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Dienos, kurios šildo
Išeivijos gyvenime yra daug kasdienybės dienų, pil

ny rūpesčių, sielvartų, liūdesio. Jose gyvenimas atsi
skleidžia rūsčiu veidu, tragiškais bruožais, kartais atro
do, kad užgriuvusi tamsa niekad nebeišsisklaidys ir kad 
visos dienos dvelks nejaukiu šalčiu. Tačiau patirtis ro
do, jog nevisos mūsų gyvenimo dienos yra tokios. Yra 
dienų, kurios padvelkia malonia giedra ir šildo. Prie to
kių dienų priklauso daugelyje kraštų rengiamos Lietu
vių Dienos. Kiekviename krašte jos būna skirtingos sa
vo programa, apimtimi, organizacija, bet visur jos dvel
kia ta pačia nuotaika, t.y. visur jos šildo moraline pras
me. Išeiviškame gyvenime jos, galima sakyti, atstoja Lie
tuvą kaip visus telkiantį bei jungiantį židinį. Ten, kur 
suvažiuoja gausūs būriai lietuvių pamaldoms, dainų, šo
kių, sporto šventei, kongresui ar plataus masto suva
žiavimui, — susidaro gyvas lietuviškas židinys — gyvoji 
Lietuva su savo malda, giesme, žodžiu, daina, šokiu, mu
zika, apranga, daile, poezija ir 1.1. Tai dvasinė Lietuva, 
kuri egzistuoja ir be savos teritorijos. Ji egzistuoja iš
blaškyta dideliuose plotuose, tarsi išsislapsčiusi įvai
riose vietovėse, mažai kam regima, bet kai susitelkia 
vienon vieton, pasidaro gyvu, šildančiu dvasiniu židiniu.

TIAI JAUČIA visi išeivijos lietuviai ir dėlto beveik 
visuose kraštuose jie rengia Lietuvių Dienas. Gy
venant išblaškytai, tenka patirti dažnai ne tik šal
dančių dienų, t.y. kasdieninio gyvenimo rūpesčių, bet 

ir vienumos, kurioje trūksta savitos dvasinės šilumos. 
Tiesa, dauguma išeivių gyvena miestuose, kur žmonių ne
trūksta, bet jie svetimi. Dėlto mūsų tautietis išeivis, 
gyvendamas net ir žmonių jūroje, dažnai jaučiasi vieni
šas, neturi su kuo artimai bendrauti. Kitataučiai, net 
ir geriausi, niekad netampa taip artimais žmonėmis, 
kaip savi tautiečiai, nes juos visada skiria kitokia kul
tūra, psichologija, jausena ir net galvosena. Pvz. vidu
tiniam amerikiečiui ar kanadiečiui svarbiausias daly
kas yra sportas, kuriam jis skiria beveik visą laisvalaikį. 
Lietuviui, neskaitant išimčių, tai nėra svarbiausia ver
tybė — jis jieško kitokių dalykų: meno, muzikos, teatro, 
operos arba tokių pramogų, kur jis galėtų pasiju' t< savas 
tarp savųjų. O tokiu jis pasijunta tik tarp savųjų, ypač 
didesnio masto renginiuose, kaip pvz. Lietuvių Dienos. 
Patekęs į didelį būrį savųjų, lietuvis jaučiasi tarytum 
savo žemėje. Iškili, šventiška programa padeda pakilti 
jam iš vienišos ir svetimos kasdienybės, pagyventi lie
tuviška dvasia, atsigaivinti ir pasijusti, kad nėra vienas 
dideliuose plotuose, kad su juo gyvena daugybė tokių 
pačių žmonių.

KANADOS Lietuvių Dienos, rengiamos kartą į me
tus, ir yra tokios šildančios, gaivinančios. Į jas 
suvažiuoja gausūs būriai tautiečių, oficialiai sa
kant, iš visos Kanados, bet iš tikrųjų —L tiktai iš rytinės 

Kanados. Vakarų Kanada dėl labai didelių nuotolių yra 
sunkiai pasiekiama. J Lietuvių Dienas, rengiamas ryti
nėje Kanadoje, mažai gali atvykti iš vakarų, tačiau vie
nas kitas pasirodo. Paprastai suplaukia gera tūkstan
tinė dalyvių. Š. m. spalio 8-9 d.d. tokios tūkstantinės lau
kiama Ontario Londone. Rengėjai, KLB Londono apylin
kė, laikydamiesi, įprastinio plano, sudarė programą, ku
rioje vyraus jaunimo sambūriai ir chorai. Nevienas juos 
esame girdėję ir matę įvairiomis progomis, tačiau vi
sai kitą įspūdį sudaro sutelktinis jų pasirodymas pla
tesniu mastu. Kiekvieną kartą jie paruošia vis ką nors 
naujo, originalaus. Pvz. kad ir tautinių šokių srityje: 
juk yra daugybė šokių, iš kurių sambūriai pasirenka įdo
miausius, kad nesikartotų vis tie patys. Dar didesnis yra 
dainų pasirinkimas. Tad žiūrovai neturėtų būkštauti 
dėl programos nusidėvėjimo ar nuobodumo. Jaunimo 
dalyvavimas programoje yra gera paskata jų darbui tau
tinio meno srityje, o vyresniesiems — džiaugsmas. Tegu 
tad ir šios jau 28-tos Kanados Lietuvių Dienos padvelkia 
lietuviška šiluma ir jaunimui, ir seni mui, kad grįžę namo 
jaustųsi pabuvoję išeiviškoje Lietuvoje.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Viešnios žodis sovietams
Tris dienas Kanadoje viešėjo 

Vašingtonan pas prez. R. Rea- 
ganą vysktanti Britanijos min. 
pirmininkė M. Thatcher. Savo 
ekonominėmis ir politinėmis 
idėjomis ji yra artimesnė prez. 
R. Reaganui negu mūsų minis- 
teriui pirm. P. E. Trudeau. Se
nasis politikas P. Hellyeris sa
vo skiltyje “The Toronto Sun” 
dienraštyje atkreipė skaityto
jų dėmesį į faktą, kad viešnią, 
Kanadon pirmą kartą atvyku
sią kaip Britanijos premjerę, 
Otavos oaruostyje oficialiai 
sutiko tik ministeris tarptau
tinės prekybos reikalams G. 
Reganas, ministerių kabinete 
užimantis aštuonoliktą vietą. 
Tuo tarpu Zimbabvės Robertui 
Mugabei sutikti buvo pasiųs
tas užsienio reikalų ministe
ris A. MacEachenas, ministe
rių kabinete laikomas antruo
ju. Premjerė M. Thatcher bet
gi buvo pakviesta tarti žodį 
jungtiniame Kanados parla

mento ir senato posėdyje. Lig 
šiol tokių kvietimų buvo su
silaukę 25 Kanadoje apsilan
kę įvairių valstybių vadai. 
Premjerė M. Thatcher yra 26- 
ji. Paskutiniu Britanijos kal
bėtoju buvo premjeras II. Mac- 
millanas 1958 m. birželio mė
nesį.

Pagrindinis dėmesys min. 
pirmininkės M. Thatcher kal
boje buvo skirtas Sovietų Są
jungai, atnešusiai grėsmę lais
vajam pasauliui. Tą grėsmę su
daro besaikis Sovietų Sąjun
gos ginklavimasis, prašokan
tis savigynos ribas, jos vadų 
siekiai komunizmą paskleisti 
visame pasaulyje, šiam tikslui 
panaudojant net ginklų jėgą 
už savo teritorijos ribų. Tai 
ryškiai liudija įvykiai Afga
nistane ir Lenkijoje, kur ko
munizmas laikosi tik Maskvos 
dėka. Esą reikia pradėti kovą, 
kuri užtikrintų laisvės išsau-

Švč. Trejybės šventovė Trinapolyje prie Vilniaus. Joje dabar veikia sovietų įsteigta turistinė bazė ir džiovininkų 
sanatorija. Šventovė pastatyta 1750-1760 m. Caras 1832 m. ja atidavė ortodoksams. 1919 m. joje įsikūrė kun. N. 
Raštučio vadovaujama vaikų prieglauda. Lenkai, užėmę Vilnių, šventovę ir kitus pastatus gražino arkivyskupijai, 
kuria tuomet valdė vysk. J. Matulevičius. Vėliau vysk. R. Jalbžykovskis čia įsteigė savo vasaros rezidencija

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS.

Nauji suėmimai Estijoje ir Latvijoje
Švedijoje gautas praneši

mas iš Estijos, kad š. m. rug
sėjo 13 d. Tartu mieste suim
tas 45-rių metų kalbininkas 
Ennas Tartas ir išgabentas į 
centrinį Talino kalėjimą tar
dymui. Ennas Tartas yra žino
mas estų laisvės kovotojas ir 
žmogaus teisių gynėjas. Jau 
anksčiau du kartus teistas ir 
kalėjęs sovietiniame gulage 
dešimtį metų.

Skandinaviją pasiekė kitas 
pranešimas iš Latvijos, kad 
Rygoje rugsėjo 15 d. buvo tei
siamas latvių žmogaus teisių 
gynėjas Intsas Calitis, kaltina
mas antisovietine agitacija ir 
propaganda.

Abi naujausios KGB aukos — 
estas Ennas Tartas ir latvis 
Intsas Calitis prieš ketverius 
metus pasirašė plačiai pasau
lyje pagarsėjusį 45 baltiečių 
pareiškimą, reikalaujantį ga
lutinai pasmerkti slaptąjį Hit
lerio ir Stalino 1939 m. su- 

gojimą demokratinėse šalyse. 
Tos šalys turi būti stiprios, 
nes tironai puola tik silpnuo
sius. Vakarų pasaulio apsauga 
yra Atlanto Sąjunga, kuri re
miasi tik savigynos principais 
niekam negrasindama. Ir to
liau reikia užtikrinti jos pa
jėgumą, siekti laimėjimų idė
jomis. Sovietų Sąjunga yra pa
siekusi idėjinį ir ekonominį 
bankrotą. Klaidinančią ir skal
dymo siekiančią propagandą 
Sovietų Sąjunga yra nukreipu
si prieš JA Valstybes ir Atlan
to Sąjungą, tačiau tos propa
gandinės pastangos lig šiol bu
vo nesėkmingos. JA Valstybių 
net negalima lyginti su Sovie
tų Sąjunga. Jos visą laiką bu
vo stipriausia laisvės ir teisin
gumo tvirtovė pasaulyje, ta
čiau tą savo jėgą naudojo nuo
saikiai ir atsargiai. M. That
cher pritaria branduolinių 
ginklų apribojimui, bet ji taip 
pat pabrėžia, kad Atlanto Są
junga turi išlaikyti saugumą 
užtikrinantį balansą. Tų gink
lų derybose Ženevoje nuolai
dų turi padaryti Sovietų Są
jungos atstovai. Priešingu at
veju V. Europa turės įsileisti 
jos saugumui būtinas JAV 
“Pershing 2” raketas ir skrai
dančias bombas.

(Nukelta į 8-tą psl.) 

sitarimą bei panaikinti gėdin
go, nusikaltėliško susitarimo 
padarinius — trijų Baltijos 
valstybių — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prievartinį prijun
gimą prie Sovietų Sąjungos. 
Pasiremdamas tuo 45 baltie
čių pareiškimu, Europos par
lamentas Strasburge šiemet 
sausio 13 d. priėmė reikšmin
gą nutarimą, remiantį reikalą 
atitaisyti Baltijos valstybėms 
padarytą skriaudą.

Jau trečią kartą suimtas es
tas Ennas Tartas yra žinomas 
Lietuvos bičiulis, glaudžiai 
bendradarbavęs su lietuviais 
politiniais kaliniais ir teisių 
gynėjais. Apie jį Vakaruose tu
rima mažiau žinių, negu apie 
latvį Intsą Calitį, kuris taip 
pat žinomas Lietuvos bičiulis, 
išmokęs lietuvių kalbą. Cali
tis yra gimęs Latvijoje 1931 m. 
ir dar prisimena tuos laikus, 
kai jo tėvynė buvo nepriklauso
ma valstybė. Jo biografijoje 
atsispindi tragiškas Baltijos 
šalių likimas.

Po II D. karo su tėvu Maksiu 
Caličiu Intsas atsidūrė Sibi
re. Tėvui buvo paskirta stan
dartinė 25 metų bausmė už ry
šius su Latvijos partizanais. 
Po Stalino mirties abudu bu
vo amnestuoti: sūnus sugrįžo 
į Latviją, o tėvo neleido, tad 
jis apsigyveno kaimyninėje 
Estijoje ir ten prieš trejus 
metus mirė.

Po kiek laiko Intsas Calitis 
buvo vėl suimtas ir iškalėjo 
iki 1964 m. Lageriuose artimai 
bendravo su lietuviais ir iš
moko lietuviškai. Čia užsimez
gę ryšiai jam vėliau pravertė 
ginant savo tautos teises ir 
siekiant glaudesnio baltiečių 
bendradarbi a v i m o.

Yra žinoma, kad 1976 m. va
sarą Caličio bute Rygoje įvy
ko baltiečių pasitarimas, ku
riame svarstyti bendri klau
simai. 1977 m. rugpjūčio 23 d. 
kagėbistai iškrėtė Caličio bu
tą ir paėmė kaikuriuos doku
mentus.

Tuo pačiu metu nukentėjo 
ir kiti baltiečiai veikėjai. 
Buvo suimti ar tardomi estai 
Martas Nikius ir Ennas Tar
tas, latvis Viktoras Kalninis, 
Lietuvoje — Jonas Volungevi
čius, Algirdas Masilionis, 
Antanas Terleckas, Julius Sas
nauskas, Birutė Pašilienė. Jie 

visi buvo formaliai apklausi
nėjami ryšium su laisvės ko
votojo ir teisių gynėjo Balio 
Gajausko byla.

Tačiau veikiai paaiškėjo, 
kad kagėbistams labiausiai 
rūpėjo Viktoras Petkus, ku
ris buvo laikomas jungtinio 
baltiečių komiteto vadovu. 
Petkus buvo teisiamas Vilniu
je 1978 m. liepos 10-13 die
nomis ir nubaustas dešimčiai 
metų laisvės atėmimu ir pen- 
keriems metams tremtimi. 
Drauge su kitais baltiečiais 
Petkaus byloje turėjo liudyti 
ir Intsas Calitis. Jo liudiji
mas buvo teigiamas. Teisme 
jis pasakė, kad Viktoras Pet
kus yra geras ir garbingas 
žmogus.

Calitis drauge su estais Mar- 
tu Niklum, Ennu Tartu, Eriku 
Udamu ir savo tautiečiais — 
Juriu Žiemeliu, Viktoru Kal
niniu, Gunaru Rode 1977 m. 
lapkričio 14 d. pasirašė pa
reiškimą, prašydami Tarptau
tinės Amnestijos organizaci
ją rūpintis Petkaus paleidi
mu. Kai 1979 m. buvo minimos 
keturiasdešimtosios metinės 
nuo nelemto Ribbentropo ir 
Molotovo sandėrio, Calitis pri
sidėjo prie minėto 45 baltie
čių pareiškimo. 1979 m. lap
kričio 30 d. dėlto jis buvo 
drauge su kitais trim latviais 
signatarais Saugumo organų 
perspėtas tokioje veikloje ne- 
sireikšti. Intsas Calitis pasi
rodė užgrūdintas tvirtų įsiti
kinimų žmogus. 1981 m. spalio 
10 d. jis pasirašė 38 baltiečių 
pareiškimą dėl Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos įjungimo į lais
vą nuo branduolinių ginklų 
Šiaurės Europos zoną. Jis taip 
pat prisidėjo prie bendro bal
tiečių protesto dėl sovietinės 
invazijos Afganistane. Intsas 
Calitis buvo suimtas 1983 m. 
balandžio 1 d. Liko žmona ir 
trys nepilnamečiai vaikai — 
13,11 ir 7 metų.

Neseniai Latvijoje buvo 
griežtomis bausmėmis nu
bausti teisių gynėjai: Lidija 
Lasmanė-Doronina ir Geder- 
tas Melngailis. Nuo šių metų 
pradžios, kai prasidėjo nauja 
kagėbistų siautėjimo banga 
Baltijos respublikose, Latvi
joje daugiau kaip 50 įtariamų 
kitaminčių buvo kratomi, dau
giau kaip šimtas tardomi. Lmb.

JAV PREZ. R. REAGANAS JUNGTINIŲ TAUTŲ VISUMOS 
POSĖDYJE pasiūlė naują planą branduoliniams ginklams suma
žinti. Šį kartą jis sutiko, kad Sovietų Sąjunga dalį savo vidutinio 
nuotolio trigalvių “SS-20” raketų perkeltų į Sibirą. Jeigu pvz. 
būtų sutarta tų raketų skaičių sumažinti iki 300 branduolinių 
užtaisų, V. Europon galėtų būti atsiųsta tik 200 “Pershing 2” 
raketų ir skraidančių bombų. Kitas šimtas galėtų būti paliktas 
JAV teritorijoje. Branduolinių ginklų sumažinimas betgi turi 
būti atliktas pasauliniu mastu. Problemą sudaro faktas, kad JA 
Valstybės dar neturi išdėstytų vidutinio nuotolio “Pershing 2” 
raketų, o Sovietų Sąjunga į taikinius jau yra nukreipusi 243 tri
galves “SS-20” raketas, 248 “SS-4” ir “SS-5” raketas, aprūpintas 
vienu užtaisu. Bendras tų vi- •----------------—--------------------------
dutinio nuotolio raketų užtai
sų skaičius siekia beveik tūks
tantį. Maskva betgi nepripažįs
ta pasiekto balanso savo nau
dai ir reikalauja, kad Vašing
tonas visiškai atsisakytų “Per
shing 2” ir skraidančių bombų 
įvežimo V. Europon strategi
nei pusiausvyrai atstatyti. Nau
jąjį prez. R. Reagano planą at
metė karingai nusiteikęs J. 
Andropovas savo kalba, kurią 
perskaitė televizijos pranešė
jas. J. Andropovas apkaltino 
R. Reaganą bandymu sugriauti 
branduolinių ginklų balansą 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, 
nors iš tikrųjų jį jau yra su
griovę patys sovietai. Pasak J. 
Andropovo, R. Reaganui nerū
pi branduolinių ginklų apribo
jimas Ženevos konferencijoje. 
Jis tik siekia daugiau laiko 
“Pershing 2” raketoms ir skrai
dančioms bomboms išdėstyti 
V. Europoje. Esą JAV žvalgyba 
sąmoningai suprojektavo P. 
Korėjos lėktuvo špionažui 
skirtą skrydį, paaukodama 
269 žmones, kad būtų sukelta 
pasaulinė įtampa, leidžianti R. 
Reaganui sustiprinti ginkla
vimąsi.

Demonstracijos
Maskvoje pirmą kartą buvo 

surengtos prieš branduolinius 
JAV ginklus ir prez. R. Rea
gano politiką nukreiptos ma
sinės demonstracijos. Sakoma, 
kad jose dalyvavo 500.000 
maskviečių. Minia betgi ne
atrodė didelė, nes buvo de
monstruojama šešiose Mask
vos vietose. Demonstrantų su
skaldymu, matyt, buvo siekia
ma lengvesnės kontrolės, jeigu 
kiltų nenumatytų išsišokimų. 
Prieš porą savaičių Maskvoje 
viešėjo šešių Toronto dvasi
ninkų grupė, siekusi taikos 
pasauliui. Vėliau paaiškėjo, 
kad tos grupės nariams pavyko 
užmegzti ryšius su geologu 
J. Medvedkovu, vadovaujančiu 
komunistinio režimo nepripa
žintam taikos sambūriui. Tuos 
ryšius nutraukė KGB pareigū
nai, pareikalavę, kad torontie- 
čiai elgtųsi kaip eiliniai tu
ristai, atsisakytų slaptų su
sitikimų su valdžios priešais. 
Šešių dalių demonstracijoje 
tikrieji taikos siekėjai neda
lyvavo. Į propagandinį cirką 
buvo įjungti kompartijai išti
kimi suvaryti maskviečiai.

Šiame numeryje:
Dienos, kurios šildo

Lietuvių Dienos, rengiamos įvairiuose pasaulio kraštuose
Nauji suėmimai Estijoje ir Latvijoje

Laisvąjį pasaulį pasiekusios žinios apie saugumiečių siautėjimą
Valstybių nebėra, bet kaimynai tebegyvena 

Rašytojo įspūdžiai Danijos spaudoje apie Baltijos šalis 
Apleista politinė veikla Europoje

Pastabos bei įspūdžiai aplankius Didžiosios Britanijos lietuvius 
l iesos bejieškant

Paskaičius straipsnį "Slepiama žaizda negyja" opiuoju klausimu 
.laimimo kongreso studijų dienos (3) 

Kultūrinio pobūdžio lietuvių rūpesčiai paskaitininkų akimis
Laiškas iš sibirinio lagerio

Balio Gajausko raštas, slaptais keliais pasiekęs Vakarus
Trys dienos Egipte

Dviejų Brazilijos lietuvių įspūdžiai iš nuotykingos kelionės
Lietuvis su augščiausiais Kolumbijos žymenimis
Salezietis kunigas Stasys Matutis, garsėjantis savo darbais

Lietuvių literatūros kritika tremtyje
Vlado Kulboko plačios apimties veikalas kritiko rankose

Karo paliaubos
Libane tęsiamos paskelbtos 

karo paliaubos, bet visiškai ne
išvengiama menkesnių susi
šaudymų. Atsistatydino prem
jeras Š. Wazanas su savo mi
nisterių kabinetu. Jį turėtų 
pakeisti kariavusių grupių su
tarta nauja vyriausybė. Dery
bas veda jų atstovai, pradžio
je netgi negalėję sutarti vi
siems priimtinos vietos. Nori
ma, kad taikos priežiūrai apie 
500 karių atsiųstų Jungtinės 
Tautos savo vardu. Tokiu atve
ju, atrodo, iš Libano turėtų 
pasitraukti JAV marinai, Pran
cūzijos, Italijos ir Britanijos 
kariai, kuriuos remia laivynas 
ir aviacija.

Pašalina minas
R. Vokietija iš savo pasienio 

pradėjo pašalinti šrapneli- 
nes minas, pavojingas V. Vo
kietijon bėgantiems vokie
čiams. Atrodo, minų pašalini
mu norima atsilyginti V. Vokie
tijai už praėjusią vasarą pa
rūpintą $400 milijonų paskolą. 
V. Vokietija jau 20 metų perka 
kalinius iš R. Vokietijos. Taip 
buvo išlaisvinta 20.000 vokie
čių, šiam tikslui panaudojus 
$500 milijonų pinigais, prekė
mis ir paslaugomis. Pastaruo
ju metu pastebimas santykių 
pagerėjimas tarp abiejų Vokie
tijų. Iš Vengrijos pasklido ne
patvirtinta žinia, kad J. Andro
povas svarsto abiejų Vokieti
jų sujungimą į vieną neutralią 
valstybę, kuri savo politika 
primintų dabartinę Suomiją.

Kalinių kraujas
Paryžiuje veikianti Tarp

tautinė Žmogaus Teisių Fede
racija gavo slaptą valdžios 
raštą iš Irano, kuriuo įsako
ma mirti pasmerktus politi
nius kalinius nužudyti krau
jo išsunkimu. Tas kraujas siun
čiamas į ligonines, kur gydomi 
kare su Iraku sužeisti Irano 
revoliucijos sargai. Esą pats 
ajatola R. Chomeinis patvirti
no, kad kraujo išsunkimą ir jo 
panaudojimą sužeistiems ka
riams leidžia mahometonų re
ligija. Šiemet Irane jau buvo 
įvykdyta apie 450 oficialių 
egzekucijų. JAV žvalgybos 
duomenimis, trejų metų ka
re jau žuvo apie 125.000 ira
niečių, šimtai tūkstančių bu
vo sužeista.
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® RELIGINIAME GYVENIME

Valstybių nebėra, bet kaimynai tebegyvena
Skandinavų rašytojo pastabos apie Baltijos kraštas Danijos spaudoje

Dvasiniam gyvenimui gresia 
pavojus, kai pažeidžiamos žmo
gaus teisės į religijų ir sąžinės 
laisvę. Tai pareiškė Jonas-Pau- 
lius II savo vasaros rezidenci
joje susirinkusiems tikintie
siems, atsiliepdamas į sovietų 
žinių agentūros “Tass” komen
tarus, kritikuojančius jo kalbas, 
pasakytas šią vasarą Liurde. 
Ten jis buvo skatinęs žmones 
melstis už tuos, kurie kenčia 
savo žmogiškojo orumo pažei
dimus ir neša savąją mintį bei 
veiklą varžančius retežius. Šia 
proga Castelgandolfe jis susi
rinkusiems maldininkams nuro
dė: kaip būtina ginti žmogaus 
gyvybę nuo karo pavojaus, taip 
reikia ginti ir dvasinę žmogaus 
gyvybę nuo nuodėmės ir stokos 
pagarbos jo teisėms religijos 
bei sąžinės srityje. Jis skatino 
visus melstis, kad šios žmogaus 
teisės bei laisvės būtų gerbia
mos ir ginamos be išimties vi
same pasaulyje.

Lankydamasis Austrijoje, Jo- 
nas-Paulius II pasisakė už žmo
gaus teises ir skatino valstybes 
įgyvendinti teisingesnę tarptau
tinę tvarką, nurodydamas, kad 
K. Bendrijos rūpestis šioje sri
tyje remiasi Evangelija, o ne po
litiniais kurios nors grupės inte
resais. Pirmoje kalboje, kurią 
pasakė Vienos Didvyrių aikštė
je, Šv. Tėvas sveikino Austriją 
ir jos kaimynes septynias valsty
bes, pabrėždamas Europos vie
nybę, kuri kyla iš krikščioniš
kųjų šaknų ir remiasi visai Euro
pai šventomis kultūrinėmis žmo
niškumo vertybėmis. Sekančią 
dieną Mišių metu, kuriose da
lyvavo apie ketvirtis milijono 
tikinčiųjų, popiežius pareiškė, 
kad technologinėje pažangoje 
žmogui nepavyko apsieiti be 
Dievo. Jis skatino bendras šei
mų maldas ir priminė katali
kams K. Bendrijos kvietimą da
lyvauti kiekvieną sekmadienį 
šv. Mišiose. Savo susitikime su 
Austrijos valstybės vadais Šv. 
Tėvas nurodė, kad K. Bendrijos 
užduotis esanti religinė ir dva
sinė, o ne politinė. Jis taipgi pa
brėžė, kad K. Bendrija gerbia 
valstybės autoritetą ir nesiki
ša į jos politinius reikalus. Sa
vo susitikime su mokslininkais 
ir menininkais popiežius skati
no tuos, kurie vykdo technolo
ginę pažangą, neužmiršti ir ly
giagrečiai vykdytinos morali
nės pažangos. Esą ne mokslo ir 
technologijos pažanga esanti 
žalinga pasauliui, bet jos atsie
jimas nuo moralinių vertybių. 
Popiežius baigė savo keturias 
dienas trukusią viešnagę Aust
rijoje aplankydamas žymiausią 
to krašto Marijos šventovę — 
Mariazell. Ten jis meldėsi prie 
Vengrijos kardinolo Jozsef 
Mindszenty karsto, simbolizuo
jančio visus komunizmo prie
spaudoje vargstančius ir kovo
jančius tikinčiuosius.

Prieš abortus pasisakanti Ai
rijos valstybinės konstitucijos 
pataisa buvo gyventojų priimta 
didele 65% balsų persvara. Pri
imtoji pataisa sako: “Valstybė 
pripažįsta negimusio teisę į gy
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venimą kaip lygią savo motinos 
teisei ir savo įstatymais negimu
siam garantuoja apsaugą bei, 
reikalui esant, tos teisės į ap
saugą gynimą”. T a i pirmasis 
kraštas taip aiškiai pasisakęs 
už negimusio žmogaus teises.

Anglijos ir Valijos vyskupai 
nutarė prašyti Šv. Sostą, kad 
jiems leistų katalikų kunigais 
šventinti iš kitų religijų į kata
likus perėjusius vedusius dva
sininkus. Pirmas toks atvejis 
mūsų laikais buvo 1951 m., kai 
Pijus XII leido iš liuteronų ti
kėjimo perėjusį vedusį dvasi
ninką Rudolf Goethe šventinti 
kunigu Vokietijoje. Paskutiniuo
ju metu JAV-se jau eilė episko- 
palų vedusių dvasininkų tapu
sių katalikais yra įšventinta ku
nigais.

Vadovautis tik savąja sąžine 
neužtenka, pareiškė Jonas-Pau- 
lius H 35,000 tikinčiųjų miniai 
Šv. Petro aikštėje audiencijos 
metu. Pirmiausia reikia rūpin
tis, kad sąžinė būtų tinkamai 
paruošta bei gautų reikalingas 
žinias moraliniam sprendimui. 
Kiekvieno pareiga taip paruoš
ti savo sąžinę, kad ji jieško- 
tų Dievo apreikštų tiesų ir elg
tųsi pagal Jo įstatymus. K. Bend
rija mums teikia pagalbą tokiam 
sąžinės paruošimui. K. Bendri
jos pareiga esanti skelbti tie
są, kuri yra pats Kristus, ir pa
brėžti tuos moralinės plotmės 
principus, kurie kyla iš mūsų 
prigimties.

Kard. Terence Cooke, 62 m. am
žiaus Niujorko arkivyskupas, 
serga nepagydoma kraujo vėžio 
liga. Romoje, jo titulinėje Šv. 
Jono ir Pauliaus šventovėje, 
šiomis dienomis už jį Mišias lai
kė jo draugas kard. William 
Baum, dalyvaujant Vatikano 
diplomatinio korpuso nariams 
ir iš JAV atvykusiems turistams. 
Mišias su kardinolu koncele- 
bravo per 90 JAV vyskupų, ku
rie tuo metu lankėsi Romoje.

Arkiv. Karolis Salatka po savo 
apsilankymo Vidurio Ameriko
je pareiškė, jog Gvatemaloje 
vykdomas plataus masto smur
tas prieš nekaltus žmones. Dau
giausia nukenčia indėnai. Smur
to vykdytojai esą krašto kariuo
menė ir prieš ją kovojantieji su
kilėliai. Jo manymu, kaltesnė 
esanti kariuomenė. Nekaltieji 
gyventojai atsiduria padėtyje 
be išeities: jeigu jie netampa 
sukilėlių aukomis, tai, kaip iš
vengusius sukilėlių smurto, 
juos baudžia krašto kariuome
nė. Arkiv. K. Salatka. kuris va
dovavo JAV vyskupų delegaci
jai, tiriančiai Vidurio Ameri
kos padėtį, yra Oklahomos arki
vyskupas. Jo arkivyskupija Gva
temaloje turi savo misiją, ir vie
nas iš tos misijos kunigų 1981 
m. buvo nužudytas. Arkiv. K. Sa- 
latkos vadovaujamoje delegaci
joje dalyvavo: vysk. Raymond 
Lucker iš New Ulm, Minn.. vysk. 
Ricardo Ramirez iš Las Cruces, 
N.M., ir vysk. Richard Ham iš 
St. Paul-Minneapolis. Vyskupai 
Gvatemaloje lankėsi dar prieš 
prez. Efrain Rios Montt nuver
timą. Kun. .J.Stš.
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Pasimatymas su baptistais
Autorius buvo gavęs kelis 

adresus latvių, su kuriais pa
simatyti jam buvo patarta. Bet 
kodėl kaip tik su jais, jis ne
žinojo. Susitaręs telefonu su 
vienu iš jų, jis nuvyksta į jam 
nežinomo latvio būstinę. Užli
pęs laiptais — per purvą ir 
griuvėsius, užsilikusius nuo 
seniai pradėto, bet nebaigto 
suardyti mūro — pasiekia ad
resatus, vyrą ir moterį kokių 
50 metų amžiaus. Jų butas tik 
dviejų kambarių, kuriuos dali
nasi su kita pora. Butas vei
kiau panašus į skurdžią lan
dynę šiauriame, tamsiame ir 
dvokiančiame koridoriuje, 
kur gyvena dar kitos penkios 
darbininkų šeimos. Korido
riaus gale vienas šalto van
dentiekio ragelis ir dvi išei
namosios vietos visiems nuo
mininkams.

Svečias žinojo, kad šeiminin
kai turi problemų su įstaigo
mis, bet kodėl, galėjo tik spė
lioti (socialdemokratai?). Tik 
pasikalbėjus su jais apie 15 
minučių, paaiškėjo, kad jie 
baptistai ir kad tatai jų kon
flikto su įstaigomis priežas
tis. Dėlto vyras, buvęs akade- 
mikas-mokytojas, jau prieš 6 
metus buvo netekęs savo dar
bo ir dabar pragyvena iš snie
go nuo gatvių valymo (Rygą 
tuo metu vargino pūgos) ir sie
nų dažymo, o žmona dirba ligo
ninėje.

Per porą valandų trukusį 
pasikalbėjimą jiedu autoriui 
atskleidė didelį savo nuošir
dumą ir gilų religingumą bei 
tuos vargus, kuriuos jiems 
tenka dėlto vargti: nuolatinį 
persekiojimą, dažnas namų 
kratas ir apklausinėjimus 
(dar dieną anksčiau žmona 
buvo policijos tardoma net 
tris valandas), nepertraukia
mą jų pokalbių klausymą bu
to sienose įmūrytais klausy- 
tuvais.

Politika juodu nesidomi. Jų 
rūpestis — tik krikščionybė, 
už kurią juodu pasiryžę ken
tėti betkokį vargą. Žmona sve
čiui aiškina: “Krikščionimis 
mes nenorime būti tik vadina
mi ir savo religingumą rodyti 
vien tik tyliai besėdėdami 
šventovėje. Savo tikėjimą mes 
norime skelbti ir kitiems, apie 
krikščionybę kalbėti ir su ki
tais". (Ji visada norėjusi būti 
misijoniere, bet niekad netu
rėjusi progos pamatyti užsie
nio).

Ir aiškiai pakeltu balsu ji 
priduria: “Kaikurie savo tikėji
mą nutyli, bet mes nenorime ty
lėti”. Svečias iš pradžių nesu
prato, kodėl ji šitaip prabilo. 
Tik vėliau ji pasisakė, kad ji 
tai sąmoningai darė, “kad jos 
balsas būtų aiškiai girdimas 
mikrofonuose".

Vienai parai praėjus nuo šio 
jausmingo pasimatymo (visi 
trys jį baigė malda. — šeimi
ninkai latviškai, svečias šve
diškai), autoriui viešbutyje 
telefonu visai korektiškai 
paskambina vyriškis — “saugu
mo policija” ir pareiškia, kad 
jo kontaktas su anais baptis
tais esąs “registruotas ir ne
pageidaujamas”. Svečias, žino
ma, galįs pasielgti kaip jam 
patinka, tačiau saugumo poli
cija jam rimtai patarianti anų 
kontaktų vengti.

Šį savo sovietinių saugumo 
įstaigų jautrumui būdingą pa
tyrimą autorius baigia alego
riniu samprotavimu: “Lyg koks 
smėlio grūdelis dykumoj šie 
žmonės tėra • negausūs ir ne
reikšmingi, kad juos persekio
ti atrodytų visiškai bepras
miška ir nereikalinga. Tačiau 
šis grūdelis yra apraiška vi
sai ko kito ir svarbesnio, bū
tent, rezistencijos sąvokos. 
Ir kaip toks šis grūdelis slen
ka per istorijos ir ideologijos 
erdvę, įsiskverbia į tą milži
nišką, ramiai sau gulintį, ne
suprantamą organizmą, vadi
namąją sovietinę santvarką, 
kol galiausiai jame įsitvirti
na taip giliai, kaip smėlio grū
das milžiniškoje sraigėje, jo
je pastoviai laikosi, kaip grau
žiantis skausmingas augmuo, 
kuris primena milžinui, kad 
pasipriešinimas yra galimas. 
Ir tai verčia jį akylai budėti 
bei nuolat nerimti. To mes su
prasti niekados neišmoksime, 
nors, iš kitos pusės, tai yra 
gerai suprantama.”

Knygų rinka miške
Kas iš Rygos važuoja trau

kiniu jūros ir Jūrmalos link, 
priešpaskutinėje stotelėje pa
siekia miškelį, kuriame per vi
sus metų sezonus kas sekma
dienį 9 v.r. susirinkdavo viso
kių knygų pardavėjai ir pirkė
jai. Ilgą laiką tai buvo pusiau 
legaliai toleruojama “neofi
ciali rinka”, kurioje regulia
riai lankydavosi ir keli auto
riaus pažįstami. Kas norėjo 
parduoti knygų iš “buržuazi
nių laikų” arba gautų legaliai 
ar slaptai iš užsienio arba 
antikvariatuose, jau nebegau- 
namų, tas čia lengvai galėjo 
rą$ti pirkėjų.

Prekiaujama buvo ir kito
kiom prekėm, bet knygos ir 
laikraščiai buvo labiausiai 
mėgstami. Kainos būdavo 
augštos. Paklausos ir pasiū
los dėsniai nustatydavo kai
nų lygį, ir rinkos įstatymai 
veikė be išimties. Išeivijos 
žurnalai galėjo būti ypatingai 
brangūs, pvz. “Briviba”, so
cialdemokratų spausdinamaš 
Stockholme. Jeigu būdavo 
slaptai atgabentas perdide- 
lis jo kiekis, birža tuoj reaguo
davo atitinkamai ir pardavėjų 
nuotaika krisdavo.

Autorius, daug girdėjęs 
apie šią instituciją, jos ap
lankyti, deja, nesuspėjo: dvi 
savaites prieš jo atvykimą Ry
gon, ji jau buvo likviduota, 
policijai staigiai įsiveržus 
ir išbaidžius visą tūkstantį 
prekiautojų. Kur ta prekyvie
tė yra dabar, autoriui nepa
vyko sužinoti. “Bet kaip mag
netas pritraukia geležies kris
lą, taip ir toji rinka tebevei
kia kur nors kitur, kitame miš
kelyje, tarnaudama tam pa
čiam tikslui.”

Rusinimas
Jo vaizdas nevisais atžvil

giais toks, kokį iš Latvijos ar 
Estijos išsiveža eilinis turis
tas arba yra pratęs matyti išei
vijos baltietis savo vaizduo
tėje. Apie rusinimo pavojus iš
eivijoje ir pačiuose Baltijos 
kraštuose esą kalbama su visai 
rimtu pagrindu. Estų ir latvių 
skaičius mažėja, o rusų didėja. 
(Autoriui buvo aiškinama, kad 
Lietuvoje padėtis geresnė dėl 
katalikiškos rezistencijos pa
jėgumo). Rusų yra aiški daugu
ma Estijoje ir Latvijoje. Ry
goje tebėra tik 25% latvių. Prie
žastis ne tiek ta, kad latvių 
skaičius mažėja, kiek ta, kad 
rusų imigrantų skaičius nuolat 
auga. Šiandien Rygoje yra 
800.000 gyventojų, ir greit jų 
bus jau vienas milijonas.

“Keturiasdešimt metų po už
grobimo Baltijos kraštai rusų 
ryjami ramiai, be jokio triukš
mo iš Vakarų pusė$. Jie bus be
veik ir suvirškinti”. Šitokiu 
visai aiškiu tvirtinimu auto
rius sąmoningai nori pabrėžti, 
kad rusinimas nėra tik “keis
ta detalė, bet pavyzdys, kaip 
galinga valstybė labai efekty
viai gali sutriuškinti trijų 
tautinių valstybių nepriklau
somybę tiesioginėje mūsų pa
čių kaimynystėje".

Tačiau autorius pastebi, 
“kad kultūros ir kalbos reika
luose padėtis truputį kitokia. 
Netiesa, kad sovietai bando 
surusinti taip pat ir estų 
bei latvių kultūrą. Pliki fak
tai rodo kitką. Rusai meto
diškai ir sėkmingai remia tau
tinę kultūrą visose srityse: 
meno, literatūros, teatro. Aš 
nekalbu apie meno laisvę, o 
tik apie klausimą, kokiem rei
kalam naudojami valstybės pi
nigai. Jie, be abejonės, lei
džiami tautinei kultūrai 
remti”.

Tokį savo teigimą autorius 
paremia konkrečiais faktais.

Taline pvz. yra aštuoni teat
rai, septyni jų estiški. Rygoj 
padėtis ta pati: tik vienas, beje 
nuskuręs bulvarinis teatras 
tarnauja rusams, kurių Rygoje 
yra 600.000. Beveik visuose 
latvių teatruose yra klausytu- 
vai vertimams į rusų kalbą. 
Bet tuose šešiuose vaidinimuo
se. kuriuos jam teko matyti, 
jis pastebėjo, kad nedaug kas 
tais klausytuvais naudojosi, 
"gal tik kokia saujelė”.

Rusų kultūra
“Klausimą galima apsukti 

ir antraip: kokių kultūrinių 
galimybių teikiama šiandien 
rusams, kurie juk sudaro to
kią vyraujančią daugumą Esti
joje ir Latvijoje? Tų galimy
bių tikrai nėra daug. Susidu
riama čia su paradoksu: ta ar

mija rusiškų į Baltijos kraš
tus imigruojančių darbininkų 
kultūrinių poreikių atžvilgiu 
traktuojama maždaug taip pat, 
kaip tie darbininkai, kurie 
Švedijon atkviesti iš Turkijos. 
Paklausti man pažįstami lat
viai, kokia priežastis tokios 
keistos kultūrinės priespau
dos iš pavergėjų pusės sa
viems tautiečiams, atsakė (gal 
nevisai rimtai pagalvoję): 
‘rusai kultūra juk nesidomi”.

Pats autorius į šį klausimą 
atsako šitaip: “Tiesa veikiau 
yra ta, kad iš vienos pusės tu
rime reikalo su tautine mažu
ma, kurios kultūros šaknys 
siekia tūkstančių metų gilu
mą, o iš kitos pusės — su imi- 
grantine kultūra, kuri neturi 
nė mažiausių tautinių šaknų. 
Valdžia" gi savo dėmesį krei
pia į pirmąją”. Savo tokį sam
protavimą jis paįvairina ši
taip: “Imigrantai atvaromi į 
naujas dideles pramonės įmo
nes Rygoje, kurios visos nuo
lat reikalauja vis daugiau dar
bo jėgos ir kuriose leninisti- 
nis darbo antvertės išsiurbi
mas vyksta be darbą trukdan
čių meno ir kultūros poreikių 
tenkinimo darbininkams. Kiek 
tai liečia imigrantines darbo 
jėgas, komunizmas ir kapitaliz
mas kartais nuostabiai pana
šūs . .

Duona ir teatras
Kai kraštas kenčia ekono

minę krizę ir žmones vargina 
maisto stoka, kultūros srityje 
piniginėm išlaidom, kaip atro
do, ribų nėra. Apie teatrų ap
rūpinimą pinigais autorius ra
šo: “Niekad anksčiau savo gy
venime neužtikau teatro direk
torių, kurie man, be jokių re
zervų, būtų pareiškę: ‘Pini
gai mums jokios problemos 
nesudaro. Mes gauname, kiek 
prašome’. Ir kai matai teatri
nės veiklos apstumą ir pasta
tymų kokybę, lengvai gali su
prasti, kad taip iš tikrųjų ir 
yra. Meno lygis augštas, vai
dyba tobula ir scenografija 
tiesiog nepaprasta. Būdingas 
pavyzdys yra poeto Rainio vei
kalo ‘Juozapas ir septyni jo 
broliai' labai ištaigingas 
pastatymas, koks mūsuose dėl 
pinigų stokos vargiai būtų
įmanomas. Mačiau ir “Eliza- 
betos’ pastatymą; vien išlai
dos už aprangą prašoktų kiek
vieno eilinio švedų teatro
biudžetą.

Būtų galima, gal kiek bru
taliai, tvirtinti: kai tenka 
pasirinkti duoną ar vaidinimą, 
pasirenkamas pastarasis. Ar
ba — kai ima pritrūkti duonos, 
nepatenkintiesiems vaidina
mas fantastiškas teatro veika
las. Publikos niekad netrūks
ta, visi bilietai tuoj išgrobs- 
tomi, visada ir visur jie iš
parduodami. Medalis visada 
yra dviejų pusių: vienoje pu
sėje — gyva latviška kultūra 
sovietinės sistemos rėmuose, 
kitoje — miškelis ties Jūrma
la, kur žmonės vaikštinėja tarp 
medžių su knygomis rankose."

Kaimynai tebėra
Baigdamas savo pranešimą, 

autorius skaitytojartis primena 
bendrą visų trijų Baltijos tau
tų likimą, kad įsisąmonintų 
jų nelaimės artybę.

“Šis žavingas, kartu ir keis
tas pasaulis yra ne kur nors 
toli, antroje šios planetos pu
sėje, bet prie pat mūsų. Kai 
vasaros dieną stovi rytiniame 
Gotlando salos pajūryje, tai 
horizonte, gali pastebėti debe
sų kamuolius, kurie telkiasi 
virš žemės anoje visai netoli
moje jūros pusėje — virš Latvi
jos. Kadaise ten trys mūsų kai
mynai turėjo savo nepriklauso
mas valstybes, šiandien tų vals
tybių nebėra, bet mūsų kaimy
nai kaip buvo, taip jie ten ir 
tebėra.”

PADĖKA
A.A. JONAS-ROBERTAS

SIMANAVIČIUS,
mylimas vyras, brangus tėvelis ir brolis, 

netikėtai miręs 1983 metų, gegužės 19 dieną, 
paliko visus dideliame skausme ir liūdesyje.
Nuoširdžiai dėkojame kunigams už maldas laidotuvių na

muose ir šventovėje, už dalyvavimą koncelebruotose Mišiose 
ir už prasmingą pamokslą.

Dėkojame visiems atsilankiusiems laidotuvių apeigose, 
aukojusiems šv. Mišioms, Kanados Lietuvių Fondui, JAV Lie
tuvių Fondui, Tautos Fondui, parapijoms, “Tėviškės Žibu
riams”, Religinei Lietuvos Šalpai, KLB kultūros komisijai, 
lituanistikos katedrai Čikagoje, ir lietuviškai radijo- programai 
“Tėvynės prisiminimai”. Nuoširdi padėka už užuojautas žodžių, 
laiškais ir spaudoje, kurios, kaip ir gautos gėlės, buvo sura
minimas skausmo dienose.

„ Nuoširdi padėka radijo programų vedėjams Kanadoje ir 
JAV-se,laikraščių redaktoriams ir bendradarbiams už straips
nius apie velionį.

Taip pat dėkojame: solistams ir “Aro” vyrų chorui, kurie 
įspūdingai giedojo išvakarių pamaldose ir pačių laidotuvių 
pamaldų metu; visiems dalyvavusiems atsisveikinime, garbės 
sargyboje prie karsto, organizacijų atstovams, tarusiems 
atsisveikinimo žodžius, karsto nešėjams ir visiems labai gau
siai palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka visiems už parodytą rūpestį, visokeriopą 
pagalbą ir globą sunkiose musų valandose. Tegul Dievas 
atlygina visiems už gerą širdį ir užjautimą.

Dėkingi: žmona Valentina, sūnus Jonas, dukros — 
Violeta Laurinavičienė ir Margarita Kybartienė 
su šeimomis, sesuo Zuzana Raįeckienė, 
broliai Vincas, Vladas, Algis ir T. Augustinas

PADĖKA
Iškeliavus į amžinybę Lietuvoje mūsų broliui

a. a. ANTANUI MURAUSKUI, 
teko patirti daug mums pareikšto nuoširdumo bei 
paslaugų.

Reiškiame nuoširdžią padėką prel. J. Balkonui ir kun. 
J. Gašlūnui už atnašautas šv. Mišias St. Petersburge, Flori
doje. Nuoširdus ačiū Tėvams pranciškonams už atnašavi
mą gedulingų pamaldų Toronte ir solistei L. Marcinkutei už 
muzikinę dalį. Nuoširdi padėka visiems, užprašiusiems šv. 
Mišias, pareiškusiems užuojautą per spaudą, kortelėmis 
bei žodžiu.

Visų Murauskų ir jų šeimų vardu —
Petras Murauskas

AfA
ANELEI JONUŠKIENEI

Suvalkų trikampyje mirus, 
dukrą DANELĘ DIDŽBALIENĘ ir seserį MAGDALENĄ 
DAUKŠIENĘ su šeimomis ir artimaisiais liūdesio dienose 

nuoširdžiai užjaučiame -
Vytautas ir Irena Jurgis ir Natalija

Pečiuliai Kaleinikai

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 I 'oronte.

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).

Onainan STrt jfHeinorialž Utii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMI’ORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Garbės sargyba prie Dariaus-Girėno paminklo I’ščelnike, Lenkijoje, kur š. m. liepos 17 d. iškilmingai buvo pami
nėta šių transatlantinių lakūnų 50 metų skrydžio ir žuvinio sukaktis. Garbės sargyboje matyti lietuvių ansamb
lių nariai, skautų atstovai ir kun. A. JURKEVIČIUS iš Vroclavo

Tiesos bejieškant

Apleista politinė veikla Europoje
Pabuvojus Britanijoje, matyti politinės veiklos stoka

JUOZAS KOJELIS

Amerikoje buvo žinoma apie 
Anglijos lietuvių nesusiprati
mus bent tiek, kiek rašė spau
da. Tačiau aplamai Amerikos 
lietuviams, gyvenantiems ki
tame kontinente, tikrosios 
nesusipratimų priežastys ne
buvo aiškios nei išryškėję ga
limi sprendimai konfliktui 
likviduoti. Kaikas gali pa
sakyti, kad ir nedera kištis 
į kitų painiavas ir juos mokyti 
“gero elgesio”, ypač nekvies
tam. Tai dalinė tiesa. Daugiau 
tiesos teigime, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė yra tar
si viena šeima, ir skausmas 
viename sąnaryje jaučiamas 
visame organizme.

Praėjusią vasarą liepos mė
nesį atvykęs į Londoną ban
džiau Anglijos lietuvių pro
blemas suprasti, informuoda- 
masis iš pirmųjų šaltinių. 
Prisipažinsiu, kad pilnai iš
siaiškinti nespėjau, tačiau 
daug ką patyriau ir susidariau 
savo nuomonę, kuria su Ang
lijos lietuviais noriu ir pasi
dalyti. Pasirinkau “Tėviškės 
Žiburius”, kurie Anglijoje yra 
labiausiai skaitomas Šiaurės 
Amerikos lietuvių laikraštis.

Kaip kūrėsi Bendruomenė?
Šeštosios dekados pradžioje 

visur, kur atsirado didesnis 
skaičius lietuvių tremtinių, 
kūrėsi tų kraštų Lietuvių Bend
ruomenės. Amerikoje ir Angli
joje jau iš seniau veikė gau
sios lietuviškos organizacijos, 
tad Lietuvių Bendruomenės 
kūrimasis susidūrė su kliūti
mis. Senųjų organizacijų vei
kėjai su nepasitikėjimu žiū
rėjo į visuotinius tikslus tu
rinčią Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją, ir, ypač Ameri
koje, įvyko tam tikras skili
mas tarp senųjų ateivių ir 
tremtinių. Net praėjus tris
dešimčiai metų, tas plyšys nė
ra pilnai užlygintas, kai į 
pasitraukiančių senųjų veikė
jų vietą rastose organizacijo
se atėjo menkesnio pajėgumo, 
bet didelių ambicijų tremti
niai.

Anglijoje į opoziciją Lietu
vių Bendruomenei stojo ne se
nųjų organizacijų veikėjai, 
bet penkmetį anksčiau susior
ganizavusi Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga, kuri bu
vo ne senųjų ateivių, bet po
kario tremtinių produktas. 
Rivalizacija tarp Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Bendruomenės tęsėsi il
gesnį laiką, kol Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
sprendimą padarė Sąjungos 
naudai: Didžiosios Britani
jos Lietuvių Bendruomenei 
atstovauja Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga.

Reikia manyti, PLB valdy
ba tą sprendimą padarė prag
matiškais sumetimais, būtent, 
kad Lietuvių Bendruomenė pa
tirtų mažiausius nuostolius. 
Mat Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungai priklausė di
desnė dalis Anglijos lietuvių. 
Bet sprendimas pažeidė Lietu
vių Bendruomenės principą: 
priklausymas Lietuvių Bend
ruomenei yra individualus ir 
tiesioginis, o ne per kokią 
organizaciją. Jei teisingai 
suprantu Anglijoje susidariu
sią situaciją, tai tik priklau
santieji Lietuvių Sąjungai 
gali priklausyti ir Lietuvių 
Bendruomenei.

Iš antros pusės, Lietuvių 
Bendruomenės organizavimas 

Anglijoje irgi buvo pastaty
tas ant klaidingų bėgių: Bend
ruomenė buvo kuriama federa
ciniu pagrindu — kaip organi
zacijų santalka. Iš tikro, or
ganizacijos gali susitelkti ri
botam laikui atskiram uždavi
niui vykdyti, ir tokios laikinos 
santalkos gali būti labai nau
dingos. Pastovios santalkos, 
kaip rodo Amerikos pavyz
džiai, ilgainiui daugiau at
neša žalos, kaip naudos. Ir ge
rai, kad Lietuvių Bendruome
nė susikūrė asmeninio ir tie
sioginio priklausymo pagrin
du. Tai užtikrina jos ilgą iš
silaikymą. Santalkiniai vie
netai per ilgesnį laiką tampa 
fikcijomis, nes organizacijos 
viena po kitos sunyksta, o jų 
atstovavimas santalkiniame 
vienete tęsiamas.

Anglijos bendruomeninin- 
kai, kad ir neturėdami PLB 
pripažinimo, veiklos nenutrau
kė. Ir jiems reikia pareikšti 
pagarbą už tai, kad neįsivė- 
lė į pinkles Amerikos reorgų, 
kurie lietuvių visuomenės 
skaldymą buvo bandę perkelti 
ir į Europą. Jie gundė laiš
kais ir emisarais “reorginę 
bendruomenę” sukurti ir Ang
lijoje, kurstydami neapykan
tos ugnelę prieš teisėtą PLB 
vadovybę. Tačiau pritarimo 
čia nerado.

Būdamas Londone, susida
riau įspūdį, kad “Bendruome
nės bendruomenininkai” rodo 
daugiau kultūrinės iniciaty
vos, o “Sąjungos bendruome
nininkai” vysto iniciatyvą 
organizacinėje ir ekonomi
nėje srityje. Nors žodinis ka
ras ir aštrokas, bet neapykan
tos vieni kitiems neturi. Jie 
savo tarpe kalbasi, ir man at
rodo, kad pajėgtų ir susikal
bėti. Tik reiktų tarpininkų, 
kurie pasiūlytų abiem pusėm 
priimtinų alternatyvų. Vieną 
sugestiją galimam sprendimui 
pateikiu ir savo. Jei neklys
tu, JAV LB taryba kadaise bu
vo padariusi nutarimą, kad 
atskiros organizacijos į LB 
struktūrą gali įeiti kaip at
skiros apylinkės. Nors prak
tiškų rezultatų iš to nebuvo, 
tačiau tuo pavyzdžiu galėtų 
persitvarkyti Anglijos Lietu
vių Bendruomenė: Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga 
galėtų sudaryti Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruo
menės apygardą, o antrą apy
gardą sudarytų nepriklausan
tieji Sąjungai. Kaip ir Ame
rikos apygardose, Anglijos 
LB tarybos sudėties santykį 
nulemtų balsuotojų apygardo
se skaičius. Galėtų būti ir ki
tokių santykių išlyginimo va- 
rijantų. Juos turėtų pasiūlyti 
naujoji PLB valdyba. Tik vie
na yra būtina, kad savitarpius 
pasipešiojimus Anglijos lie
tuviai turėtų užbaigti, nes jie 
nukreipia dėmesį nuo svarbių 
darbų, kuriuos atlikti yra Ang
lijos lietuvių pareiga.

Atliktini darbai
Tuo metu, kai buvau Lon

done, anglų spauda daug rašė 
apie Londono miesto burmist
ro kelionę į Maskvą. Jam iš
keliaujant, Anglijos žydų de
legacija įteikė 50 Sovietijo
je įkalintų žydų sąrašą, prašy
dama paveikti Kremliaus val
dovus, kad kalinius paleistų. 
Lietuvių kalinių yra daugiau 
negu žydų. “Katalikų Bažny
čios Kronika” kiekviename nu
meryje apeliuoja į mus, kad 
kalinių nepamirštume. Angli
jos lietuviai turėjo gerą pro
gą parodyti, kad lietuviai ka

liniai nepamiršti. Deja, proga 
liko neišnaudota.

Poeto Bernardo Brazdžio
nio poezijos vakaro metu vie
ną kitą aktualiją teko paliesti 
su Lietuvos atstovu Vincu Ba- 
licku. Abu apgailestavome, 
kad neteko išsamiau pasikal
bėti. Tačiau ir trumpokame 
pokalbyje buvo paliesta vie
na problema, kuri liečia visą 
lietuvišką rezistenciją, bet 
pirmoje vietoje Anglijos lie
tuvius. V. Balickas pasakė, 
kad jam pasitraukus, diploma
tinis Lietuvos atstovavimas 
Anglijoje pasibaigs, nes Lon
dono postas neturi privilegi
jos atstovybę papildyti nau
jais žmonėmis, kaip Ameri
koje, kur tą privilegiją iš
rūpino JAV Lietuvių Bendruo
menė. Turėdami palankią vy
riausybę, ar Anglijos lietu
viai, naudodami Amerikos pa
vyzdį, neturėtų pabandyti ir 
Londono diplomatiniam pos
tui išgauti teisę atsinaujinti 
naujais žmonėmis? Anot prof. 
Vytauto Vąrdžio, nebandyda
mi, negalime žinoti, kaip to
li galima nueiti. Net jei ir 
nepasisektų, vistiek pastan
gos būtų prasmingos, nes atei
tyje nereiktų patiems savęs 
kaltinti dėl neveiklumo.

Pagaliau paramos reikia ir 
Europos parlamento rezoliu
cijai dėl Baltijos valstybių 
dekolonizavimo. Parlamenta
ras Otto von Habsburg mal
daute maldauja talkos iš Eu
ropos ir Amerikos lietuvių 
ir kitų balt'iečių. Nei VLI-- 
Kas, nei PLB šiuo reikalu ne
atliko savo pareigų. Išvykęs 
iš Londono, dalyvavau Euro
pos Lietuvių Bendruomenių 
kraštų atstovų pasitarime 
Augsburge. Girdėjau jų veik
los pranešimus. Politinis dar
bas visur, išskyrus Šveicari
ją, apleistas. Ar mums ne gė
da, kad Otto von Habsburg tuo 
reikalu daugiau rūpinasi, ne
gu mes patys?

Keturi Didžiosios Britani
jos parlamentarai, dekoloni- 
zacinės rezoliucijos koauto- 
riai, minėtuose uždaviniuose 
Anglijos lietuviams tikrai 
padėtų.

Viešai pasisakydamas Angli
jos lietuvių reikalu, neturiu 
tikslo ką nors barti, teisinti 
ar kam priekaištauti. Kalbė
damas tiek su Sąjungos, tiek 
su Bendruomenės bendruo- 
menininkais, jaučiau jų norą 
tą nelemtą padėtį užbaigti ir 
pradėti pozityvius darbus. Peš
tynės skaldo, pozityvūs dar
bai bendruomenę jungia.

AfA
STASIUI GAIDELIUI

užbaigus šią žemišką kelionę, 
skausme pasilikusią žmoną ANASTAZIJĄ, dukrą 
BIRUTĘ, vaikaičius ir žentą nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime -
Bronė Galinis Jonas Bartnikas

Zuzana ir Kazys Žebrauskai

Brangiam vyrui ir tėvui

AfA
STASIUI GAIDELIUI

mirus,
mielai žmonai ANASTAZIJAI, dukrai BIRUTEI, jos 
vyrui ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą-
Stasys Kalytis Juozas Petravičius

JURGIS ŠATORIUS
“TŽ” yra vertas pagyrimo ir 

pagarbos už jame dažnai iš
keliamas mintis ir puikius 
straipsnius, praturtinančius 
skaitytojų horizontus.

Manau, kad “TŽ” skaitytojai 
buvo dėkingi redakcijai už dr. 
Kazio Ėringio “išpažintį”, ku
rioje jis be didelių ceremoni
jų atvaizdavo, kaip KGB siau
čia Lietuvos Mokslų Akademi
joje. Manau, kaip mano namuo
se, taip ir kitų prenumerato
rių “TŽ” yra visada laukiamas 
svečias.

Savaitraštis š. m. IX. 1. at
spausdino vedamąjį “Slepia
ma žaizda negyja”. Jame skai
tytojai raginami atvirai pasi
sakyti Lietuvos žydų naikinimo 
klausimu. Straipsnio baigmi
nės mintys yra šios: Žydų au
toriai didžiai kaltina lietu
vius, bet mažai temini gelbė
tojus. Tad lietuviams patiems 
reikia iškelti viešumon, doku
mentiniu veikalu ir parodyti 
pasauliui, kad žydus gelbstin- 
čios rankos buvusios nemažiau 
svarbios, kaip ir juos naikinan
čios .

Būkime atviri
Šio straipsnio pagrindinė 

mintis yra ta, kad kaikurie lie
tuviai, labai nežymus skaičius, 
dauguma nuo bolševikinės 
okupacijos laiku pasišalinę į 
Vokietiją; net ir to nenorėda
mi, prasidėjus SSSR — Vokie
tijos karui 1941.VI.22 buvo 
įvelti į vokiečių Gestapo vado
vaujamą žydų naikinimo pasi
baisėtiną nusikaltimą. Veda
majame skaitytojai skatinami 
atsisakyti “tylos suokalbio”. 
Būtina parodyti pasauliui, 
kad žydų autoriai nėra objek
tyvūs, kaltindami visus lietu
vius. Tik maža saujelė kerštu 
degančių lietuvių, nukentėju
sių nuo žydų I-jo bolševikme
čio laikotarpyje, aklai pasida
vė vokiečių įsakymams, vykdy
dami nusikaltimus prieš žmo
niškumą.

Manau, kad lietuvių tauta 
ir jos normaliai veikiantieji 
teismai būtų suradę šiuos nu
sikaltėlius, ir jie būtų stovė
ję prieš negailestingą Temi
dę, kai tik baigėsi II D. karas.

Tačiau II D. karo laimėtojai 
nevykdė Atlanto Chartoje savo 
iškilmingai duotų karo metu 
pažadų išlaisvinti pavergtuo
sius ne tik iš rudosios, bet ir 
iš raudonosios vergijos. Ir ne 
tik lietuvių tauta, bet ir lenkų, 
sudėjusi milžiniškas aukas ant 
laimėjimo aukuro, buvo bruta
liai įgrūsta į raudonosios meš
kos nasrus!

Taigi šiame Jaltoje pasirašy
tame slaptame didžiųjų prieš 
mažąsias tautas istorijoje ne
girdėtame suokalbyje visa Ry
tų Europa buvo parduota į 
nuožmiausią bolševizmo ver
giją!!! Na, ir už šią taip “mie
lą” paslaugą pavergtieji ir pa
bėgėliai gali būti dėkingi ne 
kam kitam, o F. D. Roosevel- 
tui. Net jo patys artimieji pa
tarėjai, kaip Hiss, buvo sovie
tų šnipas...

Prie šių faktų mano sugrįžta 
norint priminti skaitytojams: 
jeigu po II D. karo Lietuva bū
tų atsikūrusi kaip nepriklau
soma valstybė, tai ir žydų nai
kintojai būtų susilaukę jiems 
priklausomo ir užtarnauto už
mokesčio.

Antroji medalio pusė
Neabejotina, kad saujelė 

kerštu degančių fanatikų jieš- 
kojo asmeniško keršto už kan
čias tardymo kamerose ir ka

lėjimuose. Karui prasidėjus, 
išėję iš kalėjimų ir grįžę iš 
Vokietijos jieškojo savo šei- 
mų-artimųjų, išvežtų į Sibiro 
kančias. Ir dalis tų nusikaltė
lių, nespėjusių išbėgti su so
vietine armija liko Lietuvoje. 
Visi žinojo kurie komunistai- 
žydai atsakingi už tremiamųjų 
sąrašų sudarymus. Bolševi
kams okupavus Lietuvą, žydai 
jautėsi “išvaduoti”, lyg gyven
dami Lietuvoje jie būtų ver
gavę ...

Minėtas “TŽ” straipsnis ne
išbaigtas — trūksta paskutinės 
pastraipos. Ar nebūtų derėję, 
nieko nekaltinant, skaityto
jams priminti, kad 1940.VI.15, 
kai bolševikinių ordų tankai 
riedėjo per Laisvės alėją Kau
ne, juos su rožėmis pasitiko 
žydai ir žydaitės. Jie lyg ap
svaigę lipo ant tankų ir glėbes- 
čiavosi su tankų įgulų nariais
— raudonarmiečiais. Komu
nistai korespondentai, Tasso 
ar “Izvestijų” atstovai, fotogra
favo šias scenas. Jos vėliau bu
vo išspausdintos, tilpo SSSR ir 
užsienio komunistų leidiniuo
se, kur akivaizdžiai buvo paro
doma, “kaip Lietuvos liaudis 
sutiko savo išvaduotojus iš 
smetoninės kapitalizmo vergi
jos”.

Žydai — vyraujantys 
komunistai

Nemanykime, kad tik pirmą
ją dieną entuziazmo pagauti 
žydai glebėsčiavosi su rusais. 
Ne. Jie buvo Trojos arklys, ku
ris turėjo atlikti budelio dar
bą lietuvių tautai. Taip pvz. 
Lietuvos KP vienas svarbiųjų 
sekretorių buvo Adomas Mes- 
kupas. Turtingi Kauno žydai
— kino teatro “Forum” savinin
kai Jecovskis su žmona vyravo 
LKP sekretoriate.

Kauno radiofone, bolševi
kinės propogandos centrinė
je, sovietams atėjus, vyravo 
ir šeimininkavo Judita Komo
daitė. Ji taip pat žinoma kaip 
tardytoja, bendradarbė su 
NKVD ir KP instruktorė. Ar
chyvuose yra užrašyta, kad žy
mi komunistė yra buvusi Ma
rija Chodosaitė, turtingų Kau
no žydų dukra. Sakoma, kad 
ji pakeitusi pavardę gyvena 
Niujorke. (Pagal “L.T. Enciklo
pediją”, ji gyvena okupuotoje 
Lietuvoje. Red.).

Taip pat prisimintina ir žy
do iš Maskvos atvykusio Glad- 
kovo pavardė. Jis pakeitė “per- 
mažai Kaune pasidarbavusį” 
Guzevičių. Gladkovas yra prie
vartavęs a.a. V. Sidzikauską, 
buv. Lietuvos pasiuntinį Ber
lyne. O kurie kaliniai neprisi
mintų garsiųjų tardytojų — žy
dų, tiesiog sadistų — Rozovs- 
kio ir Todeso pavardžių!

Lietuviai kalti, bet žydai...
Lietuvoje jie yra buvę komu

nizmo šulai, ant kurių susti
prėjęs bolševizmas vykdė Ka- 
tynus ir dabar paskutinį šio 
šimtmečio nusikaltimą — KAL 
skrydžio 007 sunaikinimą. Tai
gi, kai reikalaujama, kad mes 
mušdamiesi į krūtines šauktu
me, mea culpa, už neteisin
gai visai lietuvių tautai pri
metamą kaltę, taip pat derėtų 
rimtai pasižiūrėti ir į to tau
tinio nusikaltimo esmines 
priežastis, kurios sukėlė tokį 
baisų lietuvių pasišlykštėji
mą “išsivadavusių žydų veik
la”.

Ir jeigu kas rašys apie savo 
nuodėmes, tiesos vardan, te
gul pagalvoja ir apie lietuvių 
tautos žudikus, tremiamųjų į 
Sibirą sudarinėtojų pavardes. 
Dabar dar laikas tai prisimin
ti, ligi neišvykome į anapus.
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Jaunimo kongreso 
studijų dienos (3)

Kūryba bei kultūrinė veikla išeivijos sąlygose
Karštos diskusijos dažnai 

skambėjo kultūrinės srities 
svarstybose. Ryškėjo nuomo
nių skirtumai. Vieniems kul
tūrinė veikla atrodė antraei
lė, tiktai tiesianti kelią poli
tinei veiklai. Kiti žiūrėjo į 
kultūrinę veiklą kaip į savai
me svarbų reiškinį. Galų gale 
sutarta, kad politinė ir kultū
rinė veikla yra neišskiriamos 
lietuvybės išlaikymo darbo 
dalys.

Ateities perspektyvas jauni
mo veiklai kultūrinėje srityje 
savo paskaitoje dėstė dr. Alf
redas Stanevičius. Panašiai 
kaip ir kiti paskaitininkai, ra
gino jaunimą nepasiduoti mė
gėjiškumo kokybei. Jis aiški
no, kaip aplinka, dvasinė ir 
gamtinė, veikia kūrybą ir tau
tinį charakterį, kaip grožio 
jausmas priklauso nuo žmo
gaus etninės kultūros. Todėl 
išeivijos jaunimas susiduria 
su sunkumais kūryboje —jau
čiasi istorijos nuskriaustas, 
atskirtas nuo savo šaknų, o 
gyvenamuose kraštuose jau
čiasi ne savųjų tarpe.

Visdėlto iš išeivijoje ku
riančių nebūtina reikalauti 
kokio nors ypatingo lietuviš
kumo. Galima su lietuviškais 
atspalviais derinti naujus sti
lius ir 1.1. Reikia prisiminti, 
kad esame išėję iš geto ir gy
vename daugiakultūriame pa
saulyje.

Kūryba — tai laisvos kūry
binės asmenybės išraiška, į 
kurią reikia žvelgti kritiška 
akimi. Virš visko lietuvio kū
rėjo pareiga — netapti bespal
viu ir kritiškai pasisemti tau
tinių motyvų, kurie duotų jo 
kūrybai originalumo.

Svarstybų dalyvė Aušra Ju
rašienė į klausimą — ar įma
noma lietuviška kūryba už tė
vynės ribų atsakė teigiamai. 
Žinoma, pridėjo, kad sąlygos 
daug sudėtingesnės. Iškėlė 
įvairias problemas, užtvaras, 
su kuriomis susiduriama ku
riant lietuvių kalba ir Lie
tuvoje. Laisvą kūrybą ten 
smaugia įvairiopa cenzūra, 
juodieji sąrašai, veikalų pri
ėmimo komisijos, reikalavi
mai statyti “paminklus” Stali
nui, Leninui ir t.t. Visdėlto 
randami būdai apeiti kliūtis. 
Dažnai “pasipriešinimo mo
mentai” nulemia kūrybą.

Nors Vakaruose lietuviškai 
kuriantis išvengia cenzūros, 
kliūčių irgi į valias. Svarbiau
sia, nėra kūrybos misijos paju
timo, nesuvokiama menininko 
svarba visuomenėje. Čia kūry
ba lengviau priimama, tampa 
intelektualiniu žaismu. Kal
bos problema amžinai įtakoja, 
o skaitytojų stoka stato dar 
vieną užtvarą. Kodėl kurti, 
jei nežinai kam kuri! Kūrėjui, 
šalia darbo, lieka išspręsti 
kaip jis derins dviejų kultūrų 
sandorą ir galų gale iš ko jis 
gyvens.

Nors kūryba Vakaruose sun
kus uždavinys, yra įmanoma. 

Be to, yra vienas iš svarbiau
sių indėlių, kurių mes galime 
duoti Lietuvai, nes literatūra 
lieka amžinai — niekas nepa
jėgs jos išbraukti.

Jaunimo uždavinys — susipa
žinti su visa Lietuvos kūryba, 
studijuoti ir rašyti apie ją. 
Mat kūrybai sunku išaugti 
tuštumoje. Svarbiausia, jauni
mui nugalėti psichologinę už
tvarą, kad būtina kurti tik lie
tuviškai. “Jei jautiesi lietu
vis,tai juo ir esi. Jei gali ir no
ri, rašyk gyvenamojo krašto 
kalba. Tik prisiminki: nors 
mūsų kultūra maža, nereiškia, 
kad ji prasta”. Trumpai, skir
tumas tarp Lietuvoje ir išeivi
joj kuriančio yra šis: pirmasis 
kovoja, kad nebūtų pamiršta
mas, o antrasis — kad nebūtų 
pamirštama kultūra.

Toliau apie išeivijos proble
mas kūrybos srityje kalbėjo 
Giedrė Paulionienė. Išvardino 
kalbos trūkumus, bendruome
nės moralinės ir finansinės 
paramos stoką. Pabrėžė asme
ninės iniciatyvos ir tam tikro 
pasiaukojimo svarbą kūryboje. 
Taip pat pasiūlė jaunimui ke
lis konkrečius projektus, pvz. 
kultūrinių renginių rekordavi- 
mą, kultūrinių veikėjų sąrašo 
sudarymą, poezijos ir dainos 
vakarų rengimą.

Su Australijos jaunimo kul
tūrinėmis pastangomis supa
žindino Birutė Prašmutaitė. 
Papasakojo apie jaunimo įsi
jungimą į Australijos Lietu
vių Dienas ir pasidžiaugė, kad 
po praėjusių LD jaunimas bu
vo gražiai įvertintas ir jam pa
skirta dalis pelno. Pabrėžė, 
kad atėjo laikas jaunimui rim
tai pažiūrėti į lėšų klausimą.

Šalia įprastų meno parodų ir 
talentų vakarų, Australijos 
jaunimas pastatė lietuvišką 
“rock operą” “Pakštuma”. Vei
kalas susilaukė didelio pasise
kimo ir pajėgė pritraukti daug 
jaunimo.

Sigutė Lenkauskaitė, kalbė
dama apie kultūrinę veiklą 
JAV-bėse, pareiškė nusivyli
mą, kad politinė veikla per
daug pabrėžiama, kad kultūra 
laikoma kažkokiu vaikišku žai
dimu, iš kurio reikia “pakil
ti” į politiką. Skatino jauni
mą neatsiprašinėti už kultūri
nį veikimą — juk kultūra yra 
tautos gyvybė, jos širdis. Taip 
pat priminė, kad kultūrą su
daro visa, kas žmonių sukurta, 
o ne tik įvairūs renginiai. 
Skatino nepasitenkinti vidu
tiniškumu kūryboje ir veik
loje.

Kultūrinės srities darbo bū
reliuose išnagrinėtos labai 
aktualios temos. Apsvarstytos 
galimybės ir pavojai kultūri
nių ryšių užmezgimui su Lie
tuva, ištirtos galimybės kul
tūriniam bendradarbiavimui 
tarp kraštų. Taip pat kruopš
čiai išdiskutuotas sąlygų su
darymas kūrybai, kultūriniam 
ugdymui, lietuviškai nekal
bančių santykis su lietuviška 
kultūra. RMG
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PREKYSTALIAI GATVĖSE
Naujove padvelkė Kalvarijo

je, Kapsuko (Marijampolės) ra
jone, praėjusią vasarą prekybi
ninku į gatves iškelti prekysta
liai. Jiems panaudotos balta dro
be apdengtos pavėsinės, pir
miausia , įsikūrusios prie uni
versalinės parduotuvės ir auto
busą stoties. Artėjant naują 
mokslo metą pradžiai, buvo pa
skelbta mokyklinią prekią mu
gė. Pravažiuojantys tėvai, net 
negalvoję užeiti į parduotuves, 
tose pavėsinėse galėjo nupirkti 
savo vaikams mokyklines unifor
mas, kuprines, rašymo reikme
nis. Klientą netrūko ir prie auto
busą stoties, kur buvo siūloma 
nusipirkti pyrago, bandelią, ar
būzą. pomidorą, agurką, atsi
gaivinti vaisvandeniais. Kalva
rijos vartotoją kooperatyvo 
pirm. Zita Masaitienė džiaugė
si padidėjusia prekią apyvar
ta, o pirkėjai — eilią ir spūsties 
išvengimu parduotuvėse.

TAIKOS PAMOKA
Naujieji mokslo metai Lie

tuvos mokyklose pradedami rug
sėjo 1 d. pirmąja “taikos” pa
moka. Tai naujas propagandinis 
renginys Sovietą Sąjungoje, su
sietas su II D. karo pradžia 1939 
m. rugsėjo 1 d. Spaudoje pabrė
žiama. kad tą karą pradėjo Vo
kietijos fašistai su savo sąjun
gininkais įsiveržimu Lenkijon. 
Nutylima, kad tą sąjungininką 
eilėse buvo ir Sovietą Sąjun
ga. pasiglemžusi rytinę Lenkijos 
dalį. Taikos pamokon įsijungia 
ne tik mokytojai, bet ir į mokyk
las pakviesti svečiai — kompar
tijos ir darbo veteranai, buvu
sieji kariai, geriausieji darbi
ninkai ir kolehozininkai. Moki
niams kalbama apie sovietinės 
“liaudies didvyriškumą kovose 
su fašistiniais okupantais", pri
menama dabartinė sovietinės 
kompartijos ir vyriausybės “nuo
sekli politika kovoje už taiką". 
Čia vėl visiškai nutylimas so
vietinės invazijos atneštas ka
ras į Afganistaną, bet specia
liame vedamajame “Tiesos” 201 
nr. pabrėžiama: “Taikos pamo
ka — tarsi įvadas į naujuosius 
mokslo metus. Partija ir vyriau
sybė savo nutarimais įpareigoja 
pedagogus plėsti moksleivių 
idėjinį akiratį, formuoti kilnias 
pilietines savybes, darbštumą. 
Ir bendrojo lavinimo, ir aukšto
sios mokyklos, ir technikumai 
ypač didelį dėmesį turės skirti 
gilioms auklėtinią žinioms...”

PARENGIAMOSIOS KLASĖS
į parengiamąsias klases ir gru

pes Lietuvos mokyklose bei vai
ką darželiuose š.m. rugsėjo 1 d. 
buvo priimta apie 5.000 šešiame
čiu vaiką. Jau trečius metus tę
siami pradinią klasią bandymai, 
turintys tikslą pereiti prie pen- 
kią darbo dieną savaitės. Tuo
se bandymuose dalyvauja pen
kių Lietūvos miestą ir dvylikos 
rajonu mokymo įstaigos. Nori
ma įsitikinti, ar ankstyvi užsi
ėmimai nekenkia vaiką sveika
tai. Gydytojai jau nustatė, kad 
tokiame amžiuje vaiką ranka 
greitai įgunda rašyti. Mokyto
jams esą lengva tokius vaikus 
supažindinti su raidžią ir skai
čių pasauliu. Lietuviu kalbos

keliauti į LIETUVĄ kartu!!!
13 dienų su giminėmis

Spalio 6 Gruodžio 19
Skelbiamos išvykimo datos.

Visos kelionės lydimos patyrusių palydovų
* * *

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
, Nuperkame automobilius bei kitus daiktus giminėms 

Lietuvoje
, Sutvarkome dokumentus iškvietimams
, Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant 

finansinę paramą artimiesiems giminėms — tėvams, 
vaikams, broliui, seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.

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

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

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

elementorią vaikams ruošia Lai
ma Jakubauskienė ir Elena Mar- 
celionienė. Jo puslapiuose daug 
vietos skiriama piešimui, įvai
rią paveikslėlią, figūrą spalvi
nimui, rašymui. Panašiu princi
pu ruošiami ir kiti vadovėliai. 
Galimą vaiką nuovargį parengia
mosiose klasėse bandoma paša
linti sportavimu, didesniu lai
ko praleidimu gryname ore. Ban
dymai su parengiamosiomis kla
sėmis jau esą įpusėti.

MUZĖJUS ŠALČININKUOSE
Gamtos muzėjus po atviru 

dangumi yra įsteigtas Šalčinin- 
ką centre prie miesto parko. 
Entuziastai čia suvežė įdomią 
akmeną, anksčiau naudotą gir
ną bei kitą rodinią. Muzėją mie
lai lanko rajono centru vadina
mą Šalčininką gyventojai ir šio 
miesto svečiai.

MUZIKOS MOKYKI,A
Šiais mokslo metais Klaipė

doje pradėjo veikti nauja vidu
rinė muzikos mokykla, turinti 
gerai įrengtas klases, koncertą 
ir sporto sales, 200 vietą bend
rabutį. Jon priimta apie 100 mu
zikai gabią moksleivią iš Klai
pėdos ir aplinkinią Žemaitijos 
rajoną. Lygiagrečiai su bendro
jo lavinimo vidurinio mokslo 
programa jie išeis ir sustiprin
tą muzikinio mokymo kursą. Su
darytos dirigavimo, fortepijo
no ir pučiamąją instrumentu 
grupės.

AUGANTIS KAUNAS
Kaune statomas naujas gyve

namasis Šilainią rajonas deši
niajame Neries krante, kalvose 
tarp upės ir Žemaičią plento. Ši- 
lainiai bus padalinti į šešis stam
bius ir penkis mažesnius mikro
rajonus. Kiekvienas mikrorajo
nas turės visuomeninius-preky- 
binius centrus, vaiką darželius- 
lopšelius, parduotuves, viduri
nę mokyklą, valgyklas, vaisti
nes, ryšią centrus. Gyvenamie
ji namai bus penkią, devynią ir 
dvylikos augštą. Į gatves bus 
atkreiptos virtuvės triukšmui 
butuose sumažinti. Gyvenamieji 
kvartalai nuo pagrindiniu gai
vią bus atskirti žaliosiomis juos
tomis. Sporto zona bus įrengta 
prie Neries. Ji turės stadijoną, 
baseiną, lengvosios atletikos 
skyrią. Iškils ir nedidelė prie
plauka, iš kurios laivai plauks į 
Kačerginę, Kulautuvą bei kitas 
vietoves. Su Žaliakalniu ir Kau
no miesto centru Šilainius su
jungs naujas tiltas per Nerį. Ši- 
lainiai, priglausiantys 85.000 gy
ventoją, taps didžiausiu Kauno 
rajonu. Kaunas dabar jau turi 
bemaž 400.000 gyventoją. Poka
ryje šiaurinėje Kauno dalyje 
išaugo du gyvenamieji rajonai: 
Dainavos — toje vietoje, kur ka
daise buvo Muravos ir kiti kai
mai, Kalniečią — tarp Neries ir 
buvusio Ukmergės plento, dabar 
pavadinto Raudonosios Armijos 
prospektu. Jauniausias yra Eigu- 
lią rajonas Vilijampolėje, at
remtas į Kleboniškio mišką, su 
kuriuo jį jungia per plentą pa
statytas medžio konstrukciją til
tas. Kauną numatoma plėsti ir 
pietryčią kryptimi. Ten nauji 
rajonai bus statomi ant Kauno 
marią kranto, prie kelio į Vaiš- 
vydavą ir Pakuonį. y. Kst.

Simon’s
Travel

kviečia JA V ir 
Kanados lietuvius

Toronto Maironio mokyklos mokiniai žygiuoja į dainų šventės areną, vadovaujami mokytojos RASOS BUKŠAITY-
TĖS-MICKEVIČIENĖS Nuotr. J. Tamulaičio

Hamilton, Ontario
ŠALPOS FONDO tradicinio ba- 

liaus-šokią lapkričio 5 d. Jauni
mo Centre meninę programą at
liks Toronto “Atžalyno” šokėjai. 
Dalyvaus didelis būrys jaunimo. 
Prie šio torontiškio jaunimo, 
kurio žada atvažiuoti visas auto
busas, dar prisijungs Hamiltono 
lietuviai abiturientai, baigę XII 
gimnazijos klasę. Jie bus prista
tyti baliaus pradžioje. Visi abi
turientai yra kviečiami tuoj už
siregistruoti pas J. Pleinį tel. 
549-5372. Po programos bus šo
kiai, loterija, laimės staliukai 
ir kitos staigmenos. Loteriją or
ganizuoja komiteto narė D. Ma
čienė. Turintieji laimikią malo
niai prašomi paaukoti šiai lote
rijai. Visus laimikius galima at
nešti sekmadieniais po pamaldų į 
Jaunimo Centrą arba susitarti 
telefonu 632-4558. Taip pat jau 
gautas pirmas laimės staliukas 
iš nuoširdaus rėmėjo J. Butkevi
čiaus — $50. Komitetas dėkoja ir 
tikisi susilaukti daugiau tokią 
geraširdžių aukotoją.

Rengėjai kviečia visus ruoštis 
dalyvauti šiame Šalpos Fondo pa
rengime. J.P.

MIELI TAUTIEČIAI, Kalėdoms 
ir N. Metams artėjant. Tautos Fon
do atstovybė Hamiltono apylinkė
je kreipiasi į jus, primindama, 
kad auką rinkimas Tautos Fondui 
vyksta per visus metus. Artėjant 
metą pabaigai ir Kalėdoms, pra
šome skirti didesnę auką Tautos 
Fondui vietoje įprastinių svei
kinimo atviru ką-kortelią.

Kas norėtą įdėti sveikinimus 
bendru sąrašu į laikraščius Ka
lėdą ir N. Metą proga savo drau
gams, prašome sekmadieniais Jau
nimo Centre po pamaldą kreiptis 
į mane bei mane pavaduojančius 
arba skambinti telefonu 664-5804. 
Galite siųsti čekį Tautos Fondo 
vardu šiuo adresu: A. Patamsis, 
18 Norwich Road, Stoney Creek, 
Ont. L8E 1Z6. Jeigu kas negalite 
atvykti į Jaunimo Centrą, auka 
bus paimta iš namų. Šiaip po na
mus šiais metais aukos nebus ren
kamos.

Prašome siųsti aukas iki gruo
džio 4 d. Pernai sveikinimai da
vė gana gerus rezultatus. Tiki
mės, šiais melais bus dar geres
ni. Neužmirškime savo tėvų že
mės Lietuvos ir taip pat gerų savo 
draugų bei pažįstamų, kurių šian
dieną nebeturime adresą, nes esa
me išsiblaškę po visą pasaulį. 
Laikraščius skaito visi susipratę 
lietuviai. Įdėkime į laikraščius 
sveikinimus — bus atlikti du geri 
darbai: paremta laisvės kova ir 
mūsą spauda. A. Patamsis

Tautos Fondo ats.
H a m i 1 to ne pirm i n i n kas

London, Ontario
LIETUVAITĖ IR LENKAITĖ. 

Rugsėjo 24 d. Londone įvyko 
grožio karalaitės rinkimai. Šis 
renginys šiemet padarė didelį 
šuolį pirmyn: iki šiol jis būdavo 
labai kuklus ir rodomas tik ka
belio (XIII) kanalo, o šiemet — 
pagrindinės Londono televizijos 
stoties (X kanalo). Svarbiausia 
— į jo rengimą dabar įsijungė 
didieji verslininkai. užtikriną 
jo ateitį. Mums svarbiausia — 
šiemet dėmesio centre (iki nau
jos karalaitės išrinkimo) buvo 
londoniškiams gerai žinoma lie
tuvaitė— “Miss London 1983” Cin
dy Willen-Vilembrektaite, duktė 
R. ir E. Vilembrektų. Ji dalyvaus 
ir Lietuvių Dieną iškilmėse. R. 
Vilembrektas labai nuoširdžiai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje: 
KLB krašto tarybos narys, atsto
vas į PLB seimą Čikagoje, apyl. 
valdybos ir “Tauro” klubo valdy
bos narys, vienas svarbiausią 
Lietuvių Dienų rengėjų.

Ir šiemet karūną laimėjo vie
na iš etninių grupių, būtent, 
universitetą baigusi lenkaitė Y. 
Podstolska, pernai buvusi antrąja 
princese. Cindy jai įteikė naują 
karūną. Jai buvo leista savąją 
pasilaikyti.

Minėtas renginys įvyko Saun
ders gimnazijos patalpose, ku
riose vyks ir Lietuvių Dienų 
koncertas, sporto turnyras. E. D.

Wasaga Beach, Ont.
PADĖKA

Grįžęs iš gretimo miestelio, la
bai nustebau, pamatęs pilną kie
mą automobilių ir ant durų dide
lį, ąžuolinių lapų vainiką, apkai
šytą įviriaspalvėmis gėlėmis. Tar
pe jų matėsi įrašas “65”. Pagalvo
jau, kas čia dabar? . . .

Man iki 65 dar kiek trūksta . . . 
Peržengęs namų slengstį, radau 
pilną svetainę svečių, kurie greit 
pasodino į vainikuotą kėdę ir pra
dėjo giedoti “Ilgiausių metų”! Toks 
netikėtumas mane labai sujaudi
no, net ir nepajutau kaip ašara 
per skruostą nuriedėjo .. .

Mano mielos žmonelės, būta 
gudrios laputės — ji sugebėjo su
ruošti tokią šventę, sukviesti tiek 
daug svečių, man nieko nežinant. 
Kilo tik klausimas, kodėl mane 
taip greit pasendino? O todėl, kad 
mes, kaip tie paukščiai, jau spar
nus pakėlę, ruošiamės skrist į pie
tus žiemoti. Tai ir buvo visa prie
žastis. Už triūsą ir visas pastan
gas Irenikei — didžiausia mano 
padėka.

Iš visos širdies dėkoju žemiau 
išvardytiems svečiams už sveiki
nimus, linkėjimus ir dovanas: sū
nui Algiui, dr. R. Račinskui, V. 
Bružui iš Sudburio, dukroms — 
Danai ir Ritai, R. Dobilui, J. Ge
niui, A. J. Puteriams, G. J. Šarū
nams iš Toronto, p.p. Kalvaičiams 
ir Venskevičiams iš Burlingtono, 
M.A.D. Mikšiams Iš Windsoro, p.p. 
Sekoniams, Matulevičiams, Konš- 
tatams, M. Laurinavičienei, O. 
Bliskienei, J. Babrauskui, B. Ra
kauskui iš Wasaga Beach.

Atskirai dėkoju Juozukui Šarū
nui už taip gražų sveikinimo žodį.

Mieli draugai, dar kartą Jums 
visiems mano nuoširdžiausias 
ačiū! Aleksas Kusinskis

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

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubo Giedraitis 

naujo pastato vajus 
(Tęsinys nr. 10)

$689.62: Vilniaus Šaulių Moterų Rinktinė Hamiltone 
1982.VIII.30 paaukojo $589.62 šiuo metu — $100.00 (papildas 
iki $739.62)

$300.00: DLK Algirdo kuopa Hamiltone
(papildas iki $800.00)

$250.00: Stasys Dalius
$200.00: Česlovas Tiškevičius
$100.00: Motiejus Jonikas (papildas iki $300.00), 

Bronius ir Ona Vengriai
$ 50.00: Andrius ir Stasė Petkevičiai (papildas 

iki $250.00)
Iš viso iki 1983 m. rugsėjo 24 d. gauta $22,136.45
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems už taip duosnias 

aukas. Klubo valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................ 6% nekiln. turto pask..........  11%
santaupas........................7’/?% asmenines paskolas.....  12’/?%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas....................... 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............9’A% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.............. 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo..........9'A% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius..................9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

St. Catharines, Ont.
“AUŠROS” ŠIMTMEČIO ir Tau

tos šventės minėjimą rugsėjo 11 d. 
Tėvų pranciškonų vienuolyno sa
lėje surengė KLB St. Catharines 
apylinkės valdyba, pirmininkau
jama A. Šetiko. Įnešus vėliavas į 
gausius iškilmės dalyvius prabilo 
apylinkės valdybos pirm. A. Šeti- 
kas įvadiniu žodžiu ir pakvietė 
paskaitai kun. Pr. Gaidą, “T. Žibu
rių” redaktorių. Pastarasis išryš
kino “Aušros” reikšmę tautiniam 
Lietuvos atgimimui, nes buvo pir
mas lietuvių laikraštis, išėjęs su 
aiškia tautine sąmone. P. Zubric- 
kienė paskaitė poetinių ištraukų 
iš “Aušros”, rašytą prieš 100 me
tą. Aiški jos tarena, sklandus skai
tymas įgalino klausytojus sekti 
reiškiamas mintis. Koncertinę 
dalį atliko muz A. Paulionis ir 
p. Paulionienė — padainavo visą 
eilę lietuviškų dainų solo ir due
tais. Akompanavo pats A. Paulio
nis. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų išnešimu. DI.

Port Colborne, Ont.
SUTUOKTUVĖS. Š. m. rugsėjo 

10 d. susituokė Laima Simonai
tytė, duktė Broniaus ir Bronės 
Simonaičių, gyv. Port Colborne, 
Ont., su Jim Cole, sūnumi Art ir 
Marian Cole, gyv. Oakville, Ont.

Vestuvės įvyko abiejų šeimų ra
telyje, jaunųjų įsigytoje reziden
cijoje Willowdale. Ont. B. S.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) Cfiį

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

JA Valstybės
Lietuvių Dieną Worcesteryje, 

Maironio parke, rugpjūčio 14 
surengė JAV LB Bostono apy
gardos valdyba su savo pirm. J. 
Rūteniu. Diena buvo pradėta 
jaunimo tinklinio varžybomis, 
kuriose dalyvavo Bostono lie
tuvių ir airių komandos. Visus 
Lietuvių Dienos dalyvius, susi
rinkusius salėje, pasveikino 
pirm. J. Rūtenis. Poetas ir dra
maturgas Stasys Santvaras kal
bėjo apie A. Ponchiellio operą 
“Lietuviai”, kuri buvo sukurta 
1874 m., o dabar pastatyta Čika
gos lietuvių operos ir vėl pakar
tota Pasaulio Lietuvių Dienose. 
Joje vaizduojamos lietuvių lais
vės kovos, nes savo kovų italams 
tada neleido atskleisti okupan
tai.

Tradicinius tautiniu šokių kur
sus Dainavos stovyklavietėje 
rugpjūčio 20-27 d.d. surengė Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas, 
vadovaujamas Galinos Gobie- 
nės. Susilaukta 90 dalyvių iš 
įvairių JAV bei Kanados vieto
vių ir net tolimos Argentinos. 
Šokti mokė kursų lektorės — 
Jadvyga Matulaitienė, Galina 
Gobienė, Jadvyga Reginienė, 
Rita Karasiejienė, Antanini 
Bulotienė, Dalia Dzikienė ir vie
nintelis lektorius Gediminas 
Ivaška. Buvo išstudijuotas vi
sas 1984 m. įvyksiančios VII- 
sios tautinių šokių šventės re
pertuaras, parodytas tai šven
tei išnuomotas kolizėjus prie 
Klevelando.

Septyniasdešimtasis Lietuvos 
vyčių seimas, globojamas 3-čio- 
sios kuopos Filadelfijoje, įvyko 
rugpjūčio 18-21 d.d. vietiniame 
“Holiday Inn” viešbutyje. Sei
man įsijungė apie 40 kuopų, at
siuntusių savo atstovus. Bend
ras jų skaičius *su svečiais per
žengė 400. Garbės svečiais ir kal
bėtojais buvo vysk. V. Brizgys, 
Lietuvos atstovas Vašingtone dr. 
S. Bačkis, L. Kojelis, kun. P. Stra
vinskas, Filadelfijos miesto at
stovai. Lietuvos vyčių centro 
valdybos pirmininke trečią kar
tą perrinkta Loreta Stukienė. 
Ši organizacija dabar turi 3.600 
narių. Pastarąją ketverių metų 
laikotarpyje jų skaičius padi
dėjo tūkstančiu. Didžiausia yra 
36-toji kuopa Čikagoje, vadovau
jama pirm. J. Paukščio, turinti 
per 500 narių. Lietuvos vyčių 
seimas 1984 m., įvyksiantis Či
kagoje, bus globojamas tos kuo
pos.

Algio Sodonio įspūdžius iš so
vietų okupuotos Lietuvos rugsė
jo 7 d. laidoje paskelbė laikraš
tis “Southtown Economist”. Sep
tyniolikametis Algis yra buvęs 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
vis, dabar lankantis Brother Ri
ce gimnaziją. Liepos mėnesį jis 
lankė gimines Lietuvoje. Visą 
laiką buvo sekamas KGB agentą. 
Viešėti tebuvo leista penkias 
paras Vilniuje, neišvykstant iš 
jo ribų. A. Sodonis, lydimas pus
brolio, autobusu slapta nuvažia
vo Kaunan aplankyti ten gyve
nančios tetos. Jiedu ten buvo 
suimti, tardomi, turėjo sumokė
ti didokas pinigines baudas.

Argentina
Laikraštis “Laikas”, įsteigtas 

dar kunigu buvusio vysk. Pra
no Brazio 1948 m., savo 35 metų 
sukaktį paminėjo specialiu š. 
m. rugsėjo numeriu. Jame įdė
tos buvusių redaktorių ir pa
grindinių bendradarbių nuo
traukos. Tėvų marijonų leidžia
mą “Laiką” dabar redaguoja 
Ona Kairelienė, atsakingasis 
ir religinio skyriaus redakto
rius yra kun. Augustinas Steig- 
vilas, MIC, administratorius ir 
spaustuvės vedėjas — Pijus Gu- 
delevičius, MIC. Sukaktuvinio 
numerio garbės leidėju paskelb
tas kun. Petras Girčius, gyve
nantis Bad Laer vietovėje, V. 
Vokietijoje, savo paslaugas tei
kiantis plačiai išsisklaidžiu- 
siems lietuviams.

Mindaugo Draugija Berisse 
visuotiniame narių posėdyje 
liepos 31 d. išrinko naują valdy
bą, veiksiančią iki 1985 m. bir
želio 30 d. Ją dabar sudaro: pirm. 
J. Šišlauskas, vicepirm. F. Per- 
sico, sekr. L. Mikelaitis, ižd. 
A. Griška, nariai — B. Marcin
kevičius, J. Pamperas ir A. Pam- 
peras.

Rosario Lietuviu Bendruome
nės valdyba, atjausdama nuo 
dideliu potvynių nukentėjusius 
argentiniečius, iš savo kuklią 
lėšų paruošė kelis maisto gami
nių siuntinius, kurie buvo per
duoti Raudonajam Kryžiui. Iš 
jo buvo gautas padėkos raštas. 
Prie siuntinių paruošimo didele 
auka prisidėjo V. Makauskas.

Australija
Sydnėjaus “Aušros” tunto skau

tą tėvų pasitarime rugpjūčio 
21 d. išrinktas naujas jų komi

tetas, kurį dabar sudaro: pirm, 
dr. I. Venclovas, nariai — Ramu
nė Cobb, Daiva Bieri, Pajauta 
Pullinen ir A. Šepokas. “Aušros” 
tuntas spalio 15 d. Bankstowne, 
Lietuvių Namuose, surengs kau
kių balių “Senovės lietuviai Tra
ką pilyje”. Savo veiklos trisde
šimtmetį tada paminės skautą 
vyčių “Geležinio Vilko” būre
lis.

Lietuvių Namais Adelaidėje 
rūpinasi šiam tikslui sudary
ta Lietuvių Sąjunga, turinti 311 
narių. Nors kasmet miršta keli 
nariai, bet juos pakeičia nauji. 
Tad narių skaičius pamažu di- 

, deja. Lietuvių Sąjungos narių 
susirinkime paaiškėjo, kad pra
ėjusiais metais pajamų turėta 
$59.000, išlaidų $17.000. Didžią
ją pajamų dalį sudarė testamen
tinis R. Andriekaus palikimas 
apie $36.000. Lietuvių Sąjun
gai J. Kazėnas neseniai paliko 
nekilnojamą savo turtą, kurio 
vertė siekia apie $30.000. Lie
tuvių Namą ateitis esanti už
tikrinta be jokią rinkliavų ir 
paskolų. Jiems išlaikyti kasmet 
reikia tik $17.000, o iš baro 
gaunama pelno apie $9.000. Kul
tūriniams reikalams atstovauja 
K. Pociaus vadovaujama biblio
teka ir spaudos kioskas. Biblio
teka turi 2.400 knygų, įskaitant 
naujausius leidinius, tačiau 
tėra 54 nuolatiniai skaitytojai. 
Kioskas praėjusiais metais par
davė knygų, plokštelių ir rank
darbių už $5.000, priėmė $3.500 
vertės prenumeratą spaudai.

Britanija
Mažas Boltono lietuvių būre

lis rugpjūčio 14 d. neteko a.a. 
Vincės Urbonienės. Ji mirė po 
neilgos ligos, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Buvo žemaitė, kilusi 
iš Telšių apskrities. II D. karo 
metais neteko savo vyro. Poka
ryje atvyko į Bromsgovą, kur su
sipažino su Jonu Urbonu ir už 
jo ištekėjo. Kai po kelių metų 
ir jis mirė, persikėlė į Boltoną 
ir ten viena gyveno iki savo mir
ties. Velionė buvo DBL Sąjungos 
Boltono skyriaus narė, dalyvau
davo visuose susirinkimuose bei 
pobūviuose. Laidotuvių apei
gas atliko kan. V. Kamaitis, ve
lionę į kapines palydėjo beveik 
visi Boltono lietuviai.

Dail. a.a. Petras Bugaiiiškis, 
miręs š.m. gegužės 7 d. Derby
je ir ten palaidotas gegužės 13 
d., paliko daug jau užbaigtų ir 
dar nespėtą užbaigti paveikslų, 
nes ruošėsi naujai savo darbą 
parodai. Tą palikimą dabar tvar
ko velionies žmona, pas kurią 
a.a. P. Bugailiškio talento ger
bėjai gali įsigyti paveikslų šiuo 
adresu: Mrs. P. Bugaiiiškis, 164 
Warwick Ave., Derby DE3 6HL, 
Britain. Ji yra vokiečių kilmės, 
nemokanti lietuvių kalbos. 
Kreiptis anglų arba vokiečių 
kalbomis.

Prancūzija
Paryžiuje yra leidžiamas 

rusų išeivių laikraštis “Ruska- 
ja Mysl”, kartais duodantis in
formacijų ir apie Lietuvą. Š. m. 
liepos 7 d. laidoje ištisas pus
lapis buvo skirtas Lietuvos ti
kintiesiems. Viršuje įdėta nuo
trauka penkių kunigų — tikin
čiąją teisėms ginti komiteto 
narią su kun. A. Svarinsku 
priešakyje. Apie pastarąjį iš
spausdintas ilgas rašinys, pa
ruoštas Kęstučio Jokubyno, Lie
tuvos tikinčiąją prašymo teks
tas sovietinei valdžiai, reika
laujantis grąžinti laisvę kun. 
A. Svarinskui. Taip pat išspaus
dintas tikinčiąją teisėms ginti 
komiteto raštas sovietinės Lie
tuvos prokurorui, reiškiantis 
protestą prieš kun. A. Svarinsko 
suėmimą.

Vokietija
Tautos šventę Hamburgo lie

tuviai paminėjo rugsėjo 17 d. 
St. Ansgaro šventovėje kun. V. 
Šarkos atnašautomis Mišiomis 
ir pasakytu pamokslu. Trumpa 
oficialioji dalis įvyko tos šven
tovės salėje, kur įvadinį žodį 
tarė VLB Hamburgo apylinkės 
valdybos vicepirm. Leonas Nar- 
kus. Mokytoja Tesnau, prieš po
rą metą atvykusi iš sovietą oku
puotos Lietuvos, kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją. Angelė Gied
raitienė — apie Vytauto D. pa
stangas tapti Lietuvos karaliu
mi. Minėjimas užbaigtas lietu
viškomis dainomis. Dalyvią ei
lėse buvo svečią iš Lietuvos, 
Lenkijos, Švedijos ir Britani
jos. Luebecko lietuviai Tautos 
šventę paminėjo anksčiau — 
rugsėjo 11 d., kai juos aplankė 
kun. V. Šarka, vadovavęs eku
meninėms pamaldoms. Amžiaus 
septyniasdešimtmečio proga 
buvo pasiąstas sveikinimas ir 
dovana kataliką prel. T. Bult- 
jeriui, kurio paslaugomis daž
nai naudojasi Luebecko lietu
viai.

i I



Toronto “Volungės" choras, vadovaujamas DALIOS VISKONTIENĖS, 
dainų šventėje Čikagoje Nuotr. Z. Degučio

Kanados Lietuvių Bendruomenė

Laiškas iš sibirinio lagerio
Rašo Balys Gajauskas, radęs galimybę perduoti savo laišką slaptais keliais laisvajam pasauliui
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KLB krašto tarybos suvažia
vimas įvyks š. m. gruodžio 3-4 
d.d. Toronto Lietuvių Namuo
se, 1573 Bloor St. W. Visi iš
rinktieji krašto tarybos nariai, 
apylinkių pirmininkai bei jų 
atstovai yra prašomi šiame 
suvažiavime dalyvauti. Šiame 
suvažiavime bus renkama nau
ja KLB krašto valdyba.

KLB krašto valdyba prašo 
visas KLB apylinkių valdybas 
atsiųsti raštu savo apylinkės 
metinį veiklos pranešimą iki 
lapkričio 5 d. KLB krašto val
dybos sekretoriui J. Pleiniui, 
84 Balsam Avė. S., Hamilton, 
Ont., L8M 3B3.

KLB kultūros komisijai šiuo 
metu vadovauja A. Sungailie- 
nė; nariai: dr. J. Čuplinskie- 
nė, V. Dauginis, A. Karkienė 
ir kun. J. Staškus. Kultūros 
komisija rūpinosi ruošos dar
bais Lituanistikos Instituto 
suvažiavime, kuris įvyko š. m. 
rugsėjo 3-4 d.d. Toronte. Kul
tūros komisijos pirm. A. Sun- 
gailienė pasveikino visus šio 
suvažiavimo dalyvius.

KLB kultūros komisija sa
vo posėdyje 1983 m. liepos 
13 d. kultūrininko — visuome
nininko premiją $500 vienbal
siai paskyrė a.a. Jonui R. Si
manavičiui, buvusiam kultū
ros komisijos pirmininkui, 
kuris labai plačiai reiškėsi 
KLB visuomeninėje, kultūri
nėje ir politinėje veikloje. 
Šią premiją numatyta įteikti 
velionies žmonai Kanados Lie
tuvių Dienos iškilmių metu 
Londone spalio 9 d.

KLB Šalpos Fondas išsiun
tinėjo visoms apylinkėms raš
tus, prašydamas pranešti cent
rui apie šalpos veiklą apylin
kėje ir skatindamas vietos 
šalpos vienetus bei apylinkių 
valdybas atkreipti tinkamą 
dėmesį į senesnio amžiaus 
lietuvius, kuriems yra rei
kalinga parama.

KLB švietimo komisija š. m. 
lapkričio pradžioje ruošia Ha
miltone mokytojų konferenci
ją. Paruošta plati ir įdomi

Lietuvos pasiuntinybėje
Lietuvos pasiuntinybės Va

šingtone rūmų vidaus remon
tas, su vasaros pertrauka, jau 
yra baigtas. Likęs yra tik iš
orinis pastato atremontavi- 
mas, kuriuo dabar rūpinasi 
techninė komisija.

Vasaros metu, ryšium su PLB 
seimu ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresu, pasiunti
nybę aplankė keli šimtai žmo
nių: vieni grupėmis, kiti pa
vieniai. Jų tarpe pažymėtini 
Australijos lietuviai sporti
ninkai ir Australijos, Brazi
lijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Kanados LB atstovai bei kiti.

Š. m. rugsėjo 10 d. pasiun
tinybėje lankėsi Lietuvos Vy
čių Maspeth 110 kuopos vado
vaujama 130 žmonių grupė. Ji 
buvo atvykusi Vašingtonan 
dalyvauti 1983.IX.il Nekalto 
Prasidėjimo tautinėje švento
vėje atnašaujamose Mišiose 
už persekiojamą Katalikų 
Bendriją pavergtoje Lietuvo
je, atšvęsti Šiluvos Marijos 
ir lietuvių tautos šventės.

Š. m. rugsėjo 10 d. Antanas 
Dundzila įteikė pasiuntiny
bei Aldonos Valienės dovaną 
— gražų įrėmintą a.a. Telesfo
ro Valiaus kūrinį “Paskutinis 
rytas”. , <

Rugsėjo mėnesį buvo paka
bintas pirmame pasiuntiny
bės rūmų augšte įrėmintas 
dail. Petro Kalpoko kūrinys, 
vaizduojąs Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo akto pasi
rašymą Vilniuje 1918.11.16. 
Pasiuntinybė labai apgailes

programa. Konferencijos ruo
šos darbais rūpinasi Hamil
tono šeštadieninės mokyklos 
vedėja V. Stanevičienė.

Visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. J. Danys suor
ganizavo PLB seimo metu Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
labai turtingą gausiais rodi- 
niais parodą apie Kanados lie
tuvių kultūrinį bei visuome
ninį gyvenimą. KLB paroda 
buvo užėmusi vieną klasę Jau
nimo Centre Čikagoje, kuri 
buvo užpildyta gautais iš apy
linkių ir švietimo komisijos 
rodiniais.

Artimiausioje ateityje visuo
meninių reikalų komisija iš
siuntinės anglų kalba leidinių 
apie Lietuvą ir jos esamą pa
dėtį parlamentarams ir įvai
rioms kitoms įstaigoms.

Visuomeninių reikalų ko
misija Kanados lietuvių var
du įteikė raštą Kanados užsie
nio reikalų ministeriui, pra
šantį Kanadą paremti JAV-bių 
prezidento R. Reagan pareiš
kimą Jungtinėms Tautoms Bal
tijos valstybių reikalu. Taip 
pat dalyvauta korėjiečių de
monstracijoje Otavoje 1983 m. 
rugsėjo 7 d.

KL Jaunimo Sąjunga, vado
vaujama Zitos Bersėnaitės su 
gausia jaunimo talka, įdėjo 
daug darbo jaunimo kongreso 
ruošime, ypač Kanadoje. Kon
gresas praėjo labai puikiai 
gerų ir gabių organizatorių 
dėka. Garbė mūsų jaunimui!

KLB krašto valdyba kviečia 
ir kartu prašo Kanados lietu
vius paremti lituanistikos ka
tedros steigimą Ilinojaus uni
versitete. Šis mokslo židinys 
tarnaus visiems lietuviams 
laisvajame pasaulyje. Todėl 
nelaukime atskiro paraginimo, 
bet tuoj pasiųskime savo au
ką šiai mokslo įstaigai. Če
kius rašyti ir siųsti: Lithua
nian World Community Foun
dation, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA.

J.P.

tauja, kad jau trūksta sieno
se vietos paveikslams iška
binti.

Š. m. rugsėjo mėn. “Washing
ton Dossier” iliustruotame 
žurnale, leidžiamame Vašing
tone, yra gražiai aprašyti vi
sų valstybių diplomatinių mi
sijų šefai, jų tarpe Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

JAV-bėse yra atstovaujamos 
147 valstybės. Ambasadorių 
ir charges d’affaires tarpe 
įrašyti yra ir Baltijos valsty
bių atstovai. Žurnale yra am
basadorių bei charge d’af
faires nuotraukos, biografi
jos, trumpai supažindinama 
su jų atstovaujamais kraštais. 
Rašoma, kad Baltijos valsty
bės buvo Sovietų Sąjungos 
okupuotos 1940 m., bet JAV jų 
prievartinės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą niekuomet 
nepripažino. JAV pripažįsta 
tų valstybių atstovus. Jie 
turi visas diplomatines privi
legijas ir imunitetą; priduria
ma, kad, pagal Valstybės De
partamento atstovo pareiški
mą, jų vaidmuo yra išlaikyti 
laisvos Lietuvos, Latvijos, Es
tijos idealą. LI’Ž

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario 1,4V 4B6

Permės srities Kučino ypa
tingasis konclageris. Esame 
31 žmogus. Nuo pernai metų va
saros pasiliuosavo I. Helis. 
Išvežė į trėmimą. Pervedė į 
griežtą režimą ir išvežė į ki
tus konclagerius: Ivanenką, 
Knapą, Lazinskį, O. Ebiejevą. 
Kalinama 15 asmenų už agita
ciją ir propagandą, 12 — už ka
ro metą, 3 — už pagėbimą, 1 — 
už šnipinėjimą.

Martas Nikius nubaustas už 
agitaciją ir propagandą 10 me
tų ir 5 nutrėmimo. Serga radi
kulitu. Balandžio mėnesį už
darė metams į vienutę. Nepra
leidžia jo laiškų motinai ir ne
gauna iš motinos (išskyrus ke
lis).

Vitalijus Kaliničenka nu
baustas už agitaciją ir propa
gandą 10 ir 5. Nuo pernai ru
dens uždarytas į vienutę me
tams. Balys Gajauskas, — už 
agitaciją ir propagandą 10 ir 5. 
Akis skauda, hipertonija. Via
česlavas Ostrogliadas — už ag. 
ir prop. 10 m. Teistas 1982 m. 
kriminaliniame lageryje Do
necke. Serga skrandžio opa. 
Skaličas — ag. ir prop. 10 ir 5. 
Teistas už religinius eilėraš
čius. Sektantas, invalidas, 
vaikšto ant dviejų ramentų. 
Serga skrandžio opa, širdies 
liga, 62-jų metų.

Vasilis Stusas, ag. ir prop. 
10 ir 5. Nesveikas skrandis. Du 
kartu daryta skrandžio opera
cija. Viktoras Petkus, ag. ir 
prop. 10 ir 5. Kyla ant kūno vo
tys. Levko Lukijanenka, ag. ir 
prop. 10 ir 5. Serga širdies li
ga ir skrandžiu. Ivanas Kandi- 
ba, ag. ir prop. 10 ir 5. Aleksis 
Tichis, ag. ir prop. 10 ir 5. Ser
ga žarnyno liga. Vasilis Ovsie- 
jenka, ag. ir prop. 10 ir 5. Vasi
lis Kurila, ag. ir prop. 10 ir 5. 
Pusiau aklas, serga širdies li
ga. Berdnikas, ag. ir prop. 6 ir 
5. Henrikas Jaškūnas, ag. ir 
prop. 10 ir 5. Nikolajus Evgra
fovas, ag. ir prop. 10 ir 5.

Viziris (karo metų) nubaus
tas 15 metų. Ivanas Mamčičas 
(karo metų) — 15. Serga hiper
tonija. Titarenka, k.m., 15. Ak- 
bas Kerimovas, k.m., 15, serga 
širdies liga. Ostapenka, k.m., 
15. Komisarovas, k.m., 15. Po- 
liščiakas, k.m., 15. Menchas, 
k.m., 15, be rankos ir be kojos. 
Kurka, k.m., 15. Kondratiukas, 
k.m., 15. Leontjevas, k.m., 15. 
Moisejenka, k.m., 15. Jurijus 
Fiodorovas — už pabėgimą 15. 
Serga skrandžio liga. Muržen- 
ka — pabėgimas, 14. Vasilis 
Fedorenka — pabėgimas, 15. 
Anatolijus Filatovas —• už šni
pinėjimą 15 ir 5.

Palengvintame (viena trečio
ji) randasi Kurka, Poliščia- 
kas, Komisarovas, Menchas, 
Leontjevas, Moisejenka, Berd
nikas, Evgrafovas, Kondratiu
kas. a. a. a.4- -r -T*

Nerusiškai rašytus laiškus 
gauname per pusantro-du mė
nesius. Gauname nuo artimų
jų giminių. Nuo kitų žmonių 
praktiškai negauname. Atro- 
do, uždrausti. Nuo žmonos, 
motinos, vaikų galime gauti, 
bet labai dažnai konfiskuoja. 
Taip pat mūsų laiškus dažnai 
konfiskuoja. Pasveikinimai re
liginių švenčių proga drau
džiami. Visus atvirukus kon
fiskuoja. Paaiškina, kad ideo
logiškai ar politiškai žalingi 
ar įtariamas suokalbis ir tuo 
pagrindu konfiskuoja. Jei pra
dedi aiškintis, kodėl neatiduo
da, ar rašai prokurorui, tai at
sako, kad laiškas sunaikintas 
ir konfiskuotas teisingai. Jie 
sako, kad turi teisę sunaikin
ti korespondenciją? Tokiu at
veju jie visada teisūs.

Prokuratūra visada pateisi
na betkokius administracijos 
veiksmus su kaliniais. Kartą 
prokuroras pareiškė mums, 
kad jie tiki administracija. 
Dabar mūsų susirašinėjimas 
priklauso nuo administraci
jos malonės — nori duoda laiš
ką, nori neduoda. Betkoks kon
flikto nagrinėjimas negalimas, 
nes prokuratūra iš anksto pa
teisina administraciją.

Iš užsienio laiškų visiškai ne
gauname. Iš visų atima bylos 
medžiagą. Atima galimybę už
protestuoti bylą, nes žmogus 
neturi medžiagos, kuria rem
damasis galėtų kovoti dėl savo 
teisių. Kadangi mūsų bylos tai 
falsifikacija, neįrodytų saugu
mo sufabrikuotų veiksmų rin
kinys, tai jie nenori, kad bylų 
medžiaga išeitų į užsienį. To
dėl jie kruopščiai ją surenka.

Į visus skundus dėl teismo 
nuosprendžio visos įstaigos 

atsako formaliai: byla vispu
siškai išnagrinėta, ir teismo 
nuosprendis teisingas.

Visos bausmės standartinės 
— 10 ir 5. Į betkokiu klausimu 
parašytus skundus prokuratū
ra ar kita įstaiga atsako stan
dartiškai: faktai nepasitvir
tino. Dažnai paveda skundą iš
nagrinėti tam, kuriam skun
diesi.

Režimą stengiasi išlaikyti 
kaip saugume. Ypač stengiasi 
mus izoliuoti nuo visuomenės 
ir vienus nuo kitų. Dabar gy
vename kamerose po 2-5 žmo
nes. Su kitų kamerų žmonėmis 
nesusitinkame. Dirbame atski
rose kamerose tik tie, kurie 
gyvena vienoje kameroje. J 
darbą išleidžia po vieną ka
merą, kad nesusitiktume. Pa
sivaikščioti išleidžia tik at
skirai, kad nesusitiktume. Pa
sivaikščiojimo kameros taip 
padarytos, kad negalėtume 
permesti laiškelių. O kad ne
sikalbėtume, viršuje ant tilte
lio vaikščioja prižiūrėtojas. 
Jeigu kalbamės, tai išveda iš 
pasivaikščiojimo kameros.

Gyvenamose ir darbo kame
rose įrengti tualetai. Gyvena
mose kamerose pernai pasta
tė pertvarėles maždaug 1,5 m 
augščio. Šiek tiek patogiau. 
Nuo visos kameros neatitveria. 
Ventiliacijos nėra. Kamerose 
dvokia. Darbo kamerose nėra 
net tos formalios pertvarėlės. 
Savo gamtinius reikalus atlie
ka visiems matant.

Vienam žmogui skirta kame
ros ploto du metrai, įskaitant 
užstatytą plotą — dviaugščiai 
narai, stalas. Darbo kameros 
tamsios: dieną reikia elektros 
šviesos. Tai labai blogai ru
denį ir žiemą. Tada ištisą pa
rą gyvename prie elektros švie
sos. Naktį taip pat įjungia 
elektros šviesą. Daugumos 
žmonių nusilpusios ir nesvei
kos akys.

Darbas lengvas, tik didelės 
išdarbio normos. Todėl mažai 
kas įvykdo. Kaikuriuos baudžia 
už normos neįvykdymą. Numa
tytos darbo kodekso lengva
tos invalidams ir nusilpusiems 
netaikomos. Turi dirbti iki 
mirties.

Maistas prastas. Kruopos, 
mėsa (gabaliukas kremzlių, 
kaulų) dažnai dvokia. Daržo
vių beveik nėra. Šviežių dar
žovių visai negauname. Par
duotuvėje galima nusipirkti 
už keturis rublius per mėne
sį margarino, aliejaus, saldai
nių po 1 rb. kg. Kaikada būna 
žuvies konservų, retai lydy
tų sūrelių ir sausainių.

* * *
Kameroje leidžia laikyti 

penkias knygas ar žurnalus. 
Jeigu turi daugiau, reikia pa
dėti į sandėliuką. Nors jie sa
ko, kad galime pasikeisti, bet 
praktiškai labai retai gali pasi
keisti, nes raktas pas budintį 
karininką, o jis nenori leisti 
keisti knygų.

Negalime laikyti ką nors 
daugiau parašyto. Atima. Jie 
aiškina taip; turi teisę rašy
ti, bet neturi teisės laikyti. 
Todėl parašei sakinį, ir pri
žiūrėtojas turi teisę atimti. Ne
seniai iš mūsų paėmė knygas, 
žurnalus, sąsiuvinius. Paliko 
tik penkias knygas ar žurna
lus. Todėl ko nors mokytis la
bai sunku. Be to, paima užra
šus.

Nusirengti iki pusės ir kai
linis saule pasivaikščiojimo 
kamerose draudžiama. Po pie
tų į pasivaikščiojimo kameras 
įeina šiek tiek saulės spindu
lių. Negalima nusivilkti net 
švarkelio — jis turi būti užsags
tytas. Kaikurie prižiūrėtojai 
neleidžia net kepurės nusiim
ti, Nesilaikančius šių reikala
vimų išveda iš pasivaikščioji
mo kameros.

Yra penkios pasivaikščioji
mo kameros (statinės). Trys ka
meros yra maždaug 3x5 ir 2,5 
augščio. Dvi kameros išbeto
nuotos, viršus išpintas spyg
liuotomis vielomis. Viršuje 
vaikšto prižiūrėtojas. Kame
ros taip pastatytos, kad saulės 
spinduliai įeina tik pavakary
je ir labai neilgai. Pasivaikš
čiojimas — viena valanda. Dvi 
kameros 2x2 ir 2,5 augščio. J 
jas niekad neįeina saulės spin
duliai. Čia vaikščioja, jeigu 
eina vaikščioti, nubausti vie
nute. Pasivaikščiojimas — pu
sė valandos.

“Kodėl tokios mažos pasi
vaikščiojimo kameros”? — 
klausiame. Jie aiškina, kad 
nėra įstatymuose nurodytas 

pasivaikščiojimo kamerų plo
tas, todėl kokias jie nori, to
kias daro. Čia tik formaliai 
yra pasivaikščiojimo kameros.

Labai blogas vanduo. Kar
tais į virtuvę atveža geriamo 
vandens, bet dažnai jo nebūna, 
tai verda balos vandenį ir duo
da gerti. Jis labai nešvarus, 
daug nuosėdų, dvokia. Rudenį 
ir žiemą.elektros šviesa labai 
silpna, pulsuoja. Labai sunku 
skaityti, gadina akis.

Teistiems už agitaciją ir pro
pagandą dažnai atima pasima
tymus. Kas gauna, tai dieną ar 
dvi. Trumpus pasimatymus 
duoda vietoje ar veža į greti
mą lagerį. Tai pasimatymas 
pro dvigubą langą. Duoda vie
ną valandą ar dvi. Kadangi 
atvažiuoti labai toli, tai daug 
kas neatvažiuoja.

* * *
Jaunas gydytojas — dviem la

geriam. Ateina, bet ne kasdien. 
Gydymas lygus pirmajai pagal
bai. Vaistų trūksta. Labai re
tai atvažiuoja dantų gydyto
jas ir kiti gydytojai.

Ligoninė — 35-tame lagery
je. Žmonės ten gydęsi sako, 
kad geriau čia karceryje, negu 
ten ligoninėje. Ligoninės ka
meros kaip karcerio: mažos, 
tamsios, žiemą šaltos. Gydy
mas formalus. Nėra kur išsi
maudyti. Tualete pastatyta 
vonia. Žiemą labai šalta. Ge
riau nesimaudyti, nes gali per
šalti. Ligoninės pasivaikščio
jimo kameros tokios, kaip mū
sų mažosios, t.y. “statinės”.

Ypatingo režimo kalinius li
goninėje stipriai izoliuoja, 
nemaišo-su griežtojo režimo 
kaliniais, neleidžia susitikti, 
pasikalbėti. Mūsų sąlygos yra 
skirtingos nuo kitų lagerių są
lygų. Už kriminalinių kalinių 
ypatingojo režimo sąlygas daug 
sunkesnės. Mums netaikomos 
sąlygos, numatytos kalinimo 
kodekse. Jų netaiko, apeina 
ir neužsimena apie jas. Dau
geliu atvejų mes atiduoti vie
tinės administracijos malonei. 
Bado streikus laiko lagerio re
žimo laužymu ir baudžia.

1982. Permės sritis, Kučino 
ypatingasis politkalinių konc
lageris.

B. Gajauskas

Brangiai Mamytei

ANELEI JONUŠKIENEI,

palikus ši pasaulį,
dukrą DANELĘ su šeima ir sesutę MAGDULĘ
DAUKŠIENĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime -

O. J. Ažubaliai O. J. Marcinkevičiai
B. S. Prakapai O. P. Derliūnai

O. J. D Irmantai

AfA 
STASIUI GAIDELIUI 

mirus,
jo žmoną ANASTAZIJĄ, dukrą BIRUTĘ su šeima, 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

ir kartu liūdi -
E. J. Arcimavičiai A. P. Lackai
A. A. Laurinavičiai M. J. Radzevičiai

A. V. Karauskai

AfA
STASIUI GAIDELIUI

mirus,
jo žmoną ANASTAZIJĄ, dukrą BIRUTĘ su šeima 
ir artimuosius giliai užjaučiame bei kartu liūdime -

E. A. Pūkai
O. V. Marcinkevičiai
P. IZ. Melnykai

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

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

Siuntiniai į Lietuvą
Siųskite siuntinius sekantį kartą pigiau ir greičiau.

Palyginkite mūsų kainas: 
laivu lėktuvu

iki 5 kg —$17.00 $31.50
iki 10 kg — $27.00 $55.50

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

Naujas standartinis maisto siuntinys “Holiday”: 
(Kaina $66.00, (skaitant oro paštą)

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

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

Išviso 10 svarų.

Priimame užsakymus paštu. 
Muitas apmokamas Sov. Sąjungoje.

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

D pyto n o Deoch, Florido
Baigiami statyti

"Atlantic \Sillas"
C Condominium-Tovvnhouso).

Kiekvienas su keturiais balkonais, dviejų automobilių garažu ir dideliais kam
bariais. Iš vienos pusės skersai gatvę matyti nepaprastai gražus vaizdas į 
jūrą, o iš kitos pusės balkonų matyti visas Halifax upės slėnis. Kaina prieinama.

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904) 761-5671 arba

Čikagoje (312) 425-7160.
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Trys dienos Egipte
HALINA MOŠINSKIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Ant kelto

Kanalu praplaukia didžiu
liai prekiniai laivai — visi j 
vieną pusę. Jie plaukia lėtai, 
taip kad tarp vieno ir kito lai
vo. keltas suspėja perkelti į 
kitą krantą laukiančią autove- 
žimių tani tikrą skaičių. Pagal 
tvarkaraštį, turėtą pirmiausia 
perkelti lengvasiąsias priva
čias mašinas, vėliau keleivių 
autobusus ir galiausiai pa
krautus sunkvežimius. Bet čia 
niekas jokios tvarkos nesilai
ko, o policininkai tik žiūri, 
kad nesuvažiuotų perdaug au- 
tovežimių.

Stebėti buvo įdomu. Tačiau 
nuovargis ir alkis, matyt, ir 
mūsų autobuso vairuotoją ragi
no kaip nors įmanevruoti ar
čiau prie įvažiavimo uosto. 
Jam pasisekė, bet mes visi pa- 
styrome iš baimės, kad dar 
kartą paspaudęs “pirmyn” ne
nugarmėtų į Suėzo vandenis. 
Deja, turėjo ir vėl pasitraukti, 
nes atvykstantiems uždarė ke
lią iš kito kranto. Pozicijos vis 
tik neapleido ir pateko į ištuš
tėjusį keltą. Pagaliau atsidū
rėme Port Saide.

Pagaliau Kaire
Dykumų vaizdą pakeitė įvai

rios oazės su palmėmis, bedui
nų gyvenvietės su besiganan
čiais kupranugariais, pakelės 
skurdūs namukai — kaimai. 
Taip iki pat sostinės Kairo, 
kur atvykome labai nuvargę, 
alkani ir ištroškę.

Jaivsutemus pasiekėme savo 
viešbutį pačiame miesto cent
re. Apgyvendino mus “Pharao 
Hotel”. Puošnus įėjimas, pui
kiai įrengti kambariai. Kili
mai ant grindų, patogios lovos, 
švari ir patogiai įrengta vonia 
su šiltu ir šaltu vandeniu, 
visais patogumais. Oro vėsintu
vai veikia dieną naktį, tad sku
bėjome kiek apsiprausti ir va
karieniauti ten pat. Mūsų kam
barys buvo 5-me augšte. Ka
dangi jų pastatai yra labai 
augšti, atitiktų 8-tam augštui.

Suradę keltuvą, suėjome trys 
poros. Nusileidome. Deja, du
rys neatsidaro. Spaudome myg
tukus, kurių dalis iš viso tik 
skylės, neatsidaro. Algirdas 
ėmė daužyti kumščiais plieni
nes duris. Pagaliau atsiliepė 
balsas “just one moment”. Lau
kiame spaudydami tuos dar 
esančius mygtukus — nė iš vie
tos. Vėl daužome duris, “links
moji ponia” nerimauja. Mane 
prakaitas išpylė. Pagaliau, 
gal po kokių 15 min., durys at
sidarė. “Niekada daugiau į šį 
keltuvą neįkelsiu kojos” — pa
sakiau. Taip ir vaikščiojome 
laiptais tas dvi dienas. Ačiū 
Dievui, kad abiejų širdys dar 
stiprios — atlaikėme.

Prie piramidžių
Sekančią dieną, vietoj mu- 

zėjų, jau 8 v.r., mus prikėlė ir 
keliais automobiliais nuvežė 
ne į muzėjus, bet prie pirami
džių. Čia atsivėrė neregėtas 
vaizdas. Amžini paminklai pra
eities galingiesiems, nepa
prasto dydžio ir sugebėjimo 
tuos akmens klodus iškelti iki 
dangaus. Jų simetrija, tikslu
mas — svaigina. Neįmanoma 
įsivaizduoti, kaip jos buvo sta
tomos, kiek ten rankų ir žmo
gaus jėgų paaukota. Jokie vė
jai, jokios vėtros jų nenu
griaus. Paminklai senos kul
tūros, slepiančios savyje ne
paprastus turtus . . . Tai turis
tų vieta, egiptiečių pajamų 
šaltinis. Čia nesumokėjęs ne
gali nė nusifotografuoti prie 
puošnaus kupranugario, ku
riuo siūlosi jo valdovai pajo
dinėti nuo vienos piramidės 
iki kitos. Jie nuobodžiai įky
rūs savo paslaugomis ir net 
agresyvūs, jei nufotografuoji 
jo kupranugarį be jo leidimo. 
Lygiai tokie pat ir visokių su
venyrų pardavėjai. Jie visi — 
vargo žmonės, kokių Izraelyje 
neteko matyti. Lankant šventas 
vietas Izraelyje niekur nepri
ėjo nė vienas elgeta, siūlyda
mas savo “paslaugas”. Egipte, 
kur pasisukai, išgirsi “one dol
lar” . . .

Įsiūlė retežėlį
Bet man pasisekė. Prie pira

midžių bevaikštant, priėjo prie 
mūsų augštas, liesas su turba
nu ant galvos senyvas tamsios 
odos vyras. Jis paklausė iš kur 
mudu. Pasisakėme esą iš Brazi
lijos. Jo tamsios ir aštrios 
akys staiga nušvito: “Jūs iš Bra
zilijos! Mano sūnus ten dirba 
laivyne ...” Iš užančio ištrau

kęs retežėlį su medaliu, stai
giu mostu jis man užmovė jį 
ant kaklo. Aš gyniausi, bet jis, 
žiūrėdamas man į akis kartojo: 
“Jis apsaugos jus nuo visų ne
laimių, nešiokite . . .” Senas 
žmogus kalbėjo puikiai angliš
kai. Algirdas, išėmęs vieno do
lerio žaliuką, jam padavė. Ne
norėjo imti, bet ištraukė kitą 
medalį ir padavė Algirdui, dar 
gražesnį, puošnesnį su inkrus
tuotais akmenukais. Jis vis kar
tojo: “ Už tai, kad jūs esate iš 
Brazilijos, kur mano sūnus lai
vyne tarnauja ...”

Gal pas juos tokia priemonė 
padeda išvilioti iš žmogaus pi
nigą, ypač iš neprityrusio tu
risto, bet jinai man atrodo daug 
subtilesnė, kaip Romoje vai
ruotojų praktikuojamas gud
rumas apgauti turistą ir nacha- 
liškai paimti dvigubą kainą.

Į Memphis
Aplankę Gizos piramidę, vy

kome toliau į Memphis. Dar su
stojome prie didžiojo garsaus 
sfinkso nudaužyta nosimi. Al
girdas man papasakojo, kad čia 
pasidarbavo Napoleono karei
viai, šaudydami į to nuosta
baus paminklo “nosį”. Taip 
kultūringoji Prancūzija, api
plėšusi užgrobtą Egiptą, pali
ko savo pėdsakus. Čia pat ir 
vėl pilna visokių pardavėjų — 
tik pirk.

Dulkėtais keliais važiavome 
į Memphis. Daug gražiai pal- 

(Nukelta į 9-tą psl.).

DAINA-JULIJA JURGUTYTE, B. 
Sc. N., R.N., 1983 m. pavasarį bai
gusi gamtos ir slaugos (nursing) 
mokslus McMaster universitete 
Hamiltone. 1982-83 m. buvo išrink
ta atstove į Kanados slaugos stu
dentų organizacija CUNSA (Cana
dian University Nursing Students 
Association). Yra baigusi šeštadie
ninę vyskupo Valančiaus mokykla 
Hamiltone, dalyvavusi mergaičių 
chore “Aidas”. Dirba Šv. Juozapo 
ligoninėje.

Dr. JUTTA K. PREIKŠAITYTĖ iš 
Wellando, Ont., baigusi medici
nos mokslus McMasterio universi
tete. Alberta Heritage Foundation 
stipendininkė ir Albertos univer
siteto medicinos fakulteto profe
sorė assistentė užkrečiamų ligų 
skyriuje Edmontone

Dr. HAROLDAS G. PREIKSAITIS 
iš Wellando, Ont., baigęs medici
ną ir filosofiją daktaro laipsniais 
McGill universitete Monlrealyje. 
Dirba internu Šv. Mykolo ligoninė
je Toronte

Namas Kaune, kur gyveno rašytojas ir visuomenės veikėjas kun. JUOZAS 
TUMAS-VAIŽGANTAS, padarytas istoriniu paminklu. Prie jo pritvirtin
ta dokumentinė lentelė. Šiais metais suėjo 50 metų nuo šio rašytojo mirties

Musų poezijos ąžuolas
Rašytojo Kazimiero Barėno žodis, atidarant poeto Bernardo 
Brazdžionio poezijos vakarą Londone 1983 m. liepos 16 d.

Susirinkom šiandien susitikti 
su retu dideliu svečiu — Bernardu 
Brazdžioniu, lietuvių poezijos 
klasiku milžinu. Jis kadaise, dar 
1943 metais, sukūrė eilėraštį apie 
savo žemėje išaugusį milžinišką 
ąžuolą. Jeigu pradėtume kalbėti 
palyginimais, tai galėtume saky
ti, kad didysis mūsų poetas yra 
lyg ir anas šakotas jo ąžuolas mū
sų poezijoje. Tiesa, jau suaugu
siam ir savo žemėje išsišakoju
siam ir talentingai sužydėjusiam 
žiaurus likimas lėmė būtinumą 
atsidurti svetur. Tas vadinama
sis likimas jam iki šios dienos ne
linkęs užmiršti, kad Bernardas 
Brazdžionis anuomet rašė: “Šau
kiu aš tautą, GPU užguitą”.

Kurdamas Lietuvoje, poetas 
reiškė meilę savo kraštui iš arti 
— viskam, kas lietuviška ir lietu
viui brangu. Svetur atsidūręs, jis 
tą meilę reiškė ir reiškia iš tolo, 
tokią pat stiprią, įspūdingai, už
krečiamai ir meistriškai ją ap
dainuodamas. Ir ta įtaigi jo poezi
ja tokia šakota, tokia viską api
manti, tokiė skambi, taip meistriš
kai išradingai kuriamą ir dėl joje 
reiškiamų motyvų tokia populiari, 
kad Bernardo Brazdžionio nėra su 
kuo palyginti. Jis — tas didžiulis 
šakotas poezijos ąžuolas. O ką jis 
sukuria, vis būna didelis meistro 
poetinis laimėjimas.

Daugumas mūsų išaugome jo 
poezijos žavimi ir stiprinami. Jo 
žodis užkrečia, žavi ir žavės, kol 
gyvi būsime, nes esame lietuviai, o 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms siuntinys nr. 3 - 1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu “All wool made in 

England", 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras 
geriausių vilnonių “Mohair” siūlų; 2 metrai “crimplene” medžiagos 
suknelei; 1 pora “Wrangler" geriausių “denim jeans"; 1 pora "Levi" 
velveto džinsų; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė. Šio siunti
nio kaina su muitu ir persiuntimu...........................................  $440.00.

į šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių, pavyzdžiui, 
medžiagos galima įdėti 4 metrus ir dirbtinio minko kailio 3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 
Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio
kailio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 svarus .................  $242.00
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušalas, sveria 6 svarus....... 440.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, 3 metrai,
sveria 5 sv..................................................................................  110.00
Džinsai rumbuoto velveto ...........................................................  46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ............................................ 48.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .......................................................  13.00
Sudedamasis lietsargis............................................................... 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai .................................................  48.00
Puiki medžiaga suknelei .............................................................. 44.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei. 3 metrai.............................. 73 00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 metrai ..................  88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei. 3 metrai ............................... 73.00

„ „ „ .. ...........................................  88.00
............................................................................................ 110.00 
Šie maisto gaminiai leidžiami siųsti su drabužiais:

1 sv. arbatos — $9 00, 1 sv. kavos ("neseafe") — 13.00, 2 sv. pupelių 
kavos — 15.00, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $57.00.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi

ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensi
jas, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lone, Bromley, Kent, BR1 4HD, England. 
Tel. 01 460 2592.

jis apdainuoja visus brangiausius 
lietuviškus idealus. O jaunesni 
už mus nevienas augo, skaityda
mas Vytės Nemunėlio, to paties 
Bernardo Brazdžionio, meistriš
kus eilėraščius ir poemas vaiku
čiams. Žodžiu, visose lietuvių kar
tose gyvas Brazdžionis, tas mūsų 
šiandieninis svečias, kurio tuo
jau turėsime garbę ir malonumą 
pasiklausyti.

Nenorėjau atsidėjęs tikrinti, 
ar kuri nors jo poezijos knyga ne
buvo apdovanota literatūros pre
mija. Gal tik pati pirmoji, nes ta
da nebuvo skiriamos premijos. 
Bet būtinai noriu priminti, kad 
jo poezijos rinkinys “Kunigaikš
čių miestas” 1939 m. buvo apdova
notas nepriklausomos Lietuvos 
valstybine premija. Tą didelį 
įvertinimą pelnė tada dar visiš
kai jaunas vyras, bet jau didelis 
talentingas poetas.

Mūsų svečias yra atlikęs daug 
ir kitokių didelių kultūrinės-li- 
teratūrinės srities darbų: reda
gavo žurnalus, sudarinėjo vertin
gas antologijas, vadovavo rašyto
jams, organizavo ir tvarkė Mairo
nio muzėjų. Tačiau negaliu leistis 
į smulkmenas ir.skubu pasitraukti 
nuo stalo, nes ši vieta šiandien 
priklauso mūsų didžiajam poetui 
Bernardui Brazdžioniui. Sveikin
damas jį, kviečiu šičia, o kartu 
ir dėkoju Tau, mielas Bernardai, 
kad buvai malonus paskirti laiko 
susitikit su mumis.

Ačiū Tau!

Lietuvis su augščiausiais Kolumbijos žymenimis
Kun. Stasys Matutis - Baranquillos miesto neturtingųjų rajono kultūrintojas ir švietėjas, kurio dėka 

mokosi tūkstančiai jaunimo, 70 metų sukakties proga apipiltas sveikinimais

Šiaurės Kolumbijoje į Ka- 
raibų jurą išteka didžiausia 
krašto upė Magdalena. Ji pra
sideda 10.029 pėdų augštyje 
Kordiljerų kalnuose ir, suim
dama plačiosios srities kalnų 
augštumų bei tarpeklių vande
nis, smarkia trauka varo savo 
drumzliną vandenį į Karibų 
jūrą. Plačiose tos upės lygu
mose ir žemuose slėniuose 
karštoje tropinio klimato zo
noje stūkso Barranųuilla mies
tas su 730.000 gyventojų.

Pirmutinė išvietintųjų lie
tuvių grupė, 1949 m. mažu grai
kų laivu perplaukusi Atlantą, 
didelės audros metu įplaukė į 
Magdalenos upės žiotis ir su
stojo Barranquillos uoste. 
Vienas tuo metu į Kolumbiją 
atvykusiųjų grupėje buvo ir 
šią apybraižą rašantis.

Išaugęs Barranųuilla mies
tas dar prieš šio šimtmečio 
antrąją pusę glaudžiai susijo 
su vieno lietuvio saleziečio 
vardu. Šiais metais jis buvo 
ten iškilmingai paminėtas 70 
metų amžiaus proga.

Plačių užmojų klebonas
Tas lietuvis yra kun. Stasys 

Matutis, garsiosios Šv. Roko 
parapijos klebonas, didelių 
socialinių darbų vykdytojas ir 
nenuilstantis apaštalas. Jis 
nupirko šalia Šv. Roko parapi
jos šventovės 50.000 kv. metrų 
žemės ir tame šimto ir šešių 
kvartalų žemės plote pastatė 
įvairias dideles mokyklas, jau
nimo klubus — nuskriaustųjų 
ir pačių neturtingiausiųjų 
kultūrinimui pastatus.

Šiandien kun. St. Matučio 
vardas yra gerbiamas ir su 
nuostaba bei pasigėrėjimu mi
nimas ne vien Barranquillos 
srityje, bet ir visoje Kolum
bijoje. Jis taip pasišventusiai 
ir nenuilstamai dirba vadina
mojoje miesto “zona negrą”, 
kur yra susitelkę'apie 100.000 
skurdžiausių gyventojų. Jo vi
sas ryžtas, kaip saleziečio, 
yra sutelktas į apleistą jauną
ją kartą, o kaip kunigo — į vi
są skurdžiąją žmonių masę. Vi
są savo ilgametį apaštalavimo 
laiką jisai skyrė gerinti jų 
medžiaginėms gyvenimo sąly
goms ir puoselėti jų religiniam 
gyvenimui.

Žemaitijos sūnus
Kun. Stasys Matutis yra gi

męs 1913 m. Kuncaičiuose, 
Kulių valsčiuje, vidutinio 
ūkininko šeimoje. Pirmuosius 
mokslus ėjo Kuliuose, vėliau 
prisijungė prie Italijon va
žiuojančių kandidatų į,sale
ziečius. Ten kiek pasimokęs 
išvažiavo į misijas Pietų Ame
rikoje, kur Ekvadoro valsty
bėje, Cuenca mieste, baigė 
saleziečių naujokyną. Kurį 
laiką dirbo tenykščių salezie
čių misijose.

Ekvadoro sostinėje Quito 
kun. St. Matutis susipažino su 
kaikuriais saleziečiais, atvy
kusiais iš Kolumbijos ir paju
to vidinę trauką persikelti į Ko
lumbiją. Ten, baigęs teologijos 
mokslus, 1945 m. Moskeroj bu
vo įšventintas kunigu.

Tada skaudėjo jam širdį, kad 
negalėjo parvažiuoti į savąją 
gimtinę Lietuvoje ir savųjų 
tarpe atlaikyti primicijas. Be 
to, jis tuo metu neturėjo jokios 
žinios apie savo artimuosius, 
paliktus 1930 m. Jo motina jau 
seniau buvo mirusi. Tėvas, 
kaip vėliau sužinojo, paskuti
niojo karo metu dingo be ži
nios, o sesuo Kazimiera buvo 
išvežta į Sibirą. Vėliau ji grį
žo į savąjį kraštą ir šiandien 
ten dar gyvena.

Pirmieji žingsniai
Pirmaisiais savo kunigavi

mo metais Kolumbijoje kun. 
St. Matutis dirbo Medellino 
mieste saleziečių mokykloje 
kaip vedėjas ir finansų tvar
kytojas. 1947 m. buvo paskir
tas šv. Roko parapijos vikaru 
Barranquillos mieste. Vietinis 
vyskupas, matydamas didelį jo 
savajai pareigai atsidavimą, 
kun. Matutį 1950 m. paskyrė 
tos parapijos klebonu. Tose 
pačiose pareigose jis tebėra ir 
šiandieną.

Toje vietovėje klebonaujant, 
vis labiau ėmė reikštis lietu
vio kunigo gabumai parapijos 
ir visos “juodosios zonos” re
liginio ir socialinio darbo 
srityse.

“Juodoji zona”
Šv. Roko parapijos dalį suda

rė platūs priemiesčiai — Ro- 
bolo ir “juodoji zona”. Tai skur-

Dideliais darbais pasižymėjęs Ko
lumbijoje kunigas STASYS M. 
MATUTIS

džiausioji Barranquillos mies
to vietovė. Čia visur stūksojo 
palmių šakomis dengti name
liai. Jų šonai apkalti sena skar
da ir kartonu, surinktu iš did
miesčio sąšlavyno. “Zona neg
rą” neturėjo vandentiekio. 
Žmonės naudojosi drumstu 
Magdalenos upės vandeniu. 
Retai kur buvo matoma būde
lė būtiniesiems gamtos rei
kalams. Gatvės buvo pilnos 
išbadėjusių šunų ir pusnuo
gių bei pusbadžiai gyvenan
čių apleistų vaikų. Nebuvo 
jokios mokyklos. Visur vyra
vo analfabetizmas ir klestėjo 
įvairaus pobūdžio palaidas 
gyvenimas, girtuoklystės bei 
kitų gyvenimo neigiamybių 
židiniai.

Į tą apylinkę 1902 m. Karta- 
genos arkivyskupo pakviesti, 
Šv. Roko parapiją perėmė sale
ziečiai. Tuomet labai lėtai, 
bet pastoviai buvo tęsiamas 
toje apylinkėje apaštalavimo 
ir kultūrinimo darbas. Prieš 
kun. Matutį buvo buvę 17 sa
leziečių kunigų klebonų. Jie 
šalia šventovės pastatė nedi
delę mokyklą, kuri 1948 m. dėl 
nužudyto prezidento kilusių 
riaušių buvo sudeginta. Šv. 
Roko šventovė tuomet buvo ap
ginta jau ten esančio kun. St. 
Matučio atsišaudymu.

Visą energiją jaunimui
Kun. St. Matutis nuo pirmos 

savo klebonavimo dienos visą 
savo jaunatvišką energiją ir 
sumanumą skyrė ne vien para
pijos religinio gyvenimo kė
limui, bet ir naujam salezie
čių mokyklų tinklui, kur-šian- 
dien mokosi per 2000 neturtin
gų ir apleistų jaunuolių nemo
kamai. Visi jie yra iš “juodo
sios zonos” ir mokosi pradžios 
mokyklose, gimnazijose ir 
amatų mokyklose.

Išsiplėtė jaunimo klubai. 
Kiekvieną dieną ten gauna 
maistą išalkusieji ir neturtin
gieji. Mokyklose dirba 54 mo
kytojai, kurių tik 5 negauna 
algos. Per 33 metus kun. St. 
Matučio statomas mokyklų jun
ginys dar nebaigtas. Spėjama, 
kad tas mokyklų miestelis iš
augs į “juodosios zonos” Šv. 
Roko parapijos universitetą.

Iš kur lėšos?
O iš kur visiems tiems dar

bams kun. St. Matutis gauna 
lėšas? Tai yra jo asmeninių pa
stangų ir ištvermingo bei pasi
aukojančio darbo pasekmės. 
Jis prašo paramos iš įvairių 
įmonių, iš pasiturinčios visuo
menės, rengia loterijas. Para
pijos raštinėje dirba nemažas 
skaičius ir pasiaukojusių, ir 
apmokamų padėjėjų, per ku
riuos jis į visas puses laiškais 
ir įvairiais raginimais tiesia 
savo darbams paramos prašan
čią ranką ir visiems dėkoja.

Šalia nuolatinės statybos ir 
visos eilės ten įkurtų sociali
niams reikalams poskyrių, ša
lia “juodosios zonos” aplin
kos gerinimo, kun. St. Matu
tis ypatingą dėmesį kreipia į 
religinio gyvenimo stiprinimą. 
Jis įsteigė draugijas, kurioms 
jis pats vadovauja ir kurių 
tikslas yra religinės bei socia
linės srities darbai.

Jis taipgi organizuoja bei 
vadovauja minėtosios zonos 
naujų namų statybai, vanden
tiekio darbams, kelių asfalta
vimui, mediciniškai pagalbai 
ir pan. Tiesa, prie skurdžių 
masių kvartalų gerinimo dide
le dalimi prisideda valstybė 
ir miestas, tačiau pagal kun. 
Matučio, mintį bei pageidavi
mą.

Vietinis laikraštis
1971 m. vietinis Barranquil

los laikraštis taip apie jį ra
šė: “Jau keletas dešimčių me
tų kun. Matutis yra įsijungęs į 
veiklą, kuri toli gražu prašoka 
jo tiesiogines pareigas, t.y. 
jo paskirtį. Minėtas kunigas 
sistemingai ir ištvermingai 
atlieka darbus, duodančius 
puikias pasekmes.

.. . Kun. Matutis savo dide
lių pastangų dėka atnaujino 
skurdų, žmogaus orumą žemi
nantį “juodosios zonos” var
dą. Niekados neimdamas ato
stogų, negaišdamas poilsiui 
laiko, kartais net tik keletą 
valandų miegodamas, nuolat 
vis įtemptai dirbdamas jis už
sitarnavo ne vien savosios pa
rapijos įvertinimo bei gilios 
pagarbos bet ir visų pirmau
jančių Bažnyčios, valstijos 
ir miesto pareigūnų. Tai liudi
ja jo gauti įvairūs 29 žymenys, 
medaliai, diplomai, metalinės 
plaketės”.

Įvertinimo žymenys
1970 m. kun. St. Matutis gavo 

Kolumbijos pilietybę, kuri iš
kilmingai jam suteikta Bar
ranquillos miesto savivaldy
bės būstinėje. Sekančiais me
tais Kolumbijos valstybės pre
zidentas Patrane įteikė jam 
augštą valstybės žymenį (Boya- 
ca kryžių).

Ta proga vietiniame Barran
quillos laikraštyje Alfonsas 
Bermudez raįė:

“Barranųuilla džiaugiasi 
valdžios paskelbta žinia, jog 
kun. St. Matutis yra apdova
notas Boyaca kryžiumi, kaip 
įvertinimo ženklu ryžtingų ir 
našių jo darbo vaisių mūsų 
mieste. Mes . privalome at
kreipti dėmesį, jog tas didis 
žymuo yra duotas tikrar nusi
pelniusiam žmogui. Kun. Matu
tis labiau negu kuris kitas mū
sų pilietis jį užsitarnavo. 
Jo darbas Barranquillos mies
te yra milžiniškas. Jis nepasi
tenkino kunigišku darbu — Mi- 
šiomis, santuokomis, krikštais, 
laidotuvėmis. Jis savo dina
mišku sumanumu įsteigė mo
kyklų židinį, kuriame mokosi 
tūkstančiai vaikų. Be jo jie 
būtų likę beraščiai. Tuos dar
bus kun. Matutis atliko nepa
laužiamos valios ryžtu padėti 
artimui. Jis yra žmogus, kuris 
gyvena silpnųjų, apleistųjų ir 
tikrai pagalbos reikalingųjų 
globai. Tai daro ne vien paguo
džiančiais žodžiais, bet ir tik
rais darbais, kuriuos giliai 
jaučia , reikalingiausieji. Pa
stebiu, jog jis, neatsižvelgda
mas į šiandien taip ryškiai jau
čiamą materializmą, savąjį gy
venimą skiria kitų gerovei. Jis 
šiandien įtikinančiai rodo, 
kaip reikia .pasiaukoti kitų 
žmonių gyvenimo sąlygoms ge
rinti. Dėlto niekas kitas neuž
sitarnavo tiek įvertinimo bei 
pagarbos, kurią šiandien mū
sų valstybė išreiškia, įteikda
ma Boyaca kryžių kunigui Ma
tučiui.

1971 m. sausio 29 d. vidaus 
reikalų ministeris dr. J. B. Fer
nandez, valstybės prezidento 
įgaliotas, minėtą žymenį įtei
kė kunigui St. Matučiui. Žyme
nį gavęs, kun. Matutis už tai 
jautriais žodžiais padėkojo.”

Neužmiršo ir lietuvių
Savo taip aktyviame gyve

nime kun. Matutis niekuomet 
neatsisakė dirbti ir savųjų tau
tiečių gerovei. Jis buvo pirmas 
Kolumbijos Lietuvių Fondo ve
dėjas ir visuomet įvairiais bū
dais talkino lietuvių junginiui 
Kolumbijoje, remdamas juos 
visuose jų užsimojimuose. Nie
kur jis neatsisakė prisidėti 
prie visų savo kenčiančios tė
vynės lietuvių naudai vykdo
mų darbų. Ypač jis garsina 
Lietuvos vardą per ispanišką
ją spaudą.

Savo 70 m. amžiaus proga 
kun. Matutis buvo apipiltas 
sveikinimais ne vien iš savo 
parapijiečių, bet ir iš augštų 
tikybinių ir valstybinių parei
gūnų. K.A.S.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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Lietuvių literatūros kritika tremtyje
Pirmojo išeivijos dvidešimtpenkmečio literatūrinės kritikos apžvalga

VYTAUTAS A. JONYNAS

O šiandien visviena — Kęstutis 
ar Šmuila,

Ar šaukęs prieš carą: “Daloj, 
satana!”

Ir tas. kurs tą Šmuila sudirbo 
į muilą

Ir tas. kurs svyravo, kaip lendrė 
plona ...

A. Gustaitis
1968 m. pasirodė svarus ko

lektyvinis leidinys — “Lietu
vių literatūra svetur” (LLS), 
aptariantis visų literatūros 
žanrų raidą. Kritikos skers
pjūvį, atseit Pelenės vaidme
nį, atlikti jame buvo pavesta 
Vladui Kulbokui. Pelenės — 
juodadarbės vaidmenį ta pras
me — jeigu jo kolegos galėjo 
savo rašiniuose pasinaudoti 
(nebūtinai jie tai darė) spau
doj pasirodžiusiais straips
niais, tai jam, Kulbokui, to
kios pagalbos iš kitur nebu
vo. Niekas iki tol nebuvo su
sigundęs parašyti tokios kri
tikos apžvalgos. Nenuostabu. 
Kritikos istorijos patrauklu
mu nepasižymi. Nei rašan
čiam, nei skaitančiam. Tai daž
niausiai būna sausas ir spran
gus pavardžių bei rašinių pa
vadinimų šiupinys. Tuo galim 
įsitikinti, sakysim, pasklaidę 
slavistų profesorių (labai gi
miningą savo užmoju LLS) 
straipsnių rinkinį “Russkaja 
literatūra v emigracii. Sbor- 
nik Stat’jei” (Univ, of Pitts
burgh, 1972), kuriame esama 
taipogi skyrelių kritikai bei 
periodikai. Tačiau jie tokie 
blankūs, konspektiški, kad iš 
jų visai neatsekama nei tos 
kritikos raida, nei būdingesni 
rusų emigrantų kritikos bruo
žai, kaip pvz. dėmesys klasi
kams ir savųjų modernistų-fu- 
turistų ignoravimas. (Apie tai 
sužinom iš kito veikalo — “Rus
sian Modernism. Culture and 
the Avant-Garde 1900-1930” 
(Ithaca, N.Y. Cornell Univ. 
Press, 1976).

Tų nedėkingybių nepabūgęs 
V. Kulbokas ėmėsi darbo, su
sirado sau trasą ir pasigėrė
tinu kruopštumu atliko retro
spektyvinę kritikos bibliogra
fiją — uždavinį, kuris papras
tai patikimas mažiausiai tri
jų-keturių dokumentalistų gru
pei. Ir jam pavyko sukurti 
anaiptol ne bespalvį, bet dvel
kiantį tikroviškumu, atsklei
džiantį išeivijos kultūros vė
pūtinių kontūrus kritikos 
skerspjūvį, taip pakėlusį LLS 
leidinio vertę, kad gavęs re- 
cenzuot tą knygą “Metmenyse” 
(nr. 18, 1969) pavadinau jo dar
bą “LLS statinio kertiniu ak
meniu” ir rašiau:

“Ironiškiausia tai, kad jei 
ne milžiniška darbo pakrova, 
nedaug būtų betrukę, kad 
įžvalgus, atidus ir stebėtino 
kruopštumo žmogus Kulbokas 
būtų, ko gero, galėjęs pagraužt 
savo termitiniu kruopštumu ir 
nuverst į griuvėsių laužą patį 
LLS mauzoliejų”.

Vargu ar tie žodžiai pakurs
tė V. K. asmenyje graužiko nir
šulį, bet jis pasiryžo plėšt ir 
gilint savo rašinio vagą. Ir taip 
1982 m. susilaukėm jo papil
dymo knygos “Lietuvių litera
tūrinė kritika tremtyje (LLKT)” 
pavidale.

Veikalą išleido, gerokai už
laikiusi stalčiuje rankraštį, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija Romoje. Kaip aiškina
masi “Leidėjų pastabose” to
dėl, kad norėjosi papildyti ir 
patikslinti šaltinių nuorodas. 
Čia pat apgailestaujama, kad 
autorius nedovanotinai sunai
kinęs surinktąją šaltinių me
džiagą. Tikriausiai kalbama 
apie spaudos iškarpas, fotoko
pijas ir t.t. Būdinga, kad ne
užsimenama. jog “spaudos iš
laidos apmokėtos Veronikos ir 
Vlado Kulbokų lėšomis”. Tai 
aptinkam kitoje vietoje.

I
Leidėjų rūpesčiai, kad būtų 

patenkinti techniškieji reika
lavimai, iš dalies suprantami. 
Bet nemažiau skaitytojui su
prantama, kad prasmegęs šal
tinių nuorodų knaisiojime VI. 
Kulbokas neturėjo kada pagal
voti apie rankraščio teksto 
pakeitimus, suglaudinimą ar 
kokią pastangą sintetinimo 
linkme. Netgi apie jo pratę
simą iki vėlesnės datos. Už
griuvęs techniškas darbas pri
vertė jį užsklęsti savo apžval
gą 1972 m. data. Šis faktas 
nėra autoriaus pakankamai 
pabrėžiamas ir primenamas. 
Užtat nenuostabu, kad skai

tytojas, pavartęs skubiai kny
gą, gali pasipiktint, kad joje 
neminimos tokios rimtos kriti
kės kąip A. St'aknienė, V. Ke
lertienė ar Ž. Bilaišytė. Prie
žastis paprasta: iki 1972 m. 
jos dar nebuvo įmynusios tvir
tai pėdų į kritikos raštiją. Nė
ra abejonių, kad V.K. veika
las būtų daug paįvairėjęs (gal 
net jo tonas būtų pasikeitęs), 
jei jo daryta apžvalga būtų su
stabdyta ties, sakykim, 1981 
m. riba.

Kaip bebūtų, jo tekstas iš
augo iš 117 pirmojo rankraš
čio puslapių į 550 puslapių 
tomelį. Sprendžiant tačiau iš 
turinio lentelės, knygos san
daroje didesnių pakeitimų nė
ra. Nebent, paklausęs recen
zentų pastabų, V. Kulbokas 
liaujasi grupavęs kritikus į 
neaiškias kategorijas a la “kri- 
tikų-moralistų”, “atlaidžiųjų” 
ar kokių “Literatūros Lankų’ 
pakeleivių” ir t.t. grupes, su
rikiuodamas juos šiuokart pa
gal kartas. Tas pertvarkymas, 
pripažinkim, nepakeičia pir
mojo teksto iš esmės, tik vy
resniosios kartos gretos pasi
pildo net septyniais naujais 
vardais, tuo tarpu vidurinioji 
karta susilaukia vos dviejų 
naujų profilių (P. Jurkus ir P. 
Visvydas), o jaunosios kartos 
gretose sumirga vienas naujas 
veidas — Liūtas Mockūnas. Ati
džiau pažvelgus tačiau, matosi, 
kad piešdamas viduriniosios 
kartos portretus, V. Kulbokas 
kur kas išsamiau aptaria jų in
dėlį, itin rūpestingai išgliau- 
dydamas tų autorių straips
nius, pasirodžiusius ne vien 
žurnaluose, bet ir savaitraš
čiuose, metraščiuose, Kana
dos ir Australijos spaudoje.

Naujas dalykas yra skyrius 
“Laikraščiai ir žurnalai išei
vijoj (Europoj ir Amerikoj)”. 
Jo įterpimas iš karto pasirodo 
diskutinuotinas. Juk tokio po
būdžio informacija paprastai 
lengvai surandama tiek ameri
kiečių, tiek lietuvių bibliogra
finiuose leidiniuose. Tas sky
rius betgi pasitarnauja auto
riui kita prasme. Visų pirma 
tai priemonė parodyti skaity
tojui, kokiais šaltiniais jis 
naudojosi sudarydamas LLKT. 
Taip sakant, kokius komplek
tus jis išlesiojo, peržiūrėjo 
nuo A iki Z. Tai taip pat pro
ga išvardint tų laikraščių li
teratūrinius bendradarbius. 
Bet jis praverčia dar ir kitam 
reikalui.

Niekam nepaslaptis, kad pa
sitinkant tokio pobūdžio vei
kalus kaip LLKT recenzentui 
peršasi visa eilė galimų prie
kabių. Viena jų — dairytis, 
ar nėra praleista knygoj ko
kių “įžymybių” ar “epochinės 
reikšmės” rašinių. Tokiam 
priekabiam recenzentui, ypač 
jeigu jis apsisprendęs užmirš
ti, kad tai vieno asmens dar
bas, LLKT yra pakankamai 
sodri ganykla. Kadangi kriti
kai surikiuojami .skyriuose 
“Pavieniai autoriai”, nevisa- 
da aišku, kodėl Kulbokas ne
paskyrė atskiros kajutės tam 
ar anam, palikdamas jį miegot 
ant denio. Pvz. nėra jos Br. 
Vaškeliui-Vėlaikiui, nusipel
niusiam jau vien už tai, kad 
jis pirmas pradėjo “Akiračiuo
se” seriją apybraižų apie Lie
tuvos rašytojus, pavadintą “Su
sipažinimui .. .” Arba kodėl 
jos nedavė Vladui Kulbokui. 
Juk sprendžiant pagal nuoro
dų skaičių vardų rodyklėj, jis 
tokios “kabinos” nusipelno 
nemažiau už kitus.

Bet kaip tik tas faktas, kad 
V. Kulbokas aprūpino veikalą 
pavardžių rodykle; sumenkina 
tų priekaištų rimtumą. Iš tie
sų rodyklės pagalba skaityto
jas gali lengvai susirasti in
formaciją apie visą eilę asme
nų, kuriem autorius pagailėjo 
atskiro poskyrio. Toji pavar
džių rodyklė (pavadinimų joje 
nėra ir todėl nevisai lengva 
susijieškot pvz. ką rašė žmo
nės apie tokį leidinį kaip 
“Lietuvių literatūra svetur”) 
nukreipia skaitytoją taip pat 
į skyrių “Laikraščiai ir žur
nalai”, tuo pačiu įgalindama 
skaitytoją pasitikrint, ar kar
tais V.K. knygoje nepraganyti 
kokie svarbesnieji straipsniai. 
Visa tai pakelia LLKT referen
cinę vertę. Juo labiau, kad, 
kaip sakėm, Kulboko stengtasi 
būti rūpestingu ir objektyviu.

Sunku būtų jį pakaltint ku
rio nors ideologinio sparno 
atstovų beatodairiniu augšti- 
nimu. Priešingai, skaitant jo 
apybraižas tenka stebėtis jo 

sąžiningumu ir kovingumu. 
Juk ne vien teko jam susižve
joti, užregistruoti rašinius, 
aptiktus pageltusiuose komp
lektuose, bet ir dažnai per
skaityti juos iš naujo, išsi- 
graibstant tame neretai skysta
me virale vieną kitą aiškesnę 
mintelę. Tai herkuliškas dar
bas, nusipelnąs visų mūsų pa
garbos. O juk tų pavienių au
torių būrys nemažas — net 48. 
Jei leidykla būtų sumaniusi 
aprūpinti leidinį jų nuotrau
komis, būtų išėjęs visai dai
lus albumėlis. Kažkas pana
šaus į “Kratkaja sovetskaja 
literaturnaja entsiklopedija”.

II
Faktinai LLKT — “referen

cinė” knyga pasitarnauja skai
tytojui kur kas vispusiškiau.

1. Visų pirma tai retrospek
tyvinė išeivijos literatūrinės 
kritikos bibliografija. Jos pa
galba lengvai susirandamos 
nuorodos į rašinius spaudoj, 
pasirodžiusius pirmojo 25-me- 
čio būvyje. Tokio parankaus 
įrankio nesam iki šiol turėję 
iki pasirodant Lituanistikos 
Instituto “Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografijai 1970- 
1974”, pirmą kartą aprūpin
tai tinkamais indeksais.

2. Tai taip pat tokių ameri
kietiškųjų leidinių, kaip “Book 
Review Digest”, “Twentieth 
Century Criticism”, “Contem
porary Literary Criticism”, 
lietuviškasis atitikmuo. Žino
ma, mažesnėje skalėje. Tai 
koliažas, atskleidžiantis nuo
monių skaidą, pasitinkant iš
eivijos poezijos ar prozos kū
rinius. V. Kulbokas ne tik at
pasakoja įvairių kritikų min
tis, bet ir dažnai cituoja jų 
straipsnių ištraukas. Retai 
kada jis užmiršta paminėti, 
kad į vieno samprotavimus 
atsišaukė skirtingos nuomo
nės. Ši portretų technika pa
deda skaitytojui pačiam susi
daryti vaizdą, kokiais meniš
kais kriterijais operavo rašiu
sieji. Kokių gyvų ar mirusių 
autoritetų balsu jie dangstė
si. Savaime suprantama, nesi- 
tikėtina LLKT rasti išvardini- 
mą visų knygų ir visų straips
nių.

3. Tai mūsų knygos gerbėjų, 
kultūrininkų biobibliografinis 
žinynas, papildus informaciją, 
kartais randamą, kartais ne 
“Lietuvių Enciklopedijoj”. 
Sakytumėm daugiau negu pa
pildus, nes V. Kulbokas turi 
retą dovaną skirti pelus nuo 
grūdų, rūpestingai iškelti kri
tikų pasisakymuose origina
lias, ne konvencines, visų “nu
čiupinėtas" mintis.

4. Autorius įterpė didelius 
skyrius “Specialūs klausimai 
ir problemos”, pasidalinan
čius į galybę poskyrių, kaip 
pvz. “Ginčas dėl “Penkių stul
pų", “Pasipriešinimas kultūri
niam nuosmukiui", “Ramono 
'Kryžių’ ginčas” ir t.t. Tuo bū
du LLKT yra drauge ir išeivi
jos kultūrinio gyvenimo istori
ja. Žvelgiant šiandien į tas su
maištis, susikibimus į atlapus, 
drebinusius išeivijos mikro
kosmą, jie atrodo gana niekin
gi. Nenorom grįžta atmintin 
poeto A. Gustaičio ketureilis: 
“O šiandien visviena Kęstutis 
ar Šmuila ... ar tas, kurs tą 
Šmuila sudirbo į muilą . ..”, 
puikiai išsakąs nūdienę mūsų 
jauseną. Deja, neužsiginsi, 
tai mūsų gyvenimo dalis, ir ta 
laiko fono drobė — išeivijos 
nusivylimų, iliuzijų, baisėji
mosi sekso baubais neabejoti
nai pravers busimiesiems išei
vijos kultūrinio gyvenimo is
torikams. Jeigu jų atsiras .. .

Šie skyriai padaro LLKT 
lengvai skaitomą eiliniam tau
tiečiui, nors, atvirai kalbant, 
nevisi jos poskyriai būtini. 
Aiškiai iškrenta iš leidinio 
rėmų, sakysim, “Salomėjos 
Nėries klausimas”, nes jame 
kalbama ne apie kūrybinį jos 
palikimą, ne apie jos įnašo 
mūsfi lyrikon įvertinimą, bet 
apie žmonių piktinimąsi jos 
nužėgliojimu į priešo stovyk
lą. Teisingiau apie tai — kaip 
protingi žmonės tramdė karš
tuolius, pasinešusius degint 
ją kaip raganą. Taipgi nesvar
bus yra ir skyrelis “Politinis 
poetų ginčas”, atpasakojan- 
tis H. Nagio ir J. Meko kakto- 
mušą, nieko bendro neturin
čią su poezija, nebent paro
džiusią, kad išeivijoj būta 
ideologinės poliarizacijos. 
Kiti skyreliai, kaip “Litera
tūrinio palikimo klausimas

Lituanistikos Instituto pirmininkas prof. RIMVYDAS ŠILBAJORIS kal
ba šio instituto nariu suvažiavime Toronte 1983.IX.3 Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvių Tautodailės Institutas
Išrinkta nauja taryba ir valdyba

Š.m. rugsėjo 24 d. dailininkų 
A. ir A. Tamošaičių sodyboje 
prie Kingstono, Ont., Lietuvių 
Tautodailės instituto nariai 
turėjo metinį susirinkimą. Iš 
virš 200 narių susirinkime da
lyvavo 33 su 70 įgaliojimų iš 
Bostono, Čikagos, Detroito, 
Niujorko, Montrealio, Otavos 
ir Toronto. Susirinkimą pra
dėjo pirm. L. Balsys. Dail. A. 
ir A. Tamošaičiai pasveiki
no susirinkusius. Susirinkimo 
pirmininku išrinktas A. Paš
kevičius, o sekretorėmis — I. 
Meiklejohn ir O. Taseckienė. 
A. Paškevičius perskaitė pra
ėjusio susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas. Pirm. L. 
Balsys pranešė apie buvusią 
LTI veiklą, pabrėždamas, kad 
lietuvių tautodailės puoselė
jimas yra svarbi priemonė lie
tuviškumo išlaikyme. Ižd. V. 
Matulaitis apžvelgė LTI iždo 
ir knygų platinimo reika
lus. Per 9 mėnesius parduota 
— išsiųsta 1700 knygų apie 
margučius. Nedaug jų beliko. 
Po pranešimų įvyko įvairūs

Susitikę Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitėje. Iš kairės: prof. V. Bie
liauskas. dr. I). Bieliauskienė, J. Paženiėnas, kun. J. Petrošius

Šy^s&ricj
Smagu gyventi tarp neblogų 

žmonių. Dar smagiau — tarp 
neblogų merginų, kurios pra
eidamos nusišypso. Šypsena 
juk nieko joms nekainuoja, o 
reiškia daugiau nei turtas. Nuo 
jos pasaulis darosi taikinges- 
nis. Žinai, kad tave šypsniu pa
stebėjo, o gal net pagalvojo: esi 
nepavojingai neprotingas vy
ras ir nieko iš jos netrokšti.

Mūsų butnamyje gyvena daili 
jauna poniutė, kuri savo trapia 
eisena primena Madame But
terfly. Vyras — stambus juoda
plaukis, su nuolat šviečiančiu 
veidu. Sveikina mane iš tolo: 
"Howdy? What’s baking”. Ma
tyt. dirba kepykloje. O ji, kuk
liai nuleidusi galvą, praplau
kia lyg valtelė, net nežvilgterė
jusi. Pagalvojau: drovi, drovi, 
ar paprasčiausiai — atšiauri, 
o gal baili. Negi aš atrodau 
kaip slibinas, pasiruošęs ją 
praryti?

Lietuvoj”, galėjo būti žymiai 
sutrumpinti. Kai dėl skyrelio 
“Vaikų literatūros kritika”, 
Kulboko vietoj būtumėm pasi
tenkinę pačiu pirmuoju 
straipsnio sakiniu: “Ypatin
gai pasižymėjusio bei atsidė- 
jusio vaikų literatūros kriti
ko tremtyje neturime”. Taš
kas! (Bus daugiau) 

pašnekesiai ilgesnį laiką.
Susirinkimas išrinko naują 

LTI tarybą — pirmininku A. 
Paškevičių, o sekretore — Br. 
Palilionienę; valdybon: kura
toriumi — A. Tamošaitį, švie
timo vadove — A. Tamošaitie
nę, specialiems reikalams — 
P. Reginą, nariais įvairiom 
pareigom — L. Balsį, V. Matu
laitį, I. Meiklejohn, A. Vaito- 
nienę ir O. Taseckienę. Pasta
rieji patys pasiskirstys parei
gomis.

Dail. A. ir A. Tamošaičiai 
rengia tautinių juostų raštų 
(III) ir lietuviškų puošmenų- 
ornamentų (IV) atskiras kny
gas, kurias išleis LTI. Numa
toma paruošti anglų kalba gar
są filmui “Lietuvių audinių 
dailė” ir išleisti mokomojo po
būdžio techniškų tautodailės 
darbų knygelių. P. Regina pa
informavo apie galimybes 
įsteigti lietuvių archyvą.

LTI valdyba nuoširdžiai dė
koja J. ir S. Bubuliams už pa
dovanotą maistą susirinkimui 
pavaišinti. V. M.

Pr. XSisxsycJ ei s

Tiek to. Atleidau jai nesido- 
mėjimą manimi. Laukiau, ka
da galėsiu jai įrodyti savo 
džentelmeniškumą. Sykį ji ne
šė į butnamio skalbyklą krūvą 
baltinių nedidelėje pintinėje. 
Sėdėjau prie baseino ir skai
čiau A. Maceinos “Saulės gies
mę”. Labai jau tinkama knyga 
popietės atgaivai.

Staiga iš Butterfly perkrau
tos pintinės iškrito gelsvos kel
naitės. Netyčia ji nuspyrė jas į 
baseiną, dargi į patį vidurį. 
Jos ėmė grimzti. Mačiau, kad 
reikalas rimtas. Reikia padėti. 
Nustūmęs į šalį knygą, net ne
nusivilkęs atlapų marškinių, 
nėriau į baseino gelmę. Be var
go ištraukiau gelsvą apdarėlį, 
išsirioglinau iš šalto vandens 
ir galantiškai įteikiau sumišu
siai skalbėjai. Praėjo kelioli
ka sekundžių, kol išgirdau ty
liausią ačiū, kokį esu betkada 
girdėjęs savo gyvenime. Tuo 
pačiu mirksniu jos šypsena, o 
šventas Asyžieti, palaimingai 
persmelkė mane nuo galvos iki 
kojų.

Dabar praeidama ji visuomet 
pakelia savo galvutę ir nusi
šypso, nors neištaria pasvei
kinimo. Man to pakanka.

Supratau, kad su moterimis 
reikia būti kantriam. Jos ty
liai įvertina vyro pasiauko
jimą.

Tėviškės Žiburiai » 1983. X. 6 — Nr. 40 (1755) « psl. 7

□ KllLTŪRIftlEJE VEIKLOJE
Vytenio Vasyliūno vargonų mu

zikos koncertu rugpjūčio 13 d. bu
vo pradėta ateitininkų sendrau
gių poilsio ir studijų savaitė Tė
vų pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte, Me. Vienuolyno 
koplyčioje jis atliko J. S. Bacho, 
J. Stanley ir M. K. Čiurlionio kom
pozicijas. Prof. dr. V. Vytenis yra 
fizikas, dirbantis V. Voketijoje, 
muzikai skiriantis laisvalaikius. 
Fortepijonu jis akompanuodavo 
smuikininkui savo tėvui a.a. Izido
riui Vasyliūnui, vis didesnį dėme
sį skirdamas vargonams. Dabar jis 
kasmet surengia apie 15-20 vargo
nų muzikos koncertų Europoje, 
daugiausia V. Vokietijoje, bet 
yra koncertavęs ir Kolumbijoje 
bei Australijoje.

Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno skrydžio per Atlantą bei jų 
tragiškos mirties penkiasdešimt
mečio proga rašinių konkursą jau
nimui buvo paskelbusi 36-toji Lie
tuvos vyčių kuopa Čikagoje. Kon
kurso tema: “Kaip Darius ir Girė
nas prisidėjo prie to, kad galime 
didžiuotis esą lietuviai?” Konkur
są laimėjo keturiolikmetė Vida 
Brazaitytė, vidurinės Oak Lawn 
mokyklos moksleivė, ir trylika
metė Asta Tijūnėlytė, Nekalto 
Prasidėjimo parapijinės mokyk
los mokesleivė. Lietuvos vyčių 
pirm. Loreta Stukienė joms po 
$100 įteikė liepos 4 d. Dariaus 
ir Girėno skrydžio 50 metų minė
jime prie paminklo Marquette 
Parke.

Juozo Brazaičio “Raštų” IV 
tomą Čikagoje išleido “I Laisvę” 
fondas lietuviškai kultūrai ugdy
ti. Knyga, turinti 563 psl., įrišta 
į kietus viršelus, atspausdinta 
“Draugo” spaustuvėje. Ją redaga
vo Alina Skrupskelienė ir Česlo
vas Grincevičius, viršelį nupiešė 
dail. Ada Sutkuvienė. I šį tomą 
sutelkti J. Brazaičio rašiniai lie
čia kultūrininkus, teatrą, kul
tūrinius rūpesčius, mokyklų rei
kalus.

Šeštasis lietuvių teatrų festiva
lis, rengiamas JAV LB kultūros 
tarybos, bus lapkričio 23-27 d.d. 
Čikagoje; Jaunimo Centre. Festi
valiu rūpinasi specialiai sudarytas 
komitetas: pirm. Anatolijus Kai
rys, vicepirm. Birutė Jasaitienė, 
žymenų vakaro vadovė M. Marcin
kienė, sekretorius ir programos 
redaktorius Apolinaras Bagdonas, 
ižd. Juozas Šlajus ir ekonomas 
Antanas Valavičius. 

f

Šiemetinės Broniaus Jonušo 
vardo stipendijos po $1.000 pa
skirtos dviem lietuvaitėm — čika- 
gietei Danutei Račiūnaitei irOma- 
hoje užaugusiai Juditai Praitytei. 
Stipendijas lituanistikai studijuo
ti yra įsteigusi Omahoje gyvenanti 
Emilija Jonušienė, pagerbdama 
savo mirusio vyro kompoz. B. Jo
nušo atminimą. Eilės tvarka jas 
lig šiol buvo laimėję — Robertas 
Saldys Brazilijoje, dainavimą stu
dijavusi Marytė Bizinkauskaitė 
iš Bostono, lietuviškai spaudai 
rašantis Vilius Dundzila Čika
goje, su skautais dirbanti Te
resė Gaidelytė Omahoje, kera
mikos darbais parodose pasižy
mėjusi Livija Lipaitė Los An
geles mieste. Šiemetinė turėjo 
būti šeštoji B. Jonušo vardo sti
pendija. Vertintojų komisija 
betgi buvo gavusi tiek daug 
stipendijos vertų kandidatų, 
kad E. Jonušienė sutiko paskir
ti dvi stipendijas po $1.000. 
Danutė Račiūnaitė 1982 m. yra 
baigusi istorijos studijas ba- 
kalaurės laipsniu Ilinojaus uni
versitete Čikagoje, o šiemet 
Ilinojaus universitete Urba- 
noje gavusi magistrės laipsnį 
žurnalistikoje. Šiais mokslo 
metais vėl grįžo Ilinojaus uni
versitetan Čikagoje, siekdama 
doktorato lituanistikos srity
je. Ji taipgi bus dr. M. Saulai- 
tytės-Stankuvienės asistente, 
dėstančia pagrindinį lietuvių 
kalbos kursą. D. Račiūnaitė yra 
dirbusi su skautėmis, priklau
siusi tautinių šokių grupei “Švy
turys”, baigusi Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Judita 
Praitytė baigė lituanistinę mo
kyklą Omahoje, reiškėsi tautinių 
šokių grupėje “Aušra”. Vietinę 
gimnaziją baigė pirmąja moki
ne, buvo išrinkta paauglių ka
ralaite “Omaha Teenager of the 
Year”, dalyvavo dviejuose pa
žangiausių abiturientų rengi
niuose Dalias mieste — “Salute 
to Excellence” ir “Golden Plate 
Banquet”. Apie ją rašė Omahos 
ir Nebraskos laikraščiai, pa
brėždami, kad ji yra lietuvaitė, 
gerai kalbanti lietuviškai. Devy
nerius metus mokėsi skambinti 
fortepijonu. Dabar studijuoja 
Ilinojaus universitete Čikagoje.

Vilniaus dramos teatras šį se
zoną savo repertuarą papildys 
trimis lietuvių autorių kūriniais. 
Vyr. rež. H. Vancevičius paruoš 
V. Bubnio romano “Po vasaros 
dangum” inscenizaciją. Premje
rų taipgi susilauks dvi naujos pje
sės: G. Mareckaitės — “Eglės na
mai” ir E. Mikulėnaitės — “Vis 
tas pats”.

Rajoninių Biržų kultūros na
mų kapelai, vadovaujamai Vac
lovo Ščiupoko, suteiktas liaudies 
kapelos vardas “Širvcna”. Kapela 
kasmet surengia 20 koncertų, da
lyvauja dainų šventėse, konkur
suose “Grok, Jurgeli”, yra pasi
rodžiusi Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos televizijų programose. Nese
niai “Širvena” su Druskininkų kul
tūros namų moterų ansambliu 
“Dzūkų daina” turėjo sėkmingą 
koncertinę išvyką į R. Vokieti
ją. “Sirvenos” repertuare — J. 
Gaižausko, P. Bekerio, V. Kupre
vičiaus bei kitų lietuvių kompo
zitorių kūriniai.

Mažvydo parkas Klaipėdoje 
kiekvieną vasarą susilaukia nau
jų skulptūrų. Šią vasarą kūrybi
nė Lietuvos skulptorių stovykla 
septintą kartą buvo surengta Smil
tynėje. Aštuonias dekoratyvines 
plastikos skulptūras Mažvydo par
kui sukūrė K. Jaroševaitė, V. Na
rutis, V. Neniškis, M. Navakas, 
A. Bosas ir kiti skulptoriai. Maž
vydo parko skulptūrų muzėjus po 
atviru dangumi dabar jau turi 98 
kūrinius. Klaipėdietė architektė 
J. Kijauskienė ruošia parko ap
linkos ir skulptūrų muzėjaus per
tvarkymo planus. Jų dėka Mažvy
do parkas pagražės, lankytojai 
galės išsamiau susipažinti su mo
derniosios skulptūros raida Lie
tuvoje.

Kauno dramos teatras savo 
64-tąjį sezoną pradėjo gastrolėmis 
Maskvoje rugsėjo 15-29 d.d. Lie
tuviškajai dramaturgijai atstova
vo V. Krėvės “Šarūnas”, J. Grušo 
“Gintarinė vila”, eleginė E. Igna
tavičiaus ir J. Vaitkaus drama 
“Svajonių piligrimas”, kitataučių 
dramaturgijai — M. Gorkio “Pas
kutinieji”, esto M. Unto “Svar
biausioji repeticija”, bulgaro' I. 
Radojevo “Raudona ir ruda”, šve
do A. Strindbergo “Kreditorius”. 
Šį sezoną vyr. rež. J. Vaitkus pa
ruoš kompoz. B. Kutavičiaus ir 
poeto S. Gedos poemą-operą “Ža
lias paukštis strazdelis”, susietą 
su poetu Strazdeliu. Spektakliu 
bus įjungta pantomima. Aktoriai 
turės parodyti ne tik vaidybinius, 
bet ir muzikinius sugebėjimus.

Tradiciniai J. S. Bacho festiva
liai jau'35-eri metai rengiami Aus- 
bache, V. Vokietijoje. Šiemeti
nio festivalio atidaryme J. S. Ba
cho orkestrui- dirigavo vilnietis 
Saulius Sondeckis, dalyvavo so
listai — fleitistas A. Nikolė iš Pran
cūzijos ir smuikininkas K. Giunte
ris iš V. Vokietijos. S. Sondec
kis su kameriniu Lietuvos1 orkest
ru taipgi gastroliavo Suomijoje, 
kur vilniečiams muzikams teko įsi
jungti į XI-jį Lahčio vargonų mu
zikos festivalį. Su austrais solis
tais H. ir M. Hazelbiokais buvo at
liktas A. Halerio “Koncertas var
gonams, klavesinui ir kameriniam 
orkestrui”. Kamerinis Lietuvos or
kestras į savo koncertinius pasi
rodymus taipgi buvo įjungęs A. 
Vivaldžio, P. Čaikovskio, M. K. 
Čiurlionio, F. Bajoro kūrinius.

Vilniaus filharmonija, oficia
liai vadinama Lietuvos filharmo
nija, naująjį sezoną rugsėjo 17 d. 
pradėjo Vll-ju vargonų muzikos 
festivaliu. Jame dalyvavo vargo
nininkai — J. Landsbergyte, G. 
Kviklys, V. Prekerytė, B. Vasi
liauskas, L. Melnikas, D. Sverdio- 
las, E. Oganesianas, S. Dižuras, 
O. Cintinis, V. Stambolcianas, 
A. Kotliarevskis, R. Bemė, atvy
kęs iš R. Vokietijos. Filharmoni
ja rugsėjo 19-23 d.d. surengė tra
dicinės muzikos dienas mokslei
viams Telšių, Plungės, Kretingos, 
Skuodo, Mažeikių rajonuose. Fil
harmonijos atstovai dalyvaus są
junginiuose muzikos festivaliuo
se, kamerinis Lietuvos orkest
ras surengs savo koncertų ciklus 
Maskvoje ir Leningrade. Smuiki
ninkas R. Katilius gastroliuos 
Jugoslavijoje ir Meksikoje, diri
gentas J. Domarkas — Suomijoje, 
styginis M. K. Čiurlionio kvarte
tas — Čekoslovakijoje, styginis 
Vilniaus kvartetas — R. Vokieti
joje, kamerinis Lietuvos orkest
ras — Vengrijoje, pianistė M. Ru- 
backytė, baritonas E. Kaniava ir 
sopranas R. Maciūtė — Islandi
joje. Vargonininkas L. Digrys, 
styginis Lietuvos kvartetas ir an
samblis “Lietuva” dalyvaus Lietu
vai skirtose dienose V. Vokieti
joje. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =

Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Seštadienia'is 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius...... 8’/z%
180-185 d. termin. ind............ 8’/2%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 91/2%
term, indėlius 3 metų............ 10 %
pensijų s-tą..........................  10 %
spec. taup. s-tą..................... 8 %
taupomąją s-tą ..................... 7'/2%
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .................... 12 %
mortgičius nuo.........  101/2%-13 %

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 
OOin DI_____ Ci____ 1. \A/__.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-77752239 Bloor Street West.

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

Dan Air
Handy-Man

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
-------------------------o------------------------------

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

PROGRESS ii™"“" ,, 
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _ _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

PARKSIDE ™
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 Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Toronto Prisikėlimo parapijos surengtoje vasaros stovykloje N. VVasagoje per kaukių vakarą. Iš kairės: sėdi dvy
nukės, Kristina Merkytė, Kristina Enskaitytė. Vita Kairytė, Mercedes Žaliauskas Nuotr. Lino Daukšos

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kanados parlamentas vien
balsiai buvo priėmęs Sovietų 
Sąjungai skirtą rezoliuciją, 
smerkiančią P. Korėjos kelei
vinio lėktuvo sunaikinimą su 
visais keleiviais, kurių tarpe 
buvo ir 10 kanadiečių. Ta re
zoliucija reikalavo pasiaiški
nimo ir kompensacijos žuvu
sių kanadiečių šeimoms. Par
lamento pirmininkė J. Sauve 
pranešė, kad tą rezoliuciją 
atsisakė priimti Sovietų Są
jungos ambasados reikalų ve
dėjas A. Novikovas, nors ji bu
vo skirta vyriausybei Maskvo
je. Tokia A. Novikovo taktika 
suerzino parlamentarus. So
cialistų vadas E. Broadbentas 
netgi pasiūlė tą rezoliuciją 
perduoti užsienio reikalų mi- 
nisteriui A. MacEachenui, 
kad jis pats ją asmeniškai įteik
tų A. Novikovui. Pirm. J. Sauve 
pasiūlymą atmetė. Esą rezoliu
cija liečia tik Kanados parla
mentą ir Sovietų Sąjungos vy
riausybę. Su ja nieko bęndro 
neturi Kanados vyriausybė. 
Oficialią pastarosios notą A. 
Novikovas atsisakė priimti 
rugsėjo 8 d.

Užsienio reikalų ministeris 
A. MacEachenas, dalyvaujan
tis Jungtinių Tautų visumos 
posėdžiuose Niujorke, prane
šė spaudos atstovams, kad So
vietų Sąjunga pareikalavo 
kompensacijos iš Kanados už 
“Aerofloto” lėktuvų skrydžių 
sustabdymą Montrealin. Tokį 
raštą Kanados ambasadoriui 
G. Pearsonui Maskvoje bandė 
įteikti vienas užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas, 
bet tas raštas nebuvo priimtas. 
Kompensacijos reikalavimas 
remiamas 1966 m. pasirašyta 
orinio Kanados ir Sovietų Są
jungos susisiekimo sutartimi.

Pasak A. MacEacheno, ta su
tartis nebuvo pažeista. Laiki
nis skrydžių sustabdymas yra 
susietas su Sovietų Sąjungos 
įvykdytu nusikaltimu prieš 
keleivinį lėktuvą, atsisakymu 
prisipažinti kaltę ir atsilygin
ti žuvusių keleivių šeimoms.
A. MacEachenas taipgi prasi
tarė, kad “Aerofloto” skrydžių 
Kanadon sustabdymas galės 
būti pratęstas, jeigu nebus 
susilaukta kompensacijos žu
vusių kanadiečių šeimoms.

Naujasis konservatorių va
das B. Mulroney lankėsi Toron
te, kur buvo surengti specialūs 
pietūs padengti į vadus nesėk
mingai kandidatavusio M. Wil- 
sono padarytoms išlaidoms. 
Rinkiminį vajų jis užbaigė su 
nepakeliama $100.000 skola. 
Pietuose dalyvavo 800 konser
vatorių ir jų rėmėjų, sumokė
jusių po $200. Jų susibūrimą
B. Mulroney panaudojo politi
nei kalbai, susietai su jo pla
nuojama konservatorių užsie
nio politika. Esą jo vyriausy
bė užsienio politikoje siektų 
didesnio suartėjimo su JAV. 
Atėjo laikas užbaigti Kana
dai žalingus nesutarimus su 
geriausiu savo kaimynu. Ka
nados užsienio politika turi 
siekti taikos, bendradarbia
vimo, ekonominių ryšių. Ame
rika turi žinoti, kad Kanada 
yra jos bičiulė, gerbianti ap
saugos įsipareigojimus. B. Mul
roney, tapęs Kanados ministe- 
riu pirmininku, žada sustiprin
ti draugiškumo ir tarpusavio 
ryšius su JAV prezidentais. 
Pasak jo, Kanada yra tarp dvie
jų galingiausių pasaulio vals
tybių — JAV ir Sovietų Sąjun
gos. Konservatorių partija ži
no kas yra tikrieji Kanados bi
čiuliai. Kanadiečiai turi atsi
stoti šalia jų.

Žaidime dalyvavo visas Vilnius
Rašo iš Lietuvos apie įtemptą kovą tarp futbolo komandų — 

“Žalgirio” ir minskiečių “Dinamo” š.m. rugpjūčio 24 d.
Mūsų futbolininkai kol kas penk

toje vietoje, bet žaidžia labai ge
rai. Jie yra vieninteliai, kurie sa
vo aikštėje dar nepralaimėjo nė 
vienų rungtynių — keturis kartus 
savo aikštėje sužaidė lygiomis. 
Rugpjūčio 24 d. jie žaidė su per
nykščiais čempijonais — Minsko 
“Dinamo”. Tai labai stipri koman
da. Ji ir dabar trečioje vietoje. 
Žmonių priėjo pilnas stadijonas, 
o norinčių pakliūti į rungtynes 
buvo kelis kartus daugiau. Tai ir 
prasidėjo rungtynės! Visas Vil
nius buvo apmiręs: kas stadijone, 
kas prie televizijos. Minskiečiai 
buvo nusiteikę agresyviai, o mū
siškiai stengėsi jų greitį mažin
ti. Tai vieni, tai kiti prasiveržda
vo prie priešingų vartų, bet įvar
čių nebuvo. Pirmas kėlinys taip ir 
baigėsi be įvarčių.

Antrame kėlinyje — drama. “Di
namo” surezgė vieną po kitos ke
lias atakas ir po kelių minučių 
įmušė įvartį. Labai stiprus ir taik
lus buvo smūgis į viršutinį kampą

(vadinamą “deviatka”). Vartinin
kas buvo bejėgis. Labai gerai pir
mą čempijonato ratą žaidė varti
ninkas Jurkus, bet susižeidė ko
ją. Toliau rungtynėse žaidė Kon
cevičius. Mūsiškiai žaidėjai, pra
leidę įvartį, nenusiminė ir visi 
puolė pirmyn. Viduryje kėlinio be
siveržiantį Baranauską baudos 
aikštėje pargriovė. Teisėjas pa
skyrė 11 metrų baudinį, ir mūsiš
kiai išlygino 1:1. Dar po kelių mi
nučių Baranauskas įmušė antrą 
įvartį 2:1 mūsų naudai. Stadijo
nas verda. Mūsiškiai pradėjo 
tempti laiką. Liko penkios minu
tės. Minskiečiai stengėsi nors iš
lyginti. Vieno puolimo metu jų 
vienas žaidėjas nugriuvo. Jis pats 
nugriuvo, niekas jo negriovė, bet 
teisėjas paskyrė 11 metrų baudi
nį į mūsų vartus. Koncevičius 
išgelbėjo — atmušė ir išplėšė 
pergalę. Koncevičius tapo dienos 
didvyriu. Iš tiesų! Niekas netikė
jo, kad jis galės atlaikyti smūgį. 
Taip žaidime dalyvavo visas Vil
nius.

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

“OSIRIS”
motelio savininkai J. ir K. Mieželiai 
kviečia atsotogautojus prie jūros į 
St. Petersburg Beach Floridoje.

Kambariai su virtuvėmis ir kitais patogumais. 
Rašyti:

Osiris Motel & Apartments,
620 — 68th Avenue,
St. Petersburg Beach, Fla. 33708, USA.

Skambinti tel. (813) 360-6052 arba Toronte 532-4660

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8'/2% už 90 dienų term, indėl.
8'/z% už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 m. term, indėlius 
91/2% už 2 m. term, indėlius

10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą 
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo...........12 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................. 10%%
2 metų ................. 12 %
3 metų ................. 13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 101/4%
(variable rate)

Ateitininkų žinios
Koordinacinis Toronto ateitinin

kų komitetas posėdzJavo rugsėjo 
29 d. Buvo aptarta veiklos metų 
pradžia, numatyta Kūčių data, bū
tent, gruodžio 11 d., sekančių me
tų šventė ir apsvarstyti įvairūs 
veiklos klausimai.

Moksleiviai savo pirmą šių metų 
susirinkimų turėjo spalio 1 d. ir 
aptarė metų veiklos planą. Šių 
metų valdybų sudaro: pirm. D. 
Čuplinskas, vicepirm. D. Dirman- 
taitė, koresp. T. Slivinskas, sekr. 
I. Čuplinskaitė, laikraštėlio red. 
V. Čuplinskas, iždininkai — R. 
Marcinkevičius ir R. Prakapas, fo
tografas — L. Daukša. Moksleivius 
rūpestingai globoja Ž. Vaičiūnie
nė. Moksleiviai sveikina naujai 
įsijungusius — R. Čuplinskų ir T. 
Freimaną.

SAS cęntro valdyba rengia meti
nį suvažiavimą Dainavoje spalio 
21-23 d.d. Mokestis $35. Visi stu
dentai raginami dalyvauti. L. U.

Skautų veikla
• Romuvos koncertas ir 65 m. 

lietuvių skautybės paminėjimas 
įvyks lapkričio 20 d., 3 v.p.p., To
ronto Lietuvių Namuose. Koncer
to programą atliks solistai ir žo
džio menininkai. Šventėje daly
vaus LSS vadovybė ir daug svečių 
iš arti ir toli. Koncertu-minėjimu 
rūpinasi specialus komitetas, va
dovaujamas St. Kuzmo.

• Rambyno tunt. v.s. L. Kali
nauskas po operacijos sveiksta sa
vo namuose. Jį pavaduoja s. E. Ka
zakevičius. Tel. 781-7861.

• Spalio 2 d. Lietuvos Kanki
nių šventovėje “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntai organizuotai daly
vavo pamaldose, pradėdami skau
tiškus naujuosius metus. Visi kvie
čiami sekti šio skyrelio informaci
jas, kuriose skelbiama visa veikla 
— sueigos, pasitarimai, šventės.

Č. S.

Sportas Lietuvoje
Auksė Treinytė parsivežė auk

so ir sidabro medalius iš Eu
ropos šaudymo pirmenybių Bu
karešte. Aukso medalį ji laimė
jo komandiniame šaudyme pneu
matiniais pistoletais su mask
viete T. Turščeva ir M. Dorban- 
čeva iš Šachtų. Individualiame 
šaudyme A. Treinytei teko sidab
ro medalis. Europos čempijone 
tapo rumune A. Makova, vienu 
tašku pralenkusi A. Treinytę.

Kasmet surengiamas tradici
niu tapęs maratoninis plau
kimas per Kuršių marias iš Ven
tės rago į Nidą. Pirmą kartą plau
kikai varžėsi 1978 m., tačiau 
tik 1982 m. buvo pilnai įveik
tas šis nuotolis. Dėl napalan- 
kių oro ir vandens sąlygų tenka 
pasirinkti trumpesnį nuotolį. 
Šiemet Nidon buvo plaukiama 8,3 
km iš Grabšto rago. Dalyvavo 
šeši plaukikai, savo jėgas Kur
šių mariose bandę pirmą kartą. 
Laimėtoju tapo karinę prievolę 
atliekantis R. Jasiulevičius, 
Nidon atplaukęs per 1 vai. 41 min. 
Antruoju buvo D. Tulaba (1 vai. 
50 min. 45 sek.), trečiuoju — Š. 
Mažutaitis (1 vai. 56 min. 10 sek.). 
Jiedu yra Kauno kūno kultūros 
instituto studentai.

Šiemet trečią kartą buvo sureng
tas taip pat’ tradiciniu tapęs 
maratoninis plaukimas burlen
tėmis Kuršių mariose: Nida — 
Ventės ragas — Nida. Dalyviams 
teko įveikti beveik 25 km nuoto
lį. Jų eilėse buvo ir svečių iš 
Estijos, geresnių už Lietuvos 
buriuotojus. Pirmą vietą užėmė 
estas T. Sada (1 vai. 34 min. 5 sek.), 
antrą — kaunietis A. Baubonis 
(1 vai. 34 min. 25 sek.), trečią — 
estas J. Alveras (1 vai. 34 min. 55 
sek.). Jiems įteikti žurnalo “Ne
munas” prizai.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

REALTOR

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

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

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

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION MPAIRS 

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

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

Steve Ignatavičius, b.a., b.phe, b.eu.
patarnauja investacijų ir šėrų srityje.

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

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Australijos lietuvių skau
tų veikėjas Balys Barkus, 
lankęsis Toronte ir dalyvavęs 
sukaktuvinėje skautų stovyklo
je, laiške “TŽ” redakcijai pra
nešė laimingai grįžęs Australi
jon ir ten Sydnėjaus tautie
čiams papasakojęs savo įspū
džius. Jis reiškia nuoširdžią 
padėką kanadiečiams už malo
nų priėmimą, ypač kolegoms 
agronomams Wasagoje.

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

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International Jnc

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $15.

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

/ t i



PRANEŠIMAS IŠ LOS ANGELES

Boikotavo sovietų laivą
Rusų laivas “Novokuiby- 

ševsk”, 492 pėdų ilgumo, š. m. 
rugsėjo 5 d. atplaukė prie Los 
Angelės su medžio, degtinės ir 
kitu prekių krūviu.

Rugsėjo 6 d. korėjiečiai ir 
Amerikos Baltiečių Lygos žmo
nės pradėjo demonstruoti 
Long Beach miesto prekybinia
me c’entre su daug įvairiu pla
katų, kuriuose smerkė rusus 
žudikus, kraujo trokštančius 
piratus ... Demonstracijos 
persikėlė į uosto rajoną. Uos
to rajonas buvo užtvertas spyg
liuotomis vielomis ir saugoja
mas kelių dešimčių policijos.

2 v.p.p. laivas atplaukė prie 
uosto, bet vilkikai atsisakė 
traukti prie rampos. Vakare 
darbininkų unija nesutiko lai
vo iškrauti. Darbininkai bu
vo grasinami baudomis ir pra
šomi, bet neatvyko. Vis dau
giau demonstrantų rinkosi au
tobusais prie uosto. Jie degi
no sovietų vėliavas, dainavo 
ir šūkavo prieš sovietus, pri
mindami jų žiaurumus. Buvo 
laistoma sovietinė degtinė. 
Kaikurie restoranai išpylė 
“stoličnają” ant gatvės ir atsi

sakė daugiau ją pardavinėti.
Be korėjiečių ir Amerikos 

Baltiečių Lygos žmonių, de
monstracijose dalyvavo kai
kurie kongresmanai bei augšti 
Los Angeles miesto pareigū
nai. Demonstracijas sekė įvai
rių Los Angeles bei kitų mies
tų dienraščių, radijo bei tele
vizijos reporteriai. Visa tai 
buvo plačiai aprašoma ir rodo
ma per visą laiką, kol laivas 
rugsėjo 14 d. išplaukė. Ypač 
labai daug buvo minimas latvis 
V. Pavlovskis, Baltiečių Lygos 
pirmininkas, kuris aktyviai 
prisidėjo prie demonstracijų 
organizavime bei vykdyme.

Rugsėjo 14 d. laivas išplau
kė iš Los Angeles uosto su ne
iškrautomis prekėmis su stip
ria uosto apsauga. Buvo numa
tyta plaukti į New Orleaną per 
Panamos kanalą. Susisiekus 
su New Orleano darbininkais, 
paaiškėjo, kad ir ten bus pa
našiai sutiktas. Tada laivas 
buvo iškrautas Meksikoje, o 
prekės atvežtos sunkvežimiais 
prie JAV sienos, bet dėl muitų 
ir kitų formalumų (kaip impor
tas iš Meksikos) prekės nebu
vo įsileistos į JAV. M.

Čikagos Lietuviu Operos nariai solistės GINOS ČAI’KAUSKIENĖS naujos plokštelės sutiktuvėse. Iš kairės: 
Vladas Stropus, sol. Margarita Moinkienė. Vacys Momkus, Gina Čapkauskienė, Danutė Stankaitytė, valdybos 
pirmininkas Vytautas Badžius Nuotr. Z. Degučio

Grįšime į tradicinę santvarką TORONTO"'
Kanados konservatorių partijos vado pareiškimas 

Ontario konservatorių studijų dienose
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Aukojo “Tėviškės Žiburiams”

Trys dienos Egipte
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(Atkelta iš 6-to psl.) 
mėmis apaugusių vietovių. 
Kaikur reikėjo palaukti, kol 
praeis visa banda varomų ož
kų. Kitur vėl asiliukai krūvo
mis skuba. Turgavietėse — per
pjauti arbūzai, slyvų krūvos. 
Žmonės perka, o pravažiuojan
tys autovežimiais dulkių de
besimis visus apneša.

Šiurpų įspūdį paliko vaizdas 
žmonių, gyvenančių prie kana
lų, prie beveik stovinčio pur
vinai žalio, dvokiančio van
dens. Palyginus su išgarsinto
mis Brazilijos “favelomis” jose 
žmonės gyvena kaip “palociuo- 
se” — turi šviesą, dujas, van
dentiekį.

Gyventojai
Vargo žmogus Kaire gyvena 

iš juodžemio sukrėstoje lūšno
je. su palmių lapų stogu. J ją 
įlenda ne pro duris, bet palik
tą angą. Jokių langų. Čia pat 
jo gyvuliai, asiliukai, vištos, 
ožkos, žąsys. Jokių išviečių, 
smarvė baisi. Skalbia drabu
žius kanalo vandenyje, Savo 
akimis mačiau, kaip juodai ap- 
situlojusi moteriškė su ryšu
liu rankoje mirkė tuos drabu
žius purviname vandenyje. Tai 
sostinėje, kuri turi 12 milijo
nų gyventojų, kur beveik 70% 
•gyventojų serga trachoma ir 
dar gal tiek, jei ne daugiau, 
serga baisiąja eskisitomoze.

Beraščių — 80%. Ir visdėlto 
išlikęs didingo meno ir kul
tūros palikimas. Vedžiojo mus 
po visokias “krautuves”. Įveda 
į tokį pusiau laužą, o viduje 
akys negali atsigėrėti nuosta
biais alebastro dirbiniais, 
perlamutro mozaikų darbais, 
nuostabiais audiniais — kili
mais ir drabužiais. Buvome ir 
garsioje kvepalų gamykloje. 
Ten už pusę kainos gali gauti 
geriausių kvepalų, tokių, ku
rių nė “duty free” aerouostuo
se negausi.

Memphis lankydami, matė
me tik griuvėsius ir nepapras
to dydžio Ramses II-jo statu
lą, išsitiesusią visu savo didin
gumu. Bet tai tik akmuo — guli 
bejėgis praeities atminimas.

Muzėjuose
Antrą dieną lankėme didin

gą Kairo Tutanchamono muzė- 
jų. Čia vėl turėjome problemų 
su vadovu, kuris pasisakė, kad 
jam reikia specialiai sumokėti. 
Algirdas vėl pasišiaušė. Na, 
šiaip taip susitarėme.

Muzėjus paliko neužmiršta
mą įspūdį. Nors visokie karo 
“plėšikai” dalį labai brangių 
turtų pasisavino ir išgabeno į 
Berlyno Pinekoteką, Paryžiaus 
Luvrą ir kitur, visdėlto Egip
tas, kaip ir Italija, išsaugojo 
savo Mikelandželio kūrinius. 
Egipte yra dar labai daug nuo
stabių istorinės vertės turtų, 
kurie ilgiems laikams bylos 
apie nuostabią žmogaus civi
lizacijos pažangą, naikinamą 
karų, godumo ir ambicijų.

Labai įdomu buvo susipažin
ti ir su papiroso muzėjumi. 
Deja, visų savo įspūdžių su
glausti nebepajėgįu. Tai, ką 
mačiau, praturtino mano vaiz
duotę. Grįžusi į Tel Avivą, savo 
draugams turėjau daug ką pa
pasakoti.

Žydams Egiptas nebuvo pa
lankus. Jie jo ir dabar nemėgs
ta, bet tai jų reikalas. Man 
Egiptas — muzėjus. Verta lan
kyti, pamatyti, bet ten ilgiau 
gyventi nevilioja. Sacharos 
dykumos yra klaikios — vien 
smiltynų smiltynai, akmenynai 
ir nežmoniškas karštis. Ten 
net palapinėse negali pailsėti.

Rugsėjo 22-24 d.d. Ontario 
konservatorių partija suren
gė studijų dienas Toronto 
“Constellation” viešbutyje.

Naujojo Kanados konserva
torių partijos vado ir jo žmo
nos pagerbtuvės įvyko puoš
nioje puotų salėje penktadie
nio vakarą. J pagerbtuves jie
du atvyko kartu su Ontario 
premjeru Bill Davis ir jo žmo
na. To jis nebuvo padaręs bu
vusiam vadui J. Clarkui. Prem
jeras pristatė Brian Mulroney 
kaip būsimą Kanados ministe- 
rį pirmininką.

Pats B. Mulroney pasakė il
gesnę kalbą, paliesdamas eilę 
visai Kanadai bendrų klausi
mų. “Liberalai ir socialistai, 
— sakė jis, — nukreipė Kana
dą į perdidelį socializmą, tuo 
išbaidydami kapitalą. Šiam 
išsekus, pradėjo užsidarinėti 
fabrikai, ypač vidutiniai ir ma
žesnieji, pakilo bedarbių skai
čius. Mes grįšime į tradicinę 
Kanadą, kuri buvo galimybių 
ir vilčių šalis. Atstatysime ge
rus santykius su JAV-bėmis. 
Tautybių atžvilgiu palaikysi
me gerus santykius tarp anglų 
ir prancūzų, lygion pozicijon 
pastatydami ir etnines grupes, 
kurios savo kultūra Kanadai 
daug davė”.

Studijų dienų rezultatai taip 
susumuoti.

1. Reikia gelbėti ūkininkus, 
kurie gerais laikais buvo per
daug išsiplėtę, prisipirkę sko
lon mašinų. Priemonės: suor

ganizuoti ilgalaikes paskolas 
kiek galint mažesniu nuošim
čiu, sumažinti elektros kainą, 
pakelti gaminių kainas, atgra
sinti ūkininkus nuo žemių 
pardavinėjimo spekuliacinė
mis kainomis.

2. Darbo srityje daug kas pri
klauso ne tik nuo darbininkų, 
bet ir nuo darbdavių atstovų. 
Daugelyje mažesnių fabrikų 
tokių gerai paruoštų atstovų 
yra didelis trūkumas. Pabrėž
ta, kad dar vis trūksta įvairių 
sričių specialistų, kuriuos rei
kia importuoti. Reikia rūpintis 
specialistų paruošimu nuo pat 
gimnazijos suolo.

3. Išlaikyti konkurenciją su 
kitais kraštais, pabrėžiant ga
minių kokybės pakėlimą, eks
porto galimybių praplėtimą. 
Tam reikia valdžios finansi
nės paramos. Plėsti akciją, 
kad kanadiečiai pirktų dau
giau Kanados gaminių.

4. Konstatuota, kad keičiasi 
visuomenė ypač dviejose sri
tyse: labai padidėjo pensinin
kų skaičius ir sustiprėjo mo
terų noras dirbti už šeimos ri
bų. Tai sudaro sunkias proble
mas: kas globoš senelius ir kas 
augins vaikus? Senelių globė
jus ir vaikų augintojus reikia 
paremti valdžios pašalpomis 
arba mokesčių lengvatomis.

Etninės spaudos atstovai bu
vo rengėjų gerai priimti, o mū
sų Tautos Fondo atstovas ta 
proga įteikė p.p. Maironiams 
knygą “Soviet Genocide in Li
thuania”. A. R.

Toronto miestas

Statyba Birštone
“Birštone daug kas daroma, 

daug kas statoma ir dar dau
giau numatoma. Ir kas tik čia 
nenumato, ir kas tik čia nesta
to. Deja, iki šiol visa tai daro
ma vien remiantis tolimomis 
rankomis, mieguistais tempais 
ir miglotais įsipareigojimais. 
Tad nieko nuostabaus, jog 
birštoniečių tarpe plinta net 
tokia, mums, aišku, artimiau
sioje ateityje neturėsianti 
realaus pagrindo dainelė:

Vilnius Birštoną mums 
stato -

Tik to miesto nesimato.
Jei taip ir toliau statys-
Dar labiau nesimatys . ..”

(“Šluota)

ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKARAŠTIS
1983 m. spalio 10, pirmadienį- 

Padėkos Diena
1983 m. spalio 10, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.
Reguliarus pirmadienio (spalio 10) atmatų išvežimas bus atlik
tas antradienį - spalio 11.
Reguliarus antradienio (spalio 11) atmatų išvežimas bus atlik
tas trečiadienį - spalio 12.
Spalio 12, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai ir sunkūs 
daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus spalio 19, trečiadienio, 
išvežimui.
PASTABA. Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo sandė
lių. Liepos mėnesį buvo surinkta 251 tonos laikraščių, 41 tonos stiklų 
ir 5 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu 
947-7742.

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

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

NAUJAS TELEFONAS: (416)232-1111
Ekskursija į Romą

* nuosavybių [vertinimas
* priežiūra ligos ar nelaimių atveju
* palikimų nuosavybių tvarkymas
* patarimai perkant ar parduodant

CHOICE
ALL THE

1984 m. kovo 1-10 dienomis 
Kaina — $1.1 64.50 (kanadiškais). 
Šv. Kazimiero metų proga Romoje Šv. Petro bazilikoje 
Šv. Tėvas atnašaus Mišias kovo 4 dieną. Toronto lietuviai 
klierikai aprodys Romos Įžymybes. Viešbutis — "Villa 
Lituania ” su pusryčiais ir pietumis. Smulkesnių žinių
teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) YEACEMA<
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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

A. a. Stasio Gaidelio atmini
mui vietoje gėlių E. Rasokienė 
“T. Žiburiams” aukojo $20.

Solistės Dana Stankaitytė, 
sopranas iš Čikagos, ir Slava 
Žiemelytė, kontraltas iš To
ronto, rengiasi įdainuoti 
plokštelę klasikinių duetų, 
sukurtų lietuvių ir kitatau
čių kompozitorių.

Onutei ir Jonui Ažubaliams, 
būrys draugų surengė 20- 
ties metų vedybinės sukakties 
staigmeną — pobūvį 1983.IX. 
18. Dr. K. Liutkus, įteikda
mas nuo visų dovaną, palinkė
jo dar daug sukakčių atšvęsti. 
Sūnūs Jonas su Linu ir krikš
to dukros bei sūnus įteikė 
atskiras dovanas.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdybos nariai pa
gelbėjo naujiems pensininkų 
namų gyventojams sudarinėti 
nuomos sutartis. 58 butai, ku
rie gauna valdžios papigini- 
mą, jau užimti. Visi kiti bu
tai nuomuojami pilna kaina. 
Šią savaitę tęsiamas nuomos 
sutarčių sudarymas. Iš 116 bu
tų dar yra neišnuomuotų 20. 
Jie nūomuojami visiems, ku
rie neturi vaikų.

Pensininkų rūmai jau pa
puošti nerūdijančio plieno 
Gedimino stulpais. Juos ne
mokamai pagamino Jonas Vė- 
gelis buvusioje darbovietė
je. V. M.

“The Toronto Sun” 1983.IX. 16 
išspausdino stud. E. Putrimo 
laišką ryšium su Korėjos lėk
tuvo nušovimu. Sovietinių lėk
tuvų ir ekonominio boikoto 
esą neužtenka — reikia at
skleisti pasauliui tai, ką 
sovietai slepia, būtent, Bal
tijos - valstybių okupaciją, 
daugybės jų gyventojų sunai
kinimą, religijos persekioji
mą ypač Lietuvoje, Helsinkio 
akto nepaisymą. Dienraščio 
redakcija pridėjo pastabą, 
liečiančią sutartis ir sovietus: 
jos esančios nevertos nė po
pieriaus, ant kurio surašytos.

Toronto priemiestyje Eto
bicoke veikia kanadiečių me
no draugija “Arts Etobicoke”, 
kuriai priklauso 55 nariai, jų 
tarpe ir Vanda Kralikauskie- 
nė-Ivaškevičiūtė. Mėnraštyje 
“Newsletter” seniau buvo ra
šyta apie jos tapybą, o š.m. 
rugsėjo laidoje išspausdinta 
informacija apie jos knygelę 
“Motinai ir tėvui”, kurios 
tekstas parašytas kaligrafiš
kai. Knygelė gražiai išleista 
autorės lėšomis.

Latvių pensininkų namai 
“Kristus Darzs” (Kristaus dar
žas) jau .galutinai suplanuo
ti ir netrukus bus pradėta sta
tyba Woodbridge vietovėje, 
kur L. ir V. Kinstleriai pado
vanojo 4 hektarų sklypą. Pro
jekto iniciatorius — Latvijos 
konsulas dr. E. Upenieks. 
Laukiama paskolos iš CMHC. 
Pastato kaina — $4,5 milijo
no. Daugiau kaip pusė lėšų 
ateina iš privačių asmenų. 
Pastate numatyta 100 kamba
rių. Kanadoje latvių esama 
apie 20.000, Toronte — 12.- 
000, pensininkų — 4.000. Į bū
simus pensininkų namus bus 
priimami ne tik latviai, bet 
ir kitų tautybių asmenys.

$265: E. M. Leščinskai ir jų drau
gai; $70: Stasė Prekerienė; $55: 
Zenonas Tumosa; $50: R. Stepu- 
laitis, dr. Paulius ir Slava Vytės; 
$40: Antanas Bekintis; $25: Adelė 
Stulgienė, Vytautas Martinaitis; 
$20: P. Balsas, V. Dauginis, Pra
nas Šukevičius; $15: Vytautas Ado
maitis, Uršulė Matis; $11: Vytas 
Bušmanas; $10: Helen Stasevi- 
čius, Pr. Vėžauskas, J. Pargaus- 
kas; $5: K. Beniušis, Romualdas 
Isdūnis, B. Naujalis, Vytas A. Ba
džius, Juozas Belazaras, P. Lauri
navičius, Marija Gudienė; $4: Vil
helmina Genys.

$3: Jonas Daugėla, A. Zigaitis, 
Stasys Briedelis, Jonas Lietuvnin
kas, Justinas Prasauskas, Klemas 
Jurgelys, V. Civinskas, Stasys Mi- 
■neika, Jurgis Pyragas, V. Skirgai
la, Leonas Krajauskas, Jonas Vai
dotas, Juozas Milius, Vytas Kra
sauskas, Irena Vasiliauskienė, 
Petras Simanauskas, Albertas 
Misiūnas, Juozas Lekas, G. Liguc- 
kaitė, Juozas Jankaitis, Jadvyga 
Mardosienė, Stasys Naumus, An
tanas Janušonis, Jurgis Gylys, 
Juozas Erslovas, J. Asmenavičius, 
V. Gotceitas, U. Opanavičienė, 
Vida ir Gediminas Bučiniai, Ta
das Januškevičius. P. Petraus
kas, Teklė Bardauskienė, J. Ku
daba, Petras Satkūnas, P. Liauke- 
vičius, A. Dovydaitis.

$1: U. Matis, A. Balsys, U. Ma
tis, E. Vaičiulienė, L Kandrotas, 
A. Mašalienė, M. Raškauskienė, 
Ignas Pakarna, Albinas Radžiū
nas, B. Čirūnienė, V. Erslovas. 
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:

$35: Lydija Vaitonis; $30: Anta
nas Baltrūnas, H. Gelaž.nikas, M. 
Bagdonienė.

$25: Stasys Pečiulis, Adelė Stul
gienė, dr. J. S. Žrnuidzinas, Anta
nas Lukas, E. Lorenz (Mrs.), J. A. 
Stonkus, Vita Lapaitienė, Valen- 
tiejus Jasiulionis, Algimantas A. 
Jurkštas, Halifax Designer Homes, 
Ine., kun. prof. dr. P. Ragažinskas, 
Marija Čėsnienė, G. Miglinienė, 
Zenonas Tumosa, Janina Vitkūnie- 
nė, O Spidell (Mrs.), Alfredas Vir- 
kutis, Julius Puodžiukas, Tėvai 
pranciškonai (Brooklyn), Apolina
ras Sakus, Jonas Januškevičius, 
Dainora Juozapavičiūtė, Adolfas 
Ilmonis, Ed. Kondratas, kun. Jus
tinas Bertašius, Dana Mitkienė, 
K. Bubliauskienė, Justinas Dobi
las, Povilas Adomaitis, Vacys Kup
rys, dr. J. Gutauskas, Zenonas Da
nilevičius, Juozas Žadeikis, Vida 
Maier (Mrs.), Vacys Urbonas, Ed
ward Siman, Andrius Gaputis, Ro
mas Dūda, St. Gailevičius, Bro
nius Andrašiūnas, Antanas Balt- 
kojis, Stepas Ignatavičius, Vla
das Simonaitis, Ipolitas Taute- 
ras, Algirdas Arelis, M. Calwait 
(Mrs.), Česlovas Jonys, Jonas A. 
Čepukas, Vytautas Adomonis, Vik
toras Gražulis, Sofija Tumosienė, 
Vytautas Martinaitis.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: Juozas 
Rukšys, Gailutė Šmitienė, Jonas 
Banylis.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

Pajieškojimas
Eugenijus Jakimavičius, gyve

nantis 232040 Vilnius, Tverečiaus 
g-vė 16-11, jieško pusbrolių Ro
mualdo Viskanto, Zigmanto Vis
kanto ir motinos giminaičio Ka
zimiero Račiūno.

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

NAMUS?

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

3630 Lawrence Ave. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

431-5462
445-9469

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 105 namų 848-0234

TA T> T? Q TT17 R INSURANCES,17 1A JL 0 IJL JlJ JL L REAL ESTATE BROKERS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

TMUMNCČ
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Spalio 2, sekmadienį, 11 v.r. 
pamaldose organizuotai dalyvavo 
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų 
tuntai. Po pamaldų jie turėjo 
sueigų didžiojoje Anapilio sa
lėje naujų veiklos metų proga.

— Metinė parapijos vakarienė 
— lapkrįčio 13, sekmadienį, 5 
v.p.p.. Anapilio salėje.

— Mišios Wasagoje Padėkos sa
vaitgalio proga bus laikomos 
spalio 9, sekmadienį, 10 v.r. Ge
rojo Ganytojo koplyčioje.

— Daug parapijiečių pasirašė 
lapelius, protestuojančius prieš 
negimusių kūdikių žudymų. Tuo 
bildu jie parėmė kanadiečių sų- 
jūdį už gyvybę. Keletas parapi
jiečių dalyvavo demonstracijoje 
Toronte prieš negimusių žudymų.

— Šventovei vitražų paaukojo 
Pr. ir Z. Linkevičiai. Parapijos 
skoloms mokėti paaukojo $100 —
J. A. Kuncaičiai ir H. I. Petkai. 
Kanados vyskupų misijoms papil
domai gauta $50.

— Mišios spalio 9, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Pranų Vorinin- 
kaitį, 11 v.r. — už a.a. .Tonų Žėkų 
ir Jurgį Dementavičių; Wasagoje 
10 v.r. — už Augaičių ir Kaustek- 

. lių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
.— Pamaldos spalio 9 d., 12 v. 

bus Redeemer Lutheran Church, 
Wellington Cres., London, Ont. 
Kanados Lietuvių Dienų proga 
jas laikys kun. A. Žilinskas. 
Pamaldų mūsų šventovėje nebus.

— Pamaldos spalio 16, sekma
dienį, 11.15 v.r. bus su šv. Ko
munija. Tai pjūties ir padėkos 
šventė. Pamaldas laikys kun. P. 
Dilys, giedos choras. Po pamal
dų — tradiciniai moterų draugi
jos pietūs L. Namuose. J. Ado
mavičienė kalbės apie M. Lietu
vos patriarchų Martynų Jankų. 
Moterų draugija kviečia visus 
dalyvauti.

— Kun. P. Dilys grįš spalio 12 
d. Pastoraciniais reikalais pra
šoma kreiptis į parapijos sekr. 
M. Dambarienę tel. 536-1433.

— Kun. P. Dilys spalio 23. sek
madienį. laikys lietuviams evan
gelikams pamaldas Montrealyje.

— Šv. Rašto apmųstymai — spa
lio 13, 20 ir 27 d., 7 v.v., švento
vės salėje.

— Susituokė E. Steponas su J. 
C. Bartnicki, St. Mary's R. C. 
šventovėje.

— “Halloween Night" vakaras 
jaunimui — spalio 22 d., 7.30 
v.v., pas E. ir M. Bumeisterius 
(418 Temagami Cres., Mississau
ga). Dėl informacijų skambinti
K. Dambaraitei 536-1433 arba I. 
Šturmienei 274-3529.

PARDUODAMAS pelningas namas 
arti Lietuvių Namų. Skambinti 
tel. 762-9564 Toronte.

JAU 20 METU veikia natūralaus 
gydymo klinika, kurioje su medi
ciniškom ir pooperacinėm proble
mom daugybė žmonių pasveiko ar
ba rado pagerėjimų. B. NAUJALIS 
— Mass. Thor. N.D.R.N.A. 460 
Roncesvailes Avė., Toronto, Ont. 
M6R 2N5. Tel. 533-8008.

IŠNUOMOJAMAS antrame augšte 
butas iš dviejų kambarių ir virtu
vės. Yra garažas. Tinkamas vienam 
ar dviem žmonėm. Netoli Prisikė
limo šventovės. Skambinti tel. 
536-9785 Toronte.

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

KIRKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS. “Piršlys Vytenis" jums 
padės surasti gyveninio draugę-a 
visuose pasaulio žemynuose. Ra
šydami Vyteniui, pridėkite adresų 
su slapyvardžiu ar pavarde, trum
pa savo biografijų, amžių ir pažy
mėkite ko pageidaujate. Susiraši
nėjimo išlaidoms pridėkite auka. 
Adresas: "Vytenis", P. O. Box 4861, 
Melbourne 3001, Vic., Australia.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo “Volungės” 
choras, vadovaujamas D. Vis- 
kontienės. Ateityje j i s giedos 
kiekvieno mėnesio pirmų sekma
dienį.

— Spalio mėnesį mūsų švento
vėj Rožinis kalbamas prieš 8 v. 
Mišias šiokiadieniais, o sekma
dieniais prieš 8.30 v. ir 11.30 
v. Mišias.

— Mišrioms šeimoms Mišios 
anglų kalba laikomos mūsų šven
tovėje kiekvienų sekmadienį
9.30 v.r.

— Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventė — spalio 4 d., tretinin
kų Mišios — spalio6d., 10 v.r.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Šv. valanda ir Mišios 
7 v.v.

— Kun. A. Grauslys, kuris per 
visų vasarų sakė sekmadienių 
pamokslus, išvyksta į Montrealį. 
Paskutinį kartų sakys pamokslus 
spalio 16 d. Tų sekmadienį, 4 
v.p.p., kun. A. Grauslys praves 
pokalbį įvairiom temom naujos 
knygos išleidimo ir jo atsisvei
kinimo proga.

— Pakrikštyta: Romualdas-Lion- 
ginas, Dalios ir Romualdo Juk-- 
nevičių sūnus; Krystle-Tara, Elz
bietos ir Alekso Grigonių duktė.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija prašo atvežti į parapi
jos patalpas vartotus ir švarius 
drabužius, tinkamus siųsti į Su
valkų trikampį. Sekcija dėkinga 
J. V. Gustainiui už $100 aukų per
siuntimo išlaidoms.

— Parapijai aukojo: A. Gaide- 
lienė $200, B. S. Ulozai $50. Para
pijos leidžiamos II laidos knygos 
“Jieškau Tavo veido" mecenatais 
tapo V. Sinkevičius su $100, A. 
Gaidelienė — su $100. Knygos au
torius — kun. A. Grauslys. Kny
ga leidžiama parapijos 30-mečiui 
ir Šv. Kazimiero metų proga. Me
cenatai bus įrašyti į knygų.

— Mišios spalio 9, sekmadienį,
8.30 v.r. — už seselę Elzbietų- 
Paulę Grycevičiūtę, 9.30 — už Onų 
ir Mykolų Garbaliauskus, 10.15 
v.r. — už Marijų Danilevičienę,
11.30 v.r. — už žuvusius, miru
sius ir nukentėjusius Vilniaus 
krašto lietuvius, 7 v.v. — už Ma
rijų, Onų ir Juozų Jonušus.

Lietuvių Namų žinios
— Spalio 2 d. LN kultūrinės 

komisijos rengta paskaita “Au- 
tovežimių drauda ir vairuotojų 
teisės” buvo labai gerai įvertin
ta daugumos atsilankiusių klau
sytojų. V. Dauginio ir adv. A. Pa- 
cevičiaus paruoštos informacijos 
būtų naudingos plačiai lietuviš
kai visuomenei.

— Spalio 16 d., 1 v.p.p., šaukia
mas informacinis, visuotinis LN 
Moterų Būrelio narių susirinki
mas. Bus ir vaišės. Laukiamos 
naujos narės.

— Ryšium su LN valdybos po
tvarkiais LN bingo aptarnavimui 
reikia daugiau savanorių-darbuo- 
tojų. Suinteresuoti prašomi už
pildyti pareiškimus, kuriuos ga
lima gauti LN arba LN bingo raš
tinėje.

— LN valdyba nutarė Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubui pa
aukoti $10.000 ir paskolinti 
$15.000 pensininkų naujų namų 
“Vilnius Manor” komercinės da
lies užbaigimui.

— Per pastaruosius du savait
galius LN svečių knygoje pasi
rašė: H. Šalčiūnas iš Montrea- 
lio, B. Raila iš Los Angeles, 
S. Hopkins iš Kalgario, E. Ur- 
baitis iš Niujorko, S. Šakys iš 
New Jersey.

Buvęs konservatorių parti
jos atstovas daugiakultųriams 
reikalams Steve Paproski nau
jojo partijos vado B. Mulronio 
numatytas kitiems uždavi
niams. Jo vieton paskirtas 
Jack Murta. Jo adresas: Room 
363 West Block, House of Com
mons, Ottawa, Ont. U1A 0A6.

METINE ŠVENTE
bus š.m. lapkričio 6, sekmadieni, 4 v.p.p-, 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Programoje: seselės Onos Mikalaitės paskaita

smuikininkės Kristina ir Ilona Kuprevičiūtės iš Klevelando

Lietuvių Katalikių Moterų 
organizuotos 
veiklos 
metų

minėjimas 
spalio 22, šeštadieni, 5 v.p.p., 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 
Akademinėje dalyje kalbės sesuo Augusta ir 

dr. A. Janačienė,
meninę programą atliks “Volungės” choras.
Vakarienė. (ėjimas — $14.00

Rengėjos: KLKMD centro valdyba ir 
Pasaulio LKM Organizacijų Sąjunga

Toronto Lietuvių Namuose, Vytauto 
Didžiojo menėje, 1983 m. spalio 22, 

šeštadienį, rengiamas

Programoje: "Kalev" — estų 10 mergaičių ritminės 
gimnastikos grupė. Naujas Toronto dainos vienetas

1 
fl 
L

"Rūtelės” ir sol. Ed. Punkris atliks liaudies ir populia
rias dainas. Šokiams gros 6 asmenų orkestras "Ma
lūnas", dalyvaujant jų solistams. Vadovas-Ch. Goudy.

Salė atidaroma ir kokteiliai - 6.30 v.v. Koncertas 
- 7.30 v.v. Veiks maisto bufetas. Bus turtinga loterija. 
Bilietai - $6.00 asmeniui; $5.00 - studentams ir pensi
ninkams. Platina V. Kulnys tel. 769-1266. Iš anksto 
užsakant stalus, duodama nuolaida.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Rengia LN Vyrų Būrelis

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

FLORIDOJE, gražioje St. Peters
burg Beach vietoje, netoli jūros, 
išnuomojamas 5 kambarių butas 
su baldais (šildymas, vėsinimas, 
televizija) nuo lapkričio pirmos 
dienos metams ar sezonui. Teirau
tis telefonu (312) 652-8747 po 5 vai. 
vakaro arba laišku, rašant V. L. 2102 
S. 50 A ve., Cicero IL 60650. USA.

Kanados Lietuvių
Sąjungos tarybos

suvažiavimas 
įvyks 1983 m. lapkričio 18-20 dienomis 
Prisikėlimo parapijos patalpose

101 1 College St. W., Toronto, Ontario

MONTREAL
Antanas Gaurys atšventė savo 

75-tąjį gimtadienį giminią ir ar
timąją tarpe. Jis su šeima gyvena 
Rawdon mieste, Kvebeke. Nemaža 
dalis svečią buvo atvykę iš Mont
real i o.

Ignas Petrauskas atšventė 80-jį 
gimtadienį. Jam ta proga buvo 
surengtas pobūvis AV parapijos 
salėje. Dalyvavo 80 svečią; dalis 
buvo atvykusią ir iš Toronto. Su
kaktuvininkas yra narys kelią 
organizaciją, tačiau daugiausia 
veikia LK Mindaugo šaulią kuo
poje.

Į Tautodailės Instituto metinį 
narią suvažiavimą pas dail. A. A. 
Tamošaičius Kingstone buvo nu
vykę — B. S. Staškevičiai, A. M. 
Joneliai ir E. Kerbelienė, Danutė 
Staskevičienė. Pastaroji yra Tau

todailės Instituto narė, o kiti da
lyvavo kaip svečiai.

Mirties metiniu poga už a. a. 
Gražiną Žurkevičienę buvo atlai
kytos Mišios AV šventovėje. Po ją 
velionės vyras Jonas Žurkevičius 
ir trys dukterys nuvyko į Šv. Jono 
lietuvią kapines, Mississaugoje, 
Ont., kur dalyvavo velionės pa
minklo pašventinime.

Julija ir Petras Adamoniai su 
dukra buvo išvykę į Torontą kurda- 
lyvavo savo bičiulio a.a. St. Gaide
lio laidotuvėse.

Spalio mėnesį N. Pr. Marijos se
serų koplyčioje bus kalbamas 
Rožinis vakarais 6.30 v. Kviečiami 
dalyvauti visi ir skirti savo mal
das už persekiojamus tikinčiuo
sius tėvynėje. N. B.

Bilietai 
gaunami 
abiejose 
lietuvių 
katalikų 
parapijose

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

f TTAt! MONTREALIO lietuvių 111 law ! KREDITO UNIJA

PARDUODAMAS BUTAS iš trijų 
didelių miegamųjų ir pusantros 
prausyklos ramiame pastate. Arti 
gero susisiekimo ir prekyviečių 
427-to vieškelio ir Bloor gatvės ra
jone. Kaina — $59.500. Skambinti 
tel. 622-4359 arba 622-3452 Toronte.

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

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte-J. Baliūnas.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Lapkričio 18, penktadienį, 7.30 valandą vakaro

MIMIKOS \ \K \RO\j
(mimikas Paulius Rajeckas, kuris pasirodė V Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese, atliks “MIME X 2"), cepelinų vakarienė. 
Kaina — $10. Vakaronę ruošia Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija.

Lapkričio 19, šeštadienį, 9 v.r. KLJS tarybos 
suvažiavimas; 8.30 v. v. - Kalvelio subatėlė.

Lapkričio 20, sekmadienį, 10.15 v.r. Mišios, 
11.30 v.r. V PLJK-so apibūdinimas visuomenei

Kviečiame visą jaunimą dalyvauti!
Dėl informacijos prašome skambinti

Nijolei Vytaitei (416) 769-4085.
Iki pasimatymo! IKLJS valdyba |

KANADOS LIETUVIŲ DIE
NOS — jau šį savaitgalį, t.y. 
spalio 7, 8 ir 9, Ontario Londo- 
ne Programa buvo paskelbta 
ankstyvesniuose “TŽ” nume
riuose ir pridėtas žemėlapis. 
Programoje dalyvaus jaunimo 
sambūriai, chorai, solistai, 
sporto klubai, bus pažinčių 
atnaujinimo vakaras, jauni
mo šokiai, o sekmadienį 
pamaldos (katalikams 2.30 
v.p.p., evangelikams 12 v.). 
Tad visi į Londoną!

Madų paroda “Aplink pasau
lį” spalio 16, sekmadienį, 
4.30 v.p.p., rengia “Gintaro” 
ansamblio tėvų komiteto suda
ryta speciali komisija Toronto 
Liet. Namuose. Apranga bus 
parinkta pagal įvairius kraš
tus. Bus taip pat rodomi kaili
niai ir mažiems vaikams dra
bužiai. Modeliuos patyrusios 
gintarietės. Renginio dalyviai 
bus pavaišinti kava bei pyra
gaičiais, galės išbandyti sa
vo laimę loterijoje. Bilietai 
gaunami pas p. Vingelienę tel. 
536-1785. Auka —$5.

Skautų 65 metų sukakties 
paminėjimas platesnei vi
suomenei numatomas lapkri
čio 19-20 d.d. solistų ir me
ninio žodžio koncertu Lietu
vių Namuose.

A. a. Bronius Švedas, 73 m. 
amžiaus, baigė savo žemišką
ją kelionę Cremor, Ont., savo 
vasarnamyje naktį iš rugsėjo 
30 į spalio 1 d. Buvo pašarvo
tas Toronte Turnerio-Porterio 
laidotuvių namuose. Laidotu
vės iš Prisikėlimo šventovės 
— spalio 5, trečiadienį, 9 v.r., 
lietuvių kapinėse. Velionis, 
išėjęs j pensiją, rašė anglų 
kalba knygą, kuri buvo jau at
spausdinta, bet skaitytojų ne
pasiekė, nes pats autorius pa
matė, kad ji menkavertė.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė iš Čikagos, dalyva
vusi spalio 2 d. literatūros po
pietėje Tjoronte, sekančią die
ną aplankė “TŽ”, kuriuos ji 
prenumeruoja. Iki šiol ji yra 
parašiusi šešias beletristines 
knygas. Dirba ligoninėje ir 
laisvalaikius skiria kūrybai, 
kultūrinei ir visuomeninei 
veiklai. Su kitų talka ji sure
dagavo plačios apimties skau- 
tų-čių vadovą.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba rugsėjo 27 d. posė
dyje susipažino su “Vilniaus” 
paviljono karalaitės bei Kara
vano finansiniais reikalais ir 
svarstė solidarumo įnašų rin
kimo planą, kurį pasiūlė lėšų 
telkinio komisijos pirminin
kas. Nutarta solidarumo įna
šus rinkti lapkričio mėn. ir 
prašyti tarybos narius prie 
šio darbo prisidėti. Pasibai
gus dvejų metų kadencijai, 
dabartinė valdyba, vadovau
jama pirm. adv. A. Pacevi- 
čiaus, nutarė pasitraukti ir 
naujai valdybai išrinkti su
šaukti apylinkės tarybos susi
rinkimą š. m. lapkričio 1 d., 
antradienį, 7.30 v.v., Lietu
vių Namuose.

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

MOKA UŽ: DUODA
certifikatus 1 m................... . 9.5 % PASKOLAS:
Terminuotus indėlius:

1 metų ........................ .. 9 % •» Nekilnojamo
180-364 d................. . 8.25%

m turto,
30-179 d................... . 7.75% asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai prekybines.
$20,000 ar daugiau Paskolos

Taupomosios sąskaitos: mirties 
atveju 
draudžiamos

specialios...................
su drauda ..................

. 7.25%

.. 7 %
Čekių sąskaitos: ............... .. 5 % iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

Demonstracijoje Toronte 
prieš negimusių kūdikių žu
dymą spalio 1 d. dalyvavo per 
20.000 kanadiečių. Jų eilėse 
buvo ir lietuvių, bet jų skai
čius nežinomas.

Rašytojas ir žurnalistas Bro
nys Raila su p. Railiene iš 
Los Angeles keletą dienų vie
šėjo Toronte, skaitė paskaitą 
apie Vaižgantą, pademonstra
vo porą įrekorduotų savo kal
bų į Lietuvą, kaikurias paliko 
vietinei lietuvių radijo pro
gramai, aplankė lietuvių in
stitucijas ir savo pažįstamus. 
Lydimas Aug. Kuolo, lankėsi ir 
“TŽ”, kur papasakojo apie 
savo veiklą bei keliones. Ka
dangi išėjo dvi jo naujos kny
gos “Raibos agavos” ir “Kito
kios Lietuvos ilgesys”, rūpi
nasi jų paskleidimu visuome
nėje. Tuo tikslu aplankė ke
letą lietuvių gyvenviečių. Ap
gailestavo, kad jo knygų lei
dėjai laiku nepristatė jų į iš 
anksto suplanuotas leidinių 
sutiktuves. Sakė daug laiko 
skiriąs skaitymui sovietinės 
spaudos ir paruošimui kalbų 
“Laisvės radijui” Europoje, 
rengiąsis rašyti savo atsimi
nimus, kuriems medžiagą jau 
surinkęs.

Literatūrinę popietę spalio 
2 d. Prisikėlimo par. salėje 
surengė KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo skyrius. Dalyvavo 
rašytojos bei poetės: Nijolė 
Jankutė, Ona Mikailaitė, Dan
guolė Sadūnaitė, Julija Šva- 
baitė-Gylienė. Jos skaitė sa
vo kūrybą. Kitų moterų rašy
tojų kūrybą skaitė O. Mikai
laitė, L. Nakrošienė, R. Sa- 
kalaitė-Jonaitienė. Popietėje, 
trukusioje daugiau kaip dvi 
valandas, dalyvavo apie 200 
klausytojų. Scena buvo origi
naliai paruošta bei papuošta. 
Pranešėjos pareigas sklan
džiai atliko N. Jankutė. Po 
programos autorės pasirašinė
jo nupirktas knygas, o rengė
jos vaišino gausius dalyvius 
kava bei skanėstais. Pelnas 
paskirtas religinei Lietuvos 
šalpai. Platesnis aprašymas 
— kitame “TŽ” nr.

A. a. Eugenijus Starkutis, 
37 m. amžiaus, mirė tėvų na
muose naktį iš spalio 2 į 3 d. 
Buvo pašarvotas Turnerio-Por
terio laidotuvių namuose. 
Laidotuvės — spalio 5, trečia
dienį, 10 v.r., iš Prisikėlimo 
šventovės lietuvių kapinėse.

Naujus veiklos metus spa
lio 2 d. pradėjo ir KLK Moterų 
Dr-jos Lietuvos Kankinių par. 
skyrius specialiu susirinkimu 
Anapilio Parodų salėje. Susi
rinkimą pradėjo pirm. G. Trin- 
kienė, pakviesdama dijakoną 
K. Kaknevičių sukalbėti mal
dą. Kadangi 1983 metai yra 
skirti “Aušrai”, paskaitai ta 
tema pirmininkė pakvietė kun. 
Pr. Gaidą, “TŽ” redaktorių. Jis 
pateikė pagrindinius faktus 
apie šimtametę Basanavičiaus 
“Aušrą” ir pabrėžė jos atei
ties viziją. Išsiaiškinus ki
lusius klausimus, pirmininkė 
pranešė apie numatytus rengi
nius, kvietė juose dalyvauti 
ir pakvietė dalyves bei daly
vius pasistiprinti suneštinė
mis vaišėmis.

“Paramos” valdyba nutarė 
vėl sumažinti kilnojamas pa
lūkanas už namų paskolas ligi 
10.25%. Tai puse nuošimčio 
mažiau nei dabar ima bankai. 
Tai palengvinimas “Paramos” 
nariams, ypač jaunoms šei
moms, kurios įsigijo namus, 
skolindamosi iš “Paramos”. 
Be to, “Parama” moka daug 
augštesnes palūkanas už re
gistruotus pensijų planus 
(RRSP) šiuo metu 10%. V.A.

K. Jokubynas, dirbantis ra
dijo tarnyboje Europoje, 
šios vasaros atostogas pralei
do Kanadoje ir JAV-se. Lydi
mas savo brolio, gyvenančio 
Hamiltone, aplankė “TŽ”.

Svečiai. “TŽ” aplankė Morta 
ir Ričardas Vanagaičiai iš Kal
gario, Emilija Izokaitytė- 
Wszolek iš Denverio, JAV, ly
dimi torontiečių Idos ir Val
terio Drešerių, kuriu sūnus 
“Atžalyno” šokėjas Ričardas 
Drešeris susituokė su Rima 
Petkute. Jų vestuvėse daly
vavo 340 asmenų.


