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Šlubuojanti, bet gaji
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Sveikiname Kanados Lietuvių Dienų dalyvius!

Kai su rudeniu atgyja per vasarą sustojusi visuome
ninė veikla lietuvių gyvenvietėse, iškyla ir kasdieninės
problemos, aptilusios vasaros mėnesiais. Tų problemų
eilėje nepaskutinę vietą užima ir spaudos reikalai. Lie
tuvių Bendruomenės veikėjai jų neužmiršta ir skelbia
lietuviškos spaudos vajus bei mėnesius. Rezultatai ne
būna dideli, tačiau tai pajudina visuomenės dėmesį
spaudai. Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto val
dyba yra numačiusi š. m. lapkritį paskelbti spaudos mė
nesiu. Juo visų pirma siekiama pagausinti periodinės
spaudos prenumeratorius, nes tai sudaro kiekvieno lai
kraščio egzistencijos pagrindą. Vis dar yra tautiečių,
kurie neprisirengia prenumeruoti nė vieno lietuviško
laikraščio. Kaikurie jų “subajorėjo” ir pasitenkina vien
gyvenamo krašto laikraščiais, kiti skaito tik skolintus
laikraščius, treti kadaise skaitė, bet vėliau atsisakė arba
neprisirengė sumokėti prenumeratos. Visdėlto vyres
niosios kartos dauguma prenumeruoja vieną ar daugiau
lietuviškų laikraščių, bet jau problemą sudaro viduri
nė ir ypač jaunoji karta. Jiems įsiūlyti lietuvišką laikraš
tį darosi gana sunku. Viena, ribotas lietuvių kalbos mo
kėjimas kliudo, antra, jų gyvenimo interesai yra skirtin
gi nuo tų, kurie keliami lietuviškoje spaudoje.

A NTRA lietuviškosios spaudos problema — lėšos.
ZA Nuo pat šios spaudos gimimo išeivijoje ji gana sun■*- kiai sprendžiama. Kaikurie laikraščiai artėja prie
šimto metų vis su ta pačia problema. Periodinė spauda
niekad perdaug lėšų neturėjo, bet vistiek gana toli nu
ėjo. Taip, praeityje vienas kitas laikraštis užsidarė dėl
lėšų stokos, bet dauguma jų žygiuoja, atlaikydami gana
didelius sunkumus. O ir šiuo metu mūsų periodinė spau
da šlubuoja, bet gana ištvermingai žygiuoja. Ji pasiro
dė esanti pakankamai gaji, pajėgianti atlaikyti lėšų sto
ką pajamomis iš kitų šaltinių — spaudos balių, loterijų,
aukų. Šiuo metu pastebimas didesnis tautiečių duosnumas spaudai. Įvairių sukakčių, laidotuvių, vestuvių ir
kitokių renginių proga tautiečiai neužmiršta savosios
spaudos — aukoja ne tik fondams, bet ir spaudai. Neabe
jotinai tai vertinga pagalba šlubuojančiai mūšį
dai,
rodanti taurų mūsų žmonių nusiteikimą. Ji palengvina
ne tiktai leidėjų naštą, bet ir tų skaitytojų, kurie nėra
pajėgūs skirti stambesnes sumas spaudai. Tuo būdu lai
kraščiai gali verstis su pigesne prenumerata. Jei nebūtų
aukų ir pajamų iš spaudos vakarų, prenumeratas reikė
tų padvigubinti. Pvz. “TŽ” apimties latvių ir estų laikraš
čiai yra dvigubai brangesni, nes jie remiasi beveik vien
prenumeratomis.
REČIOJI lietuviškosios spaudos problema — jos
lygis. Visi skaitytojai nori turėti gerą laikraštį,
t.y. turiningą, pilną informacijų, įvairų, aktualų,
kultūringą. Atrodo, kad to siekia visi laikraščiai pagal
savo išgales ir sampratą. Vieniems tai pavyksta daugiau,
Laukais, miškais ir ežerais ateina ruduo Kanadoje, papuošdamas kraštą brandos spalvomis
Nuotr. Vytauto Maco
kitiems mažiau. Seniau daugumoje laikraščių vyravo
nuolatiniai ginčai daugiausia politiniais klausimais.
Pranešimas iš V. Vokietijos
Dabar jie yra gerokai sumažėję, nors senoji gvardija vis
stengiasi pasiskardenti tradiciniais vėzdais. Tokio po
būdžio kova spaudos puslapiuose yra įgrisusi ir mažai
besulaukia rimto dėmesio skaitytojuose. Ji turėtų visai
išnykti ir panaudoti brangius laikraščių puslapius po
Ir mūsų Julius Sasnauskas su kitais Sovietijos vergais dirba prie dujotiekio laisviesiems europiečiams
zityviems užmojams, svarstymams, konstruktyvioms idė
joms. Atvirumas spaudai yra reikalingas, nes be jo tiesa
J. KAIRYS
tų leidimą spaudos ir vyriau mos, įvestos jau Lenino. Ji vei
neiškyla, tačiau atvirumo vardan nederėtų iš spaudos
Kai Europos valstybės — sybių atstovams valstybių, im kia iki šių dienų ir be laiko
padaryti šiukšlyną. Spaudos lygiui išlaikyti daug pade
V.
Vokietija,
Šveicarija, siančių dujas, 50 km ruože pa nuvarė į kapus milijonus vyrų,
da bendradarbiai. Be jų turiningas, aktualus laikraštis
Prancūzija, Belgija, Olandi tikrinti lagerus. Jo nuomone, moterų ir net vaikų.
neįmanomas. Ten, kur redakcija lieka viena, laikraščio
ja ir kitos susitarė su Krem jei Sovietiją turi švarią sąži
Kad Maskva meluoja, tai tvir
nuosmukis darosi neišvengiamas. Vienas ar keli redak
lium dėl atvedimo dujotiekio nę, tai privalo sutikti su šiuo tina buvę kaliniai, šiuo metu
toriai negali atstoti bendradarbių, kurie užima plates
iš Sibiro, JAV prezidentas R. pasiūlymu. Kitaip ji bus lai gyvenantieji Vakaruose, kurie
nius barus, seka gyvenimą, įvairius leidinius ir savo
Reaganas pasisakė prieš tą koma prisipažinusią prie pasi jau yra dirbę prie dujotiekio
mintimis dalinasi su skaitytojais. Menkina spaudą tik
susitarimą. Pagal jį, tai stip baisėtino nusikaltimo prieš tiesimo iš Sibiro iki Tjumen
tai tie bendradarbiai, kurie tuos pačius rašinius siunti
rinimas Sovietijos ūkiškai, žmogaus teises.
miesto, Omsko srityje, bei pa
nėja keliem laikraščiams ir tuo piktina skaitytojus. To
europiečių patekimas į Krem
Ir pačios krikščionių sąjun čiame Tjumen mieste. Iki tos
kių nėra daug. Visi kiti yra spaudos šulai, be kurių ji ge
liaus priklausomybę.
gos reikalauja, kad tą klausi vietovės jau nuo seniau yra
rokai sumenkėtų.
Tarptautinė
Organizacija mą ištirtų tarptautinė komisi atvestos dujos. Nuo jos yra da
Žmogaus Teisėms Ginti (vei ja, o rudenį žada iškelti jį par bar tiesiamas dujotiekis V.
kianti Frankfurte) ir Sacha lamente. Pagal jas, vokiečiai Europon.
KANADOS ĮVYKIAI
rovo komitetas (veikiantis Ko negali pasidaryti žmogaus tei
Pasak jų, dujotiekio darbus
penhagoj) pranešė, kad dujo sių pažeidimo bendrininkais.
atlieka visokio amžiaus, lyties
tiekio tiesimą iš Sibiro į Euro
Vieną buvusių tokių ver ir išsilavinimo vergai. Nurodė
pą atlieka tremtiniai, politi gių, dabar gyvenanti Vakaruo net kaikurių pavardes ir vie
Spaudos puslapiuose vėl iš skirstymas sulaikomas dešim niai kaliniai ir kiti priverčia se, nedarydama ilgo įvado, pa toves, kur jie yra laikomi. Tarp
kilo valdžios bendrove tapu čia dienų, kad mažiau reikė mojo darbo vergai. Tokį tvirti siūlė žurnalistams vykti kar jų paminėtas ir mūsų Julius
sio Kanados pašto reikalai. tų samdyti pagalbinių darbi nimą Maskva pavadino melu. tu su ja į Sovietiją, kurioje Sasnauskas, laikomas lagery
Jos vadovas M. Warrenas yra ninkų, sumažėtų antvalan- Esą prievarta nieks ten nedir ji parodys anuos vergus vieto je tarp Surguto ir Tjumeno.
je. Viena maskvietė, patekusi
įsipareigojęs metinį $660 mi džiai reguliariems tarnauto ba.
Tie vergai yra apgyvendinti
Prancūzijos vyriausybė įpa į Vakarus tik prieš kelis mėne jiems paskirtuose lageriuose
lijonų pašto deficitą 1983 jams.
Pasirodo,
antvalanm. sumažinti net iki $400 mi džiams kasmet būdavo išlei reigojo savo pasiuntinį Mask sius, pareiškė, jog vergų klau ir suklypusiuose traukinių
lijonų ir jį visiškai panaikin džiama apie $80 milijonų. Sa voje ištirti tą klausimą vieto simą Kremliaus valdovai lai vagonuose. Lagerių yra pilna
ti 1985 m. Pirmiausia j i s koma, kad tais antvalandžiais je. Tarptautinės Organizacijos kys imperijos vidaus reikalu dujotiekio ruože. Ten prista
panaikino pašto siuntų prista pašto tarnautojai padengdavo Žmogaus Teisėms Ginti pirmi ir neleis jokių tikrinimų.
tyta primityvių, lengvai išar
tymą šeštadieniais kaimuose, savo namų skolas ir net sko ninkas pareikalavo Bonną nu
domų barakų, kurie, esant rei
Iš stipraus miego pabudo
išskyrus Princo Edvardo sa lon pirktus automobilius. Jų siųsti į Sovietiją nepriklau ir Laisvų Profesinių Sąjungų
kalui, kilnojami iš vienos vie
lą. Šiuo žingsniu tikimasi su metinis atlyginimas antvalan- somą komisiją — Raudono Kry Tarptautinė Federacija. Ji
tos į kitą. Barako kambariai
taupyti $4 milijonus. Kanados džių dėka pakildavo iki $30.000. žiaus arba profesinės sąjun kreipėsi ne į Kremliaus val — apie 16 m2. Į kambarį suva
miestuose ir miesteliuose jau
roma po dešimt asmenų. Tarp
Paštininkų unijos vadui J. gos, kuri irgi ištirtų padėtį. dovus, o į Tarptautinę Darbo
seniai laiškanešiams galioja C. Parrotui nepatinka M. Warre- Esą kasdien organizacija gau Įstaigą Ženevoje. Ji prašė įstai eilinių yra ir griežto režimo
penkių darbo dienų savaitė, no pastangos pagerinti norma na naujų informacijų, kad du gos direktorių ištirti privers lagerių. Visos gyvenimo sąly
išjungianti šeštadienius. Ki lų paštininkų darbingumą, jotiekio darbai atliekami mi tinį darbą dujotiekyje ir gau gos esančios primityvios ir
tus $45 milijonus tikimasi su kad būtų sumažintas perbran- nėtų vergų. Be to, ši organiza tus duomenis perduoti atatin žiaurios, bet griežto režimo
taupyti atsisakymu samdyti gus antvalandžių įvedimas. cija žada apie tai išleisti do kamai JT komisijai.
lageriuose sąlygos esančios
naujus tarnautojus, kurie pa Karingasis J. C. Parrotas at kumentinį rinkinį ir įteikti
Tuo pačiu reikalu į šią įstai primityviausios ir brutaliau
keistų pasitraukusius ar pen meta betkokį savo unijos bend jį Bonnai.
gą kreipėsi ir Tarptautinė Hel sios.
V. Vokietijos krikščioniškų sinkio Šąjunga.
sijon išėjusius, sumažinti ant- radarbiavimą su pašto vado
Vergai atlieka sunkiausius
Maskva, žinoma, tik šypsosi,
valandžių skaičių. Dėl jų uni vybe normaliam darbui pa sąjungų atstovas parlamente
darbus. Trūkstant mašinų bei
ja jau pradėjo kelti triukšmą spartinti, siuntų pristatymui prašė Sovietijos pasiuntinį kad Vakaruose atsiranda dar kitų techniškų priemonių, net
Bonnoje Semjonovą, kad gau abejojančių dėl vergų siste
(Nukelta į 3-čią psl.)
Otavos pašte. Esą laiškų pa
(Nukelta į 8-tą psl.)
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Pasaulio įvykiai
ŠEŠTUOJU V. VOKIETIJOS KANCLERIU BUNDESTAGU VA
DINAMI žemieji parlamento runai 256:241 balsų santykiu išrin
ko krikščionių demokratų vadą Helmutą Kohlą, pakeitusį social
demokratų vadą Helmutą Schmidtą, kanclerio pareigas ėjusį
nuo 1974 m. Vieno Helmuto pakeitimą kitu Helmutu atnešė lais
vais demokratais pasivadinusių liberalų pasitraukimas iš koali
cinės H. Schmidto vyriausybės rugsėjo 17 d. Liberalų vadas H.
Genscheris pasisakė už koaliciją su krikščionimis demokratais,
nesusilaukdamas pilno savo 52 atstovų pritarimo. H. Schmidtas,
pasiūlęs naujus parlamento rinkimus, tikėjosi, kad jo socialde
mokratus išgelbės liberalų susiskaldymas, nes jų eilėse krikščio
nys demokratai nesuras pakankamo skaičiaus rėmėjų. Vilties
H. Schmidtui teikė provinci
nio parlamento rinkimai Hes- kiantys ne tik atominius gink
sene, kuriuos laimėjo social lus, bet ir atomines elektros
demokratai, surinkę 43,1% bal jėgaines, kovojantys už mote
sų, bet visiškai iškrito jų part rų, įvairių mažumų, net ir ho
neriai liberalai su 3,1% balsų. moseksualų teises. Šios par
Atstovams parlamentūn įvesti tijos atstovai jau yra įkėlę ko
reikia minimalaus 5% balsų. ją į šešis provincinius parla
H. Schmidtas tikėjosi, kad li mentus. Hesseno rinkimuose
beralai nenorės atsisakyti lig su 8% susirinktų balsų$jie vi
šiolinių ryšių su socialdemo siškai išstūmė liberalus. Ky
kratais Bundestago rinkimuo la pavojus, kad ta vokietės P.
se, prisibijodami galimo pra Kelly partija įžengs ir į Bun
laimėjimo. Didžioji jų atsto destagą, pakeisdama koalici
vų dalis betgi pasirinko koali jomis prekiaujančius libera
ciją su krikščionimis demokra lus. Tada problemų susilauk
tais. Balsavimu ne t i k buvo tų ne tik dabartinis, bet ir vi
pareikštas nepasitikėjimas H. si kiti kancleriai, jeigu rinkė
Šchmidto vyriausybe, bet ir jai nesustiprins abiejų pagrin
nauju kancleriu išrinktas H. dinių partijų — krikščionių de
Kohlas. Lig šiol tokiais atve mokratų ir socialdemokratų,
jais būdavo numatomi tik nau kad jos galėtų sudaryti nekoaji Bundestago rinkimai be ofi licines vyriausybes.
cialaus kanclerio pašalinimo.
Bomba Teherane
H. Schmidtas yra pirmas kanc
Teherane
sprogusi bomba
leris, opozicijos išstumas iš
sunaikino penkių augštų vieš
valdžios.
butį, tris pravažiuojančius au
Numatytos reformos
tobusus, padarė daug žalos ki
Naujasis kancleris H. Koh tiems pastatams. Ji taipgi užlas Bundestago rinkimams mužė 60 asmenų, sužeidė apie
pasirinko 1983 m. kovo 6 d. Iki 700. Ajatola R. Chomeinis ap
to laiko jis tikisi įgyvendinti kaltino kairiųjų mahometonų
su liberalais sutartas refor grupę su jos vadu M. Rajaviu,
mas ekonomijai pagerinti, ne politinę globą susiradusiu Pa
darbui sumažinti. Daugiau už ryžiuje. Pastarasis kaltinimą
dirbantiems vokiečiams bus atmetė. Esą bombos sprogimą
įvesta priverstinė paskola vy suprojektavo ir įvykdė pats
riausybei, siekianti 5% jų pa ajatolos R. Chomeinio reži
jamų mokesčio. Tikimasi, kad mas, norėdamas pateisinti
iždan įplaukusi markių suma naujus teroro veiksmus prieš
bus verta pusės bilijono dole opoziciją.
rių. Ji bus panaudota ekono
Kautynės Albanijoje
mijai stiprinti. Tą valdžiai pa
Komunistinė Albanija pa
rūpintą paskolą vokiečiams
bus leidžiama atskaityti iš sa skelbė, kad Adrijos pakrantė
vo pajamų mokesčio 1987 ir se buvo sunaikinta įsiveržėlių
1989 m. Nuo paskolos atleidžia grupė, vadovaujama X. Mustami verslininkai, kurie į savo fos. Esą tą grupę, atvykusią
įmones investuos penkeriopai laivu, sudarė užsienyje gyve
už paskolą didesnę sumą. Už nantys kriminaliniai nusikal
sieniečių darbininkų skaičių tėliai, norėję nuversti komu
planuojama sumažinti jiems nistinį režimą. Teigiama, kad
už išvykimą mokamom kom grupės vadovas H. Mustafa,
pensacijom. Pasak konclerio nuo 1944 m. gyvenęs JAV ir Ita
H. Kohlo, jo vyriausybė pa lijoje, norėjo sugrąžinti Al
sirinko centrinę liniją, atsisa banijos karalių Leką. Pary
kydama kraštutinių nukrypi žiaus dienraščio “France-Soir”
pranešimu, karalius Leką pa
mų į dešinę ar kairę.
tvirtino nesėkmingą išeivių
Žalioji partija
grupės išsikėlimą, ją pavadin
Provincinių
parlamentų damas Laisvės Armija. Jis bet
rinkimuose V. Vokietijoje stai gi nepritarė pavojingam išsiga pradėjo kilti 1979 m. įsteig kėlimui, kurį tegalima laiky
ta Žalioji partija, vadovauja ti beprasmiška gerų albanų
ma Petros Kelly. Ją sudaro ne savižudybe. Leką buvo išvež
labai politikoje susigaudan- tas iš Albanijos 1939 m., kai ją
tys gamtos saugotojai, smer bandė užimti B. Musolinis.
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Gilių šaknų veikalas
Dr. J. Jakštas recenzuoja V. Liulevičiaus veikalą apie išeiviją
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<2 RELIGINIAME GYTOIIM E
Arkiv. Emmanuel Milingo, 52 Tikriausiai jie aptarė ir dabar
rn. amžiaus, Lusaka arkivysku tinę Maltos tikinčiųjų padėtį.
pijos vadovas Zambijoje, šį pa Malta yra maža ir nepriklauso
vasarį buvo popiežiaus iškvies ma sala Viduržemio jūroje, apie
tas į Romų ir dabar ten yra gy 100 km. į pietus nuo Sicilijos,
dytojų priežiūroje. Pasirodo, turinti apie 326,000 gyventojų,
arkivyskupas maldomis gydęs kurių dauguma yra katalikai.
žmones nuo visokiausių ligų / Katalikiška šeima susikirto
jau apie 10 metų. Jis tvirtina'/ su savo vyskupu dėl Komunijos
pagydęs eilę asmenų nuo leu- priėmimo Kanadoje. Tai įvyko
kemijos bei kitokių vėžio ligos N. Škotijos provincijos Stelrūšių, sugydęs kaulų lūžius ir larton mieste. Pamaldi šeima
pan. Arkivyskupas aiškina, kad Skokes visada nuoširdžiai sekė
Vatikanas jam liepęs jau 1978 visus po II Vatikano santarybos
m. susilaikyti nuo viešų gydy išleidžiamus vyskupijos nurody
mo pamaldų ir leidęs tiktai Mi mus. Vyskupui 1970 m. išleidus
šių metu skaityti gydymo maldą. nurodymą priimti Komuniją
Arkivyskupas tačiau neklausęs stovint, jo laikėsi. Tačiau 1980
ir toliau gydęs žmones, nes jie m. visa šeima lankėsi Bayside,
to prašę. Arkiv. Milingo spau N.Y., kur vyksta tariami Mari
dai pareiškė, kad dabar Romoje jos apsireiškimai Veronikai
jis esąs gydytojo priežiūroje, Leuken. Nors visi šeimos nariai
nors nesijaučiąs sergantis.
ginasi, kad jie nesą tos regėto
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II raš jos pasekėjai, visdėlto, jai skel
tas Nikaragvos vyskupams buvo biant, kad Komuniją netinka pri
perskaitytas visose parapijo imti stovint, jie tai minčiai pri
se, bet nebuvo skelbiamas Ni tarė ir pasiryžo ateityje Komu
karagvos spaudoje, nes valdžia niją priimti atsiklaupę, nes K.
paskelbimą sulaikė. Tame rašte Bendrijos nuostatuose niekur
Šv. Tėvas pasisakė prieš “po nėra reikalavimo Komuniją bū
puliariąsias bendrijas”, kurios tinai priimti stovint. Greitai
atmetančios K. Bendrijos au įvyko susikirtimas su jų lanko
toritetą, ir prieš kunigus, kurie mos šventovėe kunigais, atsi
yra to krašto valdžioje. Popie sakiusiais teikti Komuniją at
žius nurodė, kad visos krikščio siklaupusiems ir nurodančiais,
niškos bendruomenės, kurios kad tuo esanti pažeidžiama
atmeta hierarchinį autoritetą, bendroji pamaldų tvarka. Ta
atitolsta nuo Jėzaus Kristaus da visa šeima vyko į kitas aplin
išganymo plano ir lengvai tam kines parapijas. Galiausiai š.
pa priedanga bei įrankiu įvai m. birželio 27 d. buvo perskai
rioms politinėms srovėms. Ku tytas jiems oficialus Antigonish
nigai žmonėms irgi yra reika vyskupo William E. Power raš
lingi ne kaip politikai, bet kaip tas, reikalaujantis visus tikin
Kristaus atstovai, skelbiantys čiuosius jo vyskupijoje Komu
Evangeliją ir tarnaujantys žmo niją priimti stovint. Kadangi
nių išganymo darbe. Šiuo metu Skokes šeima ir toliau to įsaky
Nikaragvos valdžioje net ketu mo neklausė, visi šeimos nariai
ri kunigai užima augštas vie buvo patraukti į teismą ir ap
tas: kun. Miguel D'Escoto yra kaltinti pamaldų tvarkos ardy
užsienio reikalų ministeris, mu. Teismo metu Skokes šeima
kun. Ernesto Cardenal — kul iš savo pusės pakvietė tik vie
tūros ministeris, kun. Fernan ną liudininką — vysk. William
do Cardenal, SJ — sandinistų E. Power. Teisėjo klausiamas,
jaunimo sąjūdžio vadovas, kun. jis patvirtino, kad jo vyskupi
Edgar Parales — delegatas prie joje tikintieji neturį jokio ki
Amerikos Valstybių Organizaci to pasirinkimo kaip tik Komu
jos.
niją priimti stovint. Atsižvelg
damas
į tai, teisėjas Skokes šei
Maltos ministeris pirminin
kas Dom Mintoff užpyko ant vie mą nubaudė 6 mėnesiais sąlygi
tos arkivyskupo Joseph Mercie nai už vyskupo nurodymų neca, kad pastarasis nepasmer klausymą. Teisme tačiau po
kęs opozicijos partijos siūlymo priesaika klausinėjamas vysbirželio 29 dieną (Šv. Petro ir kūpąs prisipažino, kad jis nePauliaus šventę) paskelbti vals turi galios išleisti įstatymą, rei
tybine švente. Daugelis opozi kalaujantį visus būtinai stovint
ciją palaikančių žmonių šiais priimti Komuniją.
metais tą dieną uždarinėjo savo
Prancūzų dvisavaitraštis “Inparduotuves ir atsisakė eiti į formations Catholiques Internadarbą. Valdžia xr_ux._
tada eilei pre-  tionales” 1982 m. rugpjūčio 15
kybininkų atšaukė verslo leidi d. laidoje išspausdino rašinį
mus ir daugelį darbininkų at apie vyskupą P. Marcinkų, nepa
leido iš darbo, o pats Mintoff lankiai komentuodamas jo dar
kreipėsi į popiežių, reikalau bą Religinių Reikalų Institu
damas iš pareigų atleisti arki te. Taip pat tas dvisavaitraštis
vyskupų už nepalaikymų val tame pačiame numeryje iš
džios linijos. Arkiv. Mercieca, spausdino rašinį apie Lietuvą
kuris vadovauja Maltos arkivys “Žingsnelis normalizacijos link
kupijai nuo 1976 m., jau prieš me” ryšium su vyskupo A. Vai
4 metus savo ganytojiškame laiš čiaus įšventinimu ir vyskupo
ke yra pareiškęs, jog asmuo, ku V. Sladkevičiaus grąžinimu į
ris nori, kad visi ir visada gal Kaišiadorių vyskupiją. Raši
votų kaip jis, yra žmonių min nio informacija klaidinga ta
čių ir širdžių pavergėjas bei prasme, kad mini vysk. A. Vai
ardytojas bendruomenės vieny čių kaip Klaipėdos prelatūros
bės, kai dėl kiekvieno menkiau valdytoją, nors iš tikrųjų yra
sio nepritarimo
i
savo mintims paskirtas Telšių vyskupijos ir
žiūrii į savo brolius kaip į prie- Klaipėdos prelatūros valdyto
šus. Po dabartinio nesusipra- ju. Taip pat klaidingai sakoma,
timo arkiv. Mercieca jau lan- kad Lietuva buvo suliedinta
kėši Vatikane ir turėjo priva su Lenkija nuo 1569 m. iki 1795
čią audienciją su popiežiumi. metŲKun. J.Stš.

AfA
MIELAI MAMYTEI
MARIJAI

mirus,
bendradarbį VYTAUTĄ PETRAVIČIŲ ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučia bei kartu liūdi Trane Co. of Canada
lietuviai bendradarbiai

PADĖKA
Mūsų liūdesio valandoje

a. a. Juozui Janušaičiui
mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui A. Simanavičiui, OFM,
kun. L. Januškai, OFM, kun. P. Šarpnickui, OFM, a. a. kun.
T. Degučiui, OFM, už šv. Mišias Prisikėlimo parapijos šven
tovėje, už maldas laidotuvių namuose bei palydėjimą į am
žino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse.
Taip pat su meile ir dėkingumu prisimename visus, ku
rie dalyvavo laidotuvėse, užprašė šv. Mišias, atsiuntė gė
lių, atsilankė laidotuvių namuose, pareiškė užuojautą žodžiu
ar spaudoje.
Nuoširdus ačiū solistui A. Simanavičiui už giedojimą
šventovėje, p. Gataveckienei už paruoštus pietus, giminėms
ir draugėms už pyragus.
Hilda Simanavičienė
Birutė Biretienė
Irena Woodham
Alfreda Malinauskienė

Kauno kunigų seminarija, varžoma ir persekiojama sovietinės valdžios, paminėjo buvusio savo rektoriaus Mai
ronio penkiasdešimtąjį mirtadienį 1982 m. gegužės 17 d. Kairinėje pirmoje eilėje matyti vysk. L. POVILONIS

Sovietiniame katile tirpinamos tautos
Iš Lietuvos pogrindžio leidinio “Tautos Kelias” trečio numerio, kuriame išspausdintas
ilgas Skalvio straipsnis “Tautos gyvybės išlaikymo kova”
Lietuviai sudaro 80% Lietu
rašė: “Kauniečiai stato Kogolymą. Vagonuose — statybinės vos gyventojų, bet tas procen
medžiagos, mašinos, mecha tas turi tendencijų mažėti.
nizmai. Pakrautas 25 tonų ke 1970 m. surašymo duomenimis
liamos galios savaeigis kra lietuvių Lietuvoje buvo 80,1%,
nas, gateris miško medžiagai o 1979 m. — 80%. Natūralus ki
pjauti ir kita technika. . . tataučių prieauglis Lietuvoje
Traukinio viršininkas Kazi didesnis negu lietuvių. 1970mieras
Vyčas . . .sako . . .pir 1979 m. natūralus lietuvių
muoju ešelonu, į Kogolymą at prieauglis buvo 6,9%, rusų —
vykusiu spalio mėnesį, atgabe 7,6%, ukrainiečių — 9,5%, bal
nome Kauno gamybinių įmo tarusių — 14,4% (“Mokslas ir
nių kombinate pagamintus su gyvenimas” 1981 m. nr. 3, p.
renkamuosius namus, kurie 27).
Teritorijos internacionalidabar sparčiai montuojami.
Juose gyvens mūsų traukinio zavimui daug patarnauja di
statybininkai.. .
Pavasarį desnių pramoninių objektų
iš Kauno į Vakarų Sibirą iš statybos. Nemažas kitataučių
gabensime pirmąjį 75 butų na darbininkų skaičius pastoviai
mą . .. Lietuvos statybinin pasiliko gyventi, statybas pa
kai per pirmuosius trejus vie baigus ar dar jas tebevykdant
Mažeikiuose,
nuoliktojo penkmečio metus Elektrėnuose,
Tiumenės srities naftos ir du Sniečkuje. Juokdariai net šai
jų komplekso mieste Kogoly- posi, kad Sniečkuje yra tik
me pastatys 35 tūkstančius vienas lietuvis — Sniečkus, o
kvadratinių rfietrų gyvenamo kiti — kitataučiai.
Teritorijos internacionalijo ploto. Bus statomi penkia
aukščiai Kauno serijos namai”.
zavimas yra vienas iš būdų,
Nors Kaune labai trūksta naudojamų nutautinimo reika
butų, bet jame paruoštus gy lui.
venamuosius namus gabena
Kultūra ir kultūra
me į Kogolymą.
I.
Camerianas
rašo: “... na
Ne vien šita parama Tiume
cionalinės
kultūros
formos kei
nės sričiai. “Švyturys” 1981 m.
nr. 15 rašė: “Tiumenės srityje čiasi, tobulėja ir artėja viena
Lietuvos kelininkai vykdo su kita, išsivaduodamos visko,
svarbią užduotį —... iki 1983 kas pasenę, prieštarauja nau
m. nutiesti 80 kilometrų ke joms gyvenimo sąlygoms. Vys
lio”. Jie taip pat nusigabeno tosi bendra visoms tarybinėms
gyvenamus namelius ir visa ki nacijoms internacionalinė kul
ta, kas reikalinga kelio tiesi tūra.” Kokį lietuvių tautai po
mui. Lietuva panašiomis sąly veikį turi tarybinė internacio
gomis atlieka darbus BAMe ir nalinė kultūra?
Tarybinė kultūra — parti
kitur. Tai taip pasireiškia vie
ningos bendros ekonomikos nė. Ji palenkta tarnauti komu
nizmo sukūrimui. Iš jos šali
veikimas praktikoje.
nama visa, kas nesiderina su
Teritorija
partijos ideologija. Beveik
Toliau I. Camerianas rašo: visai prieš II pasaulinį karą
“Teritorijos bendrumas jau so išleistai lietuvių literatūrai
cializmo sąlygomis įgauna in buvo prisegta buržuazinio na
Ekonomika
ternacionalinį pobūdį. Kiek cionalizmo etiketė. Apšaukta
Prie tokio tautų sulydinimo vienos iš 15 sąjunginių res atgyvena, ji išimta iš kny
sistemingai žingsnis po žings publikų gyventojų sudėtis da gynų bei bibliotekų ir kaip
nio einama. Charakteringas so bar faktiškai yra daugianacio makulatūra sunaikinta popie
cialistinės visuomenės bruo nalinė, o respublikų sienos riaus fabriko katiluose. Visa,
žas, rašo I. Camerianas, yra turi greičiau moralinę reikš kas pabrėžia tautinį savitu
vieningos bendros tarybinės mę . . . Teritorijos bendrumo, mą, kelia ir stiprina tautinę
ekonomikos buvimas.
kaip kiekvienos nacijos požy sąmonę, smerkiama. Veikia
Ką reiškia vieninga bendroji mio, internacionalizacija bus griežta cenzūra, stropiai se
ekonomika? Tai reiškia, kad dar didesnė, sukūrus komunis kanti, kad niekur niekas ne
atskiros tautos neturi ekono tinę visuomenę”.
prasiskverbtų, kas galėtų gai
minio savarankiškumo, kad
Teritorija yra žemės plotas vinti ir palaikyti tautinį savi
tauta nėra savo ekonominių ir drauge erdvė, kur tauta, su tumą. Rūpestingai prižiūrima,
išteklių šeimininkė, ji negali leidusi savo šaknis, auga, ple kad spauda, televizija ir kitos
savo nuožiūra pagal savo po čiasi ir išsilaiko kaip savaran informacijos bei žinių teikimo
reikius naudoti savo sukurtų kiškas vienetas. Teritorijos priemonės propaguotų tarybi
gėrybių. Viskas priklauso nuo internacionalizavimas — tai nį patriotizmą, proletarinį
centrinės valdžios vadovybės. tautos užgožimas, jos šaknims internacionalizmą, migdytų ir
Atskiros respublikos turi ga dirvos susiaurinimas bei atė slopintų tautinę sąmonę.
minti tai, ką nurodo centrinė mimas ir drauge jos egzista
Tokia pat dvasia tarybinėje
valdžia, ir iš pagamintų gėry vimo pakirtimas. Didelei tau mokykloje auklėjamas ir mū
bių jai tenka tiek, kiek skiria tai, kaip rusų, teritorijos in sų jaunimas. Prasidedant nau
centrinė valdžia. Pvz. Lietu ternacionalizavimas nėra la jiems mokslo metams, “Tiesa”
va gamina nemažą kiekį augš- bai pavojingas, nes mažesnės 1981 m. nr. 201 rašė: “Su rug
tos kokybės pramonės ir mais tautos nepajėgs jos užgožti ir sėjo pirmąja, su naujų mokslo
to produktų, bet iš jų Lietuvai asimiliuoti, o ypač kai bend- metų pradžia! Tegu kiekviena
tenka tik maža dalis, kuri ne rinė visų tarybinių tautų kal- jų diena būna turininga, te
patenkina Lietuvos gyventojų ba yra rusų. Visai kas kita ma gu kiekviena pamoka, kiekvie
poreikių. Didžioji dalis Lie žosioms tautoms. Jos, išsklai na paskaita giliai įsimena,
tuvoje pagamintų maisto pro dytos kitų tautų tarpe, tirpte padeda ugdyti naują mūsų piduktų ir pramonės gaminių iš tirpsta.
lietį-komunizmo kūrėją, tary
gabenama kitur.
Teritorijos internacionali- binį patriotą”. Taigi, anot “TieKai Lietuva tvarkėsi sava žavimas kaikuriose respubli sos”, kiekviena mokyklos pa
rankiškai, niekad nebuvo jo kose jau toli pažengęs. Kaza moka, kiekviena paskaita turi
kių prekių, o ypač maisto pro chijoje kazachai sudaro tik keisti lietuvį moksleivį, ug
duktų trūkumo, kurį dabar la 36% respublikos gyventojų, dydama jį ne lietuviu patrio
Kirgizijoje kirgizai — 47%, tu, o internacionalistu.
bai jaučiame.
Prof. St. Šalkauskis savo vei
Latvijoje
latviai — 53,7%,
Be to, Lietuva savo lėšomis,
medžiagomis, įrankiais ir dar Tadžikijoje tadžikai — 58%, kale “Lietuvių tauta ir jos
bininkais įpareigojama vykdy Moldavijoje moldavai — 63,9%, uždaviniai” rašė, kad tauti
ti darbus kitose respublikose. Estijoje estai — 64,7% (“Nauka nės kultūros augštas lygis yra
(Nukelta į 3-čią psl.)
“Kauno Tiesa” 1981.02.21 nr. 17 i žizn” 1981 m. nr. 4, p. 78-81).
Nutautinimas ir visų tary
binių tautų sulydymas į vieną
tautą su rusų kalba yra užbrėž
tas TSKP prograinoje naciona
liniu klausimu ir vykdomas
praktikoje kaip sudėtinė ko
munizmo statybos dalis. Kokiu
būdu tautų sulydymas vykdo
mas, iš dalies paaiškina filo
sofijos daktaras L Cameria
nas savo straipsnyje “Apie so
cialistinių nacijų ateitį”.
Straipsnis, matyt, išreiškia
tuo klausimu partijos ir vy
riausybės nusistatymą, nes jį
paskleidė oficiali valdžios
agentūra APN. Jį išspausdino
ir kaikurie lietuvių kalba
leidžiami
laikraščiai,
pvz.
“Kauno Tiesa” 1981 m. nr. 136.
Tame straipsnyje pasakyta:
“Nacionalinių skirtumų ny
kimas — kur kas sudėtingesnis
ir ilgesnis procesas, negu
klasinių skirtumų nykimas.
Tačiau jau dabar galima spė
ti, kaip keisis pagrindiniai
socialistinių nacijų požymiai
ir bruožai ateity”.
Straipsnio autorius nurodo
šiuos socialistinių nacijų kei
timosi vyksmo požymius: susi
darys ekonominio gyvenimo
bendrumas, teritorijos bend
rumas, kalbos bendrumas, na
cionalinio charakterio bend
rumas ir visų tarybinių tau
tų internacionalinė kultūra.
Ekonomika, teritorija, kal
ba ir kultūra — pagrindai, ku
riais remiasi, laikosi ir tvir
tėja tautos. Jei visa tai bus su
bendrinta, tai kuo virs atski
ros TS priklausančios tautos?
Jų, kaipo tokių, jau nebebus.
Liks tik viena rusiškai kalban
ti tarybinė tauta. Tai tokias
perspektyvas atveria tarybinė
komunistinė santvarka lietu
vių tautai.

Giliausią užuojautą reiškiame
mielai LIUDAI,

taip staiga netekusiai motinos ir vyro inžinieriaus

a.a. PETRO DAUNIAUSStasė ir Vytautas Liuimos

Mirus

AfA
MARIJAI PETRAVIČIENEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai LIUDAI
DAUNIENEI, sūnums VYTAUTUI ir ROMUI Lietuvoje.
Tik sugrįžus į namus po laidotuvių už dienos staiga

mirė inžinierius

PETRAS DAUNIUS.
Žmonai LIUDAI DAUNIENEI ir svainiui V.PETRAVIČIUI
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą
bei kartu liūdimeA. P. Dranginiai
B. V. Butrimai
H. Gelažnikas

Canadian <ht čemeriai* Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H KŠ4}
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
pasirinkimų pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

TU o uu

jfarnitureJBfa

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
★ Vaikų baldai
Įvairūs kilimai
★

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

t

Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Tėviškės Žiburiai

Sunkiai užmirštama Lietuvos žaizda
Jaunutė nepriklausoma Lie
tuva 1920 m. spalyje jautė iš
Vilniaus lietuvių pranešimų
artėjantį pavojų. Lenkų-lietu
vių santykiai diplomatinėje
srityje dar nebuvo sutvarkyti.
Sąjungininkams spaudžiant,
Lenkija sutiko pradėti dery
bas su Lietuva dėl santykių
normalizacijos.
1920.VIII.21
Lenkija sudarė karinę delega
ciją iš pik. Mieczyslaw Mac
kiewicz ir Itn. Adam Romer,
generalinio štabo II sk. refe
rento lietuvių reikalams. Tuo
metu karinė padėtis fronte
prie Vyslos pakrypo lenkų nau
dai. Lenkai tai vadina “ste
buklu prie Vyslos’’. Pagerėjus
fronto padėčiai, lenkai delsė
vesti derybas su lietuvių dele
gacija, kurią sudarė: pirm.
Bronius-Kazys Balutis, gen.
Maksimas Katche, Voldemaras
Čarneckis, majoras Aleksand
ras Šumskis, Mykolas Biržiš
kas ir ryšininkas Z. Gerulaitis.
Dėl derybų vilkinimo Lenki
jos užsienio ministerija aiš
kino, esą teritoriniai klausi
mai būsią sprendžiami taikiai,
Lenkija negalinti pripažinti
Lietuvos teritorijos, kurią Lie
tuvai pripažino Sov. Sąjunga.
Lenkijos vyriausybė mielai su
tinkanti su Didžiosios Lietu
vos atstatymu ir jos federacija
su Lenkija arba mažiausiai su
glaudžiu karinių, politinių ir
ekonominių sutarčių sudary
mu. Taip rašo istorikė R. Žep
kaitė knygoje “Diplomatija
imperializmo tarnyboje”, Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai
1919-1939 m. Knyga išleista
1980 m. Vilniuje.
Vengė Vilniaus vardo
Lenkijos užsienio reikalų
viceministeris pranešė, kad
sąjungininkų verčiami lenkai
“sutiko” derėtis su lietuviais
ir baigti v i s u s ginčus — už
megzti kaimyninius santykius.
Mykolas Biržiška jautė, kad tai
yra Pilsudskio migla lietuvių
akims ir kad norima pasi
ruošti savo užmaskuotam tiks
lui — užgrobti Vilnių.
Kodėl deryboms buvo pasi
rinkti Suvalkai? Ten netoli,
traukinyje buvo karininkų ir
patarėjų štabas. Greitas ži
nių pasikeitimas ir naujų
instrukcijų gavimas buvo svar
bus reikalas. Kas keisčiausia,
derybose žodis Vilnius buvo
vengiamas ištarti.

Preš derybas rugpjūčio pa
baigoje Lenkijos karinės mi
sijos atstovai turėjo reikalau
ti, kad Lietuvos vyriausybė
pasiųstų karinę-politinę dele
gaciją į Varšuvą politiniams
klausimams aptarti. Pačios de
rybos vyko rugpjūčio 27-31 d.d.
Lietuvių delegacija: krašto ap
saugos ministeris K. Žukas,
gen. štabo viršininkas pik.
Konstantinas Klesčinskis, ka
riuomenės vadas Kazys Ladyga. Tuo metu lenkams sėkmin
gai baigėsi mūšiai ties Vysla.
Pagrindiniai lenkų reikala
vimai: laisvas lenkų kariuome
nės judėjimas per VilniausGardino kraštą, pripažintą Lie
tuvai liepos 12 d. pagal sutar
tį; turėti savo žinioje geležin
kelį Gardinas-Lyda-Molodečnas; laiduoti Lenkijos kariuo
menei kairiojo sparno saugu

mą išdėsčius prie minėto ruo
žo lietuvių kariuomenės divi
zijas; Lietuvos kariuomenė
tuoj turi pasitraukti iš Suval
kų krašto į gruodžio 8 d. linijas.
Iš K. Žuko steigiamajame sei
me kalbos rugsėjo 15 d. aiškė
jo, kad iš tikrųjų tai reiškė
atiduoti Lenkijos kariuome
nei Augustavą, Suvalkus ir
Seinus, geležinkelio mazgą
Gardinas-Vilnius-Daugpilis ir
visą Vilniaus kraštą.
Konfliktas aštrėjo
Tie Lenkijos reikalavimai
Lietuvai buvo pavojingi ir ne
priimtini.
Karinių dalinių
susidūrimai ir diplomatinės
“gudrybės” neatnešė pagei
daujamų rezultatų. Lietuviai
derybose buvo atsargūs. Karo
veiksmams išvengti buvo nu
tarta išvesti demarkacijos li
niją tarp abiejų karuomenių
per
Augustavą-Grabovą-Stabiną.
Lenkai rugpjūčio 29 d. pa
siekė Lietuvos kariuomenės
užimtas pozicijas ir užgrobė
Augustavą, Suvalkus ir Sei
nus. Tai buvo Lietuvai skau
dus smūgis. Lietuva pradėjo
jausti, kad lenkais pasitikė
ti negalima.
Lenkija apkaltino Lietuvą
Tautų Sąjungoje, esą ji padeda
Raudonajai Armijai. Tokiu
kaltinimu lenkai tikėjosi gau
ti Tautų Sąjungos pritarimą,
karinių dalinių veikimo lais
vę Lietuvoje. Rugsėjo 5 d. Len
kijos užsienio reikalų minis
teris E. Sapiecha pasiuntė
Tautų Sąjungai notą, esą Lietu
va nesilaiko neutraliteto, Lie
tuvos kariuomenė įsiveržusi į
Lenkijos teritoriją ir užėmusi
Suvalkus bei kitus miestus.

Prieš pradedant karo veiks
mus, Tautų Sąjungos įstatai
reikalavo, kad prieš tai būtų
išbandytos visos galimybės ka
ro veiksmams išvengti. Rugsė
jo 20 d. Tautų Sąjunga priėmė
rezoliuciją, kuri ragino Lietu
vos-Lenkijos vyriausybes imtis
politinių priemonių karo
veiksmams nutraukti ir pradė
ti derybas. Lietuva buvo pri
versta pasitraukti į gruodžio
8 dienos linijas.
Derybos ir sutartis
Derybos prasidėjo rugsėjo
30 d. Lietuvos vyriausybei at
stovavo pradžioje straipsnio
išvardinti atstovai. Lenkijos
delegaciją sudarė: Pilsudskio
patikėtinis Juliusz Lukaszewicz, pik. Mieczyslaw Mackie
wicz, karinės delegacijos
vadovas, Adam Romer, rot
mistras, ir Waclaw Przesmycki,
vėliau pasiuntinys Estijoje,
Taline, per kurį Lietuvai buvo
įteiktas ultimatumas 1938 m.
Kaip stebėtojai derybose da
lyvavo Anglijos ir JAV kari
nės misijos atstovai. Spalio
5 d. į Suvalkus atvyko karinė
kontrolės komisija.
Pagrindiniai Lietuvos reika
lavimai buvo: nustatyti demar
kacijos liniją ir sustabdyti ka
rinius veiksmus. R. Žepkaitė
rašo: “Lietuvos delegacija rei
kalavo išvesti demarkacijos
liniją pagal gruodžio 8 d. lini
ją iki Utiekos (Varėnos raj.),
o nuo jos — per geležinkelio
tiltą, Bastūnus, Ašmeną iki
Izos” (J. Urbšys, “Medžiaga”
psl. 44). Toji linija turėjo už
tikrinti Vilniaus saugumą ir

Lietuvai paliko Varėną, svar
bų mazgą, nes pagrindinės Lie
tuvos karinės pajėgos buvo su
telktos Suvalkų krašte.
Slaptos instrukcijos
Lenkų delegacija turėjo iš
anksto paruoštas vyriausybės
instrukcijas derybas vilkinti.
Tai aiškiai parodo Ignacy Paderewskio archyve rasta anų
laikų dokumentinė medžiaga.
Lenkai kaltino Lietuvą nesi
laikymu neutralumo, kėlė Lie
tuvai nepriimtinus reikalavi
mus. Iš spalio 3 į 4 dieną, nak
tį Lukaszewicz ir Romeris slap
tai nuvyko pas Pilsudskį į Balt
stogę gauti papildomų instruk
cijų ir nurodymų. Jiems dar
kartą buvo pasakyta vilkinti
derybas bent iki spalio 9 die
nos. Taip sako Romerio pra
nešimas, rašytas II kariniam
skyriui.
Derybos ėjo, bet nesustojo
ir karinės lenkų-lietuvių ope
racijos. Spalio 3 d. Lietuvos
kariuomenė buvo išstumta iš
Varėnos. Karinė kontrolės ko
misija Lietuvai nebuvo palan
kiai nusiteikusi. Ji neleido
lietuviams atsiimti svarbaus
strateginiu atžvilgiu Varėnos
geležinkelio mazgo.
Lenkijai puolant, Lietuvos
vyriausybė iš savo delegacijos
reikalavo kiek galint greičiau
sudaryti paliaubas ir pasira
šyti su nuolaidom reikalauja
mą sutartį. Karinė ir politinė
padėtis reikalavo neišvengia
mų kompromisų. Reikėjo sku
biai sutarti demarkacijos li
niją ir paliaubas. Tuo momen
tu geresnės išeities negalima
buvo išsiderėti.
Spalio 7 d. Lietuvos-Lenki
jos atstovai pasirašė Suval
kų sutartį. Kas po pasirašy
mo, dar rašalui neišdžiuvus,
įvyko, visi gerai žinome. Iš tu
rimų duomenų atrodo, kad tiek
Suvalkų derybose, tiek sutar
tyje Vilniaus klausimas nebu
vo aiškiai pabrėžtas.
Pagal pasirašytą sutartį,
Lenkija Vilnių pripažino Lie
tuvai. Deja, Lenkija tą vos tik
pasirašytą sutartį spalio 9 ne
garbingai sulaužė, užgrobė
Lietuvai pripažintą Vilnių ir
12.000 kvadratinių mylių že
mės plotą beveik su 1 milijo
nu gyventojų.
Tai labai skaudi praeities
žaizda, kuri lengvai negali bū
ti užmiršta.

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

Tel. 533-7954
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Kanados lietuviu
atstovybės posėdžiai

Skaudi pamoka, suardžius! lietuvių-lenkų santykius
STEPAS VARANKA

.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas Toronte

Jis įvyko 1982 m. rugsėjo 2526 dienomis Toronto Lietuvių
Namuose. Dalyvavo 56 nariai
ir apie 10 svečių. Tarybos na
riai atvyko iš Manitobos, Kve
beko ir Ontario provincijų.
“Maži
pasaulio
erdvėje,
brangūs Viešpačiui” — šiais
žodžiais kun. J. Staškus, Lie
tuvos Kankinių parapijos kle
bonas, pradėjo invokaciją.
Rimties minute buvo pagerbti
mirę KLB nariai.
Suvažiavimui vadovauti bu
vo pakviesti, visiems prita
riant, J. Bataitis iš Sudburio,
V. A. Radžius iš Otavos ir dr.
P. Lukoševičius iš Montrealio. Ligi pietų pirmininkavo
J. Bataitis, o vėliau — V. A.
Radžius ir dr. P. Lukoševičius.
Sekretoriais buvo pakviesti
L. Skripkutė, Jurkutė ir K. Mi
leris.
Suvažiavimą sveikino JAV
Suvalkų teismo rūmai, kuriuose 1920 m. spalio 7 d. buvo pasirašyta sutar LB v-bos pirm. V. K u t k u s,
tis su lenkais. Pagal ją Vilnius buvo pripažintas Lietuvai, bet spalio 9 d. VLIKo vardu — A. Rinkūnas,
lenkų užimtas. Nuotrauka daryta 1965 m.
PLB pirmininko — J. Kuraitė.
Praėjusios sesijos protoko
las buvo perskaitytas ir pri
imtas su pora mažų pastabų. J.
Kuraitė, KLB krašto valdybos
(Atkelta iš 2-ro psl.)
reproduktorius; dar daugiau pirmininkė, apžvelgė praėju
svarbiausia garantija lietuvių — priraišiojo jų prie visų sių metų valdybos veiklą. Iš
tautai išsilaikyti. Bet tarybi centrinių stulpų. Ir tie re samų pranešimą padarė visuo
nis švietimas, tarybinė lietu produktoriai užbaigė darbą: meninių reikalų komisijos
vių literatūra ir apskritai vi jie išmušė iš galvų, kas indi pirm. inž. J. V. Danys. Svar
sa partine dvasia persisunku vidualu ir folkloriška, prikim biausias renginys buvo dešim
si internacionalinė tarybinė šo štampuotų frazių, sutrypė tasis baltiečių vakaras Ota
kultūra lietuvių tautos nestip ir užteršė rusų kalbą, išūžė voje su parlamento ir senato
rina, bet priešingai — padeda ausis prastomis, tuščiomis dai atstovais bei gen. gubernato
ją nutautinti.
nomis” (“Obrazovanščina”).
riumi E. Schreyeriu. Buvo ren
Gimtoji kalba — svarbiau
Totalistinė tarybinė siste giami minėjimai, atsiliepta
sias tautos išsilaikymo fak ma siekia sukurti tokią visuo atitinkamose vietose į laiko
torius. Propaguojamas kalbos menę, kuri, kaip bestuburė įvykius: Madrido konferenciją,
bendrumas tą faktorių naikina internacionalinė masė, būtų patikslintas vadovėlis žemė
ir paremia nutautinimo darbą. paklusni partinės viršūnės ti lapių reikalu Kanados įstai
Totalistinė komunistinė sis ronams oligarchams ir nepa gose, paruoštas memorandu
tema tautų gyvenimą yra įsta jėgtų jiems priešintis.
mas popiežiui dėl lietuvių kal
čius! į tokias vėžes ir suda
bos Seinų bazilikoje, platina
Peranksti laidoti
riusi tokias sąlygas, kad visi
ma dabartinės Lietuvos būklės
Bet visdėlto skubotai laidoti informacija, susisieta su tarp
veiksniai, kurie turėtų stip
rinti tautą, — ekonomika, te tautą, A. Solženicino manymu, tautinėmis
organizacijomis
ritorija, kultūra, kalba — ją dar peranksti. Yra dar pasiau Lietuvos reikalais, paskirta
mala, trina jos skirtingus bruo kojančių ir kenčiančių, kad premija režisorei-aktorei E.
žus ir lydo į tarybinį inter “nepražudytų savo dvasios”. Dauguvietytėi-Kudabienei, pa
Viltį teikia tai, “kad tautos gelbėta sudaryti programas
nacionalinį monolitą.
dauguma
nedalyvauja valsty mažosioms lietuvių koloni
Nepatenkinti ir rusai
biniame melavime”. Ir kaipgi joms, perduota daug archy
Šitokio
internacionalinio galima kitaip sugrąžinti dva
monolito formavimu nepasi sines vertybes, jei ne per na vinės medžiagos Ontario is
tenkinimą rodo ir kaikurie cionalinį atgimimą? — klausia torijos draugijai.
Ižd. J. Krištolaitis kalbėjo
rusai. Orientalistas, filosofas A. Solženicinas. “Iki šiol visa
apie iždą. Esą daug darbo ir
ir publicistas G. Pomerancas
žmonijos istorija, sako jis,
viename “samizdato” leidiny vyko genčių ir tautų istorijos laiko pareikalauja aukų kvi
je rašo: “Tautos daugiau ne forma; betkuris stambus isto tų išrašymas ir išsiuntinėji
bėra. Yra masė, sunkiai be rinis judėjimas prasidėdavo mas. Kanados lietuviai dabar
prisimenanti, kad kažkada ji nacionaliniuose rėmuose, ir žymiai geriau remia KLB veik
buvo tauta ir turėjo savyje Die nė vienas esperanto kalba. Na lą. Iš 1982 m. apyskaitos ma
vą, o dabar visiškai tuščia. cija, kaip ir šeima, yra natū tyti, kad turėta $14,244.34 pa
Tautos, kaip Dievo nešėjos, rali, neišgalvota žmonių aso jamų, $18,445.41 išlaidų. Ba
dvasinių vertybių šaltinio iš ciacija su įgimtu narių tarpu lansas bankuose šiuo metu
viso nėra. Yra neurasteniški savio nusiteikimu. Ir nėra pa — $15,879.26.
inteligentai ir masė. Ką dai grindo tokias asociacijas keik
J. R. Simanavičius, kultū
nuoja kolūkiečiai? Kažkokio ti arba pasmerkti jas išnyki ros komisijos pirmininkas,
valstietiško palikimo lieka mui” (“Obrazovanščina”).
pranešė, kad surinko žinias
nas ir tai, kas įkalta mokyk
Tarybinė monolitinė tauta apie kultūrininkus bei meno
loje, armijoje ir per radiją. sudaro pavojų ne tiek rusų ansamblių vienetus, kad būtų
Kurgi tauta? Tikroji liaudiš tautai, dėl kurios sielojasi G. lengviau galima pagelbėti ma
ka, šokanti tautinius šokius, Pomerancas ir A. Solženici žosioms lietuvių kolonijoms.
sekanti liaudies pasakas, ne nas, kiek kitoms TS priklau Lapkričio mėnuo skelbiamas
rianti tautinius nėrinius. Mū sančioms tautoms, jų tarpe ir lietuviškos spaudos mėnesiu.
sų šalyje beliko tautos pėd lietuvių tautai.
Komisija pasiruošusi pagel
sakai, kaip sniego liekanos
bėti rengti parodas, koncer
pavasarį. Tautos, kaip didžiu
tus, telkti archyvinę medžia
Mokytojų
lės istorinės jėgos, pagrindi
gą, leisti lietuvių kūrėjų vei
nio kultūros stuburo nebėr.
kalus. Nutarta surengti pasuvažiavimas
Tai, ką mūsuose vadina liaudi
gerbtuves rašytojai Marijai
Kanados lituanistinių mo Aukštaitei ir rašytojui V. Tami, visai ne tauta, o miesčiokyklų
bei kursų mokytojų su mulaičiui. Šiais metais paskir
nija” (A. Solženicinas “Obravažiavimas
— konferencija ta $500 premija kultūrininkui
zovanščina”, išspausdinta sa
mizdato leidinyje “Iz pod glyb” įvyks lapkričio 6, šeštadienį, ir visuomenininkui A. RinkūToronte. Programoje dvi pa- nui, įvertinant jo darbus, ir
1974 m.).
A. Solženicinas rašo: “Iš tie skaitininkės — dr. D. Tamu- dar keturios premijos Montsų, kaip tauta galėjo išlikti? lionytė iš Klevelando, R. Ku- realio, Otavos, Windsoro ir
Vienon pusėn griuvo ir ginė čienė iš Čikagos ir visų daly Winepego apylinkių jaunimui.
kits kitą du procesai. Vienas vių diskusijos. Šios konferen
visuotinis, kaip madinga va cijos pagrindinė tema —- dėsty
dinti — masivizacija, susijusi mo metodika. Detalės dėl lai
su nauja vakarietiška techno ko, vietos, ir specifinių pa(Atkelta iš 1-mo psl.)
logija, iki gyvo kaulo įsipyku- skaitininkių temų bus paskelb
žemės kasimą atlieka ranko
sių miestų augimu, visuotinė tos artimoje ateityje.
mis.
Todėl būna daug nelai
Mokytojai,
kurie
turi
paruoš

mis standartinėmis informaci
mingų
atsitikimų.
tus
pamokų
planus
ar
galėtų
jos ir auklėjimo priemonėmis.
Moterys
dažniausiai apden
Antrasis — mūsų atskiras, tokius paruošti, remiantis sėk
gia
atitinkama
medžiaga ir
mingai
atliktomis
pamokomis
tarybinis, nukreiptas nutrinti
izoliuoja
dujoms
paskirtus
savo
klasėse,
kviečiami
juos
amžinąjį Rusijos (ne tik Rusi
jos, bet ir kitų tautų — Red.) atsivežti į konferenciją ir pa vamzdžius. Dirba be pirštinių,
veidą ir uždėti dirbtinį. Šis sidalinti savo praktika su ki nes gauna tik po dvi poras į
procesas veikia dar ryžtin tais konferencijos dalyviais. metus. Todėl ant rankų susi
giau ir kryptingiau. Kaipgi Pamokų planų kopijų atspaus velia pūslės, atsiranda kru
tautai išlikti? Iš trobų prie dinimo išlaidas padengs KLB vini skauduliai, egzema, su
varta buvo išguitos ikonos ir švietimo komisija. Visais klau serga plaučių ir kitomis ligo
mis. Dėl vitaminų trūkumo iš
paklusnumas vyresniesiems, simais prašoma kreiptis į KLB
duonos kepimas ir verpstės. švietimo komisijos pirminin krenta dantys. Nekitaip yra
ir su vyrais, dirbančiais tą dar
Paskui milijonai trobų, geriau kę Ireną Ross, tel. 416-7634780
Toronte.
bą.
siai įrengtų, visai ištuštėjo,
KLB švietimo komisija
buvo sugriautos arba blogai
Sovietijoje vergai atlieka
prižiūrimos ir penki milijonai
tokius darbus ir tokiose srity
BOOKBINDING STUDIO
darbščių, sveikų šeimų kartu
se, kur laisva valia niekas ne
su mažyčiais vaikais buvo nu
sutiktų į juos vykti, nes labai
SAMOGITIA"
siųstos mirti žiemos kelyje
sunkios darbo, gyvenimo, kli
(lietuvis savininkas)
arba atvykus į tundrą...
matinės ir kitos sąlygos.
telefonas 625-2412
Vergų dirba apie 90%. Liku
Pakaitomis į trobas ir įgri
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
sieji
yra visokie specialistai
susias daugiaaugštes miesto
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
ir komjaunimo brigados, at
pakraščių dėžutes išvedžiojo

Sovietiniame katile...

Naujoji švietimo komisijos
pirmininkė (nuo š. m. rugsėjo
mėn.) I.Grabošaitė-Ross prane
šė apie švietimo reikalus. Ji
paminėjo, kad mokytojų diena
bus lapkričio 6 d. vietoj neįvykusios pavasaryje. Kanados
lietuvių mokyklose buvo su
rengtas Lietuvių Tautodailės
Instituto paruoštas tautodai
lės konkursas, kuriam buvo
gautos trys “Lithuanian Na
tional Costume” knygos ir $100
iš Lietuvių Tautodailės Ins
tituto premijoms.
KL Jaunimo Sąjungos pra
nešimą padarė pirm. Z. Bersėnaitė, apžvelgdama ateinan
čių metų jaunimo planuojamą
jaunimo kongreso eigą. Apie
tai buvo ir bus rašoma atski
rai.
Kanados sporto apygardos
pranešimą skaitė sporto va
dovas R. Sonda. Jame buvo
skundžiamasi
mažėjančia
sporto veikla.
Garbės teismas nieko nevei
kė, nes nebuvo bylų.
Revizijos komisija pranešė,
kad iždo knygos, sąskaitos ir
pinigai yra sąžiningai ir tvar
kingai vedami.
Kanados Lietuvių Fondo ta
rybos pirm. H. Lapas pranešė,
kad Kanados Lietuvių Fonde
yra $477,000. Nuo 1966 iki 1982
m. išmokėta kultūriniams lie
tuvių reikalams $164,000, įskai
tant ir 1982 m. išmokėtus $39,000.
E. Smilgys pranešė apie Tau
tos Fondo reikalus bei sunkė
jant) aukų rinkimą. Po pietų
pertraukos susirinkimui pir
mininkavo V. A. Radžius. Iš
apylinkių veiklos pranešimai
buvo pateikti raštu ir visiems
išdalintos kopijos. Dėlto pra
nešimai nebuvo skaitomi, o tik
kaikurių atstovų papildomi
žodžiu.
Diskusijose plačiau pasi
sakyta apie šalpą Suvalkų tri
kampio lietuviams, pavergtoje
Lietuvoje nukentėjusiems ir
Kanadoje neturtingai gyve
nantiems. Priekaištaujantiems
Jaunimo S-gos atstovei, kad
pakvietė kun. dr. J. Šarauską
su paskaita, V. Bersėnaitė at
sakė, kad visi gali pareikšti
savo nuomones ir niekas dėl
to nenukentėjo.
Mažųjų ir didžiųjų kolonijų
reikalų diskusijose paaiškėjo,
kad mažosios kolonijos ne
prašė paramos. Kaikurios jų
buvo paremtos švenčių progra
momis, ansambliais ir pan.
Mažosios lietuvių kolonijos
nepasinaudojo turima kultū
rine medžiaga. Dar buvo svars
tytas sekančių Kanados Lie
tuvių Dienų pavedimas Hamil
tonui ar kitai apylinkei. Pa
likta krašto valdybai susitar
ti.
Po ilgų svarstymų visi buvo
pavaišinti skania vakariene,
paruošta p. Gataveckienės.
Pietų ir vakarienės išlaidas
padengė Toronto apylinkės
valdyba.
Sekmadienis buvo skirtas
įstatų pakeitimui. Daug kas
buvo suprastinta, ypač rinki
mų nuostatai. Pirmininkavo
dr. P. Lukoševičius. Pasibai
gus suvažiavimui, dalis kraš
to tarybos narių dalyvavo Mai
ronio pagerbtuvėse, kurios
buvo surengtos Toronto Lie
tuvių Namuose.
Vitalius

Sovietų dujotiekis Vakarų Europai

Punske 1981 m. prie klebonijos Seinų lietuvių delegacija pasitinka išeinantį Lomžos vyskupą M. SASINOVSKĮ
(mirė 1982.IX.6) ir prašo leisti lietuviškas pamaldas Seinų bazilikoje. Deja, atsakymas buvo neigiamas

gabentos iš komunistinių kraš
tų.
Dirbantieji tenai vakarie
čiai inžinieriai ir kiti specia
listai yra KGB taip apstatyti,
kad jie su dujų vergais negali
jokio kontakto turėti. Be to,
atvykti jiems į reikiamas vie
tas leidžiama tik tada, kai ver
gai savo darbus būna jau baigę.
Pasakotojai apie vergų siste
mą Sovietijoje priekaištauja
ir vakariečių profesinėms są
jungoms, kurios tekaišioja
savo nosis į P. Afriką, į P. Ame
riką ir puola žmogaus teisių
pažeidimą tenai, kai apie pra
garą bolševikinėje Rusijoje
nesuka sau galvų, lyg joje bū
tų geriau.
Taigi, dujotiekio darbai at
liekami vergų, nors vakarie
čiai pažadėjo Maskvai duoti
kelis milijardus dolerių kre
dito, o nuo 1985 m. už dujas
mokėti jau po keliasdešimt
milijardų dolerių į metus.

4 psi.

.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE
STIKLAINIAI BE DANGTELIŲ
Varėniškis Petras Kaziulionis “Tiesos” redakcijai atsiun
tė liepos 22 d. laidoje įdėtą laiš
ką: “Jau pasipylė sodų, daržų ir
miškų gėrybės. Didelę jų dalį
pirkėjams pasiūlys paruošų
organizacijos ir perdirbimo
fabrikai. Tačiau patys vartoto
jai, konservuodami namuose,
jomis galėtų apsirūpinti kur
kas daugiau ir ilgesniam laikui.
Šis gėrybių išsaugojimo būdas
— patikimiausias, gyventojų
gerai įsavintas. Bet štai jau daug
metų jokiose parduotuvėse ne
gausi nusipirkti dangtelių stik
lainiams. Įvairiai, kas kaip pa
gal savo galimybes žmonės pra
simano šių ’dangtelių. Bet toli
gražu ne visi, kam jų reikia. Gam
toje laikas nelaukia. Kiekviena
diena nepanaudotas gėrybes nu
vertina ir nurašo”.

TARPTAUTINIS VIEŠBUTIS
Vilnius susilauks naujo tarp
tautinio 400 vietų jaunimo vieš
bučio, kurio projektą paruošė
architektas Č. Mazūras. Pasta
to konstruktorė — J. Marozienė.
Viešbučiui vieta yra numatyta
kultūriniame ir prekybiniame
centre, kuris įsikurs tarp Uk
mergės ii- Giedraičių gatvių ant
dešinio Neries kranto. Viešbu
tis turės trijų augštų kultūros
centrą su 300 vietų konferenci
jų sale, informacijos bei spau
dos skyriumi, skaitykla, rūsyje
numatyta patalpa biliardui bei
kitiems žaidimams. Tas kultū
ros centras gyvenamąją viešbu
čio dalį atitolins nuo gatvės
triukšmo. Pats viešbučio pasta
tas bus dešimties augštų. Erdvus
pirmasis augštas turės suveny
rų bei spaudos kioskus, poilsio
vietas, svečių aptarnavimo biu
rą, keltuvų salę. Pirmo bei antro
augšto bufetuose, kavinėse, res
toranuose vienu metu bus gali
ma aptarnauti 544 žmones. Pro
jektuojama įrengti net ir pirtį
su maudymosi baseinu, buiti
nėmis patalpomis. Atskiras sky
rius teks dtiministraciniam jau
nimo tarptautinio turizmo biu
ro “Sputnik” centrui. Gyvena
mosios patalpos užims septynis
viršutinius augštus.
VAGIA GRŪDUS
Kartu su derliaus nuėmimu
prasideda grūdų vogimo proble
mos. Apie jas dienraščio “Sovetskaja Litva” rugpjūčio 25 d.
laidoje prabilo vidaus reikalų
ministerio pavaduotojas Stasys
Lisauskas. Esą š. m. rugpjūčio
8 d. Mažeikių rajono Šerkšnės
kolchozo melžėja S. Strigūnienė su nepilnamečiu sūnumi
iš palikto neprižiūrimo kom
baino į savo svirną nusivežė
1.720 kg grūdų. Raseinių rajono
“Auksinės varpos” kolchozo
kombainininkas P. Mažantas su
sunkvežimio vairuotoju Č. Orvidu tą pačią dieną pavogė 700 kg
ką tik iškultų grūdų. Savaitei
praėjus, Raseinių rajono “Di
džiojo Spalio” kolchozo grūdų
džiovyklos mašinistas A. Pet
rauskas, susitaręs su elektri
ku Č. Laurynu bei vairuotoju Č.
Kareiva, 1.150 kg miežių nuvežė
į rajono centrą parduoti R. Ra
žui. Tokių nusikaltimų netrū
ko Pakruojo, Akmenės ir kaikuriuose kituose rajonuose. S. Li

sauskas stebisi, kad į vagystes
įsijungia geriausiai apmokami
kombainininkai ir sunkvežimių
vairuotojai. Derliaus nuėmimo
metu vidutinis mėnesinis kom
bainininko uždarbis esąs 500
rb., grūdus vežančio vairuoto
jo — 300 rb. Už pavogus grūdus
gauti rubliai dažniausiai panau
dojami girtavimui. Kartais ne
pakankamas dėmesys skiriamas
grūdus pervežančių sunkveži
mių įrangAi. Dėl šio neapdai
rumo grūdais “apsėjami” ne tik
kaimo keliai, bet ir plentai. Ne
sirūpinama ir grūdų apsauga
nuo gaisro. S. Lisausko duome
nimis, 1982 m. iki rugpjūčio 25
d. ūkiuose ir grūdų sandėliuo
se buvo susilaukta 44 gaisrų,
kurių nuostoliai skaičiuojami
dešimtimis tūkstančių rublių.
LIETUVOS ĄŽUOLAI
Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos darbuotojas
Eugenijus Danilevičius, gimęs
Zarasuose, nuo pat vaikystės
dienų domėjosi Stelmužės ąžuo
lu, kuris laikomas seniausiu ir
storiausiu Europoje. Apie jį
vaikai, susikibę rankomis, ei
davo ratelius. Ąžuolui apglėbti
reikėdavo dvidešimties vaikų
rankų. E. Danilevičius dabar
yra kraštotyrininkas, laisvalai
kius skiriantis kelionėms, ren
kantis istorinę medžiagą, už
rašantis legendas, žmonių pasa
kojimus apie įvairias Lietuvos
vietoves. Savo bute jis turi įdo
mų didelių ir mažų ąžuolų nuo
traukų, spalvotų skaidrių rin
kinį, papildytą tų ąžuolų apra
šymais, legendomis bei padavi
mais. Įkvėpimas šiam darbui
buvo gautas iš Stelmužės ąžuo
lo. Esą kilo noras susipažinti su
jo sūnumis ir vaikaičiais. Taip
E. Danilevičius apžiūrėjo apie
200 įdomesnių ąžuolų. Ignali
nos rajono Tverečiaus mieste
lyje tebėra 8 m storio, apie 30 m
augščio ąžuolas. Pasak legen
dos, kai Lietuvoje buvo įvesta
krikščionybė ir uždraustas šven
tųjų girių, ąžuolynų bei atski
rų ąžuolų garbinimas, krivis už
gesino toje vietoje rusenusią
šventąją ugnį. Iš žemėn įsmeig
tos ąžuolinės jo lazdos ir išaugo
dabartinis Tverečiaus galiūnas.
Gražiomis legendomis yra api
pinti miškų ąžuolai — Sandariškių netoli Biržų, Plungės rajono
Vieštovėnų kaimo, Kėdainių ra
jono Šaravų, Kupiškio rajono
Mirabelio. Susimąstyti verčia
Gedimino ąžuolas, augantis
Raudonės miestelio parke, Ado
mo Mickevičiaus ąžuolas — Tra
kų rajono Aukštadvario mieste
lio parke, knygnešio Jurgio Bie
linio ąžuolas — Biržų rajono
Purviškių kaime, poeto Prano
Vaičaičio ąžuolas — Sintautuo
se, Šakių rajone. E. Danilevi
čius taipgi mini “Ąžuolų kara
lienę” netoli Vilniaus — Suder
vės — Dūkštų kelio 23-čio kilo
metro. Tas ąžuolas, turintis 5,5
m storio, 25 m augščio, karalie
ne vadinamas dėl savo gražios
viršūnės ir šakų vainiko. Už po
ros kilometrų buvo ir “Ąžuolų
karalius”, bet jį 1967 m. parbloš
kė rudeninė audra. Esą dabar
graudu žiūrėti į mirties patale
gulintį girių galiūną, buvusį
drūčiausią ąžuolą aplinkiniuose
miškuose.
v. Kst.

Simon’s
TRAVEL
Kalėdos ir
Nauji Metai
su giminėmis Lietuvoje
gruodžio 20 - sausio 3

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26
Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

—
—
—
—
—
—

gegužės 26
birželio 2
birželio 9
liepos 7
liepos 21
liepos 28

7.
3.
9.
10.
11.
12.

Liepos 21
Rugpjūčio 11
Rugsėjo 1
Rugsėjo 8
Spalio 6
Gruodžio 19

—
—
—
—
—
—

rugpjūčio 4
rugpjūčio 25
rugsėjo 15
rugsėjo 22
spalio 20
sausio 2

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm i Vilnių bei
kitus Europos miestus.

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)532-8772 arba 537-3060
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis

2385 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR

Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Niagaros pusiasalio lietuviams
Š.m. spalio 17, sekmadienį, St. Catharines mieste rengiama

1™ IŠKILME
V

PROGRAMA: 12 v. iškilmingos Mišios, dalyvaujant vietos vyskupui lietuvių
bičiuliui T. FULTONUI; 2 v.p.p. iškilmingas aktas Daugiakultūrinio Centro
salėje (185 Bunting Rd.), kur pagrindinę kalbą pasakys dr. J. Sungaila, meninę dalį
atliks Toronto Prisikėlimo choras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Užbaigai— pietūs
(kaina asmeniui - $12.50, studentams - $10). Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas rengėjų komiteto narius.
Visus tautiečius kviečiame dalyvauti šioje retoje iškilmėje!

Vietinis Lietuviškos Parapijos Metų Komitetas

mis, dalyvaujant giminėms, vietos
lietuviams, draugams ir pažįsta
miems. Laidotuvių dalyviai buvo
pakviesti j namus ir pavaišinti.
Vietos lietuviai reiškia velionies
vyrui nuoširdžią užuojautą taip
staigiai netekus mylimos žmonos.
A.
(Prašome mielus koresponden
tus, rašančius apie įvykius, pažy
mėti datas, pvz. kada mirė ir ka
da asmuo palaidotas, Red.)

Hamilton, Ontario
MIRUS KLB Hamiltono apylin
kės valdybos nariui, DLK Algirdo
šaulių kuopos revizijos kom. pir-,
mininkui a. a. Stasiui Pilipavičiui,
draugai ir pažįstami jo atminimui
savo aukas skyrė Kanados Lietu
vių Fondui; po $20: J. ir E. Steibliai, A. Petraitienė; $15: St. Matu
lionis; po $10: A. Mingėla, J. Ba
joraitis, M. Juodis, J. Deveikis;
po $5: VI. Saulis, A. Šukaitis. K.L.F.
PRANEŠAMA, kad adv. Euge
nijus Kronas pasitraukė iš advo
kato pareigų ir visas testamen
tines bylas perdavė adv. J. M. Chrolavičiui. Vienose bylose yra testa
mentų originalai, kitose — tik jų
nuorašai. Jei kam reikia tuo klau
simu informacijų, prašoma kreip
tis į adv. J. M. Chrolavičių šiuo
adresu: Allan a. Chrolavičius,
Barristers and Solicitors, 131 John
Street South, Hamilton, Ont. L8N
2C3. Telefonas (416) 522-2704.

St. Catharines, Ontario
KLB KRAŠTO TARYBOS SU
VAŽIAVIME rugsėjo 25-26 d.d.
Toronte dalyvavo abu mūsų apy
linkės atstovai — Antanas Gverzdys ir Steponas Šetkus. Pirminin
kas A. Šetikas suvažiavime neda
lyvavo, nes St. Catharines mieste
vyko didelė vynuogių šventė —
grandiozinis paradas, prie kurio
suruošimo prisideda visos etni
nės grupės, jų tarpe ir lietuviai.
DIDYSIS VYNUOGIŲ PARA
DAS ir šiemet praėjo didingai,
nors ir grasinant rudens debesims.
Ir mūsų tautinė ambasadorė “Miss
Lithuanian Community” Rasa Zubrickaitė iškilmingai pravažia
vo puikiame automobilyje per vi
są miestą, tuo primindama, kad ir
lietuviai šiame gražiame mieste
prisideda prie bendros kultūri
nės bei ekonominės veiklos.
BROCK UNIVERSITETAS vėl
prašo lietuviškų mokslinių kny
gų, kurių pats negali įsigyti dėl
smarkiai sumažinto biudžeto. Mū
sų bendruomenės iždo stovis yra
geras, tad gal ir reiktų ką nors vėl
duoti, nes tuo būdu būtų ir palai
komi lietuviai mokslininkai, ir
keliamas Lietuvos vardas.
ĮTEIKĖ PROTESTĄ MIESTO
TARYBAI Pavergtų Tautų Or
ganizacija. Miesto taryba plana
vo į savo svarstymų darbotvarkėn
įtraukti sovietų apgaulės triuką
— tarptautinio apsiginklavimo
užšaldymą “freez”. Protestą —
memorandumą paruošė organiza
cijos nariai — Brock universite
to politinių mokslų profesoriai
dr. Victor Fik, čekoslovakas, ir
dr. Juris Dreifelds, latvis. Miesto
tarybos posėdyje tuo reikalu su
šauktame rugsėjo 13 d. jų memo
randumas įrodė, kad miesto tary
ba neturi net teisės tokius daly
kus svarstyti. Laimėjimas buvo vi
siškas. Sovietinių agentų prastum
tas sumanymas tapo išmestas iš
darbotvarkės. Kor.

Detroit, Michigan

TOMAS-ALGIS DIRSĖ, 1982 m.
pavasarį baigęs technikos kolegi
ją (Fanshawe College of Applied
Arts and Technology with a diplo
ma in mechanical engineering)

A. a. MYKOLO BARTULIO lai
dotuvių dalyviai, pagerbdami ve
lionį, suaukojo $180 “T. Žiburiams”
paremti, t. y. laikraščiui, kurį jis
mėgo. (Korespondencijoje nepa
žymėta kada velionis mirė ir kur
palaidotas, Red.). Velionis buvo
gimęs 1903 m. liepos 26 d. Troš
kūnuose. Kanadon atvyko 1928 m.
Pirmieji žingsniai buvo sunkūs,
bet vėliau prasigyveno, įsigijo ta
bako ūkį Deliu apylinkėje ir pa
siekė stambaus ūkininko lygį. Pas
taraisiais metais kaip pensinin
kas gyveno Delhi mieste, kur turi
puošnią rezidenciją. Velionis pa
liko liūdinčią žmoną Danutę, duk
terį Aldoną su šeima. Visa apy
linkė pasiges nuoširdaus tautiečio.
A. a. MYKOLO BARTULIO atmi
nimui vietoj gėlių aukojo “Tėviš
kės Žiburiams” po $10: B. Ston
kus, Ch. Tiškevičius, Jonas ir Juzė
Vitkauskai, Br. ir M. Povilaičiai,
L. Cibulskienė, V. Vytas, P. Lapienis, J. Mačiulis, Domas ii' Onu
tė Šiurna, Alf. Kairys, Br. ir E. Gudinskai, Br. Čeika; po $5: Konstan
cija Simutienė, Benius Cvirka,
Feliksas Gurklys, Br. ir F. Sližiai,
Alfonsas Žebertavičius, H. Gudžiauskienė, Stan Oleka, Vincas
Galeckas, Juozas Jurėnas, Jonas
Vieraitis, Br. ir E. Vyšniauskai,
J. Jauneika.
P. Augaitis
A. a. A. ROSENBERGIENEI pa
gerbti aukojo Tautos Fondui: $10
— E. G. Rugieniai; po $5: E. Rasokas, M. Mickevičienė, B. Gudinskas, J. Jauneika.----- A. a. M. Bar
tuliui pagerbti aukojo T. Fondui:
po $10 — E. G. Rugieniai, Z. J. Vi
tai, L. E. Klevai; po $5 — A. Žeber
tavičius, O. Šeduikis, J. Jurėnas.
J. Vitas,
TF įgaliotinis

Delhi-Tillsonburg, Ont.

Calgary, Alberta

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS mi
nėjimas bus lapkričio 13, šešta
dienį, Delhi lenkų salėje. Meni
nėje programoje dalyvaus Toron
to Lietuvių Vyrų Choras “Aras”.
Visi prašomi tą dieną rezervuo
ti minėtam renginiui, kurį ruošia
DLK Gedimino šaulių kuopa. S. J.
A. a. MYKOLO BARTULIO lai
dotuvių proga draugai bei pažįsta
mi vietoje gėlių aukojo Kanados
Lietuvių Fondui; po $20: B. Kaziukonis, P. Sakalas, R. Sakalas; po
$10: P. Augaitis, S. Beržinis, V.
Miceika, K. Ratavičius, A. Rudo
kas, V. Vaitkus, V. Zadurskis, P.
E. Vindašius. K.L.F.

MIRĖ a.a. ONA VINCIŪNIENĖ.
Palaidota Queen’s Park kapinė
se. Velionė buvo gimusi 1906 m.
Vilkaviškio apsikr. 1926 m. atvyko
iš Lietuvos į Lethbridge, Alber
ta, pas gimines. Kanadoje išgyve
no 56 metus. Pirmą kartą buvo ište
kėjusi už J. Vyšniausko (Cherry)
ir gyveno Crows Nest apylinkėje,
vėliau persikėlė į Kalgarį. Už
augino sūnų D. Cherry, kuris ne
laimingai žuvo automobilio nelai
mėje. Mirus vyrui, ištekėjo už P.
Vinciūno. Uoliai dalyvavo vietos
lietuvių parengimuose. Buvo Kalgario Lietuvių Draugijos ilgametė
narė. Palaidota liuteronų apeigo-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 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. Lieposrugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

.
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TALKA

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)................ 6%
santaupas........................ 10'/?%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................. 1O'/4%
term, depoz. 1 m.............. 13'72%
term, depoz. 3 m.................. 13%
reg. pensijų fondo.......... 11 ’/»%
90 dienų depozitus ............ 13%
IMAME UŽ:
neklln. turto pask................. 16%
asmeninės paskolas...... 17’72%

TAUTOS ŠVENTĖ. Nepriklau
soma Lietuva nuo 1930 m. pradė
jo švęsti rugsėjo 8 labai iškilmin
gai. 1930 Vytauto Didžiojo metai.
Jo paveikslai, statulos buvo nešio
jamos po visą Lietuvą, tiesa, ne
vytautinę, kuri siekė nuo Balti
jos iki Juodųjų marių, tačiau po
mažutę, bet nepriklausomą. Ir po
500 metų nuo numatytosios Vytau
to karūnavimo dienos jam, Lie
tuvos galiūnui, sustabdžiusiam
totorių veržimąsi į Vakarų Euro
pą, sutriuškinusiam kryžiuočių
ordino galybę Žalgirio mūšyje,
buvo išreikšta lietuvių tautos mei
lė, pagarba bei dėkingumas.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
68-ji Pensilvanijos Lietuvių
Diena rugpjūčio 15, sekmadie
nį, buvo atšvęsta tradicinėje vie
tovėje — Barnesvillės Lakewoodo parke. Jos išvakarėse Šv.
Kazimiero parapijos klebonas
prel. J. Neverauskas atnašavo
Mišias, savo angliškame pamoks
le gvildeno lietuviškų parapijų
problemas. Po pamaldų įvyko
pokylis, susilaukęs apie 300
dalyvių. Jame buvo pagerbti
du veikliausi Lietuvos vyčiai
Pensilvanijoje — Anna KlizasWargo ir "Žarijos” choro įstei
gėjas bei vadovas Stasys Vai
čaitis. Pati Lietuvių Diena į
Lakewoodo parką sutraukė apie
13.000 svečių. Parko salėje
meninę programą atliko — St.
Vaičaičio
choras
“Žarija”,
“Liepsnos” šokėjai iš Elizabetho, N.J., “Harmonijos” kvar
tetas iš Niujorko. Dalyvius pa
sveikino JAV LB kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė,
kviesdama juos atvykti į Pasau
lio Lietuvių Dienas Čikagoje
sekančiais metais. Didelius kny
gų, plokštelių, gintaro bei tau
todailės dirbinių prekystalius
turėjo Tėvai pranciškonai iš
Brooklyno, G. Karosas iš Bos
tono, E. G. Popeliai iš Baltimorės. Džiugu, kad šioje tradi
cinėje šventėje kasmet dalyvau
ja jau trečios ir ketvirtos kar
tos lietuvių angliakasių įpėdi
niai.
Amerikos Baltiečių Laisvės Ly
gos vadovybė rugpjūčio 28-29
d.d. buvo susirinkusi San Ber
nardino kalnuose, Kaliforni
joje, vicepirm. A. Piirisildo gy
venvietėje. Išsamiai buvo aptar
ti lig šiol nuveikti darbai, pa
reikalavę palyginti mažai išlai
dų. Didesnio masto projektai
tebėra svarstomi. Lyga keliuo
se JAV miestuose dabar rengia
demonstracijas prie Prancūzi
jos konsulatų bei kitų įstaigų,
smerkdama įsijungimą į sibirinio dujotiekio tiesimą, kurio
darbams panaudojami politi
niai kaliniai. Lygos narių su
važiavimas įvyks 1983 m. pra
džioje. Tada bus išrinkta pasto
vi vadovybė. Dabartinį vykdo
mąjį komitetą sudaro: pirm. A.
Mažeika, vicepirmininkai — P.
A. Raulinaitis, latvis V. Pavlovskis, estas A. Piirisildas,
ižd. S. Damušis, sekr. latvis dr.
A. Blakis.
Lietuvių Socialinių Reikalų
Tarnyba 1981 m. buvo įsteigta
Čikagoje ir užregistruota ati
tinkamoje Ilinojaus valstijos
įstaigoje kaip pelno nesiekianti
organizacija. Jai skirtos aukos
atleidžiamos nuo pajamų mo
kesčio. Dabartinę valdybą su
daro: D. Valentinaitė, K. Kasbutis, J. Šoliūnas ir K. Žukas.
Tarnyba teikia nemokamas pa
slaugas lietuviams, kai jiems
tenka susidurti su įvairiomis
amerikietiškomis
įstaigomis,
gydytojų sąskaitomis, vyresnio
amžiaus žmonėms duodamomis
nuolaidomis. Jiems kiekvieną
šeštadienį patarnauja D. Va
lentinaitė “Margučio” patalpo
se, neimdama jokio atlyginimo.
Gausus apsilankančių skaičius
liudija, kad šį patarnavimą
reikėtų
praplėsti,
įjungiant
ne tik šeštadienius, bet ir kitas
savaitės dienas su apmokamu
personalu, turinčiu patirties
šioje srityje. Visos paslaugos
būtų atliekamos nemokamai.
Valdyba galvoja apie lėšų tel
kimą iš lietuvių visuomenės bei
amerikietiškų įstaigų. Aukas
prašoma siųsti šiuo adresu:
Lithuanian Human Services
Council of USA, Inc., 2422 W.
Marquette Rd., Chicago, IL
60629.

Lietuviškoji Šv. Antano para
pija Detroite ir joje veikiančios
patriotinės bei kultūrinės orga
nizacijos ėmėsi iniciatyvos tą
šventę iškilmingai atšvęsti. Ren
gėjai pakvietė kalbėtoju Vilniaus
Krašto Lietuvių Sąjungos pirm.
Albertą Misiūną, o meninei daliai
— iš Kanados Sudburio sesutes
instrumentalistes Teresę, Dijaną,
Joaną ir Vidą Stankutės. Parapi
jos choras, vadovaujamas muziko
Stasio Sližio, sutrumpino vasa
ros atostogas, kad šventei pasi
ruoštų. Parapijos klebonas kun.
Alfonsas Babonas paruošė patrio
tinį pamokslą. Savanoriai-kūrėjai, Stasio Butkaus šaulių kuopa,
“Švyturio” jūrų šaulių kuopa,
Dariaus ir Girėno Klubas iškilmė
se dalyvavo su vėliavomis. Pamal
dų metu prieš altorių išsirikiavo
JAV, Lietuvos ir tų keturių orga
nizacijų vėliavos. Tuo metu vyko
įvairūs suvažiavimai, kuriuose
dalyvavo ir dalis Šv. Antano para
pijiečių, tačiau jų vietas užpildė
svečiai. Prasmingi pamokslo žo
džiai, choro giedamos giesmės
jaudino besimeldžiančius. Muz.
Stasio Sližio giesmės “Išklausy
ki Lietuvos” žodžiai ir melodija
pravirkdė pirmą kartą ją gir
dinčius.
Iškilmingą akademiją išpuoštoj
parapijos salėj pradėjo Stasio
Butkaus kuopos pirm. Vincas Ta
mošiūnas Laisvės Varpo žodžiais:
“O, skambink per amžius vaikams
Lietuvos, tas laisvės nevertas,
kas negina jos”. Programos vado
vė mokyt. Stefanija Kaunelienė
pabrėžė, kad mums ypatingai svar
bu valstybines ir tautines šven
tes švęsti, ypač rugsėjo 8-tąją, da
bar, kada okupuotoj tėvynėj vyks
tantieji į Šiluvos Marijos atlai
dus yra žiauriai persekiojami,
gaudomi, terorizuojami. Mūsų
maldos šventovėje, maldaujant
jiems stiprybės pakelti persekio Brazilija
jimus, teikia jiems jėgų.
Brazilijos Lietuvių Sąjunga,
Giliai išmąstytą paskaitą skai lig šiol rėmusi švietimo ir lab
tė mokyt. Albertas Misiūnas. Jau daros reikalus, nutarė neuž
nos, gražios sesutės — Teresė pia miršti ir muzikos. Ji nori pa
ninu, Dijana pirmuoju, Joana (dvy
skirti stipendiją vienam jaunuo
nukės) antruoju smuiku ir jau
niausioji penkiolikmetė Vida gi liui, norinčiam studijuoti dai
tara atliko visą eilę lietuvių kom navimą. Stipendija bus parūpin
pozitorių kūrinių. Minėjimo daly ta sutartam studijų laikotarpiui.
viai paskaitininkui ir sesutėms Kandidatai turi būti 18-25 metų
amžiaus. Jie prašomi registruo
Stankutėms nepagailėjo katučių.
tis ir atsiųsti trumpą savo auto
Sugiedojus Lietuvos himną, biografiją Kazimierui Ambrozeišnešus vėliavas, dalyviai apsu vičiui, Rua Lituania, 67 — Sao
po viešnias iš Kanados ir dalino Paulio —03184.
si įspūdžiais, o joms išvykus, su
sėdę prie stalų, vaišinosi, kalbėjo Australija
si ir nenorom skirstėsi. Visi paten
Tautos šventę Melburno lie
kinti gražiai suorganizuotu, sėk
tuviai pradėjo iškilmingomis pa
mingu Tautos šventės minėjimu.
maldomis Šv. Jono šventovėje,
Tikėkimės, kad rengėjai nepa
dalyvaujant organizacijų atsto
vargs, ypač Stasio Butkaus šaulių
kuopos pirm. Vincas Tamošiūnas, vams su vėliavomis. Oficialioji
kuris nešė didžiąją organizavimo minėjimo dalis įvyko Lietuvių
naštos dalį. Minėjimo metu nebu Namuose. Ten skanius pietus
vo renkamos jokios aukos, nes vi Australijos Lietuvių Katalikų
sas išlaidas apmokėjo Stasio But Federacijos vardu buvo paruokaus šaulių kuopa ir Detroito Lie šusios Katalikių Moterų Draugi
tuvių Kultūros Klubas. Abi orga jos narės. Minėjimui vadovavo
nizacijos gavo dalį prieš trejus D. Baltutienė, įdomią paskaitą,
metus mirusio lietuvio patrioto remdamasis savo prisiminimais,
Juozo Tamošiūno palikimo ir tuos skaitė jaunosios kartos atsto
pinigus panaudoja lietuvybei vas dr. Arūnas Staugaitis. Jis
stiprinti. S. K.
kalbėjo apie tėvynės netekimą,

kurį pajuto su tėvais pasitrau
kęs Vokietijon, pokario gyve
nimą stovyklose, tėvų pastan
gas Australijoje išauginti vai
kus lietuviais. ALB Melburno
apylinkės valdybos vicepirm.
A. Žilinskas perskaitė Vasario
16 gimnazijos laišką, prašan
tį mokinių ir finansinės para
mos. Pranešė, kad yra įsteigtas
komitetas, kuris šelps kalinių
šeimas Lietuvoje. Meninę pro
gramą deklamacijomis pradėjo
prie paauglių amžiaus artėjan
tys B. Zumeris, jn., ir L. Šeikis.
Keletą tautinių šokių pašoko
“Gintaro” grupė, vadovaujama
B. Staugaitienės ir V. Strauko.
Dainoms atstovavo — jaunieji
dainininkai Virginija Bruožytė
ir Arūnas Bruožis, P. Morkūno
suorganizuotas vyrų oktetas,
B. Prašmutaitės diriguojamas
“Dainos sambūris”. Savo kūrybą
skaitė poetas Juozas Mikštas.
Adelaidės Lietuvių Namuose
rugsėjo 5 d. buvo atšvęsta dvi
guba Jurgio ir Genovaitės Va
siliauskų šventė: Jurgio 70-tasis gimtadienis ir vedybų ketu
riasdešimtmetis. J. Vasiliaus
kas yra pasižymėjęs visuomeni
ne veikla, sol. G. Vasiliauskie
nė — muzikine. Jiedu susilaukė
gausių sveikinimų. Pobūviui va
dovavo sukaktuvininkų sūnus
dr. Alfredas Vasiliauskas. Tar
damas prisiminimų bei padėkos
žodį, J. Vasiliauskas priminė
pobūvio dalyviams, kad jų eilė
se yra didesnis sukaktuvininkas
kun. A. Spurgis, atšventęs dei
mantinę amžiaus sukaktį. Tad ir
jam buvo sugiedotas lietuviškas
“Valio”.

P. Afrikos respublika
Lietuvos vis dar neužmiršta
Pretorijoje gyvenantis Vincen
tas Kuisis, gimęs Afrikoje, vedęs
afrikietę Gess. Ši šeima “Drau
gui” Čikagoje atsiuntė katalikų
laikraščio “Southern Cross” iš
karpą su kun. Kenneth Doyle
straipsniu apie Vatikano išsi
kovotą dviejų vyskupų paskyri
mą Lietuvoje, tikrąją tikinčių
jų būklę sovietinėje okupacijo
je. Pasak “Draugo”, apie V. G.
Kuisių šeimą prieš karą suko
si visa P. Afrikoje gyvenančių
lietuvių veikla. Artimus ryšius
su ta šeima bei kitais lietuviais
palaiko laikinai iš Čikagos į
Johannesburgą persikėlusi Al
dona Lileikytė-Mačienė. V. G.
Kuisius ir V. K. Vašką Pretori
joje š. m. birželio mėnesį ap
lankė “Draugo” ir kitų laikraš
čių bendradarbis J. Kojelis.

Britanija
DB Lietuvių Sąjungos centro
valdyba savo rugpjūčio 27 d. po
sėdyje Londone susipažino su
PLB valdybos ir Ilinojaus uni
versiteto 1981 m. pasirašyta su
tartimi įsteigti lituanistikos ka
tedrą Čikagoje. DB Lietuvių Są
jungos valdyba nutarė tos ka
tedros reikalams paskirti 1.000
JAV dol. iš a. a. T. Vidugirio fon
do. Valdyba taipgi ragina sky
rius ir pavienius asmenis remti
lituanistikos katedros įsteigi
mą. Posėdyje nutarta suorgani
zuoti Britanijos lietuvių ekskur
siją į 1983 m. Čikagoje įvyksian
čias Pasaulio Lietuvių Dienas ir
PLB seimą.

Švedija
LB Europos veikėjų suvažia
vime rugpjūčio 19 d. Britanijo
je, Strawberry Hill prie Londo
no, negausiems Švedijos lietu
viams atstovavo P. Šimkienė. Iš
jos padaryto pranešimo paaiškė
jo tautiniu požiūriu sunki Šve
dijos lietuvių būklė. Jie yra iš
sisklaidę po visą Švediją, retai
tegalintys susitikti. Stockholme kasmet surengiamas Vasario
16 minėjimas. Jis betgi atlieka
mas švedų kalba, nes beveik vi
sos šeimos yra mišrios. Tėra
maža jaunimo grupė, kuri ruo
šiasi dalyvauti V-jame lietuvių
jaunimo kongrese sekančiais
metais JAV ir Kanadoje.

Vokietija
Lietuvių evangelikų liuteronų
kunigų ir darbuotojų suvažia
vimas liepos 22-25 d.d. įvyko Annabergo pilyje, Bad Godesberge
prie Bonnos. Pranešimą apie
lietuvių evangelikų veiklą V.
Vokietijoje padarė kun. J. Urdzė, apie jų veiklą pietinėje Vo
kietijoje ir Vasario 16 gimnazi
joje — kun. Fr. Skėrys. Kun. A.
Gelžinius kalbėjo apie lietuvių
evangelikų parapiją Lebenstedte, R. Baliulis — apie evange
likus šiaurinėje Vokietijoje.
Suvažiavimo dalyviai įsteigė
pasaulinį Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Savišalpos Fondą,
patvirtino jo statutą, išrinko
valdybą. Ją sudaro: pirm. kun.
J. Urdzė, vicepirmininkai —
gydytojas A. Gintautas ir M.
Sprogys, ižd. M. Lendraitienė,
sekr. M. Andrijaitienė.
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Tautinių šokių mokytojos, susitikusios kursuose Dainavoje prie Detroito
1982 m. rupgjūčio 28 d. Kairėje — “Gyvataro” vadovė G. Breichmanienė
iš Hamiltono, dešinėje — “Spindulio” vadovė O. Razutienė iš Los Angeles,
kur veikia gausus jaunimo sambūris
Nuotr. D. Varnienės

Pranešimas iš Britanijos

Įspūdingas lietuvių sąskrydis
Lietuvių Diena Bradforde, kur dalyvavo chorai ir tautinių šokių grupės
Beveik prieš porą metų Lon
dono lietuvių parapijos cho
ro vedėjas muzikas Justas Černis iškėlė mintį ir pasiūlė Not
tingham© “Gintaro” choro ve
dėjai muzikei Vidai Gasparienei ir Šv. Cecilijos choro ve
dėjui Pranui Dzidolikui Škoti
joje kartu rengti dainų šven
tę. Jeigu prisidėtų tautinių
šokių grupės, renginį jau ga
lima būtų pavadinti Britani
jos Lietuvių Diena.
Siūlymas buvo priimtas. Cho
rai pradėjo ruoštis būsimai
šventei. Tautinių šokių gru
pės sutiko dalyvauti bendroje
programoje. Bradfordo lietu
viai įsipareigojo parūpinti
šventei tinkamas patalpas.
Buvo sudarytas organizaci
nis vienetas iš Bradfordo lie
tuvių “Vyčio" klubo ir Brad
fordo DBLS skyriaus, talki
nant DBLS centro valdybai.
Pagaliau 1982 m. rugsėjo 11
d. galėjo sakyti: “Jei visi
keliai veda į Romą, tai šian
dieną D. Britanijos lietuvius
visi keliai veda į Bradfordą”.
Įvairiais būdais suvažiavo per
500 žmonių.
Salėje dalyvius pasitiko ant
tautinių spalvų drobės užra
šas sidabro raidėmis “1982
Maironio Metai. Lietuvių Die
na. 1X.11 Bradforde”. O šonuo
se — tautinės vėliavos.
J. Alkis pradėjo šventę, pa
sveikindamas gausiai suvažia
vusius iš visur ir kartu perduo
damas Lietuvos atstovo Vinco
Balicko sveikinimą šventės
dalyviams. Šią trumpą atidaro
mąją J. Alkio kalbą angliškai
pakartojo Vidas Puodžiūnas.
Scenon įžygiavo trijų chorų
nariai: Londono lietuvių pa
rapijos choras kurį paruošė
Vincentas O'Brien, Nottinghamo “Gintaras", vadovauja
mas Vidos Gasparienės, Škoti
jos Šv. Cecilijos choras, smar
kiai atjaunėjęs, nes jame da
lyvauja gražus būrys jaunimo
(vadovas — Pranas Dzidolikas). Scenoje išsirikiavo per
70 choristų. Šalia scenos iš-

Religinės knygos
premija
Ateitininkų
Federacijos
lietuvių religinės literatūros
premija už 1981 ir 1982 metais
pasirodžiusį geriausią religi
nio pobūdžio veikalą bus pa
skirta 1983 metų pradžioje.
Premijos mecenatas — kun.
dr. Juozas Prunskis. Jos dydis
— 2,000 dolerių.
Ateitininkų Federacijos val
dybos pakviesti sutiko įeiti
vertintojų komisijon Vašing
tono apylinkės ateitininkai:
kun. dr. Tomas Žiūraitis, OP,
Virginija Gureckienė, Kęstutis
Čižiūnas, Aleksandras Ka
džius ir Antanas Vaičiulaitis.
Religinio turinio veikalų
leidėjai arba autoriai premi
jai rekomenduotinų knygų po
vieną egzempliorių prašomi at
siųsti premijos komisijai iki
1983 m. sausio 15 dienos Ant.
Vaičiulaičio adresu: 9307 Cha
nute Drive, Bethesda, Md.
20014, USA.
Federacijos valdyba

sirikiavo šokėjai — Londono
“Lietuvos”, vadovaujami Virgi
nijos Juraitės, ir Gloucesterio — vadovaujami Marytės
Galvinauskienės.
Irena Venskuvienė padekla
muoja Maironio “Dainų šven
tė”. Suskamba dainos, diriguo
jant Vincentui O’Brien: “Lie
tuva brangi”, “Eisim girion”,
“Oi, toli, toli” ir “Jaunimo gies
mė”. “Lietuvos” grupė pasi
rodo su Sadute, Gloucesterio
pašoka Kepurinę, Vėdarą, Kal
velį. “Lietuvos” vyrai smar
kiai pasirodo su Mikita.

Pranas Dzidolikas perima
dirigento pareigas, ir toliau
skamba dainos: “Mergužėle
lelijele”, “Augau aš”, “Karve
lėli” su solistu Antanu Pau
tienių, ir “Į naują žygį”.
Londono “Lietuva” pašoko
Landytinį, Audėjėlę, Rugu
čius.
Paskutinei dainų šventės
daliai diriguoti ateina Nottinghamo “Gintaro’1’ vedėja Vi
da Gasparienė. Jungtinis cho
ras padainuoja “Aštuonytį”,
kanklėmis palydint Elenai
Vainorienei, “Kur giria žaliuo
ja”, “Kur bėga Šešupė”. Užbai
gai suskamba “Subatėlė”, o
“Lietuvos” šokėjai įsijungia
su šokiu.
Programai pasibaigus, ren
gėjų vardu Anicetas Bučys
padėkojo programos atlikė
jams ir visiems šventės daly
viams. Chorvedžiai buvo ap
dovanoti didžiulėmis gėlių
puokštėmis, neužmirštant tau
tinių šokių grupių vadovų ir
jungtinio choro akompaniatorės Nijolės Vainoriūtės. Tau
tos himnu baigiama oficialio
ji šventės programa.
Prasidėjo pasisvečiavimas
ir šokiai, grojant A. Dragūno
kapelai iš Koventrio. Progra
mos dalyviams buvo surengta
gera vakarienė, bet Bradfor
do lietuviai neužmiršo ir vi
sų dalyvių — veikė puikus bu
fetas ir gerai aptarnaujami
barai.
Ši šventė buvo tuo nepapras
ta, kad nebuvo kalbų. Šventės
programa buvo gerai sutvarky
ta — nė nepajutom, kaip pra
bėgo viena valanda su penkio
lika minučių.
Ši dainų šventė buvo jau ant
roji. Pirmoji įvyko Nottinghame ir buvo sujungta su sporto
švente. Tai buvo 1951 m. kovo
31 ir balandžio 1 d.d. Tuomet
dalyvavo du chorai — Londono
lietuvių parapijos, vadovau
jamas muziko Vinco Mamaičio, ir Nottinghamo “Rūtos”,
vad. muziko V. Untulio. Tuo
metinė šventė sutraukė gau
sesnį būrį žmonių, nes dar dau
gelis nebuvo išvažinėje į JAV
ar Kanadą. Sporto šventėje
Nottinghamo krepšinio ko
manda “Nemunas” laimėjo
prieš labai pagarsėjusį Man
česterio “Kovą”, kuriam va
dovavo V. Glatkauskas.
Linkėtina mūsų chorams ne
nutraukti pradėto darbo ir
ruoštis sekančiai dainų šven
tei ir nelaukti 31 metus, kaip
tai įvyko praeityje. Padėka
priklauso Bradfordo lietu
viams, kurie, nebūdami gau
sūs, sugeba atlikti didelius
darbus.

RITA RUDAITYTĖ
Ankstyvą pirmadienio rytą
(gegužės 31 d.) gana didelis
būrys jaunų ir vyresnių kelei
vių susirinko prie Ontario par
lamento rūmų kelionei į ryti
nę Ontario provincijos dalį.
Šios kelionės yra rengiamos
Ontario pramogų ir turizmo
ministerijos kas metai supa
žindinti etninės spaudos dar
buotojus su Ontario provinci
ja ir jos žymesnėmis vieto
vėmis.
Susirinkusieji, pilni entu
ziazmo, laukia kada galės su
sėsti autobusai! ir išvykti. Pra
eiviai smalsiai žiūri ir nevie
nas klausia kas čia daroma?
Šiemet man teko vėl važiuo
ti. Šioje grupėje matėsi daug
naujų veidų, bet buvo ir senų
pažįstamų, kurie kasmet va
žiuoja.
Staiga pasigirdo kelionės
vadovo balsas: “Prašau visus
susirinkti į vieną vietą. Noriu
jus supažindinti su John G.
Laschinger, einančiu turizmo
ministerijos
viceministerio
pareigas. G. Laschinger pa
sveikino visus susirinkusius
ir palinkėjo laimingos kelio
nės. Po pasveikinimo visi susi
dėjome savo lagaminus į auto
busą ir susėdę pajudėjome ry
tų Ontario link. Dabar kiek
vienas stengėsi kuo greičiau
siai susipažinti su visais eks
kursantais ir sužinoti, kokios
tautybės jie yra. Taip užsimez
ga kalba, ir kiekvienas sten
giasi savo bendrakeleivį supa
žindinti su savo kraštu, jo kul
tūra, papročiais, praeitimi,
menu ir koks likimas to kraš
to yra šiandien. Taip besišne
kučiuodami net nepajutome
kaip atvykome į Belleville.
Išgėrę kavos, išvykome į Jo
nes Falls pietums. Kadangi bu
vo apie 1 v., visi buvome tru
putį išalkę.
Pasistiprinę “Kenney Hotel”
viešbutyje, pradėjome kelio
nę laivu Rideau kanalu. Šis
kanalas buvo pradėtas kasti
1826 m., praėjus 14 metų po
1812 metų karo su Amerika.
Tuo laiku buvo galvojama: jei
gu kiltų kitas karas su Ame
rika, kanalas padėtų gintis

nuo užpuolėjo. Kanalo kasi
mo darbams vadovavo pik. Itn.
John By. Galutinai kanalas
buvo baigtas 1832 m.
Šiandien Rideau kanalas
yra įdomus istorinis vandens
kelias, kurį per metus aplan
ko tūkstančiai žmonių. Šiemet
sueina 150 metų nuo kanalo
užbaigos. Jo ilgis yra 198 km.
Jis prasideda Otavoj ir baigia
si Kingstone. Šiuo kanalu ke
liavome daugiau kaip 3 valan
das, negalėdami atsistebėti
gamtos grožybėmis ir John
By sumanumu, kuris šį kana
lą sugalvojo.
Pagaliau atvykome į Murphy’s Point Provincial Park.
Čia praleidome vakarą prie
laužo, stiprinomės “barbe
cue” vakariene, kalbėjomės
apie nuostabią kelionę kana
lu ir žiūrėjome skaidres.
Antradienio rytą keliavome
į Smith Falls. Miestelis yra
mažas, bet pilnas visokių is
torinių įžymybių. Aplankėme
“Heritage House Museum”. Šis
pastatas statytas 1867 m. Ja
me vaizduojama, kaip tuo me
tu gyveno vidurinės klasės
žmonės. Be to, aplankėme
“Hershey” šokolado įmonę ir
matėme, kaip jis yra gami
namas.
Atvykę į Almontę aplankė
me “R. Tait McKenzie Memo
rial Museum”. Pastatytas 1830
m. prie Indian upės kaip grū
dų malūnas. Po šimto metų R.
Tait McKenzie jį atnaujino
kaip savo vasarvietę ir studi
ją. Malūnas — dabartinis muzėjus turi per 70 skulptūrų,
kurias pats McKenzie sukūrė,
be to, čia randame rinkinį reik
menų, rodančių, kaip pirmie
ji gyventojai čia įsikūrė ir gy
veno.
Vakare atvykom Otavon pil
ni entuziazmo ir nutarėme ap
lankyti parlamento rūmus.
Pasiklausę kalbų, aplankėme
parlamento nario J. Flis raš
tinę.

Trečiadienio rytą pradėjo
me apžiūrėti Otavą. Autobusu
apvažiavome sostinę. Matėm
parlamento rūmus, “National
Arts Centre”, Rideau kanalą,

daug ambasadų pastatų, ministerio pirmininko ir generali
nio gubernatoriaus namus,
Carletono ir Otavos universi
tetus. Aplankėme Notre Dame
katedrą, kuri yra labai graži
ir seno stiliaus. Taip pat ap
lankėm “National Arts Cent
re”, kur artistai, suvažiavę iš
visur atlieka programas. Vaka
re visi susitikome. “Colonel
By” vakarieniauti.
Ketvirtadienio rytą išvyko
me į Kemptville. Aplankėme
žemės ūkio technologijos ko
legiją. Ši mokykla įsteigta 1922
m. Joje mokoma apie laukų
derlių, vaisius, daržoves, ūki
ninkavimą, naminius gyvulius
ir 1.1.
Nuvykę į Cornwall aplankė
me Robert H. Saunders St.
Lawrence jėgainę. 1954 m. Ka
nada ir Amerika pastatė šią
stotį ant St. Lawrence upės.
Vakare atsiradome Morrisburgo miestelyje. Jis man pri
mena Altenbergą Vokietijo
je. Tai mažas, gražus, tykus
miestas. Vakarieniavome “The
Guest House”. Čia susitikome
Reuben C. Baetz, Ontario tu
rizmo ir pramogų ininisterį.
Penktadienio rytą nuvyko
me į Upper Canada Village.
Tai muzėjus, kuriame vaizduo
jamas Ontario gyvenimas 1787
— 1867 m. Čia matėme 19 š. na
mus, šventoves,, darbovietes.
Po pietų nuvykome į Ivy Lea.
Iš čia vėl keliavome laivu į
Tūkstantį salų. Keliaudami
laivu matėme daug gražių na
mų ir gamtos vaizdų. Pagaliau
naktį atvykome į Kingstoną.
Šeštadienio rytą nuvykome į
Old Fort Henry. Čia vėl susi
pažinome su Kanados praeiti
mi. Apžiūrėję Fort Henry ir
Kingstoną ruošėmės vykti na
mo, nes tai buvo paskutinė mū
sų kelionės diena. Visi apgai
lestavome, kad ta savaitė greit
prabėgo. Teko aplankyti nuos
tabiai gražias vietas, bet dar
svarbiau — galėjome daugiau
susipažindinti su Kanados
istorija, jos pradžia.

JAV lietuvių katalikų kunigų suvažiavime Klevelande kalba vysk. V.
BRIZGYS
Nuotr. V. Bacevičiaus

Europos sporto pirmenybės
Daugiausia aukso medalių R. Vokietijai ir Sov. Sąjungai iškovojo moterys

K. BARONAS

Rugsėjo 12 d. vyrų ir moterų
(!!) maratono bėgimais buvo už
baigtos Europos lengvosios at
letikos pirmenybės. Jas laimėjo
R. Vokietija, surinkusi 13 aukso
medalių. Sov. Sąjunga į savo są
skaitą įsirašė 26 medalius, tačiau
tame skaičiuje tik 6 aukso. Į augščiausią pakylą V. Vokietijos spor
tininkai įkopė 8 kartus ir tuo rehabilitavosi už 1981 m. skaudų
pralaimėjimą Zagrebe. i
R. Vokietijos ir Sov. Sąjungos
moterys iškovojo tų valstybių rink
tinėms daugiausia laimėjimų. Be
moterų medalių santykis būtų: V.
Vokietija 7, R. Vokietija — 6, Sov.
Sąjunga — 3! Didelis, labai dide
lis sovietų nuosmukis, nes Mask
vos olimpiadoje ji buvo iškovo
jusi net 15 laimėjimų vien tik leng
vojoj atletikoj. O sportų kara
lienės varžybose dalyvavo ne tik
Europos, bet viso pasaulio spor
tininkai.
Kur jieškoti pralaimėjimo prie
žasčių? Nuo pat pradžios stebė
jau televizijoje šias pirmenybes
Atėnuose, nes jos buvo perduoda
mos Eurovizijos tinklo. Neapleisdavau vokiečių pakartojimų nak
ties metu. Tad galiu pasakyti, kad
naujų veidų Sov. Sąjungos grupė
Gyvenant Kanadoje, ar nėra je kaip ir nebuvo. Dauguma —
svarbu susipažinti su jos pra olimpinių Maskvos žaidynių da
lyviai. Tai sena gvardija, kuriai
eitimi?

SULAIKYKITE
KVAPĄ IR
SKAITYKITE
Jeigu dūmtraukis yra netvarkoje, tai jūsų namas gali lygiai
taip jaustis, kaip ir jūs dabar. Ir tai dėlto, kad šildymo sistemos
įtraukia deguonį ir išleidžai anglies dioksidą (angliarūkštę).
Taip, kaip ir jūs.
Bet jeigu krosnis negali gauti pakankamai deguonies arba
anglies dioksidas negali išeiti, jūsų namas negali “kvėpuoti”.
Tada gali atsirasti anglies monoksidas (smalkės), kuris yra
pavojingas jums ir jūsų šeimai.
Išvalytas bei švarus dūmtraukis reikalingas tinkamam
krosnies vėdinimui.
Štai keletas ženklų, rodančių, kad dūmtraukis netvarkoje:
□ atsipalaidavęs statybinis skiedinys ir plytos
□ baltos miltelių arba vandens dėmės ant dūmtraukio
virš stogo
□ vandens dėmės švarioje dūmtraukio išorėje.
GALIMAS DALYKAS, KAD DŪMTRAUKIUI REIKIA
APKALOS, SAUGOJANČIOS NUO TRUPĖJIMO
Kad būtumėte saugūs bei ramūs, kvieskite kasmet
nusimanantį rangovą ir prašykite patikrinti šildymo sistemą
bei dūmtraukį ir išvalyti. Jūs ir jūsų namas lengviau atsidūsite.
Ministry of Consumer
and Commercial Relations

©Ontario
Robert Elgie M.D., Minister
William Davis, Premier

reikalingas poilsis. Trūko sovie
tams dešimtkovininkų, ypač Esti
jos atstovų. Šį kartą net ir esta
fetėje nesimatė mūsiškio Valiulio
bei kitų lietuvių sportininkų.
Kita sovietų pralaimėjimo prie
žastis — labai stip’rus “kapitalis
tinio” pasaulio atstovų pasirody
mas, ypač V. Vokietijos, Angli
jos, Ispanijos ir Portugalijos.
Negaliu tvirtinti, tačiau plačiai
buvo kalbama, kad už narkotikų
vartojimą buvo nubausti kūjo,
rutulio ir disko atstovai, taigi
varžybos, kuriose sovietams kve
pėjo aukso medaliai. Malonu, kad
Vokietijos televizijos komentato
rius Dainį Kulą pavadino latviu,
Heino Puustę estu, nes paprastai
sovietų sportininkams buvo už
dedama “made in Russia” etiketė.
Silpniau savo jėgas parodė Len
kija. Nesimatė joje šuolio su kar
timi meisterio Kozakevičiaus,
laimėjusio aukso medalį prieš
rusus ir palydėto 80.000 maskvie
čių švilpimo Maskvoje. Jis Len
kijoje laikomas tautos didvyriu
ne tik už sportinius laimėjimus,
bet ir už viešai rodomas simpa
tijas “Solidarumo" unijai. “Koza” (taip jis vadinamas Lenkijo
je), dalyvaudamas varžybose už
sienyje, Lenkijos iždui įnešda
vo daug pinigų. Mat už jo pasiro
dymus Vakarų valstybės pinigus
siųsdavo tiesiog į Lenkiją. Pana
šiai dabar daro ir Hamburgo SV
ledo ritulio komanda, kurios ei
lėse žaidžia keli “Spartako”, CASK
veteranai ir gauna V. Vokietijo
je su šeima pilną išlaikymą bei
automobilį, tačiau 80.000 markių
už kiekvieną vokiečiai kas mėne
sį turi siųsti Maskvai.

“Kozai” greičiausiai pakenkė
jo pasakojamas toks humoras:
“Parvažiuoju iš varžybų Niujor
ke ir mano pažįstamas klausia
apie gyvenimą Amerikoje. Aš sa-,
kau, kad jis panašus į Lenkijos,
nes už dolerius galima viską nu
sipirkti, o už zlotus nieko”. Lenkų
telegramų agentūra PAP spau
dai pranešė: “Kozakevičius leng
vosios atletikos sąjungai pareiš
kė, kad jis yra blogoj formoj ir
pirmenybėse dalyvauti negali”.
Tačiau vokiečių, šveicarų spauda
tokį išgalvotą pareiškimą pava
dino melu.
Galutinė Europos pirmenybių
lentelė:

Valstybė

Auk» SIBro».
dabro
m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rytų Vokietija ....... 13
8
7
Vakarų Vokietija ... 8
1
4
Sov. Sąjunga........ . 6 12
8
D. Britanija ............ 3
5
1
Čekoslovakija ....... 14
4
Italija.................... 12
2
Ispanija ................ 12
2
Lenkija ................. 12
1
Bulgarija.............. 12
1
Rumunija.............. 12 —
Suomija ................ 1 —
3
Graikija ................ 1 —
1
Švedija ................. 1 —
1
Olandija ............... 1 — —
Portugalija ........... 1 — —
Belgija .................. —
1 1
Prancūzija ......... — — 3
Vengrija.............. — — 1
Norvegija .............. —
— 1

Norėčiau paminėti V. Vokieti
joje randamas lietuviškas pavar
des: antroje futbolo lygoje Frank
furto FSV komandoje žaidžia Al
gis Oleknavičius. Jis yra tos vie
nuolikės kapitonas. Minimas tarp
studentų lengvaatletis Naujoks,
plaukikė Kalveit. Frankfurto žai
dėjo pavardę spauda visuomet tei
singai įrašo, o televizijos komen
tatorius labai gerai ištaria. Atro
do, kad jo brolis dviračių lenkty
nėse yra atstovavęs V. Vokietijai
Muencheno olimpiadoje.
Vienas Vokietijos dienraštis
pranešė, kad Gerulaitis Duesseldorfo išeivio sūnus. Dar tą pačią
dieną paskambinau dienraščio re
dakcijai, reikalaudamas atitaisy
mo. Deja, dienraštis tyli iki šios
dienos.
• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kės Žiburiai”? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

I
6 psi.

Tėviškės Žiburiai

.

.
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Solistė Šukytė tarptautiniuose vandenyse
Lilian Sukis koncertai kanadiečių publikai Toronte ir lietuviams Čikagoje

Pritaikomojo meno darbai iš jūros kriauklių, surinktų Floridos pakran
tėse. Jų autorė — ALDONA BILIŪNIENĖ, gyvenanti Juno Beach, Floridoj

Grėsmė lietuvių
kalbai Lietuvoje
Ištrauka iš Lietuvos pogrindžio žurnalo “Tautos Kelias” trečiojo
numerio, neseniai pasiekusio Šiaurės Ameriką

i

Įvairiais keliais rusų kalba
skverbiasi į mūsų gyvenimą,
išstumdama lietuvių kalbą.
Vis dažniau girdime rusų kal
bą viešuose susirinkimuose,
suvažiavimuose, minėjimuo
se, televizijos ir radijo laido
se, koncertuose, operos teat
re, dainų ir šokių šventėse,
liaudies ansamblių pasirody
muose ir kitur. Retai kuriame
lietuvių chorų koncerte neį
terpiamos ir dainos rusų kal
ba. Kaikurie mūsų solistai (V.
Noreika, N. Ambrazaitytė, Ku
prys ir kiti) savo koncertams
dainas pasirenka daugiausia
rusų kalba, savo klausytojus
pratindami vartoti rusų kalbą.
Viešose vietose daug kur
pavadinimai, nurodymai, iš
kabos, skelbimai vien rusų
kalba. Gatvėse dažnai sutin
kame riedančias mašinas su
užrašais: “Moloko”, “Miaso”,
“Chleb”, “Skoraja pomošč”.
Lietuvos pramonės gaminių
etiketės dažniausiai vien ru
sų kalba. Autobusų, troleibu
sų talonėliai tik rusų kalba.
Įstaigose naudojami blankai
šalia rusiško teksto retai ku
ris turi ir lietuvišką tekstą.
Net lietuvių rašytojų raštus
užsiprenumeruodami, gauna
me blankus vien rusų kalba,
nors tie blankai yra spausdi
nami Vilniuje “Vaizdo” spaus
tuvėje. Jei tokiu keliu ir toliau
eisime, tai rusas, lengvai at
sidusęs, galės pasakyti apie
Lietuvą: “Zdes russkij duch,
zdes Rusju pachnet”.
Lietuvių kalba stumiama ir
iš mokslinės literatūros. Rei
kalaujama, kad kandidatinės
ir daktarinės disertacijos bū
tų rašomos rusų kalba.
Lietuvos respublikoje lie
tuvių kalba yra valstybinė kal
ba, todėl ji visur pirmoje ei
lėje ir turėtų būti vartojama.
Jei to nėra, tąi labiausiai
esame kalti mes patys, kad tuo
nepasirūpiname. Tai didelis
apsileidimas mūsų įstaigų va
dovų ir kitų pareigūnų, nuo
kurių tai priklauso.
Nesame jautrūs savo gimta
jai kalbai ir nerodome reikia
mo kovingumo jai apginti. Daž
nai patys lengvabūdiškai grie
biamos svetimos kalbos. Kai
reikia nepažįstamą pasiklaus
ti ar ko paprašyti, neretai
kreipiamės svetima kalba,
ypač tai pastebima Vilniaus
mieste. Čia dažnas lietuvis
į nepažįstamą lietuvį kreipia
si laužyta rusų kalba, prašy
damas nurodyti, kaip reikia
surasti norimą gatvę ar par
duotuvę'
Kartą Vilniaus universali
nėje parduotuvėje sunkiai aiš
kinosi pirkėjas rusų kalba su
pardavėja. Šalia stovįs asmuo
kreipėsi į pardavėją, ar ji ne
galėtų pirkėjui paaiškinti lie
tuvių kalba. Pardavėja atsakė,
kad ji mielai tai gali padaryti.
Ji pirkėjui aiškinusi rusiškai,
nes jis kreipęsis rusų kalba.
Lietuviškai kalbėdamasis su
pardavėja tuojau viską išsi
aiškino. Tokių faktų dažnai
pasitaiko.
Neretai baimę rodome ten,
kur jai nėra jokio pagrindo.
Stalino laikais į įstaigą, kurio
je dirbo vieni lietuviai, atė
jo tarnautojas kitatautis. Pri
sibijodami, kad naujas dar
buotojas ko pikto neįtartų,
jei įstaigoje kalbėsis jam ne
suprantama lietuvių kalba,
ėmė kalbėtis ir rašyti raštus
rusų kalba. Nevienoje mūsų
įstaigoje ir įmonėje be rim
to pagrindo susirašinėjimas
ir dokumentacija yra vedama
rusų kalba.

I

Lietuvių visuomenei ši gar
sioji solistė žinoma kaip Li
lija Šukytė, o tarptautinei pub
likai — Lilian Sukis, pastaruo
ju metu koncertavusi Toronte
ir Čikagoje.
Pirmasis jos koncertas buvo
surengtas š. m. rugsėjo 14 d.
Toronte,
Edward
Johnson
Building patalpose, kur yra
įsikūręs ir Toronto universi
teto muzikos fakultetas. To
ronto lietuviams tai buvo staig
mena. Koncerto rengėjai kaž
kodėl koncertą mažai garsino,
ir iš anksto niekas apie jį ne
girdėjo. Net mūsų muzikai, ku
rie seka muzikinį Toronto gy
venimą, nežinojo. Staiga ke
letą dienų prieš koncertą pra
bilo radijas. Nugirdę tą žinią
tautiečiai pranešė “TŽ” redak
cijai vos porą dienų prieš kon
certą, kai laikraštis jo nebe
galėjo paskelbti. Visdėlto bū
rys lietuvių, sužinoję apie kon
certą iš pranešimų parapijose
ir iš didžiosios spaudos, ga
lėjo tame koncerte dalyvauti.

Neparodytas
reikalingas
pasipriešinimas rusų kalbos
Spauda prieš koncertą
mokymo įvedimui .vaikų darže
liuose. To amžiaus vaikai dar
Koncerto rengėjai, norėda
nėra įgudę taisyklingai tarti mi plačiau pagarsinti L. Šuky
ir vartoti saėo gimtąją kalbą. tės koncertą, paskubomis krei
Patyrimas rodo, kad maži vai pėsi į dienraščius. “The Globe
kai, vienu metu mokomi dvie a. Mail” išspausdino muzikos
jų kalbų, nei vienos, nei ant kritiko J. Kraglundo informa
ros gerai neišmoksta. Skirtin ciją apie koncertą, o Zeną
gų kalbų dažnai skirtinga žo Cherry savo skiltyje įdėjo L.
džių tvarka sakinyje bei kal Šukytės nuotrauką ir informa
bos dvasia. Svetimybės brau ciją apie ją, pažymėdama, kad
nasi ir į vieną, ir į kitą kalbą. ji Toronte. 1965 m. laimėjo
Taip abi kalbos yra darkomos. Eatono premiją, o nuo 1969 m.
Vaikų darželiuose mokant ru yra Bavarijos operos solistė
sų kalbos, žalojama gimtoji Muenchene. Ten ji ypač pa
vaikų kalba. Vaikų tėvai tu garsėjusi 1972 m., kai olimpia
rėtų reikalauti, kad darželiuo dos proga atliko pagrindinį
se rusų kalbos mokymas būtų vaidmenį operoje “Sim Tjong”,
nutrauktas.
kurią sukūrė korėjietis mu
Lietuvių kalbos draugija zikas Isang Yun. Dabar ji esą
ir laikraštis “Mūsų kalba” koncertuoja ne tik Muenche
daug yra padarę, kad taisyk- ne, bet ir kitose Europos bei
lingiau būtų vartojama lie Š. Amerikos operose. Rašinyje
tuvių kalba. Deja, draugijos taip pat buvo pažymėta, kad
veikimas bandomas pristab L. Šukytės koncerto pelnas
dyti ir jieškoma priekabių skiriamas studentų stipendi
prie jos leidžiamo laikraščio. joms.
“Mūsų kalbai” prikišamos na
Fakulteto salėje
cionalistinės tendencijos.
Nepaisant
labai stipraus
Lietuvos valdžios pareigū
lietaus,
į
koncertą
susirinko
nai ir visa lietuvių visuome
nė turėtų energingiau ginti
lietuvių kalbą, kad ji, kaip
valstybinė kalba, visur būtų
vartojama ir neišstumiama.
Patys turime rodyti didesnę
meilę ir pagarbą savo gimta
jai kalbai ir be reikalo nesigriebti svetimos kalbos.
Nesame nusistatę prieš ru
sų kalbą, bet pasisakome prieš
jos panaudojimą mums nutau
tinti.
Kalba yra didžiausias mūsų
tėvų palikimas, ir vaikai, ku
rie tą palikimą griauna, yra
neverti vaikai — sako mūsų
kalbininkas J. Balčikonis. Vi
sų mūsų pareiga branginti sa
vo gimtąją kalbą, ją gerai iš
mokti, ją visada vartoti ir gin
ti.

Atsiųsta paminėti
Aurelija Balašaitienė, SUSITI
KIMAS PAMARY. Novelės. Vir
šelis — Jūratės Balaišaitytės-Salerno. Knygos mecenatas — Mar
celinas Žitkus. Išleido “Viltis”
(6116 St. Clair Ave, Cleveland,
Ohio 44103, USA). 1982 m., 211 psi.
EVANGELIJOS ŠVIESA. Trimėnesinis krikščioniško turinio
leidinys. Ats. red. K. Burbulys,
redaktorius — P. Enskaitis (34
Cline Ave. N., Hamilton, Ont. L8S
3Z4, Canada).

TĖVYNĖS SARGAS, 1982 m. 1
(51) nr. Redaktorius — Petras
Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot
Springs, Arkansas 71901, USA.
Administratorius — Antanas Bal
čytis, 6819 S. Washtenaw Ave,
Chicago, IL 60629, USA.
MITTERLUNGEN AUS DEM
BALTISCIIEN LEBEN, Juli 1982,
Nr. 2 (118). Dr. Olgred Aule,
Titurelstr 9/VI, 8000 Muenchen
81, W. Germany.
Vyskupas Vincentas Brizgys,
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINO
MIEJI — žmogus, pasaulis, Die
vas. Čikaga 1982 m., 264 psl.

FILATELISTU
DRAUGIJA
“LIETUVA”. Apžvalginis leidi
nys 1946-1981. Redagavo E. Jasiūnas. Tiražas — 500 egz. Chicago
1982, psl. 88.
MITTEILUNGEN AUS DEM
BALTISCHEN LEBEN, Nr 1 (117),
April 1982. Herausgeber — Baltische Gesellschaft in Deautschland. Zuschriften werden erbeten
an: Dr. Olgred Aule, Titurelstr.
9/6, 8000 Munchen 81, W. Germany.

Aleksandras Pakalniškis, SEP
TINTOJI KNYGA. Viršelis My
kolo Morkūno. Techninis redak
torius — Aleksandras, jn. Išleis
ta autoriaus lėšomis. Čikaga 1982
m., 287 psl.

žanro. Brahmsas skambėjo
taip pat subtiliai, bet ne tiek
lyriškai. Jo temos artimos
Schumanno dainoms — “Lakš
tingala”, “Gegužės naktis”,
“Laukų vienatvė” ...
Pasibaigus koncertui, pa
sipylė publikos plojimai, ku
rie vis šaukė solistę su akom
paniatoriumi atgal į sceną ir
išprašė dar porą pakartpjimų.
Pagaliau atneštoji didelė ro
žių puokštė padėjo tašką so
listės koncertui.

Žymioji solistė LILIJA ŠUKYTĖSUKIS, koncertavusi Toronte ir
Čikagoje

gana gausi publika. Scenoje
pasirodžiusią augštaūgę solis
tę Šukytę ji pasitiko‘stipriu
plojimu. Klausytojų eilėse
tikriausiai buvo ir muzikos
fakulteto žmonių, nes L. Šu
kytė yra šio fakulteto mokinė.
Be to, koncertą rengė fakul
teto žmonės, minėdami “The
Alumni Series” koncertų 20
metų sukaktį.
Karštai ploję klausytojai
nenusivylė — solistė žavėjo
juos tiek savo išvaizda, tiek
dainavimu, tiek kūrinių inter
pretacija. Prie šios sėkmės
daug prisidėjo ir akompania
torius Derek Bampton, baigęs
mokslus Vienoje ir Salzburge,
koncertavęs Europoje ir, Š.
Amerikoje.
Pirmoje koncerto dalyje sol.
L. Šukytė vokiečių kalba atli
ko dvylika Schumanno dainų
iš “Liederkreis 39”. Tai nuo
taikų mozaika, kurioje kiek
vienas kūrinėlis žėri savita
nuotaika bei spalva, kaip pvz.
“Mėnesiena”,
“Prieblanda”,
“Ilgesys”,
“Pavasario
nak
tis” ... Solistė subtiliai per
davė kiekvieno gabalėlio spin
dėjimą.
Antroje koncerto dalyje so
listė
padainavo
dvylika
Brahmso dainų irgi panašaus

Didžioji spauda
Sekančią dieną apie Lilian
Sukis prabilo Toronto dienraš
čių muzikos kritikai. “The
Globe and Mail” bendradarbis
Arthur Kaptainis (lietuvių
kilmės) stambiomis raidėmis
rašė: “Sukis grįžta tvirtu
žingsniu į alma mater”. Ji
esanti lietuvių kilmės, bet už
augusi Kanadoje, baigusi To
ronto universitetą 1965 m.,
labai sėkmingai pasirodžiusi
Toronte ir pasirinkusi Euro
pą savo karjerai. “Jos balsas
buvo stiprus, smingantis ir
žemose gaidose, ir net tyliau
siose frazėse. Jausminė jos
dainavimo jėga įtikinanti, pa
gaunanti, nors vietomis buvo
jaučiamas
deklamatorinis
(operinis) tonas, kuris nesi
derino su intymumo nuotai
ka”, Vienintelė kritiko pasta
ba: tokioje ilgoje dainų eilė
je, sukurtoje /Vieno kompozi
toriaus, reikėtų daugiau toni
nio, dinaminio ir temperamentinio įvairumo. Bet tai jau me
nininkų interpretacijos reika
las.
Kito dienraščio — “Toronto
Star” muzikos kritikas Ronald
Hambleton rašė: “Soprano Li
lian Sukis buvo verta laukti”.
Solistė, pagarsėjusi Europoje
ir gavusi garbės titulą V. Vo
kietijoje Frau Kammersaengerin (garantuota pensija visam
gyvenimui), pradėjo eilę kon
certų, globojamų muzikos fa
kulteto. Tai buvusi puiki pra
džia. Jos pasirinktos dainos
esančios pilnos melancholi(Nukelta į 9-tą psl.)

Du mokslo daktarai Europos Lietuvių Studijų Savaitėje Britanijoje skai
tę paskaitas. Kairėje — dr. K. J. ČEGINSKAS, dešinėje — dr. A. ŠTROMAS

Nesulaukė tėvynės laisvės
Prieš 10 metų mirė atsargos majoras Kostas Liaudanskas
KAZYS KARUŽA
Velionis buvo gimęs 1889 m.
vasario 21 d. Šešių kaime, Babtų
valsčiuje, Kauno apskrityje. Bai
gė rusų gimnaziją Vitebske 1909
m. 1912-1913 m. atliko karinę prie
volę rusų kariuomenėje, Kauno
tvirtovės
įguloje,
artilerijoje.
Prasidėjus I D. karui, buvo mobi
lizuotas
ir pasiųstas Tifliso
karo mokyklon, kurią 1916 m. bai
gė. Dalyvavo mūšiuose turkų kare.
Prasidėjus revoliucijai, pasitrau
kė iš kariuomenės. Kilus lenkųbolševikų karui, grįžo į Lietuvą
ir buvo mobilizuotas į Lietuvos
kariuomenę. Tarnavo III ir IV
pėstininkų pulke. Baigė augštuosius karininkų kursus (III lai
dą). Išlaikė egzaminus batalijono vado vietai užimti, bet tuo
metu pulke nebuvo laisvos vie
tos, tad buvo perkeltas į I pėsti
ninkų pulką. 1938 m. išėjo į atsar
gą majoro laipsniu. Už pasižymė
jimus pareigose ir nuopelnus
Lietuvai apdovanotas Vytauto
Didžiojo V-jo ir LDK Gedimino
IV-jo laipsnio ordinais ir dešimt
mečio medaliu.
K. Liaudanskas sukūrė šeimą
1917 m. rugsėjo 17 d. Tvėrė, Ru
sijoje. Tuo metu Kostas tarnavo
karininku rusų kariuomenėje,
valdant Kerenskio vyriausybei.
Juzė ir Kostas Liaudanskai už
augino ir išmokslino sūnų Vladą

A. a. KOSTAS LIAUDANSKAS,
miręs prieš 10 metų
— veter. gydytoją ir dukrą Eleną.
Vokiečių okupacijos metais K.
Liaudanskas buvo suorganizavęs
Vietinės Rinktinės batalijoną
Suvalkų Kalvarijoj, kurį vokie
čiai vėliau likvidaVo. Baigiantis
II D. karui, velionis kaip trem
tinys pasitraukė su savo šeima j
V. Vokietiją ir gyveno Coburgo,
Wuerzburgo ir kitose D.P. stovyk
lose. Dirbo įvairiose lietuviško
se organizacijose bei stovyklų
administracijose.
1949 m. emigravo į JAV ir ap
sigyveno New Jersey. Kurį laiką
dirbo sunkų fizinį darbą, vėliau
įsijungė į lietuvišką veiklą,
įsteigė karių veteranų “Ramovės”
skyrių ir jam vadovavo. Negalė
damas pakelti šalto ir drėgno
klimato, persikėlė su savo duk
ra ir žentu Pr. Skirmantu į Los
Angeles. Pranas Skirmantas vei
kia ramovėnų ir tautininkų gre
tose, o žmona Elena yra aktyvi
birutininkė ir Lietuvos Dukterų
org-jos veikėja. Atvykęs kaip
pensininkas K.L. įsijungė į visuo
meninę veiklą.
Turėdamas lietuvių visuomenės
pasitikėjimą, K.L. sėkmingai dar
bavosi kaip ALTos skyriaus sekre
torius ir vicepirmininkas, lietu
vių respublikonų partijos sky
riaus sekretorius, telkė lėšas Lie
tuvių Fondui, BALFui, karo inva
lidams. 1958 m. buvo išrinktas
LB Vakarų apygardos pirmininku
ir tas pareigas ėjo 8 metus. Sie
lojosi dėl Lietuvos okupacijos
ir dažnai sakydavo:
“Mano supratimu, šėtoniška
komunizmo ranka. jau pasiekia
mūsų lietuviškų kolonijų darnią
veiklą ir stengiasi ją išardyti. Ne
jaugi mes nebesugebame atpažin
ti vilko avies kailyje!”
“Karyje” 1972 m. 9 nr. buvo rašy
ta:
“1955 m. rudenį K.L. ėmėsi ini
ciatyvos įsteigti ramovėnų skyrių
Los Angeles mieste. Prieš jį buvo
bandyta organizuoti buvusius ka
rininkus, bet ši veikla greit nu
ščiuvo. Gabus administratorius,
pareigingas K. Liaudanskas suma
niai vadovavo Los Angeles sky
riui beveik 18 metų, kur buvo virš
50 narių. “Ramovės” skyriaus susi
rinkime buvo už nuopelnus išrink
tas garbės nariu”.
K. Liaudanskas gyveno ne sau, o
savo tautai. Jis buvo atviras ir nuo
širdus visiems, su kuriais dirbo
visuomeninį darbą. Kai kildavo
nesutarimų, stengdavosi juos iš
lyginti, kad nenukentėtų visuome
ninė veikla ir nepakenktų lietuvy
bei.
Kaip pensininkas K.L. mėgo žūklavimą. Irlikis, Karuža ir Liau
danskas įsteigė žūklautojų ir me
džiotojų klubą. Buvo įdomu su juo
plaukti laivu į jūrą meškerioti
ir linksmai laisvą laiką praleis
ti. Prie šio trejetuko buvo prisi
jungęs ir pik. J. Andrašūnas. Klu
bas turėjo apie 20 narių, bet mirus
K. Liaudanskui, jis nustojo veikęs.
Po įtempto visuomeninio darbo
sunegalavo K.L. sveikata. Dėl šios
priežasties pasitraukė iš “Ramo
vės” pirmininko pareigų ir kitų
organizacijų veiklos. Jisai buvo
siela ir kūnu atsidavęs visuomeni
nei veiklai, dėlto jam buvo sunku
skirtis su savo artimais ginklo
draugais ir kitais veikėjais. Po
sunkios ligos mirė 1972 m. rugsė
jo 23 d.
Velionis tikėjosi sulaukti Lietu
vos laisvės, bet nesulaukė ir at
sigulė amžinam poilsiui svetimoje
žemėje prie Ramiojo vandenyno
su savo mylima žmonele.

k

Gilių šaknų veikalas ’ J. Jakštas
Vinco Liulevičiaus “Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe"

Dail. ALFONSO DARGIO “Mama”. Jo paveikslų paroda rengiama Toronto
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje spalio 16-17 d.d.

Šalis, kur žmonės
tapo gyvūnais
Anatolijaus Kairio poezijos knyga “Lotofagų šaly”
PIL NAUJOKAITIS

Išeivijos lietuvių teatruose
daugiausia vaidinamų dramų
ir premijuotų romanų auto
rius Anatolijus Kairys rašo
ir eilėraščių. Anksčiau iš
leistos yra šios poezijos žan
ro A. Kairio knygos: “Blaškomi
lapai”
(1946,
Vokietijoje),
“Auksinė sėja” (1954, Ameri
koje), poema apie S. Kudirkos
šuolį į laisvę “Laisvės sona
ta” (1979). Ir štai dabar po
ranka turime 1982 m. išleistą
eilėraščių rinkinį “Latofagų
šaly”.
A. Kairys gilesnes idėjas
yra linkęs išsakyti daugiapras
mių simbolių pasauliu. Toks
jis yra dramose “Palikimas”,
“Šviesa, kuri užsidegė”, “Žrųogus ir tiltas”, “Viščiukų ūkis”,
“Curriculum vitae". Simbolių
gausu ir romanuose. O čia mi
nimo rinkinio net pavadini
mas yra simboliškas. Homero
“Odisėjoje” yra epizodas, kai
Odisėjo jūrininkai, patekę į
skaniais vaisiais ir puikiais
valgiais pertekusią Lotofagų
šalį, užmiršta savo artimuo
sius, užmiršta tėvynę, virsta
kiaulėmis ir kitais gyvuliais.
Ir net pats pasakotojas buvo
atsidūręs užsimiršimo pavoju
je:
Ir užmiršau, kuo aš norėjau būti,
O kuo šioj laimės šaly tapau!
Kai Hermis molio atnešė truputį
Laukų gimtųjų — aš atsigavau ...
(17 psl.)

Ir visai nesunku suvokti, ku
ri šalis lietuviui išeiviui tam
pa Lotofagų šalimi — užsimir
šimo ir visų turėtų idealų at
sižadėjimo šalimi.
Knygoje eilėraščiai surinkti
į keturis skyrius. Pirmasis
skyrius pavadintas “Baladėmis”. Jose daugiausia ir ryš
kinama Lotofagų šalies simbo
lika. Gyvą, dinamišką baladės
ritmą turi simboliais ataustas
“Trojietis”. Lyrinis veikėjas,
stovėdamas prie Nemuno, ma
to žiaurių achajų naikinamą
mylimą Troją. Nors ir daug
kelių pasaulyje yra gyvam iš
likusiam trojiečiui, bet jis
pasirenka Lietuvą:
Vien tave aš rašau ir rašysiu,
Vien tavim Eneida gyva!
Kai sugrįžęs tave pamatysiu,
Tu man būsi — laisva Lietuva!
(15 psl.)

Įdomi baladė “Hefestas”,
kurioje iš miego nubudęs be
vardėje šalyje lyrinis veikė
jas pats ištiesia rankas, kad
dievų kalvis uždėtų grandines:
Ir ištiesiau į jį rankas,
O jis uždėjo grandines .. . (20 psl.)

Atsparumo stoka taip pat
simboliškai išreikšta “Motinos
baladėje”:

čius gyvenimo reiškinius: pa
maldas po atviru dangumi, Jo
nines, vestuves, ateinančius
brolį ir seserį, javų laukus,
duonos brendimą, pavasario
buvimą, žiemos šalčius. Žmo
gus, žiūrėdamas į saulę, pa
sijunta ir pats kyląs, bet gyve
nimas dažniausiai sukasi ra
tu — su laiminčiais ir pralai
mėjusiais (45 psl.).
Šiame skyriuje yra ir dra
minės formos eilėraštis “Gėlė
ir uola” — gėlės pasikalbė
jimas su uola. Mano suprati
mu, šis eilėraštis laikytinas
rinkinio viršūne — ir formos
subtilumu, ir turinio prasmin
gumu. Gėlė auga ant uolos,
iš jos gauna maistą ir užuo
vėją, bet nepatenkinta uolos
šaltumu, nuo jos į žiedus
krintančiu smėliu. Gėlė no
rėtų būti laisva, nepriklau
santi nuo uolos. Uolos žo
džiuose galime išgirsti dau
giaprasmę gyvenimo išmintį
ir tiesą:
Aš saugau tavo grožį —
Ir žemę, tavo dangų.
Ir tavo žiedų brangų.
Žydėjimas ne žaismui skirtas.
O laimės nepažinsi niekados,
Jei nežydėsi ant kietos uolos.
(48 psl.)

Trečiasis skyrius “Dievas ir
tėvynė” turi kelis eilėraš
čius, skirtus Marijos garbei.
Esama ir nostalginių paliktos
tėvynės motyvų (“Amžinas ru
duo”, “Žemės ištikimybė”).
Gražiausias šio skyriaus eilė
raštis yra “Jei būčiau vysku
pas”. Vyskupas ne liūdesį, ne
askezę skelbtų, bet — gyveni
mo džiaugsmą ir vis melstųsi
už savo ganomuosius. Jis liep
tų šokti, bučiuoti žalius van
dens lašus, juoktis, linksmin
tis. Vyskupas sakytų:
Jei būčiau vyskupas,
Aš jums sakyčiau: džiaukitės,
Nes Dievo Evangelija tai jūs!
Ir aš meldžiuos už jus. (57 psl.)

Ketvirtame skyriuje “Strė
lės į niekur” surankiota visko
po truputį. Čia randame ir
kiek piktesnės ironijos (“Dis
cotheque”) ir švelnios nuotai
kos sonetų, kaip:
| mūsų delnus žvaigždės krinta,
Kaip žvaigždės krentame ir mes.
(73 psl.)

Poetas kartais paberia ir
asmeninių pageidavimų, pa
geidavimų “kilnios ir atviros
širdies” ir pats nori prakal
bėti širdimi, pasižada nesa
kyti moralų nei pamokslų:
Aš nesakau moralų nei pamokslų.
Nepageidauju gėrio nei tiesos,
Nesiūlau gražbylystės paradoksų,
Nei ypatingos meilės, amžinos —
(76 psl.)

Eik pakraščiu ir nebandyk prieš
srovę,
Nukelk kepurę pirmas mandagiai.
(27 psl.)

Tai toks suglaustai peržvelg
tas A. Kairio šios knygos eilė
raščių turinys.

Antras skyrius “Tėvas ir mo
tina” nerodo nei tėvo, nei mo
tinos, o tik leidžia lyrikos vei
kėjui stebėti ramiai slenkan

A. Kairys laikosi klasikinės
eilėraščio formos. Gal ir ne
be reikalo įžanginiu eilėraš
čiu kreipiasi į antikinį šviesos

Įvadas
Lietuviams, gimusiems ir
augusiems prieš I D. karą, pali
ko gyvai atmenamas žodis
“Amerika”. Joks kitas užjūrinis kraštas nebuvo taip daž
nai linksniuojamas, kaip šis.
Kalbėta, kaip tas ir tas išva
žiavo į Ameriką, tas ir tas grį
žo iš jos. Retas kaimas nebuvo
turėjęs išvykusių į Ameriką ar
parvykusių iš jos. Tiesa, šių
pastarųjų rečiau pasitaikyda
vo.
Vyravo nuomonė, kad Ameri
ka yra kraštas, kur galima
prasigyventi, užsidirbti pini
gų, bet visiems buvo žinoma,
kad tokios laimės jieškoti
Amerikoje gali tik jauni, nes
tik tokiem pavyksta įsidarbin
ti. Tad ir vykdavo daugiau
sia jauni vyrai (daug mažiau
moterų). Vyrų tarpe buvo dau
giausia vengiančių karinės
prievolės caro armijoje. Jie
išvykdavo į Ameriką negrįž
tamai, nes grįžusiems grės
davo kalėjimo bausmė.
Tokios spindinčios, vilio
jančios Amerikos vaizdas ma
gėjo lietuviams iki I D. ka
ro. Jis nebuvo pakitęs ir po
kariniais laikais, nepriklau
somai Lietuvai besikuriant. Ir
tuo metu daugelis turinčių
Amerikoje šeimos narių ar gi
minių kreipėsi į juos laiš
kais, prašydami paramos. Ne
vienas rašė net perdėtai grau
džius laiškus, skųsdamasis
skurdeiviška pokarine būkle.
Nuo prasidėjusios emigraci
nės srovės mezgėsi santykiai
tarp Lietuvos ir Amerikos
tautiečių. Pradžioje jie bu
vo asmeniniai bei šeimyni
niai. Vyko pasikeitimas laiš
kais. (Kaikurių išeivių laiš
kai buvo “drukavoti”, tariant,
spausdinti ir neraštingųjų
siunčiami). Kai vėliau, maž
daug po 1884 m., atsirado
lietuviškos parapijos ir prie
jų savišalpinės organizacijos,
prasidėjo visuomeniškas san
tykiavimas su senąja tėvyne.
Visuomeniškas santykiavi
mas, t.y. santykiavimas išeiviškos tautos (Amerikoje) su
senąja savo tėvyne vyko plates
niu mastu įsisteigus bendri
nėms organizacijoms, pradžio
je Susivienijimui Lietuvių
Amerikoje (SLA). Abiejų tau
tų dalių santykiavimas pagy
vėjo po 1905 m. Rusijos revo
liucijos, po caro išleisto spa
lio 19 d. manifesto ir beveik
tuo pačiu metu atgautos spau
dos laisvės. Tada ir Lietuvo
je steigėsi kultūrinės bei
visuomeninės
organizacijos,
mokyklos, kurioms pravertė
finansinė amerikiečių parair saulės dievą Apoloną. Ži
noma, A. Kairiui Apolonas tė
ra tik poetinė metafora, rodan
ti jo santykį su senovės klasi
ka. O visdėlto poetas prašo:
Prikelk iš miego mūzas ir kankles.
Skambia strėle paliesk puikuolį
Žodį.
Kiekvieną Raidę muzikos
menu — ... (9 psl.)

Ir tikrai A. Kairys poezijos
puikuolį žodį valdo laisvai.
Jo eilėraščiai sklandus, rit
mingi, neblogai rimuojami.
Ypač žaismingumu pasižymi
trumpi antrojo skyriaus eilė
raščiai. Išraiškos subtilumo
pavyzdžiu tinka kad ir šis ei
lėraštis “Išeinant”:
Ji numirė pačioj vidurdienio
kaitroj.
Jinai, kurią nešiau ant meilės
rankų,
Kaip saulės šviesą, kaip daiktą
brangų.
Po Jos mirties dangus staiga
aptemo,
Pradėjo krist ledai. Kapojo jie
mane,
Kad Jos nepridengiau aš savo
krūtine.

Juoda procesija lėtai nueina.
Aš stoviu nuošaliai ir negaliu
suprasti:
Mane ar Ją jie nunešė užkasti?

Viršelis ir iliustracijos su
kurtos dail. Ados Sutkuvienės.
Muskulingas juodaodis vyras
pakartotas dar tris skyrius
pradedant. Tie piešiniai yra
saviti meno kūrinėliai, tik ka
žin kiek bendro jie turi su
eilėraščiais?
Anatolijus Kairys, LOTOFAGU ŠALY. Eilėraščiai. Išleido
Lietuvių literatūros bičiuliai,
1982 m. (P. O. Box 29060, Chi
cago, Ill. 60629). Išspausdino
M. Morkūno spaustuvė Čikago
je. Iliustracijos dail. Ados
Sutkuvienės. Tiražas 300 egz.,
96 psl., kaina 8 dol.

ma. Jos reikalas dar padidė
jo prasidėjus I D. karui ir
kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai.
Amerikos išeivijos paramai
atsikuriančiai ir net laisvai
Lietuvai skirtas veikalas “Iš
eivijos vaidmuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo darbe”
(1981), kurio autorius yra is
torikas Vincentas Liulevičius.
Autorius, įgudęs istorikas,
ėmėsi jį rašyti gerai pasiruo
šęs ankstesniais darbais. Dar
Vokietijoje stovyklinio gyve
nimo sąlygose buvodamas iš
leido “Senųjų amžių istoriją”
(1946). Tuo pačiu metu, eida
mas tremtinių mokyklų inspek
toriaus pareigas, sumojo or
ganizuoti Vokietijos lietuvių
tremtinių augštesnių mokyklų
istorijos rašymą. Iš paskirų
mokyklų istorijų sudarė vei
kalą “Lietuvių švietimas Vo
kietijoje
1944-1950” (1969).
Tai monumentalus kūrinys po
karinės
lietuvių
išeivijos
kultūrinės veiklos istorijai.
Be to, Vokietijos stovyklinio
gyvenimo laikais V. Liulevi
čius iškilo su labai origina
liu sumanymu, svarbiu mūsų
kultūros istorijai — organi
zuoti Pasaulio Lietuvių Archy
vą. Jis davė jam pradžią —
rinko medžiagą ir atvykęs Či
kagon įsteigė archyvą. Jis
pats tvarkė jį iki 1972 m.
Dėstydamas Čikagos lietu
vių mokyklose istoriją, V.
Liulevičius
įsitikino,
kad
istorijos programos nepritai
kytos šio krašto mokykloms.
Jis sudarė naujas programas
ir parengė joms pritaikytus
4 vadovėlius.
Tad Liulevičius, kaip paty
ręs istorikas pedagogas, ėmė
si rašyti knygą “Išeivijos
vaidmuo”. Kaip jis žengė prie
jos rašymo, gražiai pasisako
pratarmėje. “Dar gyvendamas
Vokietijoje autorius galvojo
atvykęs į Ameriką imtis Ame
rikos lietuvių istorijos ra
šymo”. Dėl susidėjusių gyve
nimo sąlygų to darbo tuojau
imtis negalėjo. Toliau auto
rius pasakoja, kaip iš jo
Pedagoginiame Lituanistikos
Institute skaitytų paskaitų
buvo sudarytas ir išleistas
leidinys “Išeivija Lietuvos
atkūrimo darbe” (1971). Lei
dinys buvo skirtas studentų
reikalams. Toliau autorius
sako: “Pasaulio lietuvių is
torijos entuziastams skati
nant, autorius ryžosi paruoš
ti leidinį ir plačiajai visuo
menei prieinamą. Taip atsira
do ši knyga “Išeivijos vaid
muo nepriklausomos Lietuvos
atkūrimo darbe”.
Kaip iš autoriaus prisipaži
nimo galima spręsti, šis vei
kalas paruoštas skaitytų pa
skaitų pavyzdžiu. Todėl jame
žymus prityrusio pedagogo
dėstomos medžiagos doroji
mas, kuris retuose veikaluose
teužtinkamas. Apie jį verta
skyrium pakalbėti.
Pavyzdinis nuoseklumas
E. Kantas yra pasakęs,
kad nuoseklumas yra didžiau
sia filosofo pareiga. Posa
kis taikytinas ne tik filosofui,
bet ir kiekvienam mokslo dar
buotojui, kuris imasi raštu
dėstyti betkokį dalyką. Kiek
vienam privalu organizuoti
savas mintis tam tikrais pa
grindais, jas suvedant į ko
kią nors, kad ir sudėtingą
vienovę — vieną pagrindinę
mintį.
Mūsų autoriaus vedamoji
mintis nusakyta veikalo ant
rašte. Jis ją suskaldo į ketu
rias dalis. Kiekviena jų su
skirstoma į kelias temas.
Kiekviena tema pažymima di
džiąja raide alfabetine eile.
Kaikurioms temoms duodamos
gan
įmantrios
antraštės,
k. a. “Rūpesčiai nesibaigia”,
“Tautinio subrendimo pažy
miai”, “Lietuvių tauta dar
nemirusi”, “Ryžtas didėja”.
Kiekviena tema turi po ke
lis skyrius, sužymėtus skait
menimis. Beveik kiekvieno
skyriaus dėstomi dalykai dar
smulkinami, pažymint jų da
lis mažosiomis raidėmis taip
pat alfabetine eile. Kaikurios smulkmeniškos dalys tu
ri jų turinį atitinkančias
antraštes, pvz. “Atsiliepė į
SOS šauksmą”, "Atsiminė sa
vųjų vargą”, “Užmiršti nuo
pelnai”.

Trumpa turinio apžvalga
Kaip minėta, veikalas su
skirstytas į keturias dalis. Pir

moji pavadinta: “Išeivija Lie
tuvos garsinimo darbe”. Ji pra
dedama nuo Kražių įvykių
1893 m., kur kražiečiai susi
kovė su rusų žandarais, ban
džiusiais uždaryti benedikti
nų vienuolyną ir šventovę.
Autorius vaizduoja ne tiek įvy
kius Kražiuose, kiek jų atgar
sius Amerikos lietuviuose.
Minima žinoma kun. J. Žiliaus
parašyta knygutė “Kražių sker
dynės”. Gaila, nepateiktas jos
turinys.
Šioje dalyje aprašomos lietu
vių parodos nuo pirmosios Pa
ryžiuje 1900 m. iki paskuti
nės Niujorke 1939 m. Toliau ei
nama prie informacijos biurų,
kur ypač iškeliami J. Gabrio
nuopelnai. Taip prieinama
prie Didžiojo karo, pokari
nių ir nepriklausomybės lai
kų. Gan smulkiai išdėstytos
prezidento Wilsono ir popie
žiaus Benedikto XV leistos
Lietuvių Dienos. Laisvės var
pas, parašų rinkimas Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimui,
transatlantiniai
skridimai, krepšinio rungty
nės — tai vis plačiai aptarti
dalykai.
Paskutiniame pirmos dalies
skyriuje kalbama apie Lietu
vos himną ir vėliavą. Šiam
skyriui duota atitinkama ant
raštė: “Tautinio subrendimo
pažymiai”. Gal autorius šia
antrašte norėjo pabrėžti, kad
tauta jau buvo subrendusi vals
tybingumui, jeigu jai prireikė
himno ir vėliavos. Apie himną
trumpai užsimenama, bet vė
liavai skirįama ištisa studijėlė. Suregistruota daugybė
pasiūlymų, ypač Amerikoje,
Lietuvoje ir Rusijoje, dėl vė
liavos spalvų, jų derinimo.
Skaitytojas
gali
įsitikinti,
jog nemažai bandyta ir galvo
ta, kol nustatyta valstybinė
mūsų trispalvė.
Antroji dalis pavadinta “Iš
eivijos politinė veikla Lietu
vos labui”. Ji suskirstyta į še
šias temas, pažymėtas didžio
siomis raidėmis. Pradedama
nuo Napoleono laikų, trumpai
aprašomi 1831, 1863 metų su
kilimai ir einama prie 1905
m. Rusijos sukilimo, jo atgar
sio Lietuvoje ir Amerikoje.
Po trumpo pavaizdavimo Vil
niaus seimo pereinama prie
Amerikos ir čia į seimų ap
rašus Įterpiamos rinktos au
kos revoliucijai ir jos vei
kėjams. Šiuo atveju neaplen
kiama ir viena smulkmena,
galbūt
autoriaus
užrašyta
kaip būdinga Kauno gyvenimo
sąlygoms apie 1920 metus,
nors ji pašalinė dėstomajam
dalykui. Amerikiečių suda
rytas Tautos Fondas pasiun
tė Pr. Dovydaičiui suaukotų
$240 namui pasistatyti, kai
jis turėjo palikti jo kaip “Sau
lės” gimnazijos direktoriaus
naudotą butą (p. 92).
Aprašęs 1906 m. pirmą poli
tinį seimą ir tais pat metais
šauktą katalikų kongresą, au
torius pereina prie Didžiojo
karo laikų ir juos pradeda
nuo bereikšmės atstovo Yčo
kalbos “dūmoje” ir vadinamos
gintarinės deklaracijos, įteik
tos Vilniaus lietuvių vyriau
siam Rusijos karo vadui. Pa
vaizduojami du 1914 m. gale
šaukti lietuvių seimai ir jų
pradėti fondai. Apie juos ra
šoma pagrindinai, duodamos
stropiai
surinktos statisti
nės žinios, nurodoma, kaip ir
kam surinkti pinigai buvo pa
naudojami.
Antrosios dalies ketvirtoji
tema pažymėta taiklia antraš
te “Visi ruošiasi”. Čia pasa
kojama, kaip lietuviai karo
pradžioje organizavosi Vil
niuje, Rusijoje ir Amerikoje.
Išvardijama paeiliui apie 15
su viršum konferencijų tarp
1915 ir 1917 metų, šauktų įvai
riuose kraštuose. Kaikurios
jų buvo tokios nežymios, kad
kitur jos nė neminėtos, kaip
pvz.
slaptos konferencijos
Maskvoje ir Petrapilyje 1917
m. pradžioje.
Konferencijų “bangą” tę
siant, prieinama prie Vil
niaus konferencijos 1917.IX.
17-22. Ji pavaizduojama kaip
viena iš prieš ją buvusių
konferencijų, nesiejant su
pakitėjusia padėtimi Rytų Eu
ropoje (Rusijos 1917 m. vasa
rio revoliucija) ir nepažymint
išskirtinės jos reikšmės atei
čiai. Juk ši Vilniaus konfe
rencija laikytina nepriklau
somos Lietuvos pradmeniu.
(Bus daugiau)
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B TOMĖJE VEIKLOJE
Dail. Viktoras Vizgirda savo
tapybos darbų ir vitražų parodų
rugpjūčio 28 — rugsėjo 5 d.d. su
rengė Odine galerijoje. Osterville,
Mass. Parodos leidinėlin buvo
įjungti JAV spaudos atsiliepimai
apie V. Vizgirdos kūrybą, vieno
jo kūrinio reprodukcija.

Čikagietis kompoz. Darius La
pinskas organizuoja kamerinės

operos bendrovę “Chicago Cham
ber Opera Company". Repertuaran bus įtrauktos naujai apipavi
dalintos senosios klasikinės ir
šiuolaikinės operos. Numatyta
ir paties D. Lapinsko operos
“Amadar” premjera.
Dail. J. Palaitienė savo tapy
bos darbų parodų rugpjūčio 24
— rugsėjo 9 d.d. surengė Sydnėjaus Hoidswortho meno galerijo
je, Australijoje.
Dail. Kazys Varnelis, gyvenan
tis Stockbridge, Mass., turi su
telkęs gausų senosios Lietuvos
žemėlapių rinkinį, daug senų ori
ginalių knygų apie Lietuvą, meno
kūrinių, turtingą lituanistikos bib
lioteką. Ypač vertingas yra inkunabulų rinkinys. Dail. K. Varnelį
rugsėjo 3-4 d.d. aplankė genera
linis Lietuvos konsulas Anicetas
Simutis ir skulptorius Vytautas
Kašuba, norėję susipažinti su
tais sutelktais turtais.

Dramos aktorė K. Dauguvietytė-Sniukštienė, gyvenanti Austra

lijos Sydnėjuje, šiemet švenčia
dvigubą sukaktį — amžiaus septy
niasdešimtmetį ir sceninės veik
los penkiasdešimtmetį. Ji yra gi
musi Petrapilyje, baigusi Kauno
dramos teatro studiją,.kur jos mo
kytojais buvo tėvas B. Dauguvie
tis, K. Glinskis, A. Sutkus, A.
Oleka-Žilinskas, M. Čechovas.
Debiutavo 1932 m. pjesėje “Pir
mas skambutis”. Oficialiai aktore
buvo priimta 1934 m. Kauno teat
re jai teko vaidinti tokiuose vei
kaluose, kaip K. Inčiūros “Vin
cas Kudirka”, P. Vaičiūno “Nau
jieji žmonės”, “Prisikėlimas”,
J. Petrulio “Prieš srovę”. Nuo
1940 m. dirbo Vilniaus dramos
teatre. Pasitraukusi Vokietijon,
1944 m. su lietuvių jaunimo gru
pe pastatė K. Binkio “Atžalyną"
Neumuensteryje. 1946 m. įsijun
gė į H. Kačinsko vadovaujamą lie
tuvių teatrą Augsburge. Atvykusi
Australijon 1949 m., atliko atei
vės motinos vaidmenį filme “No
Strangers Here”. Nenuilstamai
dirba saviveikliniame Sydnėjaus
lietuvių teatre “Atžala”, kuris bu
vo įsteigtas 1955 m., kaip režisorė ir aktorė. K. DauguvietytėsŠniukštienės sukaktį “Atžalos”
teatras žada paminėti Tennessee
Williams dramos “Staiga praėju
sią vasarą” spektakliu spalio 31
d. Lietuvių Klube.
Knygą “Lietuviai menininkai
plačiam pasauly” rašo buvęs Kau

no dramos teatro aktorius Kazys
Vasiliauskas. Ji žada būti labai
plačios apimties. Autorius jon
nori įjungti operos bei operetės
dainininkus, baleto šokėjus, ki
tus solistus dainininkus, instru
mentalistus, kompozitorius, diri
gentus, muzikus, vargonininkus,
chorus, tautinių šokių grupes bei
jų vadovus, dailininkus, fotogra
fus, tautodailės kūrėjus, lietuviš
kas radijo valandėles su jų vedė
jais, net ir lietuviškus šokių or
kestrėlius. Autorius laukia me
džiagos ne tik apie gyvus, bet ir
mirusius menininkus. Ją juos paži
nę asmenys arba patys menininkai
prašomi siųsti šiuo adresu: Ka
zys Vasiliauskas, 7127 Hcathfield Rd., Baltimore, Maryland
21212, USA.
Akademinio lygio Maironio
minėjimą Australijos lietuviams

rugpjūčio 8 d. Lietuvių Namuose
surengė ALB Adelaidės apylinkės
valdyba. įvadinį žodį tarė valdy
bos narys kultūros reikalams V.
Vosylius. Skambančių varpų ir A.
Rainio deklamacijos fone buvo
uždegtos žvakės prie Maironio
portreto. Gerai paruoštą paskai
tą apie Maironio kūrybą ir jos
reikšmę Lietuvai skaitė Pranas
Pusdešris. Jų tos kūrybos pavyz
džiais papildė Maironio eilėraš
čius deklamavę vietiniai aktoriai
— B. Rainys, N. Skidzcvičius. R.
Pranckūnaitė. Choras “Lituania”,
vadovaujamas sol. G. Vasiliaus
kienės, programon įsijungė dai
nomis, kurioms kompozitoriai bu
vo panaudoję Maironio eilėraš
čius — “Lietuva brangi”, “Kur
lygūs laukai”, “Kur bėga Šešu
pė”, “Vasaros naktys” ir “Jauni
mo giesmė”. Padėkos žodį aka
demijos dalyviams ir programos
atlikėjams tarė ALB Adelaidės
apylinkės valdybos pirm. Č. Zamoiskis.

Fizikos teoretikas prof. dr.
Adolfas Jucys, Lietuvių Mokslų

Akademijos narys, miręs Vilniuje
1974 m. vasario 4 d., buvo pagerb
tas jo atminimui skirta lenta prie
Karių gatvės namo nr. 7, kuriame
jam teko gyvento ilgus metus.
Lentos atidengimo iškilmėje kal
bėjo — Lietuvos Mokslų Aka
demijos pirm. J. Matulis, jos fi
zikos instituto direktoriaus pa
vaduotojas Z. Rudzikas, Vilniaus
universiteto fizikos fakulteto de
kanas A. Bandzaitis, augštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo min.
H. Zabulis.
Vilniaus jaunimo teatras sezo
no pradžiai susilaukė naujų pa
talpų pertvarkytuose senuosiuo
se Oginskių rūmuose. Direkto
riaus Algimanto Liaškaus prane
šimu, projektus paruošė archi
tektai — A. Kunigėlis, R. Čibi
raitė ir V. Stepulienė. Jiems tal
kino rūmų išsaugojimu susirūpinę
paminklų restauravimo tresto
specialistai. Naujasis teatras nėra
didelis. Pagrindinė jo salė su bal
konais turi tik 450 vietų, nedidelė
scena yra aprūpinta besisukančiu
ratu, gera vengriška garso apara
tūra muzikiniams spektakliams,
įrengta ir moderni įrašų studija,
skirta P. Keblio vadovaujamam
teatro aktorių vokaliniam-instrumentiniam ansambliui. Baigiama
įrengti ir mažoji 100 vietų salė.
Rūmų teritorijoje yra du gražūs
kiemai. Erdviame kieme su fon
tanu galės pasivaikščioti žiūro
vai. Puiki akustika yra mažaja
me kieme, apsuptame augštų,
griežtų linijų sienos. Jis labai tiks
poezijos spektakliams. Planus
teatro vidaus papuošimui paruošė
V. Gabriūnas. Centrinį priesalį nuskaidrina R. Dalinkevičiaus
freskos, keramikės M. Kiauleikytės veidrodžiai. Dekoratyvinius
bei meninius vitražus pirmam ir
antram augštui sukūrė B. Bružas.
Visą antro augšto priesalio sieną
papuoš M. Šimelio gobelenas. Rū
mų pertvarkymas teatrui dar nė
ra visiškai užbaigtas. Tad šį se
zoną bus vaidinama ir senajame
pastate Dr. J. Basanavičiaus gat
vėje. Tas pastatas dabar yra lai
komas Vilniaus jaunimo teatro
skyriumi. Jame numatoma turėti
premjeras, kas mėnesį apie 10
spektaklių suaugusiems ir vaikams.
Jin taipgi bus įsileisti gastroliuo
jantys teatrai. į teatro planus yra
įtraukta G. Kanovičiaus paruošta
G. Aitmatovo romano “Ir diena
kaip amžinybė” inscenizacija.
Šiuo spektakliu rūpinasi vyr. rež.
D. Tamulevičiūtė su rež. E. Ne
krošium, dail. A. Jacovskiu. Vyr.
rež. D. Tamulevičiūtės taipgi lau
kia V. Rozovo pjesės “Berniukai”
premjera, kuriai jis panaudojo F.
Dostojevskio romaną “Broliai
Karamazovai”, rež. E. Nekrošiaus
— A. Čechovo “Dėdė Vania”.
Reperturan žadama įjungti ir leningradietės L. Rzumovskajos
pjesę “Brangioji mokytoja”, na
grinėjančią paauglių problemas.
Vilniaus filharmonija savo 42-j į
koncertinį sezoną pradėjo rugsė
jo 4-5 d.d., surengdama tris va
karus, skirtus W. A. Mozarto, G.
Pergolesio, A. Vivaldžio kūri
niams. Atlikėjų gretoms pri
klausė: S. Sondeckio Lietuvos
kamerinis orkestras, kamerinis
Maskvos choras su savo vadovu
V. Mininu, dainininkės — Leni
no premijos, laureatė Jelena Ob
razcovą, turinti sutartį su Mila
no La Scalos opera, ir M. Glinkos konkurso laureatė Natalija
Gerasimova. W. A. Mozartui at
stovavo jo trijų dalių “Salzburgo simfonija”, motetas “Exultate, jubilate”, “Didžioji litanija”,
G. Pergolesiui — “Stabat Mater”,
A. Vivaldžiui — dvi jo simfoni
jos, koncertas fleitai, obojui ir
styginiam orkestrui (solistai —
fleitistas V. Gelgotas ir obojistas
E. Pilčiauskas), “Gloria” solis
tams, chorui ir styginiam orkes
trui. Šį sezoną Vilniaus filharmo
nija koncertų ciklais paminės 200tąsias N. Paganinio ir 150-tąsias
J. Brahmso gimimo metines. Nau
jas koncertines programas paruoš
visi kameriniai Vilniaus filharmo
nijos ansambliai, pianistai — M.
Rubackytė, P. Stravinskas, J. Karnavičius, B. Vainiūnaitė, smui
kininkai — R. Katilius ir E. Pau
lauskas, klarnetistas A. Budrys,
dainininkai — N. Ambrazaitytė,
G. Kaukaitė, R. Maciūtė, V. No
reika, D. Sadauskas, A. Čiplys.
Solinius koncertus surengs pianis
tai A. Dvarionaitė ir R. Butvilas,
violončelistas A. Šivickis, flei
tistas V. Gelgotas, dainininkai —
I. Milkevičiūtė, V. Kuprys ir J.
Malikonis. Tuos koncertus papil
dys atskiri vargonininkų pasiro
dymai.
V. Kst.

8 psi.
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Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN & CO.
REAL ESTATE

STEPHEN DR. IR BARRY RD., gražus, dvieju miegamųjų vienaaugštis; užbaigtas rūsys, centrinis vėsinimas, privatus įvažiavi
mas; Prašoma kaina —$89,900.

HIGH PARK-RONCESVALLES, 9 kambarių namas, naujas šil
dymas, stogas ir 1.1.; dvigubas garažas. Prašoma kaina-$119,900.
ROYAL YORK-BLOOR, šešių kambarių vienaaugštis; užbaigtas
rūsys, dvi prausyklos garažas su privačiu įvažiavimu, gražus
kiemas. Prašoma kaina — $129,900.
SWANSEA, puikus septynių kambarių namas, maždaug 12 me
tų senumo; užbaigtas rūsys su baru; garažas su privačiu įvažia
vimu, gražus kiemas su vaismedžiais; viena skola iš 14%.
LAMBTON SQ., trijų miegamųjų kambarių butas bendranamyje
(condominium); dvi prausyklos, skalbykla bute, didžiulis balko
nas. Prašoma kaina — $89,500.
BLOOR-RUNNYMEDE rajone gražus šešių kambarių namas,
plius nepilnai užbaigtas šeimos kambarys (family room) su
išėjimu į kiemų; kedrinė veranda I-me augšte, skalbykla II-me
augšte; garažas su šoniniu įvažiavimu. Prašoma kaina-$119,900.

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

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
Pirmadieniais
Antradieniais

90 dienų termin. indėlius .... 12 %
180-185 d. termin. ind.......... 12 %
term, indėlius 1 metų......... 121/2%
pensijų s-tą............................ 12 %
spec. taup. s-tą.................... 11
%
taupomąją s-tą..................... 11 %
depozitų-čekių s-tą................. 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .................... 18 %
mortgičius nuo.................... 163/«%

10-3
10-3

Trečiadieniais uždaryta

10-8
Ketvirtadieniais
10-8
Penktadieniais
9-1
Šeštadieniais
Sekmadieniais 9.30-1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamos įvairias sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_

2239 Bloor Street West.

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

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

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 "LOTTAR1O" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERJ)

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
*
*
*
*

296 Brock Avenue
_ , _
(Tarp Dundas ir College)
TelefORŪS 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt.
Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE -KET
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
(2537 Wharton Way, Mississauga, L4X 2A8, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way, Wharton Glen gatve
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

ALDONA TAUTKEVICIŪTĖ ir ANTANAS SERGANTIS po sutuoktuvių
prie triaugščio raguolio Toronte

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

pagreitinti. Pasak jo, ši atsa
komybė tenka ne unijai, o paš
to vadovybei, Jeigu norima
siuntas greičiau pristatyti,
reikia samdyti daugiau tar
nautojų. Apie normalių darbo
valandų pertvarkymą J. C. Parrotas nenori nė girdėti. To
kiose aplinkybėse įsipareigo
tas metinio $660 deficito pa
šalinimas pasidaro neįmano
mas. Šia proga prisimintina,
kad JAV paštas šiais metais
tikisi susilaukti $662 milijo
no pelno, nors jo paslaugos
yra gerokai pigesnės. Vieti
niams laiškams užtenka 20
centų ženkliuko, o Kanado
je tokio laiško pasiuntimas
kainuoja 30 centų. Gerokai
brangesnis kanadiečiams yra
ir laiškų pasiuntimas užsie
nin. Net ir į JAV dabar reikia
35 centų, kai tuo tarpu anks
čiau buvo taikomas vietinių
laiškų tarifas. M. Warrenas pri
sipažino, kad deficitą galbūt
teks sumažinti kaikurių paš
to tarnautojų atleidimu. Spau
doje kalbama, kad atleidimas
gali paliesti apie 1.500 tarnau
tojų. M. Warrenas atsisakė tą
skaičių patvirtinti ar atmes
ti, bet jis pabrėžė, kad šis rei
kalas yra svarstomas ir bus
paskelbtas vėliau.
Kanados ministeris pirm. P.
E. Trudeau antrą kartą per
tvarkė savo ministerių kabine
tą. Ministerijų pakeitimas šį
sykį palietė 13 ministerių, bet
į jas neįjungė naujų žmonių.
Tai turbūt bus atlikta trečia
me kabineto pertvarkyme, ku
ris numatomas 1983 m. pradžio
je. Nepaliesti liko silpniau
sieji ministerial, kaikurie pa
darę neapgalvotų išsišokimų,
žalingų vyriausybei. Antrą
jį kabineto pakeitimą spauda
teisingai laiko tik veteranų
pergrupavimu naujiem užda
viniam. Komentatorių nuomo
ne, didesnės reikšmės teturi
D. Johnstono perkėlimas iš
valdžios tarnautojų finansus
tvarkančios iždo tarybos į eko
nominio vystymosi ministeri
ją ir E. Lumley paaugštinimas
iš tarptautinės prekybos į pra
monės ir prekybos ministerius. Jiedu yra nuosaikesnių
pažiūrų žmonės, labiau pri
imtini verslininkams bei ka
pitalo investuotojams. Tauti
nės ekonomijos šalininkas H.
Gray, vadovavęs pramonės ir
prekybos ministerijai, atsidū
rė didesnės įtakos neturin
čioje iždo taryboje. Užsienio
investacijas tvarkančią FIRA
agentūrą iš jo perėmė mažes
nius suvaržymus mėgstantis E.
Lumley. FIRA agentūra pa
prastai patvirtindavo užsie
niečių steigiamas naujas bend
roves arba perėmimą senų, bet
užsienio kapitalo atstovus er
zindavo ilga procedūra, kuri
dabar greičiausiai bus sutrum
pinta. Pats. P. E. Trudeau bet
gi teigia, kad esminių pakei
timų ekonomijos bei užsienio
investacijų srityse nebus pa
daryta. Naujieji ministerial
tik atneš naujos energijos į
dabar vykstančią kovą ekono
mijos frontuose.

Princo Edvardo salos parla
mento rinkimus vėl laimėjo
konservatoriai su savo naujuo
ju vadu James Lee, pakeitusiu
iš politikos pasitraukusį A.
MacLeaną. Šioje provincijoje
yra 16 rinkiminių apylinkių,
kiekvienoje išrenkama po du
provincinio parlamento atsto
vus. Parlamentan buvo išrink
ti 22 konservatoriai, 10 libera
lų. Balsuotojų nuošimtis be

veik nepasikeitė nuo 1979 m.
rinkimų, kuriuos taip pat lai
mėjo konservatoriai. Libera
lai irgi turėjo naują vadą J.
Ghizą, rinkiminėje kovoje įvei
kusį konservatorių vyriausy
bės energijos išteklių ministerį B. Clarką. J. Ghizo prana
šautas liberalų grįžimas val
džion nepasitvirtino. Komen
tatoriai daro jau anksčiau pa
skelbtą išvadą, kad provinci
niai liberalai dabar niekur ne
gali laimėti rinkimų dėl Kana
dos liberalų partijos sumažė
jusio populiarumo. Vieninte
lė liberalų vyriausybė yra tik
Otavoje. Iš visų provincijų li
beralai buvo išstumti. Princo
Edvardų saloje nieko nepešė
ir trys NDP socialistų kandi
datai. Jie visi pralaimėjo,
įskaitant net ir jų vadą D.
Burkę.
Lenkijos katalikų primas
arkiv. J. Glempas, pakviestas
kardinolo G. E. Carterio, lie
pos 18 d. lankysis Toronte.
Spalio 10 d. jis žada dalyvau
ti kun. M. Kolbės paskelbimo
šventuoju iškilmėse Vatikane,
o spalio 13 d. atskristi į JAV.
Toronte viešės tik vieną dieną.
Čia jis laikys naujam šventa
jam skirtas Mišias Šv. Mykolo
katedroje, kuriose dalyvaus
apie 2.000 lenkų ir kviestinių
svečių. Kun. M. Kolbė nacių
koncentracijos stovykloje iš
gelbėjo mirti pasmerktą šei
mos tėvą, turėjusį kelis vai
kus, pasisiūlydamas mirti jo
vietoje. Buvo numarintas ilgo
kai trukusiu badu.
Kanados vyriausybė nutarė
Igoriui Guzenkai mokėtą fi
nansinę paramą pratęsti jo
našlei Svetlanai iki jos gyvos
galvos. Pokario metais I. Guzenka, dirbęs Sovietų Sąjun
gos ambasadoje pabėgo iš jos
su žmona ir slaptais dokumen
tais, atskleidžiančiais sovie
tų šnipus Kanadoje. Jo dėka
buvo likviduotas šnipų tink
las, nuteisti net kaikurie ka
nadiečiai. L Guzenka, sirgęs
cukralige, mirė š. m. birželio
mėnesį. Jį, pakeitusį tapaty
bės dokumentus, slapstė ir glo
bojo RCMP pareigūnai. Šalpos
pratęsimą Svetlanai Guzenkienei pranešė Kanados kalėji
mų ir RCMP policijos reikalus
tvarkantis min. R. Kaplanas.
Esą ji ir toliau gaus regulia
rius jos vyrui skirtus čekius,
padidintus pagal pragyvenimo
pabrangimo nuošimtį. Jis bet
gi atsisakė atskleisti tų čekių
vertę. Velionis L Guzenka, nu
siskųsdavo, kad pašalpa jam
nevisada būdavo duodama ir
kad ji nebuvo pakankama užtinkrintam pragyvenimui.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles A ve.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Veiklos metų pradžios iškilmė
įvyko rugsėjo 26 d. Prisikėlimo
par. patalpose. Mišias atnašavo
kun. L. Januška ir svečias kun. A.
Saulaitis. Po Mišių Parodų salėje
buvo suruošta agapė. Dr. O. Gus
tainienė tarė sveikinimo žodį,
pristatė šių metų moksleivių val
dybą, globėją Ž. Vaičiūnienę, pain
formavo, kad Ramunė Stravinskaitė ir Snieguolė Underytė globos
jaunius, o Violeta Slivinskaitė,
talkininama Bernadetos Abromai
tytės, sutiko rūpintis jaunučiais.
Visiems buvo palinkėta darbingų
ateitininkiškų metų. Naujai at
vykusi į Torontą Lietuvių Vaikų
Namų vedėja sesuo Margarita pa
sveikino susirinkusius. Buvo pris
tatyta viešnia iš Klevelando —
moksleivių globėja Nijolė Balčiū
nienė. Sugiedojus ateitininkų
himną, visi vaišinosi tėvų komi
teto parūpintais skanėstais.
Studentai po agapės susirin
ko pasiskirstyti pareigomis (ne
reikėjo rinkimų — pareigomis
pasiskirstė esamieji): pirm. Rūta
Girdauskaitė, vicepirm. Natalija
SHvinskaitė, sekretoriai ir kores
pondentai — Vitas Birgelis ir Ona
Jurėnaitė, ižd. Rita Vingelytė, fo
tografas —- Algis Rašymas; Giedrė
Čepaitytė tvarkys rekolekcijas,
Virgutė Rūkaitė — kalėdinius at
virukus, Antanas Rašymas ir Da
na Petkevičiūtė — informaciją
(seks spaudą ir narius informuos
ką ir kaip kiti veikia).
Sveikinam Viliją ir Dalytę Dobilaites, įsijungusias į jaunučių
gretas.
Nuoširdžiai dėkojame B. Pabedinskienei už $20 auką ateitininkiškai veiklai. Taip pat nuošir
džiai dėkojame sės. Ignei, išva
žiavusiai iš Toronto, už visokerio
pą pagalbą Toronto ateitininkams
per eilę metų. Sėkmės naujose
pareigose.
Į Čikagą spalio 15-17 d.! Įvyks
akademinis “Ateities” savaitgalis.
Penktadienio vakaronės tema:
“Dabarties Lietuva išeivijos ra
šytojų kūryboje.” Šeštadienio ir
sekmadienio paskaitos: dr. S. Su
žiedėlis — “Ateities Lietuvos san
tvarka pogrindžio spaudoje ir jos
palyginimas su Vakarų pasauly
je vyraujančiomis sistemomis”;
kun. A. Saulaitis — “Kronikos
autorių prielaidos apie pasau
linę ir vietinę Bažnyčią, pasau
liečių atsakomybę ir dvasininkų
vaidmenį”; dr. A. Idzelis — “Po
grindžio spaudos pažiūra į išei
vijos veiklą”; dr. A. Norvilas —
“Religijos persekiojimo psicholo
giniai bruožai”; kun. dr. J. Šarauskas vodovaus simpoziumui te
ma: “Politiniai pogrindžio spau
dos aspektai”.
Savaitgalio tikslas — informaci
ja, analizė, reakcija ir pagerbi
mas Lietuvos pogrindžio leidinių
“Kronikos” 10-mečio proga. L. U.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus sporto rūmuose įvyko
sąjunginių profsąjungų vyrų krep
šinio pirmenybės, kuriose varžė
si aštuonios augščiausios lygos
komandos. Jų eilėse buvo Kauno
“Žalgiris” ir Vilniaus “Statyba”.
Medalius pasiskirstė trys koman
dos, turėjusios po penkias per
gales, pasinaudodamos geriau
siais tarpusavio kovų rezultatais.
Aukso medalis teko Minsko RT1,
sidabro — kauniečių “Žal
giriui”, bronzos — Taškento “Uni
versitetui”. Ketvirtoji vieta te
ko Talino “Kalevui”, penktoji —
Rygos VEF’ komandai, šeštoji Ki
jevo “Strojiteliui”, septintoji —
Vilniaus “Statybai”, aštuntoji
— Maskvos “Almazui”. Visų augš
čiausios lygos vyrų krepšinio ko
mandų 50-tosios pirmenybės pra
sidėjo rugsėjo 30 d. Vyr. trenerio
Vlado Garaso pranešimu, “Žalgi
rio” krepšininkai šįkart žada siek
ti medalių, bet jiems problemą
sudaro nepakankamas pasiruoši
mas, nes trys žaidėjai buvo įjung
ti į Sovietų Sąjungos rinktinę,
kuri laimėjo pasaulio pirmeny
bes Kolumbijoje. Dėl jų išvykos
“Žalgirio” komanda negalėjo pa
ruošti su nauja taktika susietų
derinių. Vilniaus “Statyba” vis
dar priklauso silpniausių koman
dų grupei.
Burlenčių maratonu pavadin
tas plaukimas iš Nidos į Ventės
ragą ir atgal Nidon susilaukė 22
buriuotojų. Jiems teko susidurti
su vėjo pasikeitimais ir net mig
la, kuriai įveikti reikėjo kompa
so. Lenktynes laimėjo Kauno me
dicinos instituto pirmo kurso stu
dentas Tomas Kazakevičius, Ni
don sugrįžęs per 3 vai. 15 min. Se
kančios dvi vietos teko klaipėdie
čiams studentams: II — Valdui Če
poniui, III — Raimondui Pucevičiui. Jiems medalius ir ąžuolų
lapų vainikus įteikė burlenčių
maratoną suorganizavusio kaunie
čių žurnalo “Nemunas” vyr. red.
Laimonas Inis.
Meninės
gimnastikos
taurės
varžybose Leningrade daugiako
vės čempijone tapo I. Devina iš
Pamaskvės. Trečia ir ketvirta vie
tomis pasidalijo vilnietė Dalia
Kutkaitė ir taškentietė V. Zari
pova. Individualių varžybų prati
me su kaspinu D. Kaukaitė užėmė
1 vietą, su šokdyne — III. Po šių
varžybų sudaryton Sovietų Sąjun
gos gimnasčių rinktinėn pateko ir
D. Kutkaitė.

telefonais. Draugovių sueigos jau
pradėtos.
• Skautiškas ačiū KL Fondui,
parėmusiam “Skautų Aidą” $100.
• A. a. Aldonos ŠarūnienėsYčienės atminimui LS Fondui au
kojo po $20 — K. Budrevičius, R.
Namikas, V. Sendžikas ir L.G.R.A.
Kalinauskai. LS Fondo atstovas
Kanadai — v.s. VI. Morkūnas.
• Sveikiname sutuoktuvių pro
ga: Giedrę Vasiliauskaitę, Gailę
Mažeikaitę, Algį Kairį ir jų vyrus
— žmonas. Skautybėje rastą ki
birkštėlę teįpučia gyvenimo vėjai,
kad būtų šviesu ir džiaugsminga.
Č.S.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto vadovės:
tunt. v.s. L. Gvildienė, tel. 439-7888;
pav. ps. Asta Saplienė, tel. 9250090; jaun. skaučių draugininke
— Asta Šernaitė, tel. 823-4768;
skaučių —Judita Melnykaitė, tel.
763-2406; prityr. skaučių (14-16 m.)
— Rita Paulauskaitė, tel. 532-4365;
vyr. skaučių — Silvija Saplienė,
tel. 651-3982; jūr. skaučių — Vi
da Šernaitė, tel. 823-4768; jūrų
gintarių — Vaida Stirbytė, tel.
769-3837; vyr. skaučių “Birutės”
dr-kė — A. Škėmienė, tel. 532-2078;
ižd. — s. D. Keršienė, tel. 7625521; tiekimo sk. — s. P. Saplie
nė, tel. 654-9052; tautodailės instr.
— B. Batraks, tel. 271-1640. Mergai
tės, norinčios įsijungti į skaučių
eiles, tepaskambina atitinkamais

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

A.E.LePAGE, n . Tni
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Dahnda,

b.a.

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

* Nemokamas namo įkainojimas *
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)
Tel.:

1576 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namų:

537-3431
494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonai 1-727-3776, 1-727-9161
IT Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mortgičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir

skolinkis

PARAMA

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
12 % už 90 dienų term, indei.
12 % už 6 mėn. term, indėlius
121/z% už 1 m. term indėlius
12 % už pensijų planą
12 % už namų planą
11
% už specialią taup. s-tą
11
% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

=
IMA:
=
= už asmenines
= paskolas nuo........ 18
=

%

= uz mortgičius
E nuo.......................... 16 M/o
=

AKTYVAI virš 31 milijono 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,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

ir

532-1149

M6P 1A6

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, --------------------- ------------------------Etobicoke, Ont. M8W 3R3
Telefonas 252-8863

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
J<>nay'č'oi

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

Te|. 533.5454
----------— ■ —---------

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
suomeninį darbą, geriau nesitikėk
pripažinimo ar padėkos, nes susi
lauksi tik jai kritikos, kaikada
net ir spygliuotos.
Kad Aloyzo Astravo patirta nuo
skauda nėra iš piršto išlaužta,
liudija ši ištrauka iš rašto, rašyto
Kunigų Vienybės pirmininko kuri.
Alberto Kontauto (1980 m. gruo
džio 21 d.) JAV LB pirmininkui
Vytautaui Kutkui: “.. . dėl Lie
tuviškos Parapijos Metų paskel
bimo ir tų metų visos eigos pravedimo Kunigų Vienybė iš esmės
pritaria Aloyzo Astravo prelimi
nariniams pasiūlymams, kuriuos
jis išdėstė jums rašytame laiške
ir to laiško kopiją man įteikė .. .
Kunigų Vienybė taip pat pritaria
Aloyzo Astravo pasiūlymui dėl
LPM vykdomosios komisijos suda
rymo . ..” Tas pats kun. A. Kontautas (1981 m. vasario 3 d.) rašo
pirm. V. Kutkui: “... visapusiš
kai remti JAV Lietuvių Bend
ruomenės iškeltą Lietuviškos Pa
rapijos Metų paskelbimo mintį. ..”
Čia kažkodėl pats Kunigų Vieny
bės pirmininkas remia LB iškeltą
mintį.
To viso susirašinėjimo kopijos
yra išsiuntinėtos visiems pasi
rašiusiems LPM atsišaukimą, kun.
K. Žemaičiui, N. Balčiūnienei, V.
Kamantui, J. Daniui, kun. Pr. Gai
dai, V. Izbickui, Br. Kvikliui ir
Al. Astašaičiui. Vadinasi, yra visa
eilė galimybių patikrinti ir pa
lyginti raštų tekstus, jei kam tai
įdomu ar svarbu.
Al. Gimantas

INICIATORIAI, BET NE
SIGNATARAI
Turbūt kokia nelaboji dvasia
pakišo mintį, rašant “Deklaraci
jos ir darbai” skirsnį apie Lietu
viškos Parapijos Metus, visus nuo
pelnus atiduoti kolektyvui, šiuo
atveju — Lietuvių Bendruomenei,
bet ne atskiriems asmenims. Esant
pačiam tiesiog azartiniam Bend
ruomenės pritarėjui, bent mora
linėje plotmėje, atrodo, jei ku
ris asmuo sėkmingai darbuojasi
lietuviškajai visuomenei (pagal
lietuvių chartą visi esame Bend
ruomenės nariai), tai nuopelnai
priklauso Lietuvių Bendruome
nei. Sudaromi atskiri komitetai,
pvz. tautinių šokių ar dainų šven
tės, tačiau tikrasis rengėjas
(“sponsorius”), visdėlto yra Bend
ruomenė.
Gerb. Aloyzui Astravui, be abe
jonės, priklauso padėka už atkrei
pimų dėmesio, kad ne tiek LB,
kiek jis pats, pasirodo, laiko save
Lietuviškosios Parapijos Metų pa
skelbimo iniciatoriumi. Sąžinė, at
virai kalbant, yra bent kiek ne
rami, kai jauti be mažiausios blo
gos valios nuplėšęs kam nors nuo
pelnus. Gal čia pasitvirtina tokia
lyg ir taisyklė, kad dirbdamas vi-

Solistė Šukytė...
(Atkelta iš 6-to psl.)

jos, subtilaus jausmo. Jų teks
tuose slenkama per svyravi
mus į tikrumą. “Lilian Sukis
teikia kiekvienai dainai vien
tisą nuotaikos legato, ir nors
nėra muzikinio ryšio tarp vie
nos bei kitos dainos, jos kon
trolė loginės sekos niekad ne
kelia abejonių. Ji niekad ne
pasiduoda pagundai skubėti”.
Toliau tas pats kritikas ra
šo: “Iš jos kuklios laikysenos
scenoje spindi nepaprastas
autoritetas. Bet to paslaptis
glūdi jos balse, kuris gali iš
reikšti plunksnos lengvumo
švelnumą
dainoje
‘Mondnacht’, skaidrų paprastumą
dainoje ‘Die Stille’, gyvus kon
trastus Tn der Fremde’ ir
trykštantį džiugesį baigminė
je dainoje ‘Fruehlingsnacht’.
Nepaprastai gražiai jos atlie
kama ‘Auf einer Burg”.
Pasak minėto kritiko, tos
pačios savybės ryškėjo ir
Brahmso dainose, tačiau įspū
dis likęs skirtingas ta prasme,
kad Brahmso dainos buvusios
parinktos iš įvairių kompozi
toriaus veikalų ir nebesuda
rė tokio vientisumo, kaip pir
moje koncerto dalyje.
Sekančią dieną sol L. Šuky
tės koncertas buvo transliuo
jamas per CBC radiją.
(B. d.)

London, Ontario
PADĖKA
Gražiai ir iškilmingai praėjus
Šiluvos Marijos parapijos šventei,
gili padėka tenka rūpestingam
parapijos komitetui — V. Gude
liui, A. Dragūnevičiui, P. Jokšai,
A. Petrašiūnui, J. Šakeniui ir V.
Vaitkui. “Pašvaistės” chorui ir
jo vadovei muz. R. Vilienei, so
listei Irenai Černienei. Ypatinga
padėka Viktorijai Grigelytei, kuri
su savo sesute Angele Bajeliene
paruošė puikius pietus kunigams
ir gražiausiomis gėlėmis papuošė
altorių; šeimininkėms — V. Gude
lienei, M. Jakaitienei, A. Petraus
kienei ir L. Radzevičienei; auko
jusioms pyragus — I. Dragūnevičienei, M. Genčienei, M. Jokšie
nei, O. Petrašiūnienei, L. Ramo
nienei, A. Repšienei, O. Švilpienei, J. Valaitienei ir L. Zabulionienei.
Dėkoju kunigams: kun. J. Gu
tauskui, kun. Pr. Gaidai už pa
mokslą, kun. J. Staškevičiui, kun.
L. Januškai, kun. B. Pacevičiui,
kun. L. Kemešiui, kun. K. Simai
čiui ir visiems pamaldų dalyviams,
atsilankiusiems parapijos šventė
je.
Klebonas

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 •

»
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tragiškai žuvus,
jo žmoną ADELĘ, sūnų VIDĄ ir dukrą MARGARITĄ
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime Emilija ir Mečys Šarauskai
Vaclovas Šerkšnys

Sudbury, Ontario

Skautų stovyklavietės “Romuva" Kanadoje 20 metų sukakties proga E. Jankutė atsiuntė tortą, kurį pjauna LSS
tarybos pirm. S. MIKNAITIS, seserijos vyr. skn. D. EIDUKIENĖ, s. L. GVILDIENĖ ir kiti Nuolr. V. Bacevičiaus

Metinėje Kanados parodoje
Vaikų pasaulio rajone plevėsavo 12 lietuviškų trispalvių, kurių reikšmės rengėjai nežinojo
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Menininkai ir meistrai
Vienam pastate savo gami
nius rodė menininkai ir meist
rai. Dekoratyvinės žvakės —
$5-15, pypkės — $15, ukrainietiški margučiai — $5-15, elek
trinis laikrodis, kuriame vie
toje skaitmenų išdėstyti mar
gučiai, — $250, ukrainiėtiška
didesnė lėlė — $150, varinės
skardos dirbiniai — $15-80,
paveikslai — $50-300. Ant dvie
jų horizontalių medinių ratų
padarytas saloninis stalas —
$675, toks pat žemas stalas
— $395. Šiame pastate savo
skyrių turėjo ir A. Abromaitienė (rankdarbių, džiovintų
lapų meno).

Vaikų pasaulis
Parodoje vaikų pasaulis
kasmet vis kuo nors praturtė
ja. Šiemet naujas dalykas —
laivas, kuris daro oro kil
pas (looping star). Pramogi
niai kuponai — po 35 et. Už
16 kuponų — $5, už 60 kuponų
— $15. Daug kur prie įėjimo
į pramogos vietą reikalauja
ma 3-4 kuponų, o tų pramogų
labai daug. Dar neišnykę nė
karuselės arkliukai, kuriais
joja vaikai ir suaugę.

spindulys — 6.646 km. Tais
lėktuvais Anglija ir Prancū
zija palaiko susisiekimą su
Niujorku, Vašingtonu, Singa
pūru, Riodežaneiru, Bahrainu.

Darbininku eitynės
Darbo šventėje įvyko dar
bininkų paradas — eitynės su
orkestrų muzika ir net daino
mis. Šiais metais paradas bu
vo daugiau nukreiptas prieš
Kanados vyriausybę dėl 127
įstatymo. Žygiavo ir NDP ger
bėjai, nešdami min. pirm. P.
Trudeau iškamšą. Jie reika
lavo daugiau darbų, neliečiant
algų. Jų plakate buvo įrašas: A
“Kill the Bill 127”. Išeitų,
kad NDP yra ne politinė par
tija, o darbininkų unija. Tie
sa, NDP partiją išlaiko “Steel
Worker” unijos nariai, mokė
dami jai po $1,2 į metus, o
gal ir daugiau. “Steel Worker”
unija Kanadoje turi 2.2 mil.
narių. Panašių plakatų turė
jo ir kiti “Steel Worker” uni
jos skyriai. Matėsi įrašai:
duokit darbų, nelieskit algų.
Rikiuotėje ėjo ir tikrų ko
munistų, kurių liberalų val
džia prisigabeno iš Čilės. Jų
plakatuose mirgėjo šūkiai
prieš dabartinę Čilės vyriau
sybę. Tokių žygiuotojų buvo
ir iš Salvadoro. Lenkai, ku
rie remia “Solidarumą”, reiš
kė protestą prieš komunisti
nę Lenkijos vyriausybę. Pa
rade gražiausią įspūdį pa
darė policija ir gaisrinin
kai: jie tvarkingai žygiavo
rikiuotėje gražiai uniformuo
ti. Vienos alaus daryklos
darbininkai ant ilgos plat
formos buvo įsirengę resto
raną, sėdėjo prie stalų ir
gėrė tos firmos alų.

Įvairybės
Pieno gaminių skyriuje bu
vo iš sviesto padaryta natūra
laus dydžio “Jersey” karvė.
Anksčiau iš sviesto būdavo pa
daroma Kanados žymaus žmo
gaus figūra.
Kolizėjaus patalpose buvo
renkama parodos gražuolė iš
maždaug 100 kandidačių. Jų
dauguma buvo studentės, mo
kytojos ir pan. Išrinkta 18-kos
metų amžiaus Carolyn Pridham. Jos tėvai turi 15 akrų
ūkelį į šiaurės vakarus nuo
Guelph, Ont. Apie ją spauda
rašė: “Bush girl wins Miss
CNE crown”.
Galvijų pastate vyko azi
jatiškas boksas — “Tae-Kwon
Do”. Buvo boksuojamasi ran
komis ir kojomis. Šį sportą
rodė kiniečiai ir kiti tamsia
odžiai. Baltųjų buvo mažai.
Boksavosi 4 grupės: vyrų, mo
terų, berniukų ir mergaičių
10-12 metų amžiaus. Laimėto
jai gaudavo ir medalius. Mo
terims šis sportas netinka.
Į parodos pabaigą čia vyko
stalo teniso turnyras.
Prie maisto pastato se
nukas su didele barzda ir
megztine kepure ant galvos
kvietė su juo sulošti šach
matais po dolerį partiją.

Trys vyrukai pabandė su juo
lošti. Visi pralošė per 4-5
minutes. Čia už dolerį gau
nama trumpa šachmatų pamo
ka. Kai tokie vyrukai atsi
stoja prie “arkliukų”, kur
rodyklių pasisukimas užtrun
ka apie 5 sekundes, o taip
pat netenkama dolerio, nes
lošimas
taip
sutvarkytas,
kad didesnė nauda tenka lo
šimo savininko naudai.
Vienoje aikštėje buvo ir
senų automobilių paroda. Se
niausias automobilis — 1909
metų gamybos. Tų automobi
lių buvo ir parduodamų, bet
juos pirkti gali tik turtuo
liai, nes tie automobiliai
yra brangūs, važinėjimui ne
tinkami.
Parodoje buvo gausu geros
ir prastos muzikos, dainų.
Geresnės muzikos, dainų bū
davo duodama vakarais užda
rose vietose. Įėjimas į tas
pramogas—$10-15.
Vidudienį pagrindine gatve
vykdavo paradai. Su orkestru
praeidavo kokia nors organi
zacija (veteranai), praeidavo
ar
pravažiuodavo
visokių
pokštininkų. Parado pabai
goje pravažiuodavo “Carls
berg” alaus vežimas traukia
mas 8-nių belgų veislės ark
lių.
Vaikų pasaulio rajone ant
vienos užkandinės buvo iškelta
net 12 lietuviškų trispalvių.
Paklausiau tos užkandinės
tarnautoją, kurios tautos tos
vėliavos. Jis į tai negalėjo at
sakyti. Atsakė ten pat buvusi
moteris, kad tai tik paprastos
vėliavos. Pasakiau, kad tai yra
mano tautos vėliavos. Ji pri
minė, kad ir anksčiau jai apie
tai kažkas sakė.
Parodoje
reklamuojama,
kad kaikurie gaminiai paro
dos proga parduodami 20-30%
pigiau. Betgi buvo gaminių,
kurie ta proga buvo parduo
dami brangiau.

Prašomas
atsiliepti
Pranas
Rožanskas, emigravęs Šiaurės
Amerikon po II D. karo, šiuo adre
su: Vi. Mieželis, 2220 W. Belmont
Ave., Phoenix, AZ 85021, USA.
Jieškomas inžineriją JAV-ėse
baigęs Romas Gavėnas, gimęs apie
1934-36 m. Marijampolėje, tėvų
Vinco (karininko) ir Kudžmaitės
Gavėnų sūnus. Tėvas žuvęs 1940
m., o motina gyvenanti kažkur
JAV-ėse. Spėjama, jis gyvenąs
Toronte. Jieško Romo Gavėno
pusseserė Marijona Paškauskaitė-Žuklevičienė ir šios pastaro
sios vyro teta sesuo Bonifacija.
Jieškomasis arba apie jį ką žinan
tieji prašomi atsiliepti: Consu
late General of Lithuania, 1 Tril
lium Terrace, Toronto, Ont. M8Y
1V9.

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

BACENAS
All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Rodney, Ontario

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ.
PADĖKA
Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem
Nuoširdžiai dėkoju Rodney ir
tyje Maironio kuopa suruošė Tau
apylinkės lietuviams už man su
tos šventės minėjimą rugsėjo 18
rengtą taip gražų priešvestuvinį
d. Minėjimas pradėtas Kanados,
Lietuvos, Maironio šaulių kuo pobūvį, kuris man priminė pra
pos vėliavų įnešimu į salę ir Ka leistas jaunystės ir mokslo die
nados himnu. Kuopos pirm. Zig nas šioje apylinkėje. Ačiū už nuo
širdžius sveikinimus ir linkėji
mas Labuckas tarė atidaromąjį
mus ateičiai, už gausią dovaną,
žodį ir paskaitai pakvietė VI. Pūtkuri primins mudviem su Linu
vio kuopos šaulį Stasį Jokūbaitį.
Jūsų nuoširdumą.
Jis prisiminė Lietuvos valstybę
Dėkoju ponioms už taip puikiai
Vytauto laikais, jos garbės die
nas, kryžkeles, vargus ir Vytau paruoštas vaišes ir visiems taip
gausiai atsilankiusiems. Buvo
to prisiminimui švenčiamą mūsų
malonu susitikti ir pabendrauti
Tautos šventę. Pabaigai, sekant
mūsų istorikų žiniomis ir rašyto su mokyklos ir gimnazijos drau
gais. Dėkinga visiems,
jų sukurtų veikalų ištraukomis,
įjungė įrekorduotą juostelę apie
Aldona M. Ignaitytė
paskutines Vytauto dienas ir jo
mirtį. Be to, savo kalboje pami
Sault Ste. Marie, Ont.
nėjo mūsų tautos dainiaus poeto
Maironio gimimo 120 metų ir mir
A. a. ROMAS DRUSKIS mirė š.
ties 50 metų sukaktį. J. Stankutė
m. rugsėjo 6 d. po ilgos ir sunkios
padeklamavo jo eilėraštį. St. Jokū ligos, sulaukęs 66 metų amžiaus.
baitis, buvęs VI. Pūtvio kuopos Kanadoje išgyveno 13 metų. Kurį
pirm. Toronte, už paramą steigiant laiką dirbo Mississaugoje, Ont.,
Maironio šaulių kuopą Sudburyje
Anapilio sargu. Jau sergantį iš
išrinktas jos garbės nariu. Pažy Toronto parsivežė į Sault Ste.
mėjimą įteikė kuopos pirm. Z. Marie brolis Stasys. Dešimt mėne
Labuckas.
sių jį slaugė brolienė, 6 mėnesius
Toronto “Gintaras”, pasižymė
gydėsi ligoninėje ir 21 mėnesį iš
jusi tautinių šokių grupė, vado buvo prieglaudoje.
vaujama p.p. Karasiejų, pašoko
Velionis paliko žmoną Genę
daug šokių. Sudburio lietuviams Lenkijoje, dukrą Valę Marozeviir svečiams buvo tikrai didelė tau čienę Sudburyje, brolį Stasį su
tinė atgaiva,' gražus ir įspūdin šeima Sault Ste. Marie ir brolį
gas Tautos šventės paminėjimas.
Vladą su šeima Lietuvoje.
Sudburiečiai yra dėkingi “Ginta
Rugsėjo 7 d. laidotuvių namuose
rui”, o taip pat KLB kultūros ko maldas prie karsto atliko kun. T.
misijai už paramą tą žymų meninį Clark, dalyvaujant apylinkės tau
vienetą kviečiant į Šudburį. “Gin
tiečiams. Rugsėjo 8 d. parapijos
taras” buvo palydėtas audringais šventovėje buvo atlaikytos lai
plojimais, gėlėmis ir lietuvišku
dotuvių pamaldos. Neilga automo
ačiū.
bilių vilkstinė palydėjo velionį
Sugiedojus Lietuvos himną, uni į Sault Ste. Marie katalikų kapi
formuoti šauliai vėliavas išnešė
nes, kur parapijos kunigas T. Clark
iš salės. Po to buvo bendra daly atliko apeigas. Dalis tautiečių
vių vakarienė, linksmas pobūvis,
nuvyko pas velionies brolį Stasį
susipažinimas su svečiais ir lote užkandžiams, o kiti turėjo skubė
rija.
Muzikos garsais linksmino
ti į popietinės pamainos darbus. K.
J. Adomaitis iš Toronto, Ont.
Minėjime dalyvavo apie 200 as
PADĖKA
menų — vietos lietuvių ir svečių.
Reiškiu nuoširdžią padėką vi
Tenka džiaugtis, kad rengiant šį
siems, kurie mirus mano broliui
minėjimą dirbo gražus būrelis
talkininkų ir talkininkių: J. La- Romui, padėjo laidotuvių rūpes
buckienė, A. Albrechtienė, S. Ru čiuose. Dėkoju užprašiusiems šv.
dienė, E. Tolvaišienė, L. Griško- Mišias už velionį, pareiškusiems
užuojautą man ir mano šeimai.
nienė, S. Semežienė, J. Gatautienė, J.D.V. Stankutės, J. Tolvaišai- Dėkoju už gėles Onutei ir Kęstu
čiui Poderiams iš Sudburio, I. P.
tė, A. Stepšytė, M. Rudytė, E. ŠvieGeniams (ir už pyragus), už ragai
žikienė, J. Bataitis, V. Stepšys, A.
Gatautis. Loterijai laimikius auko šį ir prisidėjimą darbu — P. L. Jojo: I. Balčiūnienė, L A. Gataučiai, kumaitienei, KLB Sault Ste. Marie
apylinkės valdybai — už vainiką
A. Braškys, M. Remeikienė, B.
bei gėles. Dėkoju karsto nešėjams
Stankienė, V. Bružas, J. Pranskus,
V. Stepšys, J. Kručas. Rengėjai vi ir visiems mieliems tautiečiams,
dalyvavusiems velionies Romo
siems reiškia nuoširdžią padėką.
laidotuvėse.
Sekantį rytą toje pačioje salėje
Ilsėkis, mielas broli Romai,
“Gintaras” ir svečiai po skanių
svetingoje Kanados žemėje!
pusryčių, kuriuos paruošė šaulės
moterys, buvo išlydėti kelionei į
Brolis Stasys Druskis ir šeima
Torontą. Padėka ir ligi sekančio
Dukrelė Valytė ir šeima
pasimatymo! J. Kr.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.

Pajieškojimai

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

1982. X. 7 — Nr. 41 (1704)

AfA
JONUI BLIZNIKUI

Aviacijos diena
Kanados parodoje jau 33• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik čius metus pasirodo ir aviaci
ja. Šiemet dalyvavo 4 valsty
tai $ 12.
bės — Kanada, JAV, Anglija
ir V. Vokietija. Daugiausia
pasirodė Kanados ir JAV lakū
nai. Amerikiečiai demonstra
vo modernų naikintuvą “FA-18
Hornet”, kurio 138 yra užpir
kusi ir Kanada. Pirmieji “Hor
net” naikintuvai Kanados ka
ro aviacijoje pasirodys š.
m. spalio mėnesį, o paskuti
nieji — 1988 m. Tie 138 lėktu
vai kainuos $5,2 bit, jei per
tą laiką nepabrangs jų gamy
ba. “Hornet” greitis — 2.200
1982 m. spalio 11, pirmadienįkm į vai. Pati Amerika tų lėk
Padėkos Diena
tuvų 1.366 užsakė savo karo
laivynui ir marinams.
Spalio 11, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.
Gražiai rikiuotėje praskrido
Reguliarus pirmadienio (spalio 11) atmatų išvežimas bus
3-5-9 lėktuvai, darydami įvai
atliktas antradienį - spalio 12.
rias figūras, net oro kilpas.
Reguliarus antradienio (spalio 12) atmatų išvežimas bus
Toks
skridimas reikalauja di
atliktas trečiadienį - spalio 13.
desnio įgudimo. Pasirodyme
Spalio 13, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai ir sunkūs
dalyvavo ir propeleriniai lėk
daiktai.
tuvai, kurių greitis siekė apie
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus spalio 20, trečiadienio,
300 km j vai. Jų figūravimas
išvežimui.
yra gražesnis už greitųjų lėk
tuvų, nes figūrose daromi
PASTABA: Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo sandėlių.
mažesni lankai.
Liepos mėnesį buvo surinkta 344 tonos laikraščių, 53 tonos stiklų ir 5 tonos
skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu 367-7742.
Gražiai pasirodė vokiečių
lakūnas O. Boesch su moder
R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
niu sklandytuvu. Jis, matyt,
Toronto miesto viešųjų darbų viršininkas
lėktuvo iškeltas į augštį,
darydavo visokias figūras, net
oro kilpas, nusileisdamas iki
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
pažemės, ir nuskrisdavo į ša
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
lia saloje esantį aerodromą.
ŽEMĖ
Gražų įspūdį padarė padan
•
NAMAI
•
ŪKIAI
gių karalienė “Concorde” ke
231- 2839
Antanas Genys
leivinis lėktuvas, kurio skri
Bronius Ščepanavlčius
274-4313
dimo greitis — 2.150 km į vai.,
232- 1990
Vacys Žižys_____________
o maksimum — 2.400 km į vai.
įstaigos (416) 233-3323
Paima 100 keleivių, 3 lėktuvo
įgulos narius ir keliolika
keleivius aptarnaujančių pa
reigūnų. Atlantą perskrenda
“ALL THE_____
per 3.30 v. Lėktuvo skrydžio
CHOICE

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO
TVARKARAŠTIS

•

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S4W3

Telefonai:

įstaigos (416)
namų

762-7393
233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
•
Toronto, Ontario
M8X1C5

TA TA T? Q T T T7 E>
I
Jnijlt
233-3334

-

Telefonai'

231.4138

j
namų

249-2637

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

3830 8 Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai •
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Kanados Lietuvių Dienos
Šiais metais Kanados Lietu
vių Dienos rengiamos Montrealyje spalio 8-10 dienomis.
Programa buvo paskelbta tri
juose “T. Žiburių" numeriuo
se. Dalyvaus meno sambūriai
iš įvairių Kanados vietovių.
Iš Toronto rengiasi dalyvauti

ne tik meno sambūriai, bet ir
daug pavienių tautiečių. Tai
bus lietuviškos atgaivos die
nos.
Linkime rengėjams ir vi
siems dalyviams gaivių dienų,
kad sustiprėtų lietuviškasis
ryžtas ateities darbams.

PROGRAMOJE: solistė R. Pakštaitė iš Čikagos, akomp. muz. J. Govėdas,
Otavos mergaičių dainos vienetas "Ramunėlės”su vadovėm R. Šiūlyte ir
akomp. L. Lukštaite. Šokiams gros 5 asmenų lietuvių orkestras "Malūnas”,
dalyvaujant jų solistams.
Veiks baras, bufetas, turtinga loterija.

TO RON T O
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Spalio 10, sekmadienį, 11 v.r.,
ilgojo savaitgalio proga bus Mi
šios ir Wasagoje.
— Parapijos tarybos sekcijų
pirmininkai
prašomi sušaukti
savo sekcijų posėdžius ir suda
ryti veiklos planus. Sekcijų pir
mininkų posėdis bus lapkričio
mėnesį.
— Religinė parapijos sekcija
rengia Šv. Rašto paskaitų eilę
kiekvieno mėnesio antrąjį tre
čiadienį. Pirmoji paskaita bus
spalio 13, trečiadienį, 7 v.v., pa
rapijos salėje. Paskaitininke —
sesuo Ona Mikailaitė, baigusi aka
demines teologijos studijas.
— Rudeninis Lietuvių kapinių
lankymas — spalio 31, sekmadie
nį. Pamaldos kapinėse — 3 v.p.p.
— Anapilio sodybai aukojo $100
Liuda Daunienė savo vyro a.a.
Petro Daunio atminimui. Parapi
jos skoloms mokėti Antanas Raščius paaukojo $100.
— Mišios spalio 10, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Edwardu Pawelko, 11 v.r. — už a.a. Praną Vorininkaitį, Wasagoje 11 v.r. — už
a.a. Valentiną ir Praną Kausteklius.

— Spalio 4 atšvęsta šv. Pran
ciškaus Asyžiečio, pranciškonų
ordino įsteigėjo, šventė. Praėjusį
sekmadienį per 10 v. Mišias gie
dojo “Volungės” choras, kuriam
vadovauja muz. D. Viskontienė,
akompanuoja P. Vytas.
— Spalio mėnesį Prisikėlimo
šventovėje Rožinis kalbamas sek
madieniais prieš kiekvienas Mi
šias, o šiokiadieniais — prieš 8
v. Mišias.
— Susituokė: Algis Kairys su
Danguole Šalkauskaite ir Emili
ja Strimaitytė su Padraic D. Hynes.
— Trijų dienų moterų rekolek
cijas ves kun. A. Saulaitis, SJ, ir
seselė Igne lapkričio 12-14 d.d.
Toronte seselių namuose. Organi
zuoja KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo skyrius.
—1983 m. planuojama rengti pir
mas dvi savaites liepos mėnesį
stovyklą lietuviškai nekalban
tiems ir po to dvi savaites tik lie
tuviškai kalbantiems su stipria
lietuviška programa bei gerais
vadovais. Tuo tikslu yra šaukia
mas susirinkimas parapijos Paro
dų salėje spalio 20 d., 7.30 v.v. Vi
si suinteresuoti prašomi dalyvau
ti.
— Mišios mišriom šeimom ir ne
kalbantiems lietuviškai anglų
kalba laikomos kiekvieną sekma
dienį 10 v.r. muzikos salėje.
— Parapijai aukojo: J. O. Gustainiai $160, P. Kudreikis $100,
J. Bernatavičienė $100, B. Dūdienė $100, V. B. Biretos $40, B. O.
Sergaučiai $200. Labdaros sekci
jai aukojo V. Stirbienė $20; klie
rikų fondui: R. Prociw $1000, P.
Gaidelis $100.
— Mišios spalio 10, sekmadienį,
8 v.r. — už Oną ir Mykolą Garbaliauskus, 9 v.r. — už Mariją Oną
ir Juozą Jonušus, 10 v.r. — už Ma
mertą Girčį, 11.30 v.r. už parapi
ją, 7 v. v. — už Juozą Adomavičių.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas spalio 10, sekma
dienį, 9.30 v.r., laikys parapijos
tarybos nariai. Kun. P. Dilys da
lyvaus XXVII Kanados Lietuvių
Dienose Montrealyje, kur laikys
evangelikam pamaldas.
— Susituokė: Karina Drešerytė
su Lesly Barcza spalio 2 d.; apei
gas atliko kun. A. Žilinskas.
— Parapijos choras repetuoja
kas pirmadienį 7.00 v.v. švento
vėje.
— Pamaldos spalio 17 d. įprastu
laiku su šv. Komunija; laikys kun.
P. Dilys. Švęsime Pjūties ir Padė
kos šventę. Po pamaldų — tradici
niai moterų draugijos suruošti
pietūs Lietuvių Namuose.
— Konfirmacija reformacijos
sekmadienį, spalio 31, įprastu
laiku.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visom vieš-'
nioms, dalyvavusiom man suruoš
tame mergvakaryje.
Ypatinga padėka rengėjom už
rūpestį, vargą ir darbą, už puikiai
surengtą ir jaukioje nuotaikoje
praleistą popietę. Ačiū ir toms,
kurios prisidėjo, bet negalėjo da
lyvauti.
Lieku visom dėkinga už puikias,
naudingas dovanas ir meilius lin
kėjimus.
Su didžia pagarba ir padėka Karina Drešerytė

Vestuvės. Gausus giminių,
draugų būrys rugsėjo 11 d.
džiaugėsi dar viena nauja lie
tuvių pora — Aldona Tautkevičiūtė susituokė su Antanu Ser
gančiu. Sutuoktuvės įvyko Pri
sikėlimo šventovėje. Mišias at
našavo ir jaunųjų gyvenimą pa
laimino klebonas kun. Aug. Si
manavičius, OEM. Giedojo sol.
R. Strimaitis. Vestuvių poky
lis Lietuvių Namų Mindaugo
menėj buvo šaunus ir turtin
gas. Jam vadovavo jaunojo bro
lis Petras Sergautis ir Linas
Saplys. Windsoro lietuvių var
du sveikino Č. Kuras, Liet. Na
mų — T. Stanulis, skaučių va
dovių — P. Saplienė, draugų
— D. Žutautas. Kalbėjo tėvai,
gauta sveikinimo telegrama iš
Lietuvoj gyvenančių giminių.
Kadangi Aldona daug metų
dainavo Windsoro mergaičių
“Aušros” kvartete, šio viene
to dainininkės kartu su jau
nąja maloniai nustebino po
kylio dalyvius, gražiai padainuodamos keletą dainų. Ryto
jaus dieną pietūs buvo suruoš
ti giminėms, pamergėms ir
pabroliams. Po jų jaunieji iš
skrido povestuvinėn kelionėn
į pietinę Europą ir Egiptą.

Stasiui Jokūbauskui gautas
laiškas iš Lietuvos. Atsiimti
“TŽ” administracijoje.
Apie lietuvių demonstraci
jas Vilniuje rašė ir lenkų laik
raštis “Zvviąckovviec" 1982. IX.
28 laidoje. Žinia esnti gauta
iš disidentų. Pasak laikraščio,
Lietuvoje stiprėja antisovietinės nuotaikos. Viena priežas
čių — siuntimas lietuvių karei
vių į Afganistaną. Apie tai esą
“Aušra”
paskelbė
keletą
straipsnių.

8

Salė atidaroma 6 v.v., kokteiliai - 6.30 v.v., koncertas - 7 v.v. Bilietai - $6 asmeniui,
$5 pensininkams ir studentams. Bilietai Toronte platinami sekmadieniais parapijose ir
Lietuvių Namuose, šiokiadienių vakarais gaunami pas V. Kulnį (tel. 769-1266); Hamiltone:
J. I’leinys. tel. 549-5372; St. Catharines: G. Šajauka, tel. 935-1644. Iš anksto užsakant stalus
duodama nuolaida. Visus maloniai kviečiame dalyvauti šiame renginyje ir paremti
jaunuosius menininkus.
Lietuvių Namų vyrai

E

|u

DAILININKO ALFONSO DARGIO
M

Jaunimo Sąjungos rengtoje iš
vykoje laivu Otavoje dalyvavo ne
mažai lietuviu iš Montrealio: Ju
lija ir Janina Adamonytės, Vida
Kudžmaitė, Raimundas Kličius,
Angelė ir Vytas Ptašinskai, p.
Rudzevičiūtė, Gina Šiliauskaitė,
Rima Žitkus. Visi grįžo patenkin
ti kelione.
Abiejų parapijų kunigai ir ti
kintieji dalyvavo lankyme miru
siųjų kapų Cote dės Neiges kapi
nėse. Esant geram orui, susirin
ko didelis būrys žmonių. Kunigų
J. Aranausko ir St. Šileikos vado
vaujami tikintieji ėjo Kryžiaus
kelius, kalbėdami Rožinį. Po to
visi aplankė savo artimųjų gimi
nių bei draugų kapus, padėdami
po gėlę arba uždegdami žvakes.
Mirė a. a. Gražina Žurkevičienė,
51 m., po sunkios ligos, palikdama
giliame liūdesyje vyrą Joną, duk
ras Silviją su šeima, Audrą bei
Rūtą ir vaikaitį Arą. Po iškilmin
gų Mišių AV šventovėje palaido
ta lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont.

KLB krašto tarybos suvažiavime
Toronte iš Montrealio dalyvavo
B. ir D. Staškevičiai, V. Piečaitis,
dr. P. Lukoševičius, K. Toliušis
ir J. Šiaučiulis.
“Rūtos” klubo rengiamas bazaras įvyks spalio 30-31 d.d. AV pa
rapijos salėje. Visos narės prašo
mos daugiau įsijungti į trečiadie
nių užsiėmimus, kad galima būtų
pagaminti laimikius. Bazaras ir
šiemet žada būti didelis bei gau
sus savo originaliais laimikiais
bei loterijomis. Tikimasi, kad ne
vien lietuviai bet ir svetimtau
čiai gausiai dalyvaus bei įsigys
daug laimikių.
Lietuva televizijoje. Rugsėjo 26
d. 8 kanalas paskyrė pusvalandi
nę programą Lietuvai. Apie mūsų
papročius bei kultūrą, aiškino
Rasa Lukoševičiūtė. Matėme Lie
tuvos vaizdus ir kaikuriuos daly
kus, atliekamus “Gintaro” ansamb
lio šokėjų bei orkestrantų. Apie
lietuviškus liaudies instrumen
tus paaiškinimus davė p. Lapi
nas. N. B.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

N

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

Prisikėlimo
parapijos
Parodų
salėje bus
spalio 16-17 d.d

Atidarymas — spalio 16, šeštadienį, 4 v.p.p.
Sekmadienį paroda bus atdara nuo 9.30 v.r. iki 2 v.p.p.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti —
KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius

PETRAS ADAMONIS
C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

E

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

Toronto Lietuvių
Namų nariams

‘ 1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE H4E.2Ą8. Telefonas: 788-582^

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius..... .... 13-13.5%
Terminuotus vienerių
metų indėlius .................... ........ 14.0%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius...... ........ 14.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ............... „......... ........ 13.0%
Taupomąsias sąskaitas .... ........ 11.0%
su drauda Iki $2,000
Čekių sąskaitas................. .......... 6.0%

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių
susirinkimas įvyks 1982 m. spalio 17,
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West

Toronto Maironio mokykloje
nebus pamokų Padėkos savait
galyje — spalio 9 d. Spalio 16,
šeštadienį, pamokos bus įpras
ta tvarka.
Vedėja
“Paramos” valdyba prane
ša, kad nuo š. m. spalio 1 d. su
mažintos paskolų palūkanos.
Už asmenines paskolas bus
imama po 18%, o už namų —
16,75%. Už indėlius — apdraus
tus ir neapdraustus šį mėne
sį bus mokama po 11% (smul
kesnės informacijos — skel
bime) V.A.
Dail. Alfonso Dargio, gyve
nančio Ročesteryje, paveiks
lų paroda rengiama Toronte
Prisikėlimo parapijos Parodų
salėje spalio 16-17 d.d. Bus
išstatytas 81 paveikslas. Tai
jau trečioji šiais metais dai
lininko paroda Š. Amerikoje.
Jo parodą Toronte rengia KLK
Moterų Dr-jos Prisikėlimo sky
rius. Atidarymas — spalio 16,
šeštadienį, 4 v.p.p. Sekmadie
nį paroda bus atidaryta nuo
9 v.r. iki 2 v.p.p.
Gen. Lietuvos konsulas dr.
J. Žmuidzinas dalyvavo spa
lio 1 d. Korėjos gen. konsulo
Sang Hoon Lee priėmime “Ro
yal York” viešbutyje šios res
publikos valstybinės šventės
proga.
KLK Moterų Dr-jos Lietuvos
Kankinių parapijos skyriaus
pirmas poatostoginis susirin
kimas įvyko spalio 3 d. Anapi
lio Parodų salėje. Negalint pa
čiai pirmininkei G. Trinkienei
dalyvauti dėl ligos, susirinki
mui vadovavo A. Vitkienė. Sa
vo sukurtą maldą perskaitė p.
Pakštienė. Paskaitą apie Lie
tuvos kankinį arkiv. Teofilių
Matulionį skaitė kun. Pr. Gai
da, paruošęs knygą apie Velio
nį “Nemarus mirtingasis”. Jis
iškėlė būdinguosius Velionies
gyvenimo bruožus ir pabrėžė
mintį, kad iki šiol lietuviai
meldėsi į kitataučius šventuo
sius, dabar ateina laikas iškel
ti dvasinius lietuvių švyturius,
kad ir kitataučiai juos garbin
tų. Klausytojai ir klausytojos
domėjosi arkiv. T. Matulionio
kanonizacijos
galimybėmis.
Pranešimą apie atliktus sky
riaus darbus padarė pirmi
ninkaujanti A. Vitkienė. Sek
retoriavo E. Girėnienė. Pabai
goje visos ir visi vaišinosi
suneštiniais užkandžiais ir
kava.

H MONTREAL

Karaliaus Mindaugo menėje,
1982 m. spalio 16, šeštadieni, rengiamas

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas
2. Valdybos pranešimai
a) pirmininko
b) iždininko
3. Diskusijos dėl pranešimų

4. įstatų pakeitimas*)

KASOS VALANDOS

Pirm., Antr., Treč.

*) įstatų pakeitimo projektas gaunamas
Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų valdyba
r

3
Maloniai kviečiame atsilankyti į

spaudos VAKARĄ
savaitraščiui

“Nepriklausoma Lietuva”

paremti

didžiojoje Toronto Lietuvių Namų salėje,
š.m. spalio 23, šeštadienį, 6 valandą vakaro.
PROGRAMOJE: teatro "Aukuro" meno vienetas, baras,
šilta vakarienė, loterija.
Šokiams gros "Les the music masters”.

(ėjimas: $6.00, pensin. ir stud. $5.00
Bilietai: pas D. Renkauską 767-8264
“Paramoje” ir prie (ėjimo.

Toronto Lietuvių Namų Mo si ir kitoms išvykoms. Jį suda
terų Būrelis spalio 3, sekma ro, be vadovės D. Deksnytėsdienį, surengė kultūrinę po Powell, Ada Jucienė, Aldona
pietę, kurioje aktualią paskai Jankaitienė, Aldona Skilantą skaitė žurnalistė-rašytoja džiūnienė, Laima MačionieAurelija Balašaitienė iš Kle- nė, Valė Siminkevičienė, Da
velando. Ji gvildeno trijų ge na Dargienė.
neracijų skirtumus lietuviška
A.a. Mykolo Bartulio atmi
jame gyvenime ir iškėlė tai, nimui vietoje gėlių M. ir A. Ku
kas jas jungia bendram siekiui dirkos iš Londono, Ont., paau
— Lietuvai. Gana gausi audito kojo “T. Žiburiams” $25.
rija domėjosi keliamais klausi
Vienas “TŽ” skaitytojas at
mais, bet platesnės diskusijos
neišsivystė. Po paskaitos sce siuntė dienraščio “Toronto
noje pasirodė Lietuvių Namų Daily Star” 1938 m. kovo 19 d.
moterų dainos vienetas su va numerį, kurio pirmame pusla
dove muzike Darija Deksnyte- pyje įdėtos nuotraukos — ge
Powell. Jai akompanuojant, nerolo Stasio Dirmanto, Ispa
sekstetas padainavo keletą nijos ambasadoriaus Vašing
lietuvių kompozitorių dainų. tone dr. Fernando de los Rios
Tai buvo dalis repertuaro, ku ir Lenkijos generolo Edward
rį šis vienetas atliko Čikago Rydz-Smigly. Po nuotraukomis
je rašytojo Vytauto Alanto pa- parašyta, kad gen. Dirmantas,
gerbtuvėse. Dainos skambėjo krašto apsaugos ministeris,
gana darniai ir rodė gerą vie būtų turėjęs kariauti prieš
neto pažangą. Prie gero daina lenkus, jei Lietuvos vyriau
vimo prisidėjo ir originali vie sybė nebūtų priėmusi Lenki
neto uniforma. Po programos jos ultimatumo. Lietuvai tai
dalyviai, pakviesti pranešė būtų buvęs beviltiškas karas,
jos Petros Jankaitienės, vai nes tuo atveju vokiečiai būtų
šinosi kavute gretimoje salė irgi puolę Lietuvą ir paėmę
je. Minėtasis sekstetas rengia Klaipėdą.

3907 A Rosemont

1465 DeSeve

5. Einamieji reikalai ir sumanymai
6. Susirinkimo uždarymas

Rengėjai
Pagerbdama a.a. Mariją Petravičienę, A. Ledienė paau
kojo “T. Žiburiams” $10.
J. R. Simanavičius, buvęs
KLB krašto valdybos pirminin
kas ir I Pasaulio Lietuvių Die
nų Komiteto pirmininkas, da
lyvavo II PLD rengėjų ir tal
kininkų posėdyje Čikagoje ir
sol. L. Šukytės koncerte. II
PLD rengėjų komitetui Čikago
je vadovauja dr. A. Razma.
Praėjusią vasarą Toronte
lankėsi Vilniaus operos solis
tė Ramutė Tumuliauskaitė ir
Vladas Karvelis, Vilniaus un
to geografijos dėstytojas (ve
lionies Vlado Karvelio sūnus).
Lietuvių komunistų veikėjai
negalėjo suruošti jiems pri
ėmimo, nes turimoji svetainė
buvo užimta kitiem reikalam,
bet surengė koncertą, apie ku
rį žinojo tiktai rengėjų plau
ko žmonės. Svečiai iš Toronto
išvyko į JAV-bes. Jiedu kelia
vo sovietinėje grupėje, kurią
sudarė įvairių tautybių žmo
nės.
• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12 — 6

12 — 6

Istorikas V. Trumpa, dirbęs
kongreso bibliotekoje Vašing
tone, pasitraukė į pensiją ir
apsigyveno Kalifornijoje. Ad
resas: Mr. V. Trumpa, 1128
20th Street, Apt. 2, Santa Mo
nica, Cal. 90403, USA.

Mėnraštis “Speak-up" 1982 m.
8 nr. išspausdino straipsnį
“The Baltic States”, kuriame
rašoma apie Baltijos valsty
bių vertybinius popierius, jų
auksą Britanijoje ir jo likimą.
Tas pats mėnraštis 1982 m. 9
nr. pirmame puslapyje iš
spausdino straipsnį apie VLIKo pirm. dr. K. Bobelį ir jo pa
reiškimą Australijoje, esą Sov.
Sąjunga subyrėsianti per pen
kerius metus.
Daugiakultūrių reikalų mi
nisteris Otavoje paskelbė są
rašą naujai paskirtų asmenų
į patariamąją Kanados daugiakultūrę tarybą. Įvairių tauty
bių narių joje yra 100. Iš lie
tuvių yra paskirta Virginija
Kuraitė, gyv. Windsore. Ji stu
dijuoja verslo administraciją,
reiškiasi lietuvių jaunimo ir
vietinės lietuvių apylinkės
veikloje.
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.

IŠNUOMOJAMI du kambariai su
saulės kambariu (sun-room), vir
tuvė ir atskira prausykla vyresnio
amžiaus asmeniui. Skambinti tel.
769-6830 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.

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

PARDUODAMAS penkių miega
mųjų kambarių namas; pilnai
įrengtas poilsio kambarys (recrea
tion ‘ room); augšta tvora aptver
tas kiemas. Cawthra ir Bloor gat
vių rajone. Skambinti tel. 277-3534
Mississaugoje.
ATLIEKU visokius namų remonto
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
medžio ir t.t. Taip pat valau grindų
kilimus ir sofas kambariuose su
specialia valymo mašina už pri
einamą kainą. Darbas garantuo
tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410
Toronto, J. Baliūnas.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus
už prieinamą kainą. Skambinti 7695024, Toronte.

ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

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

Pianino technikas

A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

