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Pavojaus artumoje
Pasaulis garsiai ir plačiai prašneko apie amerikie

čiu marinus, kai jie išsikėlė Grenados saloje. Daugelis 
tų garsiųjų balsų smerkia amerikiečius, sakydami, kad tas 
jų žygis prilygsta sovietinėm invazijom. Net kaikurie 
amerikiečių sąjungininkai bei draugai prisidėjo prie 
tų smerkiančių balsų. Susidarė gana keista situacija: kai 
per 200 amerikiečių marinų žuvo Beirute, eidami taikos 
saugotojų pareigas, daugelis anų garsiųjų balsų tylėjo. 
Vienas kitas išreiškė apgailestavimą, bet nesusidarė pla
tus frontas, smerkiantis piktadarius. Niekas nerengė de
monstracijų, niekas nereikalavo tarptautinio pasmerki
mo. Koks nelygus mastas! Apie žuvusius amerikiečius Li
bane beveik tylima, o apie išsikėlusius Grenadoje šaukia
ma smerkiančiu tonu. Viešosios komunikacijos kanaluo
se išlenda komentatoriai, iš anksto palinkę į smerkian
čiųjų pusę. Tai primena Vietnamo karo laikus, kai net 
pačių amerikiečių komunikacijos centrai nuolat sklei
dė nepalankias žinias apie savo karių žygius, rodė ten
dencingai parinktus vaizdus, kritiškai komentavo laimė
jimus ir pralaimėjimus. Nežinia, ar šis choras nepasi
kartos ir Grenados atveju. Gal ir dėlto karinė JAV vado
vybė kurį laiką neįsileido žurnalistų į Grenadą. Pirmiau
sia reikia karą laimėti o paskui įsileisti žurnalistus ir 
smulkiau informuoti.

KAI PAAIŠKĖJO staigus amerikiečių ir Karibų salų 
valstybių karinių dalinių sėkmingas išsikėlimas 

u Grenadoje, kilo visuotinis klausimas: ar tai pateisi
nama? Pats JAV prezidentas R. Reaganas oficialiai aiški

no, esą reikėjo užtikrinti Amerikos piliečių saugumą 
Grenadoje, nes kruvinu būdu paėmusi valdžią komunis
tinė karių grupė sudarė grėsmę. Bet tuo suabejojo Ka
nados min. prim. P. E. Trudeau ir kiti panašios linkmės 
žmonės. Jų manymu, tokio gyvybinio pavojaus Grenado
je nebuvo. JAV prezidentas R. Reaganas pateikė ir ki
tą marinų žygio motyvą, būtent, nušalinimą valdžios gro
bėjų ir grąžinimą demokratinės santvarkos. Bet ir šis 
motyvas daugeliui atrodė neįtikinantis, nepateisinan
tis. Esą daug kur įsigali diktatūra, bet tai dar neduoda 
pagrindo siųsti tenai karinius dalinius. Antiameriki- 
niai balsai, pasinaudodami tokia nuotaika, kelia triukš
mą įvairiuose kraštuose ir net pačiose JAV-se. Jų no
ras — sukurstyti viešąją opiniją prieš amerikiečius. To 
ypač siekia prosovietiniai elementai. Jie žino: kai vie
šoji opinija pasmerks amerikiečius, tuo pačiu sustip
rins sovietines pozicijas pasaulyje. Dėlto net ir demo
kratinių valstybių politikai, smerkdami JAV-bes dėl ki
tų motyvų, nejučiomis pila vandenį ant sovietinio ma
lūno.

BET AR iš tikrųjų JAV marinų bei jų sąjungininkų 
išsikėlimas Grenadoje yra nepateisinamas? Iki šiol 
smerkiančiu balsu pasireiškę politikai į šį atvejį 

žiūrėjo ir turbūt tebežiūri paviršutiniškai. O ir JAV val
dantieji politikai kažkodėl, bent pradžioje, aiškiai nepa
sakė visos tiesos. Juk žvelgiant į visą situaciją, aiškiai 
matyti, kad Grenada jau buvo betampanti antrąja Kuba. 
Ten jau buvo įsitvirtinę kariniai kubiečių daliniai, ten 
veikė kariniai sovietų patarėjai, ten buvo ruošiamas 
nusileidimo takas didiesiems lėktuvams, ten jau buvo 
įkopusi radikaliai marksistinė-revoliucinė valdžia. Iš 
antros Kubos labai patogus šuolis į Vidurio ir Pietų 
Ameriką sovietinei ekspansijai. Taigi pavojus JAV-ėms 
ir jos sąjungininkams visai priartėjo. Tai pajuto dabar
tinė JAV vyriausybė ir staigiai reagavo. Panašiai, kaip 
Kenedžio laikais, buvo ultimatyviai reaguota į Chruščio
vo raketas Kuboje. Kai aiškiai paliečiamas Amerikos sau
gumas bei jos interesai, ima judėti ir kariniai daliniai. Be 
to, dabartinė JAV vyriausybė yra gana akyli ir mato so
vietinės imperijos plėtrą karinėm priemonėm. Juk po 
II D. karo Sov. Sąjunga su savo sąjungininkais užėmė vi
są eilę kraštų Europoje, o dabar veržiasi į kitus žemynus. 
Pastaraisiais metais ji sudorojo Vietnamą, Laosą, Kam- 
bodiją, Etiopiją, Angolą, P. Jemeną, Nikaragvą, Afganis
taną. Karinės sovietų plėtros neįmanoma sustabdyti gra
žiais žodžiais ar derybomis. Tai mato pagaliau ir ame
rikiečiai. Jų žygis Grenadon yra savigynos veiksmas, re
aguojantis į agresyvų užpuoliką, tykojantį naujo grobio.

KANADOS ĮVYKIAI

Paštas tebėra lėtas

Pasaulio įvykiai

Valdine bendrove tapęs Ka
nados paštas sulaukė antrųjų 
savo veiklos metinių. Bendro
vės teisės paštui buvo suteik
tos 1981 m. spalio 16 d. Jos di
rektoriumi buvo paskirtas M. 
Warren as, Toronte tvarkęs fi
nansinius viešojo susisiekimo 
TTC bendrovės reikalus. Jo 
laukė trys sunkūs uždaviniai: 
prie bilijono dolerių artėjan
čio metinio deficito sumažini
mas, pašto paslaugų pasparti
nimas, santykių pagerinimas 
su paštininkų unija streikų 
pavojams pašalinti. M. Warre- 
nas, pats gaunantis apie $150.- 
000 metinę algą, talkon pasi
kvietė 18 vicedirektorių iš ki
tų bendrovių, jiems pasiūlyda
mas geresnius atlyginimus, su
darydamas tikrai didelę pla
nuotojų grupę. Dvejų metų su
kakties proga M. Warrenas pra
nešė, kad metinis deficitas bu
vo sumažintas iki $300 milijo

nų. Jis betgi turi būti visiškai 
panaikintas, nes valdinėms 
bendrovėms Kanadoje tenka 
verstis savo lėšomis be defici
tų padengimo iš valstybės iždo.

Metinis deficito sumažėji
mas iki $300 milijonų buvo pa
siektas beveik dvigubu pašto 
paslaugų pabranginimu. Vieti
niams laiškams i k i 1981 m. 
gruodžio 31 d. reikėdavo 17 
centų pašto ženkliuko, o dabar 
jau reikia 32 centų. Panašus 
pabranginimas buvo įvestas ir 
laiškams į JAV, oro paštui už
sienin. Kanados paštas įsijun
gė į brangiausių paštų grupę 
pasaulyje. M. Warrenas savo 
pranešimuose teigia, kad paš
to paslaugos buvo paspartin
tos, bet jis remiasi tik vieti
nių laiškų pristatymu pačio
je Kanadoje. Patirtis liudija, 
kad beveik visiškai ignoruoja
ma Kanadon iš užsienio atsiun-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados Lietuvių Dienose Londone, Ont., koncerto metu. Pirmoje eilėje iš kairės: kun. L. Kemėšis, kun. dr. V. 
Skilandžiūnas, kun. J. Staškus, KLB pirm, advokatė J. Kuraitė-Lasienė, J. Lasys Nuotr. J. V. Danio

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Pavojus Vakarams, o ne Rytams
Sovietai norėtu be karo įsigalėti Europoje. Jų politikai talkina pacifistai - pareiškė M. Džilas

Maskva nenori karo su Eu
ropa, bet nori padaryti ją nuo 
savęs priklausomą. Taip teigia 
jugoslavų sistemos kritikas 
Milovanas Džilas, atsakydamas 
į Vakarų Vokietijos dienraščio 
“Die Welt” klausinius.

Pirmiausia jis buvo paklaus
tas, kodėl Maskva nušovė Pie
tų Korėjos keleivinį lėktuvą. 
Džilas atsakė: Sov. Sąjungos 
sienų apsaugos priemonės yra 
nepaprastai griežtos. Jos ka
riškiai, spręsdami tuos reika
lus, neturi tokios manevravi
mo laisvės, kaip Vakaruose. 
Kita priežastis — tai aplamai 
nesutaikoma, kieta, siaura ir 
bendradarbiauti nelinkusi so
vietinės vadovybės laikysena 
— sovietinės sistemos užsi
sklendimas ir atsiskyrimas. 
Tokie incidentai neišvengiami 
dėl Sov. Sąjungos izoliuotumo.

Į klausimą, kodėl Maskva 
taip ilgai delsė pripažinti, 
kad lėktuvas nušautas, Džilas 
taip aiškino: kad ir labai tra
giškas civilinio lėktuvo nušo
vimas, tačiau pasaulis gali 
daugiau pasimokyti ne iš šio 
įvykio, bet iš sovietinės lai
kysenos. Sov. Sąjunga elgiasi 
kaip agresyvi didžioji galybė, 
kuri niekad neprisipažįsta 
padariusi betkokią klaidą.

Pastaruoju metu Andropo
vas davęs suprasti, kad jis 
sutiktų apriboti raketinę 
ginkluotę, tačiau ar jam rūpi 
nusiginklavimas? Šį klausimą 
Milovanas Džilas taip aiški
no: Sov. Sąjunga negali nusi
ginkluoti, net jei to ir norė
tų. Pirmiausia ją kursto viet
namiečiai, kubiečiai ir kiti 
įvairių šalių klientai. Sov. 
Sąjunga neatsisako savo tiks
lo įsigalėti Europoje. Todėl 
ji negali nusiginkluoti. Pats 
faktas, kad Andropovas pasiū
lė sunaikinti dalį savo rake
tų, rodo, kad Europoje susi
darė Sov. Sąjungai palankus 
jėgų santykis.

Be to, Džilo nuomone, Andro
povas tokį pasiūlymą padarė 
tiktai dėl tvirtos JAV laiky
senos. Tačiau Maskva nemano 
daryti jokių rimtų nuolaidų. 
Ji siekia tokios jėgų nelygy
bės, kad Europa pasidarytų 
priklausoma nuo Sov. Sąjun
gos. Tada Maskva padiktuos 
europiečiams savo politines 
ir ūkines sąlygas. Nuo Sta
lino laikų Sov. Sąjunga kei
čiasi, tapdama ekspansine 
karine galybe. Tai, be kita 
ko, atitinka ir jos vidaus san
darą: išsiplėtusios biurokra

tijos sistema, siekianti išsau
goti diktatūrą viduje, kaip ir 
ekspansiją dorėje. Sov. Są
junga tai ->:ar , labai smar
kiai sukarinta visuomenė.

Dienraščio “Die Welt” ko
respondentas paklausė Džilą, 
ar Sov. Sąjunga turi menkys
tės kompleksą, manydama, 
kad jai reikia gintis? Toks 
klausimas Džilui atrodo ir klai
dingas, ir naivus. Iš vienos 
pusės, taip mano tie, kurie nie
ko nenutuokia. Iš kitos pusės, 
tai atitinka kaikurių vakarie
čių norą žūtbūt išvengti kon
flikto su Sov. Sąjunga. Čia iš
ryškėja aiški Vakarų silpnybė: 
neryžtingumas, nepakankamas 
tikrovės suvokimas, nesugebė
jimas suprasti Sov. Sąjungą.

Šiandien visiškai nebegali
ma kalbėti apie kokį nors Sov. 
Sąjungai gresiantį pavojų ar 
jos apsupimą. Veikiau atvirkš
čiai — Vakarams reikia gintis 
ir išsisukti iš nepalankios 
padėties. Šiuo metu Sov. Są
junga braunasi į Artimuosius 
Rytus, Afriką ir Pietų Ameri
ką, kad ten užsitikrintų ža
liavų bazes ir padarytų Euro-

Vokiečiai prašo paleisti Petkų
Tarptautinio komiteto prašymas su 3200parašų Andropovui

Tarptautinio Viktoro Pet
kaus komiteto vadovas Erichas 
Weissas praneša, kad 3.200 
asmenų pasirašė prašymą 
Andropovui tuojau paleisti iš 
lagerio Viktorą Petkų, ku
riam reikalinga skubi specia
listų gydytojų pagalba. Pa
reiškimas įteiktas Sov. Są
jungos ambasadoriui Bonoje 
Semjonovui. Drauge su para
šų sąrašais įteiktas ir de
šimties savanorių pasižadė
jimas dirbti vienerius me
tus sovietiniame lageryje be 
atlyginimo, jeigu tuojau bū
tų paleistas Petkus.

Komitetas taip pat pasiūlė 
Andropovui leisti Petkų iš
pirkti ir nustatytą išpirką 
pranešti federacinės Vokie
tijos vyriausybei. Pardiški- 
me taip pat reikalaujama tuo
jau paleisti įkalintus Lie
tuvos kunigus Alfonsą Svarins
ką ir Sigitą Tamkevičių.

“Tarptautinis Viktoro Pet
kaus komitetas, Bochumas 
(Lippstadtas) Salzburgas, 1983 
m. rugpjūčio 31 d.

TSKP CK generaliniam se
kretoriui Jurijui Andropovui 
Maskvoje 

pą bejėgę bei priklausomą.
Sov. Sąjunga nenori karo 

Europoje, bet nori Europą pa
vergti be karo. Pirmiausia ji 
norėtų įsiviešpatauti Vokieti
joje, o gal ir Balkanuose. Lai
mėjusi Vokietiją, Maskva vi
siškai įsigalėtų Europoje. Tuo 
pačiu išsispręstų ir Vokieti
jos padalijimas, kuris negali 
amžinai trukti.

Balkanai nėra tiek svarbūs 
ūkiškai, kiek strategiškai, 
kaip kelias Viduržemio jūron, 
Italijon ir Vidurio Europai 
atkirsti.

Todėl, Džilo nuomone, da
bartiniai taikos sąjūdžiai 
Vakaruose yra trumparegiški 
ir be didelių perspektyvų. 
Iš tikrųjų jie remia sovieti
nę užsienio politiką. Pacifis
tai ne tik padrąsina Sov. Są
jungą tęsti ekspansinę politi
ką, bet ir žadina sovietinės 
vadovybės iliuzijas su taikos 
sąjūdžių pagalba susilpninti 
Vakarus. Vakarų taikos sąjū
džiai drąsina agresyviuosius 
gaivalus Sov. Sąjungos viduje, 
teigia jugoslavų sistemos kri
tikas Milovanas Džilas. Lmb.

Didžiai Gerbiamas Pone Gene
ralini Sekretoriau Andropo
vai!

Maloniai prašome Jus įsaky
ti, kad tuojau būtų paleis
tas nekaltas kalinys Lietu
vos katalikas Viktoras Petkus.

Kaip TSKP CK generalinis 
sekretorius ir velionies Leo
nido Brežnevo įpėdinis šio
se pareigose, Jūs esate atsa
kingas už Helsinkyje Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo pasitarime padarytus 
įsipareigojimus. Jūsų šalis 
vis dar priklauso Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
susitarimus pasirašiusioms 
valstybėms ir todėl įpareigo
ta susitarimus sąžiningai vyk
dyti, kaip visos kitos juos 
pasirašiusios valstybės.

Remiami 3.200 pasirašiusių
jų, mes raginame Jus tuojau į 
savo tėvynę Lietuvą paleisti 
Viktorą Petkų, kuriam reika
linga skubi specialistų gydy
tojų pagalba.

Dešimt mūsų bičiulių pave
dė mums prašyti Jus ir TSKP 
politbiurą priimti jų pasiū
lymą dėl Viktoro Petkaus pa-

(Nukelta į 9-ta psl.).

MARKSISTINE REVOLIUCIJĄ GRENADOS SALOJE UŽBAIGĖ 
JAV ir šešių kitų Karibų jūros valstybėlių kariuomenės dalinių 
išsikėlimas, atliktas iš bazių Barbados salose. Tos šešios valsty
bėlės, priklausančios Britų Bendruomenei, pirmiausia šaukėsi 
Britanijos pagalbos, bet jos pritarimo invazijai nesusilaukė. 
Premjerė M. Thatcher telefoniniame pokalbyje nepritarė ir JAV 
prez. R. Reagano jau suplanuotam įsiveržimui į Grenadą. Pasta
rasis apie invaziją net nepainformavo Kanados, matyt, prisimin
damas draugiškus P. E. Trudeau ryšius su Kubos diktatoriumi 
F. Castro. Invazijai buvo panaudota apie 2.000 JAV marinų ir 
parašiutininkų, 300 šešių valstybėlių karių. Pagrindinė kovos 
našta teko amerikiečiams. Jiems palyginti lengvai pavyko už
imti Grenados aerodromą ir •-----------------------------------------------
pietinėje salos dalyje kubie
čių įrengiamus pakilimo bei 
nusileidimo takus didiesiems 
lėktuvams. Problemą tesuda
rė tiksliai nežinomas kubie
čių skaičius, jų stiprus pasi
priešinimas. Tik tada paaiškė
jo, kad jie nėra eiliniai dar
bininkai, o gerai paruošti ir 
apginkluoti profesiniai kariai. 
Dalis jų pasitraukė į kalvotas 
džiungles. Karo nelaisvėn pa
teko apie 600 kubiečių. Ameri
kiečių karių skaičius buvo pa
didintas beveik iki 6.000, bet 
vėliau paaiškėjo, kad pasiprie
šinimas džiunglėse tėra men
kas, kad ten nėra didesnio skai
čiaus Kubos ir Grenados ka
rių.

Reagano pranešimas
Prez. R. Reaganas, kalbėda

mas televizijos žiūrovams, tei
gė, kad išsikėlimu Grenadon 
buvo siekiama apsaugoti te
nai gyvenančius amerikiečius, 
vėl grąžinti demokratinę san
tvarką laisvais rinkimais. Jis 
nuogąstavo, kad marksistinis 
režimas amerikiečius gali pa
naudoti įkaitais, kaip kad bu
vo pasielgta su JAV diploma
tais Irane. Grenadoje buvo ras
ti dideli sandėliai sovietinių 
ginklų. Pasak R. Reagano, Ku
ba planavo Grenados okupaci
ją, visišką šios strateginės sa
los kontrolę. Pirmąsias dvi 
dienas, kol vyko kovos, Grena
don nebuvo įsileidžiami žur
nalistai. Atrodo, buvo vengia
ma vaizdų televizijos ekranuo
se apie vėl žūstančius ameri
kiečius, kai tautą vis dar sle
gia tragiška 229 marinų mirtis 
Beirute. Kautynėse Grenadoje 
betgi žuvo tik 16 amerikiečių 
karių — mažiau nei buvo tikė
tasi. Gyventojai patys išdavė 
nužudyto premjero M. Bishopo 
pavaduotoją B. Coardą, vado
vavusį revoliucijai. Suimtas 
ir jam talkinęs gen. H. Austi- 
nas. Sovietų Sąjungos amba
sadoje dabar slapstosi Kubos, 
R. Vokietijos, Š. Korėjos ir Bul
garijos žmonės. Karo nelais
vėn patekę kubiečiai bus grą
žinti Kubai.

Pasaulio reakcija
Aštriausiai invaziją pasmer

kė Sovietų Sąjunga, pareikala
vusi pasitraukimo iš Grenados. 
Panašius reikalavimus kėlė ir 
Kubos F. Castro, kubiečius ra
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Rašytojai, kritikai ir skaitytojai

Skaitytojo žodis grožinės lietuvių literatūros kritikams

ginęs kovoti iki paskutinio šo
vinio. Jungtinių Tautų saugu
mo taryba bandė priimti rezo
liuciją, smerkiančią invaziją 
ir reikalaujančią visų kariuo
menės dalinių pasitraukimo. 
Už rezoliuciją balsavo vienuo
likos valstybių atstovai, su
silaikė tik Britanija, Zairas 
ir Togas. Rezoliucija sustab
dyta veto teisę turinčiu JAV 
atstovo balsu. Įdomiausia, kad 
šį kartą rezoliuciją rėmė to
kios Amerikai draugiškos ša
lys, kaip Prancūzija ir Olan
dija. Keistą poziciją užėmė ir 
JAV senatas, pareikalavęs JAV 
kariuomenės atitraukimo per 
du mėnesius.

Šiltas sutikimas
Amerikiečius karius pačio

je Grenadoje šiltai sutiko vieti
niai gyventojai, nusivylę mark
sistinėmis revoliucijomis, at- 
nešusiomis komunistinę dikta
tūrą. Juos taipgi giria iš Gre
nados išgabenti ameiikiečiai 
ir kanadiečiai, kuriuos mark
sistinis režimas galėjo panau
doti įkaitais. Prez. R. Reaga
nas nenumato ilgesnio JAV ka
rių pasilikimo Grenadoje. Juos 
planuojama pakeisti Britų 
Bendruomenės šalių kariais. 
Ministeris pirm. P. E. Trudeau 
jau pasiūlė kanadiečius, bet 
savo karių nėra linkusi duo
ti Britanijos premjerė M. That
cher. Laikinę vyriausybę grei
čiausiai bus pavesta sudary
ti generaliniam Grenados gu
bernatoriui P. Scoonui, kuris 
betgi turi gauti Britanijos su
tikimą. Tokia vyriausybė tu
rės suorganizuoti ir pravesti 
demokratinius rinkimus. Inva
zijos kritikai kalba apie Gre
nados teisių pažeidimą, kaž
kodėl užmiršdami, kad gyven
tojų teises net dviem revoliu- 
zijom pažeidė marksistai. Val
džion jie atėjo ginklo jėga, at
sisakydami demokratinių rin
kimų. Juos vis atidėliojo net 
ir antrojoje revoliucijoje nu
žudytas premjeras M. Bisho- 
pas, turėjęs didesnį gyvento
jų pasitikėjimą. Pastarieji vi
siškai nusisuko nuo M. Bishopo 
nuvertimą suplanavusio vice
premjero B. Coardo ir karinę 
tarybą sudariusio gen. H. Aus- 
tino. Jiedu norėjo įvesti dar 
griežtesnę komunistinę dikta
tūrą, Grenadą paversdami so
vietinio komunizmo tvirtove.
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AfA
agronomui

VACLOVUI KECORIUI
mirus,

jo žmoną VALĘ ir artimuosius giliai užjaučiame -

Elzbieta ir Vladas Sonda

<5? RELIGINIAME GYYEMME
Kun. Leopold Mandič, OFM 

Cap., jugoslavas vienuolis, pa
skelbtas šventuoju. Gimęs 1866 
m. Jugoslavijoje 12 vaikų šeimo
je. Būdamas 16 m. amžiaus įsto
jo į kapucinų vienuoliją ir 1890 
m. buvo įšventintas kunigu Ita
lijoje. Jo troškimas buvo grįžti 
Jugoslavijon ir ten skelbti krikš
čionišką vienybę tarp katalikų 
ir ortodoksų, tačiau jo viršinin
kai nusprendė, kad dėl silpnos 
sveikatos ir kalbos defektų tu
rįs pasilikti Italijoje. Pralei
dęs keletą metų kaip nuodėm- 
klausis įvairiuose Italijos 
miestuose, 1909 m. jis buvo ap
gyvendintas Paduvos kapucinų 
vienuolyne ir ten visą savo gy
venimą pašventė išpažinčių 
klausymui. Klausykloje jis pra
leisdavo ištisas dienas. Per 
visą laiką iki savo mirties 
1942 m. jis tik vieną kartą bu
vo išvykęs iš Paduvos aplanky
ti Liurdo šventovės. Jo išpa
žinčių klausymo kambarėlis 
dabar yra tapęs šventove, ku
rią maldininkai nuolat lanko. 
Palaimintuoju jis buvo paskelb
tas Pauliaus VI 1976 m. Jonas- 
Paulius II jį paskelbė šven
tuoju, kai Vatikane prasidėjo 
pasaulio vyskupų sinodas, su
šauktas svarstyti klausimų, 
susijusių su Atgailos sakra
mentu.

Kardinolas Terence Cooke, 
62 m., mirė kraujo vėžiu. Vado
vavo Niujorko arkivyskupijai ir 
JAV kariuomenės vikariatui, ku
riam priklauso visi po pasaulį 
išsklaidyti JAV katalikai ka
riai. Kunigu jis buvo įšventin
tas 1945 m., vyskupu — 1965 m. 
Niujorko arkivyskupu tapo 1968 
m., kardinolu — 1969. Buvo at
kaklus Pauliaus VI enciklikos 
“Humanae Vitae” minčių gynė
jas ir ypatingai aktyviai reiš
kėsi sąjūdyje už gyvybę. Savai
tę prieš mirtį jis paskelbė raš
tą, kuris buvo perskaitytas vi
sose Niujorko arkivyskupijos 
šventovėse. Jame skatino visus 
katalikus priešintis abortams 
ir visai tokiomis mintimis per
sunktai galvosenai, atmetan
čiai gyvybės šventumą bei ne
liečiamumą.

Tarptautinis marijologinis 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 
8-15 d.d. Florianus mieste, Mal
toje. Dalyvavo per 200 teologų 
iš įvairių pasaulio kraštų ir 
įvairių krikščionijos šakų. 
Paskaitininkai gvildeno Mari
jos garbinimą XVII ir XVIII š. 
Pamaldumas į Mariją tada kles
tėjęs ir sudaręs palankias są
lygas eilės vienuolijų įsistei- 
gimui. Buvo ir vietomis pasireiš
kusių to pamaldumo iškrypimų, 
kurie sukėlė protestantų ir kai- 
kurių katalikų nepasitenkinimą. 
Suvažiavimo pabaigoje ekume
ninė komisija, susidedanti iš 
katalikų, liuteronų, ortodok
sų, reformatų ir anglikonų teo
logų, paskelbė bendrą raštą, 
kuriame nurodo Marijos vietą 
išganymo istorijoje ir iškelia 
kreipimosi į šventuosius veiks
mingumą. /

Po marijologinio suvažiavi
mo Maltoje rugsėjo 16-18 d.d. 
įvyko XVI tarptautinis Marijos 
kongresas, kuriame dalyvavo iš 
įvairių kraštų suvažiavę tikin
tieji. Kongreso tema — “Marija, 
susitaikymo motina”. Maltos 
vyskupai gavo iš Jono-Pauliaus 
II laišką, kuriame jis Mariją 
vadina “keliaujančios Dievo 
tautos vilties ženklu”. Kongre
se popiežiui atstovavo specia
lus jo pasiuntinys — Palermo 
arkivyskupas kard. Salvatore 
Pappalardo. Kalbėtojai gvil
deno Marijos misiją, kuri esanti 
burti visus žmones ir vesti 
juos prie savo Sūnaus. Šio kon
greso proga buvo iškilmingai 
paminėtas ir Maltos Marijos 
šventovės Ta’ Pinu šimtmetis. 
Sakoma, kad 1883 m. Ta’ Pinu 
vietovėje jaunai mergaitei ap
sireiškusi Marija.

Maltoje didėja religijos prie
spauda. Tai maža nepriklauso
ma sala Viduržemio jūroje, ne
toli Italijos, turinti apie 320.- 

000 gyventojų. Dabartinis krašto 
min. pirm. Dominic Mintoff, 67 
m. amžiaus, stengiasi konfis
kuoti kuo daugiau K. Bendrijos 
turto ir uždaryti katalikų veda
mas mokyklas. Paskutiniuoju 
metu užsidarė visos katalikiš
kos ligoninės, nes visos vienuo
lės slaugės turėjo išvažiuoti. 
Dabar įsakyta konfiskuoti visą 
tą religinių įstaigų nekilnoja
mą turtą, kurio įsigijimo doku
mentų neturima. Kadangi K. 
Bendrijai nebuvo leidžiama įsi
gyti jokio nekilnojamo turto 
per paskutiniuosius 130 metų, 
o anksčiau įsigytos nuosavybės 
dokumentus dažnai yra sunku 
surasti, tai daug nuosavybių 
gali būti atimta. Katalikiš
koms mokykloms jau nuo 1972 
m. uždrausta kelti mokestį už 
mokinius, o tėvams uždrausta 
tokias mokyklas remti aukomis. 
Taip palaipsniui bus mokyklos 
priverstos užsidaryti. Baigu
siems katalikiškas gimnazijas 
sudaromos valstybėje tokios 
sąlygos, kad beveik neįmano
ma įstoti į valstybinį univer
sitetą. Prieš porą mėnesių Jo- 
nas-Paulius II, viešai kalbėda
mas apie Maltoje blogėjančią 
padėtį, skatino visus melstis, 
kad K. Bendrija Maltoje galėtų 
tęsti savo misiją be jokių var
žymų švietimo ir socialinio gy
venimo srityse. Krašto gyvento
jų 98% yra katalikai. Valdžia 
yra demokratiškai renkama.

Toronte demonstracija prieš 
negimusių kūdikių žudymą pui
kiai pavyko. Demonstracijoje 
dalyvavo per 30.000 žmonių, ku
rių tarpe buvo įvairiausių re
ligijų žmonių. Kaikurie buvo 
atvykę net iš Buffalo ir Detroi
to. Demonstracijas Toronte lei
džiamame savaitraštyje “The 
Catholic Register” puikiai ap
rašė to laikraščio bendradarbė 
Vida Žalneriūnaitė. Toronto ir 
Mississaugos miestuose pa
skelbti raštiški protestai. Pvz. 
laikraščiuose “Mississauga 
News” ir “Brampton Guardian” 
spalio 26 d. buvo išspausdinti 
pareiškimai už gyvybę, kurio
se sužymėtos pavardės visų pa
sirašiusių “už gyvybę” atsišau
kimų lapelius. Tie atsišaukimai 
buvo platinami visose parapijo
se ir pasirašiusių skaičius yra 
milžiniškas.

Pokario metais lietuviškos 
organizacijos davė eilę pa
šaukimų į kunigus. Iš ateitinin
kų kunigais tapo: 1957 m. — Vy
tautas Memenąs ir Antanas Noc- 
kūnas, MIC, 1960 m. — Gedimi
nas Kijauskas, SJ, ir Kęstutis 
Trimakas, 1962 m. — Alfonsas 
Babonas ir Jonas Staškus, 1964 
m. — Romanas Kasponis (žuvęs 
1972 m.), 1965 m. — Liudas Ja
nuška, OFM, ir Kęstutis Žemai
tis, 1975 m. — Antanas Petraus
kas. Iš skautų kunigais tapo: 
1961 m. — Audrys Bačkis ir Al
gimantas Kezys, SJ, 1962 m. — 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
1968 m. — Hermanas Šulcas 
SDB, 1969 m. — Antanas Saulai
tes, SJ. Tai, žinoma, nėra pil
nas ir tikslus sąrašas, tačiau 
jis duoda pagrindo mūsų lietu
viškoms organizacijoms didžiuo
tis šioje srityje. Be to, pažymė
tina, kad studijavusieji Romoje 
ir gyvenusieji Šv. Kazimiero 
kolegijoje visi priklausė atei
tininkų draugovei.

Mehmet Ali Agca, prieš me
tus bandęs popiežių Joną-Pau- 
lių II nušauti teroristas, pasiųs
tame iš kalėjimo laiške kardino
lui Silvio Oddi aiškinasi nesąs 
joks Katalikų Bendrijos ar Ita
lijos priešas. Jis dabar save api
būdina kaip atgailojantį tero
ristą.

Kun. Algimantas Bartkus, Pen
silvanijos Frackvillės para
pijos klebonas, paskirtas Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
prorektoriumi. Paskyrimo pra
nešimas gautas iš Vatikano stu
dijų kongregacijos prefekto kar
dinolo W. Baumo. Kun. A. Bart
kus parapiją perdavė savo įpė
diniui š. m. spalio 25 d.

Kun. J. Stš.

Lietuvis misijonierius kun. II. ŠULCAS (sėdi viduryje) Ruandoje su jaunimo būreliu, dirbančiu prie statybos. Ta
me Afrikos krašte misijonierius turi būti ir mūrininku, ir autovežimio vairuotoju, ir kitokių fizinių darbų atlikėju

Lietuvos atstovo veikla Ukrainoje
Prof. Vytautas Mošinskis Lietuvos tarnyboje 1918-1921 metais.

Brangiam krikšto tėvui

AfA 
muzikui

ALFONSUI MIKULSKIUI
mirus, 

žmoną ONĄ, artimuosius ir Čiurlionio ansamblį giliai
užjaučiame bei kartu liūdime-

Toronto vyrų choras "Aras”

ALGIRDAS MOŠINSKIS

Po 1917 m. revoliucijos Ru
sijoje susidarė dvi didelės 
valstybės — RSFRS (Rusijos 
Socialistinė Federacinė So
vietinė Respublika) ir sovie
tinė Ukraina. Rusijos terito- 
rijon įėjo visas Sibiras, euro
pinė Rusija, kirgizų, totorių ir 
kitos respublikos su tam tikra 
autonomija, o Ukraina, bent 
ant popieriaus, buvo laikoma 
nepriklausoma respublika.

Diplomatinė staigmena
Mano tėvas, anuomet Char

kovo technologijos instituto 
profesorius, Lietuvos vyriausy
bės buvo paskirtas atstovu, 
nors jau ištisus metus sėdėjo 
kalėjime. Mes drebėjom dėl jo 
gyvybės. Kai Lietuvos min. 
pirm. M. Sleževičius sudarė 
taikos sutartį su Rusija, da
lykai pradėjo keistis. Staiga 
į mūsų butą atvyko adv. Zig
mas Toliušis su Lietuvos vy
riausybės įgaliojimais mano 
tėvui Vytautui Mošinskiui. 
Sužinojęs iš mano motinos, 
kad šis sėdi kalėjime, nuvyko 
pas Trockį, ir netrukus tėvas 
buvo laisvas.

V. Mošinskis nedelsdamas 
pradėjo savo darbą kaip Lie
tuvos atstovas — atidarė rašti
nę, susisiekė su pabėgėlių ko
mitetais. Pradėjo atvažiuoti 
tų komitetų įgaliotiniai kas 
savaitę po keletą žmonių. Pra
džioje tėvas apnakvydindavo 
juos savo bute, paskui buvo 
įrengti kambariai raštinėje, 
kur buvo pastatyta keletas so
fų pernakvoti. Iš visur ėjo 
pranešimai apie lietuvius, 
sėdinčius kalėjimuose.

Sutartinai su Baltrušaičiu
Oficialiai komisarų tarybos 

Ukrainoj pirmininku buvo Ra- 
kovskij, bulgaras, labai inte
ligentiškos išvaizdos vyras, 
50 metų amžiaus (Stalinas jį 
vėliau sušaudė). Jisai nebuvo 
savarankiškas, viską sprendė 
Trockis, jei būdavo Charkove. 
O jeigu jo nebūdavo, tai tėvas 
skambindavo Jurgiui Baltru
šaičiui Maskvon. Šis turėjo 
gerų ryšių su Kamenevu, Zi- 
novjevu, Lunačarskiu, o ypač 
su užsienių reikalų komisaru 
Čičerinu. Tai padėdavo, ir tė
vas dažnai sakydavo, koks pui
kus žmogus tas Baltrušaitis.

Tėvas su Jurgiu Baltrušaičiu 
veikė sutartinai. Baltrušai
tis ypač gerai būdavo infor
muotas apie bolševikinės val
džios viršūnes. Su Feliksu 
Dzeržinskiu sunku būdavo 
susikalbėti (nors Ukraina neva 
skaitėsi nepriklausoma). Pa
sak Baltrušaičio, jisai netu
rėjo savo nuomonės, buvo di
delis bailys, veikė visuomet 
ton pusėn, kur linko dauguma 
balsų.

Dažnai tėvas važiuodavo 
naktį (turėjo valdišką auto
mobilį) į Čeką gelbėti kokių 
nors žmonių. Kad nerastų jau 
sušaudytų, reikėdavo veikti 
žaibo greitumu. Vėliau gavo 
privilegiją “priamoj provod” 
— tiesioginį telefoną su 
Maskvos atstovybe ir valdžios 
įstaigomis. Kai paskambinda
vo popiet apie kokį nors areštą, 
jau kitą dieną pilietį paleis
davo. Tėvas džiaugdavosi kaip 
vaikas išgelbėjęs žmogaus 
gyvybę.

Kai tėvas grįžo Lietuvon, 
tai kas savaitę į mūsų namus 
ateidavo žmonės dėkoti už iš
gelbėjimą iš mirties ir Čekos. 
Jų buvo šimtai, bet aš niekuo
met nesu apie tai skaitęs nei 
nepriklausomoj Lietuvoj, nei 
išeivijos spaudoje.

Tėvas išgavo iš Ukrainos vi
sus išvežtus Lietuvos archy

vus, istorinės reikšmės var
pus, XVII ir XVIII š. doku
mentus.

Veikdamas sutartinai su 
Baltrušaičiu, kuris tėvui da
vė labai daug naudingų pata
rimų, gavo tokį pat kiekį pre
kinių geležinkelio vagonų, 
kaip ir Baltrušaitis, tokį pat 
kiekį keleivinių vagonų. Kai 
reikėjo duoti garvežius, bolše
vikai pradėjo sukčiauti: vie
nas garvežys traukė 4 ar 5 ki
tus, kurie patys nepajėgė va
žiuoti. Patikrinus pasirodė, 
kad jų kūryklos pradegintos, 
padarytos akims apdumti iš 
kartono ir juodai nudažytos. 
Tuo metu Rusijoj buvo labai 
didelis garvežių trūkumas. 
Tėvas, kaip inžinierius, at
rinkdavo geresnius, kuriuos 
dar galima buvo pataisyti, ir 
priimdavo.

Bet pats svarbiausias tėvo 
uždavinys buvo pabėgėlių grą
žinimas Lietuvon. Tai buvo 
be galo nervinantis ir sunkus 
darbas: derybos su čekistais, 
su Trockiu ir kitais. Dažniau
siai tėvui pavykdavo pasiekti 
tikslą.

Paskutine staigmena buvo 
ši: jisai nuvykęs Maskvon su
žinojo, kad Baltrušaitis gavo 
5 milijonus aukso rublių kaip 
atlyginimą už Eąro nuostolius, 
už visus tuos arklius, galvijus, 
kuriuos besitraukianti rusų 
armija arba su savim pasiėmė, 
arba vietoje sunaikino, kad ne
patektų vokiečiams. Ir tėvas 
pareikalavo iš Ukrainos tokio 
pat atlyginimo, nors nesitikėjo 
gauti. Visdėlto gavo 5 milijo
nus aukso rublių ir nuvežė 
juos Lietuvon, gausios karei
vių palydos saugomas.

Tas aukso fondas 10.000.000 
rublių buvo pagrindas mūsų 
valiutai — litui padengti.

Jaudinantis atvejis
Baigdamas noriu dar pri

minti vieną ypatingai drama
tišką įvykį su pabėgėliais. 
Tarp jų buvo nemaža žydų, bet 
Lietuvoje gimusių, lietuviš
kai kalbančių, taigi neabejo
tinai turinčių teisę į Lietuvos 
pilietybę. Vieną dieną ateina 
pas tėvą iš kažkur atvykusi 
grupė rabinų mokyklos moki
nių, 14 ar 15 metų amžiaus, ly
dimi tik dviejų vyresniųjų. 
Tie vyresnieji papasakojo, kad 
visi Telšių rabinų mokyklos 
mokiniai yra suimti, sėdi ka
lėjime. Pasakodami verkė. 
Mes visi žinojome, kada koks 
nors kunigas, popas ar rabi
nas pakliūdavo į Čeką — buvo 
skelbiamas šūkis didžiulėmis 
raidėmis: “Religija opium dlia 
naroda” (religija yra liaudies 
opiumas). Jie buvo “vragi na
roda” (liaudies priešai). Juos 
šaudė be teismo, be tardymų. 
Tėvas kovojo už juos kaip liū
tas. Kartą sulaikė visą ešelo
ną 4000 žmonių stotyje, kol jų 
neišleido. Bet man įstrigo tas 
nepaprastas tėvo susijaudini
mas, kai jisai, atėjęs namo, 
papasakojo mums paprastais 
žodžiais: įsivaizduokite, ko
kioje desperacijoje jie turė
jo būti, jeigu vienas tų jaunų 
rabinų man, “gojui”, pabučia
vo ranką. Jo balsas sudrebėjo, 
barzdelė susitraukė, akyse pa
sirodė ašaros. Išėjo į kitą kam
barį, kad nematytume. Bet mes 
tai pamatėm ir kartu jaudino
mės. Paskui jisai dažnai var
todavo šią priemonę: jeigu jau 
niekas negelbsti, sulaikydavo 
ešaloną, laikydavo savaitę, 
jei reikėdavo 10 dienų. įvyk
davo skandalas — eidavo tele
gramos iš Kauno ir galų gale 
jis laimėdavo.

Gyvenant Lietuvoje ir besi
lankant provincijoj, apskri
ties valdyboj, miesto valdy

boj ar pašte, išgirdęs mano pa
vardę prieina man visai nepa
žįstamas asmuo ir klausia, ar 
aš esu prof. Mošinskio sūnus. 
Sužinojęs, kad taip, pareikš
davo, kad mano tėvas jį išgel
bėjo iš Čekos, iš tikros mir
ties, ir kviesdavo užeiti į jo 
namus. Panašiai būdavo ir 
žydų krautuvėse, kur savinin
kas vieną sykį net atsisakė 
priimti pinigus už perkamas 
prekes.

Taipogi ir Jurgis Baltrušai
tis Maskvoje anuo metu išgel
bėjo gyvybę daugeliui žmonių, 
bet niekad niekur neskaičiau, 
kad koks išgelbėtas asmuo iš 
Čekos apie tai būtų ką nors 
spaudoje parašęs.

Mokinio laiškas
Prieš kiek laiko atsirado 

Amerikoj iš Lietuvos atvykęs 
inžinierius Perecas. Sužino
jęs mano brolio adresą, parašė 
jam ilgą taisyklinga lietuvių 
kalba laišką apie mano tėvą. 
Gavęs kopiją, perskaičiau ir 
susijaudinau, kad po tiek me
tų (tėvas mirė 1955 m.) dar jį 
žmonės atsimena.

Tame laiške jisai rašo, 
kaip jis, jaunas inžinierius, 
baigęs Kauno politechnikumą, 
niekur negalėjo gauti vietos. 
Prasidėjo Sov. Sąjungoje anti
semitizmo banga. Niekur per 
ilgą laiką negavęs darbo, galų 
gale kreipėsi į Mošinskį, savo 
buvusį profesorių, klausda
mas, galbūt jisai žino kokį 
nors darbą. Tėvas suprato jo 
padėtį ir paskyrė jį savo asis
tentu. Išgelbėtas nuo persekio
jimo gavo gerą algą ir, be to, 
didelį prestižą, ateičiai. Jis 
rašo, kad per visą gyvenimą 
negali užmiršti to kilnaus ma
no tėvo pasielgimo ir norėjo 
bent jo sūnui tai išreikšti.

Buvo ir nepatenkintų
Yra ir kitaip galvojančių. 

Dar tėvui betarnaujant užsie
nyje (Ukrainoje ar jau patarė
ju prie Maskvos atstovybės) 
pasirodė “Lietuvos Žiniose” 
ilgiausias straipsnis, anoni
miškas, nukreiptas prieš mano 
tėvą. Nė vieno gero žodžio, 
vien priekaištai. Svarbiau
sias kaltinimas, kad “privežė 
pilną Lietuvą žydų”. Tėvas 
buvo labai pritrenktas, bet 
užsienio reikalų ministerija 
neleido jam veltis į laikraš
tinę polemiką. Po kelių dienų 
atėjo į mūsų butą keli asme
nys iš redakcijos, atsiprašė 
ir pareiškė, kad tas straips
nis pakliuvo per neapsižiūrė
jimą. Visi esą žino mano tėvo 
nuopelnus, ir redakcija atsi
prašydama tvirtino, kad tas 
straipsnis neatstovavo jų nuo
monei. Nebeatsimenu kuris iš 
tėvo draugų labai gerai pasa
kė: “Tamsta buvai Lietuvos 
valstybės atstovu, o ne kokios 
nors ten partijos. Jei būtum 
buvęs krikščionių demokratų 
atstovu, tai būtum išrinkęs 
gal katalikus, bet buvai vals
tybės atstovu, gelbėjai Lietu
vos piliečius, ir Tamstos są
žinė gali būti rami.”

Neužmirštas
1976 m. okupuotoje Lietu

voje, Kaune, buvo iškilmingai 
paminėta prof. Vytauto Mo
šinskio 100 metų gimimo su
kaktis. Kalbėjo jo mokiniai 
inžinieriai. Jo pavardė pami
nėta tritomėje sovietinėje 
enciklopedijoje, bet nepažy
mėta, kad jis buvo Lietuvos 
atstovu Ukrainoje. Daugiato
mėje sovietų enciklopedijoje 
jau parašyta, kad jis “buvo 
patarėju Maskvos atstovybė
je”, bet nutylėta jo tarnyba 
Ukrainoje kaip Lietuvos atsto
vo. Taip pat nieko nepasakyta 
apie jo išgelbėtus Lietuvos 
piliečius.

AfA 
STASIUI JAGĖLAI - 

netikėtai iškeliavus amžinybėn,
brolį JUOZĄ su šeima ir visus artimuosius giliai 

užjaučiame -

Br. Beržanskis
St. Eimutis

Z. Tu mos i e nė
L. G. Vyšniauskai

Dipl. inžinieriui
AfA 

ALFONSUI RIMUI
Čikagoje mirus, 

jo seserį ONUTĘ ir svainį KESTUTį KUDIRKAS, 
bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

N. J. Gudeliai K. O. Dalinda
A. J. Paršeliu  n ai F. V. Urbonai

J. Arštikaitis

PADĖKA
Staigiai ir netikėtai mirus mūsų mylimam sūnui

a. a. EUGENIJUI STARKUČIUI,
nuoširdžiai dėkojame: Prisikėlimo parapijos dvasiškiams už 
iškilmingas pamaldas ir palaidojimo apeigas; visiems giminėms, 
draugams už gražias gėles ir prisidėjusiems prie laidotuvių; 
Eugenijaus draugams, nešusiems karstą ir visiems pažįsta
miems, palydėjusiems į amžino poilsio vietą. Taip pat nuošir
dus ačiū mūsų pažįstamiems už aukas šv. Mišioms, “Tėviškės 
Žiburiams” ir užuojautas, pareikštas žodžiu bei spaudoje.
Tėvai — Konstancija ir Stasys Delmar ir Olivija

sesuo Birutė

Canabian Srt TE1 emeriais Ttb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

Atlieka įvairius kapų paminklų 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

^urniture£t&
APSTATYMASPILNAS NAIVIŲ

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

★
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokomos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Kvartetas “Harmonija” iš Niujorko, atlikęs koncertinę programą “Vilniaus” paviljone VVinnipege tautybių 
savaitės “Folklorama 83” dienomis. Iš kairės: PETRAS TUTINAS, vadovas VIKTORAS RALYS, BIRUTĖ RALY- 
TĖ-MALINAUSKIENĖ, ASTRA-VILIJA BUTKUTĖ. Trūksta pianisto MATO YATKAUSKO Ntr. E. Bugailiškio

Sudiev iškiliajam Lietuvos sūnui
1984 metų spalio 18 d. Klevelande palaidotas muzikas 

a.a. Alfonsas Mikulskis

Silpnėjimo ženklai ir stiprėjimo vaistai
Atsiliepiant į straipsnį “Nemesk kelio”, kuriame pajudintas Kanados Lietuvių Bendruomenės silpnėjimas

J. V. DANYS

Afrikoje buvo labai papli
tusi miegligės epidemija. Jos 
žymės, mieguistumas, nusil
pimas liesėjimas ir dažnai 
mirtis.

Būna ir dvasiniu miegligių. 
“Rinkiminę miegligę” pastebė
jo “TŽ” (nr. 38, p. 1) straipsny
je “Nemesk kelio”, kai Toronte 
labai mažas skaičius asmenų 
pareiškė norų kandidatuoti į 
KLB krašto tarybą. Bet mūsų 
lietuviškoje veikloje “mieg- 
ligė” reiškiasi silpnesne ar 
stipresne forma jau daugelį 
metų. Viena būdingų žymių — 
nėra balsavimų, pasitenkina
ma aklamacija atstovams iš
rinkti. Prieš trejus metus bal
savimai į krašto tarybą buvo 
tik 4-sė apylinkėse (iš 19): 
Toronte, Hamiltone, St. Catha
rines ir Windsore. Dvylikoje 
apylinkių pasiūlyti kandida
tai buvo aklamacijos būdu pa
tvirtinti atstovais į tarybą. 
Tarp jų buvo ir Montrealis, 
antroji didumu ir gausumu 
apylinkė, kur balsavimų ne
buvo jau bene dešimtmetis.

Skatinti balsavimus
“TŽ” straipsnyje pastebė

ta, kad kaikuriais atvejais pa
sitenkinama surasti tik tiek 
kandidatų, kiek paskirta atsto
vų, kad nereikėtų vargti su 
rinkimais. Deja, taip yra. Kai 
mažosiose apylinkėse gal dar 
iš dalies galima pateisinti 
aklamacijos būdą dėl nuoto
lių ir išlaidų, tai didžiosiose 
tai visai nepateisinama. Visiš
kai tikra, kad Toronte, Mont- 
realyje ir Hamiltone galima 
surasti daugiau kandidatų 
kaip kad nustatytas atstovų 
skaičius (būtent, 18, 10 ir 8).

Ar nereiktų įpareigoti rin
kimines komisijas surasti dau
giau kandidatų kaip nustaty
tas atstovų skaičius? Sakysi
me, didesnėse apylinkėse bent 
3-5 kandidatus daugiau. Taip 
pat praverstų didesnė ragini
mo akcija, kad nelauktų būti 
pakviestais, bet patys pasi
siūlytų. O gal reiktų panaikin
ti aklamacijos būdą ir pravesti 
balsavimus (už ar prieš), esant 
ir minimaliniam kandidatų 
skaičiui, kad būtų matoma, ar 
kandidatai turi pasitikėjimą?

Krašto ir apylinkių valdybos 
irgi yra paliestos “rinkiminės 
miegligės” epidemijos. Dabar
tinė valdyba yra vienintelė 
per paskutinius 12 metų (gal 
ir daugiau — nepatikrinta), 
kuri buvo rinkta: iš 12 kandi
datų išrinkti 8 valdybos nariai.

1976 ir 1977 m. suvažiavimo 
metu sudarytos nominacijos 
komisijos pajėgė surasti tik 
2-3 kandidatus į krašto valdy
bę. Reikėjo daryti 2-3 vai. per
traukas, kad valdybos būtų 
“sulipdytos”.

Pagal suvažiavimo nutari
mą 1980 m., nominacijų komi
sija pradėjo veikti apie tris 
mėnesius prieš suvažiavimą. 
Pirmiausia norėjo surasti pa
kankamai kandidatų Montrea- 
lyje, kur jau nuo 1965 m. ne
buvo krašto valdybos. Kaip to
je patarlėje, jie “kratėsi kaip 
velnias kryžiaus”. Panašiai 
buvo ir Toronte, kai buvo mė
ginama surasti kandidatą, su
tinkantį būti pirmininku. Ko
misija surado minimalinį kan
didatų skaičių — aštuonis (dau
giausia iš Hamiltono). Suvažia
vimo metu jų skaičius išaugo 
iki 12.

Nuolatinis tarybos ir kitų 
organų sudarymas aklamaci
jos būdu neigiamai atsilie
pia į Bendruomenės veiklą ir 
tuo pačiu į visą lietuvišką 
veiklą. Daug tokių atstovų 
atmestinai žiūri į savo parei
gas, neįsijungia į komisijas, 

į apylinkių veiklą, o dalis jų 
net nedalyvauja krašto tary
bos suvažiavimuose, nors jie 
būna tik kartą į metus.

Pagal dabartines suprastin
tas rinkimų taisykles, trys 
asmenys gali pasiūlyti visą 
kandidatų sąrašą. Nesant ki
tų kandidatų, jie aklamacija 
būtų išrinkti atstovais. To
kiu būdu energingų giminai
čių grupė arba ir grupė, aiš
kiai nusistačiusi prieš Bend
ruomenę bei lietuvišką veiklą 
išeivijoje, galėtų lengvai įei
ti į tarybą . . .

Nuosmukis?
Nors įvyksta tokių dalykų, 

kurie anksčiau nebuvo įmano
mi, kaip II Pasaulio Lietuvių 
Dienos, politiniai laimėjimai 
Vašingtone, Australijoje ir ki
tur, lietuviškos operos išlai
kymas ir pan., bet visdėlto 
daug galima kalbėti apie lie
tuviško gyvenimo silpnėjimą, 
kokybės prastėjimą — nuosmu
kį. Tai rodo mokyklos, spauda, 
chorai, ansambliai, parapijos, 
organizacijos, trūkumas spau
dos darbuotojų, kunigų, viso
kių veiklos darbininkų ir t.t.

Daug kas, keldami tas pro
blemas, kalba lyg būtų atsi
budę po žemės drebėjimo. Ne
atsižvelgiama, kad integraci
ja ir asimiliacija yra sociali
nis imigracijos reiškinys, kad 
nuosmukis paprastai yra evo
liucinis procesas. Šių dienų 
padėtis yra mūsų darbų, darbo 
metodų ir planavimo prieš 10, 
20 ar ir daugiau metų išdava.

Vienas pirmųjų trimitų, skel
biančių prasidedantį “kultūri
nį nuosmukį”, buvo 60 rašyto
jų, menininkų ir veikėjų atsi
šaukimas prieš 25 metus, bū
tent, 1958.VI.1. To atsišauki
mo perspėjimai tiko ir bendra
jai veiklai, kurioje tas silp
nėjimas prasidėjo maždaug 5- 
10 metų vėliau.

Tuo atsišaukimu norėtas iš
laikyti augštas kūrybos lygis, 
pasmerkta vienašališka (pa
remta partiškumu ar ideologi
niais principais) kritika, ku
ri, “demonstruodama savo pri
mityvų provinciališkumą su at
šiauriu partiškumu, atstumia 
gilesnio intereso jaunimą”. 
Ypač smerktas diletantizmas 
(paviršutiniškas supratimas, 
paviršutinės žinios), nes di
letantai, “reikšdamiesi spau
doje . . . visuomenėje, daro
si tariami autoritetai ir dėl 
to visuomenėje vyksta dez
orientacija, diletantai virsta 
piktais kenkėjais”.

Diletantizmas dabar stipriai 
reiškiasi mūsų veikloje ir 
spaudoje, ypač kad jau nete
kome daug gilesnės minties, 
dar Lietuvoje subrendusių 
asmenų veikėjų ir spaudos 
darbuotojų. Kultūriniai ir 
visuomeniniai renginiai ver
tinami paviršutiniškai, vy
rauja forma ir elementas, o ne 
turinys. Tai silpnėjimo ženk
las.

Perdaug laikomės formų ir 
programų, kurios yra sudary
tos prieš 20 metų. Jei rengi
nys yra įdomus vyresniesiems, 
bet nepatraukia jaunesniųjų, 
tai yra ženklas, kad atsilieka
me nuo laiko dvasios.

Veiklos susmulkėjimas
Lietuvių Bendruomenė yra 

labai decentralizuota organi
zacija ir dauguma esminio po
būdžio darbų atliekama paski
rų organizacijų arba KLB 
bendradarbiaujant su jomis. 
Susilpnėjus ryšiams tarp cent
ro ir periferijų (tai yra įvykę) 
ar pasireiškus vietinių vado
vų egoizmui, iškrypstama iš 
“bendrojo kelio į takelius”. 
Nors dažnai tie takeliai lyg 
ir veda į bendrąjį tikslą, bet 

pasidaro “šunkeliais”, kai gru
pės, draugijos, organizacijos 
ar fondų vadovams jų intere
sai jiems pasidaro svarbiausi 
visoje lietuviškoje veikloje. 
Perdėtais patriotiniais šū
kiais apie tėvynės meilę ir jos 
kančias norima kitus ne tik nu
stelbti, bet ir įtaigojama, 
kad neremiantieji jų siauro 
veikimo neremia ir veiklos 
dėl Lietuvos reikalų. Dvel
kia nenuoširdžia retorika.

Daug kur atskiri vienetai, 
draugijos ir pan. labai sėk
mingai paruošia įvairius ren
ginius, telkia lėšas, bet jų 
vadovai nerodo jokio noro įsi
jungti į visumos darbą, o pa
siėmę pareigas Bendruomenė
je pirmiausiai žiūri savo vie
neto reikalų ir net išnaudoja 
padėtį to vieneto interesams. 
Atrodo, laikas netoleruoti tų 
asmenų, kurie užėmę Bendruo
menės pareigūnų pozicijas pir
moje eilėje nekreipia dėme
sio į Bendruomenės reikalus.

Veiklos krypties keitimas
Kanadoje, atsisakius visuo

tinę organizaciją remti politi
nėmis partijomis, 1949 m. su
daryta KLB-LOK (Laikinasis 
Organizacinis Komitetas). Bet 
dar reikėjo trejų metų ir apie 
100 posėdžių bei užkulisinių 
derybų, kol 1952 m. buvo išrink
ta pirmoji krašto taryba ir val
dyba.

Keletas kieto partinio nu
siteikimo asmenų 1954.IH.5 su
darė 5 asmenų prezidiumą ir 
mėgino sukurti organizaciją, 
lygiagrečią Kanados Lietuvių 
Bendruomenei. Bet jų didokos 
pastangos nerado pritarimo ir 
po metų akcija nutilo.

Po 30 metų tylos matyti pa
stangos atgaivinti politines 
partijas ir jų įtakon jungti 
Bendruomenės veiklą. Tai tie 
patys anų laikų veikėjai, tik 
30 metų brandesnio, taigi, jau 
“auksinio” amžiaus, bet dar 
nespėję įgyvendinti senųjų 
savo ambicijų.

Normalus kelias būtų suda
ryti Kanados lietuvių politi
nių partijų sąjungą ir pradėti 
veikti panašiai, kaip ALTa 
Amerikoje. Tuo tarpu pasiren
kamas kitas kelias — stengia
masi įeiti ir kontroliuoti ne
politines organizacijas bei 
draugijas (ypač mažesnėse ko
lonijose), fondus, smarkiai 
reaguojama į diskusines pa
skaitas, kuriose pakritikuo-

(Nukelta į 9-tą psl.).

Jieškomi tėvai-globėjai: 
ilgos valandos, įtemptas darbas, 

gausus atpildas
k Būti tėvais-globėjais nėra lengva. Tai pilnalaikis darbas, trunkantis dvidešimt keturias valandas.

Dažnai apviliantis, visuoment reikalaujantis kantrybės, energijos ir meilės. Ir visdėlto, nepaisant visų 
IB sunkumų, tūkstančiai žmonių kasmet priima augintinius į savo namus. Vieni jų yra vaikai, kiti — 

paaugliai. Kaikurie jų turi specialių fizinių ir jausminių problemų. Tačiau visi turi vieną bendrą 
bruožą, būtent, jaučia reikalą pastovios bei saugios vietos, kad galėtų išgyventi sunkų savo 

F gyvenimo laikotarpį ir pasiruošti grįžimui į savo šeimas. Juk yra tikras džiaugsmas dalintis su 
vaiku arba jaunuoliu kaikuriomis gėrybėmis, kuriomis jus apdovanojo gyvenimas.

Būdami socialinių darbuotojų bei kitų profesijonalų bendradarbiais, pagelbėsite augintiniams 
ir jų tėvams kaip tik tada, kai jie tos pagalbos yra labiausiai reikalingi. Tai bus kartu pagalba ir sau, 

padedanti bręsti bei augti kaip asmenybei.
Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tapti tėvais-globėjais, kreipkitės į vietines organizacijas — 

"Children's Aid Society” arba “Family and 
Children’s Services”.

Tai nelengvas uždavinys. Mažai tėra 
darbų, kurie iš asmens reikalautų daugiau 
pastangų, bet dar mažiau yra tokių darbų, 
kurių atpildas būtų didesnis.

Ministry of Community 
and Social Services 

©Ontario 
Frank Drea, Minister 

William Davis. Premier

A. RINKŪNAS

Š. m. spalio 14 d. netekome 
vienos gražiausių Lietuvos 
laukų gėlės — kompozitoriaus, 
Čiurlionio ansamblio įsteigė
jo, nepailstamo dirigento, mo
kytojo, šaulio, partizano, 
vieno iš paskutiniųjų Gedi
mino ordino kavalierių — mu
ziko Alfonso Mikulskio. Šir
dimi gyvenęs, nuo širdies smū
gio ir mirė Klevelande.

Velionies gyvenimą galima 
būtų paskirstyti į tris dalis: 
1. augimą, brendimą ir savęs 
jieškojimą tėviškėje bei ša
lia jos, 2. muzikinį darbą Lie
tuvoje, 3. muzikinio darbo tą
są išeivijoje.

Mokslo keliu
Buvo gimęs 1909 m. Daglienų 

k., Pušaloto vis., Panevėžio 
aps. (LE XVIII t.), labai gra
žiose Lietuvos apylinkėse, ap
suptose ežerėlių ir paslaptin
gų kalnelių. Toji Lietuvos že
mės aplinkos mistika, nema
žiau mistiškos mamytės žodžio 
sustiprinta, nuo mažens įėjo 
į Alfonsiuko kūną ir kraują ir 
atvedė jį vėliau į jieškojimą 
mistinės mūsų tautos dvasios, 
slypinčios liaudies dainose. 
Tą dvasią jam pavyko mūsų se
nosiose dainose rasti ir api
pavidalinti šių dienų muzikos 
rėmuose. Net religinėje muzi
koje, pvz. jo lietuviškose Mi
šiose vis girdi savo krašto 
motyvus.

Baigęs Joniškėlio vidurinę 
mokyklą, įstojo į Klaipėdos 
muzikos mokyklą, o iš čia — į 
Kauno muzikos konservatori
ją. Kompoziciją studijavo 
pas J. Gruodį, dirigavimą — 
pas J. Kačinską. Pagrindine 
savo šaka jis visdėlto buvo 
pasirinkęs violončelę. Pirma
sis jo profesinis darbas ir 
buvo violončelės muziko, gro
jančio valstybiniame radio
fone ir operos orkestre.

Jo dvasios polėkiai tačiau 
buvo žymiai platesni, negu 
vieno instrumento, nors ir la
bai gero, valdytojo. Jį traukė 
kompozicija ir dirigavimas. 
Tad jau 1930 m. sudarė radio
fono vyrų oktetą, kuris pra
dėjo dainuoti Kauno radiofo
ne. Po metų tas oktetas išau
go į “Nemuno” vyrų chorą, ku
ris iš radiofono perėjo ir į 
gastroles, muziko Mikulskio 
vadovaujamas.

Klaipėdos krašte
Antrasis jo gyvenimo laiko

tarpis prasidėjo Klaipėdoje, 
kurioje išbuvo 12 metų. Klai
pėdos krašto Giedotojų Drau
gijos pakviestas, jis išplaukė 
į plačius lietuviškos muzikos 
vandenis kaip centrinio choro 
Klaipėdoje dirigentas, dainų 
švenčių ir daugelio renginių 
organizatorius. Buvo pagrin
dinis dirigentas Mažosios Lie
tuvos dainų šventėse 1933 ir 
1938 m., rengė mažąsias dainų 
šventes įvairiose Klaipėdos 
krašto vietovėse, iš kurių gar
siausios buvo prie Rambyno 
kalno, Jankų tėviškėje. 1938 
m. visos Lietuvos dainų šven
tėje A. Mikulskio Klaipėdos 
krašto vyrų choras laimėjo 
pirmą vietą.

Klaipėdos choro laikotarpiu 
jis susipažino su viena iš dai
nininkių, uosto valdybos tar

nautoja Ona Mozoliauskaite, 
kurią ir vedė. Tai buvo laimin
gas pasirinkimas, nes Onutė 
(kaip mes ją vadindavome) da
linosi su Alfonsu Lietuvos kal
nelių dvasia, perkeldama ją į 
kanklių muziką. Už tos muzi
kos atgaivinimą visoje Lietu
voje respublikos prezidento 
A. Smetonos aktu A. Mikulskis 
buvo apdovanotas didžiuoju 
mūsų kultūrininkų žymeniu — 
Gedimino ordinu.

Geras dirigentas paprastai 
turi būti ir geras mokytojas. 
Jis dirbo Klaipėdos prekybos 
institute ir pedagoginiame 
institute, taip pat dėstė violon
čelę ir Klaipėdos konserva
torijoje.

Lietuvos sostinėje
Lietuvai netekus Klaipėdos 

krašto, A. Mikulskis atsidūrė 
Vilniuje. Ir čia jis buvo cho
rų bei koncertų organizato
rius. Didžiausias to laikotar
pio darbas buvo įsteigimas 
Čiurlionio ansamblio, kuris 
jungė dainininkus, liaudies 
instrumentų muzikantus ir 
tautinių šokių šokėjus. Tai 
įvyko 1940 m. Nuo to laiko iki 
pat savo mirties, t.y. per 43 
metus, A. Mikulskis buvo to 
ansamblio dirigentu.

Čiurlioniečiai Lietuvos oku
pacijų metu buvo sudarę to
kią glaudžią šeimą, kad, ne
laimei ištikus Lietuvą, jie kar
tu išvažiavo pradžioje į Aus
triją ir Vokietiją, o vėliau 
į JAV-bes.

Vokietijoje ir Amerikoje
Per kelerius metus Vokieti

joje čiurlioniečiai mums vi
siems buvo kaip Lietuvos lau
kų dvelkimas, nupūtęs nuo 
mūsų veidų ašaras ir gaivi
nąs tikėjimą į šviesesnę tau
tos ateitį. Išaugęs į stiprų 
muzikinį vienetą jau ir Euro
pos mastu, Čiurlionio ansamb
lis buvo kviečiamas koncertuo
ti ir europinio garso centruo
se. Tuos koncertus dažnai glo
bojo prancūzų okupacinės zo
nos vyr. vadas gen. De Lattre 
de Tassingny.

Apie A. Mikulskio muzikinę 
ir visuomeninę veiklą JAV-se 
visi jau žinome, tad neberei
kia kartoti. Ir čia jo ansamb
lis buvo laikomas pirmaeiliu 
ne tik mūsų, bet ir didžiųjų 
kitataučių tarpe, kurie rėmė 
ir jų gastroles į užsienius. 
Didžiosios šio kontinento sa
lės jiems buvo atviros.

Palūžo didžioji Lietuvos 
laukų gėlė fiziškai, bet išli
ko jo dvasinis lobis. Tik dalis 
jo kompozicijų yra įamžinta 
plokštelėse ir paskelbtuose 
gaidų leidiniuose. Onos Mi
kulskienės globoje liko kom
pozicijų rinkinys, apimąs apie 
500 įvairių kūrinių.

Laidotuvėse
Didingos buvo žymiojo 

Lietuvos sūnaus laidotuvės. 
Apeigose visą laiką dalyva
vo Klevelando Nuolatinės Ma
rijos Pagalbos parapijos kle
bonas kun. Kijauskas, SJ, Šv. 
Jurgio par. klebonas kun. J. 
Bacevičius, kun. T. Žiūraitis, 
OP, Detroito Šv. Antano par. 
klebonas kun. A. Babonas. 
Taip pat visur dalyvavo ir 
Čiurlionio ansamblis. Pamal
dų metu šalia čiurlioniečių
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A. a. ALFONSAS MIKULSKIS, žymusis lietuvių muzikas-cliorvedys

giedojo solistai — Petronie
nė, Stempužienė ir V. Verikai- 
tis. Prie karsto garbės sargy
bą ėjo čiurlionietės ir šauliai.

Sekmadienį p. Jokūbaičio 
laidotuvių namuose karstas 
buvo atidaras lankytojams, 
kur praėjo nemažai tautiečių. 
Antradienį vakare įvyko iš
kilmingas atsisveikinimas 
šventovėje ir parapijos sa
lėje. Kalbėtojų buvo tiek daug, 
kad atsisveikinimas truko be
veik porą valandų. Kalbėjo 
(eilės tvarka): “Dainavos” an
samblio — J. Paštukas, Toron
to chorų — Prisikėlimo par., 
Lietuvos Kankinių par., “Aro”, 
“Gintaro” ir sol. G. Čapkaus- 
kienės vardu — V. Verikaitis, 
PLB — M. Lenkauskienė, JAV 
LB — dr. A. Butkus, BALFo — 
O. Jokūbaitienė, Klevelando 
“Žaibo” atstovas, Klevelando 
Lietuvių Namų, ALTos atsto
vė, šaulių c.v. — Br. Nainys, 
Klevelando pensininkų klu
bas, VLIKo ir Liet. Skautų Są
jungos — V. Jokūbaitis, JAV 

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

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

Chicago, Illinois 60636, USA

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

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

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

LB kultūros taryba, Klevelan
do “Vaidilos” teatras, Liet. 
Žurnalistų Sąjunga (B. Juo
delis), ramovėnų choras, JAV 
LB Klevelando apylinkės var
du S. Lenkauskaitė, Klevelan
do abiejų parapijų chorai, 
skautų vienetas “Budėk”, S. 
Butkaus šaulių kuopa, Vil
niaus Krašto Liet. Sąjunga, 
kariai veteranai, Tautinė Są
junga, birutiečių Klevelando 
skyrius. Raštu užuojutos žodį 
pareiškė Lietuvos diplomati
jos vardu min. St. Bačkis ir J. 
Lenkaitis, buv. Valstybinės 
Filharmonijos Vilniuje direk
torius.

Baigiamąjį žodį giminių var
du tarė iš Toronto atvykęs A. 
Rinkūnas. Visoms iškilmėms 
vadovavo Čiurlionio ansamb
lio pirm. V. Plečkaitis. An
samblis prisidėjo ir prie iš
laidų padengimo, visus pavai
šindamas pietumis Lietuvių 
Namuose. Velionies palaikai 
laikomi Visų Sielų kapinių 
mauzolėjuje.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
PAGROBĖ ČIGONIUKĄ

Liūdną čigoniuko Aleksandro 
Kviko pagrobimo istoriją “Kom
jaunimo Tiesos” rugsėjo 30 d. 
laidoje atskleidžia Rima Kriš
čiūnaitė ir Augustinas Mačiu
lis. Vaiko dingimą prieš pusme
tį paskelbė Vilniuje leidžiamos 
“Vakarinės Naujienos” ir televi
zijos programa “Panorama”. Či
goniuko motina Valentina Kvik, 
gyvenanti Kirtimuose, pranešė 
milicijai, kad ją aplankė kaž
kokia M. Gorkio kino studijos 
režisorė, vaiko jieškojusi fil
mui. Aleksandrui tada buvo ket
virti metukai amžiaus. Nežino
moji “režisorė” pasirašė liudi
jimą, užstatu net ir laikrodį 
“Mečta” paliko, o paskui dingo 
su vaiku Vilniaus gatvėse. Tik 
po gero pusmečio buvo išaiškin
ta, kad ta filmų “režisorė” yra 
Birutė Stelmokaitė, gimusi Kai
šiadorių rajone, baigusi viduri
nę mokyklą, sukčiavusi keliose 
darbovietėse ir pagaliau išva
žiavusi Maskvon. Ten ji susipa
žino su Liudmila Kikvadze, pa
žadėjusia tūkstantį rublių už 
tamsiaplaukį juodaakį 1,5-2,5 
metų berniuką. Iš Vilniaus at
vežtą Aleksandrą L. Kikvadzė 
pavadino Romazu, pasan įsirašė 
kaip savo sūnų. Esą ji norėjo at
keršyti Gruzijos pataisos darbų 
kolonijoje bausmę atliekančiam 
antrajam savo vyrui. Jam paro
dydavo tik pasą, bet neleisdavo 
susitikti su tariamu jųdviejų 
sūnumi. Pagrobtas čigoniukas 
Aleksandras Kvikas buvo suras
tas L. Kikvadzės bute. Ten su
imta ir B. Stelmokaitė, įtaria
ma vaiko pagrobimu. Vilniaus 
teisme ta jauna 24 metų amžiaus 
mergina susilaukė atitinkamos 
bausmės už mažamečio vaiko pa
grobimą.

MEŠKERIOJANČIUS ŠEIMOS
J. Savickas “Valstiečių Laik

raščio” rugsėjo 20 d. laidoje pra
šneko apie meškeriotojų šei
moms daromą skriaudą. Rašinį 
pradeda apie vyrą, “prisieku
sį” meškeriotoją, kuris kiek
vieną savaitgalį skuba prie van
denų. Vasarą prie jo prisijung
ti išsiprašo ir žmona su vaikais: 
“Ir štai visa šeima prie ežero. 
Paaugliai taip pat mėgsta už
mesti meškerę, paspoksoti į plū- 
dę, bet...” Vidaus vandenų 
taisyklės reikalauja, kad kiek
vienas meškeriotojas turėtų žve
jo bilietą. Tokiai šeimai reikė
tų kelių bilietų, tektų su'vaikais 
vaikščioti pas fotografą, į žvejų 
draugiją, išleisti nemažai rub
lių. Tad dėl retkarčiais įvyks
tančio šeimyninio meškeriojimo 
tokių žygių imtis nesiryžtama: 
“Štai visi porai valandų ar kol 
pabosta sumerkia meškeres. Bet 
žmona vis žvalgosi į šalis. Anoks 
čia prasižengimas, bet jeigu už
eitų gamtosaugos inspektorius, 
tektų aiškinti, įtikinėti, kad ne
si brakonierius. Gal ir atsikal
bėtų, bet poilsis jau sugadin
tas ...” J. Savickas siūlo pakeis
ti mėgėjiškos žūklės taisykles, 
kad tokioms šeimoms užtektų tė
vo bilieto, o motinai ir nepilna
mečiams vaikams meškerioti 
būtų leista be papildomų bilie
tų, jeigu meškeriojimas atlieka
mas kartu ir toje pačioje vieto
je. J. Savicko pasiūlymas prime
na senus laikus nepriklausomo

je Lietuvoje, kai mes meškerio
davome būdami vaikais, paaug
liais ir jaunuoliais be jokių bi
lietų. Nei ežeruose, nei upėse 
tada netrūko žuvų, nebuvo reika
lingi gamtosaugos inspektoriai.

"RUGELIS” ŠANČIUOSE
Šančių gyventojams atidary

ta erdvi maisto gaminių par
duotuvė “Rugelis”, turinti ir 
reikalingiausių buities prekių 
skyrių, teikianti įvairias pa
pildomas paslaugas. Dailinin
kai apipavidalino “Rugelio” 
vitrinas, prekybos sales. Kaune 
dabar yra 158 maisto gaminių 
parduotuvės. Gyventojų pato
gumui jos atidarytos daugelyje 
nuošalių Vilijampolės, Alekso
to, Panemunės, Petrašiūnų, 
Augštųjų Šančių gatvelių.

AKINIU PROBLEMOS
Nepakankamą gyventojų ap

rūpinimą akiniais atskleidžia 
Sovietų Sąjungos ministerių ta
rybos padarytas nutarimas, pa
skelbtas “Tiesoje” rugsėjo 9 d.: 
“.. .Taryba įpareigojo Medici
nos pramonės ministeriją užtik
rinti, kad jau šiais metais būtų 
virš plano pagaminta 500.000 
akinių apsodų, jų gamybą 1985 
m. padidinti iki 28 milijonų, o 
bifokalinių linzių gamybą 1985 
m. padidinti ne mažiau kaip du 
kartus lyginant su 1983 m., iš
plėsti 1985 m. akinių linzių ga
mybos pajėgumus, kad jų būtų 
galima pagaminti maždaug 100 
milijonų per metus”. Esą lig šiol 
net kelios ministerijos nevykdė 
planų, nesiėmė priemonių pa
tenkinti gyventojų poreikių aki
niams.

PROPAGANDISTŲ SĄSKRYDIS
Rugsėjo 22 d. respublikinis 

propagandistų sąskrydis buvo 
surengtas Kaune. Propagandis
tais yra laikomi kompartijos 
miestų bei rajonų komitetų se
kretoriai, propagandos ir agi
tacijos skyrių, politinio švie
timo kabinetų vedėjai, parti
nio mokymo metodinių tarybų 
pirmininkai, ideologinių įstai
gų bei organizacijų vadovai, 
spaudos, radijo ir televizijos 
darbuotojai. Naujausias inst
rukcijas iš Maskvos jiems per
davė I sekr. P. Griškevičius, le
nininius garbės raštus ir stalo 
medalius propagandos žymū
nams įteikė sekr. L. Šepetys. 
Kaikurias sąskrydžio temas at
skleidžia “Komjaunimo Tiesos” 
182 nr. paskelbtas pranešimas: 
“Politinio ir ekonominio moky
mo sistema, pažymėta sąskrydy
je, turi labiau pasitarnauti jau
nimo idėjiniam bei doroviniam 
auklėjimui, jo marksistinės-le
nininės pasaulėžiūros formavi
mui. Čia būtina plačiau panau
doti partijos, karo ir darbo ve
teranų patirtį..Propagan
dai tarnauja vadinamieji liau
dies universitetai su savo vi
suomeninės-politinės krypties 
fakultetais. Tokioje veikloje 
betgi esama spragų: “Tačiau pa
daryta ne viskas. Ignalinos, Kai
šiadorių, Kapsuko, Prienų, Ša
kių, Šilutės rajonuose nėra tau
tų draugystės'fakultetų. Nepa
kankamas dėmesys moksliniam 
ateizmui skiriamas Kelmės, Šir
vintų, Tauragės, Trakų, Zarasų 
rajonuose . .V. Kst.

i Hamiltono “Aukuras” kviečia visus į premjerą 
Petro Uaičiūno keturių veiksmų dramą

“Tėviškėspastogėje”
š.m. lapkričio 4, penktadienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centro salėje

Režisuoja E. Kudabienė
Aktoriai: K. Bungarda, A. Stasevičius, M. Kalvaitienė, K. Kalvaitis, 
E. Labuckas, I. Kudabaitė, O. Stanevičiūtė, A. Lukavičius ir K. Mikšys. 
Grimuotojas — S. Ilgūnas Bilietų kaina: $4.00, pensininkams, studentams — $2.50 

Visus dalyvauti kviečia rengėjas — “Aukuras”

Hamiltono Jaunimo Centre, 48Dundurnst.n., 
,aPkr'č'° 19, šeštadienį, 7 v.v., rengiamas

Lietuvos kariuomenės atsteigimo

MINĖJIMAS
Programoje: kun. d r. Pr. Gaidos paskaita, Toronto vyrų choras "Aras”, diriguojamas 
muz. V. Verikaičio, akomp. muz. J. Govėdo. Pranešėja — Liuda Stungevičienė. 
Šokiams gros J. Vaičiaus orkestras. Šiltas maistas, [vairių gėrimų baras, turtinga loterija. 
įėjimas - $5.00 asmeniui, studentams - $4.00.

Lapkričio 20, sekmadienį, 10.30 v.r., Aušros Vartų šventovėje pamaldos.
Visos Hamiltono organizacijos prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.

Rengėjas — DLK Algirdo šaulių kuopa

© LIETUVIAI PASAULYJE

Simon’s
Travel

kviečia JA V ir 
Kanados lietuvius

Hamilton, Ontario
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 5, 

Šalpos Fondo komitetas kviečia 
visus į pirmąjį šio rudens paren
gimą, kurio programą atliks To
ronto jaunimo ansamblis “Atža
lynas”, vad. L. Zenkevičiūtės- 
Pacevičienės. Po programos — 
smagūs šokiai. Savo gausiu dalyva
vimu paremsite šalpos darbą. J. P.

“TALKA” rugsėjo mėn. pasiekė 
$18.066.003 balansą, per metus 
laiko paaugdamas per 3 mil. dol. 
Kitose balanso pozicijose irgi bu
vo pasiektas žymus padidėjimas. 
Dabar narių Šerai sudaro $10.215, 
čekių sąskaitos $835.322, taupo
mosios sąskaitos (savings) $5.223.- 
123, terminuoti indėliai 1 m. ir 3 m. 
$3.565.000, trumpo termino 90 d. 
indėliai $3.679.000, taupymo są
skaitos su kasdien priskaičiuoja- 
mom palūkanom $379.073, regist
ruotas pensijų taupymo planas 
$3.610.218; pelnas $122.563.

Kredito komisija vasaros mė
nesiais leido išduoti daugiau nau
jų paskolų, nes pareikalavimas 
kiek padidėjo. Leistą išduoti nau
jų paskolų liepos mėn. $284.925, 
rugpjūčio mėn. $447.100 ir rugsė
jo mėn. $337.600. Dabar nariams 
išduotos paskolos sudaro 53,9% 
viso “Talkos” kapitalo, o kitur in
vestuoti pinigai sudaro 42,2%. 
“Talka” dabar turi 2044 narius ir 
452 skolininkus.

Prie šiemetinio “Talkos” gero 
augimo prisidėjo laikomos pasto
vios žymiai augštesnės negu ban
kų ir kitų finansinių institucijų 
mokamos palūkanos už narių in
dėlius įvairiose sąskaitose. Be
veik per ištisus metus su labai 
mažais pakeitimais nariams moka
ma: už čekių sąskaitas su nemoka
mu čekių rašymu 6%, taupymo są
skaitas 7,5%, taupymo sąskaitą su 
kasdien prirašomom palūkanom 
7%, terminuotus indėliuis 1 m. 9,5% 
ir 3 m. — 10%, trumpo termino 90 
d. indėliuis 9%, registruotą pen-

(Nukelta į 9-tą psl.).

Delhi-Tillsonburg, Ontario 

Lietuvos kariuomenės atsteigimo 

» MINĖJIMAS
lapkričio 19, šeštadienį, 6.30 v.v., 

Delhi lenkų salėje (234 Main Street).
Programoje: žuvusių pagerbimas, paskaita, 

Londono choras “Pašvaistė". 
Bus muzika, bufetas, užkandžiai ir kita. 

Visi kviečiami dalyvauti. Šaulių kuopos valdyba

ik’G' i v.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ <4T AI 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-rugpjūčib mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ........... .... 6% nekiln. turto pask. ...........  1
santaupas ..................... .. 7‘/?% asmenines paskolas.... 12
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas................ .... 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... . 9’/2% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.......... ... 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo......... . 91/«% dydį iki S2.000.
90 dienų indėlius........... .... 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

keliauti į LIETUVĄ kartu!!!
13 dienų su giminėmis

Spalio 6 Gruodžio 19
Skelbiamos išvykimo datos.

Visos kelionės lydimos patyrusių palydovų
* * *

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
, Nuperkama 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)

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

JA Valstybės
Bendrieji lietuvių katalikų 

reikalai buvo aptarti Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Bendrijos val
dybos posėdyje Čikagoje rugsėjo 
30 d. Jame paaiškėjo, kad šieme
tinė $500 visuomenininko premi
ja paskirta dr. Kajetonui Čegins
kui V. Vokietijoje. Sekančiais 
metais bus premijuojamas JAV 
gyvenantis visuomenininkas. 
Šių premijų mecenatas — kun. 
dr. J. Prunskis. Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakčiai skir
ta S. Sužiedėlio studija jau yra 
parašyta ir išversta į anglų kal
bą. Ispanų kalba bus pakartoti
nai išleista dr. V. Dambravos 
knyga, pasirodžiusi Venecuelo- 
je. S. Sužiedėlio studiją planuo
jama išversti į prancūzų ir italų 
kalbas. Kitą studiją apie šv. Ka
zimierą ruošia Romoje gyvenan
tis kun. prof. dr. P. Rabikaus
kas, pasinaudodamas Vatikane 
rastais dokumentais. Spaustu
vei jau atiduota dr. A. Šešplau- 
kio sudaryta lietuvių rašytojų 
antologija apie šv. Kazimierą. 
Lietuvių Istorijos Draugija iš
leis specialų “Tautos Praeities” 
ifumerį, skirtą šv. Kazimiero gy
venimui bei jo mirties sukakčiai. 
Su pagrindinu jos minėjimu Ro
moje bus susietas PLKB atstovų 
suvažiavimas naujai valdybai iš
rinkti. Laukiama atitinkamo at
stovų skaičiaus iš įvairių kraš
tų. Posėdyje taipgi svarstyta 
mintis leisti laikraštį anglų kal
ba “The Lithuanian Observer”.

Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje turi ir suaugu
siems skirtus kursus. Šį semest
rą inž. R. Žemaitaitis skaitys 
paskaitą apie istorinę geografi
ją, kun. J. Vaišnys, SJ — apie 
kalbos kultūrą, prof. K. Ėringis 
— apie ekosocialinę Lietuvos 
raidą XX š. tėkmėje.

Šiemetinis VLIKo seimas — 
lapkričio 12-13 d.d. Lietuvių 
Kultūros Centre Southfield prie 
Detroito. Jo ruoša rūpinasi Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga, 
VLIKe atstovaujanti R. Lietu
vos Rezistenciniam Sąjūdžiui. 
Rengėjų komitetan yra įjungti 
Detroite gyvenantys centro val
dybos nariai su jos pirm. A. Mi
siūnu. Seimas yra sukaktuvinis, 
nes VLIKas šiemet mini savo 
veiklos keturiasdešimtmetį. 
Seimas bus pradėtas lapkričio 
11 d. atstovų susipažinimo 
vakaru. Oficialus jo atidary
mas įvyks lapkričio 12 d., 9 
v.r. Vakaras bus skirtas pobū
viui su menine programa, ku
rią atliks sol. D. Petronienė, 
tautinių šokių grupė “Audinys” 
ir sesutės Butkūnaitės.

Federacinis teisėjas D. Debe- 
voise Newarke, N.J., išteisino 
Juozą Kungį, OSI agentūros ap
kaltintą 2.000 žydų nužudymu vo- 
kiečių-sovietų karo pradžioje 
1941 m. vasarą. Šiuo teismu bu
vo siekiama iš jo atimti JAV pi
lietybę. Pasak teisėjo D. Debe- 
voise, kaltinamoji medžiaga, pa
rūpinta su Sovietų Sąjungos 
talka, yra nepatikima. Jai 
panaudojamos vaizdajuostės su 
R. Europoje gyvenančių liudi
ninkų pareiškimais. Esą kyla 
įtarimas, kad tokiais kaltini
mais Sovietų Sąjunga nori atsi
skaityti su iš Baltijos valsty
bių pasitraukusiais gyvento
jais, sustiprinti savo įtaką iš
eivijai. Jis pacitavo į JAV 
pabėgusio KGB pareigūno pa
reiškimą, kad išeiviai iš tų 
sričių propagandos tikslu 
apšaukiami karo nusikaltėliais 
ir vokiečių talkininkais. Pvz. 
J. Kungiui buvo mestas kalti
nimas, kad 1941 m. vasarą jis 
vadovavo sukilėlių grupei Kė
dainiuose, kad jo grupė padėjo 
naciams šaudyti žydus, juos at
varydama prie duobės. J. Kun- 
gys į JAV atvyko 1948 m. ba
landžio 28 d. iš V. Vokietijos 
su ten išduota viza. Teisėjas 
D. Debevoise nutraukė jo bylą 
JAV pilietybei atšaukti dėl 
nepakankamų įrodymų.

Brazilija
Šv. Kazimiero parapijos salė

je Sao Paulo mieste rugsėjo 
29 d. įvyko pirmas posėdis komi
teto, kuris rūpinasi šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
ties minėjimais Brazilijoje. 
Kun. Pr. Gavėnas, SDB, posė
džio dalyvius pirmiausia supa
žindino su centrinio komiteto 
jau suplanuotais sukakties 
renginiais Romoje, JAV ir Ka
nadoje. Pačioje Brazilijoje 
šiuo metu tėra numatytos pa
maldos Sao Paulo katedroje, 
kur jas 1984 m. kovo 4 d. laikys 
Sao Paulo kardinolas. Galvo
jama apie viešą minėjimą lie
tuviams ir vietiniams gyvento
jams, informaciją tradicinėje 
Brazilijos ateivių parodoje. 
Svarbus esąs ir parašų rinki
mas peticijai, kad okupantai 
Vilniuje grąžintų tikintiesiems 
Šv. Kazimiero šventovę, kuri

dabar yra išniekinta ir pavers
ta ateizmo muzėjumi.

Argentina
Tautos šventę Buenos Aires 

lietuviai paminėjo rugsėjo 11 
d. Lietuvai skirtas Mišias Auš
ros Vartų šventovėje laikė ir 
šiai progai skirtą pamokslą 
pasakė kun. A. Steigvilas, MIC. 
Giedojo A. Mikučionio vadovau
jamas Šv. Cecilijos choras. Pa
maldose su vėliavomis dalyvavo 
Lietuvių Centro ir SLA jauni
mas. Žuvusieji už Lietuvos lais
vę buvo prisiminti prie lietu
viško kryžiaus parapijos sode
lyje. Gėlių puokštėmis kryžių 
papuošė ALOST pirm. A. Ka
minskas ir Jaunimo Sąjungos 
pirm. G. Morkūnaitė. Atitinka
mą žodį tarė Z. Juknevičius ir 
G. Morkūnaitė. Vadovaujant 
kun. A. Steigvilui, buvo pasi
melsta, sugiedotas “Viešpaties 
angelas”. Mokyklos klasėje pra
nešimus apie PLB seimą Čika
goje padarė L. Stankevičius, 
J. Mičiūdas ir Z. Juknevičius. 
Apie ruošimąsi jaunimo kongre
sui kalbėjo pirm. G. Morkūnai
tė, apie jo įspūdžius — A. Mi- 
kučionytė, apie stovyklą — M. 
Kuncienė ir A. Daugirdaitė- 
Spreafico, apie studijų dienas 
— I. Simanauskaitė, ekskursi
jas — N. Ruplėnas.

Adriana .Jocytė, žymioji Ar
gentinos lietuvių dainininkė 
ir gitariste, iš koncertinės 
išvykos pažįstama ir JAV bei 
Kanados lietuviams, spalio 8 d. 
ištekėjo už Walter Cervetti. Jų 
santuoka palaiminta Švč. Sakra
mento bazilikoje Buenos Aires 
mieste.

Australija
Šv. Kazimiero 500 metų sukak

tis Sydnėjuje dėl susidėjusių 
aplinkybių bus paminėta š. m. 
lapkričio 6 d. Rengėjų komiteto 
pranešimu, minėjimas bus pra
dėtas iškilmingomis pamaldo
mis Lidkombėje, Šv. Joakimo 
šventovėje. Jose dalyvaus Va
tikano pronuncijus Australi
jai arkiv. Luigi Barbarito, ka
talikų imigracijos N.S.W. valsti
joje direktorius kun. P. Zadro 
bei kiti dvasiškiai. Mišias atna
šaus mons. P. Butkus, giedos 
“Dainos” choras. Visos Sydnė- 
jaus lietuvių organizacijos da
lyvaus su vėliavomis. Oficialio
ji dalis tuoj po pamaldų įvyks 
tos parapijos salėje. Jon yra 
įjungta paskaita anglų kalba ir 
meninė programa. Bus ir bendri 
pietūs, kuriuose dalyvaus arkiv. 
L. Barbarito bei kiti kitataučiai 
svečiai.

Britanija
Lietuvių Sodybą lig šiol laiki

nai tvarkė Zigmas ir Veronika 
Jurai. Pusantrų metų laikotar
pyje jų pastangų dėka buvo pa
gerinta aplinka, atgaivintas ant
ras ežerėlis, pertvarkyti kaiku- 
rie lauko pastatai. Juos dabar 
pakeitė nuolatinis Lietuvių So
dybos vedėjas Vytautas Andruš- 
kevičius su žmona Carol. Jis yra 
buvusio DBL Sąjungos Stoke-on- 
Trent skyriaus pirm. V. Andruš- 
kevičiaus sūnus.

A. a. Vladas Strašinskas, gi
męs Kaune 1897 m. spalio 9 d., 
mirė Leamingtone š.m. rugsėjo 
26 d. Leamingtonan jis atvyko iš 
V. Vokietijos 1947 m. su žmona 
Antanina ir dviem sūnumis. Tre
čiasis buvo likęs okupuotoje 
Lietuvoje. Velionis skaudžiai 
pergyveno tragišką savo vyr. 
sūnaus žuvimą išeivijoje ir Lie
tuvoje likusio sūnaus tragišką 
mirtį automobilio nelaimėje. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
S. Matulis, MIC, vietinėse ka
pinėse. Dėl ligos laidotuvėse 
negalėjo dalyvauti velionies 
našlė Antanina. Laidotuvių da
lyviams užkandžius lenkų klu
be parūpino sūnus Henrikas su 
šeima.

Vokietija
A.a. prel. dr. Jonas Aviža, il

gametis lietuvių sielovados
vadovas Vokietijoje, staiga
mirė Muenchene spalio 17 d. ry
tą. Velionis buvo gimęs 1913 m. 
lapkričio 8 d. Žemaitkiemio 
vis., Ukmergės aps. Mokėsi Uk
mergės gimnazijoje, Kauno uni
versitete ir Romoje, kur gavo 
krikščioniškos archeologijos 
daktaro laipsnį. Kunigu įšven
tintas 1935 m. birželio 11 d. 
Lietuvoje jam teko būti Kauno 
kunigų seminarijos prefektu, ' 
arkiv. J. Skvirecko sekretoriu
mi. Pokarinėje V. Vokietijoje 
daugiausia dirbo lietuvių sie
lovadoje, lankydamas lietuvių 
kolonijas. Gyveno ir kapelio- 1 
navo pas vokietes vienuoles 
Muenchene. Velionį pakirto su- | 
negalavusi širdis. Palaidotas I 
spalio 21 d. Muenchene. Liko 1 
JAV gyvenantis brolis dr. Al
bertas Aviža, sesuo Kanadoje, 1 
giminės Lietuvoje.



Lietuviškai kalbančiu vasaros stovykloje N. Wasagoje minint Dariaus-Girėno 50 metu tragišką skrydį per Atlanta 
į Lietuvą. Žvakių šviesa sudarė rimties nuotaika Nuotr. L. Daukšos

Baltiečių jaunimo kongresas

Atsimeni, koip linksmai stovyklavom?
Studentinio amžiaus jaunimui 

šią vasarą “kongresaujant”, ir 
“jaunesnysis jaunimas" nesnaudė. 
Stovyklavo įvairiausiose aplin
kybėse, norėtųsi sakyti — “treni
ravosi" ateities kongresams ir 
seimams.

Wasagoje, Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje, įvyko stovykla. Tai 
pirmoji lietuviškai kalbančio 
jaunimo stovykla Kanadoje, ne
surišta su jokia organizacija. Tai 
reiškia, stovyklautojus rišo vien 
jų lietuviškumas.

Čia spausdinamos ištraukos iš 
šios naujos, sėkmingai pavyku- 
sios stovyklos dienoraščio.

Šiais metais dalyvaujame pirmo
je lietuviškai kalbančio jauni
mo stovykloje Wasagoje. Ta pro
ga vadovė Rasa Šoliūnaitė ir ko
mendantas Rimas Kuliavas sukū
rė stovyklos dainą. Daina yra nau
dinga, nes pakelia stovyklautojų 
nuotaiką. Stovyklautojai turi kuo 
džiaugtis ir pasididžiuoti. Žodžiai 
yra realūs ir prasmingi. Visi tiki
mės ir meldžiamės, kad mūsų Tė
vynė bus laisva ir tuo tikslu visi 
dirbame. Onutė Stanevičiūtė,

Hamiltonas
1. Saulės spinduliai prašvito.

Vėl prasideda diena.
Mūsų veidus visad puošia 
Dievo duota šypsena.

2. Mūsų šūkis — Lietuva!
Mes dainuojam visada,
Vėl ateis mūsų diena, 
Kai tėvynė bus laisva.

3. Mes dainuojam ir sportuojam. 
Visad esame linksmi.
Savo širdis mes aukojam, 
Už tėvynę ten toli.

Rimas Kuliavas ir 
Rasa V. Šoliūnaitė

Sekmadienis, liepos 17.
Liepos 17 būrys vaikų susirinko 

pranciškonų stovyklavietėje. Vi
si — su mintimi pasilikti stovyk
loj vieną arba dvi savaites. Užsi
registravę, visi nuėjom į Čičinsko 
kambarį šv. Mišiom. Po Mišių iškė- 
lėm vėliavas, jsikraustėm į name
lius ir ėjom pietauti. Po pietų ko- 
mendatas Rimas ir Edis Putrimas 
aplankė visus namelius ir išaiški
no stovyklos taisykles. Po to ėjom 
prie vandens maudytis. Grįžę vėl 
tvarkėmės ir turėjom progą susi
pažinti vienas su kitu.

Vakare buvo susipažinimo vaka
ras. Žaidėm žaidimus komando
mis, tada susėdom prie laužo. Tą 
vakarą užmigom svajodami apie 
antrą stovyklos dieną.

Zita Gurklytė, Torontas

Pirmadienis, liepos 18
Pirma stovyklos diena. Visi bū

reliai vėliavų pakėlimo metu pri
sistatė su savo vėliavom ir šūkiais. 
Visi ėjom į paskirtas pamokas ir 
pasirinktus užsiėmimus. Buvo 
labai smagu.

Po pavakarių atvažiavo polici
ninkas Andrius Kaknevičius kal
bėti apie svetimus, nepažįstamus 
žmones. Jis rodė filmą ir paaiški
no, kokie yra pavojai, kai užkal
bina svetimi.

Darija Mikėnaitė, Florida
Vakare įvyko talentų vakaras. 

Vadovai pasikvietė iš CBC tele
vizijos stoties talentų direkto
rių, kuris m ū s ų tarpe jieškojo 
žvaigždžių. Nors buvo daug gerų 
artistų, direktorius niekam ne
siūlė sutarties. Vieni šoko, kiti 
dainavo, kiti skaitė ir t.t. Buvo 
labai smagu!

.Jonas Pajaujis, Torontas
Antradienis, liepos 1!)

Ruošėmės karnavalui ir kaukių 
baliui. Po vakarienės visi pasi
puošė savo paruoštom kaukėm, ir 
vertintojai išrinko tris geriausias. 
Po to vyresnieji stovyklautojai 
apsiėmė pravesti po vieną žaidi
mą. Visi stovyklautojai gavo po 
25 litus, už kuriuos galėjo lošti 

įvairius lošimus. Laimėtojai bu
vo apdovanoti saldainiais.

Violeta Dobilaitė ir
Kristofas Matukas

Trečiadienis, liepos 20
Nenoromis iš lovų išsiritome 

ir ėjome mankštintis. Stasys mus 
išrikiavo ir žygiavom aplink sto
vyklavietę. Atrodėm kaip kariuo
menė. Visi tik šaukė — kairę, kai
rę, kairę, dešinę, kairę! Pagaliau 
nužygiavom ligi Čičinsko kamba
rio. Ten mus paleido.

Vėliau atvažiavo OPP policijos 
atstovas ir parodė mums filmus — 
vieną apie apsisaugojimą auto
mobiliuose, o antrą apie Ontario 
provincijos policijos istoriją.

Danutė Pargauskaitė, Torontas
Dariaus ir Girėno vakaras pra

ėjo labai gerai ir buvo įdomus. 
Edis Putrimas mums papasakojo 
apie juos. Jie buvo lietuviai, gimę 
Lietuvoje. Jie perskrido Atlanto 
vandenyną, bet Lietuvos nepa
siekė — žuvo netoli Lietuvos sie
nos.

Po Edžio pasakojimo buvo žaidi
mas — jieškojimas. Turėjome su
rasti lėktuvo dalis. Po to tyliai 
nužygiavom prie Dariaus ir Girė
no simbolinių kapų, padėjom vai
nikus ir pasimeldėm.

Dovydas Genys, Torontas
“Lietuva brangi, mano tėvyne, 

šalis kur miega kapuos didvy
riai ...” šį vakarą paminėjom du 
tokius didvyrius — Steponą Da
rių ir Stasį Girėną. Šie vyrai, no
rėdami iškelti laisvos Lietuvos 
vardą, tragiškai žuvo. Didvyris 
dirba iš širdies. Jis nelaukia jo
kio atlyginimo, nei garbės, nei 
pinigų. Todėl yra svarbu minėti 
ir nepamiršti Dariaus ir Girėno. 
Bet ir šiandien yra daug didvyrių 
Lietuvoje, kurių taip pat negalime 
užmiršti. Tai didvyriai, kurie ken
čia, aukojasi, net įniršta už tėvy
nę, už savo tikėjimą .. . Sadūnai- 
tė, Gajauskas, Kalanta ir kt.

Mes taip pat galime būti didvy
riai. Mūsų auka gal nebus tokia 
didelė, kaip Dariaus ir Girėno, 
bet vistiek galime prisidėti prie 
tautos išlaikymo kalbėdami lietu
viškai, dainuodami liaudies dai
nas, šokdami tautinius šokius 
ir visuoment keldami savo tautos 
vardą. Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt, tą 
garbę gavome užgimę, jai ir ne
turim leist pražūt. (Nepasirašė)

Ketvirtadienis, liepos 21
Šį rytą mus pažadino tautinių 

šokių muzika. Greit sužinojom, 
kad turėsim tautinių šokių pa
moką. Visi susirinkom sporto aikš
tėje ir šokom "Noriu miego”.

Šiandien išmokom dvi naujas 
dainas. Viena, parašyta Rimo ir 
Rasos — mūsų stovyklos daina. 
Antra — “Stovykloj tylu, ramu”. 
Dainavimas mūsų stovykloj pra
eina linksmai ir garsiai.

Šią popietę išmokom šokti tan
go ir polką.

Šios dienos tema buvo “Lietu
vos nepriklausomybės diena”. 
Edis mums parodė Lietuvos vaiz
dų skaidres. Skaidrės buvo įdo
mios ir visiems patiko.

Vakare įvyko istoriniai prezi
dento rinkimai. Kandidatavo Onu
tė Stanevičiūtė ir Rimas Čuplins- 
kas. Varžybų metu abu kandidatai 
labai gerai pasirodė. Demokratiš
ko balsavimo būdu išrinkta Onu
tė, tačiau Rimą pralenkė tik ke
turiais balsais. Į prezidentės pri
ėmimo balių visi susirinko forma
liai apsirengę. Mergaitės su ilgom 
suknelėm, o berniukai — eilutė
mis. Vakaras baigėsi linksmai — 
šokiais.

Diana Stungurytė, Torontas

Penktadienis, liepos 22
Dienos metu stovyklą aplankė 

dail. Jonė Young, atvykusi iš Kal- 

gario, Albertoje. Ji mums parodė 
savo kūrybos skaidres. Jos meno 
stilius vadinasi “mixed media", 
ir savo kūriniuose ji vartoja įvai
rius, maišytus dažus. Jos darbai 
gerai žinomi visuomenėje. Šiuo 
metu Jonė dėsto šokį ir dailę.

Rasa Malinauskaitė, Torontas
Vakare žaidėm žaidimą “Taškų 

taškeliai”. Suskirstyti į šešias 
komandas, turėjome perbėgti de
šimt stočių ir prisirinkti kuo dau
giau taškų. Mūsų komanda sunkiai 
dirbo ir nugalėjo kitas. Labai 
džiaugėmės kai laužavietėje ga
lų gale paskelbė, kad mes laimė
jom!

Linas Medelis 
Šeštadienis, liepos 23

Visą dieną pamokos. Taip pat 
skubiai ruošėmės didžiajam lau
žui.

Po vakarienės, tėvam ir svečiam 
susirinkus, uždegėm laužą. Mums 
nepaprastai gerai pasisekė. Pir
miausia pasirodė dramos būre
lis su “Ūkininko gyvenimo” vai
dinimu. Mažiukai buvo apsirengę 
kaip gyvuliukai, kuriuos sene
liai prižiūrėjo. Buvo daug įdo
mių ir juokingų pasirodymų. Ra
sa su savo draugu akordeonu pra
linksmino visus.

Po laužo stovyklautojai ir sve
čiai sustojo ratu ir susikabinę 
rankomis sukalbėjo maldą.
Sekmadienis, liepos 24

Šiandien turėjom laiko atsipūs
ti ir pabūti su tėveliais. Kartu su 
tėveliais ir svečiais dalyvavome 
Mišiose ir papietavom. Vakare 
visi Čičinsko kambaryje valgėme 
sprogūrus ir žiūrėjome filmą “Fol
low me Boys”. Buvo smagu.
Pirmadienis, liepos 25

Atsikėlėm anksti rytą ir paju
tom. kaip greitai laikas bėga sto
vykloje. Jau Kalėdos! Kiekvienam 
stovyklautojui buvo paskirtas 
draugas. Savo draugą turėjome 
aprašyti laikraštėliui, jam pa
ruošti dovaną ir kartu su juo — 
pasirodymą. Dienos metu pasta
tėm du sniego senius besmegenius.

Vakare — Kūčios! O kokios bū
tų Kalėdos be senelio? Senelis 
išdalino dovanas ir laimingi nu
ėjom gulti.
Antradienis, liepos 26

Sporto olimpiada! Keturios ko
mandos varžėsi dėl pirmos vie
tos. Komandų pavadinimai — šla
vikai, daktarai, kunigai ir virė
jai. Dienos metu kiekvienas ko
mandos narys dalyvavo sporto 
rungtynėse. Vakare komandos 
įžygiavo į Čičinsko kambarį ir 
pateikė šūkius, vėliavas, dainas. 
Nors visos komandos gerai pasi
rodė, pirmą vietą ižsikovojO “dak
tarai”.
Trečiadienis, liepos 27

"Kronikos" diena! Šiandien pri
siminėm Lietuvoje kenčiančius 
didvyrius. Graudu, kad žmonės 
yra persekiojami už savo tikėjimą.

Šiandien skambinom į “Vatika
no” radijo stotį, ir buvo įrekor- 
duoti mūsų pranešimai. Šį šešta
dienį lietuviai Lietuvoje girdės 
tuos pranešimus . . .
Ketvirtadienis, liepos 28

Šiandien pirmą kartą apsiniau
kė ir truputį lijo. Visi keistai atro
dė — lakstė visur su kasytėmis. 
Kasų diena!

Vakare žaidėm vėliavėlių žaidi
mą. Nors buvo smagu, stovyklauto
jus apgaubė liūdesys. Artėja sto
vyklos pabaiga. Darosi labai 
liūdna.
Penktadienis, liepos 29

Jau šiandien paskutinė stovyk
los diena. Tvarkėmės ir buvo aša
rų. Vakare įvyko banketas ir at
sisveikinimo šokiai. Labai gai
la, kad taip greit prabėgo links
mos dienos ... Iki pasimatymo . . . 
Sudiev. V.

Šią vasarą tarp didžiųjų ren
ginių lyg ir paskendo vienas 
kongresas — liko mažai pami
nėtas lietuviškoj spaudoj. Tai 
II-sis baltiečių jaunimo kon
gresas, įvykęs 1983 m. rugpjū
čio 18-21 d.d. latvių stovykla
vietėje “Piesaule", New Hamp
shire valstijoje.

Šis kongresas atspindėjo 
naują užmojį sujungti Balti
jos kraštų jaunimą Vakaruo
se, sudaryti bendrą jėgą.

Kongreso organizatoriai bu
vo lietuviai, latviai ir estai. 
Lietuviams organizaciniuose 
darbuose atstovavo Vidmantas 
Rukšys, latviams — Karlis Cer- 
bulis, estams — Martin Suu- 
berg. Kongresas susilaukė 
nemažai dalyvių — savaitga
lio metu jų buvo tarp 100- 
200.

Kongreso atidarymas įvyko 
Concord mieste, New Hamp
shire valstijos sostinėje. 
Prie sostinės rūmų, jauni
mas budėjo 24 valandas ir skai
tė vardų sąrašus iš knygos 
“These Names Accuse”. Sąra
šuose suminėti baltiečiai, 
kurie buvo išvežti į kalėji
mus ir į Sibirą. Vaizdą pa
pildė jaunimo paruošti pla
katai su įrašais “Laisvės 
Baltijos kraštams”, “Prisi
mename”, “Protestuojame” ir 
t.t. Taip pat plevėsavo visų 
Baltijos kraštų vėliavos ir 
JAV-ių vėliava. Beržo kryžius 
pabrėžė įvykio rimtumą. 24 
valandų budėjimas baigėsi 
demonstracija, į kurią atkrei
pė dėmesį vietinė spauda. 
Jaunimas atvyko demonstraci- 
jon 25-ių automobilių vilks
tine. Automobiliai, papuošti 
įvairiais plakatais, vilksti
nėje važiavo 23 mylias iš sto
vyklavietės į Concord miestą.

Vakare buvo rodomas fil
mas “Countdown for Ameri
ca”. Estų disidentas Aarne 
Vahtra, neseniai atvykęs į 
Ameriką, kalbėjo apie moralę, 
korupciją, komunistinę san
tvarką.

Sekančią dieną kalbėjo Rein 
Taagepera, kuris kartu su 
Romualdu Misiūnu yra para
šęs knygą “The Baltic States, 
Years of Dependence 1940- 
1980”. Dr. Taagepera pateikė 
statistinius duomenis ir pa
pasakojo savo įspūdžius, lie
čiančius Baltijos kraštų pa
dėtį.

Taip pat kalbėjo Paula Dob- 
riansky, “National Security 
Council” atstovė. Ji apibūdi

Koks turėtų būti jaunuolis ?
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Aš pilnai suprantu, kad, bū
damas maža visuomenės dale
lyte, negaliu likti pilkas, 
— privalau tapti ryškia asme
nybe. Jaučiuos kaip medžio 
vaisiaus pumpuras, glaudžiai 
surištas su savo tautos dešimt
mečių, šimtmečių ir tūkstant
mečių praeitimi, istorija, ir 
tik jos dėka galėsiu išsiskleisti 
į vaisius vedantį žiedą. į ma
ne paveldėjimu, kaip medžio 
šakomis, iš amžių glūdumos 
atiteka kilnus lietuviško cha
rakterio būdas, augšta moralė. 
Visa tai suprasdamas, pats sau 
tariu: aš negaliu būti pilkas 
savo dienose, nes manyje dega 
skaistumą gaivinanti šventa 
vaidilučių ugnis. Jaučiu, kad 
privalau ištikimai tarnauti 
tėvynei, nes mano gyslomis 
sruvena Algirdo, Kęstučio, 
Vytauto Didžiojo kraujas. Aš 
negaliu užmerktomis akimis 
praeiti pro pokario metais 
gatvėse išmėtytus išniekin
tus savo tautiečių lavonus. 
Net jei užkimščiau savo au
sis, vistiek išgirsčiau kūdi
kių, motinų, brolių aimanas, 
sklindančias iš užkaltų gy
vulinių vagonų: vistiek gir
dėčiau grandinių žvangesį Si
biro platybėse. AŠ PRIVALAU 
AUKOTIS, TARNAUTI SAVO 
TĖVYNEI, kad būsimos kar
tos negalėtų su širdgėla iš
tarti: 20-me amžiuje lietu
viškas kraujas nustojo tekė
jęs mūsų tėvų gyslomis, nes 
jie pardavė save priešui iš 
baimės už gerovę, kaip Eza- 
vas pirmgimio teises už lėkš
tę lešienės . . .

Bet kas padės man vienui 
vienam atsistoti prieš daug 
stipresnį už mane moralinį ir 
fizinį priešą?! Kas?!

O kas padėjo sunkiose valan
dose mano pirmtakams? Kas 
jiems suteikdavo jėgų, kai ry
žosi geriau mirti, bet nepasi
duoti? Tai šventas tikėjimas 
Amžinąja Tėvyne. Amžinuoju 
gėriu, Amžinąja pergale — 

no NSC darbus, aiškindama 
kad NSC yra šaltinis, teikian
tis JAV prezidentui Reaganui 
žinias apie įvykius Sov. Są
jungoje ir Rytų Europos šaly
se. NSC pateiktos žinios su
daro galimybes prezidentui 
daryti sprendimus.

Apie savo patirtį mišrioje 
santuokoje kalbėjo dr. Maruta 
Lietina Ray ir jos vyras dr. 
Benjamin Ray. Pokalbį prave
dė, remdamiesi surašytomis 
dalyvių mintimis, liečiančio
mis mišrias santuokas. Jauni
mo pagrindinis rūpestis 
kaip mišrioje šeimoje išlai
kyti savo kalbą ir perduoti 
ją savo vaikams.

Šalia paskaitų, buvo laiko 
pasidalinti trijų tautų dai
nomis ir šokiais. Taip pat 
svarstyta, kas organizuos 
sekantį kongresą.

Advokatas E. Raškauskas iš 
Vašingtono kongreso daly
viams paaiškino apie OSI 
(Office of Special Investi
gations) — Specialių Tyrinė
jimų įstaigą ir bylas, kurios 
vedamos prieš natūralizuo- 
tus amerikiečius, kaltinamus 
neteisingu imigracijos anketų 
užpildymu. Adv. Raškauskas 
pabrėžė, kad baltiečiai krei
pia permažai dėmesio į savo 
žmonių tokį išskirtiną kalti
nimą.

Tema “Kaip baltiečių klausi
mai pateikiami valdžiai" buvo 
gvildenama simpoziumo for
moje. Dalyvavo baltiečių komi
teto (JBANC) atstovė Anita 
Bedelis, Amerikos Baltiečių 
Laisvės Lygos (BAFL) atstovė 
Daiva Kezienė ir BATUNo 
(Baltic Appeal to the United 
Nations) atstovė Juta Ristsoo. 
Jos kalbėjo apie savo organi
zacijų veiklą ir tikslus.

Paskutinį kongreso pokalbį 
pravedė Peeter Ristsoo, Kar
lis Zamurs ir Jonas Zerr. 
Kalbėjo apie politinę veiklą, 
jaunimo įsijungimą politinė n 
veiklon ir t.t. Buvo diskusijos, 
liečiančios artėjančią olimpia
dą ir geriausius būdus išnau
doti progą iškelti Baltijos 
reikalus ten susirinkusiems 
viso pasaulio spaudos atsto
vams.

Kongresas pasižymėjo įvai
rumu ir tautų susidraugavi
mu. Pasirodė jaunimas, ku
riam rūpi tautinis išlikimas 
ir tautų ateitis. Dalyvavu
siųjų tarpe išryškėjo mintis: 
veikiant kartu, mūsų jėga bū
na triguba. R. G.

Dievu„ Tik Dievas sukilnina 
žmogų, tik Jis tegali pada
ryti silpną — nenugalimu, mi
rusį — amžinai gyvu. Tik Die
vas pakelia žmogaus sielą į 
tokias augštumas, kad jis var
dan kilnių idealų pajėgia at
sisakyti visko, net savo gyvy
bės ..,

Dabar aš suprantu, KAD, NO
RĖDAMAS BŪTI TIKRU LIE
TUVIU, PIRMIAUSIA PRI
VALAU BŪTI GERU KATALI
KU. Priešingu atveju aš ne
įstengsiu nugalėti pirmo, 
didžiausio ir svarbiausio 
priešo — savo ydų, nepakil
siu iš kasdienybės dulkių, 
liksiu pilkas ir mano geri 
norai tapti asmenybe išnyks, 
kaip oazių miražas dykumoje.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Nuotr. St. DabkausTaip vaišinosi V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai pas Toronto burmistrą
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VIDA BALČIŪNAITĖ. "Vilniaus” paviljono karalaitė Winnipege, tau
tybių savaitėje “Folklorama 83” Nuotr. E. Bugailiškio

Tūkstantis dolerių už rašinius
Konkursas jaunimui apie šv. Kazimierą

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties komitetas pave
dė “Ateities” žurnalo redakci
jai skelbti konkursą jaunimui 
apie šv. Kazimierą.

Konkurse gali dalyvauti jau
nimas nuo 15 iki 30 metų am
žiaus.

Rašinių tema turi būti apie 
šv. Kazimierą bei jo reikšmę 
mums šiandien.

Rašinių žanrai gali būti 
įvairūs: proza, poezija, straips
nis ir kt.

Mecenatas kun. dr. Juozas 
Prunskis skiria 1000 dolerių 
premijoms.

Konkurso kūrinių vertinimo 
komisija turi pilną teisę pa
dalinti 1000 dol. sumą savo 
nuožiūra premijoms pagal da
lyvių amžių, žanrus ir kt.

Rašinys pasirašomas slapy
vardžiu ir nurodomas auto- 
riaus-ės amžius. Autoriaus-ės 
slapyvardis, tikroji pavardė, 
vardas, adresas ir telefonas

Moksleivių stovykla Dainavoje
Atvykau iš kongresinės 

stovyklos pavargęs. Mano pir
mas noras, kai išlipau iš au
tomobilio, buvo miegot, bet ži
nojau, kad negalėsiu ilgai mie
goti, nes šiais metais Daina
vos stovykla buvo tik vienos 
savaitės. Kaip visada, stovyk
lautojai, kurie pirmą kartą tą 
vasarą stovyklavo, pradėjo pa
lengva priprasti, o tie, kurie 
atvyko iš kongreso, tuojau įsi
jungė į programą. Tai daryda
mi, jie sudarė stovyklos atmos
ferą nepaprastai greitai. Drau
gystės mezgėsi greitai ir susi
darė Dainavos šeima.

Programa buvo įdomi ir įvai
ri. Ateitininkų principai buvo 
pabrėžti ir įgyvendinti. Čia 
buvo pirmoji vasaros mokslei
vių stovykla. Visi vienas kitą 
pažino ir susigyveno. Nebuvo 
jokių atskirų grupių — tik vie
na bendra šeima.

Šių metų sporto šventė buvo 
sudaryta iš 8 komandų, kurios 
tik žaidė komandinius žaidi
mus. Ši sporto diena pabrėžė 
šių metų pagrindinį stovyklos 
bruožą, kuris, aš manau, buvo 
šeimyniškumas.

Dainavos šeimoje, kuri buvo 
sudaryta iš 93 moksleivių atei
tininkų, padėjo vienas kitam 
paaugti ateitininkiškoje dva
sioje. Tokia atmosfera nebūtų 
buvus sukurta be vadovų, ku
rių dauguma — MAS centro 
valdybos nariai.

Man labai patiko Dainavos 

užrašomi ant atskiro lapelio, 
kuris įdedamas į mažą voką. 
Mažas vokas užklijuojamas ir 
kartu su rašiniu, įdėjus į di
desnį voką, siunčiamas adre
su: JAUNIMO KONKURSUI, 
7430 South Maplewood Ave., 
Chicago, 111. (50629, USA.

Visi rašiniai vertinimo ko
misiją turi pasiekti iki 1984 m. 
liepos 10 d. vidurnakčio.

Premijų laimėtojai bus pa
skelbti Religiniame Lietuvių 
Katalikų Kongrese 1984 m. rug
sėjo 1-2 d. Toronte.

Premijuoti rašiniai tampa 
šv. Kazimiero 500 metų sukak
ties minėjimo komiteto nuosa
vybe ir bus atspausdinti “Atei
ties” žurnale. Nepremijuoti ra
šiniai autoriams negrąžinami, 
bet gali būti spausdinami su
sitarus su jais.

Konkurso vertintojų komi
sijos narių pavardės bus pa
skelbtos vėliau.

“Ateities” redakcija

stovykla šiais metais, jos 
stovyklautojai bei vadovai. 
Deja, nebegalėsiu grįžti kaip 
stovyklautojas, nes amžius ne
leidžia, bet norėčiau paskatin
ti kitus, kurie nėra stovykla
vę Dainavoje, joje dalyvauti, 
nes tai puiki stovykla.

Vytas Čuplinskas

Dalyvaukime 
suvažiavime!

Jaunime! Užteks ilsėtis po 
labai veiklios vasaros! Mokslo 
metams jau senokai prasidė
jus, laikas vėl atkreipti dė
mesį į lietuvišką veiklą. Ne- 
prasnauskime metų pasislėpę 
nuo lietuviškų renginių, lauk
dami ateinančios vasaros. Da
lyvaukime KLIS-gos tarybos 
suvažiavime. Įsitikinkime, 
kad lietuviška veikla gyvuo
ja ir šaltesnėje aplinkoje, 
neišskrenda su paukščiais 
jieškoti Šiltesnių klimatų.

Suvažiavimas įvyks 1983 m. 
lapkričio 18-20 dienomis Pri
sikėlimo parapijos patalpose 
Toronte. Penktadienio vakarą 
įvyks MIMIKOS VAKARONĖ, 
kurią rengia Prisikėlimo pa
rapijos jaunų šeimų sekcija. 
Programoje — mimikas Pau
lius Rajeckas, sėkmingai pa
sirodęs V-jame PLJ Kongrese, 
ir cepelinų vakarienė. Bilie
tai—$10.

(Nukelta į 8-tą psl.)



PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame Toronto Maironio mokyk
lai ir Toronto Augštesniesiems lituanistiniams kursams 

už prisiminimą jų buvusių mokinių

a. a. Laimutės Kuncaitytės ir 
a. a. Tomo Prakapo

specialiose pamaldose bei organizuotą dalyvavimą abiejų 
mokyklų mokytojų ir mokinių Šv. Pauliečio šventovėje. Dėko
jame mokyklos chorui už puikų giedojimą.

Ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. J. Staškevi
čiui už šv. Mišias, lituanistinių kursų vedėjui A. Rinkimui ir 
Toronto Maironio mokyklos vedėjai G. Paulionienei už pa
rodytą rūpestį. Taip pat dėkojame visiems, dalyvavusiems 
pamaldose ir pasimeldusiems už jų vėles.

Kuncaičių ir Prakapų šeimos

Šoks du tūkstančiai jaunimo
VII tautinių šokių šventė bus 1984 metų liepos 1 dieną Klevelande

Nuoširdžiam tėvynės 
mylėtojui, kovotojui už 

jos laisvę

AfA 
KAZIUI GEČUI

mirus,
jo žmonai SOFIJAI, se
sutei JADVYGAI Lietu
voje, brolienei MARIJAI 
GEČIENEI, giminėm bei 
artimiesiem liūdesio va
landoje Tautos Fondo 
vardu reiškiame nuošir
džią užuojautą.

A. a. Kazio Gečo atminimui įamžinti Lietuvos Laisvės Ižde 
aukojo Tautos Fondui: velionies našlė Sofija Gečienė $500, M. 
Gečienė $30, Natalija Merkelis $25, A. Firavičius $20, E. 
Griškinienė $20.

A. a. Kazys Gečas gimė 1915 m. sausio 31 d. Kartenos vis. 
Kretingos aps. 1944 m. karo audros sūkuriuose pasitraukė iš 
gimtojo krašto. Keliaudamas svetimų kraštų keliais, nepamiršo 
savo tėvynės Lietuvos, dirbo jos ateičiai ir gerovei. Vokietijoje, 
Stuttgarte, buvo lietuvių progimnazijos direktorium, Toronte 
mokytojavo lituanistiniuose kursuose. Gausiai aukojo Tautos 
Fondui.

Velionies našlė Sofija, giminės bei artimieji įamžino velio
nį Kazimierą Lietuvos Laisvės Ižde.

Mielas Kazy, Tu mylėjai Dievą ir tėvynę, tešviečia Tau 
žvaigdžių takai Viešpaties amžinybėje!

Už aukas velionies pagerbimui nuoširdžiai dėkojame -
Tautos Fondo atstovybė Toronte

Torontas, 1983 m. rugpjūčio 29 d.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J> VAZNELIŲ

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

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

ALFONSAS NAKAS

Dar taip neseniai Pasaulio 
Lietuviu dienos, paskui Kana
dos Lietuviu dienos, ir štai 
jau kalbama apie JAV ir Kana
dos Lietuvių tautinių šokių 
šventę. Neišsigąskite, skaity
tojai: iki VII Tautinių Šokių 
Šventės dar geri aštuoni mėne
siai! Jums, žiūrovams, dar la
bai toli, bet rengėjams pats 
darbo įkarštis. Užtat pats lai
kas pasakyti, kur, kada, kas 
šį reikšmingą renginį, tik kas 
ketvirti ar penkti metai pasi
kartojantį, ruošia.

VII T.Š. Šventė įvyks Kleve
lande 1984 m. liepos 1 d.

Kodėl Klevelande? JAV LB 
v-bos pirm. dr. Antanas But
kus nurodo vieną svarbią prie
žastį: Klevelandas — JAV ir 
Kanados lietuvių geografinis 
centras. Žemėlapį pasitiesus, 
dr. A. Butkaus žodžiai pasitvir
tina: Windsoras, Londonas, 
Hamiltonas, Torontas, Otava, 
Montrealis tik už kelių valan
dų kelio automobiliu; Detroi
tas, Grand Rapids ir Čikaga, 
Pitsburgas, Vašingtonas, Bal
timore, Filadelfija, Niujor
kas, net Bostonas — visi nuo 
Klevelando ne ką daugiau nu
tolę. Ir tai neviskas. Apalačų 
slėniuose išbarstyti Pensil
vanijos miesteliukai turi daug 
lietuviškų šokėjų ar jų mėgėjų, 
kurie niekaip neišsiruošdavo į 
Čikagą, bet mielai žada rinktis 
į Klevelandą.

Antra, ne ką mažesnė prie
žastis yra ta, kad Klevelando 
apylinkėj, prie greitkelių san
kryžos, stūkso labai patogus, 
modernus, erdvus kolizėjus, 
kurį 1984 m. liepos 1-jai dr. A. 
Butkus jau išnuomojo. Jame 
17.000 kėdžių žiūrovams, o are
na šokėjams nemažesnė kaip 
čikagiškė (kai vieni šoks, be
siilsintieji šokėjai galės 
ilsėtis jiems rezervuotose 
patogiose kėdėse). Kolizėjus 
taip pastatytas, kad iš visur 
arena gerai matoma. Įtaisyta 
moderniausia garsiakalbių ir 
telekomunikacijos sistema, 
vėdinimas bei vėsinimas, ge
ras apšvietimas. Kolizėjaus 
patalpose yra keletas salių, 
paviljonų, restoranas, už
kandinės, persirengimo kam
bariai. Jei bus rengiamas pa
baigtuvių ar susipažinimo ba
lius, bus galima gauti patal
pą net 3.000 žmonių. Automobi
lių statymo aikštė supa koli- 
zėjų iš visų pusių, todėl leng
va privažiuoti ir sparčiai iš
siskirstyti.

VII JAV ir Kanados Lietu
vių t.š. šventę, kaip ir ankstes
nes, rengia abiejų kraštų LB 
valdybos su Lietuvių Tautinių 
Šokių Institutu (LTŠI).

Šventei rengti sudarytas šis 
komitetas: k-to pirm. dr. An
tanas Butkus (JAV LB kr. v-bos 
pirm.), LTŠI pirm. Galina Go- 
bienė, JAV LB kr. v-bos atsto
vė Ingrida Bublienė, meno va
dovė Jadvyga Reginienė, ižd. 
Andrius Mackevičius, sekr. 
Rūta Butkutė-Marino, muziki
nis vadovas Algis Modestas ir 
choro vadovas Bronius Kazė
nas.

Komiteto darbas suskirsty
tas į atskiras sritis, kurios 
turi ir savo vadovus arba pir
mininkus, būtent: bilietų pla
tinimo — Valdonė Žiedonienė, 
informacijos lietuvių spaudai
— Aurelija Balašaitienė, lie
tuvių radijui — Juozas Stempu- 
žis, anglų k. spaudai, radijui 
ir televizijai — Dalia Orantai- 
tė, šventės leidiniui — Alfon
sas Nakas, sveikatos reikalams
— dr. Algis Čepulis, šokėjų 
registracijos, nakvynių ir 
transporto — Vytautas Jokū
baitis, kolizėjaus papuošimo 
ir technikinės priežiūros — 
Petras Maželis, suvenyrų — 
Birutė Vedegienė. Lėšų tel
kimo bei loterijos k-jas pla
nuojama sudaryti Čikagoje, o 
satelitines k-jas — prie kiek
vienos JAV bei Kanados LB 
apylinkės.

Programoje numatyti 22 šo
kiai, iš kurių 10 bus šokama 
su choro bei orkestro palyda, 
o kiti — tik su orkestro. Šo
kėjai bus keturių kategorijų: 
jaunučiai, vaikai, studentai 
ir senjorai. Iki š. m. spalio 
vidurio jau užsiregistravo 
per 80 grupių, jų tarpe po vie
ną iš Anglijos, Argentinos, 
Australijos, Brazilijos ir V. 
Vokietijos. Iš viso turėtų būti 
apie 2.000 šokėjų.

G. Gobienė ir J. Reginienė 
praėjusią vasarą Dainavoje 
LTŠI vardu surengė tautinių 
šokių kursus ir išmokė šven
tėje šokti numatytus šokius 
visų grupių vadovus ar jų įga
liotinius.

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

KAS NAUDINGA 
VERSLUI, 

NAUDINGA 
KANADAI

Visoje Kanadoje vis daugiau bendrovių 
stengiasi sukurti naujų darbų.

Jeigu esate darbdavys, turintis pla
nų, kurie būtų naudingi Jums ir kitiems, 
Kanados įdarbinimo ir imigracijos minis
terija gali padėti per naujas darbų pro
gramas.

Dvylika esamų programų yra su
jungta į keturias, kad kiekvienam leng
viau būtų jose dalyvauti. Tikslas tų 
programų, būtent, “Canada Works”, 
“LEAD”, “Job Corps” ir “Career 
Access”, yra palengvinti esamą 
nedarbą šiuo metu ir sukurti 
darbus tolimai ateičiai. 
Tos programos siekia 
padidinti Kanados

gamybą, padėti paskiroms bendruome
nėms ir sudaryti sąlygas jauniem žmo
nėm, ypač invalidam bei nuskriaustiem, 
pasiruošti profesijai dirbant.

Daugiau informacijų apie šias ir 
kitas programas, naudingas darbda
viams teiraukitės vietinėje įstaigoje 

“Canada Employment 
Centre”.

Emploi et
Immigration Canada
John Roberts, Ministre

■ Employment and
• ■ Immigration Canada

, John Roberts, Minister Canada

Esame dalyvavę tautinių šokių šventėje Čikagoje,dabar ruošiamės dalyvauti Klevelande 1984 m. liepos 1 dieną

Deimantinė organizuotų moterų sukaktis
Lietuvių katalikių moterų visuomeninei veiklai 75-ri metai. Iškilmės Toronte

Š. m. spalio 22 ir 23 d.d. į 
Torontą suvažiavo katalikių 
moterų veikėjos bei atstovės 
iš įvairių Kanados vietovių ir 
JAV-bių. Jas čia suvedė dei
mantinė Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos 75-rių me
tų sukaktis.

Akademija ir koncertas
Iškilmės pradėtos akade

mija bei koncertu šeštadie
nį, 5 v.p.p., Prisikėlimo par. 
salėje. Dr. O. Gustainienė, 
Kanados LK Moterų Dr-jos 
centro valdybos pirm., pa
sveikinusi visas ir visus įžan
giniu žodžiu, programos ve
dėja pakvietė A. Sungailienę. 
Invokaciją, vietoje negalė
jusio atvykti prel. J. Balkū- 
no, sukalbėjo kun. A. Sima
navičius, OFM.

Apžyalginę paskaitą apie 
moterų veiklą Lietuvoje skai
tė buvusi veikėja Lietuvoje 
sesuo Augusta Sereikytė iš 
Putnamo, trumpai priminda
ma atliktus darbus įvairio
se srityse.

Dr. A. Janačienė iš Niujor
ko, padarė veiklos apžvalgą 
moterų veiklos išeivijoje. Ji 
pareiškė, kad liet, katalikių 
moterų organizacijas išeivi
joje jungia centras — Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organi
zacijų Sąjunga. Jos centras 
ypač aktyviai reiškiasi tarp
tautinėje plotmėje atstovau
damas lietuvių k. moterų or
ganizacijoms. Yra išleidęs 
knygas “Mūsų keliai” ir “Lie
tuvė katalikė moteris”. Cent
ras ypač gyvai rūpinasi po
litiniais Lietuvos kaliniais, 
platindamas atitinkamus lei
dinius ir palaikydamas ryšius 
su tarptautinėm organizaci
jom.

Iškilmių proga kat. moteris 
sveikino gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas, Kana
dos LK Centro pirm. V. Bire- 
ta, KLB krašto valdybos pirm, 
adv. J. Kuraitė-Lasienė, mo
terų skyriaus red. “Drauge” 
p. Semėnienė.

Labai ilgas buvo sąrašas 
sveikinusių raštu. Sveikino 
visų veiksnių ir didesnių or
ganizacijų atstovai.

Specialų pareiškimą sesėms 
okup. Lietuvoje perskaitė V. 
Lušytė-Penikienė. Jis bus 
perduotas radijo bangomis.

Koncertinę dalį atliko “Vo
lungės” choras, vad. D. Vis- 
kontienės ir akompanuojamas 
J. Govėdo. Padainavo kompo
zitorių — A. Vanagaičio, B. 
Budriūno, J. Tallat-Kelpšos, 
V. Jančio, J. Gruodžio ir J. 
Govėdo kompozicijų. Staigme
na buvo jauno muziko kūrinys 
“Greitai laikas bėga” — lietu-* 
viškų dainų pynė. Tai naujas 
dalykas, dvelkiantis naujoviš
kos muzikos stiliumi bei išra
dingu originalumu. Jis rodo 
gerą J. Govėdo muzikinį su
brendimą ir domėjimąsi lie
tuvių liaudies dainomis. Tai 
daug žadanti muzikinė pajė
ga, pradedanti gražiai reikš
tis ir kompozicijos srityje. 
Linkėtina, kad ji ir toliau 
sėkmingai progresuotų.

Užbaigos žodį tarė PLK Or
ganizacijų Sąjungos vice- 
pirm. Kanadai A. Sungailie- 
nė ir pakvietė baigti šią iš
kilmę Lietuvos himnu. Po 
trumpos pertraukos visi vai
šinosi puikiai paruošta va
kariene.

Iškilmę surengė PLKOS ir 
Kanados LKM Draugijos val
dybos. Jos pasirūpino ir dai
liu paruošimu scenos, kurios

centre spindėjo skaitmuo 75, 
apsuptas lietuviškų juostų 
ir kitų puošmenų. Tai buvo L. 
Nakrošienės projektas.

Iškilmingos pamaldos
Sekmadienį, spalio 23, iš

kilmingom pamaldom suvažia
vimo dalyvės ir vietinės su 
6 vėliavomis rinkosi Lietu
vos Kankinių šventovėje Ana
pilyje. Šv. Mišias 11 v.r. atna
šavo klebonas kun. J. Staš- 
kus. Skaitymus atliko suvažia
vimo atstovės, o pamokslą pa
sakė kun. Pr. Gaida. Jis kal
bėjo apie apaštalo Pauliaus 
gerąją kovą ir dabarties ti
kinčiųjų kovą trijuose fron
tuose — savo asmenyje, šei
moje ir visuomenėje. Toje ko
voje aktyviai dalyvauja ir 
kat. moterys. Tai liudija 75- 
rių metų veikla. Dabarties 
užduotis — perduoti gerąją 
kovą jaunajai kartai. Nors jė
gos silpnėja, bet kova turi

būti tęsiama.
Vaišės Anapilyje

Po pamaldų vietinės para
pijos kat. moterų skyrius Ana
pilio salėje suruošė vaišes, 
kuriose dalyvavo 130 asmenų. 
Pranešimus apie kat. moterų 
vadovių veiklą tarptautinėse 
katalikių ir kitokiose organi
zacijose padarė B. Šlepetytė- 
Venckuvienė iš Paryžiaus (kal
bėjo apie savo darbus Europo
je), o dr. A. Janačienė — apie 
centrinės PLKOS vadovybės 
žygius. Iš jų buvo matyti, kad 
mūsų moterys atlieka Lietuvai 
daug naudingų darbų, kučie 
viešai mažai težinomi.

Dr. O. Gustainienė painfor
mavo apie kat. moterų veiklą 
Kanadoje, o red. N. Kulpavi- 
čienė — apie “Moterį”.

Suvažiavimo atstovės po vai
šių dar posėdžiavo atskirai ir 
aptarė organizacinius savo 
reikalus. Dl.

Daytona Beach, Florida
Baigiami sta tyti 6 ‘A. t hm tic Villa s"

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

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

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

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 siuntinįsavo 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.
2L_ Juros

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

Bar



Programos atlikėjai Vaižganto 50 metu mirties sukakties minėjime Toronte. Iš kairės: paskaitininkas B R. RAILA, 
akompanatorius J. GOVĖDAS, sol. S. ZIEMELYTĖ, sol. A. PAKALNIŠKYTĖ, smuikininkė R. BANKIENĖ, smui
kininkas A. BANKAS Nuotr. B. Tarvydo

Kalnas turi dvi puses
Skaitytojo įspūdžiai apie Bronio Railos “Raibas agavas“

A. KALNIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Raibose agavose” gan plato
kai nagrinėjamas Putino nu- 
kunigėjimo klausimas ir ap
lamai gyvenimo problemos ru
sų okupacijos metu. Čia rei
kia sutikti su autorium, kad 
poetas atsisakė kunigystės 
savo valia, bet kažin ar atsi
sakymo motyvu galėjo būti poe
zija? Ji galėjo būti tik mo
tyvu atsisakymo pateisinimui. 
Juk mes nemažai turėjome ku- 
nigų-poetų ir net vyskupą poe
tą. Ir jiems niekas nekliudė 
būti gerais kunigais ir gerais 
poetais, kaip ir Krupavičiaus 
ar net Tumo-Vaižganto kuni
gystei netrukdė politika. Man 
atrodo, kad Putinui nukuni- 
gėti buvo tik viena priežastis, 
tai visiškas neturėjimas pa
šaukimo. Jam Dievas sukrovė 
ne kunigo pareigų naštą, bet 
gilaus talento kraitį, kurį 
jis turėjo sunaudoti savo tau
tai iki pat savo širdies gel
mių. Įsišventinti kunigu Pu
tiną vertė aplinkybės, o išsi- 
šventinti — neturėjimas pa
šaukimo, o ne plastikinis nu
garkaulis, kaip knygoje jis 
perdrąsiai charakterizuoja
mas: atseit, jis buvo “liau
nas” ... ir. . . “visad sklan
džiai, beveik elegantiškai 
mokėjo linkti tiek ir ten, kiek 
ir kur būtinai reikėjo . . .” Ir 
dėlto “. . . jisai nebuvo hero
jus, nei kankinio pavyzdys . . .” 
Regis, niekas jam tokių titu
lų ir neteikė. (Be to, prisimin
tina, kad jis prieš mirtį su
tvarkė savo sąžinės dalykus 
su K. Bažnyčia).

O kad jisai vedė, tai juk šei
ma taip pat kuriama pašauki
mo pagrindu. Šeimos pašau
kimas yra dar sunkesnis, kaip 
kunigo.

Kažin ar teisingos knygos 
autorius priėjo išvados dėl 
Putino laikysenos rusų oku
pantų atžvilgiu: “. . . Dėl to 
jam visai grakščiai tiko. . . 
svyruojančios nendrės įvaiz
dis”.

Šiam ir kitiems panašiems 
įvaizdžiams susidaryti galbūt 
paskatino autoriaus prisimin
ta prof. St. Žymanto nuomonė: 
jis “. . . jaučiąsis (turįs, AK) 
teisę kalbėti (apie Putiną, 
AK)... iš 25 tūkstančių žu
vusių laisvės kovotojų-parti- 
zanų pozicijos. . .” Tiesa, 
prof. St. Žymantas yra buvęs 
rezistencijos organizatorius, 
betgi žuvusių partizanų kovos 
pozicijose Lietuvos miškuose, 
atrodo, nebuvo, nes 1944 m. 
liepos mėn. iš savo krašto 
pasitraukė, kaip ir daugelis 
iš mūsų. Taigi, lyg ir sugesti- 
jonuoti, lyg kad Putinas nenu
ėjęs pas miško brolius, būtų 
gana nekuklu. Gal jisai manė 
savo poezija galėsiąs būti 
sėkmingesnis kovotojas, negu 
partizanaudamas girios glū
dumose. Jeigu jam tai nepasi
sekė, tai gerai žinome kodėl.

Man dar krito į akis auto
riaus konfliktas su M. Myko- 
laityte-Slavėniene ryšium su 
jos atsiminimų knyga apie sa
vo brolį, kur ji stengiasi jį 
išvaduoti iš jam daromų prie
kaištų. Gaila, tos knygos man 
neteko skaityti, tačiau kas gi 
geriau gali pažinti savo bro
lį, jei ne sesuo? Kita vertus, 
argi pritiktų seseriai įsibrauti 
į visus savo brolio dvasios 

kampelius ir jieškoti tokių 
dėmių, kurios gali patikti 
kaikuriems kritikams?

M. Mikolaitytės, vėliau ta
pusios Slavėniene, aš nepa
žinojau, tačiau jos vyras 
Juozas buvo mano artimas 
kaimynas ir labai geras, pa
slaugus bei visais atžvilgiais 
mielas draugas. Mano sąmonė
je iki šiol tebeglūdi ypač 
vienas jo, kaip teisėjo Kal
varijoje (Marijampolės aps.), 
geras charakterio bruo
žas, būtent, jis gana dažnai 
vietoje įstatymo raidės nusi
kaltėlį pasmerkti sutaikinda
vo su kaltintoju, arba nedera
mai pasielgusį pabardavo ir 
perspėdavo, kas jo laukia, jei
gu vėl nusikals. Tokie jo spren
dimai būdavo gana sėkmingi. 
Jie man priminė teisėjo Čes
lovo Butkio atsiminimus, ku
riuose jisai taip pat pasi
naudodavo panašiu metodu 
savo teismų praktikoje.

Štai kodėl man atrodo, kad 
B. Raila Putino svainio pasi
sakymą, gal gana griežtoką, 
apie savo giminaičiui pada
rytą nuoskaudą, bus perverti
nęs. Juk Juozas Slavėnas taip 
pat buvo Mykolaičių šeimos 
narys ir savo svainį pažino 
geriau kaip prašalaitis.

Negalima sakyti, kad “Rai
bų agavų” autorius būtų visu 
šimtu nuošimčių Putiną pagul
dęs ant menčių. Ne. Jis nepa
gailėjo jam ir gero žodžio, 
ypač jo talentui. Jis rašo: 
“Po praėjusio karo jis susi
laukė namažai gynėjų užsie
nyje ir ypač šiltų, stačiai 
adoruojančių gerbėjų po mir
ties. Antra vertus, sovietinė
je Lietuvoje jis irgi tapo tau
tiečių gerbiamas, tik kitaip 
ir vėl kitais motyvais. Už tai, 
kad pasiliko su visa tauta varg
ti ir nešti nelaisvės jungą, 
virto tarsi vienas iš nedau
gelio senųjų dvasinių stulpų, 
kuriais tauta stengiasi remtis 
ir guostis nelaimėje”.* * *

B. Raila Salomėją Nėrį Lie
tuvai nurašo į nuostolius, pa
vadindamas ją Lietuvos ko
munistų poete: “Prel. M. Kru
pavičius . . . iškalbingai ir pa
tetiškai” . . . (gynė, AK) “Lie
tuvos komunistų poetę”.

Čia knygos skaitytojas grei
čiausiai atsidurs tarp dviejų 
priešingų polių. Viename jų 
prel. M. Krupavičius gina mi
rusią ir negalinčią apsiginti 
lietuvaitę poetę, kitame — B. 
Raila negailestingai ją smer
kia. Kur surasti šiuo atveju 
bent kokią išeitį? Tiesa, be 
prel. M. Krupavičiaus ir B. Rai
los apie ją, kaip ir apie Puti
ną, dar rašė dr. J. Grinius, 
kan. M. Vaitkus ir kaikurie 
kiti. Šie du pastarieji, kaip 
ir prel. M. Krupavičius, Sa
lomėjos taip sunkiai neapkal
tino ir Lietuvos komunistams 
jos neatidavė. Ko gero komu
nistai jos į savo rojų jau ir 
nepriimtų, nes ji iš komunis
tinio priepuolio galų gale jau 
buvo pagijusi ir savo paklydi
mo nelaimę apraudojusi.

Štai poetės viena iš dešim
čių jos širdies kalbų:
Tėvyne, mano ilgesio tėvyne. 
Sapnuose sodu žydinčiu . .. 
Širdy tave nešiojuosi — kaip miną. 
Kaip sunku kryžių ant pečių.

Dr. J. Grinius savo knygo
je “Veidai ir problemos lie

tuvių literatūroje” II tome pa
teikia trumpą ištraukėlę iš V. 
Žemaitytės-Mackelienės prisi
minimų: “Tačiau mūsų pa
šnekesių pradžia ir pabaiga 
būdavo Lietuva, išlaisvinta 
tėvynė. Jei nebus laisvos 
Lietuvos, nebus nė Salomė
jos, — lyg juokaudama kartą 
pasakė poetė”.

Jos juokas buvo pranašin
gas: 1945 m. liepos 7 dieną 
ji mirė Maskvoje po kepenų 
vėžio operacijos. Dar prieš 
mirtį prašė ją parvežti į Lie
tuvą. O savo tėvynei už savo 
kaltes ji nulenkė galvą, nie
ko iš jos nereikalaudama:
Aplink žemę skridusi su vėtrom. 
Vėl išgirsiu mylimus vardus.
Tik akmuo, paduotas duonos vietoj. 
Bus man atpildas skurdus.

Ir nenoriu sau geresnio nieko, 
Tik prie žemės prisiglaust brangios. 
Būti tėviškės arimų slieku. 
Mėlyna rugiagėle rugiuos.

Taigi Salomėja Nėris nebu
vo dukra palaidūnė, kaip Evan
gelijos palaidūnas sūnus, ku
ris sugrįžo pas tėvą, išeikvo
jęs jam duotus turtus. Ne, ji 
buvo paklydusi avelė, kurios 
tačiau niekas iš mūsų nejieš- 
kojo, o susirado kelią į namus 
pati ir parsinešė savo talen
tą, kurį čia matome tik iš ke
liolikos pateiktų eilučių.

Nors B. Raila yra neeilinis 
literatūros žinovas, betgi ei
linis jo knygos skaitytojas, 
ypač poezijos mėgėjas, vargu 
bepatikės Salomėjos Nėries 
talento blukinimu, nors ir ne
visiškų nuvertinimu: “Bet poe
tės vaidmuo literatūrinėje ir 
kultūrinėje plotmėje buvo žy
miai menkesnis, negu tas vis 
apie ją keltas alasas. Jos is
torija išbaigta ir nebe kažin 
kiek aktuali. Pagaliau jos li
kimo ir pozicijos įvertinimas 
buvo gana aiškus, jei tik už
sieny savo patrakėliškais 
svaičiojimais jo daugiau ne- 
bliurintume”.

Argi ši poetė nesukūrė nė 
vieno tokio eilėraščio, kuris 
savo verte neprilygtų anam 
keltam alasui?

* * *
Dr. Vanda Zaborskaitė, Vil

niaus universiteto lietuvių 
literatūros katedros dėstyto
ja, 1968 m. darydama praneši
mą Mykolaičio-Putino 75 metų 
gimimo sukakties proga, tarp 
ko kita, štai kaip išsireiš
kė: “Visi, kam teko su juo 
(Putinu, AK) susidurti, juto 
didžiulį jo asmenybės povei
kį. Apibūdinti šios asmenybės 
visumą neįmanoma. Apie jį ga
li pasakyti, ką R. Rolland kal
bėjo apie Goethę: “Tai kalnas, 
kurio niekuomet nematai viso: 
apžvelgi jį tik iš vieno šono 
— iš tos vietos, kur stovi tu 
pats”. Tokiu kalnu paskaitinin
ke laikė ir Putiną, apgailes
taudama, kad matanti “tik vie
ną iš daugelio jo atžvilgių . ..” 
Vadinasi, norint pažinti visą 
kalną, reikia aplinkui jį apeiti. 
Mūsų turbūt visų silpnybė yra, 
kad mes į žmogų žiūrime tik iš 
vienos pusės ir iš vieno kito 
reiškinio darome apie jį savo 
išvadas, kurios labai dažnai 
yra nekuklios. O tai priklauso 
nuo stebėtojo ar kritiko, ku
rio intencijos gali būti patei
sinti savąjį “kromelį”, saky
sim, kad ir kairį ar dešinį 
sparną.

SKAITYTOJO BALSAS

Rašytojai, kritikai ir skaitytojai
VYTA UTAS ABROMAITIS

Geraisiais Unros močiutės 
laikais, kai vidutinė puslapių 
skaičiumi knyga kainuodavo 
pusę pakelio amerikietiškų ci
garečių, mes pirkdavome be
veik kiekvieną naujai pasiro
dančią lietuvišką knygą. Tik 
vėliau, ją perskaitę, palygin
davome su periodinėje spau
doje pasirodžiusia tos knygos 
recenzija — jieškodavome to, 
ką pirmuoju skaitymu prašok
davome.

Laikai pasikeitė. Knygos 
šiandieną įkainojamos dviem 
skaitlinėm. Perkame dažniau
siai tik tokias, kurios mus 
ypatingai sudomina perskai
čius laikraštyje ar žurnale 
recenziją. Taigi knygos liki
mas tapo labai priklausomas 
nuo kritiko žodžio. O apie 
kritiką pas mus įsivyravo keis
tas galvojimas: jei rimtame 
žurnale ar laikraštyje taip 
ar kitaip pasakyta, tai ir yra 
“paskutinis žodis”. Ir jei kny
gos autorius tapo išvanotas, 
tai, pagal kažkokią įsisenėju
sią tradiciją, jis pats neturi 
teisės net atsikirsti, pasitei
sinti. Jei jis nori atstatyti 
savo gerą vardą, turi kreiptis 
į draugus, kad kuris iš jų gin
tų jo garbę ir šlovę.

Ir įsivaizduokite mūsų nuste
bimą, kai prieš metus “Drau
go” puslapiuose (1982, nr. 183) 
Petronėlė Orintaitė sulaužė 
tą tradiciją. Atsukusi lazdą 
kitu galu, ji sudorojo savo kriti
ką (Kulboką) — supylė jam tri
gubą normą jo paties “vaistų”. 
Šitoks netikėtas atkirtis turė
jo būti perspėjimas ateities 
knygų vertintojams: būkite ap
dairesni, nesišvaistykite žo
džiais, kurie gali sugrįžti kaip 
australų aborigenų ginklas . ..

Kur tau! Lygiai už pusmečio 
jauna kritikė Saulaitė sudir
bo į skudurus savo amžiaus 
poetę. “Laiškuose Lietuviams” 
(1983, vasaris) ji išbarė Lidi
ją Šimkutę ir leidėjus už neti
kusios knygos pateikimą lietu
vių visuomenei. Kritikos svo
riui pakelti buvo suskaičiuoti 
net praleisti kableliai . . .

Kad nebūtų kalbama “iš tuš
čio”, pažiūrėkime kaip kriti
kė vertino eilėraštį “Nežinia”: 
“Posmeliai nedarnūs, nelogiš
ki. Ar beviltiškumas skelia 
dieną? Kodėl pirmoje eilutė
je minimi vaikai dingsta iš ei
lėraščio? Kaip jie rišasi su 
vakaru?”

Dalykas paprastas: jei kri
tikė jau būtų peržengusi 50- 
ties metų ribą ir turėtų vaikų, 
kurie, išėję į pasaulį, tik kar
tą metuose prisimena savo mo
tiną gimtadienio proga, pri- 
siųsdami iš gėlyno užsakytų 
gėlių puokštę, — jai eilėraš
čio pirmosios eilutės dilgte
lėtų dideliu skausmu. Sulauku
si 60-ties metų, suprastų ką 
reiškia “suskilo beviltiškame 
vakare”. Čia gi simbolinė die
na — visas gyvenimas . . .

Jaunoji kritikė, jei būtų dar- 
bavusis XIX š., tikriausiai bū
tų rašiusi: . . . eilėraščio 
autorius (Heine), sakydamas, 
kad “medžių viršūnėse vos gali 
jausti oro dvelktelėjimą”, 
nepasako kokie tie medžiai, 
kaip toli tas miškas, kur din
go visi žvėreliai ir paukš
čiai, jei taip tylu. Sovietų 
Sąjungoje dailininkas nupie
šia traktorių, vairuotoją su 
aiškiai matomais medaliais: 
viskas savo vietoje, viskas aiš
ku. Nieko nepalikta žiūrovui 
užpildyti. Ar kritikei nesu
prantama, kad meno kūrinys — 
paveikslas ar eilėraštis — tu
ri palikti truputį tuščios vie
tos, kad aš, kuriam tas kūri
nys kūrėjo atiduodamas, galė-

Manding, Bronys Raila nebus 
apėjęs apie kalną. Dėlto jo 
atsiliepimas apie šiuodu poe
tus išėjo daugiau ar mažiau 
vienpusiškas. Jis nedavertino 
jų buitinio gyvenimo aplinky
bių poveikio į jų asmenines 
aspiracijas, kurioms kelią 
pastojo didžiulė nedalia.

* * *
“Raibos agavos” yra vertin

ga knyga, nes jos autorius au
toritetingas kalbėti įvairiais 
klausimais. Kartais jis yra 
kontraversiškas, kitaip manan
tis negu kiti, bet gyvenimo įvai
rovė ir glūdi įvairių nuomo
nių sankryžose. Savo akiračiui 
praplėsti aš nuoširdžiai reko
menduočiau “Raibas agavas” 
perskaityti. Žinoma, jas įsi
gijus.

čiau savais išgyvenimais UŽ
pildyti? Ar tie išgyvenimai 
yra glaudžiai susiję su kūrė
jo išgyvenimais kūrinyje, ne 
tiek svarbu. Svarbu, kad tuos 
išgyvenimus sužadina.

* * ♦
Kad ir pavėluotai (pas lietu

vius yra normalu recenzuoti 
kiek pageltusius knygos pus
lapius), “Tėviškės Žiburiai” 
tarė savo žodį. Š. m. 38 nume
ryje randame “Prisiminimų in
karų” kitą versiją. Nesu ypa
tingas Gliaudos gerbėjas, bet 
jaučiu, kad jo gvildenime yra 
daugiau tiesos. Atmetus kelis 
pasaldymus, straipsnis dvel
kia orumu. Rašo subrendęs as
muo, išėjęs abi mokyklas — 
profesijos ir gyvenimo. Būda
mas teisininkas, Gliaudą yra 
atsargus su kietesniais žo
džiais. Jaučia atsakomybę jau
nam talentui, vengia palaužti 
sprogstantį pumpurą. Pokario 
laikais viena jauna poetė bu
vo panašiai sudirbta kažko
kio kritiko. Jos didžiausias 
nusikaltimas buvo, kad ji, pra
dedanti poetė, palygino save 
su Salomėja Nerimi — viena 
rytuos, kita vakaruos . . . Lai
mei, jauna poetė buvo tvirta 
ir nepalūžo po tokios kritikos.

Neperseniausiai “TŽ” p. Jo- 
kūbynienė palietė kitą jautrią 
vietą — kūrėjo ir kritiko skir
tingas pozicijas gyvenime. Čia 
lyg ir klausiama: ar kritikas, 
nors ir labai išprusęs litera
tūrinėje srityje, gali nuošir
džiai vertinti kūrybą žmogaus, 
gyvenusio visiškai kitokiose 
sąlygose? Vertindamas M. 
Aukštaitės poeziją, Naujokai
tis savo išblizgintais litera
tūros žinovo batais tartum iš
mindžiojo rūtų ir mėtų darže
lį, jieškodamas edelveiso, mag
nolijos ir lotoso žiedų ...

Labai abejoju, kad kada 
nors egzistavo kritikas, rašęs 
atsietai nuo savo jausminės 
patirties, “grynai literatūriš
kai”. Kritikas — žmogus kaip 
ir aš, ir tu, ir jis. Kritikas 
gyvena tarp žmonių, su žmonė
mis bendrauja. Ir kiekvienas 
mūsų galime išrikiuoti tuos 
žmones į dvi eiles: tuos, ku
riuos mėgstame, ir kurių ne
mėgstame. Kartais tas “ne- 
mėgstam” gali būti juokingai 
menkas savo priežastimi: sa
vo laiku nelaikiau Henriko 
Radausko tikru poetu, nes jo 
veidas man priminė banko di
rektorių ...

Vienoje televizijos progra
moje žymus pranešėjas K. 
Shmidt buvo paklaustas, kaip 
jis, nuvykęs į Vietnamą ir su
tikęs savo sūnų, vos išnešusį 
kailį iš baisiausios peklos, 
galėjo pasilikti ir toliau “va
nagu” (hawk). Jis atsakė: bū
damas profesijonalas kores
pondentas, turiu matyti viską 
platesniu mastu; asmeniški da
lykai turi palikti užnugary
je. Ar šis aptarimas netinka 
kritikui?!

Būti rimtu kritiku nėra jau 
taip lengva. Čia niekad nega
lima būti 100% teisingu, nes 
vertinamas ne įmonėje paga
mintas produktas, bet laisvos 
dvasios kūryba. Praėjusių lai
kų akademikai, įsitvirtinę sa
vo pozicijose, bandė suniekin
ti gaivalingas naujas apraiš
kas. Nepasisekė! Jie patys ir 
juos liaupsinę kritikai jau už
marštyje, gi jų pajuoktieji šian
dien yra tapę žinomi ir gerbia
mi visame pasaulyje.

Po šių padraikų minčių kai- 
kam gali susidaryti įspūdis, 
kad kritikas privalo iškelti tik 
teigiamąsias kūrinio puses, nu
tylint neigiamybes. Toli gražu 
ne! Reikia abiejų. Bet yra ir 
toks dalykas kaip TAKTAS. 
Vertinti kito kūrybą dar ne
užtenka būti literatūros eru
ditu. Rimtam kritikui yra bū
tinas santūrus subrendimas. 
Be šito svarbaus elemento kū
rybos vertintojas-kritikas pa
lieka mėsininko įvaizdį: ran
koje kirvukas, kuriuo kerta 
iš dešinės ir iš kairės.

Atsiųsta paminėti
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U KULTMEJE VEIKLOJE
V. Vokietijos laikraštis “Die 

Zeit” š. m. 31 nr. kultūriniame 
skyriuje išspausdino ilgą straips
nį “Gemalte Musik” (Tapybinė 
muzika), kuriame jo autorius Von 
Hans-Peter Rieše aprašė savo ke
lionę į M. K. Čiurlionio muzėjų 
Kaune. Jis žavėjosi Lietuvos gam
ta ir mistiniu jos dvelkimu M. K. 
Čiurlionio “Raigarde”. Autorius 
iškelia ypač M. K. Čiurlionio už
mojį sumuzikinti tapybą. Jo figū
rinė bei abstraktinė kūryba esan
ti labai originali, nors Europos 
meno istorijoje nėra laikoma pa- 
ruošėja kelio į moderniąją dailę. 
Nepakartojama esanti Čiurlionio 
spalvų technika, dvelkianti ne
pralenkiamais niuansais, beveik 
dingstančiais reprodukcijose. 
Čiurlionį ji daro nemariu Euro
pos meno istorijoje. Jei M. K. 
Čiurlionio muzėjus veiktų kur nors 
lengvai prieinamame mieste, būtų 
apgultas lankytojų.

V. Kavaliūno romano “Dalia” 
sutiktuves Klevelando bei apy
linkių lietuviams savo salėje rug
sėjo 25 d. surengė Dievo Motinos 
parapija, vadovaujama klebono 
kun. G. Kijausko, SJ. Pastarasis 
priminė, kad romano autorius bu
vo V. Vokietijoje jo lankytos Tu
mo-Vaižganto gimnazijos direkto
rius. Trumpą žodį tarė programai 
vadovauti pakviestas artimas V. 
Kavaliūno bičiulis J. Žilionis. 
“Dalios” romanąaptarė dr. D. Ta- 
mulionytė, dvi jo ištraukas skai
tė M. Bankaitytė. Padėkos žodį 
“Vilties” leidyklai, aplanką su
kūrusiai dail. V. Stančikaitei- 
Abraitienei bei kitiems talkinin
kams tarė pats autorius V. Kava
liūnas.

Dr. Albertas Gerutis, Švei
carijoje gyvenantis Lietuvos dip
lomatas ir žurnalistas, paskuti
niam šių metų “Lietuvio Žurnalis
to” numeriui, kurį redaguoja Vy
tautas Kasniūnas, sutiko parašyti 
straipsnį apie diplomatus-žurna- 
listus. Nepriklausomybės pra
džioje žurnalistikoje ir diploma
tijoje reiškėsi J. Šliūpas, J. Vilei
šis, J. Žilius. Į žurnalistų eiles 
įsijungė ir tokie žymūs Lietuvos 
diplomatai, kaip B. K. Balutis, P. 
Dailidė, P: Klimas, J. Purickis, 
J. Šeinius, E. Turauskas. Spau
dos darbas nebuvo svetimas ir V. 
Natkui, V. Sidzikauskui, J. Urb
šiui, D. Zauniui.

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gija šiemetinę kultūrinę savo 
$1.000 premiją, kuri yra jau 27-to- 
ji, paskyrė dr. Danguolei Tamulio- 
nytei už jos vadovėlį “Lietuviais 
norime ir būt” bei jos pedagoginę 
veiklą. Tas vadovėlis yra skirtas 
lietuviškai nekalbantiems. Laurea
tė taipgi ilgus metus dėsto lietuvių 
kalbą, literatūrą, geografiją ir 
istoriją angliškai kalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams ir suaugu
siems. Vadovėlį išleido JAV LB 
švietimo taryba, o jį iliustravo 
dail. Nijolė Palubinskienė, lai
mėjusi pernykštę Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos premiją. Dr. 
D. Tamulionytei premija jau įteik
ta metiniame Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos pokylyje, kuris 
spalio 15 d. buvo surengtas Kle
velando Lietuvių Namuose.

A. a. Alfonsas Mikulskis, kom
pozitorius, chorų steigėjas ir ilga
metis Čiurlionio ansamblio vado
vas Klevelande, mirė spalio 14 d., 
sulaukęs 74 metų amžiaus. Velio
nis 1926-30 m. mokėsi Klaipėdos 
mokykloje, 1930-37 m. — Kauno 
konservatorijoje, įsigydamas če- 
listo ir chorvedžio specialybes. 
Kompoziciją studijavo pas J. 
Gruodį ir J. Benderių, studijas gi
lino pokario metais Stuttgarte 
ir Reutlingene. Nepriklausomoje 
Lietuvoje pasižymėjo kaip chorų 
steigėjas bei vadovas, dainų šven
čių organizatorius. Didžiausius 
savo nuopelnus velionis paliko 
kaip Čiurlionio ansamblio steigė
jas, Vilniuje jin įjungęs savo va
dovautą šaulių vyrų chorą, O. Mi
kulskienės — kanklių orkestrą ir 
J. Kazlauskaitės — tautinių šokių 
grupę. Tas ansamblis, plačiai reiš
kęsis okupacijos metais, buvo at
gaivintas 1944 m. rugpjūčio 28 d. 
Vienoje. Pokario metais dalyvavo 
penkiuose tarptautiniuose festi
valiuose, surengė daug koncertų. 
Klevelandan Čiurlionio ansamblis 
persikėlė 1949 m. birželio 18 d. 
Tolimesnė ansamblio veikla yra 
gerai žinoma ypač JAV ir Kana
dos lietuviams. Velionis taipgi 
pasižymėjo ir kaip talentingas 
kompozitorius, palikęs daug ori
ginalių bei harmonizuotų dainų 
chorams, siuitą, rapsodiją sim
foniniam orkestrui. Velionies mir
tis paliko didelę spragą muziki
niame ir visuomeniniame lietuvių 
išeivijos gyvenime.

Kauno paveikslų galerijoje su
rengta paroda “Devynioliktojo ir 
dvidešimtojo amžių audiniai ir 
drabužiai”. Joje buvo sutelkti kai
mo audėjų ir mezgėjų rankdarbiai 
iš M. K. Čiurlionio dailės muzė- 
jaus fondų. Parodos lankytojų lau
kė beveik 200 tautinių drabužių, 
staltiesių, lovatiesių, rankšluos
čių, siuvinėtų gūnių, susietų su 
visomis etnografinėmis Lietuvos 
sritimis. Parodą papildė ir dabar
tinių liaudies meistrų darbai.

Kėdainių kraštotyros muzėjus 
savo rodiniuose turi 1653 m. šia
me mieste išleistą giesmių ir psal
mių rinkinį “Knyga nobažnystės 
krikščioniškos”. Iš istorinių šal
tinių žinoma, kad spaustuvė Kė
dainiuose buvo įsteigta XVII š. vi
duryje ir kad ją tvarkė Joachimas- 
Jurgis Retas iš Dancigo. Ji spaus
dino administracinius Kėdainių 
miesto policijos įstatus, išleido 
keletą religinio turinio knygų. 
Giesmes ir psalmes rinkiniui “Kny
ga nobažnystės krikščioniškos” 
iš lenkų kalbos išvertė tuometinis 
Kėdainių burmistras Steponas Jau- 
gelis-Telega. Muzėjaus vadovė 
Angelė Sakauskienė vieną rinki
nio egzempliorių rado Kaune ir 
jį perdavė muzėjui.

Panevėžio dramos teatras savo 
naują sezoną pradėjo gastrolė
mis Jerevane. Armėnams buvo 
nuvežti du spektakliai — A. Strind
bergo “Mirties šokis” ir V. Krė
vės “Žentas”. Ypač šiltai buvo 
sutiktas vyr. rež. Donatas Banio
nis, atlikęs pagrindinį vaidmenį 
“Mirties šokio” spektaklyje.

Justino Marcinkevičiaus poe
zijos rinkinį “Tokia yra meilė” 
anglų kalba išleido “Vaga” Vilniu
je. įvadinį žodį parašė filologijos 
mokslų dr. V. Kubilius, eilėraš
čius išvertė Vilniaus universiteto 
anglų filologijos katedros vedė
jas L. Pažūsis. Knygą, išleistą 
7.000 egz. tiražu, iliustravo dail. 
G. Didelytė. Anksčiau anglų kal
ba buvo išleista eilėraščių rinkti
nė “Gintaro vėrinys", vysk. A. 
Baranausko poema “Anykščių ši
lelis”, keletas knygučių vaikams.

Vilniaus “Lėlės” teatras ma
žuosius žiūrovus pakvietė į pir
mąją šio sezono premjerą, kuriai 
buvo pasirinkta eiliuota S. Ge
dos pasaka “Kaip kiškis vilko na
mus saugojo”.

Teatrinio meno festivalį suren
gė Moldavijos televizija, jin įjun
gusi ir Lietuvos televizijos stu
dijos atliktą K. Binkio “Atžaly
no” spektaklį.

Poetas Vladimiras Alperidzė, 
Tbilisyje gyvenantis lietuvių li
teratūros bičiulis, jau 20 metų do
misi K. Donelaičio kūryba. Kai 
gruzinų kalbon buvo išversti K. 
Donelaičio “Metai”, V. Alperidzė 
parašė giesmę “Baltoji daina apie 
Donelaitį”, skirtą poemos vertė
jams į gruzinų kalbą. Vėliau jis 
sukūrė novelių ir eilėraščių cik
lą K. Donelaičio “Metų” motyvais. 
Kompoz. Sandro Mirianšvilis pen
kis to ciklo eilėraščius panaudojo 
savo romansams. S. Mirianšvilio 
romansų vakarą K. Donelaičio 
“Metų” motyvais surengė Gruzi
jos televizija. Romansus atliko 
Tbilisio operos teatro solistė Ru- 
sudan Mikvabišvili su fortepijo
nine paties kompozitoriaus palyda.

Paminklų atnaujinimo instituto 
archeologai atlieka kasinėjimus 
Vilniaus senamiestyje, K. Gied
rio gatvėje. Duomenų apie Šiuos 
archeologinius kasinėjimus “Tie
sos” spalio 5 d. laidoje pateikia 
Rimvydas Valatka. Esą dulkės bu
vo nužertos nuo unikalių XIV- 
XIX š. statinių liekanų. Muzėjus 
papildys nauji monetų, papuoša
lų, koklių, buities reikmenų rin
kiniai. Vyr. architekto Vytauto 
Ušinsko pranešimu, buvo atkasta 
prieš 600 metų smulkiais akmenu
kais grįsta gatvelė, vandentiekio 
atšaka, keturių XIX š. pastatų pa
matai ir rūsiai. Juose rasta goti
kinių skliautų ir griežtos klasiciz
mo arhitektūros detalių, netgi sie
noje sumaniai išmūryta niša pini
gams slėpti. Vieno pastato sienose 
aptikti net septynių statybų frag
mentai. Kasinėjimai buvo pradėti 
1982 m. gruodžio mėnesį. Juose 
rasta sidabrinė moneta su Gedi
mino stulpais daugiau kaip 600 
metų senumo. Tarp radinių taipgi 
yra Prahos talerių, Rygos šilingų, 
lietuviškų grašių, pusgrašių. Prie 
Aušros Vartų archeologai surado 
medinio vamzdžio dalį, priklau
sančią pirmajam Vilniaus vanden
tiekiui, nutiestam XVI š. pradžio
je. Taipgi rasta apie 10.000 kera
minių šukių ir sveikų įvairių šimt
mečių dirbinių — olandiška pyp
kė, fajanso lėkštės, Šlionsko ąso
čiai, Reino bokalas, molinės kep
tuvės, taupyklės. V. KsL
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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
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius...... 81/2%
= 180-185 d. termin. ind............. 81/2%
= term, indėlius 1 metų............ 91/2%
~ term, indėlius 2 metų............ 93/4%
= term, indėlius 3 metų............  10 %
= pensijų s-tą............................ 10 %
= spec. taup. s-tą..................... 8 %
= taupomąją s-tą..................... 71/2%
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %
= DUODA PASKOLAS:
— asmenines nuo ..................... 12 %
E mortgičius nuo.......... 101/4 - 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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
- 2239 Bloor Street West.

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

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

Handy-Man

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

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W,

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

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

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

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

Telefonai 533-8451,533-8452

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čiama spauda, net ir tais atve
jais, kai ji Kanadą pasiekia oro 
paštu. Laikraščių bei žurnalų 
pristatymas uždelsiamas, daž
nai jie prenumeratorių pasie
kia kelių savaičių krūvele iš 
karto. Kenčia ir Kanadoje lei
džiami mažesnieji laikraščiai, 
ypač etniniai. Pastariesiems 
M. Warrenas netgi įvedė reika
lavimą, kad administracija 
tuos laikraščius pati paskirsty
tų pagal pašto kodą, suraišio
tų, pridėtų pašto korteles, su
dėliotų į atskirus pašto mai
šus. Laikraščių administraci
jos atlieka dalį paties pašto 
darbo. Belieka tik tas smul
kiai paruoštas siuntas priim
ti, pasiųsti ir išnešioti laiška
nešiams. Skaitytojų skundai 
rodo, kad taip paštui paruoš
tus “Tėviškės Žiburius” jie gau
na su visos savaitės ar dar di
desniu pavėlavimu ne tik už
sienyje, bet ir pačioje Kana
doje, net ir kaimyniniame To
ronte, kuris iš Mississaugos 
pasiekiamas per 15-20 min.

Prie pašto deficito sumažini
mo prisidėjo M. Warreno su
planuotas beveik visiškas ant- 
valandžių panaikinimas pašti
ninkams, didelės dalies pa
slaugų išjungimas šeštadie
niais, tarnautojų sumažinimas
l. 500. Iš tikrųjų niekas iš paš
to nebuvo atleistas, bet tiek 
tarnautojų susilaukė pensijos 
ir nebuvo pakeisti naujais. M. 
Warrenas, siekdamas visiško 
deficito panaikinimo, jau yra 
prasitaręs apie galimus pašti
ninkų atleidimus. Tas prasita- 
rimas suerzino J. C. Parroto 
vadovaujamą karingą paštinin
kų uniją, staiga prašnekusią 
apie legalius ar net ir nele
galius streikus. Ligšiolinis 
anksčiau labai dažnų streikų 
išjungimas nėra M. Warreno 
nuopelnas. Atokvėpį atnešė 
Kanados vyriausybės kovai su 
infliacija įvestas metinis at
lyginimų didinimas valdžios 
ir valdinių bendrovių tarnau
tojams 6% ir 5%. Ta paskutinė 
5% riba pasibaigs 1984 m. spa
lio 1 d. Ligi to laiko unijoms 
įstatymu yra uždrausta skelbti 
streikus.

Kanados paštininkų dažnų 
streikų pradininku buvo jų uni
jos vadas J. Davidsonas, mark
sistinių pažiūrų skotas. 1975
m. streike prieš Kalėdas jis 
netgi drįso velniop pasiųsti 
dėl streiko kenčiančią Kana
dos visuomenę. J. Davidsonas, 
Kanadoje praleidęs 26 metus, 
visiškai sujaukęs kadaise ge
rą paštą, neseniai su riebia 
pensija grįžo gimtojon Skoti- 
jon. Panašiu karingumu pasi
žymi ir dabartinis paštininkų 
unijos vadas J. Parrotas, dėl 
nelegalaus streiko jau sėdėjęs 
kalėjime. Jis dabar vėl puola 
M. Warreną, kad pastarasis rū
pinasi tik deficito panaikini
mu, nekreipia dėmesio į pašto 
paslaugų paspartinimą, darbo 
sąlygų pagerinimą paštinin
kams. J. C. Parrotas vaikiškai 
skundžiasi, kad pašto tarnauto
jams skauda rankų pirštus, kai 
jiems tenka spaudžioti auto
matinių mašinų klavišus. Pasi
daro keista, kai tokių skundų 
nesigirdi iš įstaigose dirban
čių mašininkių, kurios visas 
darbo valandas praleidžia prie 
rašomosios mašinėlės. J. C. 
Parrotas, anksčiau siekęs paš
to pavertimo valdine bendro
ve, negalinčia turėti deficito, 
dabar staiga pradėjo smerkti 
jo visišką panaikinimą. Pasak 
jo, M. Warrenas neturėtų rū
pintis tik deficitu. Pirmiausia 
reikia pagerinti pašto paslau
gas, palengvinti darbą pašti
ninkams. Atrodo, jis turi gal
voje algų padidinimą, antva- 
landžių grąžinimą, didesnį 
paštininkų skaičių. Rūpestį 
J. C. Parrotui kelia, kad val
dinė pašto bendrovė be defici
to tokių unijos reikalavimų ne
galės patenkinti.

Pašto direktorius M. Warre
nas pranešė, kad dar vieno paš
to paslaugų pabranginimo 1984 
m. bus stengiamasi atsisaky
ti, nes vietinių laiškų prista
tymo pabranginimas susilauk
tų kanadiečių protesto. Jau 
ir dabar metinis pašto siuntų 
skaičius yra gerokai sumažė
jęs. Dėl vis dar lėtų, bet bran
gių pašto paslaugų įstaigos vis 
daugiau pradeda naudotis kur
jerių bendrovėmis. Laiškai už
sienin iš vietovių JAV pasie
nyje nuvežami ir atiduodami 
JAV paštui, kurio paslaugos 
gerokai pigesnės ir greites
nės. Tokioms įstaigoms terei
kia išsinuomoti laiškų dėžutę 

JAV pašte. Tada siuntos pri
imamos ir negrąžinamos Kana- 
don, nes siuntėjo adresas (paš
to dėžutė) yra JAV teritorijo
je, ne Kanadoje. Pats siuntė
jas laiškus pasiima iš dėžutės 
ir parsiveža Kanadon, nepa
žeisdamas pašto nuostatų. Tai 
naujas galvosūkis M. Warre- 
nui, siekiančiam Kanados paš
to bendrovės deficito panaiki
nimo.

Š. Amerikos baltiečių 
pirmenybės

Lengvosios atletikos pirmeny
bės įvyko rugsėjo 10-11 d.d. Ka
nados estų stadijone prie Udo- 
ros, Ont. Varžybas rengė estų 
sporto klubas Kalev. Šalia bal
tiečių, į šias varžybas svečių 
teisėmis buvo pakviesti suomių, 
ukrainiečių ir lenkų lengvaatle
čiai. Deja, iš jų tik saujelė suomių 
tedalyvavo. Iš viso varžybose da
lyvavo 94 lengvaatlečiai, kurių 
63 lietuviai, 9 latviai, 12 estų 
ir 10 suomių. Pagal klubus lietu
vių lengvaatlečiai laimėjo taš
kus: Toronto Aušra 28, Hamiltono 
Kovas 17, Klevelando Žaibas 15, 
Detroito Kovas 2 ir Bostono Gran
dis 1.

Šios pirmenybės buvo visokerio
pai nesėkmingos. Išskyrus jau
niausias klases, pasekmės buvo 
labai kuklios.

Lietuvių pusėje geresnėmis 
pasekmėmis išsiskyrė: P. Karo
sas (A) ir T. Kiliulis (B. Grandis), 
trumpų nuotolių bėgikai, ir vidu
tinių nuotolių bėgikas M. Kampe 
(Ž). Jaunesnių berniukų klasėse 
pasižymėjo K. Belaišis (A), J. Nat
kevičius (Ž) ir A. Žaliauskas (A). 
Moterų-mergaičių B klasėje stip
riau pasirodė A. Motiejūnaitė (Ž) 
ir R. Orentaitė (D. Kovas). Taip 
pat daug žadančios buvo E. Smith 
(H. Kovas) ir I. Čuplinskaitė 
(A). Jaunesnių mergaičių klasė
se ryškiau pasirodė J. Jasiūnai- 
tė ir R. Aiderdice (abi H. Kovas), 
K. Roost (A) ir K. Aiderdice (H. 
Kovas).

Jauniausioje berniukų klasėje 
iki 8 m. buvo dvynukai Tomas ir 
Jonas Motiejūnai (Ž).

Šiose varžybose buvo pasiekti 
5 ŠA baltiečių rekordai: mergai
čių B kl. 400 m. bėg. — Adrija 
Motiejūnaitė (Ž) 1:06,9 min., mer
gaičių D kl. šuolyje į augštį — K. 
Vilmanis (lat.) 1.38 m., mergaičių 
E kl. sviedinuko metime 33.70 m.
— Kim Roost (A), berniukų C kl. 
400 m. bėg. — Jonas Natkevičius 
(Ž) 58.1 sek., berniukų D kl. šuo
lyje į augštį A. Žaliauskas (A) 
1.42 m.

Kiekvienoje klasėje buvo at
rinkti tos klasės iškiliausi leng
vaatlečiai: vyrų — J. Salovaara 
(suom.), diskas 38.40 m.; moterų
— R. Orentaitė (D.K.), į augštį
l. 50 m.; jaunių A — M. Kampe (Ž), 
400 m. 55.8 sek.; jaunių B — K. Be
laišis (A), 100 m. 11.7 sek.; jaunių 
C — J. Natkevičius (Ž), 400 m. 58.1; 
jaunių D — A. Žaliauskas (A), į 
augštį 1.42 m.; jaunių E — J. Mo
tiejūnas (Ž), 400 m. 1:19,3 min.; 
mergaičių B — A. Motiejūnaitė (Ž), 
400 m. 1:06,9 min.; J. Totoraitytė 
(A), į augštį 1.42 m.; mergaičių C
— V. Reina Salų (ėst.), rutulys 8.43
m. ; mergaičių D — E. Vilmanis 
(lat.), į augštį 1.38 m.; mergaičių 
E — K. Aiderdice (H.K.), 400 m. 
1:23,3 min. A.B.

AUŠROS ŽINIOS
“Etobicoke Recreations Lea

gue” krepšinio pirmenybėse spa
lio 2 d. Martingrove gimnazijos 
patalpose Aušros vyrai laimėjo 
prieš North York komandą 65:58 
(40:26). Rungtynės buvo gero ly
gio, bet abi komandos žaidė la
bai atsargiai. Aušra iš pat pra
džios paėmė žaidimo iniciatyvą 
ir neatleido jos iki pabaigos.

Aušros komandoje žaidė: A. Žu
lys 15, V. Dementavičius 4, A. 
Valickas, A. Nakrošius 2, R. Un- 
derys 4, R. Kaknevičius 26, K. 
Bartusevičius, E. Norkus 2, V. 
Gataveckas 12, A. Baziliauskas.

Antroji Aušros vyrų komanda 
pradėjo žaisti York lygos B 
klasėje. Spalio 17 d. George Har
vey gimnazijos patalpose įvyko 
pirmos rungtynės prieš CMCC, 
kurias Aušra laimėjo 82:57 (41: 
22). K.Š.

Dalyvaukime...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Šeštadienį, 9 v.r., prasidės 
tarybos posėdis. Programos 
smulkesnės detalės bus pa
skelbtos vėliau. Vakare KLJS 
kviečia visus dalyvauti jau
nimo šokiuose — KALVELIO 
SUBATĖLĖJE. Gros įrekor- 
duota muzika. Įėjimas — $2.99 
su kaubojų apranga, $3.99 — 
be jos.

Sekmadienį, 10.15 v.r., tary
bos nariai ir svečiai dalyvaus 
Mišiose Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. 11.30 v.r. įvyks V 
PL.I Kongreso apžvalga visuo
menei. Informacijas apie vi
sus savaitgalio renginius 
teikia Nijolė Vytaitė (416) 
769-4085.

Iki malonaus pasimatymo!
KLJS valdyba

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas įvyko 

spalio 29 d. p.p. Čuplinskų namuo
se. Buvo atvykę Hamiltono moks
leiviai ir visi žiūrėjo filmą “Ifi 
You Love This Planet”. Sekė gyvos 
diskusijos. Padėka p.p. Čuplins- 
kams už vaišes.

Jaunučių susirinkimas — lap
kričio 5 d. po šešt. mokyklos pa
mokų. Bus iškyla. Globėjos pa
skambins tėveliams ir praneš 
smulkesnes informacijas.

Toronto jauniai džiaugiasi nau
ja globėja Ramona Valadkiene. 
Padėka praėjusių metų globė
joms — R. Stravinskaitei ir S. Un- 
derytei.

Studentų susirinkimas — lap
kričio 5, šeštadienį, pas Morkų 
Songailą, 109 Riverwood Pkwy, tel. 
239-1047. Bus aptariama metų 
tema. L. U.

Kandidatai į Ateitininkų 
Federacijos tarybą

Ateitininkų Federacijos 
rinkimai vyks nuo 1983 m. lap
kričio 15 iki gruodžio 3 die
nos. Federacijos vado parei
gom kandidatuoja dr. Kazys 
Pemkus iš Dundee, Illinois.

Taipgi bus renkami penkio
lika Federacijos tarybos ir 
trys kontrolės komisijos na
riai. Į Federacijos tarybą kan
didatuoja šie asmenys:
Nijolė Balčiūnienė iš Klevelando,

Ohio
Sesuo Margarita Bareikaitė iš 

Toronto
Daiva Barškėtytė iš Čikagos
Juozas Baužys iš Čikagos
Dalia Katiliūtė-Boystun iš Čikagos 
Birutė Bublienė iš Birmingham©, 

Mich.
Vaclovas Kleiza iš Čikagos
Dr. Romualdas Kriaučiūnas iš 

Lansingo, Mich.
Bronius Krokys iš Filadelfijos 
Genovaitė Mačiūnienė iš Fila

delfijos
Dr. Česlovas Masaitis iš Thomp

son©, Conn.
Dr. Algis Norvilas iš Čikagos 
Juozas Polikaitis iš Čikagos 
Jūratė Krokytė-Stirbienė iš 

Filadelfijos
Dr. Vacys Šaulys iš Čikagos 
Vytautas Šoliūnas iš Lemonto, Iii. 
Milda Tamulionienė iš Western

Springs, III.
Stasys Tamulionis iš Western 

Springs, III.
Jonas Vaitkus iš Hyattsville, Md. 
Kristina Volertienė iš Filadel

fijos
Dr. Vytautas Vygantas iš Dalias, 

Tex.
Jonas Žadeikis iš Čikagos 
Arvydas Žygas iš Cicero, III.

Į kontrolės komisiją kandi
datuoja:
Kazys Pabedinskas iš Čikagos 
Janina Lieponienė iš Lockporto, 

III.
Dr. Jonas Račkauskas iš Oak Lawn.

Ill.
Rinkimai vyks pagal gyvena

mą vietovę. Visų ateitininkų 
vienetų valdybos raginamos 
iki lapkričio 1 d. atsiųsti na
rių sąrašus arba bent vietos na
rių skaičių rinkimų komisijai 
šiuo adresu: AF Rinkimų Ko
misija, 7766 Trevino Lane, 
Falls Church, VA 22043, USA.

Pavieniui gyveną nariai taip
gi raginami prisistatyti ko
misijai, kad atskirai galėtu
mėm nusiųsti balsavimo lapus.

Skautų veikla

Pirmutiniame ir didžiausiame am* ja g % ® „
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: X
81/2% už 90 dienų term, indei. X 
81/2% už 6 mėn. term, indėlius “ 
91/2% už 1 m. term, indėlius 
93/4% už 2 m. term, indėlius - 

% už 3 m. term, indėlius 
% už pensijų planą —

% už namų planą 
% už specialią taup. s-tą S

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 103/4%
2 metų ...................111/2%
3 metų ...................123/4%
(fixed rate)

10
10

9
8
71/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

A.E.LePAGE n.
lllllllll... ...... Ill Da,va T-Da,,nda’BA-

■-

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 769-9424

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

• Iki sukaktuvinio koncerto 
Toronte beliko trys savaitės. Pa
dėkime išplatinti visus bilietus 
ir koncertui, ir vakarienei. Jei 
kas norėtų gauti daugiau bilietų, 
prašom kreiptis į St. Kuzmą tel. 
832-1576.

• Spalio 18 d. skautininkių 
sueigoje nauja ramovės pirm, iš
rinkta v.s. M. Vasiliauskienė (tel. 
251-5126), pav. s. A. Šeškuvienė, 
ižd. s. D. Keršienė.

• Lapkričio 12 d., 12.30 v.p.p., 
Lietuvių Namuose jūrų skaučių 
sueiga. Lapkričio 13, sekmadie
nį, Išganytojo par. salėje bus py
ragų pardavimas jūr. skaučių 
veiklai paremti.

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

ZHIofotp Simpson’s, 176 Yonge St, 
/itlolClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

"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

• Spalio 25 d. Kanados rajono 
vadijos posėdyje pranešimus pa
darė seserijos vadeivė s. A. Balta
kienė, brolijos vadeiva v.s. V. 
Skrinskas, vadovų lavinimo sk. 
ved. ps. A. Senkus ir Romuvos vald. 
pirm. ps. M. Rusinas. Nutarta Ro
muvos stovyklą rengti ateinančią 
vasarą liepos 28 — rugpjūčio 11 d., 
o rajono vadovų-vių suvažiavimą 
Romuvoje — Darbo šventės savait
galyje. Sekantis rajono vadijos 
posėdis — lapkričio 15 d., 7 v.v. 
pas rajono vadą. Č. S.

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses).

COMPOSITE TRADES
Namų remontai bei pagerinimai
Mūsų specialybė: virtuvės, vonios kambariai, 

poilsio kambariai ("recreation rooms”), 
verandos (“decks”).

Darbo apžiūrėjimas ir Įkainojimas — nemokamai 
Darbo kokybė garantuota. Skambinkinte vakarais — 
Eugenijus Girdauskas 762-0660 Toronte



LAPKRITIS - SOLIDARUMO 
ĮNAŠŲ MĖNUO

Šį mėnesį sekmadieniais lietuvių parapijų patalpose po 
pamaldų ir Toronto Lietuvių Namuose nuo 1 iki 3 v.p.p. bus 
renkami solidarumo įnašai-mokesčiai Lietuvių Bend
ruomenei. TeneliekaToronte nevieno lietuvio, neatidavu- 
sio savo įnašo Bendruomenei.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Silpnėjimo ženklai...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

jami senieji, partiniai veik
los būdai, keliami balsai gel
bėti VLIKą nuo tariamųjų ar 
busimųjų užpuolėjų. Tokių Ka
nadoje nesimato, bet persi
stengiantieji advokatai gali 
iššaukti reakciją, kaip kad 
dažnai gyvenime atsitinka. 
Tiesa, dažnai neaišku ar šie 
Bendruomenės kritikuotojai 
reiškia partines, ar tik savo 
asmenines ambicijas.

Jei Bendruomenės veikla ir 
yra susilpnėjusi, tai nėra jo
kio pagrindo keisti prieš 30 
metų pasirinktą pagrindinį 
principą ir kryptį: Bendruo
menė jungia visus lietuvius 
individualiniu principu, o 
pagrindiniai tikslai yra lie
tuvybės išlaikymas ir veikla 
Lietuvos labui. Krypties kei
timo pasiūlymai ateina iš vy
resnės kartos asmenų, dažnai 
einančių savo išmintais “ta
keliais” šalia bendrojo kelio. 
Jaunoji ir vidurinioji karta, 
t.y. tie, kurie išaugo ir subren
do Kanadoje, nenori keisti 
Bendruomenės veiklos kryptį.
Reikia vidurinės kartos žmonių

Nuolat kalbama, kad reikia 
įtraukti į veiklą jaunąją kartą. 
Iš tikrųjų dabar turime tris 
kartas: jaunąją 25-30 metų, 
vyresniąją 60-70 ir daugiau, 
viduriniąja 45-55 metų.

Per Jaunimo Sąjungą jau tu
rime gerų veikėjų iš jauno
sios kartos. Tai parodė jų su
gebėjimai labai gerai surengti 
jaunimo kongreso dalį Kana
doje. Vyresnioji karta išlai
ko mūsų veikimą mažosiose 
apylinkėse.

Didžiausias aktyvių veikė
jų ir vadovų trūkumas yra iš 
viduriniosios kartos. Tai as
menys, kurie dar lankė lietu
viškas mokyklas išeivijoje (Eu
ropoje), profesijai pasiruošė 
Kanadoje ir pažįsta Kanados 
gyvenimo sąlygas. Jie yra labai 
reikalinga jungtis tarp jauno
sios ii- vyresniosios kartos, nes 
30 metų skirtumas tarp jų neiš
vengiamai sudaro sunkumų

vieni kitus suprasti. Tokia 
jungtis ypač reikalinga didžio
siose kolonijose, taryboje ir 
valdybose.

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

sijų taupymo planą 9,25%. Šieme
tiniai valdžios paskolos lakštai 
platinami tik su 9,25% palūkanom, 
o “Talkoje” 1 m. terminuoti indė
liai duoda 9,5%. Tad žymiai pel
ningiau investuoti šioje “Talkos” 
sąskaitoje. Nariams išduodamos 
paskolos — asmeninės iš 12,5% ir 
nekilnojamo turto 1 m. iš 11%, 3 
m. iš 12,75% ir su keičiamu nuo
šimčiu (variable) 10,5%.

“TALKOS” VALDYBA turėjo 
eilinį posėdį spalio 7 d. Arch. A. 
V. Švedas, kuris paruošė patalpų 
praplėtimo projektą ir dabar pri
žiūri statybą, padarė platų prane
šimą. Statyba pradėta š.m. birže
lio 24 d., gavus iš miesto valdybos 
leidimą ir nugriovus senojo pasta
to priešakinę verandą bei paruo
šus priešakyje iki šaligatvio nau
jam priestatui vietą. Su naujo 
priestato statyba įvairios miesto 
valdybos inspekcijos pareikalavo 
daug naujų pertvarkymų senajame 
pastate, kurie buvo atlikti prisi
laikant jų nurodymų. Tad važiuo
jantiems Main gatve į rytus nau
jasis “Talkos” priestatas, kad dar 
ir neužbaigtas, jau šviečia iš tolo 
ir visiems praeiviams kelia susi
domėjimą. Rangovas tvirtina, kad 
netrukus visa statyba bus baigta 
ir “Talkos” nariai galės naudotis 
naujomis patalpomis.

“Talkos” valdyba paskyrė KLB 
Hamiltono Šalpos Fondui $150, 
lietuvių šalpos draugijai “Labda
ra” Vokietijoje $150, Kanados vė
žio draugijai $25 ir “United Way” 
$25. Stasys Dalius

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) (JjL

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKA

1983 metų lapkričio 11, penktadienį - 
Mirusiųjų prisiminimo diena

1983 metų lapkričio 11, penktadienį, atmatos nebus 
išvežamos.
Sekantis reguliarus išvežimas bus lapkričio 15, antra
dienį.

PASTABA. Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Rugpjūčio mėnesį buvo surinkta 199 tonos laikraščių, 
48 tonos stiklo ir 6 tonos skardinių dėžučių. Dėl smulkesnių informa
cijų prašome skambinti 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

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

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD"
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Toronto gintariečių dalis scenoje vieno koncerto metu. Iš kairės: Bernadeta Abromaitytė, Dana Dirmantaitė, 
Danutė Čepaitė Nuotr. St. Dabkaus

Vokiečiai prašo paleisti Petkų r($ TORONTO"'
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

leidimo: tie 10 asmenų yra pa
sirengę dirbti lageryje viene
rius metus be užmokesčio. Tai 
mūsų atlyginimas už veikų Vik
toro Petkaus paleidimą.

Kad būtų išgelbėta Viktoro 
Petkaus sveikata ir gyvybė, 
esame papildomai pasirengę 
jį išpirkti. Išpirką galite 
pats nustatyti.

Mes apeliuojame į Jus ir po- 
litbiurą, prašydami mūsų pa
siūlymą maloniai apsvarstyti 
ir savo nutarimą mums per fe
deracinės Vokietijos vyriau
sybę pranešti. Savo pažadą 
mes tesėsime.

Su pagarba
Tarptautinio Viktoro Pet

kaus komiteto pavedimu pasi
rašė Erichas Weissas, komi
teto vadovas”.

P.S. Visi 3.200 pasirašiusiųjų 
mus įgaliojo taip pat prašyti 
Jus tuojau pat paleisti suim
tus lietuvius kunigus — Alfon
są Svarinską ir Sigitą Tamkevi- 
čių. Mes raginame Jus nedel
siant paleisti Alfonsą Svarins
ką ir Sigitą Tamkevičių, nes 
ir šie du Lietuvos katalikai 
nieko nepadarė, už ką turėtų 
būti baudžiami pagal sovieti
nį baudžiamąjį kodeksą.

Pajieškojimas
Jieškomi — Jonas Leščiukai- 

tis, gimęs 1904 m., ir Stasys Leš- 
čiukaitis, gimęs 1914 m. Abudu 
kilę iš Suvalkijos Kudirkos Nau
miesčio. Jieško susirūpinusi Biru
tė Leščiukaitė. Ką nors žinantieji 
apie minimus asmenis prašomi ra
šyti Albinai Ramoškienei, 24 Car- 
ron St., North Balwyn, Vic. 3104 
Australia.

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu.

Šis Tarptautinio Viktoro 
Petkaus komiteto raštas ge
neraliniam sekretoriui And
ropovui buvo rugsėjo 1 d. 
įteiktas Sov. Sąjungos am
basadoriui Bonoje Semjono- 
vui su prašymu persiųsti 
adresatui. Drauge buvo pri
dėti sąrašai su 3.200 parašų 
ir 10 Vakarų Vokietijos pi
liečių pasižadėjimas už Vik
toro Petkaus paleidimą nemo
kamai dirbti sovietiniame la
geryje vienerius metus. Lmb.

Buffalo, New York
SEKMADIENĮ, lapkričio 13 d., 

3 v.p.p., šaukiamas Buffalo Lie
tuvių Klubo susirinkimas, kuris 
įvyks International Institute 
patalpose, 864 Delaware Ave. Po 
trumpo einamąją reikalu aptari
mo bus rodomas garsinis filmas 
“Prezidentas Antanas Smetona”. 
Kviečiami visi Niagaros apylin
kių lietuviai pamatyti šį filmą. 
Susidariusioms šio filmo išlai
doms padengti bus renkamos au
kos. Klubo valdyba

Norwood, Mass.
LIETUVOS VYČIU KUOPA ren

gia Šv. Kazimiero Metų koncertą 
lapkričio 12, šeštadienį, 8.30 v.v., 
gimnazijos salėje. Programą at
liks sol. baritonas Robertas-Ka- 
zys Jakutis iš Niujorko, akompa
nuojamas pianisto Dennis Helm
rich. Girdėsite pasaulinio garso 
kompozitorių ir lietuvių kūrinius. 
Dalyvauti kviečiami ir kitatau
čiai — miesto pareigūnai, įvai
rių tikybų dvasiškiai ir kt.

KUN. V. VALKAVIČIUS skaito 
paskaitas apie JAV lietuvius Nor- 
woodo gimnazijoje suaugusių 
švietimo kursuose 7-9 v.v. per 10 
savaičių. Pavasarį jis skaitys ki
tą seriją paskaitų apie N. Angli
jos katalikus Bostono arkivysku
pijos 175 m. sukakties proga. Kr.

Sault Ste. Marie, Ont.
KLB VIETINĖS APYLINKĖS 

VALDYBOS spalio 22 d. sureng
tas pobūvis su šiltais valgiais, gė
rimais ir šokiais nebuvo gausus, 
jei neskaityti atsilankiusių kita
taučių. Daugelis “ilgėjančiais gy
venimo šešėliais” tautiečių vis ma
žiau dalyvauja renginiuose. Kai- 
kurios šeimos vengia lietuvių po
būvių dėl netinkamo vieno asmens 
elgesio praėjusių metų Motinos 
Dienos pobūvyje.

GYDOSI LIGONINĖJE Vincas 
Skaržinskas, 80 metų amžiaus tau
tietis.

DŽIAUGIASI vaikaičio sulau
kusi Tautos Fondo atstovė J. Gas- 
perienė ir naujagimio sulaukę 
tėvai — Rimas ir Marius Gasperai.

MŪSŲ MIESTO GYVENTOJAS 
Hendrie, kurio dukra žuvo sovie
tų nušautame korėjiečių lėktu
ve, dalyvavo demonstracijoje prie 
JAV konsulato Toronte ir pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė: “Dešim
ties kanadiečių ir kitų 259 žmo
nių mirtis turi būti priminimas, 
kad Sov. Sąjunga yra blogio jėga 
ir kad Vakarų valstybės privalo 
ginkluotis”. Korespondentas

Kapinių lankymo proga spa
lio 30 d. KLK Moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių par. sky
rius surengė dailės parodą 
Anapilio Parodų salėje.‘Gau
sūs lankytojai turėjo progą 
pamatyti Laimos Bigauskienės 
ir Petro Bigausko paveikslus, 
kuriuose vaizduojami gamto
vaizdžiai ir gėlės. Be to, V. 
Siminkevičienė, gėlių krautu
vės “Petals florist”, savininkė, 
parodė dailiai paruoštas gėlių 
puokštes. Lankytojai ta proga 
apsirūpino ir gyvomis gėlėmis, 
ir paveikslais, kurių parduota 
nemažas skaičius. Parodą ati
darė mokyklos vedėjas ir moky
tojas Petras Balčiūnas. Atida
rymo iškilmei vadovavo rengė
jų pirm. G. Trinkienė. Lanky
tojai buvo pavaišinti kava ir 
skanėstais.

Kanados Lietuvių Fondui 
aukojo laidotuvių metu a.a. 
Vaclovo Kecoriaus atminimui: 
J. Dambaras — $25, Vacys Vait
kus — $20, Viktoras ir Elena 
Dailydžiai — $10. Prisikėlimo 
parapijos choras, pagerbda
mas savo narę a.a. Moniką Ža- 
liauskienę aukojo $70.

Nauja šimtinių rūšis. “Sears” 
bendrovė priima užsakymus 
įvairiems siuntiniams į Eu
ropą, įskaitant Baltijos kraš
tus ir Ukrainą. Prekes gali
ma pasirinkti iš labai gau
saus katalogo “Quelle” (di
delės prekybinės bendrovės 
Vokietijoje) “Sears” parduo
tuvėse. Toronto — Hamiltono 
rajone yra per 30 tokių krau
tuvių. Už prekes, jų persiun
timą ir muitą (už geležinės 
uždangos) galima sumokėti 
“Sears” parduotuvėse. Visą 
kitą darbą atlieka “Quelle” 
b-vė Vokietijoje. Siuntiniai 
į Lietuvą žadami pristatyti 
per 3-6 savaites. Dėl kainų 
ir katalogų teirautis “Sears” 
krautuvėse. V.M.

“Sunday Star” 1983.IX.25 iš
spausdino ilgoką pranešimą 
iš Vilniaus, paimtą iš Londono 
“Sunday Times”. Jame rašoma 
apie Aušros Vartų koplyčią, 
kurioje matyti Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II liturginė kardinolo 
kepuraitė — ženklas jo rūpes
čio Lietuvai. Andropovui atė
jus valdžion, tikinčiųjų per
sekiojimas padidėjęs. Lietu
vos katalikų rašte Pasaulio 
Bendrijų Tarybos suvažiavi
mui Vankuveryje buvę pa
reikšta, kad Lietuvoje vyksta 
tikinčiųjų naikinimas. Visą 
kraštą sujaudinęs kun. A. Sva
rinsko nuteisimas ir kun. S. 
Tamkevičiaus suėmimas kun. 
A. Svarinsko teismo metu. 
Surinkti 35,865 parašai And
ropovui, prašant grąžinti lais
vę kun. A. Svarinskui.

Ekskursija į Romą
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.

VEACENAS
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Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. KAROLIUI LIUBERTUI 

mirus 1983 m. spalio 11 d., jo atmi
nimui aukojo Tautos Fondui: E. 
G. Rugienius $10, J. Vitas $5, B. B. 
Dirsė $5, A. K. Ratavičius $5, I. 
Mačiulis $5.

J. Vitas, 
TF įgaliotinis

St. Catharines, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Š. 

m. lapkričio 13, sekmadienį, Liet. 
Karių Veteranų Niagaros pusia-

Toronto universiteto leidi
nyje “The Public Institution 
in a Multicultural Society”, 
parašytame Marvi Ricker, 56- 
me puslapyje įdėta “Volungės” 
choro nuotrauka su dirigente 
Dalia Viskontiene. Parašyta, 
kad nuotrauka imta iš “T. Ži
burių”. Po nuotrauka netgi 
paliktas dviejų eilučių lie
tuviškas tekstas.

Girdėti priekaištų, kad mo
kiniai, kurie mokosi ir šešta
dieninėse mokyklose gimto
sios kalbos, turi daugiau sun
kumų su anglų kalba ir atsilie
ka nuo kitų mokinių, kurie tu
ri laisvus šeštadienius. Ta 
tema Jim Cummins parašė vei
kalą, remdamasis Kanados, 
JAV ir Europos duomenimis. 
Jo išvada: “Mažumų mokiniai, 
besimokantieji gimtosios kal
bos (heritage language), moks
le yra lygiai pažangūs, kaip 
ir mokiniai reguliariųjų pro
gramų”.

salio skyrius rengia Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjimą St. 
Catharines mieste. Pamaldos — 
10 v.r. Tėvų pranciškonų koply
čioje ir vainiko padėjimas žuvu
sioms už laisvę prie paminklo. 
Pamaldų metu giedos solistai Ve
ronika ir Aleksas Paulioniai. Mi
nėjimas ir koncertas įvyks Tėvų 
pranciškonų salėje 2.30 v.p.p. 
Paskaitą skaitys inž. R. Tamošiū
nas iš Ročesterio. Meninę progra
mą atliks Ročesterio sol. B. Čy- 
pienė, aktorė 1. Žmuidzinienė; 
solistai V. Žmuidzinas ir M. Cie- 
menis (duetas); akompanuos R. 
Obalis.

Pirmą kartą kariuomenės šven
tės minėjimas ruošiamas dienos 
metu ir tai Tėvų pranciškonų pa
talpose, tad tikimės, kad ir vyres
nio amžiaus žmonės daugiau galės 
dalyvauti. Bus loterija ir visiems 
svečiams kavutė po koncerto.

Kviečiame visus St. Catharines, 
Wellando ir apylinkių gyventojus 
minėjime dalyvauti. P. B.

FILMAS “PREZIDENTAS AN
TANAS SMETONA" bus rodomas 
Tėvų pranciškonų patalpose (75 
Rolls Avė.) lapkričio 20, sekma
dienį, 3 v.p.p. Pirmoje filmo da
lyje rodomas prez. A. Smetona 
Švėkšnos gimnazijos šventinimo 
iškilmėje, sporto olimpiados ati
daryme, tarptautinių krepšinio 
žaidynių parade ir kitose šven
tėse. Antroje dalyje matyti prez. 
A. Smetona įvairiuose minėji
muose sakantis kalbas, lankantis 
JAV prezidentą Rooseveltą. Pabai
goje — prezidento mirtis ir lai
dotuvės Klevelande.

Kas norėtų šį filmą rodyti ki
tose lietuvių gyvenvietėse, tesi
kreipia į A. Šetiką, 10 Clark St., 
St. Catharines, Ont. L2R 5G2. A. Š.

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

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

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

PERKATE

NAMUS?PARDUODATE

BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENE1

431-5462
445-9469

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

■■Mlllllllllllllllllllllllll
REAL ESTATE SERVICES

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TADl?QTJri?P INSURANCE &i y 11 I jO I I lJlt real estate broker

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

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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RU Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjungos tarybos

WKr N/W^suvažiavimas 
įvyks 1983 m. lapkričio 18-20 dienomis 
Prisikėlimo parapijos patalpose 

1O11 College St. W., Toronto, Ontario

PROGRAMA:
Lapkričio 18, penktadienį, 7.30 valandą vakaro 
MIMIKOS VAJKAJRONĖ 
(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.

(Jaunimo šokiai).

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

Kviečiame visą jaunimą dalyvauti!
Dėl informacijos prašome skambinti 

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

Lietuvių evangelikų Išganytojo parapija Toronte rengia
ekumeninį reformacijos

Martyno Liuterio
500-jo gimtadienio proga

lapkričio 6, sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namų Mindaugo menėje
(1573 Bloor St. W.)

Akademinėje dalyje — kun. dr. Algirdas Jurėnas, kun. dr. Pranas Gaida
Meninėje dalyje — smuikininkė Regina EBankienė, parapijos choras, 

akompaniatorius Jonas Govėdas
Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti. Įėjimas nemokamas. Po minėjimo — kavutė.

Parapijos valdyba Įį

METINE ŠVENTE
Nekoltoi Pradėtosios Marijos seserų vienuolijos 

Toronto skyriaus ir jo rėmėju rengiama

bus š.m. lapkričio 6, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Programoje: seselės Onos Mikailaitės paskaita
smuikininkės Kristina ir Ilona Kuprevičiūtės iš Klevelando

TO RCMT' O
Anapilio žinios

— Spalio 30, sekmadienį, 3 v.p.p., 
lietuvių kapinių lankyme dalyva
vo daug tautiečių iš Toronto ir 
daugelio kitų vietovių. Mišias 
atnašavo: kun. dr. F. Jucevičius, 
kun. L. Januška, OFM, kun. J. Liau- 
ba, OFM, kun. J. Staškus ir kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Pamoks
lų pasakė kun. J. Staškus. Pašven
tinta daug naujų paminklų. Po 
pamaldų kapinių lankytojai už
kandžiavo Anapilio salėje.

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

— Spalio 29 d. susituokė Joana 
Daržinskaitė su Antonio Maco- 
retta.

— Pakrikštyta: Emily-Nina-Mi- 
chelle Pocius-Dumyn ir Jennifer- 
Ann Janulionytė.

— Religinės sekcijos posėdyje 
nutarta Šventųjų Metų proga įves
ti Švenčiausiojo Sakramento gar
binimo pamaldas Advento sekma
dieniais 10 v.r.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
aukojo $100 J. Prišas; Anapilio 
sodybai $100 — M. J. Astrauskai; 
kapinėms $200 — J. Ališauskas, 
$180 — šauliečių sambūris, $20 — 
P. Daržinskas; parapijai $100 — Č. 
Pšezdzieckis.

— Mišios lapkričio 6, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a. a. Bronių ir Ve
ronikų Steponaičius, 11 v.r. — už 
a. a. Anastaziją Ščepavičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas lapkričio 6, sekma

dienį, 11.15 v.r., laikys kunigai 
P. Dilys ir dr. A. Jurėnas, giedos 
choras.

— Parapijos taryba rengia eku
meninio pobūdžio iškilmę dr. M. 
Liuterio 500 m. gimimo sukakties 
proga Toronto Lietuvių Namuose, 
Mindaugo menėje, lapkričio 6, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Akademinė
je dalyje kalbės kun. dr. prof. 
A. Jurėnas ir kun. dr. P. Gaida. 
Koncertinę dalį atliks parapijos 
choras ir smuikininkė R. Bankie- 
nė. Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. įėjimas nemokamas. Po minė
jimo— kavutė.

— Pamaldos lapkričio 13 d. 
įprastu laiku.

— Šv. Rašto apmastymai — lap
kričio 2 ir 17 d., ketvirtadienį, 
7.00 v.v., šventovės salėje.

Lietuvių Namų žinios
— Vytautas ir Angelė Kulniai 

LN Švietimo Fondui “Labdara” 
paaukojo $500.

— LN valdybos posėdyje spalio 
27 d. nutarta ruošti Kūčių va
karienę ir N. Metų sutikimų lai
kantis praeitų metų plano, tik 
vietoj premijų talentams skirti 
loterinę įėjimo premijų — dviem 
asmenim kelionę į Miami, Fla.

— Priimti nauji nariai: K. 
Ivanauskienė, R. Biskys, K. 
Woytecka, R. Norvaišaitė, A. 
Sodonis.

— Paskrita $200 auka kun. P. 
Urbaičio Pietų Amerikoje lei
džiamai spaudai paremti.

— Svečių knygoje pasirašė: V. 
Hanson, N. Paulaitienė iš Sud- 
burio, P. Labanauskas, V. Laba
nauskas iš Vašingtono, kun. P. 
Urbaitis iš Brazilijos, V.R. Ba
riai iš Bridgeporto, O.V. Pociū
nai iš Independence, Ohio, G. Puš- 
korius, P. Butkūnas, A. Jurguty- 
tė, R. Butkūnaitė, K. Butkūnaitė 
iš Detroito, R. I. Ardytės iš Erie, 
Pa., A. Jonušaitė, S. Vaznelis, 
R. Plioplytė, L. Kučas iš Čikagos, 
L.A. Kazlauskai, R. Kazlauskaitė, 
L. Palubinskaitė, L. Vyšnionis, 
A.L. Razgaitis, D. Mičiūnas, R. 
J. Jasinevičius, T.R. Palubinskai, 
R. Chambers, D. Balčiūnaitė iš 
Klevelando.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda ir Mi
šios— 7 v.v.

— Susituokė Tomas Palubinskas 
ir Rita Poškutė.

— Spalio 27 palaidotas a.a. Vla
das Erslovas, 74 m.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja 
dr. J. Čuplinskienė, pastaruoju 
metu pasiuntė į Lenkijų lietuviams 
39 siuntinius. Iki šiol jau pasiųs
ta 484 siuntiniai.

— Pakeista mūsų parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valandų 
tvarka. Sekmadieniais bankas bus 
atidarytas nuo 9 iki 12.30 v.p.p.

— Bilietai į parapijos choro 30- 
mečio balių, kuris įvyks lapkri
čio 12 d., 7 v.v. mūsų salėje, yra 
platinami choristų.

— Lietuvių Namų Moterų Būre
lio Mišios už mirusias nares — 
lapkričio 4, penktadienį, 9 v.r.

— Katalikių moterų, mūsų para
pijos skyriaus, susirinkimas — 
lapkričio 6 d., po 10.15 v. Mišių, 
Parodų salėje. Programoje — adv. 
A. Pacevičiaus paskaita apie tes
tamentus.

— Bilietai į seselių metinę šven
tę, kuri įvyks lapkričio 6 d., 4 v.p.p., 
platinami salėje po Mišių.

— Parapijai aukojo: L. G. Ma
tukai $400; po $100: A. Šukienė, 
D. V. Šaltmirai, J. Strazdas, E. Sen
kuvienė, L. Kuunapuu; klierikų 
fondui po $100: E. Joniūnienė, G. 
Gaidelis, N. N.; $50: E. Senkuvie
nė; religinei Lietuvos šalpai: J. 
Arštikaitis $200, E. Senkuvienė 
$50, A. T. Žiliai $50; kun. A. Graus- 
lio knygai: Ross Craig laidotuvių 
įstaiga $200, A. St. Viskontai $200; 
po $100: M. Gečienė, B. M. Genčiai, 
dr. M. Arštikaitis, N. N.; Vėlinių 
novenos proga: J. Arštikaitis $100, 
Z. R. Rimšos $100, Br. Narbutas 
$100, V. Mickevičius $75, O. Šarū- 
nienė $75; po $50: I. Čiurlys, A. 
Ambrozaitis, K. Kymantas, H. But
kevičius, V. V. Staškūnai.

— Mišios lapkričio 6, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Onų Plioplienę, 
9.30 v.r. — už Vėlinių novenai pa
vestus mirusius 10.15 v.r. — už Ju
lių Budnikų, 11.30 v.r. — už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, 7 v.v.
— už Telesforų Valių ir Marijų bei 
Pijų Mičiulius.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondo valdyba posė
džiavo spalio 25 d. dr. A. ir S. 
Kazlauskų rezidencijoje. Pa
grindinis posėdžio uždavinys 
buvo paskirti metines stipen
dijas studentams. Apsvarsčius 
gautus 5 prašymus, vienbalsiai 
paskirta $1000 stipendija Ri
tai Rudaitytei, $500 stipendija
— Algiui Rašymui. Fondo če
kiai jiems bus įteikti lapkri
čio 13, sekmadienį, Anapilio 
salėje per metinę Lietuvos 
Kankinių parapijos vakarienę. 
Šiuo metu Fondo sąskaitoje 
yra $15.000. Stipendijos su
daromos iš palūkanų. Jei Fon
das turėtų $20.000, galėtų kas
met skirti dvi stipendijas po 
$1000. Įnašai renkami ir to
liau. Jais rūpinasi Fondo 
pirm. dr. A. Kazlauskienė ir 
ižd. V. Dauginis bei kiti na
riai.

Pastaruoju metu gautos au
kos iš Vitalijos (Ramanauskai
tės) ir Peter Renyi $100, Petro 
Gulbinsko $100 (iš viso $300), 
Stasio Jagėlos $100 ($300).

Lietuvių skautijos minėji
mas 65 metų sukakties visuo
menei rengiamas su koncertu, 
kuriame programą atliks vieš

MIMIKOS 
CEPELINŲ 
ir VYNO
lapkričio 18, 
penktadienį, 
7.30 v.v., 
Prisikėlimo 
parapijos 
salėje

M MONTREAL
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 fIHAfi montrealio lietuvių 111 lftw KREDITO UNIJA______

Bilietai 
gaunami 
abiejose 
lietuvių 
katalikų 
parapijose

0

Programą atliks profesijonalai iš Niujorko 
PAULIUS RAJECKAS ir "MIME x 2” (atliks jaunimo kongrese 
pirmą kartą matytą vaizdą — "Kelionė į Lietuvą") 
Vakarienė, programa ir kavutė. 
Bilietai: $10.00, pensininkams — $8.00.

Rengia Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija
Tikslas — sutelkti lėšų jaunų šeimų stovyklai Wasagoje

Informacija 
ir bilietai: 
Dana 
Pranaitienė 
762-1482

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

1983 m. lapkričio 13, sekmadienį, Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras -12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa - 3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. Įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

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

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m.................

Terminuotus indėlius:
1 metų ......................
180-364 d...............
30 - 179 d..................
Trumpalaikiai indėliai 
$20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios..........
su drauda ................

Čekių sąskaitos: .............

9.5 %

9 %
8.25%
7.75%

7.25%
7 %
5 %

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

4.00-8.00
2.00-6.00

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00

1475 De Seve
Pirm. antr. treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais .
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30 - 12.30

0

nios iš JAV E. Blandytė ir O. 
Jameikienė, akompanuojant 
muz. J. Govėdui. Renginys — 
lapkričio 20, sekmadienį, 3 
v.p.p., Lietuvių Namuose. Į 
šį minėjimą iš Čikagos atvyks
ta ir LSS vadovybė.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo 65 metų sukakties minė
jimą lapkričio 27, sekmadienį, 
Liet. Namuose rengia VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa, pakviesta 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos. Toronto lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti.

A. a. J. R. Simanavičiaus 
minėjimas-koncertas rengia
mas gruodžio 4, sekmadienį, 
4.30 v.p.p., Prisikėlimo salė
je. Programą atliks solistai 
bei solistės: Linda Marcinku
tė, Anita Pakalniškytė, Vero
nika Paulionienė, Aleksas Pau- 
lionis, Algis Simanavičius,

Justina Sriubiškienė, Rimas 
Strimaitis, Vacys Verikaitis, 

•Siuva Žiemelytė. Akompanuos 
J. Govėdas. Koncertą rengia 
radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” rėmėjų būre
lis ir pelną skiria velionies 
įsteigtai radijo programai. 
Ir solistai savo honorarą ski
ria šiam tikslui.

A.a. Vladas Erslovas, 74 m. 
amžiaus, mirė spalio 25 d. ge
neralinėje Scarborough ligo
ninėje. Palaidotas spalio 29 d. 
iš Prisikėlimo šventovės lietu
vių kapinėse. Velionis priklau
sė lietuvių pensininkų klubui. 
Liko liūdinti žmona, sūnus ir 
vaikaičiai. Velionis su šeima 
atsikėlė į Torontą iš Montrea
lio. Toronte mažai teturėjo pa
žįstamų. Mažai kas jį lankė li
goninėje, kur išgulėjo 5 mėne
sius, taipgi mažai dalyvių buvo 
ir laidotuvėse.

Pagerbdami a.a. Moniką Ža- 
liauskienę, Prisikėlimo para
pijos choro nariai, autobuso 
bendrakeleiviai į dainų šven
tę Čikagoje ir “Gintaro” vado
vai suaukojo $150. Šios lėšos 
paskirtos: $70 Kanados Lietu
vių Fondui, $70 “Heart Foun
dation” ir $10 Mišioms.

Naujas Toronto Lietuvių 
Pensininkų klubo telefono 
numeris yra 762-1744, o pensi
ninkų namų “Vilnius Manor” 
raštinės telefonas — 762-1777. 
Pensininkų namų administra
cija prašo visus atvykstančius 
gyventi griežtai laikytis su
tartos dienos persikėlimui. 
Pensininkų klubo valdyba pra
šo paskolinti arba padovanoti 
pensininkų namams lietuviš
kos muzikos — dainų juostelių 
(tapes), kurios būtų grojamos 
pastate.

TORONTO
Rinkimuose į KLB tarybą To

ronto apylinkėje spalio 30 d. 
balsavo 547 asmenys. Dar ne
oficialiais duomenimis, balsų 
dauguma išrinkti: Algis Pace- 
vičius 405 balsais, V. Bireta 
339, G. Paulionienė 328, R. Jo
naitienė 327, Ant. Pacevičius 
318, A. Rinkūnas 305, V. Dau
ginis 303, H. Stepaitis 293, L. 
Beržinytė 290, S. Čepas 283, G. 
Šernas 277, H. Lapas 265, R. J. 
Saplys 261, J. Danaitis 255, A. 
Abromaitytė 241, O. Delkus 237, 
G. Ignaitytė 233, A. Firavičius 
230. Kandidatai: V. Kuprevi- 
čiūtė-Jay 229, M. Abromaitis 
204, V. Kulnys 191, L. Girinis- 
Norvaiša 149.

Į KLJ Sąjungos tarybą bal
savimuose Toronto apylinkėje 
dalyvavo 45 asmenys. Dar ne
oficialiais duomenimis išrink
ti šie asmenys: M. Sungaila 45 
balsais, J. Uleckaitė 38, D. Če
paitė 36, Ant. Rašymas 35, D. 
Čuplinskaš 34, Alg. Rašymas 33, 
N. Slivinskaitė 32, R. Trumpic- 
kas 30, L. Trumpickaitė 29, Vyt. 
Čuplinskas 27. Kandidatė — I. 
Čuplinskaitė 25.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro posėdis įvyko spalio 
24 d. Anapilyje. Suvažiavime 
išrinktas prezidiumas pasi
skirstė pareigomis: pirm. V. 
Bireta, vicepirmininkai — J. 
Andrulis, kun. J. Staškus, pro
tokolų sekr. L. Murauskienė, 
susirašinėjimo sekr. K. Mangli- 
cas, ižd. V. Dalindienė; parei
giniai nariai: Kunigų Vieny
bės — kun. Pr. Gaida, KLK Mo
terų Dr-jos — dr. O. Gustainie
nė, ateitininkų (dar nepaskir
tas atstovas); nariai: dr. J. 
Sungaila kaip buvęs Centro 
pirmininkas, kun. A. Simana
vičius, OFM, kun. J. Liauba, 
OFM. E. Gudinskienė, J. Plei- 
nys, M. Povilaitienė, dr. Br. 
Povilaitis. Posėdyje daugiau
sia buvo svarstomi būsimo Re
liginio Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Kongreso reikalai. Apie 
jį išsamų pranešimą padarė 
kongreso rengėjų komiteto 
pirm. dr. J. Sungaila. Kon
gresas įvyks Toronte 1984 m. 
rugsėjo 1-2 d.d. Šv. Kazimie
ro Metų proga.

Lietuvių Bendruomenės iš
vyka į šv. Kazimiero iškilmes 
Romoje 1984 m. Dabar galima 
prasitęsti atostogas ir po sa
vaitės Romoje su ekskursija 
aplankyti Šv. Žemę. Išskren- 
dama vasario 27 d., grįžtama 
kovo 12 d. Kanados keleiviai 
gali prisijungti Niujorke. Kai
na asmeniui iš Niujorko — 
$1580.00, gyvenant dviese kam
baryje. Smulkesnės informaci
jos ir brošiūrų kreiptis: Ame
rican Travel Service Bureau, 
9727 South Western Ave., Chi
cago, IL 60643. Tel. (312) 238- 
9787. (Sklb.).

“Litas” bus uždarytas penkta
dienį, lapkričio 11, “Remembrance 
Day”, ir sekmadienį, lapkričio 13 d.

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

JAUNA LIETUVAITĖ nori susi
pažinti su nevedusiu vyru, 25-33 
metų, negeriančiu, augšto ūgio. 
Paslaptis garantuota. Rašyti “Tėv. 
Žiburių” adresu, pažymint ant voko 
Jievai.

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

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

DĖL PERSIKĖLIMO parduoda
mos dvi naujos sofos — viena mie
gama ir antra moderniška. Skam
binti tel. 663-9096 arba 638-3171 
Toronte.

REIKALINGA MOTERIS saugoti 
vienerių metų vaikui Mississau- 
goje netoli Anapilio. Skambinti 
tel. 848-2509 po 7 v.v. lietuviškai 
arba angliškai.

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

JAU 20 METŲ veikia natūralaus 
gydymo klinika, kurioje su medi
ciniškom ir pooperacinėni proble
mom daugybė žmonių pasveiko ar- > 
ba rado pagerėjimą. B. NAUJALIS 
— Mass. Ther. N.D.R.N.A. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. 
M6R 2N5. Tel. 533-8008.

LIETUVIŠKA I 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIĖNĖ.
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe- ( 
tais Florist” tel. 769-5009. Adresas: ,, 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir f 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi- <1
nių gėlių tvarkymo srityje. H
_________________________________  t

CANDLELIGHT }
CATERERS <

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

DAŽYTOJAS- J

DEKORATORIUS n
su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- ( 
pieriavimo darbus. Skarnbin- ...

, ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To- Į 
ronte, KAROLIS ABROMAITIS **i


