm. dr. K. Kriaučiūnas už nuolatinį 
šio archyvo rėmimą, kuriam dr. J. 
Balys yra paskyręs $7.000, o dabar jį 
praturtino tautosakiniais savo rin
kiniais. Priestatas bendrą ALKOS 
plotą nuo 2.400 kv. pėdų padidino iki 
8.800. Rūsyje atskirą kambarėlį savo 
archyvams gavo Lietuvos vyčiai. Ten 
perkeliamas ir lituanisto Antano 
Mažiulio archyvas.

Venecuela
“LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNY

ČIOS KRONIKAI” remti vien tik 
Karako mieste buvo surinkta $1.297. 
A. Vaisiūnienės pranešimu, tai pa
aiškėjo spalio 4 d. po lietuviškų pa
maldų iš dr. Jadvygos Kiovaitės pa
teiktos informacijos. Tai tikrai graži 
suma iš skaičiumi negausios lietu
vių kolonijos. Dideliame mieste ne
lengva aplankyti plačiai išsisklai
džiusius lietuvius, bet atsiranda tau
tiečių, kurie šiam uždaviniui ir ap
lamai visuomeninei veiklai skiria 
nuo savo tiesioginio darbo atliekan
čius laisvalaikius. Viena tokių yra 
dr. J. Klovaitė. Ji yra baigusi far
makologijos studijas valstybiniame 
Venecuelos universitete. Dirdama 
vaistinėje, padeda lietuviams įsigy
ti medicinos reikmenų papiginta kai
na. Ji taip pat talkina kapelionui 
kun. A. Perkumui, kai pastarasis ar
tėjančių Kalėdų proga lanko tautie
čius. Nuo jaunystės dienų ji buvo 
skautė, keletą metų yra vadovavusi 
VLB Karako apylinkės valdybai.

Australija
PASAULIO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS VALDYBA buvo pa
skelbusi konkursinį lietuviškos spau
dos prenumertų rinkimo vajų N. Ze

landijos ir Australijos lietuviams. 
Pirmą $500 premiją gavo Birutė Praš- 
mutaite, surinkusi 45 prenumeratas, 
antrą $250 — Algis Karazija už 23 
prenumeratas. Trečią $250 premiją 
pasidalijo abu Australijos lietuvių 
savaitraščiai — “Mūsų Pastogė” ir 
“Tėviškės Aidai”, abu susilaukę po 
21 naują prenumeratą. ALB krašto 
valdyba dėkoja Čikagoje gyvenan
čiam šių premijų mecenatui kun. dr. 
J. Prunskiui.

METINĮ SAVO BALIŲ Sydnėjaus 
žvejai spalio 20 d. surengė Lietuvių 
Klube. Šį kartą jiems pavyko pri
sivilioti tautinių šokių grupę “Gin
taras” su vadovu K. Kazoku. Gin- 
tariečiai pašoko tris šokius ir pakar
tojo visą tautinių šokių pynę, kurią jie 
buvo atlikę šiemetiniame Shell ben
drovės folkloro festivalyje Sydnėjaus 
operos rūmuose.

MELBURNO LIETUVIŲ KLUBAS 
metiniame narių susirinkime savo 
tarnybon išrinko tris naujus atstovus 
pakeisti tiems, kurių terminas jau 
buvo pasibaigęs. Tarybą dabar sudaro: 
pirm. Juozas Petrašiūnas, ižd. Juozas 
Šniras, sekr. Alisa Baltrukonienė, 
parengimų vadovė Elena Korsakaitė, 
ūkio reikalų vedėjas Juozas Kalnėnas, 
salių administratorius Martynas Di- 
džys, virtuvės reikalų tvarkytojas 
Leonas Padgurskis.

Britanija
SKOTUOS LIETUVIUS Bellshill 

vietovėje spalio 24-25 d. d. aplankė 24 
Bradfordo “Vyčio" klubo nariai. Jie 
buvo nuoširdžiai sutikti ir pavaišinti 
Škotijos lietuvių klube, kuriam va
dovauja pirm. Juozas Bliūdžius. Sek
madienį svečiai dalyvavo lietuviško
se prel. J. Gutausko atnašautose Mi
šiose. Po pamaldų įvyko bendri pie
tūs klubo patalpose, kur specialų 
koncertą svečiams surengė Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas muz. Pra
no Dzidoliko. Bradfordo ir Bellshill 
lietuvių keitimasis viešnagėmis jau 
yra tapęs metine tradicija, stiprinan
čia abiejų vietovių tautinius ryšius.

BRADFORDO “VYČIO" KLUBAS 
yra įsteigęs savo futbolo komandą, 
kuri yra mėgėjų lygio, klubo tvardą 
garsinantį dvejose rungtynėse kiek
vieną savaitę. Komandą sudaro jauni 
anglai, oficialūs “Vyčio” klubo nariai, 
sutelkti komandos sekr. Kęstučio Vai
čekausko. Rungtynėse dėvi tautinių 
lietuviškų spalvų uniformas su įrašu 
"VYTIS CLUB”. Komandai vadovauja 
Kevin Narey. Po rungtynių komandos 
nariai susirenka “Vyčio” klube, kuris 
jiems savo finansine parama yra 
padėjęs įsigyti lietuviškas uniformas.

Italija
VYSK. LIUDAS POVILONIS, ly

dimas kun. Vlado Michelevičiaus, 
lankėsi Vatikane. Popiežius Jonas- 
Paulius II spalio 12 d. vysk. L. Povi- 
lonį su prel. Audriu Bačkiu pasikvietė 
vakarienei į savo Castelgondolfo vas
arvietę. Iš Lietuvos vysk. L. Povilonis 
Jonui-Pauliui II buvo atvežęs brangią 
dovaną — iš gintaro padarytą šv. 
Pauliaus mozaiką. Ji popiežiui Jonui- 
Pauliui II buvo įteikta spaljo 14 d. Šv. 
Petro aikštėje įvykusioje bendroje au
diencijoje. Jau gerokai anksčiau vysk. 
L. Povilonis Jonui-Pauliui II iš 
Lietuvos buvo atvežęs gintarinę šv. 
Jono Krikštytojo mozaiką. Tos mozai
kos dabar primena abu popiežiaus 
pasirinktus vardus. Spalio 14 d. au
diencijoje Jonas-Paulius II kaip tik 
kalbėjo apie išrinkimą popiežium 
prieš trejus metus. Vysk. L. Povilonio 
dovana jį kaip tik pasiekė metinių 
proga. Galbūt dėl jos Jonas-Paulius II, 
audiencijoje trumpai pasikalbėdamas 
su kitais vyskupais ir Prahos kar
dinolu, pabučiavo tik vieną vysk. L. 
Povilonį. Lietuvon jis grįžo spalio 21 
d. Ten laukiama naujų vyskupų pa
skyrimo, bet vis dar turima įvairių 
sunkenybių.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA Tautos 

šventės dieną neturėjo pamokų, tad ši 
šventė moksleiviams tapo tikra 
švente. Jos išvakarėse vakarienė buvo 
surengta ne valgykloje, o gimnazijos 
parke prie didžiulio laužo, valgant iš
sikeptas dešreles. Margą programą 
suorganizavo mokytoja Joana Vai- 
čiulaitytė, jon įjungdama mokinius ir 
jaunuosius mokytojus. Rugsėjo 8 d. 
rytą pirmiausia buvo iškelta Lietuvos 
vėliava, sugiedotas Tautos himnas. 
Šioje iškilmėje skautai dalyvavo uni
formuoti, o kiti moksleiviai savo 
krūtines buvo papuošę tautiniais kas
pinėliais. Ekumeninės pamaldos 
įvyko Huettenfeldo katalikų šven
tovėje. Mišias laikė katalikų kape
lionas kun. J. Dėdinas, giesme ir Mato 
evangelijos skaitymu įsijungė 
evangelikų kapelionas kun. Fr. 
Skėrys. Po pamaldų visi susirinko 
gimnazijos salėje, papuoštoje Vyčiu, 
vėliavomis, tautinėmis juostomis, 
gėlėmis ir Lietuvos vaizdais. Direk
torius J. Kavaliūnas savo kalboje 
priminė, kad Tautos šventė turi 
dvigubą atspalvį — tautinį ir religinį. 
Pirmasis yra susietas su nesėkmingu 
Vytauto Didžiojo bandymu apsivai
nikuoti, antrasis — su Marijos gim
tadieniu. Išsamesnį pranešimą, 
susietą su garbinga Lietuvos istorija 
bei dabartine tautos būkle okupaci
joje, padarė mokytojas ir gimnazijos 
reikalų vedėjas A. Šmitas. Apie 
tautinius simbolius kalbėjo jaunoji 
mokytoja Dalia Grybinaitė iš JAV. Du 
Bernardo Brazdžionio eilėraščius — 
“Mano protėvių žemė” ir “Lietuvos 
vardas” deklamavo mokinės AUrelija 
Vaičekauskaitė iš Čikagos ir Lilija 
Burškaitytė. Užbaigos žodį apie Dievo 
Motinos šventovę Šiluvoje tarė 
kurą tor i jos valdybos pirm. kun. A. 
Bernatonis.



Amerikos lietuvių labdarių suvažiavimas 
Vieningas 20-tasis BALFo seimas Detroite 1981 m. spalio 24-25 dienomis atskleidė 

plačius šalpos darbus 
pauzėm, popierių šūsnis pavar
tant, prie kaikurių grįžtant, kar
tojantis. Būtų buvę dar įdo
miau, jei medžiaga sugrupuota, 
nuosekliai surašyta ir nesiblaš- 
kant perskaityta. O skaityti M. 
Rudienė moka sklandžiai, aiš
kiai, klausytojo smalsumą žadi
nančiai.

Trumpus pranešimus padarė 
generalinė sekretorė O. Jokū- 
baitienė, ižd. K. Čepaitis, direk
torių pirm. VI. Pažiūra, revizi
jos k-jos atstovas A. Kareiva. 
Iždininko devynių mėnesių apy
skaita rodė, jog operuota maž
daug $200,000 suma ir š. m. 
rugsėjo 30 d. kasoje turėta apie 
$100,000. Revizijos k-jos akte, 
kur tikrintos trejų metų paja
mos bei išlaidos, figūravo beveik 
trijų ketvirčių milijono dolerių 
suma.

Direktorių pirm. VI. Pažiūra 
pranešė, kad direktoriai rytinia
me posėdyje nutarę seimui siū
lyti pakelti į BALFo garbės na
rius daug nusipelniusį čikagiškį 
veikėją V. Šimkų. Viešu balsa
vimu seimo atstovai tai ir pada
rė. šiuo metu sergančiai direk
torei O. Zailslęienei nutarta pa
siųsti visų pasirašytą laišką su 
linkėjimais greit pasveikti.

Baugiai atrodė darbotvarkės 
punktas “Skyrių pranešimai ir 
aukų įteikimas”, nes turėjo tei
sę prabilti 53 kalbėtojai, t. y. 
po vieną iš kiekvieno skyriaus. 
Dr. Pr. Budininkui pirmininka
vimą perėmus ir paraginus su 
pranešimais laiko negaišti, pra
nešimai sklandžiai praėjo per 
keliolika minučių. Iš tikrųjų, 
pranešimus žodžiu tedarė tik 
apie tuziną skyrių atstovų, be
veik visi savo skyrių veiklą pa
girdami ir prie iždininko kojų 
paklodami tūkstantinių skai
čiais mirgančius čekius. Kiti, 
kurie čekių neatvežė, nes dau
gely miestų tik įpusėjusios 
tinės rinkliavos, pažadėjo 
trukus pasiųsti.

Netikėta kliūtis
Nelauktai, netikėtai virš

landos stigaišta ten, kur turėjo 
užtekti kelių minučių. Tai di
rektorių trejiems metams rin
kimai. Iš tikrųjų, pagal BALFo 
įstatus, 32 direktorius skyriai 
jau išrinko prieš seimą ir seime 
bereikėjo slaptu balsavimu pa
tvirtinti jų mandatą. Tai savo
tiškas numatytiems direkto
riams pasitikėjimo išreiškimas, 
pagal gautų balsų skaičių jų pa
dėties paryškinimas. Bet, rem
damasis kažkuriuo įstatų para
grafu, čikagiškis atstovas J.
Bagdžius pasiūlė sąrašo gale f 
įrašyti čikagiškę A. Repšienę. 
Jei ji gautų balsų skaičiumi ap
lenks bent vieną iš 32 anksčiau 
nominuotųjų, taps direktore. 
Abi pusės (A. Repšienės kandi
datūros šalininkai ir jos prieši
ninkai) rado tiek gerų argumen
tų (visi sau patinkamas įstatų 
vietas cituodami!), kad gerokai 
suglumino posėdžio pirmininką 
ir įpykino daugelį ramių atsto
vų. Pagaliau A. Repšienė buvo

ALFONSAS NAKAS

Ilgai ir kruopščiai ruoštas 20- 
tasis Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo — BALFo sei
mas įvyko 1981 m. spalio 24-25 
d. d. Southfielde, MI, Detroito 
lietuvių Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros Centre.

Kai seimo rengėjų k-to pirm.
J. Mikaila tarė atidaromąjį žodį, 
jo klausė 94 žmonės. Vėliau su
žinojom, jog seimo posėdžiuose 
dalyvauja 102 asmenys: 19 
BALFo direktorių, 10 įgalioti
nių, 63 atstovai ir 10 svečių.

Vietinis solistas Pr. Zaranka 
buvo pakviestas gi'edoti JAV ir 
Lietuvos himnus. I giedojimą 
įsijungė ir seimo dalyviai. Rink
tiniais, malda ir poezija skam
bančiais žodžiais invokaciją at
liko Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. V. Kriščiūnevi- 
čius. Kun. A. Baltrušiūnas iš So. 
Bostono pasimeldė už mirusius 
BALFo veikėjus.

į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: PLB atstovas V. Kleiza, 
A. Rudis, kun. A. Baltrušiūnas, 
prof. dr. K. Eringis, J. Laučka, 
M. Rudienė, V. Jokūbaitis, J. 
Gerdvilienė, dr. Pr. Budininkas 
ir kun. P. Baltakis, OFM.

Darbo prezidiumą sudarė sei
mo pirmininkai, būtent, V. Jokū
baitis iš Klevelando, J. Gerdvi
lienė iš Woodhaveno, NY, ir dr. 
Pr. Budininkas iš Cicero, IL, 
ir sekretoriai: B. Jasaitienė, A. 
Dzirvonas ir V. Lapenas — visi 
iš Čikagos. Sudarytos mandatų, 
rinkimų ir rezoliucijų paruoši
mo komisijos.

Didžioji priešpietinės seimo 
sesijos dalis sunaudota sveikini
mams ir sveikintojų raštų pa
skelbimui. Tai atlikta V. Jokū
baičiui pirmininkaujant.

Kai lengvai praėjo darbotvar
kės priėmimo ir rinkimų bei re
zoliucijų komisijų sudarymas, 
rytinė sesija baigėsi lygiai 12 v., 
nors buvo numatyta baigti 12.30 
vai. Tokiu būdu turėta daugiau 
laiko bendrai nuotraukai ir 
priešpiečiams.

Pareigūnų pranešimai
Popietinė sesija turėjo prasi

dėti 1.30 v. Kadangi korespon
dento pareigas eidamas esu 
įpratęs registruoti laiką, V. Jo
kūbaičiui paskelbus posėdžio 
pradžią, pažvelgiau į laikrodį ir 
apstulbau, nes jis rodė lygiai 
1.30 v. Tokiu tikslumu niekur, 
niekada, joks lietuvių posėdis 
nėra prasidėjęs. Apie tai tyčia 
su nieku nekalbėjau, kad per 
“TŽ” galėčiau paskelbti kaip 
didžiausią sensaciją, nes spėju, 
kad kiti mano kolegos laiku ne
sidomėjo ir to tikslumo nepaste
bėjo. . .

Visų pirma buvo leista prabil
ti programon neįrašytam kun.
K. Kuzminskui. Jis klausytojus 
supažindino su “LKB Kronikos” 
leidimu anglų, ispanų, prancū
zų ir lietuvių kalbomis. Kvietė 
“Kronika” domėtis, jas prenu
meruoti ir platinti.

Pirmininkavimą perėmus J. 
Gerdvilienei, prasidėjo centro 
v-bos bei komisijų pranešimai. 
Ilgiausias (užtrukęs 73 minu
tes), išsamiausias ir daugeliui 
pats įdomiausias pranešimas 
buvo c. v-bos pirm. M. Rudie
nės. Po įžangos apie BALFo 
svarbą su didele pagarba ji pri
siminė du amžinybėn išėjusius 
didžiuosius BALFo veikėjus — 
ilgametį pirm. kan. J. Končių 
ir ilgametę direktorę detroitie- 
tę E. Paurazienę. Priminė, kad 
BALFo steigėjų tarpe 1944 m. 
pavasarį buvo V. Količienė, ku
ri senokai serga ir veikloj nebe- 
dalyvauja; A. Devenienė tebėra 
aktyvi balfininkė, tik į seimą 
neatvyko; seime dalyvauja vie
nas iš steigėjų — J. Laučka. šil
tai paminėjo BALFui nusipel
niusius gen. konsulę J. Daužvar- 
dienę ir savo vyrą A. Rudį (“jis 
dirbo BALFe ilgiau už mane”). 
Nušvietė BALFo veiklą šelpiant 
tautiečius siuntiniais (ypač Su
valkų trikampy), o taip pat viso
keriopai gelbstint iš Lietuvos į 
laisvąjį pasaulį patekusiems di
sidentams bei šiaip emigravu
siems. Nurodė sunkumus, su 
kuriais BALFui tenka nuolat 
grumtis. Pasmerkė sovietų lu
pikavimą augštais muitais 
(“penkiasdešimt du milijonus 
dolerių lietuviai sumokėjo ru
sams muitų mokesčiais už siun- 

• tinius!”). Minėjo globojamų 
bėglių pavardes. Citavo dėkin
gųjų laiškų ištraukas. Prisiminė 
VI. Cesiūno tragedija, VI. Šaka
lio odisėją, Vasario 16 gimnazi
jos šelpimo problemas ir dau
gelį kitų su BALFo veikla susi
jusių dalykų. Nors, kaip minė
jau, pranešifnas buvo labai įdo
mus, bet atliktas su didelėm 

me- 
ne-

va-

įrašyta, už ją balsuota. Ji betgi 
skaudokai pralaimėjo. Ši nomi
nacija, kad ir teisėta, buvo gry
nai politinio pobūdžio, nors nie
kas politikos neminėjo. Tai vie
nintelė 20-tojo BALFo seimo 
nesantaros apraiška. Vieninte
lė! Visa kita praėjo sklandžiai, 
vieningai, džentelmeniškai, kaip 
ir tinka labdaros organizacijoje 
dirbantiesiems.

Prelato paskaita
Direktorių ir revizijos k-jos 

rinkimams pasibaigus, rinkimų 
k-jai nuėjus balsų skaičiuoti, 
kalbėti pakviestas Šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius prel. L. 
Tulaba, specialiai į seimą iš Ro
mos atskridęs. Jo tema — 
“Žvilgsnis į BALFo nueitą ke
lia XX-to seimo proga”. Primi
nęs, kad būti svetimam krašte 
tremtiniu reiškia būti našta, nu
švietė tremties klaikumą, trem
tinio medžiaginį ir dvasinį skur
dą. Prisiminė keletą epizodų iš 
pokario Vokietijos bei kitų Eu
ropos kraštų, kur ir jam pa
čiam tekę tremtinius užstoti, 
juos šelpti, kartais nuo smurto 
gelbėti. Prisiminė šviesią kan. 
dr. J. B. Končiaus asmenybę, 
vieną kitą nuotykį su juo, dėvin
čiu JAV generolo uniformą, daž
nai jo (J. B. Končiaus) statomą 
klausimą “kodėl jūs bėgot?” 
Kėlė BALFo nuopelnus mums iš 
Europos emigruojant, kitur įsi
kuriant, remiant Punsko lietu
vius, politinius bėglius ir disi
dentus. Iškėlė M. Rudienės di
delį vaidmenį, skatino būti 
kantriems santykiuose su len
kais, džiaugėsi lenku popiežium, 
kuris arkivysk. P. Marcinkų pa
darė “valdančiu visą Vatikaną”, 
o mons. A. Bačkį — Vatikano 
valstybės pasekretorium. Siūlė 
būtinai išlaikyti Vasario 16 gim
naziją, nes “ją laidodami, laido
jame save”. Iškėlė kelionių į 
Lietuvą pavojus.

Tokios maždaug buvo jo 37 
minučių kalbos temos. Nors au
ditorija buvo jau baisiai išvar
gusi, be jokios pertraukėlės 
apie keturias valandas išsėdėju
si, prelato ramią kalbą manda
giai išklausė.

Svarstant BALFo įstatų pa
pildymą, pasigesta vieno žodžio. 
Narsūs, iškalbingi aiškintojai 
žodį surado, keitimą suformula
vo, per keliolika minučių nubal
savo, priėmė. Einamieji reikalai 
bei sumanymai atlikti jau galu
tinai išvargus, paskubomis.

(Nukelta į 9-tą psl.)

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski I

412 Roncesvalles A ve.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 1
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

PRISIRISITE DIRŽU
ANTRO KARTO GALITE NEBESULAUKTI

Susidūrime automobilių, važiuojančių 50 
km. (30 mylių) greičiu, tereikia 1/10 sekundės, 
kad automobilis atsitrenktų ir subyrėtų.

Daugelis mano, kad susidūrimo atveju gali 
patys apsisaugoti. Tačiau atsimintina, kad 
net lėtai važiuojant, susidūrimo atveju diržu 
neprisirišęs asmuo atsitrenkia (vidinę 
automobilio sieną kelių tūkstančių svarų jėga.

Tinkamai prisiriškite diržu — patogiai per 
žemutinę liemens dalį. Peties diržas turi būti 
pakankamai laisvas — reikia palikti vieną ar

du inčus tarp diržo ir krūtinės, ypač trumpose 
kelionėse netoli namų, kuriose dažniausiai 
įvyksta nelaimės.

Prašykite knygelės “What you should 
know about seat belts”, rašydami: Ministry of 
Transportation and Communications, Public 
and Safety Information Branch, 1201 Wilson 
Avenue, Downsview, Ontario M3M 1J8.

Prisirišimas diržu automobilio nelaimės 
atveju gali išgelbėti tavo gyvybę, priešingu 
atveju tu gali būti nuneštas neštuvais.

Ministry ofTransportation 
and Communications

Ontario
James Snow, Minister

William Davis, Premier

I

BALFo (Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo) suvažiavime Detroite š. m. spalio 24 d. Stefanija Kaunelienė (dešinėje) 
įteikė $50,000 čekį iš a. a. Juozo Tamošiūno palikimo BALFo pirm. Marijai Rudienei. Viduryje — BALFo seimui rengti 
komisijos pirm. Jurgis Mikaila, kairiajame šone — Vincas Tamošiūnas Nuotr. K. Sragausko

Pranešimas iš Venecuelos

Pagerbtas velionis Stasys Barzdukas
ALEKSANDRA VAISIŪNIENE

ak-

A.
A.

Pirmąjį rugsėjo mėnesio sek
madienį VLB centro valdybos 
pirmininko dr. V. Dambravos 
rūpesčiu buvo suorganizuotos 
pamaldos už buvusį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką ir jos garbės pirmininką 
pedagogą a. a. Stasį Barzduką. 
Ta proga įvyko ir specialus 
tas jam pagerbti.

šv. Mišias atnašavo kun. 
Perkumas, talkinamas inž.
Šulco ir agr. V. Barono. Vargo
navo dr. Vyt. Dambrava. Mišios 
taip pat buvo aukojamos už a. 
a. Eleną Jurgelienę, dr. Kosto 
Jurgelos žmoną.

Po Mišių pagerbtuvių iškil
mę pradėjo centro valdybos pir
mininkas. Jis pažymėjo, jog a. 
a. St. Barzduką rhinime todėl, 
kad jis savo gyvenimu buvo 
šviesus pavyzdys kiekvienam iš
eivijos lietuviui: Kad daugelis 
jo arčiau nepažinome, tai jau 
įprasta mūsų kaitė. Mes, apsi- 
vertę savais darbais, retas kuris 
tepakeliame akis apsidairyti, 
kas lietuviškame gyvenime da
rosi. Plaukdami savo srovėmis 
ir srovelėmis, mes kartais pa
liekame nuošaly didžiausias iš
eivijos asmenybes. O išeivijai 
reikia gyvų pavyzdžių, kuriais 
ji privalėtų sekti. Trūksta laiko 
jų jieškoti, juos surasti ir į sa
vo tarpą pakviesti, trūksta kar
tais ir noro. . .”

Pagrindinę, kalbą pasakė hu
manitarė Elena Urbšytė-Gutaus- 
kienė, buvusi Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio sesuo. Prista
tydamas prelegentę, c. v. pirmi
ninkas pastebėjo, jog tarp a. a. 
St. Barzduko ir prelegentės jau
čiamas artimas dvasinis ryšis. 
Abu juos riša ne tik neišsemia-

abu ateitininkai ir 
ideologijos puose-

kruopščiai paruoš-

ma tėvynės meilė, bet ir gili 
kultūra, humaniškumo dvasia; 
abu — pedagogai, vienas litua
nistas, kitas Lietuvos istorijos 
specialistas, 
katalikiškos 
lėto j ai.

Išsamioje, 
toje kalboje E. Gutauskienė ap
žvelgė buv. PLB pirmininko as
menybę, jo pasiruošimą litua- 
nistiniam-pedagoginiam darbui, 
jo ideologinį brendimą šalia di
džiųjų katalikiškos ideologijos 
šulų — profesorių Šalkauskio, 
Dovydaičio, Ereto ir kitų, jo gi
lų lietuviškos problematikos su
vokimą išeivijoje, jo pastangas 
stiprinti išeivijos jaunimą per 
krikščionišką auklėjimą ir litua
nistinį švietimą, jo plunksnos 
darbą ir visuomenišką kelią.

E. Gutauskienės kalba buvo 
paįvairinta ištraukomis iš a. a. 
Barzduko pasikalbėjimo su Juo
zu Kojelių, kurios dar labiau 
išryškina šio išeivijos milžino 
lietuvišką-krikščionišką asmeny
bę.

Kadangi St. Barzdukas buvo 
gimęs ir augęs Suvalkijoje, tai 
iškilmė baigta jautria muzikine 
apybraiža iš dr. Vytauto Damb- 
ravos archyvo “Ke’ionė po Su
valkiją”. Dr. Dambrava ją įra-

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

<Siffs International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

šė ir montažą paruošė Muenche- 
ne, dalyvaujant Vokietijos lie
tuvių jaunimui. Montažo auto
rius — A. Grinienė, o pagrin
dinis pasakotojas dr. K. Čegins
kas. Toji programa kelis kartus 
buvo perduota į Lietuvą radijo 
bangomis.

Visi iškilmės dalyviai susirin
ko pas kun. A. Perkumą prieš
piečiams, kuriuos paruošė Kul
tūros Fondo pirmininko žmona 
O. Menkeliūnienė.

Mėnesiniai lietuviškų pamal
dų sekmadieniai per paskuti
nius mėnesius yra praturtinami 
tautiniais renginiais, kuriuos 
dažnai organizuoja pati centro 
valdyba. Birželio mėnesį turė
jome iškilmingą ir platų sibiri- 
nių trėmimų minėjimą, liepos 
mėnesį — jaunimo surengtą va
saros mokyklėlės užbaigimą, 
rugpjūčio mėnesį Tautos šven
tę, o pirmąjį rugsėjo sekmadie
nį — Mišias ir akademiją a. a. 
St. Barzdukui pagerbti.

Reikia džiaugtis, kad lietuviš
kas ir religinis gyvenimas at
gijo ir kiekvienam lietuviui, ku
riam rūpi bendras darbas, du
rys į bendruomenę yra atviros. 
Džiugu, kad minėjimuose pasi
rodo nauji veidai ne tik dalyvių 
eilėse, bet ir kalbėtojų tribūno
je.

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

Kanados 
Dienos 
Mannheime

K. BARONAS

Paskutinės dvi spalio savai
tės Mannheime (nuo mano gy
venamo kaimo tik 19 km.) buvo 
skirtos Kanados Dienoms, ku
rias iškilmingai spalio 18 d. pra
dėjo Kanados atstovas Bonnoje 
Klaus Goldschlag. Svečias labai 
gera vokiečių kalba (gimęs 
1922 m. Berlyne, mokslus išė
jęs Kanadoje, diplomatinėje 
tarnyboje dirbęs Londone, Vie
noje, Ankaroje) pažymėjo, kad 
Mannheimas gali didžiuotis at
liktais darbais, nes jis kultūri
niais ryšiais suartino abi šalis. 
“Mannheimas, — kalbėjo toliau 
Kanados atstovas, — yra pra
monės miestas, tačiau savo kul
tūriniais laimėjimais Vakarų 
pasaulyje yra palikęs ryškius 
pėdsakus”.

Šį miestą esą galima lyginti 
su Kanados Kvebeku. Juk iš 
mažos sodybos, įsteigtos 1608 
m., išaugo dinamiška Kanada.

Kanadoje svarbų vaidmenį 
atlieka 500.000 vokiškos kilmės 
kanadiečių, kurie po anglosak
sų ir prancūzų sudaro didžiausią 
tautinę grupę, įskaitant ir 
mannheimiečius. Kanados at
stovas priminė, kad kultūra 
esanti viena juostų, jungiančių 
Vokietiją ir Kanadą. Negalima 
betgi užmiršti 3 milijardų dol. 
prekybos, sporto, paskirų mies
tų bendradarbiavimo. Tokiu pa
vyzdžiu galįs būti Mannheimas 
ir Windsoras. Mannheimo bur
mistras sveikinimo kalboje su
abejojo dviejų tolimų miestų 
bendradarbiavimu, tačiau pa
baigoje priėjo išvadą, kad kul
tūra nepažįsta nuotolio.

Jam esą labai malonu Mann- 
heimui pristatyti antros savo 
plotu pasaulio valstybės kultū
rinius laimėjimus. Menas esąs 
ne duona, bet gyvenimo vynas. 
Kanada, — kalbėjo burmist
ras, — yra ateivių kraštas. Sun
kiose klimato sąlygose ateiviai 
pirmiausia kūrė sau egzistenci
ją, bet nesutirpo bendrame kati
le. Tokiu būdu Kanadoje atsira
do daugiakultūris gyvenimas. 
Tai geras paskatinimas vokie
čiams pažinti šį kraštą.

Dar kalbėjo Windsoro bur
mistras (Mannheimas ir Wind
soras — sugimininti miestai), 
taip pat pasidžiaugdamas glau
džiu bendradarbiavimu. Prieš 
keletą metų jis trumpai viešėjęs 
Mannheime. Jam tas miestas la
bai patikęs, tad šį kartą jis at
sivežęs 30 windsoriečių.

Oficialus Kanados Dienų ati
darymas buvo užbaigtas koncer
tine dalimi. Ją atliko kamerinis 
orkestras, pianistas ir solistė. 
Daugiausia plojimų susilaukė 
pianistas —- kompozitorius iš 
iš Vankuverio M. C. Baker. Jo 
vienas kūrinių buvo skirtas 
Mannheimui.

Kanados Dienos Mannheime 
spalio 18-30 d. d. turi ne tik kul
tūrinį, bet taip pat ir komercinį 
pobūdį. Spalio 18 d. viename 
viešbutyje buvo rodomi Kana
dos kailiai, nagrinėtas pinigų in
vestavimas Kanados pramonėje 
bei prekybos galimybėms su at
skirom bendrovėm.

Miesto gatvėse buvo dalina
mas praeiviams “Fotoųuiz” — 
foto spėjimas. Gražiai išleista
me lapelyje buvo penki klausi
mai. Pvz. vienas jų: mūsų nuo
trauka rodo augščiausia 553 m 
pasaulio pastatą Ontario sosti
nėje. Trijų milijonų miestas iš
augo į patraukliausią Š. Ameri
kos metropoliją. Koks tas mies
tas: 1. Toronto, 2. Otava,1 3 Win- 
nipegas? Teisingą miestą pažy
mėti kryžiuku. Krautuvių lan
guose buvo išstatytos penkių to
kių klausimų ir atsakymų nuo
traukos.

Vėl klausimas: nuotrauka ro
do didžiausią prancūzų telkinį 
už Prancūzijos ribų. Jame įvy
ko 1976 m. olimpiniai žaidimai. 
Koks tas miestas: 1. Whithorse, 
2. Montrealis, 3. Quebec City? 
Laimėtojas pirmos vietos gaus 
kelionę j Kanadą, antros — 
$100 vertės auksinę 1981 m. 
Kanados monetą “O Canada” ir 
t. t.

V. Vokietijoje gyvena 14.000 
Kanados piliečių, kurių 5000 
yra kariškiai.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Torontiškio “Aitvaro” aktorės, vaidinusios komedijoje “Generacijos medis”.
Iš kairės: A. Totoraitienė, L. Nakrošienė Nuotr. B. Tarvydo

Kaip gimė “Rytų Lietuva”?
Pokalbis su vilniečių išleisto veikalo redaktoriumi dr. Algirdu Budreckiu

Žmogus dabarties sutemose
Vakarų pasaulio sutemos ir žmogus šių dienų 

literatūroje bei gyvenime
VACYS KAVALIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Grožinėje literatūroje

Iš teorinės plotmės šis žmo
gus yra persimetęs ir į grožinę 
literatūrą, kurioje atsiskleidžia 
įvairiomis formomis ir įvairiose 
situacijose gili egzistencinė jo 
gyvenimo kelio drama, o dažnu 
atveju net ir gūdi tragedija. Jis 
čia, parafrazuojant vieną Bau
delaire eilėraštį, stovi ant savo 
kapo, briaunos ir išsigandęs žiū
ri į nesibaigiančią nebūties be
dugnę.

Tačiau duoti bendrą šių die
nų žmogaus literatūroje dvasi
nį siluetą nėra lengva, nes kiek
vienas rašytojas yra individua
lus. Todėl individuali yra ir jo 
pasaulio bei žmogaus samprata, 
io gyvenimo kelio vizija, čia, 
kaip ir žvelgiant į istorinį žmo
nijos .kelią, reikia atsistoti taip, 
kad žiūrovo žvilgsnis apimtų 
kuo didesnius literatūrinio gy
venimo plotus ir kad dvasinis jo 
žmogaus veido siluetas kuo 
ryškiau atsiskleistų.

Tokius mūsų dienų literatū
ros, o loję ir žmogaus dvasinio 
veido bruožus pateikia R.-M. 
Alberes savo “Dvidešimtojo 
šimtmečio literatūros balanse” 
(Le Bilan litteraire du xx-e 
Siecle) knygoje. Šių dienų lite
ratūra, jo teigimu, skiriasi nuo 
kitų šimtmečių literatūros kū
rinių tuo, kad joje iškyla žmo
gus, kuris eina per gyvenimą 
giliai susirrtąstęs ir kelia pa
grindinius egzistencinius klau
simus: gyvenimo prasmės, lais
vės, metafizinės vienatvės, gė
rio ir blogio, amžinybės, o neti
kintis — amžinos nebūties.

Idėjiniu atžvilgiu mūsų laikų 
literatūra ir jos personažas eina 
per gyvenimą paskendęs egzis
tencinės dramos plotais. O ji 
šakojasi dviem kryptim: teisti
ne ir ateistine', į kurias čia žvilg- 
tersime.

Tai vis tragiškos būtybės. A. 
Gide “Vatikano požemių” per
sonažas Lafcadio pro einančio 
traukinio langą išmeta veikėją 
Fleurissoire nė pats nežinoda
mas kodėl. Kai nužudytojo svai
nis paklausia, kodėl jis taip pa
darė, Lafcadio lyg niekur nie
ko atsako: “Nežinau. . . Jis man 
neatrodė laimingas”. Tai nemo
tyvuoto nusikaltimo pradžia, 
turėjusi ir dar tebeturinti kai- 
kurios įtakos rašytojam egzis
tencialistam.

Metafizinės vienatvės, skaus
mas ir gyvenimo prasmės jieš- 
kančius kankina ir A. Malraux 
žmogų, “Didžiausia kančia, — 
skundžiasi jo romano “La Con
dition h u m a i n e” personažas 
Katov, — yra vienatvėje”. Jam 
tad ir nusižudyti atrodo geriau, 
negu ramiai numirti — nusižu
dyme esą daugiau veiksmo.

Tokie patys dvasiniai žmo
gaus bruožai matyti ir kaikurių 
kitų šių dienų prancūzų ir ap
lamai Vakarų pasaulio literatū
roje: Camus, Sartre’o, Anouilh, 
Monterlando, Faulknerio ir ki
tų kūriniuose. Per visus jų ro
manų ir dramų puslapius eina 
juodos pesimistinės idėjos, des
peracija, vienatviškumas ir ab
surdiškas šauksmas bei aplamai 
gili egzistencinė drama.

Nebūtų jokio didesnio vargo 
jei šis ateistinio egzistencializ
mo žmogus liktų vien literatū
ros puslapiuose ir savo gyveni
mo problemas spręstų tik teori
nėje plotmėje. Deja, iš literatū
ros kūrinių jis yra perėjęs ir į 
mūsų dienų gyvenimą. “Neuž
mirškime, kad šis žmogus yra 
pavojingas, — įspėja W. Berett 
savo knygoje “What is existen
tialism”. Jo pasirodymas nevi- 
suomet yra filosofinio pobūdžio. 
Dvidešimtajame šimtmetyje jis 
tapo nacių pareigūnu ir degi
no lavonus Buchenwalde, o šian- 

‘dien jis NKVD pareigūnas ir 
tūkstančius europiečių varo į 
mirtį.

Iš sutemų į šviesą
Ar šiandien, kai pasaulis yra 

nugrimzdęs į mpralinę prarają 
ir kai jis ne tik savo genocidi
niu nusiteikimu, bet ir techniš
kai yra pajėgus žudyti ir nusižu
dyti, yra koks nors kelias, ve
dantis iš gūdžių sutemų į švie
są? Ar yra kelias, kuris pasuk
tų pasaulį ir žmogų meilės, tie
sos ir gėrio kryptimi, jį išgelbė
tų nuo sovietinio tipo pareigū
no ir aplamai nuo žlugimo?

Maritain atsakymą į šį klausi
mą mato Evangelijoje. Jei Kris
tus yra pasaulio išgelbėtojas, 
teigia jis savo knygoje, kalbė
damas apie civilizacijos sute
mas, tai ir politika gali būti' jo 
malonės nušviesta ir išgelbėta. 
O kol meilė ir šventumas ne- 
transfigūruos pasaulio ir žmo
gaus, kol vergai nebus pakeisti 
Dievo sūnumis, tol apokalipsi
nis šauksmas kils iš koncentra
cijos stovyklų.

Neabejojant galutine gėrio 
pergale, gyvenimo tikrovė ir ne
norint mūsų optimizmą kiek 
aptemdo. Per du tūkstančius 
metų iš Evangelijos puslapių 
spinduliavo ne tik krikščioniš
koji gėrio ir meilės šviesa. Iš 
jų į gyvenimą ir mūsų dienų pa
saulį išėjo ir minios fariziejų, 
su kuriais tiek vargo turėjo ir 
pats Kristus savo žemės keliuo
se. Gyvas tebėra ir Judas. O jis 
ir šiandien nedelsdamas Kristų 
pabučiuotų, parduotų ir išduo
tų, jeigu Jis ateitų.

Tačiau būtų gera, jei Kristus 
ir vėl ateitų. Ateitų ir, R. Beach 
knygos “Crepuscule ou Aurore” 
(Sutemos ar aušra) žodžiais, 
duotų istorijai protingą spren
dimą, o žmogaus gyvenimo dra
mai prasmę. Betgi tenorėti, kad 
Kristus ateitų ir visa išspręstų 
mums geriausiu būdu — per- 
maža.

Reikia, kad ir žmogus savo 
dvasia ir gyvenimu skleistų gė
rio ir artimo meilės spindulius. 
Kelias į šviesą glūdi ne teorinė
je filosofijoje ir gražiuose žo
džiuose, o mūsų veiksmuose. 
Parafrazuoj ant egzistencialisti
nės filosofijos mintis, žmogus 
yra tai, ką jis daro.

Dievas, teigia savo knygoje 
“Existentialism and Modern 
Literature” D. McElroy, sukur
damas žmogų, norėjo gero. O 
sukurdamas kiekvieną iš mūsų, 
norėjo kažko nepasikartojančiai 
gero. Tad ir žmogus turįs gy
venti autentiškai ir pasirinkti 
tai, kas gera, arba nugrimzti jį 
supančiame blogyje.

STEPAS VARANKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Iš kur atsirado lėšos to
kiam veikalui paruošti bei iš
leisti?

— Veikalo pradininkai buvo 
Kazys Veikutis ir Valerijonas 
Šimkus, vilniečių šulai. Pasi
traukus iš šio pasaulio ilgame
čiu! vilniečių pirm. Kaziui Vei
kučiu!, užsimojimą su nuosta
bia ištverme ir lietuvišku-vil- 
nietišku kietasprandiškumu iš
tesėjo Valerijonas Šimkus. Jo 
dėka prof. Puzinas sutiko tapti 
atsakinguoju redaktoriumi, jo 
įtaigojimu ir aš sutikau dirbti.

Stambieji “Rytų Lietuvos” 
mecenatai buvo Ona ir Valerijo
nas Šimkai, Lietuvių Gydytojų 
ir Dantų Gydytoju Draugijos 
Čikagos skyrius, VKLS Čikagos 
skyrius, St. Catharines (Kana
doje) veikėjas Juozas Dilys, Juo
zas Lekas, Irena Sekmokienė ir 
Janina bei dr. Jonas Šalnos. Be 
to, prisidėjo daug garbės rėmė
jų, rėmėjų, garbės prenumera
torių bei prenumeratorių.

Bet tie rėmėjai neatsirado sa
vaime. Didžiausias nuopelnas 
tenka buvusiam vilniečių cent
ro valdybos pirm. dr. Jonui Šal
nai, jo pareigingai valdybai — 
Vandai Gasperienei bei Čikagos 
vilniečių veikėjui Juozui Lekui. 
Iš tikro neįmanoma visus išvar
dinti. . .

Kalba ir korektūrų priežiūra 
buvo Marijos Dikinienės ir Leo
nardo Gogelio kompetentingose 
rankose. Eilę žemėlapių tiksliai 
perbraižė J. Vališka.

— Kiek laiko* praėjo, kol pa- 
ruošėte minimą veikalą spau
dai?

— Trumpai ir drūtai tariant, 
ilgiau negu maniau! “Rytų Lie
tuva” yra 26-rių metų darbo vai
sius. Skaitytojai tikrai pastebės, 
kad bendradarbiai ne tik atsto
vauja keliom kartom, bet ir yra 
parašę savo studijas skirtingais 
dešimtmečiais. Man pačiam te
ko perimti redaktoriaus “esta
fetę” 1978 m. gegužės mėnesį. 
Jau pradėjau laužyti puslapius 
Morkūno spaustuvėje 1980 m. 
rugpjūčio mėnesį. Per tą laiką 
perredagavau tai, kas buvo su
kaupta, pasitelkiau vertėją iš 
anglų į lietuvių kalbą (mano 
pirmieji du straipshiai buvo pa
rašyti angliškai!). Pats dariau 
vertimus iš lenkų ir prancūzų 
kalbų, pasikviečiau naujus 
bendradarbius, anksčiau pa
kviestiesiems atsisakius. Teko 
pergyventi tam tikrą įtampą, 
nes buvo norima “Rytų Lietu
vą” paleisti į viešumą Želigovs- 
kiados 60 metų sukakties proga. 
Tai atlikome!

— Kokia buvo lietuvių visuo
menės reakcija “Rytų Lietuvos” 
veikalui pasirodžius?

— Mišri! Kas atsisakė talkin
ti, ignoravo veikalą. Kas persi
stengė įtikti svetimiesiems, pri
ėmė su pašaipa. Kiek teko su
eiti su mūsų publika, kuri do
misi lietuvių tautos etnografija, 
istorija, geografija bei ateitimi, 
tai teko išgirsti teigiamų atsilie
pimų. Net po skandalingos neva 
recenzijos “Drauge” man pri
puolamai teko išplatinti 11 eg
zempliorių per vieną vakarą. 
Būčiau galėjęs per tą patį vaka
rą išplatinti, jei būčiau turėjęs 
daugiau egzempliorių, bent tris
kart tiek.

— Kokia yra jūsų nuomonė 
dėl iki šiol pasirodžiusių spau
doje recenzijų bei trumpų pa
minėjimų apie to veikalo pasi
rodymą?

— Nevienodai mane veikė 
recenzijos ir tąriamos recenzi
jos. Tiesą pasakius, pažįstu vi
sus recenzentus — asmeniškai 
ar iš jų raštų. Iš kelių recenzi
jų, pasirodžiusių 8 mėnesių lai
kotarpyje nuo veikalo išleidi
mo, tegaliu ramia sąžine teigti, 
jog tik vienas ALT informacijos 
vedėjas kun. dr. J. Prunskis su
prato “Rytų Lietuvos” esmę ir 
jos paskirtį bei sugebėjo įver
tinti jį. Kiti recenzentai, vieni 
daugiau, kiti mažiau, rašė ne- 
dalykiškai, o subjektyviai.

— Kaip vyksta “Rytų Lietu
va” veikalo platinimas ir kokius 
turite pasiūlymus?

— Pasak naujosios Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos spau
dos fondo vedėjos Bulotienės 
paskutinino pranešimo, pusė iš
spausdintų egzempliorių pateko 
į apyvartą. Kaip su visų lietuviš
kų veikalų platinimu, reikia 
skaitytis su pabrangusiomis paš
to išlaidomis, lėtu recenzijų ir 

garsinimų pasirodymu. Lietu
vių visuomenė gana rangiai at
siliepia į lietuvišką spausdintą 
žodį.

— Teko girdėti, kad veikalas 
“Rytų Lietuva” jau ruošiamas 
ir anglų kalba. Įdomu, ar vei
kalas bus praplėstas, sutrumpin
tas, papildytas ir perredaguo
tas? Kas bus veikalo redakto
rium? Kas leidėju? Kas veikalą 
verčia į anglų kalbą? Koks nu
matomas tiražas anglų laidai? 
Koks bus to veikalo pavadini
mas?

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimas Čikago
je 1980- m. spalio 11 d. nutarė 
išleisti “Rytų Lietuvos” verti
mą anglų kalba ir pavedė man 
eiti vertimo atsakingojo redak
toriaus pareigas. Pasitelkiau ke
letą vertėjų. Leidėju, žinoma, 
bus naujoji VKLS centro valdy
ba, kuriai pirmininkauja Alber
tas Misiūnas. Tiražą nustatys 
centro valdyba, kai peržiūrės 
galutinę veikalo redakciją. Ang
liškas veikalo pavadinimas bus 
“Eastern Lithuania, A Collec
tion of Historical and Ethnogra
phic Studies”.

Keli lietuviškos laidos 
straipsniai bus praleisti. Kiti 
bus sutrumpinti, pritaikyti dau
giau angliškai skaitantiems. 
Galbūt dar prisidės nauja ar
cheologinė studija. Kita vertus, 
kas savaime aišku lietuviui skai
tytojui, nebūtinai aišku anglo
saksui. Tad reikės kaiką paaiš
kinti. Pavyzdžiui, reikės lietu
viškų ir slaviškų raidžių tarimo 
lentelių, kadangi asmenvardžiai 
ir vietovardžiai nebus suanglin- 
ti. “Suanglinti” ar “suprancū- 
zinti” lietuviškus vietovardžius 
iš tikrųjų reikštų jų suslavini- 
mą. Pratinkime skaitytoją prie 
lietuviškų lyčių ir nesustiprin
kime slavizmų!

— Kada, angliškoji laida pa
sieks dienos šviesą? Kam teks 
finansinė našta už to veikalo iš
leidimą?

— Numatyta išversti įvadą ir 
17 studijų (550 spausdintų pus
lapių). Kaikas buvo parašyta 
angliškai, nes prof. J. Puzinas 
planavo leisti veikalą keliomis 
kalbomis, kaip dr. Brakas pada
rė su antruoju “Mažosios Lietu
vos” tomu. Ligšiol yra paruošti 
232 puslapiai (turint galvoje 
spausdintus puslapius) anglų 
kalba. Beliko 60% išversti. Ti
kimės, kad veikalas pasirodys 
1982 m. Finansines išlaidas 
padengs VKLS centro valdyba, 
kuri jau turi nemažai pajamų 
iš “Rytų Lietuvos” platinimo ir 
nuo nuoširdžių aukotojų-rėmė- 
jų-

— Ką dar norėtumėt pasaky
ti mūsų skaitytojams ryšium su 
ruošiamu veikalu? Ar manote, 
kad veikalas “Rytų Lietuva” pa
teisins mokslininkų, redakto
riaus, leidėjų pasiaukojimą ir 
tautiečių, pinigines aukas?

Speciali Komisija Atvaizduoti Rasiniam įvairumui 
Vyriausybės Skelbimuose bei Ryšiuose 

kviečia suinteresuotus asmenis ir grupes 
pateikti savo nuomones bei raštiškus 
pasiūlymus, kaip atspindėti rasinį 
Ontario gyventojų įvairumą vyriausybės 
skelbimuose, leidiniuose, garsinėse-bei 
vaizdinėse produkcijose.

Pasiūlymai bus svarstomi minėtos komisijos, kuriai pavesta 
nustatyti Ontario vyriausybės politikos gaires.

Pasiūlymai raštu turi būti gauti iki 1982 metų sausio 15 dienos 
ir adresuoti:

The Task Force on the Portrayal of 
Racial Diversity in Government Advertising 
and Communications
The Cabinet Office, Room 369 
Parliament Buildings ' 
Queen's Park 
Toronto, Ontario
M7A 1A1 Douglas Ewart

Chairman

— Prieš atsakydamas į pas
kutinį klausimą, noriu pastebė
ti, kad nei lietuviškas, nei ang
liškas “Rytų Lietuvos” leidinys 
neišsems temos. Tad būsimiems 
kritikams patariu: taupykite ra
šalą! Vilniaus tema dar trūksta 
rimtų studijų apie lietuvių ap
raiškas Vilniaus miesto bei 
krašto istorijoje, Vilniaus uni
versiteto veikloje, apie Vilniaus 
krašto fizinę antropologiją, ar
cheologiją, dialektologiją, tau
tosaką, liaudies architektūrą, 
vietovardžių kilmę, konfesijas, 
tautines mažumas (žydus, toto
rius, karaimus, gudus), rusįfika- 
cjią, polonizaciją, sugudėjimą, 
gamtą.

Taipgi veikalas “Rytų Lietu
va” nėra agitacija prieš lenkus, 
kaip kaikurie kritikai, paviršu
tiniškai jį pavartę, yra parašę. 
Kad kaikuriose studijose prisi
mintos lenkų skriaudos, nėra 
priešiškumo prieš lenkų tautą 
apraiška, o istorinių faktų kons
tatavimas.

Koks tikslas “Rytų Lietu
vos”? Priminti lietuviui apie jb 
ir tėvynainių tikrą tėvoniją, 
protėvių palikimą. Tas ūkinin
kas, kuris nežino savo ūkio tei
sėtų ribų, yra brakonierių ir įsi
brovėlių taikinys. Ne laikas gal
voti iki kur tęsiasi Lietuva, kai 
priešai jau puola. Ne laikas var
tus statyti, kai Hanibalas priar
tėja. Juk liūdna, kai kaikurie 
veikėjai suabejoja, ar Gardinas 
iš tikro lietuviškas, kai Lietuvo
je gimę vakarais studijavę 
mokslininkai savo veikaluose ra
šo, esą abejotina, ar Vilnius lie
tuvių miestas.

Nesame ,naivūs ir nemanome, 
kad “Rytų Lietuva’^ apšvies to
kius paklydėlius. Nesame sva
jotojai ir nesitikime, kad/ lietu
vių tautai kada nors pavyks at
gauti visas protėvių sritis nuo 
Vyslos žiočių iki Karnos upės ry
tuose, nuo Tuvankstės iki Pri- 
pečių pelkyno, bet manome, kad 
lietuvis privalo žinoti, kur ilsi
si savoje žemelėje lietuvis pro
tėvis, prolietuvis, baltas, aistis, 
protobaltas.

Nekilnojamo turto bylose 
neapdairus būtų teisininkas, 
kuris nesistengtų prieš teismo 
dieną sukaupti visą dokumenta
ciją apie ginčijamųjų sklypų 
savininkus ir jų pirmtakus. Jei 
“Rytų Lietuva” bent iš dalies 
patarnautų lietuvių tautos in
teresams byloje dėl nekilnoja
mo turto, t. y. dėl teisėtų, nuo
savų teritorijų, tai sakyčiau, 
kad visų minėtų ir neminėtų 
bendradarbių, talkininkų, mece
natų, rėmėjų ir užtarėjų triūsas, 
aukos bei pastangos pasiteisin
tų.

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

Dailės parodoje Anapilio salėje š. m. lapkričio 1 d. Iš kairės: G. Trinkienė — 
KLK Motery Draugijos Lietuvos Kankinių par. skyriaus pirmininkė, tapyto
jas P. Bigauskas, medžio drožinių autorė A. Katelienė. Parodų surengė kata
likių moterų draugijos skyrius Nuotr. St. Dabkaus

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS

Filmas apie Lietuvos prezid.
Antaną Smetoną

Filmai, vaizduojantieji isto
rinius lietuvių tautos įvykius, 
laukiami ir jais džiaugiamasi. 
Todėl prisirinko daug žiūrovų Į 
Sv. Kazimiero parapijos salę 
Los Angeles, Calif., stebėti fil
mo premjeros apie Lietuvos 
respublikos prezidentą Antaną 
Smetoną 1981 m. rugsėjo 20 d.

Filmas garsinis, daugiausia 
juoda-balta. Naudotasi surastais 
originaliais filmavimais, susiju
siais su buv. Lietuvos respubli
kos prezidento Ant. Smetonos 
gyvenimu, veikla. Filmuota Lie
tuvoje, JAV-ėse, įskaitant jo lai
dotuves Klevelande.

Yra reikšmingų, įdomių vaiz
dų. Panaudota ir nuotraukų. Ga
lėjo būti sutrumpinti gabalėliai 
iš sutiktuvių Niujorke. Dabar 
tokios rūšies papildomų filmų 
iš okup. Lietuvos neįmanoma 
gauti, todėl negalima reikaląu- 
ti pilnumo, tobulumo. Pagrindi
nis paruošėjas-red aktorius Pau
lius Jasiukonis įdėjo daug dar
bo, kol viską sutvarkė.

Filmo pradžioje išvardinti
Toi' .--.’p i ' h ->■■■•

Gintaro paroda universitete
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

gintaro paroda Toronto univer
siteto Roberts bibliotekoje su
rengta pačiame vestibiulyje, ir 
kiekvienam apsilankančiam 
tuojau pat krinta 'į akis. 
Rodiniai rinktiniai, meniški ir 
gražiai išdėstyti. Yra didžiulių 
natūralių gintaro gabalų, 
pasiskolintų iš Ontario 
muzėjaus, karolių, papuošalų 
ir ornamentų. Kiekvienas 
gabalas originalus savo spal
va, forma, sudėtimi ar apdir
bimu.

Iki šiol kultūriniuose bal- 
tiečių renginiuose aktyviau- 

talkininkai.
Rodant gabalus iš 1938 m. 

vasarą Kaune įvykusios pasau
lio lietuvių olimpiados, nemažai 
paimta iš mano filmo “Lietuva 
— Europos nugalėtoja”, kuris 
pradėta rodyti 1959 m. rugpjū
čio 15 d. Jį matė lietuviai kelio
se valstybėse. Ištisai iškirpti ne 
tiktai tfilmo gabalai, bet ir ma
no parašyti žodžiai bei preziden
to kalbos dalis, panaudota minė
tame filme. Tą filmą pagamin
ti man talkino tas pats P. Jasiu
konis.

Taip pat paimti ištisi gaba
lai, vaizduojant Europos krepši
nio pirmenybes, įvykusias 1939 
m. Kaune. Irgi iškirpta ir įkli
juota iš “Lietuva — Europos, 
nugalėtoja”, vėl pasinaudojant 
manuoju tekstu.

Niekas -manęs neklausė leidi
mo pasinaudoti. Ir niekur nepa
žymėta iš kur tai paimta.

Gerai žinome, kaip tokiais at
vejais pasielgtų amerikiečių 
filmų autoriai ar kurie kiti. Ko
dėl nutylėti, savintis kas nepri
klauso?

Man labai nemalonu tokiu 
reikalu rašyti ir dėl to spaudo
je į polemikas nesileisiu.

šiai reikšdavosi estai, bet or
ganizuojant šią parodą veik
liausi buvo lietuviai. Gražina
Lapienė buvo vyriausia paro
dos koordinatorė. Skoningas, 
neperkrautas rodinių išdėsty
mas yra jos nuopelnas. Marija 
Vasiliauskienė paruošė iš
samią informaciją apie ginta
rą. Didelėmis raidėmis, leng
vai skaitomas, vietomis poetiš
kas, bet visuomet gerai infor
muojantis tekstas ir rodiniai 
gražiai derinasi.

Lapkričio 10 d. ši paroda bu
vo oficialiai atidaryta (veiks 
iki lapkričio 29 d.). Universi
teto “Community Relations” 
pareigūnė estė Marvi Ricker 
pastebėjo, kad susidomėjimas 
paroda jau dabar yra didelis. 
Esą tokie renginiai nepatrau
kia masių, tačiau jie supažindi
na su paskirų etninių grupių 
kultūra šio krašto inteligenti
ją

Rusų ir Rytų Europos Kraš
tų Centro direktqj-ius prof. Ze- 
kulin pagyrė baltiečius už jų 
ištvermę, praktiškumą ir ypa
tingai už sugebėjimą betkokį 
daiktą paversti į pasigėrėtino 
grožio objektą. KLB pirm. adv. 
J. Kuraitė pabrėžė, kad drauge 
visoms trims baltiečių tautoms 
lengviau išeiti į viešumą ir pa
siekti pripažinimo, bet, visą 
laiką suplakant šias tris tautas 
į krūvą, užmirštami ir jų kultū
riniai skirtumai. Ne tik svetim
taučiams, bet ir mums reiktų 
stengtis pažint tai, kas mus 
jungia ir kas skiria.

Ramūnė Jonaitienė atpasa
kojo gintaro istoriją ir suglaus
tai pateikė bendrų žinių apie 
gintarą.

Po atidarymo svečiai pasivai
šino kavute, kurią paruošė Bal
tiečių Moterų Taryba. Parodą 
surengė Kanados Baltiečių Fe
deracija ir Toronto universi
teto “Community Relations 
Office”. B. M.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap- 

'traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Tel! 638-3171, 663-9096



Lietuvių Dienų Klevelande meninės programos dalį atliko Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras". Nuotraukoje matome 
kaikuriuos ariečius vaišėse. Iš kairės: choro valdybos pirm. J. Karasiejus, čiurlionietė O. Mikulskienė, “Aro" diri
gentas V. Verikaitis, T. Stanulis, čiurlioniečių vadovas Alf. Mikulskis Nuotr. V. Bacevičiaus

Tryliktoji Bradūno knyga

Šeimos irimo romanas
J, KUZMICKIS

Tarytum būčiau paklydęs didžiu
liame lauke. Kažkodėl pasigendu 
triukšmo. Savo, įprasto.

“Integralo” LAIMIS

Jauna (gimusi 1952. VIII.7) so
vietinės literatūros kritikė 
Jūratė Sprindytė “Kritikos ak- 
vareliŲ” eseistiniq svarstymų 
knygoje pažymi, kad jaunųjų 
rašytojų prozoje dažnai vyrau
ja pasakojimas pirmuoju asme
niu su įvairiausiomis vidinio 
monologo atmainomis: “Išpa
žįstamoje istorijoje jis jaučiasi 
didelis ir saugus, teigia save ir 
nervingai analizuoja aplinką”.

Ši kritikės teigimą patvirtina 
jauno rašytojo (gim. 1942.II.8) 
Algimanto Zurbos šiais metais 
išleistas “Integralo” romanas 
(Vilnius, Vaga, 1981 m., 286 
psl.).

I ...Rašytojas ir jo tema
Gimęs Žvaguičių kaime, ne

toli Kupreliškio bažnytkaimio, 
žavėjosi ne tik muzikaliu 
žmonių šnekėjimu, bet ir viena 
pirmųjų mokytojų Darata 
Suveizdiene, kuri “gerom šil
tom akim žiūrėjo į pasaulį.” 
(Tar. Lietuvos rašytojai, Vil
nius, 1977 m., 512 psl.).

Dirbdamas moksleivių žur
nalo redakcijoje ir įsitikinęs, 
kad “jaunimas — jautriausias 
visuomenės barometras”, tokiu 
barometru pasirinko gamyklos 
direktoriaus Albino irvid. mo
kyklos mokytojos Elenos Kups
tų sūnų Laimį, kuris pasak 
knygoje atspausdintos reko
mendacijos, “pasakoja savo 
nutikimus ir dvasinius išgyve
nimus, susijusius su šeimos 
irimu bei įtemptais santykiais 
klasėje ir kylančius ne tik dėl 
pagirtino herojaus savaran
kiškumo, bet ir pastebimo jo 
egocentriškumo”.

Laimis Kupstas, 18 metų 
moksleivis, jaučiasi visa žinąs, 
saugus ir pačioje romano pra
džioje nerviškai charakteri
zuoja šeimos narius.

Simbolinė įžanga
Trys vyrai traktoriumi 

griauna EI. Kupstienės miru
siojo patėvio trobą, kad “naujo 
plataus lauko paklodė gražiai 
atsigultų”. Trobos griuvimo ir 
nulaužtos obels vaizdas su
graudina motiną ir dukterį 
Romą. Laimis vidinio monologo 
būdu neranda nė vienam gero 

-žodžio: “Romą galima drąsiai 
pavadinti kuoktelėjusia”, — ji 
“tikra varna”, “tokia ožka”, 
“šventosios veidu”. Jį užkliūva 
“mamos graudulys”, nes jis 
“nemėgstąs suskystėjimų”; jos 
nelinksmas, lyg kaltinantis 
žvilgsnis; ji džiaugėsi, kad už 
lauką “geri vyrai solidžią kainą 
užrašę, — dabar įplauks 
pinigėlio į mūsų šeimos 
kišenę”. O “tėvas irgi geras 
stuobrys”, “stypčioja kaip gan
dras”, nė neatsisuka į moteris”.

Laimiui — spiaut į daug ką. 
Jis neverkšlensiąs dėl papras
čiausio laužo, jo niekas nesu
graudins: “Nepasiutau iki šiol, 
nepasiusiu ir „dabar ... 
Dvidešimtojo amžiaus antroji 
pusė, brolyčiai, taigi ir sen
timentai visai kitokie”.

Kai, anot J. Sprindytės, 
rašytojas pasitiki skaitytojo 
sugebėjimu iššifruoti užuo
miną, metaforą, simbolį, po
tekstę, atrodo šis senų namų 
griovimas, tėvo abejingumas ar 
skuba, motinos bei Romos jaut
rus išgyvenimas ir Laimio ner
viška aplinkos analizė sim
bolizuoja pagrindinę romano 
tematiką — Kupstų šeimos 
irimą.

Tėvas, abejingas savo šeimai, 
įtaiso ištaigingą butą sek
retorei Skaistei Miliutei, su 

kuria norėdamas ilgiau pabūti, 
išgalvoja įvairias “koman
diruotes”. Motina tyli, dūsauja, 
graudenasi, stengdamasi iš
saugoti meilę — “savą, vienin
telę, net išniekintą, net jeigu ji 
liks iliuzija”. Roma glaustosi 
prie motinos, atrodo supranta 
jos dilemą, bet nesiima jokios 
iniciatyvos. Laimiui, egocen
triškam, saugiai gyvenančiam 
ir “viską žinančiam”, belieka 
analizuoti irstančios šeimos 
aplinką: tarsi detektyvas seka 
tėvą, nustato, kad jo koman
diruotės — akių dūmimas, 
suranda jo padarytas kom
promituojančias Skaistės nuo
traukas' puola 23 metų Skaistę, 
paskum tėvą, kuris “zylioja, 
kaip jautpalaikis” su “bal
takarte kumelaite”, o motinai 
rikteli: “Bet kaipgi tu, 
mama?... Šitaip kankintis, 
žeminti save?”

“Miesčioniškumo” pavojuose
Nerviška Laimio analizė at

simuša į tylintį tėvą kaip į 
sieną. Su juo “žaidusi” Skaistė, 
pasijutusi nupirktu žaisliuku, 
parodo jam duris ir “ką jis 
sakys, — kelinta diena girtas”.

Laimis, iki išsekimo lakstęs, 
jieškojęs nusikaltimų pėdsakų, 
gdlų gale išdrįsta atvirai 
pasikalbėti su motina irsu savo 
širdies dama Dalia. Motina, 
patyrusi pedagogė, primenanti 
autoriaus mokyt. D. Suveiz- 
dienę, primena jam, kad apie 
laisvę, savą laimę “visų pirma 
mąsto egoistai, kurie neturi 
kam aukotis, kurie niekuo 
netiki”, o Dalia, jauna 
mokinukė, nujasdama, kaip 
labai Laimiui reikia atramos, 
pasižada prieš kiekvieną 
abitūros egzaminą jam pa
skambinti, nes labai labai 
norinti, kad jam pasisektų.

Taigi pagrindinis romano 
herojus “integralas” Laimis, 
dar neiškopęs iš vaikystės 
sodo, matematiko Jeronimo 
žavesio apsuptas, atakuojan
čiais žodžiais, grubiom ma
nierom ir įpykusio detektyvo 
įkarščiu “grumiasi” su “mies
čioniško gyvenimo pavojais”, 
pats neįmanydamas nugalėti 
stiprių egocentriškų polinkių. 
Šeimoje nesulaukia tų grum
tynių talkininkų, nes, anot 
motinos, jis visai nepažįsta 
savo tėvo: “Tau atrodo — 
žmogelis, smulkus niekšas”.

Mokyklos atmosfera
Šalia šeimos A. Zurba plačiai 

aprašo vidurinę mokyklą: di
rektorių Kazimierą Saunorį, 
klasės auklėtoją Juzefą, 
matematiką Jeronimą, kom
jaunimo sekretorių, Laimio 
klasės draugą Vytą-Uodą, 
pijonierių vadovę Ramutę ir 
visą eilę išgeriančių ir 
pasimylinčių klasės draugų. 
Tačiau neatrodo, kad auklėji
mo reikalai būtų deramoje 
vietoje: mokiniai paliekami 
savo pačių iniciatyvai ir sek
retoriaus Uodo zirzimui į au
sį: “Ką planuoji, ką jau pada
rei, ką dar veiksi?”

Klasės auklėtoja, surengusi 
mokinių ekskursiją, užsigal-, 
voja apie savo jaunystę ir jai 
nerūpi, ar “šitoje kaimo skylėje 
pilna padoraus sausvynio”, ar 
mergaitės “kvailioja iki 
paryčių”. Laimio žodžiais, “tad 
šit koks tas mūsų gyvenimas — 
išklydome iš savos pastogės, ir 
visi — kaip nuo grandinės nut
rūkę”.

Nuošaliai laikosi ir direk
torius K. Saunoris. Susibi
čiuliavęs su Laimio tėvu, pa
kelia stikliuką, perkanda šaš
liką, tikėdamasis veiksmingo 
gamybos direktoriaus še- 
favimo iki kabinetų pertvar
kymo. Tačiau kritiškasis 

Laimis negali nė jo pagerbti: 
“Lapė mūsų mokyklos galva, 
dar kokia lapė” ir, sugautas su 
kompromituojančiomis Skais
tės nuotraukomis, kaip ir 
šeimoje, pradeda su juo “grum
tis”. Direktorius esąs nutolęs 
nuo mokyklos. Jam svarbu, kad 
sklandžiai suktųsi ratukai, kad 
blizgėtų, kad šešėliukas 
neužklystų, kad triukšmelis 
nekiltų. Laimis ir tėvą 
koneveikia direktoriaus aki
vaizdoje. Kas jam Saunorio 
pamokslai: “Pagaliau — kokia 
čia ta mūsų šneka. Pliurpalai 
apie tėvą, apie blizgučius. Net 
koktu”...

Tikros ar tariamos vertybės
Nuostabu: vid. mokyklos di

rektorius nesuranda nė vieno 
svaraus argumento, stojęs akis- 
taton su įžūliu, egocentrišku 
mokiniuku. Jis matyt nėra 
skaitęs Č. Kalendos “Dorovės 
sampratos” (Vilnius, “Mintis”, 
1981 m.) etinių tvirtinimų, kad 
“marksistinė pasaulėžiūra ne 
tik padeda individui išsaugoti 
elgesio tikslų bei motyvų 
tyrumą, idealų kilnumą, bet ir 
lavina blaivų kritiškumą bei 
įžvalgumą doroviškai vertinant 
socialinius reiškinius, skiriant 
gėrį nuo blogio, tikrąsias ver
tybes — nuo tariamų”.

O gal A. Zurba norėjo 
parodyti, kad savo keliu eina 
gražios teorijos, o savo keliu — 
realusis gyvenimas? Juk per 
komjaunimo ataskaitinį, re
nkant sekretorių, išrinko patį 
stambiausią Vytą: “Šiaip jis — 
tikras veršis. Žodžio nepra
lemena. Bet kas čia kam, kad 
tiktai kitų tas vargas neuž
griūtų”. Taipgi ir direktoriui 
pirmoje eilėje rūpi Laimio 
tėvo pagalba pertvarkyti 
kabinetus: “Kai padarysim, tai 
padarysim. Galės važiuoti bet 
kokios delegacijos”.

Bendros pastabos
“Integralo” romano autorius 

visą dėmesį sutelkęs į mokinį 
Laimį, į jo dvasioje sukilusius 
konfliktus, į tų konfliktų prie
žastis ir pasekmes, kurias 
ryškina pagrindinio veikėjo 
pasakojimu ir dialogu su 
savimi.

Reikia pripažinti, kad pa
sakojimas yra atviras, nepa
dailintas pataikavimų graž
bylyste. Charakteriai gyvi, 
bet nevisi pakankamai iš
ryškinti. Visas turinys ir 
tiesiogiai, ir netiesiogiai su
kasi apie Albiną Kupstą, bet 
jis pats nustumtas į šešėlį. Jo 
vidus visai neatskleistas, jam 
neleidžiama nė karto ką nors 
esmingesnio pasakyti. Au
torius pasirinko jį romano ker
tiniu akmeniu ir su Laimio 
pagalba negailestingai skaldo į 
šipulius.

Romano stilius vaizdin
gas, gyvas, atremtas į loginį 
žodžių sambūrį, papuoštas 
palyginimais, metoforomis, su
šukimais, epitetais, sim
boliais. Žodžiu tėkmės srautas 
gyvas, judrus, kartais sustab
domas. Suskaldžius žodžių 
srautą į trumpus sakinius, vy
kusiai kaikas pabrėžiama ar 
pakartojama. Kai M. Sluckio 
sakinys kartais užima visą 
knygos puslapį, A. Zurba daug 
įspūdingiau išryškina mintį 
trumpais, suskaldytais saki
niais: “Tik nebepavysi jau. 
O trintis kieme ties jos langais 
— negudru. Jau ir taip suskys
tėjau. Neregėtai suskystėjau”.

A. Zurbos romanas padeda 
įsivaizduoti sovietinės šeimos 
ir mokyklos tikrovę, kai, 
nesiangažuojant dėl augštes- 
nių idealų, nekartą atsiduria
ma akligatvyje.

VLADAS ŠALTMIRAS

Pirmasis knygos įspūdis — 
dailininko Vytauto O. Virkau 
viršelis. Juodos raidės blyškia
me smėlio spalvos fone iškyla 
kaip trečia dimensija. Viršelio 
keturkampis nueina gilyn Į per
spektyvą per atsikartojantį pie
šinio keturkampį, vaizduojantį 
senos užeigos durų abstrakciją. 
Raidžių išdėstymas, piešinys, 

' nepaliesta erdvė yra visiškoj 
pusiausvyroj. Tai klasiška iliust
racija. Blyksteli mintis, kad gro
žis turi teisę pats sau būti, be 
jokių etinių, politinių (antikine 
ir dabartine prasme), komerci
nių sąsajų.

Taip, maloniai nusiteikę, įžen
giame į Kazio Bradūno knygą. 
Galvojai, kad gal tai bus kokia 
lietuviška "The Canterbury Ta
les”, bet užeigai teskiriama 16 
baigminių puslapių bei įvadinis 
knygos eilėraštis.

Didžiausią knygos dalį sudaro 
skyrius “Dievas liepė man bū
ti”, nuskambąs tarsi užuomina į 
pranašiškumą, bet iš tikro šis 
skyrius sudėtas iš paskirų ly
rinių eilėraščių, kartais su epi
ne priemaiša, kartais su lengva 
(netrukdančia, tik atšaldančia) 
deklaratyvine retorika.

Iš arti Bradūnas patrauklus. 
Geras kalbos mokovas, sklan
dus eiliuotojas, sugeba atsi
skleisti sugestyviais įvaizdžiais:

Poezija tai kaip giria, 
pilna aidų ir žalumos 
Ir po kelionės vakare 
Ugnies traškėjimo namuos. (37)

Poezija — nesaugiame pasau
lyje saugi užuovėja — grožis. 
Ir tas grožis dvelkia į mus ano 
meto lietuviško kaimo romanti
ka: giria, aidais, žaluma, ugnies 
traškėjimu. Bradūnas iš Lietu
vos niekada nepasitraukė — jis 
tik perkėlė Lietuvą į poeziją.

Arba štai modernesnės eilė
daros eilėraštis “Pasakos pa
baiga”:

O paskui jis vedė karalaitę Poeziją 
Ir prie Nemuno surentė namą

Ir dabar ten jiedu gyvena, 
Posmams vaikiškai krykštaujant.

(40)

“Krykštaujant” — sąmonin
gas disonansas, taikliai pavarto
tas. Bradūnui suprasti būtinai 
reikia įsiminti posmų krykštavi
mus.

Pats poezijos rašymas reikalau
ja iš poeto ir jausmų antplū
džio, ir intelektualinės kontro
lės. Poetas “spėlioja iki pasku
tiniojo TAIP”:

Kol prieš tave eilėraštis
Lengvai atsidūsta. (36)

Čia gal savotiška sublimaci
ja, tik patvirtinanti, kaip visa 
žmogaus esybė dalyvauja rašy
mo procese.

Savo poetikoje K. Bradūnas 
vartoja klasišką metriką su ri
mais arba rašo baltosiomis eilė
mis. Jis kaitalioja ritmą — pa
čioje eilutėje gali peršokti iš 
chorėjo į jambą ar gal net 
įsprausti amfibrachį, pernešti 
žodžius, vadovaudamasis vidi
niu, semantiniu ritmu.
- Pirmojo skyriaus eilėraščiais 
paliečiama daug temų, iš dalies 
pažįstamų iš ankstyvesnės jo 
poezijos. Jis kalba apie pačią 
poeziją, prisimena ar rašo re
quiem Mačerniui, Domšaičiui, 
Jonui Puzinui, Katiliškiui. Jis 
atskleidžia Tamonį, Kazlauską, 
žuvusius Lietuvoje, pasirinku
sius laisvę duonos ir garbės 
vietoje:

Ir tu laisvę imi,
Užmokėdamas mirtimi. (32)

Pas Bradūną vis dažniau kar
tojasi mirties refrenas: “Aš nuo 
mirties pasislėpiau eilėrašty” 
(47). “Guliu, štai, vienas po že
me, // Nuskynęs paskutinį vai
sių”. (64) ,

Bet esmėje jis lieka tas pats 
atavistinis Bradūnas, visų am
žių vaidila, Lietuvos poetas.

Paskutiniame skyriuje, pava-
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Kražiškių sambūrio Čikagoje pastangomis
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užsimojimų paremti. Aukotojai gaus knygų, kurioje 
bus Įrašytos jų pavardės. Aukas siųsti:
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Poetas KAZYS BRADŪNAS, laimėjęs 
JAV Lietuvių Bendruomenės kul
tūros tarybos premiją už savo leidinį 
"Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"

dintame kaip ir pati knyga, jis 
apsistoja užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio ir vakarais keleiviams 
pasakoja “nebūtas, bet tikras 
istorijas”. Eilėraščių (o gal gies
mių?) tame skyriuje — šešio
lika. Iš tikro, užeigoje prie sta
lo sėdi Kristus. Jį Bradūnas pa
mini ir pirmame, ir paskutinia
me eilėraštyje. Užeigoje apsi
stoja ir kunigaikščio žygūnai, ir 
Bonapartas. Užeigoje kabo:

Tris kartus peršauta ir kruvina 
rudinė,

Čia trijų sukilimų palikta.
(II giesmė)

Per užeigą pereina ir poeto 
motina:

Jauna, laiminga mano motina, 
Melskis nuėjusi už mus. 
Ir už mane dar nesantį, 
Ir už mane jau buvusį . . .

(III giesmė)

( Lengviausias savo turiniu ir 
neretai grakštus forma yra ant
rasis knygos skyrius, pavadintas 
“Europos kelionių eskizai”. 
Kartais reikia žmogui pabėgti 
nuo savęs, ypač užsikrovusiam 
ant pečių visos tautos likimą.

Keliaudamas Bradūnas para
šo tobulą, kad ir nemadingą, 
eilėraštį “Alhambroj”:

Gal šlamančio fontano lašas?
Gal ašaros akių sutviskę? 
Ir saulė tą lašelį nešas 
Padovanoti odaliskei,
Kad jį kaip auskarą nešiotų 
Alhanibros rūmų vėsoje ... 
Bet vaikšto po skliautu rasotu 
Tik tolimų laikų svaja. (77)

Du ketureiliai, surašyti tvar
kingais keturpėdžiais jambais, 
tobulai išlaiko nuotaiką^ Lašas 
pirmame posme transformuoja
mas į rasotą skliautą antrame, 
bet reiškiantį tą patį — odalis
kos ašarą, prarastos laisvės pri-' 
siminimą. ■

Poezija — mažiausiai madų 
paliečiamas žanras. Iš tikro tai 
pats ištvermingiausias žanras — 
jis niekad nedings. Drauge poe
zija yra reikli — semantinis to
bulumas jai būtinas. Poezijai ra
šyti nėra tikrų formulių. Pavy
kęs eilėraštis yra neatkartoja- 
mas.

Kazys Bradūnas, UŽEIGOJE PRIE 
VILNIAUS VIEŠKELIO. Išleido 
“Ateitis” (17689 Goldwin Dr., 
Southfield, MI 48075, USA). Vir
šelis — Vytauto O. Virkau. Čika
ga 1981 m., 111 psl. Kaina — $6.

Atsiųsta paminėti
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus II en

ciklika REDEMPTOR HOMINIS. 
Spausdinta Vatikano spaustuvėje. 
Išleidimo data nepažymėta (gauta 
1981 m.). 94 psl.

Eduardas Cinzas, MONA. Romanas. 
Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas, 7338 S. Sacramento, Chica
go, IL 60629, USA, 1981 m., 204 psl. 
Kaina — $8.

Liūne Sutema, VENDETA. Aplan
kas ir knygos apipavidalinimas Ritos 
Kavolienės. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
Chicago, IL.1981 m., 62 psl.
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□ KULTBMEJE VEIKLOJE
DZŪKŲ DRAUGIJA savo pa

skelbtam konkursui gavo šešias 
slapyvardžiais pasirašytas dainas: D. 
Paparcelio — “Oi kas tį žydzi", M. 
Liepos — “Jieškok Lietuvoj”, V. Šal
nos — “Nemuno vingis”, Balandžio — 
“Šią . naktį sapnavau Dzūkiją", V. 
Sadausko — “Kur šiandien jinai?" ir 
Krivių Krivaičio — "Yra laimė šiam 
pasauly". Sprendimą turės padaryti 
komisija, kurią Čikagoje sudaro so
listai S. Baras, J. Vaznelis ir muz. 
A. Vasaitis.

FILMO "PREZIDENTAS SMETO
NA” premjera rugsėjo 20 d. įvyko Los 
Angeles mieste, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje. Šį filmą, 
pasinaudodamas senomis kino kro
nikomis ir mėgėjų archyvais, sumon
tavo ir pagamino filmų pramonėje 
dirbantis Paulius Jasiukonis. Maž
daug vienos valandos ilgio filmą su
daro dvi dalys: prez. A. Smetona ne
priklausomos Lietuvos įvykiuose 
bei vaizduose ir išeivijoje. Antro- 
jon dalin yra įjungta jo viešnagė 
Brazilijoje, sutikimas Niujorke, lan
kymasis Čikagoje ir A. Smetonos lai
dotuvės Klevelande 1944 m. Filmas 
baigiamas A. Smetonos Čikagos lie
tuviams 1941 m. gegužės 4 d. tartu 
žodžiu. Filmo paruošimu bei finan
savimu pasirūpino Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos val
dyba, vadovaujama pirm. Antano 
Mažeikos. Pastarasis, dabar jau 
neinantys pirmininko pareigų, buvo 
atvykęs į filmo premjerą Los Angeles 
mieste. Spalio 25 d. filmas “Preziden
tas Smetona” buvo rodomas 
Čikagoje, Tautinių Lietuvių Namų 
salėje.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ KLUBAS, veikiantis Kana
dos Ontario provincijoje, leidžia 
savo žurnalą “Sietynas” ir skelbia 
novelių konkursus su pensininkų gy
venimu susietomis temomis. Pasku
tiniam 1981 m. konkursui buvo gau
ti aštuoni kūriniai. Vertintojų ko
misija, kurią sudarė Marija Kveda
rienė, Alfonsas Juozapavičius ir Pra
nas Enskaitis, savo posėdyje spalio 
15 d. paskyrė tris premijas po šim
tą dolerių: Jurgiui Gliaudai už no
velę “Kamerinė muzika”, Andriui 
Mironui už feljetoną “Dručkis ir Pli
kis”, Rūtai Klevai Vidžiūnienei už 
novelę “Senbernis”. Tų premijų me
cenatai — Kanados Lietuvių Fon
das,, Aleksas Žulys ir prel. dr. J. Ta- 
darauskas. Kiti penki nepremijuoti 
konkursiniai kūriniai buvo perduo
ti “Sietyno” redakcijai.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA lapkričio 1 d. metiniame 
savo susirinkime ir pobūvyje 
Klevelando Lietuvių Namuose 
atšventė sidabrinę savo veiklos 
sukaktį. Draugija rūpinasi nevien tik 
profesine savo narių veikla, bet nuo 
pat įsteigimo dienos skiria ir metines 
$1.000 kultūrines premijas 
lietuviams, jų organizacijoms bei in
stitucijoms. Draugijos sukakties 
proga 25-ji premija buvo įteikta 
Juozui Stempužiui už jo šakotą ilgų 
metų veiklą. Laureatas jau beveik 
tris dešimtmečius vadovauja 
“Tėvynės garsų” radijo programai, 
yra vadovavęs lituanistinei Vysk. M. 
Valančiaus mokyklai, dirbęs 
mokytoju, pedagoginių kursų lek
toriumi, dalyvavęs Čiurlionio an
samblio veikloje. Pastarasis jį yra 
paskelbęs savo garbės nariu. Pre
miją įteikė pirm. dr. Henrikas 
Brazaitis ir ižd. Dainius Degesys. 
Pobūvyje dalyvavo du ankstesnieji 
kultūrinės premijos lauretai — is
torikas dr. Juozas Jakštas ir pianistas 
prof. Andrius Kuprevičius. Pirmoji 
premija yra tekusi Algirdui Lands
bergiui už jo dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Paskaitą apie Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos veiklą 
bei jos paskirtas premijas skaitė 
steigėjų gretoms priklausantis dr. 
Danielius Degesys.

KETVIRTASIS • MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS, įvyksian
tis lapkričio 25-28 d. d. Čikagos 
Jaunimo Centre, susilauks apie 170 
paskaitininkų, turės 54 sesijas ir 4 
bendrus posėdžius. Pagrindinė jo 
tema — “Lietuvių išeivių įnašas į 
mokslą”. Simpoziumą papildys eilė 
kitų renginių. Dvylikos moterų 
dailininkių darbų parodą lapkričio 
20-28 d. d. M. K..Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo Centre organizuoja dail. 
Zita Sodeikienė. Šioje parodoje pa
grindinis dėmesys teks mitinėms 
lietuvių būtybėms. Mažojoje 
Jaunimo Centro salėje lapkričio 25- 
28 d. d. įvyks ALIAS Čikagos skyriaus 
organizuojama architektūros ir 
technikos darbų paroda. Mokslinių 
leidinių paroda rūpinasi 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 
ypač jo literatūros lektorė Birutė 
Tamulynaitė: Telkiami lietuvių au
torių 1950-80 m. leidiniai lietuvių ir 
kitomis kalbomis. Jų jau yra sutelkta 
daugiau kaip 500, pasinaudojant 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto, 
Lietuvių Archyvo paslaugomis, 
pačių autorių pagalba. Paroda bus 
atdara simpoziumo dienomis 
Jaunimo Centro 106-tame kam
baryje. Gintaro dirbinių parodos or
ganizatorė yra Birutė Saldukienė. 
Dirbinius pažadėjo iš Bostono at
vežti S. Šaltienė. Jie bus išstatyti 
kurioje nors Jaunimo Centro klasėje. 
Literatūros ir dramos vakaras yra 
numatytas lapkričio 27. penktadienį, 
didžiojoje Jaunimo Centro salėje. 
Jame bus įteikta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija šiemetinei 
laureatei Kotrynai Grigaitytei. V. 
Krėvės-Mickevičiaus “Raganių" 
suvaidins Jono Kelečiaus vadovau
jama teatrinė skautų akademikų 
grupė.

TREČIASIS KAMERINIŲ OR
KESTRŲ FESTIVALIS “Vilnius-81” 
įvyko rugsėjo 27 — spalio 4 d. d. Pa
grindinis dėmesys jame teko keturių 
kompozitorių gimimo'metinėms: D. 
Šostakovičiaus 75-tosioms, vengro B. 
Bartoko 100-sioms, W. A. Mozarto 225- 
sioms ir G. F. Telemanno 300-sioms. 
Festivalyje dalyvavo kamerinis 
Lietuvos orkestras, kamerinis Vil
niaus konservatorijos studentų or
kestras ir styginis Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivių orkestras. Kameriniai or
kestrai tafp pat buvo atvykę iš 
Maskvos, Kijevo ir Jerevano. Prie jų 
prisijungė ir Maskvos arfų kvartetas. 
Koncertai buvo rengiami ne tik Vil
niuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Širvintose. 
Festivalyje pirmą kartą buvo atlikti 
du lietuvių kompozitorių kūriniai: V. 
Barkausko “Koncertas altui ir 
kameriniam orkestrui”, E. Balsio 
“Introdukcija, preliudija ir tokata 
styginių orkestrui”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MAI surengė dail. A. Statulevičiaus 
parodą, kuriai jis buvo sutelkęs 
apie 100 pastarajame dešimtmetyje 
sukurtų Vilniaus vaizdų, atspindin
čių senamiesčio bei naujųjų . kvar
talų grožį. Vilniaus vaizduose jis 
stengiasi išaugštinti ne tik miestą, 
bet ir žmogų, nes juk Vilnius yra 
žmogaus rankų kūrinys.

GVIDAS NIKELINIS, 30 metų am
žiaus italas, dirbantis dėstytoju 
Milano universitete, yra išmokęs 
lietuvių kalbą, išvertęs italų kalbon 
pluoštą Ę. Mieželaičio, J. Marcin
kevičiaus eilėraščių. Vilniaus uni
versitete jis dabar apgynė filologijos 
mokslų kandidato disertaciją baltų 
kalbotyros klausimais. Moksliniu šio 
disertanto vadovu buvo akademikas 
Vytautas Mažiulis, Vilniaus univer
siteto baltų filologijos katedros ve
dėjas. Teigiama, kad apgintoji diser
tacija esanti reikšminga ne tik baltų, 
bet ir visai indoeuropiečių kal
botyrai. G. Mikelinis, ruošdamas šį 
darbą, stažavosi Vilniaus universi
tete, ’Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute.

VILNIAUS DAILĖS SALONE savo 
tapybos darbų parodą surengė 
Povilas Radzevičius, švenčiantis 
deimantinę amžiaus aukaktį. Jis 
buvo sutelkęs 1967-81 m. sukurtus 
gamtovaizdžius, temines kom
pozicijas, keletą natiurmortų ir por
tretų. Didžiąją rodinių dalį sudarė 
miestų vaizdai.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
dirbtinio pluošto gamyklos kultūros 
ir sporto rūmuose suvaidino premje
rinį A. Kelkerio muzikinio veikalo 
“Romanas vasarvietėje” spektaklį. 
Pagrindinius vaidmenis atliko solis
tai S. Rapalienė, S. Repečkaitė ir V. 
Blažys. Premjerą paruošė dirigentai
S. Domarkas ir A. Kievišas, rež. V. 
Staknys ir dail. A. Guščenka. Kitos 
šio teatro grupės dabar gastroliuoja 
įvairiose Lietuvos vietovėse. 
Naujasis sezonas savoje scenoje bus 
pradėtas Benjamino Britteno opera 
“Albertas Heringas”.

VACLOVO STRAUKO meninių 
nuotraukų parodą “Paskutinis skam
butis” surengė Kauno fotogalerija. Ši 
serija apima visą moksleivių 
gyvenimą: pradedama mokykliniu 
suolu, užbaigiama žaidimais mokyk
los kieme, laimėjimais stadijone. 
Pats V. Straukaš yra baigęs Pedago
ginį Vilniaus Institutą, 15 metų 
dirbęs lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoju. Vėliau įsijungė į buitinio 
Klaipėdos gyventojų aptarnavitno 
kombinatą, bet ryšių su moksleiviais 
nenutraukė. Asmeninės V. Strauko 
nuotraukų parodos buvo surengtos 
Maskvoje, Taline, Alma Atoje, Bul
garijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, 
Suomijoje, Švedijoje. Lig šiol yra 
laimėjęs apie 10 medalių, daug dip
lomų bei kitų apdovanojimų. J savo 
narių eiles 1976 m. V. Strauką įtraukė 
Tarptautinė Meninės Fotografijos 
Federacija.

“MUZIKOS RUDENS” FES
TIVALIS dešimtą kartą buvo 
surengtas spalio 15-20 d. d. Pagal 
tradiciją jis pradėtas Druskinin
kuose, prie M. K. Čiurlionio namelio. 
“Kultūros Bąrų” žurnalo laureatu 
paskelbtam kompoz. Vytautui 
J uozapaičiui buvo įtektas ąžuolo vai
nikas ir dail. D. Kasčiūnaitės tapytas 
paveikslas. Vietinis vokalinis 
moterų ansamblis šiemetinį 
laureatą pasveikino dzūkų daina “Oi 
giria, giria”. Pro atvirus M. K. Čiur
lionio namelio langus skambėjo jo 
kūriniai, atliekami M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurso laureato ir 
tarptautinio R. Schumanno konkurso 
diplomanto J. Karnavičiaus, R. 
Apanavičiaus vadovaujamo liaudies 
instrumentų kvarteto ir Vilniaus 
kvarteto, kurį sudaro — A. Vai- 
niūnaitė, P. Kunca, D. Katkus, A. Vas
iliauskas. Simfoninės bei kamerinės 
muzikos koncertai buvo tęsiami Vil
niuje ir Kaune. Į jų programas buvo 
įtraukti nauji kompozitorių — O. 
Narbutaitės, Z. Virkšo, J. Bašinsko,
T. Makačino, J. Juzeliūno, V. Bag
dono, G. Kuprevičiaus kūriniai. Fes
tivalio proga Vilniaus operos ir 
baleto teatre įvyko J. Juozapaičio 
operos “Marių paukštė", E. Balsio 
operos “Kelionė į Tilžę”, V. Ganelino 
ir V. Barzdaičio baleto “Baltaragio 
malūnas” spektakliai. Kompozitorių, 
muzikologų ir atlikėjų grupės lan
kėsi Švenčionių, Ignalinos, Ak
menės, Skuodo ir Vilniaus 
rajonuose. Festivalin taip pat įsijun
gė svečiai iš Armėnijos, Moldavijos, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos. V. Kst.
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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
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 17’/2% 
180-185 d. term. ind. 17 %

term, indėlius 1 metų 16 %

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 Vi %

w mortgičius nuo 19’/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mokesčio atleidžiančios pri
vilegijos, kaip darboviečių 
parūpinami automobiliai, ke
lionės, metinės premijos, da
lies atlyginimo perkėlimas į 
bendrovės šėrus, finansinė pa
rama namų įsigijimui ir kar
tais net pragyvenimo išlai
doms. Į pajamų mokesčius taip 
pat bus įtraukti darboviečių 
padengiami priedai — sveika
tos ir dantų gydymo bei kitos 
įvairios lengvatos. Šeimoms 
bus leista parduoti tik vieną 
namą be specialaus mokesčio 
valdžiai už gautą pelną. Vie
nas spragų užkamšymas palies 
ir ateivius Kanadon, turin
čius giminių užsienyje. Nuo 
pajamų mokesčio bus leista 
atskaityti tik tas jų rėmimo 
išlaidas, kurios liečia žmoną, 
vyrą ar vaikus. Kitiems gimi
nėms ligšiolinės nuolaidos ne
galios. Maždaug du trčdaliai 
kanadiečių susilauks sumažin
to pajamų mokesčio, kuris daž
niausiai bus nežymus, siekian
tis tik apie $200 į metus. Dides
nės nuolaidos padaromos šei
moms, turinčioms nedirban
čias žmonas ir vaikus, jų 
išlaikymui skiriamų kreditų 
padidinimu. Min A. MacEache- 
nas tikisi sumažinti paja
mų mokesti visiems kanadie
čiams, kai bus pilnai užkam
šytos turtingesniųjų naudotos 
spragos mokesčiui išvengti.

Biudžetu nusivylė namų sa- 
ninkai, negalintys pakelti per- 
augštų mortgičių palūkanų. Jų 
sumažinimo jie nesusilaukė, 
išskyrus tik dalinę pagalbą, 
kuria galės pasinaudoti nedi
delis skaičius — apie 50.000. 
Tais atvejais, kai mėnesinės 
įmokos už namus prašoka 30% 
šeimos pajamų, dėl augštų pa

kinius arba referendumą šioje 
provincijoje. Premjeras R. Le
vesque taipgi vengia ir naujų 
pasitarimų su ministeriu pirm. 
P. E. Trudeau dėl Kvebekui 
priimtino papildo konstituci
jos pakeitime. Tokiame pasita
rime ypatingų nuolaidų nega
lėtų padaryti ir P. E. Trudeau. 
Jis turi skaitytis su devyniomis 
angliškomis provincijomis, ku
rios sutiko užtikrinti prancū
zišką švietimą savo gyventojų 
mažumoms tose vietovėse, kur 
jų yra pakankamas skaičius. 
Tai iš tikrųjų buvo didelė nuo
laida iš Kvebeko į kitas provin
cijas išsikėlusiems prancū
zams. Panašią auką turėtų pa
daryti ir Kvebekas gerokai di
desnei angliškos kilmės kana
diečių grupei, kurių didžioji 
vą,'.kų dalis dabar verčiama 
lankyti prancūziškas mokyk
las. Tas švietimo klausimas yra 
pagrindinis nesutarimo šalti
nis tarp dviejų prancūzų kil
mės politikų — Kanados minis- 
terio pirm. P. E. Trudeau ir 
Kvebeko premjero R. Leves
que. Pirmasis siekia vieningos 
Kanados federacinės valsty
bės rėmuose, antrasis — ne
priklausomybės Kvebekui ar 
bent nepriklausomos šios pro
vincijos sandraugos su Kana
da.

Pačių kvebekiečių nuomones 
bent iš dalies atskleidžia pir
mieji viešosios nuomonės tyri
mo duomenys: 43% pasiektus 
konstucijos susitarimus laiko 
nepriimtinais Kvebekui, 27% 
— gerais, o 30% tebėra neapsi
sprendę. Visdėlto pasiektos 
sutarties pasirašymui pritaria 
51%, jį atmeta 34%, nuomonės 
neturi 15%. Naujas derybas 
dėl konstitucijos su Otava 
premjerą R. Levesque skatina

Ateitininkų žinios
Studentų Ateitininkų Sąjungos sū- 

važiavime dalyvavo 35 atstovai iš 
įvairių vietovių. Buvo padaryti cent
ro valdybos pranešimai, ir visos at
stovautos draugovės pateikė savos 
veiklos apžvalgas. Nauja valdyba 
nebuvo išrinkta. Draugovės pasi
skirstė darbus tarpusavyje. Toron
tu! teks ruošti pavasario kursus. Rū
ta šiūlytė sutiko redaguoti žiniaraš
tį. Šiais metais studentai rengs žie
ma kursus Kalėdų atostogų metu Le- 
monte. Platesnės informacijos apie 
suvažiavimą — vėliau.

Montrealio ateitininkų metinė šven
tė lapkričio 28-29 d.d. Jei kas norė
tų važiuoti, galima kreiptis pas Alg. 
Rašymą 233-7757.

Toronto moksleivių ateitininkų su
sirinkime lapkričio 14 d. dalyvavo 
atstovas iš “Council on Mind Abuse” 
ir pateikė informacijų apie įvairius 
sąjūdžius — “cults”, kurie bando 
pritraukti jaunimą. Po susirinkimo 
moksleiviai siuntė kalėdinius sveiki
nimus lietuviams kaliniams.

Dėkojame dr. A. Lukienei už $25 
auką. L. U.

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos cen
tro valdybą sudaro: pirm. Birutė 
Bublienė, 255 Greenwood, Birmin
gham, Mi. 48009, USA, vicepirm. 
Janina Udrienė, sekr. ir ižd. Gražina 
Kriaučiūnienė, nariai — Kristina 
Veselkaitė, Lina Mikulionis ir 
Romualdas Kriaučiūnas. Norėdami

A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiamą narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAll’C CIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
v I Ei fllill v ■ ŪKO Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

★

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _
(Tarp Dundas ir College) I elefOnaS 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

lūkanų susidariusį skirtumą 
galima įtraukti į mortgičius. 
Atsilyginimas už tą palūkanų 
dalį nutraukiamas vieneriems 
metams, ir jį savo lėšomis ga
rantuoja Kanados valdžia. Spė
jama, kad apie 12.500 namų 
savininkų net ir ši lengvata 
nebus pakankama namams iš
saugoti. Tokiu atveju jų mort
gičius iki bendros metinės 
$3.000 sumos padengs specia
lus valdžios sudarytas fon
das. Namų savininkai abu 
planus sutiko skeptiškai. Ge
riausiu atveju jie tik atide
da vieneriems metams nepa
keliamos problemos sprendi
mą. Palūkanų perkėlimas į 
mortgičių nereiškia skolos 
sumažėjimo. Už ją visvien rei
kės atsiskaityti ateityje. Veiks
mingesnis metodas būtų bu
vęs valdžios užtikrintas pa
lūkanų sumažinimas. Skolų 
spaudžiamiems ūkininkams 
pažadėta $50 milijonų para
mos. Nežymi jų dalis paskolas 
galės gauti sumažintas iki 
11,75% palūkanų. Didžioji 
ūkininkų dalis paliekama be 
paramos.

Nežymių lengvatų nuo 1982 
m. susio 1 d. susilauks dirban
tieji ir darbdaviai įmokose į 
nedarbo draudoš fondą. Už 
kiekvieną šimtą apdraudžia
mų dolerių pirmieji mokės 
tik po $1.65, antrieji — po $2.31. 
Iš draudos sutelktų atsargų 
savaitinė maksimali pašalpa 
bedarbiams bus padidinta nuo 
$189 iki $210. Bedarbių skai
čius sekančių dvejų metų lai
kotarpyje gali pasiekti 8,3%.

pradėti 78% apklaustų kvebe- 
kiečių, jas atmeta 14%, spren- 
mo nėra padarę 8%. Naujų pro
vincinio parlamento rinkimų 
konstitucijos priėmimo klau
simu nenori 57%, jiems prita
ria tik 32%, palikdami 11% ne- 
apsisprendusių. Nedaug vil
čių premjerui R. Levesque tei
kia ir galimas referendumas 
konstitucijos reikalu, nes už 
jį pasisako tik 46%, prieš — 
43%, o 11% neapsisprendę.

Priimtą konstitucijos projek
tą kritikuoja ir indėnai su es
kimais. Jie griežtai smerkia sa
vo teisių išbraukimą iš bend
ro žmogaus teisių paragrafų. 
Taj yra nauja dilema ministe- 
riui pirm. P. E. Trudeau, kurį 
indėnai dabar vadina didžiau
siu savo priešu, galinčiu pa
žeisti jų protėvių su Britani
jos valdovais pasirašytas sutar
tis. Iš tikrųjų eskimų ir ypač 
indėnų teisių išbraukimą pa
diktavo provincinių vyriausy
bių spaudimas. Be to išbrauki
mo premjerai nebūtų pasirašę 
naujos konstitucijos sutarties. 
Indėnai gyvena atskirų provin
cijų teritorijose, sprendimai 
jų klausimu liečia provincines 
vyriausybes. P. E. Trudeau 
šiuo reikalu yra numatęs atski
ras derybas su provincijų 
premjerais, kai konstitucija 
jau bus parsivežta Kanadon. 
Tada eskimų ir indėnų teises 
jon būtų galima įtraukti spe
cialiai paruoštu papildu. .

išvystyti aktyvesnę veiklą bei 
glaudesnius ryšius su būrelių 
globėjais, prašome juos susisiekti, 
iki lapkričio pabaigoj su G. 
Kriaučiūniene, 1816 Tecumseh River 
Dr., Lansing, Mi. 4890(>, USA. Jei 
būrelį globoja daugiau nei vienas 
globėjas, prašome išsirinkti 
ryšininką/ę, kuris susisiektų su cen
tro valdyba.

JAS centro valdyba

Skautų veikla
• Vyr. skaučių “Birutės” dr-vės 

sueigoje išrinkta nauja draugininke 
A. Škėmienė (tel. 532-2078), pava
duotojos — J. Batūrienė ir E. Gai- 
liuvienė.

• Romuvai aukojo po $50: Br. 
Dirsė ir B. P. Sapliai; $25: J. O. Bal
siai; $10: P. Siminkevičienė. Va
jaus pabaigtuvių arbatėlė — gruo
džio 13 d., 4 v.p.p., Lietuvių Namuo
se. Vajaus komitetas dėkoja visiems 
aukotojams ir dar kviečia prisidėti 
tuos, kurie nespėjo savo aukos įteik
ti.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės grojo Prisikė
limo šventovėj a.a. Marytės Kali
nauskienės laidotuvių metu. Ačiū už 
rūpestingą pasiruošimą ir dėmesį mi
rusiai sesei, kuri daug valandų yra 
skyrusi vieneto globai.

• LSS korespondenčinio suvažiavi
mo dalyviai pasisako: v. s. B. Bar- 
kus iš Australijos — suprastinti su
važiavimo eigą; ps. S. Matulis iš Ang
lijos — sutartiniau skleisti religines- 
lietuviškas vertybes; v.s. fil. E. Kor- 
zonas iš Čikagos — gilinti ir plėsti 
tuvišką tautinį auklėjimą; s. fil. V. 
Kamantas — ruoštis Pasaulio Lie
tuvių Dienoms ir aktyviai jose daly
vauti; v. s. A. Samušis iš Niujorko 
— skautiškame ugdyme pirmumą 
teikti lituanistiniam švietimui ir 
ideologiniam auklėjimui. Č. S.

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

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 (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
* Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Jokių ypatingų projektų ne
darbui sumažinti naujajame 
biudžete nematyti. Infliaci
jos sumažėjimo geriausiu at
veju tikimasi susilaukti tik 
iki 9,5%.

Su džiaugsmu sutiktą susi
tarimą dėl Kanados konstitu
cijos pakeitimo ir parsivežimo 
iš Britanijos sudrumstė jį at
metęs ir pasirašyti atsisakęs 
vienintelis dešimties provin
cijų premjeras — separatizmo 
Kvebekui siekiantis R. Leves
que. Provincinio parlamento 
naujos sesijos atidaryme jis 
tą susitarimą pavadino Kve
beko išdavimu, izoliavimu,' 
makabriniu farsu. R. Leves
que žada ignoruoti visus pa
sitarimus su provincijų prem
jerais ir Kanados vyriausybe, 
išimtį numatydamas padary
ti tik finansinius klausimus 
liečiančioms konferencijoms. 
Tolimesnė jo taktika tebėra 
nepaskelbta. Jis gali paskelb
ti provincinio parlamento rin-

^SPORTAS
SPORTAS VISUR

Vitas Gerulaitis pasigėrėtinai žai
dė Melburno uždarų patalpų turnyre 
iki pasiekė baigminį žaidimą. Le
miamoje rungtyje žaidžiant su aust
ralu McNamara iškilo ginčas su li
nijų teisėjais ir V. Gerulaitis atsisa
kė tęsti žaidimą, kol nebus pakeisti 
teisėjai. Linijų teisėjais buvo mote
rys, iš kurių bent 3 buvo virš 60 
metų. Turnyro rengėjai teisėjų ne
pakeitė, V. Gerulaitis negrįžo aikš
tėn, laimėjimas buvo užskaitytas 
McNamarai, o Gerulaičiui — II vie
ta. Lemiamą rungtį Vitas pradėjo 
įtikinančia 4-0 pasekme. McNamara 
pasivijo iki 5-4. Gerulaičiui servuo
jant paskutinį žaidimą, iškilo neuž
baigtas ginčas. — Vito linijos svie
dinį teisėjai pavėluotai paskellbė už
ribiu.

Po pirmo rato laimėjimo Tokijo 
turnyre V. Gerulaitis prisipažino, 
jog jo žaidimas sezono pradžioje 
nebuvo prideramoje augštumoje, ta
čiau šiuo momentu yra pagerėjęs ir 
tikisi daugiau laimėjimų. Tačiau šis 
pažadas galiojo tik iki antro rato 
— pralaimėjo mažai žinomam Vince 
Van Patten 0-6, 6-3, 6-3. Tuo per
daug stebėtis netenka. Buvęs filmų 
artistas ir tapęs profesiniu tenisinin

ku Van Patten, įsismaginęs pusbaig- 
mio žaidime, įveikė McEnroe ir baig. 
žaidime australą Mark Edmondson 
6-2, 3-6, 6-3.

Pajėgiausių pasaulio plaukikų są
rašuose per visą plaukimo istoriją 
yra 2 lietuviai. 200 m plaukime krū
tine vilnietė Lina Kačiušytė yrą pir
moji su pasekme 2 min. 28,36 sek. 
(100 m plaukime ji yra šeštoj vietoj 
— 1 min. 10,68 sek.). Vyrų 200 m 
plaukime krūtine vilnietis Robertas 
Žulpa yra antroje vietoje su pasek
me 2 min. 15,36 sek. Pirmoji vieta 
tenka anglui D. Wilkie su pasekme 
2 min. 15,11 sek.

Gintautas Stirbys spalio 4 d. da
lyvavo Toronto “Labatts” maratono 
bėgime. Iš 3000 bėgikų jaunasis to- 
rontietis atbėgo 737-tas. Jo laikas 3 
vai. 24 min. 23,3 sek. šiame bėgime 
taip pat dalyvavo Arūnas Gatavec- 
kas.

Aliukas Žaliauskas sėkmingai da
lyvavo Oakvillės jaunimo lygumų bė
gime. Bėgdamas 10-ties metų grupė
je, 1500 m nuotolį įveikė per 5:31,7 
min. ir laimėjo pirmą vietą. Prieš 
pradedant bėgimą dar žaidė ledo 
ritulį ir įmušė 3 įvarčius, šalia įvai
rių sportinių žaidimų, jaunasis spor-

RŪTA-REGINA HEIKKILA, Ontario 
provincijos policijos pareigūnė, bai
gusi atitinkamą policijos mokyklą, 
tarnaujanti Chatham, Ontario. Jos 
motinos pavardė — S. Girčytė

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
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
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: IMA:

17!/2% už 90 dienų term, indėl.
17 % už 6 mėn. term, indėlius
16 % už 1 m. term, indėlius 20’/i % už asm. paskolas
15 % už 3 m. term, indėlius
17 % už pensijų ir namų planą
17 % už specialią taup. sąsk. 19!/2% už mortgičius
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

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.
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,

Telefoną <: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

FLORIDA
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

Tp Qrp A HT17 3701 Gu,f Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
'ALi5 A A. A 1L 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 o Sav. P. Užbaik

AUTOMOTIVE FIBER
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sųžiningas 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. Sqjungq

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r JQnav'č'a‘

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 1 VS FILTS0S BR0S

Telefonai S33-8451, 533-8452

tininkas taip pat žaidžia jaunimui 
pritaikytą amerikinnį futbolą. Nese
niai įvykusiame šios rūšies futbolo 
turnyre jo komanda laimėjo pirmą 
vietą Aliaus greitų kojų dėka.

Elzbieta Kėkštienė lapkričio pra
džioje žaizdama golfą Scarlet Woods 
aikštyne 18-tą žaliąją užbaigė vienu 
smūgiu. Ji 115-111 m atstume esan
čią vėliavėlę pasiekė panaudojusi 
8 nr. lazdą, šis golfininkams retai 
pasitaikantis laimėjimas Toronto 
golfininkams vis dar yra retas. Či

kagos lietuviai golfininkai jau turi 
“vienu smūgiu į skylę” klubą, ku
riam priklauso 17 žaidikų. Trys iš 
jų Jonas Cinkus, Raimondas Pana
vas ir Lee Prochunow žaliąją vienu 
smūgiu yra užbaigę po 2 kartus.

Vida Vitkūnaitė, iškili krepšinin
kė ir tinklininkė, praėjusį sezoną, 
taip pat sėkmingai pradėjo naujuo
sius metus: Silvertorn mokyklos 13- 
tos klasės krepšinio varžybose pasi
žymi kaip sėkmingiausia metikė.

’ A. S.
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Antibolševikinis Tautų Blo

kas — ABN savo konferencijoje 
Toronte lapkričio 7-8 d. d. susi
laukė gana daug dalyvių, ypač 
šeštadienio vakare. Iš lietuvių 
joje dalyvavo p. Juodkojis, adv. 
J. Kuraitė, KLB pirmininkė (ji 
padarė ir pranešimus), p. Lu
kas, K. Raudys, (J. R. Simanavi
čius, G. Urbonas ir kiti.

Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras “Aras” lapkričio 13 d. daly
vavo vokiečių organizacijų su
rengtame chorų koncerte Kiče- 
neryje. Dalyvavo 13 chorų. 
“Aro” pasirodymas buvo gana 
sėkmingas, palydėtas gausiais 
plojimais. Ką tik išleista nauja 
“Aro” plokštelė jau gaunama 
pas “Aro” vadovus ir parapijų 
kioskuose. ŠĮ sekmadienį, lap
kričio 22, minėtoji plokštelė 
bus platinama lietuvių parapijų 
salėse ir L. Namuose.

Toronto Lietuvių Namų kul
tūros būrelis lapkričio 15 d. su
rengė buvusio Sibiro tremtinio 
J. Kreivėno knygos “Mirties la
geriuose ir tremtyje”- sutiktu
ves. Vadovavo J. Varanavičius, 
įvadinį žodį tarė J. Karka. Iš 
knygos autoriaus pasakojimo 
aiškėjo, kad kiekvieno nuteisi
mas už betkokį politinį nusikal
timą reiškė mirtį. Vienus gyvus 
išmesdavo iš važiuojančio trau
kinio į neapgyventus Sibiro plo
tus, kitus nuveždavo į darbus ir 
ten numarindavo. Tokie kaliniai 
mirdavo masiškai. Nuogi miru
sių lavonai būdavo suverčiami į 
roges ir išvežami į taigas žvė
rims.. Kurie mirdavo prie gele
žinkelio darbų, buvo užkasami 
šalia bėgių, ant viršaus užpilant 
cemento. O mirdavo maždaug 
po keturis ant kiekvieno pabė
gio. Pats autorius visą laiką pra
leido paties išsikastame urve; 
jokių kapų su kryžiais nėra ma
tęs. Tokios mirties sulaukė ir 
po karo “tėvynėn” grįžę rusai 
belaisviai. Lietuvos partizanai 
prisidėję prie sibirinių trėmi
mų sumažinimo. Vakariečiai sa
vo neatsakinga propaganda tei
kė partizanams nepagrįstų vil
čių. A.

Br. Narbutas, norėdamas pa
remti lietuvišką spaudą, paau
kojo “T. Žiburiams” $50.

Kanados tautinių grupių ta
rybos (Council of National Eth
nocultural Organizations)- suva
žiavimas įvyko Otavoje š. m. 
lapkričio 6-8 d. d. Lietuviams 
atstovavo inž. J. V. Danys ir A. 
Juzukonis kaip KLB atstovai. 
Minėtai organizacijai priklauso 
23 tautinės grupės. Lietuviams 
atstovauja Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba. 
Latvis T. Kronbergs atstovauja 
baltiečiams iš įvairių tautybių 
atstovų sudarytoje minėtos ta
rybos valdyboje.

Kanadiečių organizacija “Ca
nadian Scene”, aprūpinanti et
ninę spaudą informacine me
džiaga apie Kanadą, lapkričio 
15 d. paminėjo savo 30-čio su
kaktį specialiu pobūviu “Bad
minton a. Racquet” klubo pa
talpose. Ontario etninės spau
dos vardu sveikino jos pirm. V. 
Mauko, imigracijos ministerio 
vardu — Ch. Dojack. Pagrindi
nę kalbą pasakė darbo min. Cac
cia. Dalyvavo daugelio etninių 
laikraščių redaktoriai bei atsto
vai. Iš “TŽ” dalyvavo kun. Pr. 
Gaida ir V. Matulaitis.

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

Tel. 533-5454

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

• NAMAI
TONY
PAUL

ŪKIAI • ŽEMĖ
GENYS 231-2839 

KOLYČIUS 789-1545 
S ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

(įSr)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Inž. P. Ščepavičius, jau anks
čiau įrašytas Anapilio rėmėjų 
garbės sąraše, savo ir a. a. žmo
nos Anastazijos auką Anapiliui 
padidino iki $3000.

Petras Regina, Brockville, 
Ont., duosnus lietuviškos spau
dos rėmėjas, atnaujindamas 
“T. Žiburių” prenumeratą, už 
1981 ir 1982 metus atsiuntė 
$200. Ir už 1980 m. prenumera
tą anksčiau jis atsiuntė $100. 
Už tai jam priklauso nuoširdi 
padėka.

Kanados Lietuvių Fondui au
kojo a. a. Kazimieros Butkienės 
mirties proga: Ontario Hydro 
Meeh. Design Dept. $41.20; $25: 
S. Bubelienė, dr. A. Pacevičius; 
$20: A. J. Empakeriai, Algis Pa
cevičius, J. Poška, G. D. Sakus, 
B. Z. Ščepanavičiai; J. Pacevi- 
čienė: $15; $10: K. A. Aperavi- 
čiai, S. V. Aušrotai, A. S. Cipli
jauskai, K. Daunys, V. K. Gapu- 
čiai, L. Gvildienė, J. A. Jankai
čiai, P. K. Poškai, V. Matulevi
čius, N. Šalkauskienė, E. K. 
Šlekiai, D. Trimakienė, K. Lu
košius.

A. a. Marijai Kalinauskienei 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, jos 
vyro Leonardo bendradarbiai 
“Paramoje” velionę įrašė Ka
nados Lietuvių Fonde. Prie įna
šo prisidėjo: S. A. Grigaliūnai, 
P. V. Dalindos, D. N. Marijošiai, 
V. A. Ramanauskai, S. Underys, 
A. S. Zakarevičiai, A. M. Zales
kiai ir H. D. Steponaičiai.

Tautos Fondui aūkojo a. a. 
Juozo Stalioraičio mirties pro
ga: $25 — A. Firavičius; $20 — 
E. V. Smilgiai; $10 — I. Anta
naitis, T. V. Gražuliai, J. Igna
tavičius, O. Indrelienė, B. Jac
kus, S. R. Janušauskas, H. A. 
Stepaičiai, M. V. Šakalinis; $5 
— P. Eidukaitis.

A. a. Stefanijos Bieliauskie
nės atminimui: $20 — J. V. Da
giliai, Lydija Novog.

A. a. Algio Kaunacko atmini
mui: $50 — J. Dundzys.

TF Toronto apyl. atstovybė
Patikslinimas. Užuojautoje a. 

a. Juozui Stalioraičiui mirus 
“TŽ” 46 nr. turi būti J. As- 
tramsko pavardė, o ne J. As
trausko.

PADĖKA
Netikėtai ir staigiai atsidūręs 

ligoninėje, pajutau daug nuošir
dumo, šilumos ir užuojautos iš savo 
artimųjų. Esu giliai dėkingas savo 
mielai šeimai, visiems savo 
bičiuliams už lankymų ligoninėje, 
gėles, dovanas ir gerus linkėjimus.

Nuoširdus žemaitiškas ačiū.
Jonas Maziliauskas

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką 

Lietuvos Patriotų Sąjungos aktyvui 
už pagalbą organizuojant literatū
rinį vakarą Toronte.

Labai dėkingas esu Lietuvių Na
mų vedėjui Algirdui Vaičiūnui, o 
taip pat jo padėjėjai, nuoširdžiai, 
nuotaikingai ir lyrikos mėgėjai Al
donai Skilandžiūnienei, vakaro va
dovei, banko darbuotojai — Giedrai 
Slaboševičienei, angliškos knygos 
dalies 'deklamatorei studentei Lo
retai Skilandžiūnaitei ir lietuviškų 
eilėraščių rečitatorei banko, valdi
ninkei Salomėjai Jankauskaitei.

Ypatinga pagarba ir padėka idea
listui kunigui B. Pacevičiui, pada
riusiam pastabas dėl mano leidžia
mos knygos ‘Himnai, Tau Tėvyne’.

Nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siems, prisidėjusiems ir dalyvavu
siems mano pirmame literatūri
niame vakare.

Vytautas Laugalis

Kanados Lietuvių Dienose Toronto miesto rotušės salėje atidarant dailės parodų. Iš kairės: senatorė J. Neiman, KLB 
pirm. J. Kuraitė, “Vilniaus” karalaitė A. Biretaitė • Nuotr. B. Tarvydo

Amerikos lietuvių labdarių suvažiavimas
(Atkelta iš 5-tb psl.lj

Geros žinios vakarienėje
Spalio 23 d. vakarą Kultūros 

Centro salėj įvyko koncertinė 
programa, vaišės, dr. K. Ėrin- 
gio kalba.

Vakarą pradėjo BALFo de- 
troitiškio 76-to skyr. v-bos pirm. 
Alf. Juška. Solistė D. Petronie
nė, sopranas, akompanuojama 
dainavimo mokytojo Richardo 
Meier, atliko septynis kūri
nius, iš kurių pirmieji trys bu
vo lietuvių kompozitorių (J. 
Gruodžio, J. Švedo ir A. Mikuls
kio). Sunkiausias, ilgiausias ir 
solistei labiausiai pavykęs buvo 
paskutinysis — ištrauka iš “11 
Trovatore” (Giuseppe Verdi) 
operos, Leonoros arija, pavadin
ta “Tacea la notte placida”.

Maždaug koncerto vidury, lei
dus solistei ilgiau atsikvėpti, 
Jurgis Mikaila prie mikrofono 
atėjo su dviem sensacijom. Vi
sų pirma paskelbė, kad Ann Ar- 
bore gyvenusi senosios kartos 
ateivė ponia Kartis-Karčiaus- 
kas, ruošdama testamentą, pa
klausė savo gerų kaimynų J. ir
L. Pečiūrų patarimų ir, šalia 
kitų lietuviškų organizacijų, 
$3,000 užrašė BALFui. Antras 
senosios kartos ateivis J. Tamo
šiūnas, turėdamas jau didesnį 
turtą, testamentą darė S. Kau- 
nelienės ir V. Tamošiūno pata
riamas. Gerą turto nuošimtį ir 
jis paliko BALFui. Jam nese
niai (bene prieš metus ar dve
jus) į amžinybę išėjus, dar testa
mentas nėra galutinai įvykdy
tas, bet į šias iškilmes S. Kau- 
nelienė su V. Tamošiūnu BAL
Fui jau atnešė $50,000 (taip, 
penkiasdešimt tūkstančių!) če
ki. J. Mikaila čia pat čekį įteikė
M. Rudienei, o S. Kaunelienė 
trumpai aptarė velionies Juozo 
Tamošiūno kuklią, bet kilnią 
asmenybę. Tokią pat sumą ga
vo ir Wayne valstybinis un-tas, 
kur pinigai bus naudojami lie
tuvių studentų stipendijoms.

Šv. Antano parapijos klebo
nui kun. Alf. Babonui sukalbė
jus maldą, prasidėjo vaišės su 
A. Rudžio padovanotu šampanu. 
Kodėl tiek daug, visai publikai, 
šampano? Tai A. Rudžio 70-to 
gimtadienio proga. Prie mikro
fono pakviestas, jis pats tai pri
sipažino ir pažadėjo ilgai dar 
gyventi, nes esąs iš ilgaamžių 
šeimos.

Dr. K. Ėringio kalba
Buvo pakviestas kalbėti visą 

dieną seimo posėdžiuose dalyva
vęs botanikas ir ekologas, prof, 
dr. K. Ėringis, prieš porą mėne
sių iš sovietų mokslinės ekspe
dicijos laivo, plaukusio į Aus
traliją, pasišalinęs ir JAV vie
name konsulate politinio pabė
gėlio globą gavęs. Jis atskirais 
epizodais nušvietė aplinkybes, 
privertusias, senatvei artėjant 
(šį pavasarį sulaukęs 60 metų), 
rinktis laisvę ir nežinią, o taip 
pat suminėjo kaikuriuos lietu
vių tautai gresiančius pavojus 
ir kaikurias viltingas prošvais
tes.

All
IM ENAS

1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5 -

Nors jam pradedant kalbėti 
puotautojų galvos jau buvo nuo 
šampano kiek įkaitusios, be to, 
kalbėjo ilgokai (48 minutes), 
publikos buvo šiltai sutiktas, 
visiškoj tyloj išklausytas ir gau
siom katutėm palydėtas.

Neseniai pasitraukęs iš sovietinės 
ekskursijos okupuątos Lietuvos 
mokslininkas dr. KAZYS ERINGIS ir 
apsigyvenęs JAV-se. Jis yra 
ekologijos — gamtos apsaugos spe
cialistas, mokslų akademijos narys. 
Nuotraukoje matome jį kalbantį 
BALFo suvažiavime Čikagoje

Nuotr. L. Meilaus

Pamaldos
Sekmadienį, spalio 25, darbo

tvarkė buvo labai trumpa: pa
maldos už mirusius ir gyvus 
BALFo darbuotojus Dievo Ap
vaizdos šventovėje, o vidudienį 
—- baigminis posėdis.

Pamaldas laikė šeši kunigai: 
prel. L. Tuląba, P. Baltakis, A. 
Baltrušiunas, V. Kriščiūnevi- 
čius, K. Kuzminskas ir K. Puge- 
vičius. P. Baltakis pasakė BAL- 
Fą iškeliantį pamokslą. Jei tai 
būtų salėje, posėdžių metu, sa
kyčiau, kad vis ta pati tema, vis 
apie tuos pačius dalykus. Bet 
sklidinai pilnoje šventovėje di
delė dauguma maldininkų ne
buvo dalyvavę nei seimo posė
džiuose, nei vaišėse. Jiems apie 
BALFo veiklą buvo labai nau
dinga pasiklausyti. Masinis gie
dojimas su svečiais nebuvo toks 
sklandus, kaip giedama tik det- 
roitiečių. Užtat labai gražiai 
Marijai skirtą giesmę atliko E. 
Skiotys, V. Neverausko vargo
nais palydimas.

Baigminis posėdis
Uždaromajame posėdyje- kal

bėjo M. Rudienė ir J. Mikaila. 
Pirmoji linkėjo sekančius tre

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario
M6R 1X7 namų 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) Įstaigos (416) 537-2643

jus metus naujai išrinktai (iš 
tikrųjų — perrinktai) valdybai 
sėkmingai darbuotis, dėkojo 
prel. L. Tulabai ir detroitie- 
čiams, seimo rengimo naštą pa- 
kėlusiems. J. Mikaila dėkojo sa
vo rengėjų komitetui, vietinio 
76-to skyriaus vadovybei, šei
mininkėms, D. Apv. klebonui 
ir daugeliui kitų. Ypač' iškėlė 
BALFo centro įstaigos tarnau
tojos L.” Aleksienės vaidmenį, 
ne? ji savo patarimais ir kon
krečiais darbais labai palengvi
no rengėjų naštą. Baigdamas J. 
Mikaila kvietė visus, kas suspė
tų, nuvažiuoti į kapines ir kar
tu padėti gėlių ant J. Tamošiū
no kapo. (Vėliau man pranešė, 
kad buvo nuvažiavę apie 20 as
menų). Dvyliktą valandą prasi
dėjęs, vos 45 minutes beužtru- 
kęs uždaromasis seimo posėdis 
baigtas Tautos himnu.

Sekmadienio rytą, už uždarų 
durų, direktoriai išsirinko (per
rinko) BALFo centro v-bą tre- 
jiem metam. Štai ji: pirm. M. 
Rudienė; vicepirmininkai — 
kun. A. Trąkis, kun. Ant. Za
karauskas, A. Daukienė ir A. 
Dzirvonas; gen, sekretorė — O. 
Jokūbaitienė, protokolų sekr. 
F. Mackevičienė ir ižd. K. Če
paitis. Direktorių tarybos pir
mininku liko VI. Pažiūra.
St. Catharines, Ont.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką, vi

siems savo žemiau išvardintiems 
bičiuliams už suruoštas išleistuves ir 
dovanas mano broliui. Po gražių 
atostogų Kanadoje jis išvažiavo į 
Urugvajų.

Ypatingą padėką reiškiame jums, 
mieli, už taip didelį nuoširdumą, už 
aprodymą Toronto miesto ir isto
rinių, gražių Kanados vietovių. Taip 
pat dėkojame ponioms už škanius 
pyragus. Aš būdamas nestiprios 
sveikatos, be jūsų pagalbos nebūčiau 
galėjęs to visko jam aprodyti. Esame 
dėkingi: p. p. Ališauskams,
Baronams, Polgrimams, Sližiams, 
Lelevičiams, Karaliūnams, Alon- 
derienei, Karvelienei, Sacco, Kuk- 
tienei- A. V. Palujanskai

Toronto miesto informacijos 
įstaiga (Public Information Cen
tre) iš Dufferin-Davenport Com
munity Centre persikėlė į Wal
lace-Emerson Community Cen
tre, 1260 Dufferin St., prie 
“Galleria Shopping Plaza”. In
formacijos pareigūnė yra Mary 
Zaffono, kalbanti angliškai ir 
itališkai. Ji teikia informacijas 
įvairiais klausimais — sociali
niais, teisiniais, pensijų, nuo
mos ir t. t., padeda užpildyti 
blankus.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
InSURANCC»

nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.
J ... _ — r. ■ Ml
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davė koncertą Montrealio 
lietuviams. Ji čia viešėjo, aplan
kydama Montrealyje gyvenančius — 
tėvą ir kitus gimines. Lapkričio 2 d. 
grįžo į tėvynę. N.B.

Metinė ateitininkų šventė. Lap
kričio 28, šeštadienį, 2 v.p.p., pas 
seseles ruošiamas simpoziumas 
tema “Gyvenimo keliai", į kurį 
kviečiame visą jaunimą. Tema bus 
gvildenama iš religinės, profesinės 
ir šeimyninės pusės. Po jų bus dis
kusijos. Dažnai būna sunku ap
sispręsti ką gyvenime pasirinkti, 
kuriuo keliu pasukti. Susirinkime 
visi padiskutuokime su įvairių sričių 
profesijonalais, kad gyvenimas at
rodytų aiškesnis.

Vakare, 7 vai., Aušros Vartų 
parapijos salėje, kartu su - Aušros 
Vartų choru, rengiame dainos 
vakarą. Programą atliks AV par. 
choras, mergaičių choras 
“Pavasaris” ir “Ramunėlės" iš 
Otavos. Šokiams gros “Pegasus”.

Montrealio Kredito Unijai 
“Litas” 

reikalingas 
buhalteris - vedėjo

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

Vedėjas

PADĖKA
Tokio masto renginiai, kaip 

Kanados Lietuvių Dienos, reikalau
ja daug darbo ir daugelio asmenų 
pasišventimo. Visiems, prisidėju
siems prie Lietuvių Dienų rengimo, 
nuoširdi padėka, nes už jūsų darbą 
atlyginti neįmanoma. Lietuviška vei
kla išeivijoje remiasi laisvu asmenų 
apsisprendimu aukoti savo laiką ir 
darbą lietuviškiems reikalams.

Nors prie Toronte įvykusių 
Kanados Lietuvių Dienų rengimo 
prisidėjo ‘ daug“ tautiečių, norime“ 
išskirtinai padėkoti sekantiems as
menims, ypatingai prisidėjusiems 
savo darbu ir talentais.

Prisidėjusiems prie jaunimo šokių 
ir KLJS tarybos suvažiavimo: Giedrei 
Čepaitytei už plakatus. Gailiui Sen
kevičiui už plakatų pagaminimą, p. 
Bubulienei už užkandžių paruošimą 
per šokius.

Vyno bei sūrio pobūvio talkinin
kams: A. Skilandžiūnui, K. Dauniui, 
A. Kairiui, J. Geniui, A. Revui, A. 
Raslanui, V. Kulniui, B. Laučiui, B. 
Mackevičiui, J. Žemaitaitienei, H. 
Simanavičienei, p. Stanulienei, D. 
Barkauskienei, p. Delkuvienei ir A. 
Skilandžiūnienei. Ypatinga padėka 
Viskontams už sūrius su medumi.

Loterijai dovanojusiems laimikius: 
“Hi-Fashion Coiffures”, “Simons TV 
and Travel”, “Capital Records”, 
Snaigei Šileikienei ir kitiems neskel
biamiems aukotojams.

Prisidėjusiems prie meno parodos 
rengimo miesto rotušėje: skulpt. E. 
Docienei, skulpt. J. Bakiui; L. 
Mačionienei, L. Matulevičiui ir 
S. Ciplijauskienei už paruošimą 
kavutės parodos atidarymui.

Surengusioms loteriją vyno ir sūrio 
pobūvyje: Linai'Kuliavienei, Vidai 
Vaitiekūnaitei, Žibutei Šilinin- 
kaitei.

Advokatas 
PETRAS K. Š1MONĖLIS,

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor St. W., Suite 200 ■ Telefonai-
prie Royal York Įstaigos (416) 231.413g
Toronto, Ontario . -»*'**»
M8X1C5 namų 249-2637

W. G. DRESHER -t^ate

D
TI INSURANCEreSher-Barauskas ągency

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

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

Narys "Better Business" Biuro

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

1613 Bloor Street West • Toronto • • Ontario

Lapkričio 20, sekmadienį, 11 v.r., 
Aušros Vartų šventovėje Mišios ir 
ateitininkų įžodis. Po Mišių 
parapijos salėje Saulius Jankauskas 
iš Detroito skaitys paskaitą 
“Ateitininkų ideologijos aktualumas 
jaunimui”. Kviečiame visus inon- 
trealiečius dalyvauti mūsų šventėje 
ir pasiklausyti tik medicinos studijas 
baigusio jauno ateitininko. Po pa
skaitos— meninė programa, kurią at
liks moksleiviai ir studentai 
ateitininkai. Visi pasivaišinsime 
kava ir pyragais.

Montrealio ateitininkai

Dainos vakaras. Aušros Vartų 
parapijos choras savo metiniu kon
certu, o ateitininkai savo metine 
švente praskaidrins jums rudens 
dienas gražia daina ir muzika. Išgir
site AV par. chorą, mergaičių chorą 
“Pavasaris” ir “Ramunėles iš Otavos. 
Pirmą kartą Montrealyje pasirodys 
trys chorai. Atsilankykime visi, nes 
tai paskutinis šeštadienis prieš Ad
ventą. Iki pasimatymo koncerte.

Rengėjai

Koncerte dalyvavusiom grupėm ir 
jų vadovam: Hamiltono “Aidui” ir 
vadovui J. Govėdui, Montrealio Auš
ros Vartų parapijos vyrų chorui ir 
vad. A. Stankevičiui, Montrealo mer
gaičių chorui “Pavasaris" ir vadovei 
sės. Teresei, Otavos mergaičių vie
netui “Ramunėlės” ir vad. R. 
Šiūlytei, Toronto “Volungei” ir vad. 
D. Viskontienei, Toronto “Atžalynui” 
ir vad. S. Martinkutei, Londono “Bal
tijai”, “Sugrįžki jaunyste” ir vado- 

„yamsJA. ir.M, Chainauskams, Mont
realio “Gintarui” ię vad. R. Lukoše- 
vičiūtei, Hamiltono “Gyvatarui” ir 
vad. G. Breichmanienei, Toronto 
“Gintarui” ir vad. R. ir J. Karasie- 
jams, Montrealio liaudies instru
mentų orkestrui ir vad., R. Piečai- 
čiui, koncerto dirigentams bei 
akompaniatoriams — J. Govėdui, L. 
Lukšaitei; sės. Teresei, A. Stankevi
čiui, D. Viskontienei; B. Litvinienei 
už poezijos intarpus koncerte, A. 
Dargytei-Byszkievicz už sceninę 
priežiūrą, S. Šileikienei už scenos 
dekoracijas, G. Valiūnienei už skaid
rių paruošimą.

Iškilmingų Mišių Šv. Mykolo ka
tedroje choristmas: Lietuvos Kank
inių parapijos chorui ir vad. St. 
Gailevičiui, Prisikėlimo parapijos 
chorui ir vad. V. Verikaičiui, var
gonavusiam J. Govėdui; solistams — 
H. Rožaičiui, J. Sriubiškienei, A. 
Simanavičiui ir D. Viskontienei; 
jungtinio choro dirigentui V. Veri- 
■kaičiui.

Lietuvių Namams, kurie davė 
patalpas ir vaisvendenius šokėjų 
pietums; “Miss Vilnius” — Aldonai- 
Biretaitei už dalyvavimą ir pris
idėjimą visur, kur reikėjo; Adelei 
Buteikienei už pagalbą koncerte ir 
šokėjų vakarienėje.

KLD Ruošos Komitetas

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai
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Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 
metinis parengimas — U

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

H MONTREAL

POPIETĖ
“Kristas Karatias”

“Kristus mano gyvenime” — kun. A. Saulaitis, SJ

“Kristus meninėje išraiškoje” — skaidrių rinkinys
— KAVUTĖ —

>1

1981 m. lapkričio 22, sekmadienį, Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras - 12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa - 3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno'' tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 
kava ir pyragai. įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — danuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

Lapkričio 22, sekmadienį, 4.30 v. p. p.,
Prisikėlimo salėje

įėjimas — laisva auka

TORONTO
Anapilio žinios

— Visuotinis parapijos susirin
kimas — lapkričio 29, sekmadienį, 
12.15 v.p.p. didžiojoj Anapilio salėj. 
Bus renkama parapijos taryba. Kan
didatus į parapijos tarybą, nurodant 
kuriai sekcijai, siūlyti iki lapkričio 
27 d. telefonu 277-1270.

— Kristaus Karaliaus garbei skirtą 
popietę rengia N. Pr. Marijos vie
nuolijos seserys lapkričio 22, sekma
dienį, 4.30 v.p.p., Prisikėlimo salėje. 
Jos kviečia visus tautiečius 
dalyvauti. Rengiama įdomi prog
rama ir kavutė.

— Adventinių diskusijų vakarą 
rengia ateitininkai sendraugiai lap
kričio 19, ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
Lietuvių Vaikų Namuose (57 Sylvan 
Ave, Toronte). Kalbės kun. A. 
Saulaitis, SJ, ir sesuo Igne 
Marijošiūtė.

— Šv. Jono lietuvių kapinių tvar
kymui aukojo: $150 — dr. A. Lukienė, 
$25 — E. Diksonienė.

—- Nauju Lietuvos Kankinių 
parapijos choro seniūnu išrinktas 
mokytojas Rimas Paulionis.

— Mišios lapkričio 22, sekmadienį, 
10 v.r. — už a. a. Rimą Klevą, 11 v.r. — 
už a. a. Rozaliją Jokūbaitienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

•— Pamaldos — lapkričio 22, sekma
dienį, 9.30 v. r.; laikys svečias kun. A. 
Žilinskas. Minėsime Lietuvos karius.

— Parapijos choras repetuoja kas 
pirmadienį, 7.30 v. v., šventovėje.

— Lapkričio 29, sekmadienį, 
pamaldas laikys kun. J. Calitis, Šv. 
Andriaus latvių par. klebonas, anglų 
kalba. Skatiname jaunimą gausiai 
dalyvauti.

— Gruodžio 6 d. pamaldas laikys 
svečias kun. A. Žilinskas įprastu 
laiku. *

— Moterų draugijos susirinkimas
— gruodžio 6 d. po pamaldų pas A. 
Langienę, 27 Edgemore Dr., Toronto.

— Gruodžio 13 d. pamaldas laikys 
svečias kun. dr. E. Gerulis iš Čikagos 
įprastu laiku.

— Gruodžio 20 d. Kalėdų eglutę 
ruošia ir apeigas atlieka parapijos 
jaunimas.

— Gruodžio 24 — Kūčios, gruodžio 
25 — Kalėdos. Gruodžio 27, sekma
dienį, pamaldas laikys svečias kun. 
sen. P. Dilys iš Čikagos. Jis viešės 
mūsų tarpe su žmona iki gruodžio 29 
d. Kūčių pamaldos bus su šv. 
Komunija.

— Metinis parapijos susirinkimas
— 1982 m. sausio 17, sekmadienį, po 
pamaldų. Bus tarybos rinkimai, 
statuto pakeitimas ir sąmatos 
priėmimas.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 14 d. ruoštas 

tradicinis LN balius buvo sėkmingas. 
Meninę programą atliko Montrealio 
AV par. vyrų oktetas. Baliaus koor
dinatoriumi buvo T. Stanulis, prog
ramos pranešėja L. Nakrošienė, 
šeimininke — E. Juknieniė, talkinin
kais — LN valdybos pirm. A. Senkus, 
LN administracija ir LN vyrų 
būrelis.

— Lapkričio 22, sekmadienį, “At
žalynas” ruošia savo popietę-bazarą 

‘Mindaugo menėje. Renkami 
laimikiai loterijai ir daiktai bazarui.

— Vyresnioji “Atžalyno” grupė 
vyks į St. Petersburgą Floridoje, kur 
atliks meninę programą studentų 
suvažiavime ir duos koncertą vietos 
lietuviams.

— “Atžalyno” tėvų komitetas savo 
posėdyje aptarė veiklos ir ateities 
planus. Į šią jaunimo tautinių šokių 
grupę priimami lietuviukai 6-18 
metų amžiaus. Skambinti A. Vai
čiūnui 532-3311 arba kreiptis į gru
pių vadovus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Susituokė Aušra Baziliauskaitė 

su Dana Wile.
— Bilietai į N. Metų sutikimą Pri

sikėlimo salėje jau gaunami sek
madieniais salėje po 10 ir 11.30 v. 
Mišių, o šiokiadieniais — pas V. 
Tasecką 279-0363 arba pas J. Vinge- 
lienę 536-1785.

— Operos mecenatai. Labai atsi
prašom V. A. Šipelius ir dr. E. Zub- 
rienę, kurių pavardės per klaidą 
nebuvo atspausdintos operos prog
ramoje. Taip pat mecenatais tapo po 
programos atspausdinimo: D. 
Kisieliūtė, N. Šalkauskienė, St. 
Vaitkus ir R. Kaminskaitė.

—' Operą parėmė aukomis: dr. J. dr. 
M. Ūleckai $300, A. S. Viskontai $300,
R. E. Vilenbrektai (pavardė per 
klaidą nebuvo atspausdinta operos 
programoje) $100, dr. A. V. Dailydės 
$100, dr. A. A. Valadkos $50, A. R. 
Grigoniai $50, L. P. Murauskai $50; 
$25: J. Venslovaitis, M. J. Duliūnai, R. 
M. Cherry, L. S. Olekos, D. L. 
Laurinavičiai, V. J. Augėnai, A. 
Kybartas (Hamilton), L. I. Mar- 
cinėnai; A. R. Šileikos $30, V. R. Au- 
gaičiai $40; $20: V. B. Gataveckai, V.
S. Jurevičiai, P. G. Stauskai, M. Vil- 
čiauskaitė; H. Drabato $15; $10: D. V. 
Karosai, L. T. Liorencai.

— KtK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius savo 25 metų veik
los sukaktį minės gruodžio 6 d. 
Bilietai gaunami po Mišių mūsų 
salėje ir pas B. Čepaitienę 621-2343.

— Katalikių moterų or
ganizuojamos uždaros rekolekcijos 
dėl dalyvių stokos atšauktos. Vietoj 
uždarų rekolekcijų kun. A. Saulaitis, 
SJ, ir seselė Igne Marijošiūtė praves 
susikaupimą, kuris atdaras visiems, 
seselių namuose. Penktadienį vyks 
konferencijos ir diskusijos nuo 7.30 
iki 9.30 v.v., šeštadienį nuo 4 v.p.p. iki 
8.30 v. vak., o sekmadienį nuo 9.30 v. r. 
iki 12 v. p. p. Susikaupimas bus už
baigtas Mišiomis. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Praną 
ir Barborą Šimkus, užpr. St. 
Bubeliepė; 9 v. už Vėlinių novenai 
pavestus mirusius; 10 v. užBumbulių 
šeimos mirusius, užpr. B. M. Bum- 
buliai; 11.30 v. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 7 v. v. už Kazimierą, 
užpr. S. Kučinskienė.

Anapilio knygyne 
gauta

Kun. J. Prunskio, LIETUVIAI SI
BIRE. J. Kreivėno, MIRTIES LAGE
RIUOSE IR TEMTYJE. A. Kairio, 
“PO DAMOKLO KARDU” II dalis 
(tęsinys premijuotos knygos). Tomas 
Venclova, LIETUVA PASAULYJE. 
D. Brasytė-Bindokienė, ANGELŲ 
SNIEGAS. J. Vizbaras-Sūduvas, 
ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ (premi
juotas romanas).

Daug įvairių lietuviškos muzikos 
plokštelių, dail. V. K. Jonyno sukurtų 
kalėdinių sveikinimų, papildoma 
siunta A. Šapokos LIETUVOS ISTO
RIJA, “NIDOS” nuplėšiamas sieninis 
kalendorius.

HIGH PARK RAJONE, netoli To
ronto Lietuvių Namų, parduodamas 
gražiai ir gerai išlaikytas 5 miega
mųjų, 3 augštų mūrinis namas. Nau
jai įrengta ąžuolinė virtuvė ir prau
sykla. Turi gerą “Paramos” banko 
mortgičių. Skambinti tel. 273-3121, 
ext. 16 ir vakarais 243-0022 arba 
767-5224.

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

PARDUODAMAS puikus trijų miega
mųjų kambarių, vieno augšto atski
ras mūrinis namas Etobicoke rąjone, 
geroje vietoje, arti susisiekimo. Di
delis su daug medžių sklypas. Naujai 
įrengta virtuvė ir prausykla. Užbaig
tas rūsys. Geras pirkinys. “Paramos” 
banko 12% mortgičius. Prašoma kaina 
— $124.900. Daugiau informacijų 
teirautis: Vytas Skrebūnas, telefonas 
273-3121. J. C. GIBSON REAL 
ESTATE LTD.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais' ir vakarais po 9 v.v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.
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Maloniai kviečiame atsilankyti į Šiauliečių Sambūrio Toronte rengiamą

BENDROS JAUNYSTĖS PRISIMINIMU

Programoje: Sambūrio 20-čio sukakties prisiminimas, 
trumpa meninė dalis, šokiai (nuo 8 vai.), 
grojant gerai europietiškos muzikos kapelai.

Veiks valgių ir gėrimų bufetas. Bilietai — $6.00 asmeniui.

Rengėjai — Šiauliečių Sambūrio valdyba

lapkričio 28, 
šeštadienį,
6 v.v., Toronto 
Lietuvių Namų 
Vytauto Didžiojo 
menėje. v

Lapkričio 29, sekmadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose-

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
Meninėje programoje:

Solistai S. Žiemelytė, A. Simanavičius, 
akompaniatorius mm. J. Govėdas, 
filmas “Laisvoje Tėvynėje”

Paskaitą skaitys 
L. GIRINIS- 
NORVAIŠA

• Po minėjimo — kavutė
• Įėjimas — laisva auka 

Rengia K LB Toronto 
apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame atsilankyti į KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus

NKAKTLVLS
Programoje:
gruodžio 5, šeštadienį, 4 v. p. p., dail. V.
KRIŠTOLAITYTĖS paveikslų parodos ati
darymas Prisikėlimo Parodų salėje;
gruodžio 6, sekmadienį, 4 v. p. p., Prisikė
limo parapijos šventovėje iškilmingos šv.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

š. m. gruodžio 5-6 d. d.
Mišios, giedant Toronto Concert Singe,rs. 
Po pamaldų — akademinė dalis ir 
vakarienė Prisikėlimo salėje.
Bilietai į vakarienę asmeniui — $12.50.

Skyriaus valdyba

Baltiečių dienos Toronto uni
versitete pradėtos lapkričio 10 
d. gintaro paroda ir A. Škėmos 
“Pabudimu”. Pastaroji drama 
dar bus vaidinama lapkričio 18, 
20, 24, 26, 28 dienomis, 8 v. v., 
“Cafe Theatre” (149 Yonge St., 
II floor). Patartina iš anksto re- 
zervuotis vietą tel. 766-1363, 
nes patalpa nedidelė. Vaidina 
profesijonalai aktoriai anglų 
kalba.

Simpoziumas tautybės tema 
bus lapkričio 27, penktadienį, 
7.30 v. v. — 10 v. v., Town Hall, 
Innis College, 2 Sussex Ave. 
Apie Baltijos gintarą kalbės dr. 
Joan Todd, San Jose universite
to istorijos profesorė Kalifor
nijoje, paskelbusi jau 6 straips
nius apie gintarą. Apie latvių 
liaudies dainas kalbės Montrea
lio universiteto profesorė Vaira 
Vikis-Freibergs.

Lapkričio 28, šeštadienį, 1 v. 
p. p. — 6 v. v., paskaita ir sim
poziumas apie šeimos vaidmenį 
tautybės ugdyme. Kaina daly
viams — $15 (studentams $10) 
už abi dienas.

Lapkričio 29, sekmadienį, 3 
v. p. p., Great Hall, Hart House, 
baltiečių muzikos koncertas. 
Lietuviams atstovaus “Volun
gė”. Kaina — $3. Telefonas re
zervacijoms 485-0141, Mrs. Ker
šom

Tai svarbūs renginiai, kuriais 
lietuviai turėtų domėtis ir pa
remti juos savo dalyvavimu.

Lietuvos kariuomenės šventė 
— lapkričio 29, sekmadienį, 7 
v. v. (ne 3 v. p. p.), Toronto Lie
tuvių Namų Mindaugo menėje. 
Iškilmę rengia KLB Toronto 
apylinkės valdyba.

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.

“PARAMOS” Kredito Kooperatyvas 
jieško

TARNAUTOJO
“management trainee”,

turinčio patyrimo buhalterijoje ar kompiuterio
operacijose. Skambinti vedėjui tel. 532-1149

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas š. m. lapkričio 28, šeš
tadienį, 9 v. r., mokyklos audi
torijoje šaukia visuotini moki
nių tėvų susirinnkimą. Bus ap
tariami mokyklos reikalai ir 
renkamas naujas tėvų komite
tas. Tėvai kviečiami gausiai da
lyvauti. Po susirinkimo tėvai 
kviečiami aplankyti savo vaikų 
klasės auklėtojus.

Viešojoje Runnymede biblio
tekoje lapkričio mėnesį yra iš
statyti Genės Valiūnienės ema
lio ir serigrafijos darbai. Gruo
džio 14-30 dienomis jds darbai 
bus rodomi Toronto Dominion 
Centre, Bank Tower pastate 
(King ir Bay gatvių rajone).

ESU NASLYS, pensininkas, noriu 
susipažinti su moterimi 60-65 metų 
amžiaus vedybų tikslu. Rašyti “T. Ži
burių” adresu, pažymint ant voko 
Našliui B.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

Raimundas Rickevičius, gyve
nantis Toronte'' ir ėjęs dailės 
mokslus JAV-se, jau yra suren
gęs keletą parodų Š. Amerikoje 
ir Portugalijoje. Š. m. lapkričio 
26, ketvirtadienį, 7.30 v. v., Ha
miltono “Art Gallery, Studio 
III” (58 King St.) bus atidaryta 
jo paveikslų paroda “Holo
caust” tema. Į atidarymą yra 
pakviesta daug žymių kanadie
čių.

Toronto Lietuvių Namuose 
gruodžio 6, sekmadienį, 2 v. p. 
p. rengiamas simpoziumas tema 
“Kanados politinės partijos ir 
mes’,’. Paskaitą skaitys Trento 
universiteto prof. dr. R. Vašto- 
kas. Simpoziumo pirmininkė — 
KLB pirm. adv. J. Kuraitė, na
riai — KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirm. adv. A. Pacevi- 
čius, adv. A. Puterįs, A. Juzu- 
konis.

Sol. Slava Žiemelytė gruo
džio 6 d. koncertuos Miami, Flo
ridoje, lietuvių klube, sezono 
atidarymo proga ir vieną sa
vaitę atostogaus.

Lankėsi “TŽ” redakcijoje — 
poetas Stasys Santvaras su žmo
na, lydimas Aug. Kuolo; p. Pu- 
žienė iš Australijos, lydima p. 
Gudinskienės iš Hamiltono; J. 
Balutis ir St. Balutienė iš Čika
gos, lydimi p. Kalūzos.

Metinė šventė. KLK Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius rengia savo 
metinę šventę gruodžio 6 d. AV 
parapijos šventovėje bus iškilmingos 
Mišios už gyvas ir mirusias Dr-jos 
nares. Po pamaldų salėje bus trumpa 
iškilmė, kurio metu dr. Jadvyga Rim
šaitė skaitys paskaitą tema “Žmonos 
vaidmuo įžymiųjų vyrų gyvenime”. 
Po paskaitos — kavutė su pyragais. 
Ateinančiais metais šis Dr-jos 
skyrius minės 30 metų nuo savo 
įsikūrimo. Ši neeilinė sukaktis bus 
iškilmingai paminėta pavasarį, kovo 
mėnesį.

Julija ir Joana Adomonytės ir 
Danielius Mališka buvo nuvykę į To
rontą dalyvauti studentų ateitininkų 
suvažiavime. Ta proga matė ir “I Li- 
tuani” operos pastatymą.

Bronė ir Pranas Vitai, visada 
nuoširdūs rėmėjai gerų darbų, yra ir 
didžiausi mecenatai naujo Marijos 
paveikslo AV šventovėje. Todėl šv. 
Tėvas, įvertindamas jų didelę pas
laugą AV parapijai, atsiuntė jiems 
specialų palaiminimą už jų auką.

Su dideliu pasisekimu praėjo 
“Neringos” jūros šaulių kuopos reng
ti pietūs paremti Montrealyje dir
bančioms N. Pradėtosios Marijos 
seselėms. Į šiuos pietūs atsilankė 
daugiau kaip 200 žmonių.

Aldona Urbanavičienė, programos 
vadovė, pakvietė kun. J. Kubilių, SJ, 
tarti žodį apie seselių veiklą Mon
trealyje. Jis padėkojo visiems, taip 
gausiai susirinkusiems, ypač jūrų 
šauliams, už gražią idėją remti 
seselių veiklą. Nuo pat pirmųjų 
parapijos įsikūrimo žingsnių jos įėjo 
į bendrą mūsų parapijos kultūrinį, 
religinį irvisuomeninį gyvenimą. Jos 
lanko ligonius, paruošia vaikučius 
pirmajai Komunijai, talkina pen
sininkų klubui “Rūta”, dirba su 
jaunimu “Gintaro” ansamblyje, šeš
tadieninėje mokykloje, padeda AV 
parapijos kunigams rengti gegužines 
pamaldas ir t. t. Šiuo metu Mon
trealyje darbuojasi trys seselės.

Muzikaliosios seselės Teresės dėka 
čia gimė mergaičių choras 
“Pavasaris”, o mažieji “Gintaro" an
samblio kanklininkai kankliuoja 
savo gabios vadovės prižiūrimi.

Baigdamas savo žodį, klebonas J. 
Kubilius išreiškė viltį, kad per šiuos 
pietūs atsiras ir pavienių asmenų, 
norinčių paremti savo auka mūsų 
seseles, kurios mums su kaupu 
grąžins darbu ir pasišventimu savo 
artimui.

Trumpą meninę dalį atliko seselės 
Teresės vadovaujamas “Gintaro” an
samblio jaunųjų atlikėjų orkestrėlis. 
Kankliavo Aida ir Lana 
Lukoševičiūtės, Kristina ir Loreta 
Čičinskaitės, Dana Mickutė ir 
Andreja Celtoriūtė. Skudučiais 
grojo: Vytenis Jurkus, Markus Nied
varas, Marius Valinskas. Jie atliko 
penkis dalykus: “Lietuva brangi”, 
“Dar tiktai dar”, “Siuntė mane 
motinėlė", “Naujienos” ir “Kalvelis”. 
Publika labai šiltai sutiko 
jaunuosius atlikėjus, kuriems po 
koncerto buvo įteiktos dovanėlės, o 
seselei Teresei — gėlės.

Seselė Teresė padėkojo visiems už 
apsilankymą bei įvertinimą jų veik
los, savo mokiniams — muzikantams, 
kun. J. Kubiliui už tartą žodį, Rimui 
Piečaičiui už visus techninius dar
bus ir“Neringos” jūrų šaulių kuopai, 
ypač 'Stasiui ir Genovaitei 
Rimeikiams bei Elvyrai Krasowski 
už pietų suruošimą.

Pietų metu buvo loterija, kurią 
tvarkė Jonas Rimeikis ir Dana 
Krasowski.

Džiugu, kad savo gausiu atsilan
kymu į šiuos pietus montrealiečiai 
taip jautriai atsiliepė ir teigiamai 
įvertino didelį mūsų seselių įnašą į 
Montrealio lietuvių kolonijos kultū
rinį bei visuomeninį darbą. Visas 
pietų pelnas buvo skirtas jų veiklai. 
Buvo nemažai ir paskirų aukotojų.

Šiuo metu iškiliausioji pavergtos 
Lietuvos solistė Nijolė Ambrazaitytė

(Nukelta į 9-tą psl.)
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viešbutyje, St. Donat, Quebec, Canada. 
Tel.: (819)424-3052(3060)

GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS
REGISTRACIJA prasidės 3 v.p.p. pirmadienį stovykloje. 
KAINA: $135 kanadiškais arba $114 amerikietiškais dol. 
Prašom NESIŲSTI DEPOZITO prieš lapkričio 9 dieną. 
Skirtumas įmokėtinas registruojantis (FIRST COME FIRST SERVE). 
I šią kainą įeina: kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 dienoms, 
keltuvo bilietai, slidžių nuoma ir kitos įvairios išlaidos. Atskira kaina: 
IŠKILMINGAI NAUJŲ METŲ VAKARIENEI ir ŠOKIAMS 

Informacijų ir (mokėjimų reikalu kreiptis:
JONAS BRIKIS, 815 Leduc, Ville St. Laurent, Quebec. 

Tel. (514)744-4543 arba
GYTIS NIEDVARAS, 5217 Ponsard Ave., Montreal, Que., 
H3W 2A9. Tel. 1(514) 487-4938

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel- Bus>: 722-3545

tjTvJ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ •

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

1 1 ITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
I LI Imo kredito unija

[ 1485 DE SĘVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną#: 766-5827

MOKA už: DUODA PASKOLAS:
Trumpalaikius indėlius....................18% Nekilnojamo turto
Terminuotus vienerių Asmenines ir
metų indėlius ....  .......................17 1/2 /» k b|nes
Uždarus terminuotus L . .
vienerių metų indėlius................... 18% Paskolas mirties
Specialias taupomąsias atveju apdraustos
sąskaitas .......   17% iki $10,000
Taupomąsias sąskaitas .... ,.......... 11%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................................. 6%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—3

Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais 12 — 6 12 — 6
Sekmadieniais 10.30 —12.30


