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Vergijos nepaslėpsi
Kai kalėjimo viršininkas nori įrodyti visuomenei, 

kad kaliniai yra laisvi žmonės, kad jie gerai gyvena ir 
viskuo yra patenkinti, — ima vaizduoti kalėjimo gyve
nimą rožinėmis spalvomis, pasakoti apie kalinių pasiek
tus gamybos rezultatus, švietimo laimėjimus, puikią vi
daus tvarką. Klausant tokio pasakojimo, susidaro įspū
dis, kad kalėjime gyvenimas yra geresnis, tvarkinges
nis, produktingesnis nei laisvėje. Ir vis dėlto kalėjimo 
gyvenimu niekas nesižavi — nei laisvėje gyveną žmonės, 
nei patys kaliniai. Pasitenkinimą tokiu gyvenimu reiš
kia tiktai kalėjimo viršininkas, kuriam rūpi bizūninė 
tvarka ir pigi darbo jėga, tarnaujanti jam. Tai yra taip 
akivaizdu, kad Vakaruose niekam neateina į galvą min
tis laisvą gyvenimą pakeisti kalėjimine sistema. Kitaip 
galvojama Rytuose, kur įvesta prievartinė sistema. Ten 
kalėjimo viršininkai visą laiką skelbia, kad jų sistema 
yra pranašiausia, kad jos pasiekti rezultatai visose sri
tyse yra geriausi, kad joje išsprendžiamos visos proble
mos išmintingiausiai. Belieka įvesti tokią sistemą visa
me pasaulyje, ir visos problemos bus išspręstos. Kitaip 
tariant, suvarykite visus žmones į sovietinį kalėjimą, ir 
pasaulis bus laimingas. Panašiai, kaip Orwellio “Gyvu
lių ūkyje”, kur tvarka nebėra grindžiama laisvės principu.

KAD TAI utopiška sistema, paneigianti žmogiš
kumą ir tuo būdu tampanti didžiausia žmonijos 
problema, — aišku kiekvienam normaliam žmo
gui. Aišku ir sovietinio kalėjimo viršininkam, bet to ne

leidžia pripažinti imperialistinis jų užmojis. Jie gerai 
žino, kad tai vergija, bet ji reikalinga “aukštesniem” da
lykam, būtent, jėgos imperijai, planuojamai pasauliniu 
mastu. Dėl to jie savo sistemą stipriai gina ir dėl jos ko
voja. Savo propagandoje jie tą vergiją vadina laisve, ir 
tai didesne nei Vakarų kraštuose. Pvz. visame pasaulyje 
gerai žinoma, kad sovietinėje sistemoje religija yra per
sekiojama, niekinama, naikinama. Tačiau sovietų val
džios (kalėjimo viršininkų) atstovai, net ir dvasininkai, 
dalyvaudami tarptautiniuose suvažiavimuose apie tai 
vengia užsiminti ir netgi kalba apie ten religijos 
laisvę. Sovietiniai mokslo žmonės, atvykę į tarptautines 
konferencijas, taip pat vengia paliesti laisvės klausimą, 
ypač psichiatrai, kurių profesija sovietinėje sistemoje 
tapo pajungta žmonių kankinimui. Sovietų sportininkai, 
atvykę į tarptautines žaidynes, yra budriai saugomi par
tinių palydovų, kad nepabėgtų. Be to, sportininkai turi 
laimėti kuo daugiausia medalių ir tuo būdu liudyti so
vietinės sistemos pranašumą. Kad tas “pranašumas” yra 
kalėjimiškas ir nužmoginantis, viršininkams nerūpi.

SLEPIA sovietinė sistema savo vergiją labai rūpes
tingai, bet nesėkmingai. Nepaisant visų jos pastan
gų, visokių Berlyno sienų, cenzūrų, radijo trukdy
mų, policinių suvaržymų, — pasaulis tą vergiją mato. 

Ylos maiše nepaslėpsi, ypač mūsų laikais. Ir kiekvieną 
kartą, kai toji yla išlenda, sovietai jaudinasi. Pasaulio 
akyse jie nori būti laisvės, pažangos ir taikos pionie
riais, bet nesiseka, nes visur jie ateina su pridengta ver
gija. Pvz. kad ir pasaulinės sporto olimpiados atvejis. 
Kai tik išryškėjo Los Angeles mieste sąjūdis, pasiryžęs 
atskleisti tikrąjį sovietų veidą, Maskva pabūgo. Ji savo 
sportininkų neišleis, bet ir tuo nieko nelaimės. Jos sle
piama vergija vis tiek iškils viešumon. Tuo pasirūpins 
pavergtųjų tautų žmonės. Jau yra suorganizuota Lais
vės olimpiada Toronte, kuri pačiu faktu primena sovie
tinę vergiją. Pastarąją dar labiau pabrėš Laisvės olim
piados žibintas, jei bus nešamas pavergtųjų tautų bė
gikų iš Toronto į Los Angeles per didelę dalį Amerikos. 
Tai būtų labai ryškus priminimas, kad yra tautų, kurios 
negali dalyvauti bendroje pasaulio olimpiadoje, nes jos 
surakintos sovietų slepiamoje vergijoje. Laisvės olim
piados liepsna, keliaujanti per Amerikos žemyną, pri
mintų pasauliui, kad olimpiada Los Angeles mieste nėra 
visuotinė ir kad laisvės viltis, slopinama Europos rytuo
se, ryškiai skleidžiasi kitoje Atlanto pusėje.

Pasaulio įvykiai
PASAULIO DĖMESIO CENTRE TEBĖRA PERSIJOS ĮLANKA, 
kur Irakas per vieną dieną lėktuvų raketomis ir minomis pa
skandino bei padegė net aštuonis laivus, plaukusius į Irano uos
tus. Didžioji draudos bendrovė Lloyd Britanijos sostinėje Lon
done pranešė, kad lig šiol Irako ir Irano kare Persijos įlankoje 
buvo užpulta apie 40 laivų. Už padarytus nuostolius bendrovė 
jau yra sumokėjusi $140 milijonų. Lloydo bendrovė sustabdė 
draudos išdavimą tanklaiviams ir laivams, kurie plaukia į Irano 
uostus. Kitiems tanklaiviams drauda buvo pabranginta 150%. 
Vidutinio laivo apdraudimas vienai kelionei į Persijos įlanką 
dabar kainuoja ape $4 milijonus. Irano naftos pardavimas buvo 
beveik visiškai sustabdytas, sumažėjo ir kitų valstybių, ypač

KANADOS ĮVYKIAI

Kalėjimai ir pabėgimai
Kanados spaudoje dažnai kri

tikuojamas per greitas baus
mių dovanojimas didelius nu
sikaltimus padariusiems kali
niams, ypač žmogžudžiams, ku
rių išleidimas laisvėn kartais 
baigiasi nauja žmogžudyste. 
Spaudoje plačiai nuskambėjo 
komiškas W. Bodeno pabėgi
mas iš sustiprinto saugumo 
kalėjimo Kvebeko Lavalyje. 
Jis yra nuteistas kalėti iki gy
vos galvos už keturių moterų 
nužudymą. Pavojingą keturgu
bą žmogžudį W. Bodeną kalėji
mo vadovybė išleido vienai 
dienai į Montrealį, palydovu 
paskirdama kalėjime dirbantį 
paišybos mokytoją. Vienos die
nos išleidimas paprastai su
teikiamas tik tokiais atvejais, 
kai miršta ar sunkiai suserga 
kalinio šeimos narys. W. Bode- 
nui, susidomėjusiam tapyba, 
buvo duotas neįtikėtinas lei
dimas nusipirkti dažų ir kny

gų dailės temomis Montrealy- 
je. Su nepatyrusiu palydovu 
jis pirmiausia užėjo papietau
ti į ištaigingą restoraną, be 
palydovo nuėjo j prausyklą ir 
dingo. Tik kitos dienos vidur
naktį buvo surastas ir suimtas 
viename naktiniame klube.

Tada paaiškėjo ir kiti pagrin
dinių saugumo taisyklių pa
žeidimai. Iš kalėjimo keturgu
bas žmogžudys W. Bodenas bu
vo išleistas su $300 kišenėje 
ir “American Express” kredito 
kortele. Dolerius jis buvo už
sidirbęs kalėjime, bet tokios 
sumos neleidžiama išsinešti, 
nes ji gali būti panaudota pa
bėgimo reikalams. Visiška sen
sacija tapo W. Bodeno kalėji
me įsigyta “American Express” 
kredito kortelė, kuri išduoda
ma tik finansiškai atsakin
giems asmenims. Jos niekada 
negauna kriminaliniai nusi
kaltėliai ir kaliniai. Vėliau

Po ilgų žiemos šalčių ir vėsaus pavasario pagaliau pražydo Šiaurės Amerikos žemė Nuotr. V. Maco

Pranešimas iš Europos

Ilgai keliavo, bet tikslą, pasiekė
Lietuvos pogrindžio leidinys “Dievas ir tėvynė”

Vakarus pasiekė ilgai ke
liavęs laisvosios pogrindžio 
spaudos žurnalo “Dievas ir tė
vynė” 19 numeris, pasirodęs 
Lietuvoje 1981 m. ir turįs 42 
mašinėle rašytus sąsiuvinio 
dydžio puslapius. Turinyje — 
straipsniai ir eilėraščiai.

Straipsnyje “Kultūra mūsų 
gyvybė” žurnalo bendradarbis 
K. Aras nagrinėja krikščioniš
kosios kultūros problemą da
bartinėje Lietuvoje. Iškelda
mas vyskupo Valančiaus pa
vyzdį, autorius reiškia nuo
monę, kad Lietuvos Katalikų 
Bendrija yra pajėgi teikti mo
ralinę, materialinę, konkre
čią ir organizuotą paramą 
krikščioniškojo meno kūrė
jams.

Kitas “Dievo ir tėvynės” 
bendradarbis, pasirašęs Stu
dento slapyvardžiu, savo “Žo
dį bendraamžiui” pradeda ra
ginimu: “Sustok praeidamas 
prie švento Kazimiero bažny
čios durų — pagerbk labiau
siai išniekinto Lietuvos glo
bėjo šventyklą”. Idealiai gal
vojančio autoriaus jautrus ir 

paaiškėjo, kad W. Bodenas kor
telės paprašė laišku, duoda
mas kalėjimo adresą, sudary
damas įspūdį, kad jis yra ka
lėjimo tarnautojas. Prašymas 
buvo patenkintas, kortelė at
siųsta laišku. Kažkodėl tas 
laiškas kaliniui W. Bodenui 
buvo įteiktas be jokios cen
zūros. “American Express” 
bendrovė, garsindama savo 
kredito korteles, vartoja šū
kį: “Don’t leave home with out
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patetiškas straipsnis baigia
mas taip: “Kai išniekinamos 
brangiausios tautos šventyk
los, kiekvieno lietuvio širdis 
turi tapti šventykla, kurioje 
niekada neužgestų amžinoji 
ugnis. O kai eisi pro išniekin
tą švento Kazimiero bažnyčią, 
neužmiršk, kad nešioji savyje 
Lietuvos karūną, tautos didy
bę ir kankinystę, kaip pavel
dėjimą, kaip priesaiką, kaip 
amžiną pareigą”.

Šie “Dievo ir tėvynės” auto
riaus raginimai ypač prasmin
gai skamba šiemet, kai iškil
mingai minima Lietuvos Glo
bėjo šventojo Kazimiero mir
ties penkių šimtų metų sukak
tis. Tai rodo, kad ir po trejų 
metų nuo savo pasirodymo šio 
numerio turinys tebėra aktua
lus ir nenustojęs vertės.

Yra ir daugiau išliekamą 
vertę turinčių straipsnių. Prie 
tokių priskirtina ir Arūno Vait
kaus apybraiža: “Mūsų parti
zanai. Petras Vainius 1926- 
1951”. Kai oficialioji sovietų 
spauda nesiliauja niekinusi 
žuvusius už Lietuvos laisvę 
kovotojus, čia kukliai, su na
tūralia pagarba prisimenamas 
vienas iš daugybės nežinomų 
partizanų — kaunietis jaunuo
lis Petras Vainius, kuris, pa
bėgęs iš sovietinio gulago, apie 
penkerius metus veikė tarp 
Rumšiškių ir Pravieniškių. 
1951 m. žiemą, užkluptas em- 
vedistų būrio, 25-rių metų ne
sulaukęs jaunuolis gynėsi iki 
mirties ir nepasidavė. “Nie
kada nesužinosime, kur Petro 
Vainiaus kapas, tačiau šven
tas jo atminimas, žygdarbiai 
niekuomet neišblės jį pažino

jusių bendraminčių tarpe”, — 
baigia savo pasakojimą Arū
nas Vaitkus, paminėjęs ir dvie
jų išdavikų, irgi kauniečių, 
pavardes.

Skyrelyje “Aktualūs patari
mai” “Dievo ir tėvynės” 19 nr. 
spausdina du aktualius 
straipsnius. Pirmame “Sau
gokime savo kalbą!” rašoma 
apie švietimo sistemą užgu
lusį sustiprintą rusinimą. Vi
si raginami ginti gimtosios 
kalbos teises, ypač švietimo 
darbuotojai — vaikų darželių 
auklėtojos, mokytojai, moks
lininkai.

Kitame straipsnyje “Jei ta
ve pakvies” pranešama apie 
sustiprėjusią Saugumo veik
lą, kurios tikslas likviduoti 
lietuvišką pogrindžio spaudą 
ir religinį suaktyvėjimą Lie
tuvoje. Duodama praktiškų pa
tarimų, kaip apsisaugoti ir 
kaip kitus apsaugoti nuo Sau
gumo pinklių ir pavojų. “Be 
mūsų aktyvios pagalbos saugu
mas bejėgis” — pastebi “Die
vas ir tėvynė”.

Paskutiniame šio numerio 
skyrelyje “Mus moko ateistai” 
spausdinami du strapsneliai, 
kuriuose atitaisomi ateisti
nių propagandistų nepagrįsti 
kaltinimai.

Be to, spausdinami Leonar
do Andriekaus, Stasio Sant- 
varo, Kazio Bradūno ir Bičiu
lio eilėraščiai. Trys pirmieji 
poetai gyvena ir kuria išeivi
joje.

Pogrindinis “Dievo ir tėvy
nės” žurnalas pradėjo eiti 1976 
m. kovo 4 d. Vakarus jau yra 
pasiekę visi numeriai, išsky
rus 15,18 ir 20. Lmb.

Saudi Arabijos ir Kuwaito, ku
rių tanklaivius pradėjo pulti 
Irano lėktuvai. Naftą parduo
dančios neutralios valstybės 
kreipėsi į Jungtinių tautų sau
gumo tarybą, reikalaudamos 
pasmerkti Iraną už puolimus 
prieš jų laivus. Irano ambasa
dorius Jungtinėse tautose S. 
Rajaie-Chorasanis spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Iranas yra pasiruošęs sustab
dyti neutralių valstybių lai
vų puolimus, jeigu taip pasi
elgs ir Irakas. Pastarasis tank
laivių ir laivų, atplaukiančių 
su karinėmis medžiagomis Ira- 
nan, nelaiko neutraliais. Šiau
rinę Persijos įlankos dalį Ira
kas yra paskelbęs karo zona. 
JAV prez. R. Reaganas spau
dos konferencijoje užtikrino 
tautę, kad amerikiečiai kariai 
nebus pasiųsti į Persijos įlan
ką naftos tiekimui užtikrinti. 
Jis betgi neatsisako kitos pa
galbos Saudi Arabijai, Kuwai- 
tui bei kitoms draugiškoms ša
lims. Pirmiausia nutarė pa
skolinti 220 nedidelių priešlėk
tuvinių “Stinger” raketų, ku
rias karys iššauna pasidėjęs 
ant peties. Raketos neparduo
damos, tik paskolinamos, nes 
jų pardavimo nebūtų patvir
tinę Izraelį remiantys JAV 
kongreso nariai. Kalbama, kad 
Saudi Arabijos amerikietiš
kiems “F-15” nasikintuvams 
kurą ore galės parūpinti di
dieji JAV lėktuvai. Tada nai
kintuvai galėtų visą laiką skrai
dyti virš Persijos įlankos ir 
saugoti laivus.

Ruošiasi puolimui
Įtampą didina Irano pra

dėtas kariuomenės telkimas 
masinei ofenzyvai prieš Ira
ką. Esą jai yra telkiama net 
pusė milijono karių. Spėjama, 
kad ofenzyva gali prasidėti 
birželio pradžioje. Persijos 
įlankos valstybės nenori tie
sioginio JAV įsikišimo, nes 
tokiu atveju gali pajudėti ir 
Sovietų Sąjunga. Problemą su
daro mažiau karių turinčio 
Irako galimas pralaimėjimas. 
Tokiu atveju religinis ajato- 
los R. Chomeinio fanatizmas 
savo revoliucijos banga suda
rytų pavojų nuosaikiosioms 
arabų valstybėms Persijos 
įlankos pakrantėse.

Grasinimas iš Maskvos
Propagandiniame kare nau

jos taktikos ėmėsi Sovietų Są

Šiame numeryje: 
Vergijos nepaslėpsi

Kalėjiminę sistemą primins Laisvės olimpiados žibintas 
Ilgai keliavo, bet tikslą pasiekė

“Dievas ir tėvynė” — pogrindžio laikraštis pasiekė Vakarus 
Mano dienos pramonėje ir pensija

Ateivio kelias per įvairius darbus į užtarnautą pensiją 
Sovietiniai vėjai “Gimatajame krašte” 

Nejaukus samdiniškas balsas, skirtas lietuvių išeivijai
Anilionis “Tarybinėje moteryje”

Maskvinis įgaliotinis apie teisinę religijos laisvę Lietuvoje 
Lietuviai Australijoje po 30 metų 

Praeities vargai, dabarties laimėjimai, ateities rūpesčiai 
“Faustas” lietuvių operos scenoje 

Čikagos lietuvių operos pastangos žiūrovo akimis 
Pianistės Raimondos Apeikytės koncertai 
Vis plačiau besiskleidžiantis talentas Kalifornijoje 

Vainikas, kryžius, lelija
Kazimierinė antologija, redaguota A. Tyruolio-Šešplaukio 

Klemenso Jūros “Diemedžio šakelė”
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jungos krašto apsaugos minis- 
teris D. Ustinovas, pranešęs 
sovietinių povandeninių lai
vų skaičiaus padidinimą JAV 
pakrantėse. Pasak jo, branduo
linės tų laivų raketos taiki
nius JAV teritorijoje gali pa
siekti per 10 minučių. Tiek 
laiko reikia JAV “Pershing-2” 
raketoms, iššautoms iš V. Vo
kietijos pasiekti taikiniams 
Sovietų Sąjungoje. Grasinimu 
daromas spaudimas, kad prez. 
R. Reaganas atsiimtų “Per
shing-2” raketas ir skriejan
čias bombas iš V. Europos. 
Spaudos konferencijoje R. 
Reaganas užtikrino pasaulį, 
kad iš tikrųjų branduolinio 
karo pavojus nėra padidėjęs. 
Sovietų povandeninių laivų ir 
anksčiau buvo JAV pakran
tėse. Jų skaičiaus padidėjimas 
keliais neturi didesnės reikš
mės. Maskva susilauks tik di
desnių išlaidų. R. Reaganas 
ir toliąu žada ramiai miegoti 
Baltuosiuose rūmuose.

Nemaloni byla
Izraelio teismas užbaigė su

imtos teroristų grupės tar
dymą. Teroristiniais veiksmais 
prieš arabus oficialiai buvo 
apkaltinti 25 izraelitai, dau
giausia gyvenę naujuosiuose 
kaimuose Izraelio okupuotoje 
vakarinėje Jordano upės pa
krantėje. Tardymui vadovavęs 
teisėjas J. Weissas neleido 
paskelbti kaltinimo susilauku
sių asmenų pavardžių. Esą še
ši suimtieji kaltinami iš anks
to suplanuota žmogžudyste — 
nušovimu 3 arabų studentų 
mahometonų kolegijoje Heb
rone, sužeidimu 33. Penkioli
ka suimtųjų bandė nužudyti žy
mius arabų veikėjus, juos sun
kiai sužeisdami, suluošindami. 
Esą teroristų grupė vadova
vosi keršto metodais, norė-j 
dama sukelti paniką arabų ei
lėse. Prie kitų kaltinimų pri
klauso laiku susektas bombų 
padėjimas į arabų autobusus 
Jeruzalėje, planavimas su
sprogdinti mahometonų šven
tąja vieta laikomą mečetę Je
ruzalėje. Prasitariama, kad 
apkaltintųjų eilėse yra pora 
rabinų ir net karininkų. Te
roristų grupę įsteigė 11 asme
nų. Terorizmo planus paruoš
davo vienas asmuo. Suimtieji 
taipgi kaltinami ginklų vogi
mu, nelegaliu jų laikymu.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Mano dienos pramonėje ir pensija

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II pa
aukojo pasaulį Švč. Marijos Šir
džiai ir pabrėžė santuokos ne
išardomumą, baigdamas Šven
tuosius Metus. Kovo 25 d., Šv. 
Petro bazilikos aikštėje susi
rinkusiai 150,000 žmonių miniai 
Jonas-Paulius II kalbėjo apie 
įsipareigojimo pastovumą. Esą 
klaidinga manyti, kad mainant 
santuokinius partnerius pagal 
savo užgaidas galima pasiekti 
laimę. Priešingai, tikroji laimė 
siektina ištikimybe savo san
tuokiniam partneriui net ir di
džiausiuose sunkumuose. Tas, 
kuris atsisako visam gyvenimui 
duotojo įsipareigojimo, atitrūks
ta nuo pamato, kuriuo remiasi 
visas asmens gyvenimas. San
tuokos sakramentas esąs dieviš
kasis pašventimas, kuriuo vy
ras ir moteris pašvenčiami abi
pusės meilės teikimui ir bendra
darbiavimui su Kūrėju naujos 
gyvybės teikime. Po Mišių aikš
tėje popiežius suklupo prieš 
atgabentą iš Fatimos Marijos 
statulą ir paaukojo Marijos Šir
džiai visą pasaulį. Į tą žmoni
jos paaukojimą jis buvo kvietęs 
įsijungti visus pasaulio vysku
pus su savo tikinčiaisiais. Dau
gumoje vyskupijų tai ir buvo pa
daryta.

“Redemptionis Donum" (At
pirkimo dovana) — tai Jono-Pau- 
liaus II apaštališkasis laiškas 
vienuolijoms. Šiame dokumente 
jis išdėstė savo pažiūras į vie
nuolinį gyvenimą bei jo vietą K. 
Bendrijoje ir įvertino vienuo
lių pastangas gyventi dabartį-, 
niame pasaulyje pagal evange- 
linį pašaukimą, visko atsiža
dant ir sekant Kristų. Tai esąs 
kiekvieno krikščionies gyveni
mo pagrindas, bet ypatingu bū
du jis yra esminis vienuoliams, 
kurie savo skaistumo, neturto ir 
paklusnumo įžadais visa tai aki
vaizdžiai yra priėmę.

Išlaisvinimo teologija, kuri 
aiškina krikščionybę politiškai 
kaip vargšų gelbėjimą iš skur
do klasių kovos pagalba, prieš
tarauja K. Bendrijos mokslui. 
Tai pareiškė Doktrinos ir tikė
jimo kongregacijos prefektas 
kard. Josef Ratzinger. Savo 
straipsnyje, paskelbtame italų 
mėnrašytje “30 Giorni” jis iš
laisvinimo teologiją pavadino 
ypatingai sudėtingu reiškiniu. 
Dalis tos teologijos esą teisin
gai nurodo krikščionies atsako
mybę neturtingiesiems ir pri
spaustiesiems. Tačiau kai kurie 
tos teologijos puoselėtojai, to
liau aiškindami, remiasi mark
sizmu ir eilinius K. Bendrijos 
narius nuteikia prieš K. Bend
rijos hierarchiją. Tiesa. Kris
taus palaiminimai nuo kalno pa
sisako už Dievo palankumą varg
šams ir prispaustiesiems, bet tai 
jokiu būdu nesąs Dievo palanku
mas marksistų suprantamai kla
sių kovai, pagal kurią žmogui 
galimos tik dvi išeitys — mark
sizmas arba kapitalizmas.

Kun. Rene Laurentin, žymus 
prancūzų teologas, galų gale su
rado JAV-se leidyklą, kuri grei
tu laiku išleis angliškąjį jo kny
gos vertimą “The Truth of Christ
mas Beyond the Myths: The Gos
pels of the Infancy of Christ”. 
Ši knyga Prancūzijoje labai po
puliari ir yra susilaukusi net 
trijų laidų. Eilė JAV religinių 
knygų leidyklų atsisakė tos kny
gos vertimą spausdinti, nes kny
gos mintys prieštaruajančios po
puliariųjų JAV teologų bei Šv. 
Rašto mokslininkų mintims. 
Kun. Laurentin savo knygoje 
žvelgia į eilę tikėjimo proble
mų, kurios kyla iš modernaus 
istorinio kritikos metodo, aiš
kinant Jėzaus gimimą Mato ir 
Luko Evangelijose. Daugelis Šv. 
Rašto mokslininkų aiškina, kad 
tokie įvykiai, kaip angelo apsi
reiškimas Marijai ir išminčių 
apsilankymas pas gimusį Jėzų 
esą mitologiniai pasakojimai, 
kurių moderniosios kritinės 
analizės metodu negalim pa
tvirtinti kaip istorinės tiesos. 
Kun. Laurentin savo knygoje pa
teikia akademinius motyvus šių 

įvykių istoriškumui paremti. 
Prancūzų Akademija šią jo kny
gą labai gerai įvertino ir 1983 
m. paskyrė pirmą premiją už re
liginę knygą, o kardinolas Josef 
Ratzinger, pats žymus teologas, 
jį pagerbė parašydamas tai kny
gai įvadą.

Kun. Karl Rahner, SJ, žymus 
vokiečių teologas, mirė 1984 m. 
kovo 31 d. Austrijoje, sulaukęs 
80 m. amžiaus. Beveik 50 metų 
jis paskyrė sistemingam kata
likiškojo tikėjimo permąstymui 
įvairiose gyvenimo plotmėse ir 
palietė beveik kiekvieną kata
likiškosios doktrinos aspektą. 
Jis pasekė savo ketveriais me
tais vyresnio brolio Hugo pėdo
mis ir įstojo į jėzuitų ordiną. 
1932 m. jis buvo įšventintas ku
nigu ir studijavo Freiburgo uni
versitete pas garsųjį filosofą M. 
Heideggerį. Teologijos dokto
ratą jis apgynė jėzuitų vadovau
jamame Innsbrucko universite
te ir ten su pertraukomis dėstė 
iki 1967 m. Paskui jis tapo dog
minės teologijos profesorium 
Miunsterio universtete. Jis jau 
dabar yra plačiai išgarsėjęs sa
vo raštais: įvairiomis kalbomis 
yra išspausdinta apie 1.500 viso
kiausių jo parašytų knygų bei 
platesnių straipsnių. Jis taipgi 
garsėja per savo mokinius, ku
rių ne vienas jau yra tapę teolo- 
gais-mokslininkais.

Jėzaus Kristaus nukryžiavimo 
ir mirties data, pagal tą klausi
mą tyrinėjusius du Oksfordo uni
versiteto anglus astrofizikus, 
esanti 33 m. Balandžiu 3 d. Co- 
llrt J~Humphi,6S'rtr W. G. Wad
dington moksliniame britų žur
nale “Nature” paskelbė straips
nį, kuriame nurodo, kad iki šiol 
buvę sunku nustatyti tą datą, 
nes Poncijus Pilotas buvo Judė
jos prokuratorium nuo 26 iki 36 
metų. Todėl jie turėjo atkurti 
to laikotarpio žydų kalendorių 
ir, sudėję dabar turimas apie tą 
laikotarpį astrofizines žinias į 
skaitytuvą, sumažino atvejų ga
limybę iki keturių per tą dešim
ties metų laikotarpį. Paskui, 
remdamiesi Šv. Rašto aprašomo
mis aplinkybėmis, priėjo prie 
dviejų galimų datų: 30 m. balan
džio 7 d. ir 33 m. balandžio 3 d. 
Galiausiai jie atkreipė dėmesį 
į Šv. Rašte minimą reiškinį, kad 
nukryžiavimo vakarą mėnulis 
pasidaręs raudonas kaip krau
jas. Jie, tą aplinkybę studijuo
dami, rado eilę viduramžių raši
nių, kuriuose toks pavadinimas 
taikomas mėnulio aptemimui 
nusakyti. Pasirodo, kai kurie 
mėnulio aptemimai šešėliu už
dengtą mėnulio dalį paverčia 
visiškai raudona. Šie abu moks
lininkai, remdamiesi Babilono 
žvaigždių stebėjimo duomeni
mis ir ilgalaikiais žemės suki
mosi greičio kitėjimais, paga
liau priėjo išvadą, kad toks mė
nulio užtemimas Jeruzalėje ga
lėjęs būti tiktai 33 metų balan
džio 3 dieną.

Torino drobėje esančio nu
kryžiuoto žmogaus atvaizdo atsi
radimui išaiškinti šiuo metu su
kurta nauja teorija, kurią savo 
tyrinėjimais paremia italas 
mokslininkas Giovanni Battista 
Judica-Cordiglia. Šią teoriją 
paskelbė Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano”. Moks
lininko tyrinėjimai rodo, kad 
žaibui trenkiant į marškon su
vyniotą kūną, to kūno fotone- 
gatyvinis atvaizdas atsiranda 
marškoje. Taigi, Kristaus kūno 
fotonegatyvas galėjęs panašiu 
būdu prieš 2000 metų atsirasti 
Torino drobėje. Kun. J. Stš.

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses).

ZIGMAS GIRDAUSKAS

Man atvykus į Kanadą, te
ko įsijungti į sunkiąją pramo
nę — aukso kasyklas, drenažo 
vamzdžių gamyklą ir dar visai 
naują automobilių gamybos 
įmonę Oakvillėje, Ontario. 
Ši įmonė didžiavosi savo di
dumu — vienaaukštis pasta
tas, užimantis 16 ha plotą, di
džiausias Š. Amerikoje. Tai 
kvadratinis pastatas, į kurį 
iš šiaurės ir pietų pusės ėjo 
geležinkelio bėgiai; prekiniais 
vagonais buvo atvežamos su
statymui paruoštos automobi
lių dalys. Rytų pusėje buvo 
sunkvežimių iškrovimo ram
pos. Vakarinėje pastato pu
sėje rikiavosi nauji, blizgan
tys automobiliai, kurių skai
čius kas minutę po vieną dau
gėjo. Dar toliau į pietų-rytų 
kampą — trim tūkstančiam 
automobilių aikštė, skirta dar
bininkams.

Įmonės viduje
Viduje įmonė turėjo gatves, 

kuriomis vyko gyvas judėji
mas. Mažais dujų varomais 
traktoriais ir vežimukais au
tomobilių dalys buvo prista
tomos prie darbo linijų. Ten 
darbininkai jas naudojo nau
jam su vardu ir numeriu gami
namam automobiliui. Automo
bilių vardai ateidavo per Ka
nados, JAV ir kitų kraštų au
tomobilių pardavėjus, o nu
merį duodavo įmonė. Jų užsa
kymus iš raštinės į darbo li
nijas perduodavo telegrafi
nės rašomosios mašinėlės. Be 
užsakymo įmonė negamindavo 
nė vieno automobilio.

Darbo linijos buvo gerai ap
šviestos su ant grandinių ka
bančiomis lempomis, nes lan
gai yra tik šio milžiniško pa
stato šonuose. Patalpų švara 
buvo palaikoma nuolatinių 
motorizuotų ir pėsčių šlavi
kų. Gaivus oras įtraukiamas 
per daugybę stoge įrengtų ora- 
traukių. Užėjus vasaros karš
čiams, stogas buvo vėsinamas 
užpilamu vandeniu.

Įmonės viduje veikė trys val
gyklos. Jos buvo erdvios, švie
sios ir švarios, įrengtos prie 
pat stogo, nes po jomis kelia
vo mūsų gaminami automobi
liai. Taip pat aukštai buvo 
įrengtos ir prausyklos.

Dviejose valgyklose buvo 
galima gauti šiltus pusryčius 
ir pietus kelių patiekalų už 
gana nebrangią kainą. Trečio
je valgykloje buvo automatai 
su šiltom sriubom, dešrelėm, 
įvairiais sumuštiniais bei gė
rimais.

Kaip ten patekau?
Mano odisėja šioje įmonė

je prasidėjo, kai po pirmo 
tris su puse mėnesio trukusio 
streiko į darbą negrįžo 800 
darbininkų. Jaunų vyrų minia 
vėl apgulė įmonės įstaigų du
ris. Mano laimė buvo, kad aš 
ten buvau užsiregistravęs 
prieš pat streiką. Tada įmo
nės vadovybė jieškojo mecha
nikų mašinoms taisyti. Tokią 
specialybę aš jau buvau įsi
gijęs Toronte, lankydamas tri
jų mėnesių metalo tekintojų 
kursus ir šešerius metus dirb
damas įvairiose įmonėse.

“Fordo” vadovybė, ilgo strei
ko prispausta ir netekusi treč
dalio darbininkų, ištraukė iš 
stalčiaus mano ten gulėjusį 
darbo prašymą ir su maloniu 
laišku kvietė atvykti jų įstai
gon. Man, turinčiam namuose 
žmoną su dviem “rėksniukais”, 
nebuvo jokio noro nuo jų kvie
timo atsisakyti. Nuvykus, rei
kalai tvarkėsi sparčiai. Pir
miausia bendrovės gydytojas 
patikrino sveikatą. Mums bu
vo parodytos skaidrės, vaiz
duojančios kaip malonu yra 
“Forde” dirbti, užkandžiauti, 
pietauti moderniose, vėsina

Lietuvių sodyba, skirta vyresnio amžiaus žmonėms, statoma prie Klivlando, JAV-se. Nuotr. V. Bacevičiaus

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

mose valgyklose. Buvom tuo 
būdu supažindinti su aukštes
niąja įmonės vadovybe. Malo
nus pareigūnas kreipėsi į mus 
— 50 kandidatų:

— Gaila, dabar negalime ap
rūpinti jūsų specialybės dar
bais, bet galėsite pereiti į 
tuos darbus vėliau, kai bus 
pilna gamyba. Dabar mes kvie
čiame jus dirbti prie gamybos 
linijų.

Niekas neprieštaravo jo siū
lymui. Taip mes ir kiti šimtai 
įsijungėm į "Fordo” įmonę ir 
naujai įsisteigusį streiko me
tu “United Auto Workers 707” 
unijos skyrių.

Tarp įmonės ir unijos buvo 
ką tik pasirašyta nauja sutar
tis, kurioje buvo tokia sąlyga: 
pirmieji trys mėnesiai yra ban
dymo laikas, ir bendrovė per 
tą laiką turi teisę atleisti bet 
kurį netinkamą darbininką. 
Taigi mes visi žinojom, kad 
negalima “šiauštis” prieš dar
bo vadovus.

Pirmoji diena
Pirmą darbo dieną mus, at

vykusius nustatytu laiku į pri
ėmimo patalpas, malonus pa
reigūnas pradėjo skirstyti į 
grupes ir vesti į darbus. Pra
džioje jis rinko mažesnio ūgio 
ir smulkesnio sudėjimo vyrus. 
Didesni ir stambesni buvom 
palikti paskutinei grupei. Pa
galiau jis pakvietė ir mus žy
giuoti į darbą. Iš tylių ir ramių 
patalpų išėjome į ūžiantį, pil
ną gyvybės ir judėjimo įmonę. 
Pažeme judėjo linijos su ant 
jų keliaujančiais įvairių spal
vų automobiliais, o prie jų iš 
visų pusių ir viduje knibždė
jo žmonės. Viršuje įvairiau
siomis grandinėmis dirban
čių žmonių link keliavo jiems 
reikalingos dalys — motorai, 
ratai, dangčiai...

Mes ėjome gal penkias mi
nutes, kol pasiekėme suviri
nimo ir dalių sustatymo (Body 
Built) skyrių. Čia stiklinėmis 
sienomis apgaubtoje raštinė
je priėjo prie mūsų pilku dar
bo palaidiniu su tamsiai mė
lyna apikakle apsivilkęs ma
žo ūgio, liesas, greitų judesių 
šio skyriaus vedėjas “Bob”. 
Jis garsiai paklausė: “Ar yra 
norinčių įsigyti metalo apdai
los specialybę? Keletas susi
gundė. Kiti tylėjom.

Kaip vėliau paaiškėjo, šiam 
darbui reikėjo turėti akroba
tišką vikrumą, nes ant linijos 
slenkančiam automobiliui rei
kėjo ištaisyti visus didesnius 
ir pačius mažiausius įlenki
mus. Tam darbui reikėjo ir 
aukšto ūgio, nes reikėjo pa
siekti automobilio stogą ir kar
tais ant žemės aukštielninkam 
atsigulti, taisant šonus apa
čioje. Taip pat čia patyrėm, 
kad į automobilius įlįsti mes 
buvom per stambūs ir per 
aukšti, bet tikom visiems iš
orės darbams.

Pagaliau tas gudruolis ve
dėjas pakvietė eiti kartu su 
juo mus keturis — ypatingo 
ūgio ir stambumo italą iš Mi
lano, tokį pat estą, lietuvį iš 
Hamiltono ir mane. Jis, nuve
dęs mus prie linijos, pristatė 
stambiam, su pro darbo palai
dinį prasikišusiu pilvuku pri
žiūrėtojui. Visi buvo jam pri
statyti vardais. Šio mūsų nau
jo vedėjo vardas buvo Romijo.

Paskiria darbą
Mes buvome priskirti prie 

automobilio durų nustatymo 
darbo. Šiuo metu tą darbą dir
bo po keturis vyrus iš abiejų 
linijos pusių. Buvo numatyta 
pagreitinti linijas, tai dar po 
du buvom priskirti iš kiekvie
nos pusės. Romijo pasišaukė 
savo pagalbininką — kresną 
italą, kad mus aprūpintų dar
bo drabužiu bei įrankiais.

Iš sandėlio mes gavome plas
tikinius akinius, plaktuką, di

doką kūjį, orinį įrankį varž
tams priveržti, keletą raktų 
ir metro ilgumo pušies medžio 
gabalą su įrankiams susidėti 
dėže. Taip aprūpinti gavome 
po “mokytoją” iš ten pat dir
bančių darbininkų. Mums rei
kėjo išmokti jau truputį pri
veržtas duris taip nustatyti, 
kad liktų visur vienodas tar
pas ir galutinai stipriai pri
veržti vyrius. Tikslumui nu
statyti mes daugiausia nau
dojom medžio gabalą ir kūjį. 
Su medžiu užkišę lenkdavom 
duris aukštyn arba kūju muš
dami į vyrius išgaudavom rei
kiamą tarpą. Tada stipriai pri- 
verždavom vyrius su oriniu 
įrankiu.

Mokomės
Linija judėjo lėtai nes visur 

mokėsi nauji darbininkai. 
Taip mes, paimdami kas ketvir
tą automobilį, turėjom laiko 
susipažinti su jau trejus me
tus čia dirbančiais. Romijo 
buvo tėviškas. Jis kartais rūkė 
storą cigarą, kartais kramtė 
tabaką. Po ilgo streiko čia li
kę darbininkai mums, naujo
kams, buvo nuoširdžiai drau
giški. Viskas vyko tarsi po di
delės audros: bendrovė vėl no
rėjo gaminti ir gauti pelną. 
Darbininkai irgi norėjo dirb
ti, nes jau turėjo užtikrinimą, 
kad bus geras atlyginimas, pa
lankios darbo sąlygos, ilges
nės atostogos, sveikatos drau
da ir gera pensija — viskas ap
mokama bendrovės.

Linijos sustoja tris kartus 
per aštuonių valandų darbo 
laiką: dešimt minučių kavai 
išgerti prieš pietus, pusei 
valandos pietums ir dar dešim
čiai minučių po pietų vėl ka
vai išgerti. Be to, dar kiekvie
nas ant linijos dirbantis yra 
pakeičiamas darbo metu po 
dvylika minučių prieš pietus 
ir po pietų. O nenumatytam 
reikalui atsiradus, įvairiu lai
ku kiekvienas yra pakeičiamas 
kad ir ilgesniam laikui. Tam 
yra specialus žmogus.

Sušlubuoja sveikata
Su mano kaire koja vargai 

prasidėjo persiritus į penktą 
dešimtmetį. Nei iš šio, nei iš 
to pradėjo skaudėti kairįjį klu
bą. Žmonos paragintas nuvy
kau pas gydytoją. Šis apžiū
rėjo ir paklausė:

— Ar labai skauda?
— Ne taip jau labai, bet kar

tais lyg kas yla duria ...
— Ar gali gerai miegoti?
— Miegu aš kaip primuštas, 

bet kol savaitgalio sulaukęs 
taurelę pagriebiu, ten duria 
ir duria ...

Gydytojas sugrįžo į užstalę, 
šyptelėjo peržvelgęs mane 
nuo žilstančių plaukų iki ko
jų kaulelių ir sako:

— Prirašysiu vaistukų — po 
tris tabletes į dieną. Jei nepa
gerės, vėl ateik, žiūrėsim. Dėl 
aiškesnės diagnozės nueik į 
rentgeno įstaigą, kad peršvies
tų, — patarė gydytojas.

Rentgeno kabinete
Kitą dieną nuvykau ir ten. 

Juk reikia gydytojui, žmonai ir 
man žinoti, kas ten per liga 
į mano koją įsikraustė ... Jau
na tarnautoja liepė man nusi
rengti iki Adomo eilutės ir ap
sivilkti jos nurodyta trumpoka 
palaidine, surišama užpakaly
je. Tada ši gražuolė liepė man 
gulti ant stalo ir pagal jos nu
rodymus gulėti aukštielnin
kam, verstis į vieną ir kitą šo
ną, kai ji vis nubėgdama į pa
sienį spaudė mygtukus. Šiai 
mūsų draugystei pasibaigus, 
ji man liepė apsirengti ir pa
laukti, kol gydytojas praneš 
rezultatus.

Sėdėdamas laukiamajame, 
mačiau kai mergaitė nunešė 
gydytojui mano ligos nuotrau-

(Nukelta į 6-tą psl.)

PADĖKA
Motina, man saulė tavo veidę mena.
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai...
Motina, man gėlės tavo meilę šlama. 
Už tave pasauly kas karščiau mylės?... 
Tau širdim už širdį, tau vargu už vargę, 
Meilę tau už meilę atiduot einu...

(B. Brazdžionis)
1984 m. balandžio 2 d. atsiskyrė su mumis 
mylima mama, senelė, prosenelė ir uošvė

a. a. SOFIJA SKRIPKIENĖ.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užjautėte mus 

skaudžioje valandoje ir palydėjote į amžino poilsio vietą.
Dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui 

kun. J. Liaubai, OFM, už maldas du vakarus laidotuvių kop
lyčioje, gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių 
kapines Mississaugoje.

Nuoširdi padėka buvusiam Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui prelatui J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai, 
OFM, atvykusioms iš Toronto ir dalyvavusiems šv. Mišių at
našavime. Dėkojame gerbiamam prelatui už tartą atsi
sveikinimo žodį buvusiai savo parapijietei 35 metus.

Dėkojame V. A. Paulioniams už gražų giedojimą AV 
šventovėje, mieliems draugams ir žentams už karsto nešimą.

Ačiū visiems už gražias gėles, užprašytas šv. Mišias, 
kurios buvo aukojamos Kanadoje, Lietuvoje, Floridoje, 
Čikagoje, Kalifornijoje, Italijoje ir Peru. Ačiū už pareikštas 
užuojautas žodžiu, kortelėmis, spaudoje, laiškais ir lietuviš
koje radijo programoje "Tėvynės prisiminimai". Ačiū už aukas 
lietuviškai spaudai, Kanados Lietuvių fondui ir Tautos fondui.

Dėkojame kun. V. Pikturnai iš Juno Beach, Floridos, už 
pareikštą užuojautą, dalyvavimą laidotuvių apeigose 
kapinėse ir gedulinguose pusryčiuose. Taip pat dėkojame 
Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. J. Staškui.

Dėkingos esame J. S. Bubuliams už paruošimą puikių 
pusryčių, mieloms ponioms už gardžius pyragus ir visiems, 
kurie prisidėjote prie a. a. mūsų mamelės laidotuvių.

Miela Mama, tu būsi visuomet gyva mūsų širdyse!
Nuliūdusi šeima:

dukros Sofija, Antanina, Aleksandra su šeimomis, 
ir Liucija, dukraitė Laima, produkraitės Rūta bei jų 
šeimos ir Karolina, dukra Justina Andrašiūnienė, 
vaikaičiai Algis ir Leonidas bei jų šeimos Lietuvoje.

Hamiltonas, Ontario

AfA 
JERONIMUI VALAIČIUI

mirus, 
jo žmoną dr. ONĄ VALAITIENĘ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

M. K. Kvedarai ir 
sūnus Vytautas su šeima

, .... A . .Uiiixr

BALIUI RADZEVIČIUI
mirus,

reiškiame gilią užuojautą žmonai DANGUOLEI, 
dukrai RŪTAI, jos šeimai bei giminėms Amerikoje, 

Australijoje ir Lietuvoje.
Vankuverio šachmatininkų šeimos

E. E. Gumbeliai K. A. Smilgiai
A. V. Skabeikiai Z. H. Tumaičiai
A. P. Skučai E. K. Vanagai

(Canadian SU't ftlcinorinls JUti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

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.
KAZLAUSKAS

Jhirniture£tb.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
^^Kroutuvė^atidai^^osj’u^J'alanBosjyt^k^^val^vakaro



Sovietiniai vėjai “Gimtajame krašte”
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kartais tenka paskaityti ne
va Vilniuje leidžiamą propa
gandinį sovietų laikraštuką, 
vadinamą kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje “Tėviš
kės” draugijos laikraščiu. Skai
tant tarp eilučių, galima išskai
tyti daugiau, negu bandoma pa
sakyti. Seniau mirgėdavo lie
tuviškos pavardės, buvo recen
zuojami kai kurie nauji litera
tūriniai bandymai. Galima bu
vo paskaičius susimąstyti ar 
net nusijuokti. Bet su š. m. ko
vo 22 d. laida “Gimtasis kraš
tas” nebeišlaikė savo dirbti
nai prolietuviškos linijos, ti
tuliniame puslapyje įdėdamas 
didžiulę Vilniuje vykstančių 
šachmatų turnyro dalyvių nuo
trauką. Tiek to, kad jiedu ru
sai. Bet. .. virš jų galvų ant 
sienos didžiulis plakatas su 
ištisai rusišku užrašu. Rusiš
kų raidžių tarpe apačioje, kaip 
vienišas našlaitis, blankesne 
spalva, išskaitomas Vilnius — 
84. Plakato apačioje didelė
mis raidėmis lotyniškai 
“GENS UNA SUMUS” ... Tai 
pasako daug. Nuo kurio laiko 
esame vienos tautos su rusais 
ar net vienos genties? Ar isto
rija jau taip suklastota, kad 
pranyko baltai, aisčiai, slavai, 
germanai? ...

Verčiu toliau. Antrame pus
lapyje įprastiniai traktorinin
kai, cemento gamykla, pajūrio 
poilsio namai (Kam leista juo
se ilsėtis? Gal Sadūnaitę pa
kvietė atsigauti nuo KGB dova
notų “atostogų”?). Kronikoje 
mirga daugiausia nelietuviš
kos pavardės, kaip Gagarinas, 
Jazdovskis, Pečenikovas; kal
bama apie soclenktynes, nuo
širdžią baltarusių ir pabaltie- 
čių tautų draugystę ...

Toliau rašo Rimvydas Va- 
ladka apie “Gėles mėgintuvė
lyje”. Jis lankosi Vilniaus šilt
namių kombinate ir stebi įvai
rių gėlių auginimo procesą. 
Išvadoje korespondentas filo
sofuoja: “Mūsų amžius stebina 
mikrokompiuteriais ir kosmi
niais laivais, dangoraižiais 
ir jų statytojais, bet štai įtrau
ki medunešio kvapą šviesioje 
gėlių oranžerijoje ir supranti, 
jog tai, kad auga gėlės — taipo
gi mūsų amžiaus stebuklas’.’. 
Stebuklas? Mūsų amžiaus? At
rodo, korespondentas jieško 
gyvybės sąvokos ir pripažįs
ta, kad gyvybė yra stebuklas, 
tik nebaigia minties. Gal jis 
ir matė Dievo ranką, tik to ne
galėjo rašyti. Graudu.

Duoda “pylos” Vytautas Ka
zakevičius mūsų knygoms ir 
jų autoriams. Neliko neišbar
ta Rūta Klevą Vidžiūnienė, ku
ri, anot autoriaus, reiškiasi 
“archireakcingais ir antitary
biniais straipsniais klerikališ- 
koje spaudoje”. Ir šių eilučių 
autorei, drauge su keliais ki
tais, teko “patriotiškai” ir “kle-. 
rikališkai” nusiteikusių akty
vių veikėjų titulai. Būtų įdo
mu sužinoti, iš kur tokia gera 
informacija apie veikimą lais

VYTAUTAS VAIČIŪNAS, paleistas iš Bakalo konclagerio 1983.IX.24 
po atliktos pustrečių metų bausmės už šiluvinės procesijos organizavimą. 
Ten jis neteko 40 kg. svorio Nuotr. LIC

vajame pasaulyje, jei į Lietu
vą neleidžiama įvežti nei laik
raščių, nei knygų? O gal “GK” 
yra priverstas naudotis čia 
esančiųjų “progresyvių” tau
tiečių informacija? Žinau, kad 
atsakymo nebus, bet klausti 
juk galima. Taip, kaip man nie
kas neatsiuntė siūlyto sporti
nių pavadinimų žodyno .. .

Algirdas Rudokas straipsny
je “Kvailumui nėra ribų” pik
tinasi kapitalistų “lėbauto
jų” prabanginiais pasilinks
minimais. Toliau, išryškinda
mas socialistinės visuomenės 
“kilnų” kontrastą, tvirtina, 
kad joje “žmogus pirmiausia 
vertinamas pagal darbą” ir 
“mūsuose kiekvienas žmogus 
žmogui draugas ir bičiulis”. 
Jei gerbiamasis Rudokas būtų 
bent apsiribojęs socializmo 
doktrinos piršimu, tai nebū
tų taip pikta. Bet jis pradeda 
kalbėti niekus, lyg mes nežino
tume, kaip lėbauja naujoji 
komunistinė “aristokratija”, 
visiškai pamėgdžiodama ir net 
pralenkdama buvusius, jų pa
čių išžudytus ir pasmerktus 
“buržujus”. O dėl bičiulys
tės ... Gal geriau apie tai ne
reikėtų Rudokui iš viso rašy
ti. Jeigu jam prieinama laisvo 
pasaulio lietuvių spauda, bū
tų pravartu, kad gerbiamasis 
Rudokas pasiskaitytų “LK Baž
nyčios Kroniką”.

Naujai įvestas skyrius ang
lų kalba jau nieko bendro ne
turi su gimtuoju kraštu. Visi 
aprašyti įvykiai vyko Maskvo
je, o vedamajame partijos gar
siakalbio tonu skelbiama “tvir
ta taikos politika”. Quo vadis 
“Gimtasai krašte”? Todėl tame 
pačiame puslapyje žemiau pa
teiktas Donelaičio “Metų” iš
traukos vertimas netenka sa
vo žavesio.

Nežinia, kodėl taip išskir
tinai pagerbtas mūsų dailinin
kas ir LB premijos laureatas 
Viktoras Vizgirda. Apolonija 
Valiuškevičiūtė ilgame savo 
straipsnyje smulkiai aprašo 
jo biografiją, o straipsnį bai
gia šiais žodžiais: “Vizgirdos 
kūryba gili, sodri, savito pa
saulėvaizdžio, iš esmės susi
jusi su lietuvių meninės kultū
ros plėtote .. . (jo) pėdsakas 
ryškus lietuvių nacionalinės 
dailės raidoje”. Ištisas pusla
pis jo paveikslų nuotraukų tei
kia gan platų jo kūrybos vaiz
dą. Įdomu, kodėl dailininkas 
Vizgirda yra “GK” aprobuo
tas? Ir ar būtų “GK” jį taip iš
gyręs, jei būtų žinojęs apie 
premiją?

Mielieji redaktoriai! Jeigu 
jau mus kritikuojate, tai Jūsų 
privilegija. Mes laisvėje esa
me prie kritikos pratę, jos ne
bijome ir bet kokį mūsų gyveni
mo įvykį esame pratę vertinti 
kritiškai, netarnaujant jokiai 
ideologijai ar partijai. Tie, 
kurie neišsižadėjo Dievo var
do, savo įsitikinimus grindžia 
krikščioniškos moralės princi
pais, bet ir tiems, kurie į nie
ką tikėti nenori, yra absoliuti 
laisvė. Tačiau jūsų rašinių au

toriai neturėtų mūsų laikyti 
kvailiais ir nemokšomis, rašy
ti nesąmones. Mums yra daug 
daugiau žinoma apie Krem
liaus “aristokratų” gyvenimą, 
negu Jūs galite įsivaizduoti. 
Žmogus laisvoje visuomenėje 
yra gerbiamas vienu pagrindi
niu principu: jis yra lygus 
prieš įstatymus ir prieš Die
vą. Pas jus įstatymai kalba vie
naip, o gyvenime viskas at
virkščiai, ypač kai kalbama 
apie religijos ir asmens lais
vę. Žinoma, tokio dalyko, kaip 
lygybės prieš Dievą pas jus 
nėra.

Jei jau tą laikraštuką vadi
nate “Gimtuoju kraštu”, tai 
bent duokite jam gimtojo kraš
to atspalvį. Neįdomios karvių 
melžėjų premijos, kombainų ir 
traktorininkų soclenktynes, 
nei kaip aukojasi milicinin
kai, kai Maskvoje kraujuoja 
moteris. Būtų žymiai įdomiau 
pasiskaityti, kaip aptarnau
jami mūsų lietuviai kaliniai, 
kunigai, Helsinkio sutarties 
saugotojai... Kiek milicinin
kų jiems duoda savo kraujo?

Duokite mums lietuviškų 
pavardžių, rašykite apie Lie
tuvos mokslininkų ir meninin
kų darbus, operas ir koncer
tus, parodas ir šventes. O soc
lenktynes ir kitokia sovietinė 
baudžiava kelia tiktai gailes
tį, matant, kaip baisiai žemi
namas ir išnaudojamas žmo
gus.

Latvių veikėjo 
sukaktis

Dr. Bruno Kalninis, social
demokratų veikėjas V. Vokieti
joje, sulaukė 85 metų amžiaus

V. Vokietijos radijas 
“Deutschlandfunk” š. m. ge
gužės 7 d. paminėjo Švedijoje 
gyvenančio latvių valstybės 
ir visuomenės veikėjo dr. Bru
no Kalninio 85-sias gimimo 
metines. Jei Latvija būtų šian
dien nepriklausoma valstybė, 
tai ši sukaktis būtų plačiai 
paminėta visame pasaulyje, 
teigė ta proga “Deutschland- 
funko” apžvalgininkas, prave
dęs trumpą pasikalbėjimą su 
sukaktuvininku.

B. Kalninis (Kalninš) yra 
vienintelis gyvas nepriklau
somos Latvijos valstybės kū
rėjas, dalyvavęs nepriklauso
mybės paskelbime 1918 m. lap
kričio 18 d. Gimė 1899 m. žy
maus latvių socialdemokratų 
veikėjo gydytojo Pauliaus Kal
ninio šeimoje. Jaunas įsijun
gė į revoliucinį latvių social
demokratų judėjimą, įsteigė 
Latvijos socialdemokratų jau
nimo sąjungą ir jai vadovavo 
1917-22 m.

Iki šiol B. Kalninis stovi lat
vių socialdemokratų priekyje. 
Jo autoritetas pripažįstamas 
visame tarptautiniame social
demokratų sąjūdyje. Jis daly
vavo socialdemokratų inter
nacionalo steigime, daugelį 
metų priklausė internacionalo 
vadovybei, yra jo garbės na
rys, vadovavo tremties social
demokratų partijų sąjungai.

B. Kalninis visuomet buvo ir 
didelis savo tėvynės Latvijos 
patriotas. Dalyvavo Latvijos 
nepriklausomybės kovose, bu
vo visų seimų nariu, vadovavo 
latvių sporto organizacijoms. 
Gindamas demokratinę san
tvarką, neišvengė susidūrimų 
su autoritetiniu Ulmanio re
žimu, buvo trejus metus kalin
tas. 1937-40 m. veikė Suomi
joje.

B. Kalninis okupacijų metais 
buvo veiklus pogrindžio vei
kėjas. 1944-45 m. nacių kali
namas Stutthofo koncentraci
jos stovykloje toliau palaikė 
glaudžius ryšius su Lietuvos 
laisvės kovotojais. Nuo 1945 
m. įsikūręs Švedijoje daug nu
veikė, gindamas Latvijos ir 
kitų Baltijos valstybių laisvės 
bylą švedų ir kitų Vakarų vals
tybių spaudoje, tarptautinia
me socialdemokratų sąjūdyje.

Komunistų spauda tebepuo- 
la įžymųjį nepriklausomos 
Latvijos valstybininką. Net 
ir pasiekęs seno amžiaus B. 
Kalninis tebėra jaunatviškai 
žvalus ir veiklus. Lmb.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

Kryžių kalne prie Šiaulių, kur yra pastatyta daugybė kryžių ir kur lankosi 
daug maldininkų, nepaisydami sovietinių varžtų

Anilionis “Tarybinėje moteryje”
Beveik pusmilijonio tiražu 

išeinanti “Tarybinė moteris” 
š.m. 2 nr. išspausdino straips
nį “Religija ir įstatymas”,

Straipsnio autorius — Petras 
Anilionis, Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis, mėgina 
pagražinti liūdną dabartį, juo
dindamas nepriklausomos Lie
tuvos laikus. Jis teigia, kad 
tada sąžinės laisvė buvo skel
biama konstitucijose, tačiau 
“praktikoje jos nebuvo”. Jeigu 
tai būtų tiesa, tai kuo nepri
klausoma Lietuva skirtųsi nuo 
“sutarybintosios”? Kur kitur 
pasaulyje gražūs konstituci-' 
jos žodžiai labiau nuo prak
tikos skiriasi, negu Sov. Sąjun
goje? Aukštam sovietiniam pa
reigūnui sunkų 'fai pripažinti, 
tai suprantama.'Viš 'dėlto ir 
jam nederėtų užsiimti pasakė
lėmis apie laikus, kuriuos dar 
labai gerai atsimena vyresnio
ji karta, o kai ką atsimena ir 
pats įgaliotinis.

Tiesa, nepriklausomoje Lie
tuvoje nebuvo civilinės metri
kacijos, bet anaiptol niekas 
ateistų tėvų nevertė atlikinė
ti religinių apeigų: kas neno
rėjo, vaikų nekrikštijo, nesi- 
tuokė šventovėje, laidojo be 
kunigo. Ir už tai nebuvo jokių 
valstybės sankcijų.

Viešai veikė Laisvamanių 
etinės kultūros draugija, kuri 
leido savo periodinį leidinį, 
knygas ir brošiūras, turėjo vi
sas sąlygas skleisti savo pro
pagandą. Jeigu jai ko trūko 
anuomet, tai tik valstybės ir 
policijos paramos, kurią dabar 
užtikrino sovietinė valdžia.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Katalikų Bendrija turėjo to
kią padėtį, kokią jai teikė jos 
visuomeninė sudėtis. Jai pri
klausė absoliuti gyventojų 
dauguma. Apie tokią daugumą 
šiandien ateistai Lietuvoje 
gali tik svajoti. Ir vis dėlto kata
likiškoji dauguma nepriklau- 
moje Lietuvoje visiškai nekliu
dė kitų tikybų mažumoms, 
netgi labai negausiems lais
vamaniams ir ateistams reikš
tis viešame gyvenime. Tikybos 
mokymas buvo privalomas, ta
čiau liuteronai, reformatai, 
stačiatikiai, izraelitai nebu
vo verčiami mokytis katalikų 
tikybos — mokėsi savosios. 
Tik šiandien sovietinėje mo
kykloje visiems be išimties 
brukamas valstybinis ateiz
mas. Anuomet netikinčiųjų tė
vų prašymu vaikai būdavo at
leidžiami nuo tikybos.pamokų. 
Ar gali šiandien tikintieji tė
vai prašyti atleisti jų vaikus 
nuo privalomo ateizmo, kuris 
brukamas visose pamokose?

Prisidėkime savo aukomis prie 
kovojančios Lietuvos — 
aukokime Kanados lietuvių fondui. 

Skirkime palikimus — 
Canadian Lithuanian Foundation. 

Kapitalas Lietuvai — 
nuošimčiai lietuvybės išlaikymui!

Kai Anilionis teigia, kad ne
priklausomoje Lietuvoje sąži
nės laisvė ribojosi tiktai tikė
jimo laisve, jis sako netiesą. 
Netiesa, kad jos neturėjo ateis
tai. Jei sąžinės laisvę supranta
me kaip žmogaus teisę elgtis 
pagal savo įsitikinimus, tai 
tokią laisvę turėjo visi nepri
klausomos Lietuvos piliečiai — 
ateistai ir tikintys: katalikai, 
evangelikai, stačiatikiai, izrae
litai ir visi kiti. Visų pilieti
nės teisės buvo lygios. Jeigu gy
venime buvo skirtumų, tai jie 
buvo visiškai natūralūs, pri
klausė nuo visuomeninės pa
dėties, visų pirma, skaičiaus, 
visuomeninio svorio, tradici
jų, organizuotumo.

Visaip kitaip sovietinėje 
santvarkoje, kur valstybė vi
somis priemonėmis remia 
ateistus, prievarta bruka ateiz
mą, užtikrina neribotą laisvę 
ateistams, net duoda jiems 
teisę prievartauti kitų įsiti
kinimų žmones. Visi tikintie
ji ar nesutinkantieji su vals
tybiniu ateizmu yra praktiškai 
antros rūšies piliečiai.

Teisių nelygybė netgi įrašy
ta į sovietinę konstituciją. Gar
susis 50 straipsnis sako: “Lie
tuvos TSR piliečiams garan
tuojama sąžinės laisvė, tai yra 
teisė išpažinti bet kurią reli
giją arba neišpažinti jokios, 
praktikuoti religinius kultus 
arba vesti ateistinę propagan
dą”. Juk čia net žodžiais nebė
ra jokios lygybės. O juk, regis, 
būtų taip paprasta ir nuoseklu 
įrašyti: “teisė išpažinti bet 
kurią religiją arba neišpažinti 
jokios, praktikuoti religinius 
kultus ar nepraktikuoti jokių, 
vesti teistinę ir ateistinę pro
pagandą”. Tai jau būtų vienas 
žingsnis sąžinės laisvės link
me.

Dar reikėtų įrašyti ir ateiz
mo atskyrimą nuo valstybės. 
Dabar sovietiniame režime, 
kaip ir konstitucijoje, visos 
tikinčiųjų Bendrijos atskir
tos nuo valstybės, o ateizmas 
ne. Ir tai turi reikšti lygybę? 
Aišku, lygybę tiktai Orvelio 
1984-jų metų prasme, kai Didy
sis brolis visus padaro lygiais, 
bet kai ką “lygesniais”. Lmb.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Staion “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Vieni sutramdyti, kiti tebesiaučia
Komunistinė spaudo plaka nacius, bet dengia savo nusikaltėlius

Komunistų spauda, neišski
riant nė lietuviškosios, labai 
uoliai rašo apie hitlerininkų 
nusikaltimus žmoniškumui. 
Net pusei šimtmečio praėjus 
nuo tų nusikaltimų, vis dar 
jieškoma nusikaltėlių. Jeigu 
tas uolumas būtų nuoširdus, 
galima būtų tik sveikinti. De
ja, taip nėra.

Naciai žudė žmones politi
niais ir rasiniais sumetimais. 
Tam jų siautimui seniai pa
darytas galas. Komunistai žu
dė ir tebežudo žmones politi
niais ir ideologiniais sume
timais. Jie ne tik nejieško nu
sikaltėlių, atsakingų už komu
nistų nusikaltimus praeityje, 
bet ir pasmerkė užmiršimui 
visas jų aukas. Tik apie vieną 
kitą žymesnį komunistų vei
kėją kartais pasakoma, kad 
jis buvo “asmenybės kulto” 
auka. Bet tai ir viskas. Neti
riama ir neaiškinama, kas ir 
kaip tą nusikaltimą įvykdė. 
Nė žodžiu neprasitariama, 
kad tokiems nusikaltėliams 
negalioja senatis, kad juos 
reikėtų bausti ir daugiau nei 
pusei šimto metų praėjus.

Dar blogiau, kad komunis
tai niekada neapgailestavo 
ir neišsižadėjo savo politinių 
priešų žudynių bei kankinimų. 
Visa tai pridengiama abstrak
čiais “klasių kovos”, “tarybi
nės visuomenės” ir “valstybės 
gynimo” šūkiais.

Tačiau blogiausia, kad ir 
šiandien komunistai nežmo
niškai elgiasi su savo politi
niais priešininkais, juos žu
do dėl ideologinių sumetimų. 
Siaučia kaip siautę. Čia ir iš
ryškėja komunistinės karo 
nusikaltėlių jieškojimo pro
pagandos nenuoširdumas ir 
veidmainingumas, nes iš tik
rųjų tuo siekiama pridengti 
tebevykdomus savo nusikalti
mus prieš žmoniškumą ir nu
kreipti nuo jų pasaulio viešo
sios nuomonės ir dorų žmonių 
dėmesį.

Toks elgesys būdingas ne 

Sovietinei Gudijai priskirtuose lietuviškuose Gervėčiuose kun. A. FILIP- 
ČIKAS teikia palaiminimą atlaikęs pirmąsias Mišias tos vietovės šven
tovėje 1982.VI.27. Dabar jis yra išsiųstas į Švenčionis, o jo vieton atkeltas 
kunigas lenkas, nė žodžio nemokantis lietuviškai. Kun. A. Filipčikas 
puikiai kalba lietuviškai. Jo motina yra kilusi iš Papiškių kaimo

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 .............................................. ......................................

tik Sov. Sąjungai, bet ir ki
tiems komunistų valdomiems 
kraštams, net jeigu jie kai kuo 
nuo sovietinio rusų režimo ir 
skiriasi, kaip antai Rumunija.

Štai šiomis dienomis Vaka
ruose gauta žinių apie žiaurų 
vengrų katalikų kunigo Gezos 
Palfio nužudymą Transilvani
joje. Rumunų saugumiečiai 
kunigą mirtinai sužalojo, tai
kydami smūgius į inkstus. Po 
to paskelbė, kad kunigas Pal
tis mirė neva nuo inkstų vė
žio. O nužudė tik už tai, kad 
kunigas pernai per kalėdines 
Bernelių Mišias per pamokslą 
priminė, jog Kalėdos kaimy
ninėje, taip pat komunistų val
domoje Vengrijoje yra oficiali 
šventė, kai Rumunijoje buvo 
paskelbta darbo diena, nors 
buvo sekmadienis. Kitą dieną 
kunigas Paltis jau buvo suim
tas. Jį mušė ne paprasti kan
kintojai, bet gerai išmokyti, 
kaip taikyti smūgius, kad bū
tų sužaloti kūno vidaus orga
nai.

Tai jau antra dvasininko 
žmogžudystė Rumunijoje pa

staruoju metu. Pernai vienas 
protestantų pastorius buvo 
sunkvežimio sutraiškytas ant 
šaligatvio.

Prancūzų katalikų dienraš
tis “La Croix” teisingai pažy
mėjo, kad tokie susidorojimo 
būdai žinomi ir Lietuvoje bei 
Sov. Sąjungoje.

Prieš 39-rius metus hitleri
nė pabaisa buvo priversta be
sąlygiškai pasiduoti. Nacių 
nusikaltėliškai veiklai pada
rytas galas. Deja, komunistų 
valdomoje Europos dalyje dar 
ir šiandien tebevykdomi bai
sūs nusikaltimai prieš žmoniš
kumą. LR.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.
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PAVERGTOJE TEVYffiJE e LIETUVIAI PASAULYJE
LAISVAMANIŲ KAPINĖS

Docentas N. Indrašius “Kom
jaunimo tiesos” balandžio 28 d. 
laidoje prisimena Kauno laisva
manių kapines, kurios dabar yra 
visiškai užmirštos. Esą jos bu
vo nuniokotos, paminklai sudau
žyti 1941 m., kai Lietuvą jau bu
vo užėmę vokiečiai. N. Indrašius 
skundžiasi ir klausia: “Dabar 
minėtų kapinių būklė yra labai 
bloga. Šiemet nuo laisvamanių 
draugijos įsikūrimo sueina 60 
metų. Gal ta proga reikėtų ka
pines aptvarkyti, pagerbiant 
jose palaidotus liasvamanius 
— ateizmo propaguotojus Lietu
voje?” Atrodo, kad okupacinės 
valdžios ateizmo politikos vyk
dytojai, skelbdami kovą religi
jai, visiškai užmiršo laisvama
niais vadinamus savo pradinin
kus.

KONKURSAS “VILNIUS-84”
Dvi dienas Vilniaus sporto 

rūmuose vyko tradicinis aukš
čiausios klasės pramoginių šo
kių atlikėjų konkursas “Vilnius- 
84”. Klasikinių, P. Amerikos, 
polkos, lietuviško pramoginio 
šokio “Rylio” varžybose dalyva
vo 42 šokėjai iš R. Berlyno, Var
šuvos, Maskvos, Leningrado, 
Minsko, Jūrmalos, Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus. Visų varžy- 
binių grupių neįveikiamais nu
galėtojais tapo kauniečiai stu
dentai Eglė Milušauskaitė ir Ar- 
landas Modzeliauskas, laimėję 
Vilniaus kultūros valdybos Di
dįjį prizą. Kauniečiams šokė
jams taipgi buvo įteiktas spe
cialus Vilniaus sporto rūmų pri
zas už geriausiai pašoktą polką. 
Konkursas buvo įrikiuotas į so
vietinę propagandą, susietas su 
Vilniaus “išlaisvinimo” ketu
riasdešimtmečiu.

VETERANŲ SĄSKRYDIS
Tradicinis metinis įvairių kar

tų Lietuvos aviacijos sporto fe
deracijos veteranų sąskrydis 
įvyko Vilniuje. Jaunystėje šie 
veteranai didelę savo gyvenimo 
dalį buvo paskyrę įvairioms 
oro sporto šakoms — skraidy
mui, sklandymui, parašiutizmui, 
aviamodeliavimui. Aviacijos ve
teranų komiteto tarybos pirm. 
S. Žeiba sąskrydžio dalyvius su
pažindino su 1983 m. nuveiktais 
darbais, aptarė šiemetinius pla
nus. Esą šiemet netrukus prasi
dėsiančiose respublikinėse įvai
rių orinio sporto šakų varžybo
se veteranai dalyvaus kaip tei
sėjai ir garbės svečiai. Jie taip
gi rengs susitikimus su jaunai
siais sportininkais, skaitys pa
skaitas ir pranešimus. LASF 
aviacijos istorijos komiteto ta
rybos pirm. J. Balčiūnas padarė 
pranešimą apie trijų lietuviš
kosios konstrukcijos lėktuvų 
“ANBQIV” kelionę aplink Euro
pą 1934 m. Skrydžiui vadovavo 
1937 m. į brigados generolus pa
keltas “ANBO” serijos lėktuvų 
konstruktorius Antanas Gustai
tis. Dideliu tikslumu buvo at
likta ilga 10.000 km. kelionė iš 
Kauno į Stockholmą, Kopenha
gą, Amsterdamą, Briuselį, Lon
doną, Paryžių, Marselį, Romą, 
Vieną, Prahą, Budapeštą, Bu
kareštą, Kijevą, Maskvą ir iš jos 
grįžta Kaunan. Iš magnetofono 
įrašo buvo perduoti toje kelio
nėje dalyvavusio dail. prof. J. 
Mikėno prisiminimai.

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Liepos 4 Spalio 2
Rugpjūčio 9 Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS Liepos 10 Rugsėjo 10 
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Keliones lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
■ sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

 i

PREKYBOS CENTRAS
Didelis prekybos centras pra

dedamas statyti Šiauliuose, nau
jajame Dainų mikrorajone. Jo 
projekto autorius — architek
tas Remigijus Jurėla. Pasak vyr. 
inž. Romučio Kielos, tai bus dvi
aukštis raudonų plytų statinys, 
kuriame įsikurs penkios parduo
tuvės. Bendras prekybai skirtas 
plotas — 1213 kv. metrų, sąmati
nė pastato vertė — 940.000 rb. 
Ateityje prie prekybos centro 
išaugs dar kiti trys pastatai, 
skirti buitinio aptarnavimo kom
binatui, dengtai turgavietei, 
kulinarijos ir gėrimų parduo
tuvėms. Visus pastatus sujungs 
vidaus kiemelis su laikrodžiu.

AUGANTYS KĖDAINIAI
Kėdainiuose kuriamas nau

jas gyvenamasis Žvaigždžių kvar
talas. Jau pastatyti du pen
kiaaukščiai namai. Iš viso to
kių namų bus vienuolika. Tie
siama gatvė, bus pastatytas 280 
vietų lopšelis-darželis. Žvaigž
džių kvartale apsigyvens apie 
pusšešto šimto kėdainiečių. At
naujintame Kėdainių senamies
čio pastate, priklausančiame vi
duramžių laikotarpiui, duris at
vėrė nauja suvenyrų parduo
tuvė. Joje galima gauti vietinių 
prekybininkų užsakytą vario 
medalį “Kėdainiai”, pagamintą 
“Minijos” įmonės Plungėje. At
naujintame senajame pastate 
taipgi yra kavinė, jaunave
džiams skirtų prekių parduo
tuvė.

ŽVĖRYS IR JŲ ŽALA
Rokiškio bandomojo miškų 

ūkio vyr. inž. J. Barisa “Valstie
čių laikraščio” redakcijai gegu
žės 5 d. laidoje skundžiasi: “Miš
kų vaidmens niekam aiškinti ne
reikia. Visi kalbam apie miškų 
ugdymą, tausojimą, plėtimą. De
ja, mano požiūriu, kartais pra
dedam veikti miškų nenaudai. 
Turiu galvoj mūsų žvėris, jų 
gausinimą bei veisimą. Jų kai
menės beatodairiškai siaubia 
ne tik jaunus, bet ir 20-30 metų 
jaunuolynus. Jau anksčiau ne
galėjome per žvėris išauginti 
ąžuolynų, o dabar nebegalime 
išpuoselėti net eglynų ir uosy- 
nų. Neseniai žiūrėjau per tele
viziją laidą "Gamta ir mes’. Moks
lininkai kalbėjo apie etaloni
nius medynus, tačiau nė žode
liu neužsiminė apie žvėris ir jų 
daromą žalą. Juk praktiškai iš 
‘etaloninių medynų’, kurių su
kūrimui įdedame daug triūso, 
dažnai lieka tik elnių nugremž- 
ti stuobriai. Ir spaudoje nere
tai skaitome apie tūkstantinės ir 
dešimttūkstantinės žvėrių kai
menės padidėjimą, apie naujų 
rūšių veisimą. Ar tie ‘žvėrių 
augintojai’ pagalvoja, kad to
kioms gausioms kaimenėms rei
kia atitinkamų pašarų. Kai pa
žeidžiama lygsvara, žvėrys kas
dien suniokoja dešimtis hekta
rų miško, javų, bulvių. Ką mes, 
miškininkai, galime tokiais atve
jais aiškinti miško sodintojams,' 
kurie trečią ar penktą kartą ta
me pačiame plote turi sodinti 
mišką, iš anksto žinodami, kad 
tuos medelius ir jų triūsą vis 
vien sunaikins. Ar ne laikas rim
tai susirūpinti žvėrių skaičiaus 
reguliavimu, o jų ganykloms pa
likti ne visus, tik kai kuriuos 
miškus”. V. Kst.

Jaunų vyrų kvartetas “Uždainuokim” Klivlande. Iš kairės: Paulius Žiedo- 
nis, Darius Motiejūnas, Marius Tatarūnas, Gytis Motiejūnas. Jie koncer
tavo Hamiltone 1984.V.5 drauge su vietinio jaunimo choru “Aidas”

Hamilton, Ontario
A.a. KĘSTUČIO DUMČIAUS at

minimui K. J. Blekaičiai “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $10.

“AIDO” RĖMĖJŲ KOMITETO 
ruoštas metinis koncertas-šokiai 
gegužės 5 d. praėjo su labai gra
žiu pasisekimu. Koncertą pradėjo 
Hamiltono “Aidas”, vad. muzikės 
D. Deksnytės. Po to scenoje pa
sirodė Klivlando jaunų vyrų dai
nos vienetas “Uždainuokim”, vad. 
Alg. Bielskaus. Pianinu jį paly
dėjo K. Kuprevičiūtė. Šio puikaus 
dainos vieneto kai kurias dainas 
palydėjo kanklėmis E. Mulionytė, 
o trumpete grojo Ilona Kuprevi
čiūtė ir solo kartu su jaunais dai- 
ninkais dainavo R. Balytė. Jų pro
gramą pranešinėjo V. Nasvytytė. 
Šis vienetas publikos buvo labai 
šiltai priimtas. Vakaro koncertą 
užbaigė kartu Hamiltono “Aidas” 
ir Klivlando “Uždainuokim”. Vi
si Klivlando programos dalyviai 
buvo aidiečių apdovanoti “Aido” 
plokštele “Putinai”.

“Aido” rėmėjų komitetas ir “Ai
das” yra dėkingi laimės staliukų 
aukotojams: S. P. Ročiams, J. But
kevičiui, J. Šarapnickui ir visiems 
smulkių laimikių loterijai davė
jams. Pinigais aukojo loterijai: 
dr. V. Kvedaras — $25, A. Ptašins- 
kas $20, P. Krivinskienė, V. Mor
kūnas, Pr. Dauginas $10, M. Kve
darienė, R. A. Zubrickai $5. Prel. 
J. Tadarauskas atsiuntė auką $100 
su labai gražiais linkėjimais.

Rengėjai reiškia nuoširdžią pa
dėką: M. Šiūlienei už darbą virtu
vėje ir už taip gardžiai paruoš
tus užkandžius, G. Vindašienei 
ir I. Vasiliauskienei už gražiai 
sutvarkytą ir pravestą smulkių.< 
laimikių loteriją, S. Senkui ir J. 
Deveikiui už patarnavimą bare 
ir už talką salės tvarkyme; aidie
čių tėveliams ir visiems prisidė- 
jusiems darbu bei auka prie šio 
“Aido” metinio parengimo; vi
siems jame dalyvavusiems. Tik 
jūsų visų dėka “Aidas” gali gar
sinti lietuvišką dainą savųjų ir 
kitataučių tarpe. Rėmėjų komitetas

Sudbury, Ontario
ZIGMAS IR JADVYGA LABUC- 

KAI š.*m. gegužės 12 d. išvyko ir 
apsigyvens St. Catharines, Ont., 
mieste. Ten nusipirko namus. 
Daug metų išgyvenusiems Sudbu- 
ryje, išauginusiems gražią šei
mą, daug dirbusiems tautinėje 
ir šaulių organizacinėje veiklo
je, vietos lietuvių ir Maironio kuo
pos šaulių buvo gražiai išleisti. 
Sėkmės naujoje vietovėje. /

JOANA STANKUTĖ Sudburio 
gimnazijų sporto rungtynėse, 800 
metrų bėgime, laimėjo pirmą vie
tą ir garbės pažymėjimą. Dabar 
ją siunčia dalyvauti šiaurės Onta
rio mokyklų sporto varžybose 
Sault Ste. Marie mieste.

“MULTICULTURAL - F O L K 
ARTS” organizacija Sudburyje 
įsteigė įvairių kalbų vertėjų sek
ciją, kuri teiks pagalbą naujiems 
ateiviams ir kitiems Kanados pi

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

liečiams, nemokantiems anglų ar 
prancūzų kalbų, įvairiose valdžios 
įstaigose, teismuose. Taip pat at
liks įvairių dokumentų vertimus 
į anglų kalbą. Tuo reikalu orga
nizacija kreipėsi į LB apyl. val
dybą ir prašė paskirti lietuvį ver
tėją, gerai mokantį anglų ir lietu
vių kalbas. Paskirtas Laurentian 
universiteto studentas Petras Tol
vaišą, gyv. 246 College St., Sud
bury, Ont. Tel. 673-7075.

VII TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
įvyks š.m. liepos 1 d. Klivlande. 
Savo aukomis padėkime mūsų šo
kančiam ir dainuojančiam jauni
mui nuvykti į Klivlandą. Aukas 
prašome įteikti Sudburio apyl. 
valdybos nariams.

KAZIMIERAS IR ELENA ŠVIE- 
ŽIKAI atšventė savo 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Gražia
me pobūvyje dalyvavo jų vaikai, 
vaikaičiai, daug artimųjų ir drau
gų. Ilgiausių metų! J. Kručas

London, Ontario
CHORAS “PAŠVAISTĖ”, vado 

vaujamas energingosios muz, Ri
tos Vilienės, birželio 3 d. vyksta į 
Detroitą su savo naujo žanro hu-

Hamiltono lietuvių kredito
kooperatyvui “Talka” reikalingas

TARNAUTOJAS
suprantąs buhalteriją bei skaitytuvo (kompiuterio) ope
racijas, kalbantis lietuviškai ir angliškai. Prašymus rašyti 
“Talkos" vedėjui, 830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6

Vieninjtelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
i

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

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................... 6% nekiln. turto pask................. 1250
santaupas............................73/4% asmenines paskolas...... 12’/a%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..........................7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.............. 11 % Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............. 111/2% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo..............9’/«% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius................93/«% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

moristiniu pastatymu “Siluetai”. 
Šią programą atliks Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Choras taip 
pat giedos šventovėje per tos die
nos pamaldas. “Pašvaistė” daly
vaus ir tautinių šokių šventės Kilv- 
lande jungtiniame chore. Taip pat 
ji pakviesta dalyvauti Šv. Kazi
miero sukakties kongreso jungti
niame chore Toronto š. m. rugsėjo 
2d. D. E.

Regina, Sask.
JAUNA LIETUVAITĖ, nese

niai atvykusi į Kanadą ir dirban
ti medicinos srityje Saskačevano 
provincijoje, norėtų susipažinti 
su apylinkės lietuvių jaunimu 
ir įsijungti į lietuvišką kultūri
nę veiklą. Anglijoje yra sėkmin
gai dalyvavusi visuomeninėje 
jaunimo veikloje ir tautinių šo
kių ratelyje. Skambinti: 306-694-
5826. Prn.

Calgary, Alberta
AUKOS TAUTOS FONDUI. $50: 

P. Gluoksnys, A. Žaldokas; $20: 
L. Brūzga, K. Dubauskas, A. O. 
Klimavičius, A. Krausas, Sav. kū
rėjas Kvietys, L.C.D., S. Noreika; 
$10: J. Brūzga, P. Devenis, V. Du- 
bauskienė, A. Erelis, A. Karpienė, 
V. L. Klimavičius, S. J. Sinkevi
čiai, A. Šlekys, K. Vaitkūnas, Ve
rutė, J. Žemaitaitis, B. Žolynas; 
$5: A. Dibulskis, V. Tarvydas.

Aukotojams už aukas nuošir
džiai dėkojame.

Įgal. P. Gluoksnys, 
Tautos fondo atstovybė 

Kanadoje

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu "Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

JA Valstybės
Onos Razuticnės Los Angeles 

mieste įsteigtas “Spindulio” an
samblis birželio 10 d. “Holly
wood Palladium” patalpose pa
minės 35 metų veiklos sukaktį. 
Šia proga rengiamas 28-sis lie
tuvių liaudies dainų ir šokių 
festivalis, kurin taipgi yra pa
kviesta “Vakarų vaikų” grupė 
iš San Francisko. Atskirą pro
gramą atliks estų ir latvių jau
nimo grupės. Savo veiklą an
samblis pradėjo 1949 m. kaip 
maža grupelė, vėliau gavusi 
“Spindulio” vardą, susilaukusi 
beveik 200 dalyvių. O Razutie- 
nei jau 15 metų talkina jos duk
ra Danguolė Varnienė, beveik 
nuo ansamblio pradžios dirban
ti akompaniatorė Marija Baraus
kienė. “Spindulio” ansamblis 
kasmet vidutiniškai turėdavo 
apie 10-12 pasirodymų, atskirų 
arba su kitais tarptautiniuose 
festivaliuose. “Spindulys” taip
gi aplankė Europos lietuvius, 
dalyvavo Australijos lietuvių 
dienose.

Naujosios Anglijos tautybių 
festivalis jau 40 metų rengiamas 
Naticke, Mass. Keturiasdešim
tasis festivalis įvyko š. m. balan
džio 14-15 d. d. Jame paaiškėjo, 
kad festivalyje jau 40 metų be 
pertraukos dalyvavo trys tau
tybės — lietuviai, lenkai ir ang
lai. Lietuviams, kaip lig šiol, 
atstovavo Bostono tautinių šo
kių sambūris su vadove Ona 
Ivaškiene, kuriai dabar talki
na ir jos sūnus Gediminas. Sam
būris festivalin atvyko su dviem 
grupėm: 40 jaunų šokėjų ir 24 
mažaisiais šokėjais iš vaikų 
darželio. Jie žavėjo festivalio 
dalyvius ne tik šokiais, bet ir 
gražiais tautiniais drabužiais. 
Kiekviena tautybė, kurių šie
met buvo 20, turėjo stalus su 
tautiniais savo patiekalais. Lie
tuvių pranešėja buvo Mirga Gir- 
niuvienė.

Danutės Bindokienės, čikagie- 
tės pedagogės ir rašytojos, ap
silankymas pas Los Angeles lie
tuvius balandžio 7-8 d. d. tapo 
lituanistikai skirtu savaitgaliu. 
Pirmą dieną ji praleido lituanis
tinėje Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje, skaitydama paskai
tą tėvams bei kitiems lietuvy
bės klausimais susidomėjusiems 
tautiečiams, vadovavo pokalbiui 
su mokiniais. Sekančią dieną 
parapijos salėje skaitė paskai
tą visuomenei taip pat lietuvy
bės išlaikymo klausimais, ska
tindama globoti jaunuosius lite
ratūros bei žurnalistikos talen
tus, kad būtų išauginti pakaitai 
vyresniajai kartai. Salėje ji taip
gi susitiko su Los Angeles kolo
nijoje gyvenančiais lietuviais 
rašytojais.

Argentina
Vasario 16 gimnazija V. Vokie

tijoje sekančiais mokslo metais 
susilauks pirmo moksleivio iš 
Argentinos. Jis yra Nestoras 
Ruplėnas, priklausantis Lietu
vių centro šokėjų grupei “Inka
ras” Buenos Aires mieste ir Lie
tuvių jaunimo sąjungai, pernai 
dalyvavęs Lietuvių jaunimo kon
grese JAV ir Čikagoje. Vasario 
16 gimnazijoje žada mokytis vie
nerius metus.

Australija
A.a. Česlovas Liutikas, moky

tojas ir visuomenės veikėjas, 
mirė Sydnėjuje balandžio 27 d., 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Buvo 
kilęs iš Mažeikių apskrities, 
mokėsi Telšių gimnazijoje, 1924- 
28 m. studijavo botaniką Kauno 
universiteto matematikos-gam
tos fakultete ir gavo gimnazi
jos mokytojo cenzą. 1928-37 m. 
dirbo Šiaulių kraštotyros drau
gijos ir “Aušros” muziejaus rei
kalų vedėju priklausė jo steigė
jų gretoms. 1944 m. pasitraukęs 
Austrijon, dvejus metus buvo 
lietuvių atstovu Baltiečių komi
tete prie UNRROS administraci
jos, 1948-51 m. — Austrijos lie
tuvių bendruomenės pirminin
ku. 1951 m. su šeima atvyko į N. 
Zelandiją, kur suorganizavo 
Aucklando lietuvių bendruome
nės apylinkę, įsteigė lituanis
tinę savaitgalio mokyklą. 1956- 
73 m. velioniui teko būti N. Z. 
LB krašto valdybos pirmininku. 
Į Australijos Sydnėjų persikėlė 
1973 m. Čia įsijungė į ALB ir 
sporto klubo “Kovas” veiklą, mo
kytojavo sekmadieninėje Sydnė- 
jaus lietuvių parapijos mokyk
loje, tvarkė Lietuvių klubo bib
lioteką, skaityklą ir spaudos 
kioską. Palaidotas gegužės 1 d. 
Sydnėjaus Rookwoodo kapinėse.

Viktorijos valstijos ministe- 
ris etniniams reikalams Peter 
Spyjer paskelbė, kad vyriausy
bė yra paskyrusi $337.275 šioje 
valstijoje veikiančioms 42 etni
nėms organizacijoms. Tūkstan
tis dolerių teko ALB Melburno 
apylinkei įsigyti kopijų daugin- 

tuvui. Lenkų organizacijoms 
skirta $29.000.

Savo metinį koncertą Sydnė
jaus lietuvių klube gegužės 5 d. 
surengė “Sūkurio” tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Mari
nos Osinaitės-Cox, jungianti šo
kėjus nuo 10 iki 25 metų amžiaus. 
Spaudoje rašoma, kad anksčiau 
Sydnėjus turėjo keletą tautinių 
šokių grupių, bet jos išsisklai
dė, nepalikusios pakaitų. “Sū
kurio” vadovė M. Osinaitė-Cox 
pradėjo dirbti su mažaisiais šo
kėjais. Jų amžius keitėsi, gru
pė augo, papildoma naujais ma
žaisiais šokėjais, kol pagaliau 
tapo dalyviais gausiu vienetu. 
Metiniame koncerte šokius dai
nomis papildė “Sūkuryje” šo
kančių mergaičių chorelis ir 
jau plataus pripažinimo susi
laukusios “Sutartinės” mote
rys.

Britanija
Velykines vaišes viengungiams 

Mančesterio lietuvių klube su
rengė lietuvių moterų ratelio 
“Rūta” narės — E. Pupelienė- 
Conroy, M. Maliauskienė, A. Pod- 
voiskienė ir E. Žebelienė. Vely
kiniai pietūs Mančesteryje buvo 
surengti pirmą kartą.

A. a. Jurgis Reinys, Lietuvos 
kūrėjas-savanoris, mirė Brad- 
forde vasario 13 d. Velionis bu
vo suvalkietis, gimęs 1899 m. 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 
Į Lietuvos nepriklausomybės 
kovas įsijungė savanoriu 1919 
m. sausio 14 d., aktyviai reiškė
si beveik visuose frontuose. Po
karyje baigė Aukštąją policijos 
mokyklą Kaune, 12 metų dirbo 
nuovados ir rajono policijos 
viršininku. 1934 m. įsijungė į 
Mosėdžio savivaldybę ir buvo 
paskirtas viršaičiu. Iš tų parei
gų buvo atleistas pirmosios so
vietinės okupacijos metais, grį
žo savo tėviškėn. Vokietijon pa
sitraukė 1944 m., dirbo baltie
čių vadovu Hanoverio stovyklo
je. Britanijon atvyko 1947 m. 
Pradžioje teko dirbti žemės ūky
je. Vėliau persikėlė į Bradfor- 
dą, įsijungė tekstilės pramonėn, 
įsigijo namus. Aktyviai reiškė
si lietuviškoje veikloje, priklau
sė “Vyčio” klubui, DBLS Brad- 
fordo skyriui, dosniai rėmė Tau
tos fondą. Palaidotas iš Šv. Onos 
šventovės West Buwling kapinė
se, kur jau ilsisi daug Bradfor- 
do lietuvių. Laidotuvių apeigas 
atliko iš Mančesterio atvykęs 
kan. V. Kamaitis. Velionies gedi 
ne tik jo žmona Stasė, sūnus Min
daugas, bet ir visi Bradfordo 
lietuviai.

Vokietija
Kun. Antanas Bunga, vadovau

jantis vokiečių Šv. Ulricho pa
rapijai Bad Wiorishofene, at
šventė 65 metų amžiaus sukaktį. 
Pradinį ir vidurinį mokslą bai
gė Lietuvoje, kunigų seminari
ją — Eichstaette, kunigu įšven
tintas Bamberge 1952 m. Pra
džioje dirbo Vokietijos lietu
vių katalikų sielovados centre 
Dieburge, vėliau buvo paskir
tas Memingeno lietuvių kapelio
nu. Ten jis įsteigė M. Budriū- 
no vadovaujamą “Darnos” cho
rą, lietuvišką vargo mokyklą, 
suorganizavo keletą masinių 
lietuvių sąskrydžių. Sukaktu
vininkui teko būti VLB Memin
geno apylinkės pirmininku, VLB 
tarybos, valdybos ir garbės teis
mo nariu. Įsijungęs vokiečių 
sielovadon, įsteigė naują Šv. 
Ulricho parapiją su modernia 
šventove, parapijos namais jau
nimui, didele klebonija, Eu
ropos lietuvių vyskupijos cent
ru. Dažnu klebono kun. A. Bun- 
gos svečiu būdavo didelis lie
tuvių bičiulis a. a. kardinolas 
Antonio Samore.

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos ratelis, vadovau
jamas pirm. dr. Joanos Jurevi
čienės, jungia Slupske gyvenan
čius lietuvius. Kovo 11 d. įvyku
siame susirinkime dalyvavo 23 
ratelio nariai. Susirinkiman bu
vo pakviestas ir Štetino rate
lio pirm. J. Žaliapienis. Apie 
Slupsko ratelio veiklą kalbėjo 
pirm. dr. J. Jurevičienė. Ji taip
gi susirinkimo dalyvius supažin
dino su nauja problema — rate
lio raštinei reikia surasti nau
jas patalpas.

Adomas Butrimas, gyvenan
tis Bydgoščiuje, balandžio 29 d. 
sulaukė 80 metų amžiaus, bet 
dar yra tvirtas, vaidina mėgėjų 
teatre. Sukakties proga A. But
rimą pasveikino Stetino lietu
viai.

A. a. Natalija Kirkilienė, gy
venusi Trzcinsko-Zroj vietovė
je, mirė kovo 24 d. Velionė gimė 
1908 m. JAV, tėvų buvo parvežta 
Lietuvon, gyveno Sudargo kai
me, Šakių apskr. Palaidota ša
lia savo motinos Monikos Račiū
nienės, mirusios 1964 m.



JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ-ANN JILLIAN, filmy ir televizijos aktorė, bus 
Sepintosios tautinių šokių šventės Klivlande programos pranešėja

Lietuviai Australijoje po 30 metų (2)

Tautinių šokių šventė - jaunimo diena
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Jei nuolatos kartojame apie 

reikalą jieškoti būdų jaunimui 
prilaikyti mūsų visuomenės ri
bose bei mūsų tautinių inte
resų sferoje, tai toks milžiniš
kas jaunimo subūrimas į vie
ną didžiulį vienetą, kaip į tau
tinių šokių šventę Klivlande, 
teikia puikią progą toms kal
boms įgyvendinti. Ne vien šo
kėjų tarpe turime labai jaunų 
žmonių. Šeštadieninių mokyk
lų šokių grupėse, dalyvauja 
vaikai nuo 11 ar mažiau metų. 
Didelė dalis jų • vadovų, yra 
naujosios> kartos vaįkai,. per^ 
ėmę darbą iš vyresniųjų. Pvz. 
New Jersey “Liepsnai” vado
vauja B. Vaičiūnaitė ir A. Bra
žinskas, jau gimę Amerikoje, 
Kanados Hamiltono populia
rusis “Gyvataras”, vadovau
jamas pasižymėjusios tauti
nių šokių specialistės Geno
vaitės Breichmanienės, švyti 
taip jaunais veideliais, kad 
galima spėti, jog ir jų tėvai ne
matė savo protėvių žemės. 
“Berželio” tautinių šokių gru
pę šventei ruošia net trys jau
ni žmonės: Jonas Kodis, Lai
ma Šimanskytė ir Saulius Dzi- 
kas. Pažiūrėjus į jų veidus, su
žiba viltis, kad juose jau yra 
stiprokai įsižiebusi lietuviš
kos kultūros kibirkštis.

Jei kalbame tik apie jau
niausius, lituanistinėse mo
kyklose paruoštus šokėjus, tai 
nepamirškime, kad didžiausią 
šokėjų grupę sudaro jau “rim
to” amžiaus pasiekęs studen
tiškas jaunimas. Pažvelgus į

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

IbppeR
staltiesės 

specialiom progom
Garbės stalo užtiesalai vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms, namų ir įstaigų pobūviams. Spalvotos 
staltiesės ir servetėlės — baltos, auksinės, mėlynos 
(royal)*, riešutinės*, tamsiai raudonos, persikinės*, 

platininės*, rausvos*.

Topper Linen Supply Limited 
54 Junction Road, Toronto, Ontario 

(416)763-4576
‘Užsakyti prieš keturias savaites.

šių dienų modernaus pasaulio 
spaudimą ir reikalavimus, ne
galima atsistebėti jų pasišven
timu ir ištverme ir radimu 
džiaugsmo lietuviškame tauti
niame šokyje. Jaunimas iš pri
gimties jieško džiaugsmo pagal 
savo skonį ir polinkius. Juk 
skaitome plačioje spaudoje 
apie kai kurių Š. Amerikos jau
nų žmonių klystkelius, patekus 
į narkotikų ar kitų “nuo gyve
nimo pabėgimo” kelių pink
les. Toje pačioje aplinkoje au
ga ir mūsų jaunimas. Atrodo, 
kad mūsų visuomenės įtaka 
jūoš pridengia tafii'tfkru šaū- 
giu skydu, todėl ir jų didelė 
dauguma išlieka nepaliesta 
kasdieninio gyvenimo purvo 
ir spindi mūsų gyvenimo ke
liuose kaip tyriausias krista
las.

Reikia tikėtis, kad šventės 
rengėjai atsižvelgs į tą nepa
prastai svarbų faktą ir jauni
mui teiks deramą dėmesį, ku
rio jis užsitarnauja. Į šventę 
pakviesta ir atsilankys daug 
įtakingų asmenų. Ytin svarbu, 
kad tuose renginiuose, kurie 
organizuojami jaunimui, tie 
asmenys dalyvautų, mūsų jau
nime keltų nuotaiką, pasidi
džiavimo savimi ir savigarbos 
jausmus. Jei tas uždavinys bus 
tinkamai suprastas ir atliktas, 
laisvo pasaulio lietuviai šven
tės rengėjams liks nepamirš
tamai dėkingi. Tačiau tik stip
rus įsisąmoninimas to, kas 
svarbu ir gerbtina pirmoje ei
lėje, pateisins šventės rengi
mo rūpesčius ir išlaidas.

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

LINEN 
SUPPLY 
LIMITED

ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS

Visuomeninė veikla
Gerai įsikūrę šiame krašte 

tautiečiai neužmiršta pareigos 
išlikti lietuviais ir mokyti sa
vo jaunimą lietuvių kalbos. 
Veikia savaitgalio mokyklos ir 
lituanistiniai kursai, kuriuose 
abiturientai gali pasiruošti 
valstybiniams lietuvių kalbos 
egzaminams. Lietuvių kalba 
yra įskaitoma į brandos ates
tatą net trijose valstijose, bū
tent: Viktorijoje, Naujoje Pie
tų Galijoje ir Pietų Australi
joje. Nuo 1975, t.y. pirmų pri
pažinimo metų Pietų Australi
joje, apie 60 studentų išlaikė 
valstybinius lietuvių kalbos 
egzaminus. Lietuvių kalbos 
įskaitymas į brandos atestatą 
yra didelis laimėjimas lietu
vybės išlaikyme. Kol kas, lais
vajame pasaulyje, jei neklystu, 
tik Vokietijoje, Vasario 16-tos 
gimnazijoje, ir Australijoje 
galima laikyti lietuvių kalba 
brandos atestato egzaminus. 
Išgauti tokį lietuvių kalbos 
pripažinimą Australijoje ne
buvo lengva.

Lietuvybės židinys yra, be 
abejonės, Lietuvių Bendruo
menė, susibūrusi Lietuvių na
muose ar Lietuvių klubuose, 
lietuviškoji spauda, radijo 
valandėlės, parapijos-misijos. 
Bendruomenė yra susiorgani
zavusi į apylinkes didesniuo
se miestuose ir į seniūnijas 
mažesnėse kolonijose. Turime 
dešimt apylinkių ir dvi seniū
nijas. Apylinkių valdybos yra 
atsakingos už lietuvišką veik
lą bendruomenėje ir ryšių pa
laikymą su krašto valdyba, ku
ri yra renkama kas dveji me
tai per Lietuvių dienų suva
žiavimus. Krašto valdyba pa
laiko ryšius su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene.

Salėse — kaip aviliuose
Lietuvių namų ir klubų sa

lėse vyksta šventės, minėjimai, 
teatro spektakliai, chorų ir so
listų koncertai, tautinių šokių 
parengimai ir smagūs pasi
linksminimai. Visuose veikia 
barai, o Sydnėjuje ir Kanbe
roje galima savo laimę išban
dyti ir prie pokerio mašinė
lių. Lietuvių namuose ar klu
buose rasime bibloteką, kurio
je galima pasiskolinti ir įsi
gyti naujų knygų, tautinių dir
binių, gintaro papuošalų, juos
tų ir netgi... tautinių drabu
žių.

Adelaidės Lietuvių namuose 
veikia ir lietuviškas muziejus, 
gausus rodiniais iš nepriklau
somos Lietuvos laikų ir dabar
tinių ateivių darbų. Čia yra su
kaupta svari mūsų tautos indė
lio dalis.

Adelaidėje yra dveji Lietu
vių namai. Antrieji yra Lietu
vių katalikų centras, kuriame 
telkiasi lietuviškoji parapija 
ir šv. Kazimiero koplyčia.

Visose bendruomenėse vei
kia jaunimo ir vyresniųjų or
ganizacijos bei sambūriai, 
kurie randa prieglobstį Lie
tuvių namuose ar klubuose: 
skautai, ateitininkai, Lietu
vių jaunimo sąjunga, teisinin
kų, inžinierių bei architektų 
draugijos, Lietuvos atgimimo 
sąjūdis, šauliai, kariai vete
ranai. Nuo Lietuvių namų Ade
laidėje įsikūrimo pradžios mo
terų sekcija ruošia sekmadie
ninius pietus. Dabar ji iš sa
vo santaupų ir bendruomenės 
aukojamų lėšų planuoja pa
statydinti vyresnio amžiaus 
tautiečiams židinį. Lietuvių 
moterų draugijos pastatyta 
“Sodyba” Sydnėjuje, kurioje 
gyvena vyresnio amžiaus tau
tiečiai savo namuose, suside
dančiuose iš kelių kambarių, 
virtuvės ir visų patogumų. Tai 
tikrai didelis laimėjimas ir 
pavyzdys kitoms bendruome
nėms.

Kai kur Lietuvių namuose 
veikia valgyklos. Konkuren
cija yra geriausias akstinas iš
laikyti aukštą pietų lygį labai 
kukliomis kainomis. Be to, kai 
kuriuose Lietuvių namų klu
buose savaitgaliais vyksta šo
kiai ir kiti pasilinksminimai, 
be jau minėtų tautinių minėji
mų ir švenčių.

Lietuvių namai dar ir tuo 
labai svarbūs, kad juose pasi
juntame kaip namie. Sienos 
papuoštos lietuvių menininkų 
paveikslais, mediniais orna
mentais. Aplinkui girdisi gim
toji kalba.

Spauda ir radijas
Beveik nuo pat lietuvių atei

vių įsikūrimo pradžios Austra
lijoje Antano ir Onos Baužių 

dėka Sydnėjuje yra leidžiamas 
savaitinis laikraštis “Mūsų 
pastogė”. Reikėtų paminėti, 
kad Ona Baužienė buvo apdo
vanota “British Empire” meda
liu O.B.E. Taip pat monsinjo
ras Petras Butkus (M.B.E.) bu
vo pagerbtas už ilgametę sie
lovadą, socialinę veiklą lie
tuvių tarpe.

Nuo 1956 m. Australijos lie
tuvių katalikų federacija lei
džia Melburne “Tėviškės ai
dus”. Be to, kituose miestuo
se yra leidžiami vietinių žinių 
biuleteniai. Spauda vaidina di
delį vaidmenį lietuvybės išlai
kyme. Ji mus suartina su kitur 
gyvenančiais lietuviais, supa
žindina su jų nuomonėmis, ta
lentais ir laimėjimais. ,

Lietuviškos radijo valandė
lės suburia lietuvius kas savai
tę į didelę šeimą. Išgirstame 
įdomių kultūrinių, politinių 
ir sportinių programų, gauna
me žinių apie įvykius Lietuvo
je ir kitose pasaulio bendruo
menėse. Šiuo metu lietuviškos 
radijo programos, kurios trun
ka nuo 30 min. iki vienos valan
dos, girdimos Brisbanėje, Syd
nėjuje, Newcastlyje, Melbur
ne, Geelonge, Kanberoje, Ade
laidėje ir Perthe. Tad visuose 
Australijos didesniuose mies
tuose lietuviai išgirsta bent 
kartą į savaitę programa gim
tąja kalba.

Lietuvių dienos
Kas dveji metai įvykstančios 

Lietuvių dienos padeda taip 
pat išlaikyti lietuviškumą. Lie
tuvių dienos — tai mūsų dvime
tės lietuviškos veiklos sukles
tėjimas, pasireiškiąs visuome
niniuose, meniniuose, sporti
niuose ir socialiniuose rengi
niuose. Per Lietuvių dienas su
važiuoja gausus tautiečių skai
čius į Sydnėjų, Melburną ar 
Adelaidę. Šių metų gale pir
mą kartą tokią iškilmingą šven
tę surengs Kanberos lietuvių 
bendruomenė.

Per Lietuvių dienas vyksta 
krašto tarybos suvažiavimas, 
kuris išrenka naują krašto val
dybą dvejų metų laikotarpiui. 
Taip pat vyksta Katalikų fe
deracijos atstovų suvažiavi
mas, įvairių organizacijų pasi
tarimai. 1980 m. Adelaidėje 
įvyko net ir lietuvių kalbos 
mokytojų suvažiavimas, kuria
me prasmingą žodį tarė PLB 
pirm. V. Kamantas.

Meninėje dalyje tenka pa
matyti teatro spektaklius. Tu
rime tris teatrus:< Sydnėjuje — 
“Atžalą”, Melburne — “Auš
rą”, Adelaidėje — “Vaidilą”. 
Jie ne vien tik per Lietuvių 
dienas vaidina veikalų. Per 
metus jie paruošia 2, o kartais 
3 spektaklius ir dar išvažiuo
ja gastrolėms į kitus miestus. 
Sydnėjaus “Atžalos” teatras 
turi stiprių pajėgų ir “scenos 
vilkų” dar iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų.

Visi didesni centrai turi cho
rus, kurie pasišventėlių dėka 
nenuilstamai mus džiugina jau 
daug metų. Ypač malonu gir
dėti jungtinio choro dainuo
jamas lietuviškas dainas.

Rengiami ir literatūros va
karai, kuriuose vietiniai poe
tai ir rašytojai kviečia klau
sytojus į savo minčių pasaulį. 
Tautinių šokių grupės žavi 

Pasirenkant laidotuvių namus 
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac”limuzinai,

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas,

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes 
1357 Queen St. W. (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

jaunatviška energija ir grakš
tumu, kurių nepalaužia nei va
saros kaitra. Meno, foto meno 
ir tautodailės mėgėjai taip 
pat nėra pamirštami. Meno pa
rodos sutraukia ypač didelį 
lankytojų skaičių.

Lietuvių Dienos baigiamos 
Naujųjų Metų baliumi. Sutik
dami naujuosius metus, prisi
mename savo tėvynę, ten palik
tus brolius ir seses. Vinco Ku
dirkos žodžiai “Lietuva, Tė
vynė mūsų” liejasi iš širdies 
gelmių, stiprindami mūsų pasi
ryžimą išlikti lietuviais.

Į platesnę visuomenę
Prisimename ir baisiuosius 

birželio mėnesio trėmimus. 
Drauge su latviais ir estais 
rengiame miesto rotušėse sibi- 
rinių trėmimų minėjimą — 
koncertą, kuriame paskaitinin
kai nušviečia padėtį okupuoto
se Baltijos valstybėse, prime
na ištremtuosius tolimojo Si
biro lageriuose, religinius ir 
sąžinės kalinius psichiatri
nėse ligoninėse. Per šiuos mi
nėjimus stengiamasi pakviesti 
kuo daugiau australų visuome
nės ir aukštųjų pareigūnų.

Kitais būdais bandome, at
kreipti politikų dėmesį į pa
dėtį Lietuvoje. Baltiečių ta
ryba, Pavergtų tautų komite
tas ir Hobarte anglų kalba lei
džiamas žurnalas “HELLP” 
(padėk estų, latvių ir lietuvių 
tautoms) atlieka labai svarbų 
darbą. Šis nedidelio formato 
žurnalas, kuriame yra komen
tuojami Baltijos kraštų įvy
kiai ir kuris yra iliustruotas 
sovietų aukų nuotraukomis, su
pažindina Australijos gyvento
jus su tiksliais faktais. Leidi
nys yra siunčiamas nemoka
mai ir išsilaiko tik aukomis.

Baltiečių moterų draugija, 
kurioje susibūrė įvairių inte
resų ir profesijų moterys, yra 
daug prisidėjusios prie pastan
gų kuo plačiau supažindinti 
australų visuomenę su okupuo
tos tėvynės padėtimi. Jos įsto
jo į National Council of Wo
men (Australijos Moterų Drau
gija) Pietų Australijoj. Pasta
roji, minėdama šios valstijos 
150 metų sukaktį, spausdina 
leidinį, kuriame baltiečių mo
terų pastangomis bus įdėtas 
strapsnis, plačiai paaiškinan
tis Baltijos kraštų padėtį, bal
tiečių atvykimo į Australiją 
priežastis ir baltiečių moterų 
įnašą į šio krašto visuomeninį 
bei kultūrinį gyvenimą. Baltie
čių moterų draugijos dėka Na
tional Council of Women of 
S.A. pasmerkė Baltijos kraš
tų okupaciją ir kreipėsi į Aus
tralijos moteris, prašydamos 
malda ir moraline bei materia
line parama padėti kaliniams 
Sov. Sąjungoje.

Hobarte, Tasmanijoje, veik
lių lietuvių iniciatyva buvo 
įsteigta “Friends of the Cap
tives” (Sovietų Sąjungoje ka
linamųjų draugų) organizaci
ja, kuri rado didelį atgarsį aus
tralų inteligentijoje. Pamažu 
laužome sovietų propagandos 
ir melo ledus, atskleidžiame 
tiesą, ir tartum Dovydas prieš 
Galiotą kovojame už mūsų tau
tos laisvę ir gyvybę, tikėdamie
si, kad ir mūsų pastangos bus 
sėkmingos.
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Buvusi Sibiro kalinė ELENA JUCIŪTĖ prie išdėstytų sibirinių rodinių
Toronto Lietuvių namuose 1984.V.6 Nuotr. St. Dabkaus

Gelbėkime savo jaunimą!
Kad mūsų prieauglio, galin

čio taisyklingai ir laisvai lie
tuviškai rašyti bei kalbėti skai
čius labai sparčiai mažėja, ne
žiūrint tėvų pastangų, yra la
bai aišku. Kad taip riedant 
mūsų gyvenimui, pradės išnyk
ti ir lietuviška veikla, spauda 
ir aplamai lietuvybė, taip pat 
aišku. Todėl turime dėti visas 
pastangas, kad mūsų lietuviš
ko prieauglio kiek galint dau
giau išliktų bent iki to momen
to, kai ateis galimybė mūsų tė
vynei Lietuvai atgauti laisvę 
bei nepriklausomybę, ir išeivi
jos pagalba tam reikalui bus 
ypač reikalinga tiek politinė
je, tiek ekonominėje srityje.

Žinome, kad labai paveiki 
priemonė lietuvybei išlaikyti 
yra sava Vasario 16 gimnazi
ja, kurioje kasdien tenka lie
tuviškai pamokas ruošti, kal
bėti ir rašyti. Užtat pastaruo
ju metu tiek Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, tiek 
JAV ir Kanados LB valdybos 
nusprendė visomis priemonė
mis remti savo gimnaziją, lė
šomis ir skatinti tėvus siųsti 
į ją savo vaikus.

Savas gimnazijas turi latviai, 
ukrainiečiai ir kitų pavergtų 
tautų išeivija. Net italai atei
nantiems mokslo metams orga
nizuoja Toronte savo gimnazi
ją, kur mokiniai vien už moks
lą turės mokėti po 3200 dol. į 
metus. Juo labiau mes turime 
siųsti savo vaikus į savo Vasa
rio 16 gimnaziją, kur už moks
lą visai nereikia mokėti, o tik 
maždaug pusę tos sumos už 
maistą ir bendrabutį. Taigi 
mums tenka mokėti labai ma
žai, nes atpuola mokinio maiti
nimas ir kelionė. Už kelionę į 

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.

KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, 
Ohio 44119, USA.
“Patria”, 794 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Tel. (216) 531-6720.

ČIKAGOJE: p.p. Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 
2501 West 71 St., Chicago, IL 60629, USA.
Tel. (312) 471-1424.

TIKETRON: visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

Bilietų kainos: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau 
kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum, gaus $2.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto.

KANADOJE bilietai platinami ligi birželio 10 d.
TORONTE bilietus platina V. Dauginis, 1613 Bloor St. W., 

tel. 533-1121; sekmadieniais - Lietuvių namuose pietų metu.
HAMILTONE - J. Krištolaitis (tel. 689-5733) sekmadieniais 

Jaunimo centre.
Kanadiškais doleriais bilietų kaina: $17.00, $13.00, $9.00, $6.00.

IŠKILMINGO POKYLIO BILIETAI
POKYLIS bus liepos 1 d. “Stouffers Inn” on the Square

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — “Holiday Inn”, Rockside. Kaina jaunimui: $13.00.
BILIETUS PLATINA: Ona Jokūbaitienė - (216) 481 -7161,

3000 Hadden Road, Euclid, Ohio 44117, USA
Romas Zorska, (216) 371 -0130,
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118, USA.
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk

Dance Festival, Inc. ir pridėti sau adresuotą voką su paštų ženklu.
Bilietų platinimo komisija

Vasario 16 gimnaziją ir atgal 
iki šiol apmokėdavo Vasario 16 
gimnazijai remti komisija. Ją 
apmokės ir KLB švietimo komi
sija.

Yra tėvų, kurie rūpinasi sa
vo vaikų lietuvišku auklėjimu, 
savo tėvynės laisvinimu, bet 
savo vaikų į Vasario 16 gimna
ziją nenori leisti vien dėl to, 
kad nenori su jais atsiskirti. 
Lietuvos ūkininkai, net jokių 
lietuvybės išlaikymo rūpesčių 
neverčiami, išveždavo savo 
vaikus toli į apskrities mies
tus. Ar nereikėtų tokiems tė
vams persvarstyti savo moty
vus ir stipriau ryžtis savo vai
kus auklėti tolimesniems mū
sų lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo darbams. Kar
tais ir vaikas nenori atsiskir
ti nuo savo “gengės” ar aplin
kos ir nenori važiuoti ten moky
tis. Bet žinokime, kad nemažai 
jaunimo paaugę nepatenkinti 
tėvais, kad jų gerais lietuviu
kais ar lietuvaitėmis neiš
auklėję.

Pageidautina j'Vasario 16 
gimnaziją siųsti vaikus, čia 
baigusius 10 ar 11 klasių. Ten 
baigtus mokslo metus čia už
skaita. Mokslas Vasario 16 
gimnazijoj prasideda rugpjū
čio 27 d. Prašymus galima siųs
ti gimnazijos direktoriui A. 
Smitui iki pat mokslo metų pra
džios šiuo adresu: Romuva, 
6840 Lampertheim - Huetten- 
feld 4, West Germany. Daugiau 
informacijų galima gauti iš 
gimnazijos ir iš KLB švietimo 
komisijos nario Vasario 16 
gimnazijos reikalams L. Tamo
šausko adresu: 236 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. M6J 3E1. 
Tel. (416) 531-4469. L. T.
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Scena iš “Fausto” operos, lietuvių pastatytos Čikagoje. Priekyje — Valentinas (sol. A. BRAZIS), šalia stovi Mar
garita (sol. A. PAKALNIŠKYTĖ), dešinėje — Morta (sol. A. STEMPUŽIENĖ) Nuotr. J. Tamulaičio

Mano dienos pramonėje...

“Faustas” lietuvių operos scenoje
IGNAS JOVARAS

Po 26 metų pertraukos, ge
gužės 5 d. vakare, Morton East 
mokyklos auditorijoje vėl iš
vydome Lietuvių operos pasta
tytą Charles Gounod “Faustą”. 
Opera susideda iš prologo ir 4 
veiksmų. Libretas — Jules Bar
bier ir Michel Carre, pagal 
Goethės poemą.

Dr. Fausto legenda intriga
vo tiek dramaturgus, tiek ir 
kompozitorius. Šia tema gar
sieji Marlowe ir Goethe para
šė dramos veikalus, neminint 
jau apie 30 mažiau pasižymėju
sių dramaturgų. Beethovenas 
galvojo rašyti operą šia tema, 
Wagneris sukūrė “Fausto” 
uvertiūrą, Lisztas parašė kan
tatą, Berlioz, Boito ir Gounod 
parašė puikias operas. Spohr 
ir Busoni sukūrė mažesnio pa
sisekimo sulaukusiais operas. 
Net ir kompozitorė Louise Ber- 
tin pasirodė su savo “Faustu”. 
Šia tema būtų galima prirašyti 
galybę tomų, bet čia trumpai 
pasidalinsim mintimis apie 
Charles Gounod kūrinį.

Veiksmas vyksta XVI š. Wit- 
tenberge, Leipzige ir Harz kal
nuose, Vokietijoje. Premjeri
nis spektaklis buvo Paryžiuje 
1859 m. kovo 19 d.

Faustas, sulaukęs senatvės, 
nusivylęs savo gyvenimu ir ne
baigtais mokslo tyrinėjimais, 
šėtono Mefistofelio paveik
tas, už sugrąžinimą jauystės 
užrašo velniui savo sielą. Nu
budus jaunystės jausmams, 
Faustas įsimyli Margaritą su 
liūdnom pasekmėm. Čia nesi
gilinsiu į operos turinį, bet 
trumpais bruožais bandysiu 
apibūdinti šios operos pasta
tymą. Taipgi noriu pažymėti, 
kad čia daromos pastabos yra 
pagal mėgėjų lygį.

Kaip ir daugumoje praeities 
pastatymų, taip ir šį kartą 
spektaklio žvaigždė buvo ope
ros choras. Tik labai gaila, kad 
ir čią jau trūksta savų choris
tų ir reikia samdyti svetimtau
čius profesionalus choro su
stiprinimui. Nežiūrint mažų 
ritminių svyravimų, choras 

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad 1984 m. spalio 4 dieną prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Maršrute: 
Niujorkas, Helsinkis, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis,. Niujorkas.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnių informacijų prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite 3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, IL 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702
KANADOJE: Elena Verikaitienė (416)534-3120

PILNA KAINA IS: Niujorko $1,540.00
Čikagos $1,720.00
Toronto $1,690.00

Nakvojant dviem kambaryje , įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, 
maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS.
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

dainavo pasigėrėtinai, o tre
čio veiksmo II scenos pabai
goje pasiekė zenitą, kur rezul
tatą galima lyginti su pasau
linio masto operos chorais.

Jonas Vaznelis sukūrė įspū
dingą Mefistofelį. Gražaus ir 
malonaus tembro bosas galin
gai skambėjo viduriniam re
gistre. Šiek tiek sunkiau bu
vo su aukštesnėm gaidom, kur 
jautėsi forsavimas. Gera ap
ranga ir grimas padėjo sukur
ti imponuojantį šėtono tipą.

Darrell Rowader atliko Faus
to vaidmenį. Tai švelnaus ir 
malonaus tembro tenoras. Po 
tiek metų malonu buvo išgirsti 
ir pamatyti gražiabalsį teno
rą, dainuojantį parašytoje to
nacijoje. Malonu ir miela buvo 
klausyti lietuviškos tąrenos. 
Gera dikcija priklauso ypač 
nuo balso technikos. Ir čia jau
nasis Faustas išsiskyrė iš ki
tų.

Anita Pakalniškytė, gražaus 
tembro lengvas lyrinis sopra
nas, debiutavo Lietuvių ope
ros scenoje Margaritos vaid
menyje. Muzikaliai atliko sa
vo rolę, nors buvo jaučiamas 
balso jėgos trūkumas ir dikci
jos problemos.

Algirdas Brazis turi retą Die
vo dovaną. Reikia stebėtis, 
kad po tiek daug metų jo bal
sas skamba kaip jaunuolio dai
nininko. Tai ženklas geros mo
kyklos ir sugebėjimo jį tiks
liai valdyti. Balso jėga Brazis 
išsiskyrė iš kitų solistų, nors 
turėjo šiek tiek ritminių pro
blemų ir vargo su kvėpavimu. 
Tai buvo ypač girdima Valen
tino maldoje, kur paėmęs 
aukštą gaidą turėjo atsikvėp
ti viduryje žodžio (ma-no).

Bernardas Prapuolenis pa
sižymi puikia vaidyba ir muzi
kalumu. Wagnerio vaidmenį 
atliko su pasigėrėjimu.

Aldona Stempužienė po 10 
metų pertraukos vėl pasirodė 
Lietuvių operos scenoje. Pra
eityje ją matydavome pagrin
diniuose mezzo-soprano vaid
menyse. Šioje operoje ji įdo
miai atliko Mortos vaidmenį.

INTERNATIONAL
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Margarita Momkienė įdomiai 
sukūrė Siebelio vaidmenį, 
nors vokale jautėsi intonaci
jos svyravimų.

Valpurgijos nakties scena 
buvo maloni staigmena. Čia 
matėsi didelis choreografės- 
balerinos Violetos Karosaitės 
įnašas. Jos puikiai sukurta 
ir pagaminta baleto apranga 
patraukė publikos dėmesį. 
Įdėta daug darbo ir kantrybės, 
jau nekalbant apie finansines 
išlaidas, kurių pareikalavo 
šis projektas.

Malonu buvo klausytis gerai 
susigrojusio orkestro, kuriam 
dirigavo Arūnas Kaminskas. 
Čia matėsi didelis jauno di
rigento įnašas ir bendras pasi
ruošimas spektakliui. Vieto
mis net pašokdamas aukštyn 
Kaminskas tvirtoje kontrolė
je laikė scenos veiksmą ir or
kestrą.

Amerikietis režisierius 
Christian Smith sumaniai pa
rodė savo profesionalius reži
sūrinius sugebėjimus. Pavie
nėse ir masinėse scenose ma
tėsi apskaičiuotas judesys. 
Tai palengvino žiūrovui sekti 
veiksmo eigą.

Grimas ir perukai — Ed 
Meekin, Art Anthony, Julius 
Balutis. Dekoracijos ir apran
ga — Anthony Stivanello iš 
Niujorko. Plakatai ir progra
mos viršelis — Ada Sutkus. Rei
kia pažymėti, kad jau seniai 
matėme taip skoningai ir dė
mesį patraukiančiai sukurtus 
plakatus bei programos virše
lį. Atvertus programą, kyla 
betgi klausimas, kodėl lietu
vių kalboje “Fausto” operos 
turinys susideda iš prologo, 
4 veiksmų ir epilogo, o anglų 
kalboje jau atsiranda penki 
veiksmai?

Taipgi labai gaila, kad ope
ros administracija, po tiek 
daug metų veiklos nesugeba 
ar nenori pasiekti didžiosios 
spaudos muzikos kritikų. To 
pasigedome pernai, kai gar
sioje Čikagos Auditorijos sce
noje matėme italų kompozito
riaus A. Ponchielli operą “I 
Lituani”.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
kas, kurias jis atidžiai sklai
dė. Netrukus mergaitė vėl grį
žo pas mane ir man paaiškino, 
kad mano kairiojo klubo kau
lai nepakankamai išsivystę .. .

Prisiminiau vaikystę
Keliaudamas į namus, gal

vojau — kaulai neišsivystę .. . 
Gal ta mergaitė tik taip sau 
sakė, nes gydytojas su manim 
nekalbėjo. Grįžau mintimis į 
praeitį. Būdamas dešimties 
metų, pačiam viduržiemy ėjau 
pas seniūną laikraščių parsi
nešti, šokau per gilų griovį, 
paslydau ir labai susimušiau 
kairės kojos blauzdikaulį. 
Skaudėjo labai, dvi savaites 
reikėjo mokyklos atsisakyti. 
Vėliau mano žaizda pūliavo. 
Jai užgijus, kaule liko duobu
tė. Dabar čia gydytojas tik pa
žiūrėjo į mano kaulų nuotrau
ką ir pamatė, kas man buvo 
įvykę prieš 30 metų.

Taip aš gyniausi nuo kojos 
skausmų dar dešimtį metų, šio
kiadieniais po tabletę nury
damas, o savaitgaliais po ke
letą stikliukų išmesdamas ir 
net šokti mėgindamas. Veng
iau tik jaunų merginų, kad ku
ri “polkai su ragučiais” ma
nęs nepagriebtų . . . Juk pa
gal surastus mano kaulų trū
kumus aš geresnės kojos nė 
negalėjau tikėtis.

Pas specialistą
Man persiritus į šeštą dešim

tį, koja pradėjo sparčiai blo
gėti. Pradėjau dažniau lanky
tis pas kaulų specialistą. Šis 
tikrino mano kojos stiprybę ir 
skausmus; laikė stipriai abiem 
rankom mano kojos leteną, 
liepdamas smarkiai spirti. Pa
galiau gydytojas nusprendė, 
kad man reikia duoti švirkš
tą prie dubens kaulų į sąnarį.

— Sąnario kremzlės yra per 
daug susidėvėjusios ir reikia
mai neatauga, — sakė jis man.

Sutartu laiku nuvykau į li
goninę ir ten pats mačiau per 
televizijos aparatą, kaip ma
no sąnarys prisipildė sveika
tos ... Toks sąnario “patepi
mas” pagelbėdavo iki metų lai
ko, nebūdavo skausmų. Kai 
skausmai atsirasdavo, reikė
davo įšvirkštimą vėl pakarto
ti. j

Kartą specialistas man pa
reiškė:

— Gaila, bet aš turėsiu ta
ve palikti, nes išvažiuoju į 
Ameriką dirbti universitete.

— Tai paliekate Kanadą ir 
mus vargšus ligonius? — sa
kau jam šyptelėjęs.

— O ką aš turiu daryti, jei 
Kanados valdžia neskiria pi
nigų tyrinėjimo darbams? — 
ne juokais teisinosi gydyto
jas. — Aš pasiėmiau tyrinėji

AfA 
JERONIMUI VALAIČIUI

mirus, 
jo žmoną dr. ONĄ VALAITIENĘ ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Anelė ir Tomas Žiliai

AfA 
JERONIMUI VALAIČIUI

mirus, 
jo žmoną dr. ONĄ VALAITIENĘ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Dr. A. Saunoris ir šeima
J. Saunorienė

AfA 
JERONIMUI VALAIČIUI

mirus,

jo žmoną dr. ONĄ VALAITIENĘ ir kitus gimines 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime-

Province of Ontario Health Dept. Hamiltone 
buvę bendradarbiai:

J. Astas
St. Dalius
A. Juraitis
K. Karaška
P. Kovelis
E. Lengnikas 

mų sritį ir dabar be valdžios 
lėšų man čia nėra darbo.

Taip Kanada ir aš netekome 
puikaus specialisto. Jis jau 
Amerikoje. Mano vargus per
ėmė kitas, senesnis specialis
tas. Jis taip pat malonus ir 
paslaugus.

Į pensiją
Priartėjęs prie penkiasde

šimt penkto gimtadienio, su
žinojau, kad mūsų unijos ir 
bendrovės sutartyje yra toks 
man gražiai skambantis para
grafas:

“Darbininkas sulaukęs 55 
metų amžiaus, jei negali nor
maliai, sveikai dirbti, turi tei
sę iš darbo išeiti ir gauti pil
ną pensiją, priklausančią jam 
už išdirbtus metus”.

Tokių išdirbtų metų aš jau 
priskaičiavau 22. Pravėriau 
pensijų raštinės duris. Plik
telėjęs pareigūnas paprašė 
mane atsisėsti į priešais jį 
esančią kėdę. Pasisakiau ko 
esu atėjęs. Jis greitai pašoko 
jieškoti mano vardui priklau
sančių dokumentų.

— Taip jau 22 metai išdirbti. 
Tamstos pensija bus tokia . .. 
Reikės į raštinę pristatyti to
kius ir tokius dokumentus ir 
gydytojo liudijimą. Čekiai bus 
mokami kiekvieno mėnesio 
pirmai dienai, ir jie ateis per 
paštą jūsų namų adresu.

Išėjau iš raštinės apsvaigęs, 
kaip po dvigubos taurelės ir 
galvoju: bet kaip bus su žmo
na ... Ar ji nepurkštaus ma
ne namuose visą laiką regė
dama?

Man sugrįžus į namus, žmo
nos dekratas buvo trumpas:

— Dabar kasdien eisiva į 
parką ten toli, prie ežeriuko, 
kur pašlaitėse žydi gėlės ir 
japoniškos vyšnios ...

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

J. Liaugminas
P. Lukošius
K. Norkus

A. Prunskus
St. Raupėnas
J. Tarvydas
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Klivlande š. m. balandžio 15 d. buvo surengta paroda R. ABROMAITIENĖS 
paveikslų, padarytų iš džiovintų gėlių. Iš kairės: D. Vadopalienė, A. Bala- 
šaitienė, R. Abromaitienė, A. Miškinienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Pianistės Raimondos Apeikytės koncertai
R. Apeikytė, drauge su sol. 

Birute Dabšiene-Vizgirdiene, 
kovo 24 d. koncertavo Los An
geles latvių salėje. Pirmoji 
dalis buvo skirta lietuvių ir 
latvių kompozitorių kūrybai. 
Pianistė paskambino keturias 
M.K. Čiurlionio preliudijas, 
“2 dainas” J. Medinšo ir “Vil
niaus peizažus” G. Gudauskie
nės, kurie buvo atlikti pirmą 
kartą.

Solistė padainavo Kačanaus- 
ko, Dvariono ir dvi R. Apeiky
tės sukomponuotas dainas — 
“Romansą” Putino žodžiais ir 
“Tu nebūsi mano” M. Linkevi
čiaus žodžiais. Iš latvių kom
pozitorių padainavo “2 dai
nas”— E. Darzinšo.

Ši idėja buvo daugelio atsi
lankiusių pagirta, nes latviam 
buvo įdomu išgirsti lietuvių 
kompozitorių kūrinius, o 
mums — jų.

Antroje dalyje pianistė at
liko Liszto kūrinius: “Un Sospi- 
ro”, vengrų “Rapsodiją nr. 2” 
ir “La Campanella”. Solistė 
padainavo arijas iš G. Pucci- 
nio operų “Gianni Schicchi”, 
“Madame Butterfly”, “Manon 
Lescaut”, “Turandot”, “Tosca” 
ir arijas iš Verdi operų “Er- 
nani” ir “La Traviata”.

Lietuvių ir latvių publikos 
prisirinko pilna salė, ir abiem 
buvo malonu pabendrauti. Ma- 
2 '■*-> »r ' ('•)'■*■ i'-nrri>' ; r. t c 

Jau pasirodė estradinės muzikos 
solistės Violetos Rakauskaitės plokštelė

“VIOLETA.
Plokštelės kaina, įskaitant persiuntimo išlaidas, kan. $15.00

(arba JAV $12.50) 
PLOKŠTELĘ UŽSISAKYTI:

Mr. Paul Jasiukonis, 7370 Melrose Ave, 
Hollywood, CA 90046, USA

Prašau atsiųsti man................... plokštelę/les šiuo adresu:

Pridedu..........................čekį
(čekį rašyti P. Jasiukonio vardu)

Dovanos giminėms Lietuvoje
Nauji pasikeitimai ir patvarkymai siuntiniams į Lietuvą siųsti: 
nuo š.m. rugpjūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti muito. 
Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių užsakymus priimame 
iki š.m. liepos 16 d. Visi seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.

SIUNTINYS nr. 2-1984
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės medžiagos eilu
tei; 2 svarai vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės; didelė vilnonė, 
plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono medžiaga suknelei;
1 pora “Wrangler” rumbuoto aksomo džinsai; 1 pora “denim" džinsų.

šio siuntinio kaina su muitu Ir persiuntimu ...................$490.00
Į šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
• (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, sveria 6 sv................ $110.00
Džinsai - rumbuoto aksomo, "Wrangler" arba “Levi"................ 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ........................................... 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ......................................................... 13.00
Sudedamas lietsargis .................................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................. 52.00
Puiki suknelei medžiaga .............................................................. 44.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei ............................................ 66.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m............................ 83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 110.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: 1 sv. arbatos — 
8.50, 1 sv. nescafes — 13.00, 2 sv. pupelių kavos — 15.00, 1 sv. šoko
lado — 7.50,40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $65.00 persiuntimui. 
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 01 460 2592.

lonu, kad bendraujama ne tik 
politikoje, bet ir mene.

Mūsų pianistė Raimonda 
Apeikytė yra nuolatinė daly
vė latvių rengiamuose solistų 
bei instrumentalistų koncer
tuose.

Šio koncerto dalis buvo pa
kartota San Franciske gegu
žės 5 d.. Gegužės 6 cį. R. Apei
kytė grįžo į Los Angeles akom- 
ponuoti ir solo skambinti 
BALFo 40 metų sukakties mi
nėjime — akademijoje.

Gegužės 16 d. R. Apeikytė 
koncertavo Pietų Kaliforni
jos universitete. Birželio 17 
d. ji akompanuos Šv. Kazimie
ro parapijos rengiamoje Lie
tuvių dienoje solistams — A. 
Braziui ir M. Bizinkauskaitei. 
Los Angeles lietuviai džiaugia
si ir didžiuojasi turėdami to
kią svarią meninę pajėgą.

G. Gudauskienė

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



Po koncerto Hamiltone, kur š.m. balandžio 8 d. buvo paminėtas radijo programos “Gintariniai aidai” penkmetis. 
Iš kairės: sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ, akompaniatorius JONAS GO VEDAS, sol. ANITA PAKALNIŠKYTĖ. Pastaro
ji dainavo “Fausto” operoje Čikagoje, S. Žiemelytė dainuos kazimierinėje operoje “Dux Magnus” Toronte š. m. 
rugsėjo 1 ir 2 d.d. Muz. J. Govėdas paruošia dalį solistų šiai kazimierinei operai Nuotr. J. Miltenio
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Vainikas, kryžius, lelija ' Anatolijus Kairys
Kazimierinė antologija, redaguota Alfonso Tyruolio-Šešplaukio

Antologijos fizika
Lietuviškos knygos klubas 

1984 m. pradžioje išleido ka- 
zimierinės grožinės literatū
ros antologiją “Vainikas, kry
žius, lelija”. Jos paruošimu 
ir išleidimu rūpinosi Šv. Ka
zimiero 500 metų mirties su
kaktuvių komitetas, kuriam 
pirmininkauja rašyt. Vyt. Vo- 
lertas. Išleidimą finansavo 
Lietuvių fondas ir JAV LB 
kultūros taryba iš jai Lietu
vių fondo skirtų sumų. Anto
logiją redagavo dr. Alfonsas 
Tyruolis-Šešplaukis, apipa
vidalino dail. Vytautas O. Vir- 
kau, įvadą parašė a.a. kun. Sta
sys Yla, papildomos medžia
gos parūpino bibliografai Ka
zys Baltramaitis ir dr. Kazys 
Pemkus. Patarimais ir tech
niškuoju paruošos darbu tal
kino poetas Kazys Bradūnas. 
Redaktorius savo žodyje dėko
ja lituanistinėm bibliotekom 
Čikagoje: šv. Kazimiero sese
rų, Tėvų jėzuitų, Pasaulio lie
tuvių archyvo ir Pedagoginio 
lituanistikos instituto.

Antologijoje dalyvauja 54 
autoriai, iš kurių trys žinomi 
tik pseudonimais. Atstovauja
mi visi trys literatūros žanrai: 
poezija, beletristika, drama. 
Taip ir suskirstyta. Keturiems 
autoriams leista pasireikšti 
dviejuose žanruose — poezi
joje ir prozoje: K. Bradūnui, 
K. Grigaitytei, P. Jurkui ir J. 
Kmitui. Poezijos skyriuje yra 
38 autoriai; daugiausia vie
tos skirta J. Augustaitytei- 
Vaičiūnienei — 6 puslapiai. 
Beletristikos skyriuje daly
vauja 12 autorių, daugiausia 
vietos skirta J. Jankui — 21 
puslapis. Dramos skyriuje tė
ra 8 rašytojai; daugiausia vie
tos teko A. Landsbergiui — 24 
puslapiai.

Antologijos medžiagą su
daro maždaug 66% jau anks
čiau spausdintų ir 34% dar nie
kur nespausdintų darbų, pa
imtų iš rankraščių.

Knygoje yra 328 psl., nuro
dyti panaudotos medžiagos šal
tiniai, sudaryta alfabetinė.au
torių rodyklė. Knyga išleista 
kietais viršeliais ($12) ir 
minkštais ($9) su auksinės spal
vos aplanku. Yra keturi šv. Ka
zimiero paveikslai ir trys di
džiųjų raidžių inicialai. For
matas 5.5 x 8.5, tiražas nenu
rodytas. Spaudos darbus atli
ko “Draugo” spaustuvė labai 
gražiai ir švariai, miela paimti 
knygą į rankas. Korektūros 
klaidų nedaug (315 psl. šešta 
eilutė nuo viršaus praleista 
— turi būti BARTKUS, o se
kančios dvi eilutės priklauso 
jam, ne Kazimierui).

Antologijos metafizika
Kokia bebūtų rašytojo pa

saulėžiūra, šioje kazimieri
nėje antologijoje “stebuklai” 
plaukia iš metafizinių mąsty
senos gelmių. Autoriai keis
tai “supanašėja”, o tuo “supa
našėjimu” keistai ir “išsiski
ria”. Nors savo mintis poetai 
reiškia skirtinga eilėdaros 
forma ar kitais literatūros žan
rais, visi labai atsargiai bel
džiasi į aklinai uždarytas du
ris, stengiasi pamatyti daik
tus už palytėjimo ribų ir tokiu 
būdu įvesti skaitytoją į meta
fizinę tikrovę. Tik perskaičius 
knygą paaiškėja, kad tikrovė 
buvo ne šventojo ir ne metafi
zinė, o paties autoriaus savaip 

suprasta realybė ir pavadinta 
stebuklu. Įdomios kūrybinės 
paralelės...

Antologija svarbi ne vien 
tuo, kad joje sudėti kone vi
si kūriniai tautos globėjo gar
bei, bet ir tuo, kad čia, kaip 
veidrodyje, atsispindi mūsų ra
šytojų “sielos dangus”: kaip 
šventumas veikia rašančiojo 
jausmus, kokie Kazimiero gy
venimo momentai ir kaip atsi
liepė poeto sąmonėje, kokiais 
darbais siela labiausiai žavė
josi, kur pasibaigė kasdieni
nis žmogus ir prasidėjo šventa
sis, kur šventojo ir rašytojo 
dvasiniai sąskambiai sutapo 
ir prašneko ta pačia gaida .. . 
Gali būti ir trečia psichės di
mensija, pvz., kaip santykiau
ja stiprus poetas su nestipriu, 
talento galia interpretuoti 
šio ir ano pasaulio viziją poe- 
tiškiau už ribotos vaizduotės 
poetą ir 1.1.

Dailininkų eilėse, ruošiant 
bendras meno parodas, kyla 
aštrūs ginčai atrenkant daly
vius. “Stiprieji” nenori daly
vauti kartu su “silpnaisiais” 
ar tariamai silpnais, nors pa
vardėmis neįstengia įvardinti. 
Esą ‘(silpnieji”, dalyvaudami 
jau “pripažintųjų” ar tariamai 
pripažintųjų parnasinėse ga
lerijose, pakeliami į aukštes
nį rangą — menki kūriniai ne
vertai įvertinami. O tiesa yra 
kaip tik priešingoje pusėje: 
ne stiprus menas, ne jo auto
riai kenčia nuo silpno, o silp
nas — nuo stipriojo. Ne geras 
paveikslas kenčia kabodamas 
šalia blogo, o blogas šalia ge
ro. Stiprus kūrinys nerausta, 
būdamas šalia silpno, gėdinan
čio savo autorių. Taigi, man 
regis, gerieji dailininkai kaip 
tik turėtų kviesti silpnuosius 
vien dėl vaizdinio kontrasto. 
Silpnas dailininkas kvietimo 
nepriims, nes supras kokiu 
tikslu jis yra kviečiamas, bet 
jei ir priimtų, savo silpnumu 
tik paliudytų stipriųjų prana
šumą.

Taip yra atsitikę šioje ka
zimierinėje antologijoje — su
telkti net 38 poetai! Jie nėra 
nei lygūs, nei panašūs, tačiau 
gražiai sutelpa visi kartu, vie
nas netrukdo kitam. Nei ken
kia, nei stipraus eilėraščio 
vertė sumažėja nuo silpnes
nio. Anaiptol! Įvairumas tik 
vaizdžiau nuspalvina idėjinį 
poezijos lauką. Redaktorių 
tenka vien pagirti. Kiekvie
nas šiek tiek nusimanąs lite
ratūroje nesunkiai atskirs poe
ziją nuo parankiai sudėstytų 
žodžių. Antra vertus, kiekvie
nas eilėraštis šventojo inten
cija yra religinis kūrinys ir 
kaip toks yra kartu ir malda. 
Kai meldžiamasi tyra širdimi, 
kai išreiškiamas dvasinis nu
siteikimas, kiekvienas eilė
raštis yra “geras”, nes poetas 
meldžiasi kaip sugeba ir moka.

Eilėraščių tematika labai 
įvairi, tačiau iškyla du moty
vai: šv. Kazimieras prie šven
tovės durų ir baltas raitelis 
prie Dauguvos.
Tik Tu, baltu berželiu gilioj 

maldoj pasviręs,
Prie bažnyčios durų laukdavai 

aušros.
Leonardas Andriekus, 17 p.

Budėjai prie bažnyčios 
lyg žiburėlis naktį.

Stasys Yla, 44 p.

Erdvėj išvydo jie Raitelį 
Baltąjį —
Leidžias jis, leidžias lyg 

debesų valtyje.
Kazys Inčiūra, 42 p. 

Tarsi laisvę mes tikim Tave, 
Regėjom padangėje Vytį!

Stasys Santvaras, 82 p.
Visą kazimierinę poeziją 

vainikuoja prasmingi Bernar
do Brazdžionio keturi eilėraš
čiai. Nenuostabu, kad kultū
rinis “Draugo” priedas juos 
persispausdino kovo 3 d. lai
doje:
Vilniaus mieste
Meile šviesti
Nepaliovęs niekados, 
Žmogui, gėlei, 
Švies ir vėlei
Žodžiuose širdžių maldos!.. .

Bernardas Brazdžionis, 31 p.
Beletristikos skyriuje, gre

ta katedros ir balto raitelio, 
ryškėja dar gailestingumo ir 
stebuklingų pagjimų motyvai. 
Tai pasakojimai, istorijos, ‘ 
daugiausia legendos.

K. Grigaitytės vaizdelyje 
sergąs Kaziukas kalbasi su 
šventuoju Kazimieru, kuris jį 
ir nusiveda . .. (114 p.). J. Jan
kus ilgoje novelėje “Didysis 
antspaudas” Kazimierą rodo 
jau šventuoju dar jam gyvam 
esant: “Prie lango klūpojo Ka
zimieras. Mėnulio šviesos 
pluoštas krito jam ant galvos, 
ir atrodė, lyg jį šviestų iš vi
daus” (124 p.). Ir karalius, įti
kėjęs tokia Dievo valia, deda 
savo antspaudą ant pergamen
to, kuriuo sūnus prašo tėvą 
uždrausti statyti Lietuvoje 
cerkves.

P. Jurkus trijose legendose 
vaizduoja šv. Kazimierą su 
trimis rankomis. V. Krėvės 
Kazimieras meldžia Viešpatį 
pasigailėti “silpnųjų, kurie 
ne visuomet sugeba vaikščioti 
tiesos keliais” (146 p.). E. Ma- 
rijošiūtė kuria mūšį prie 
Dauguvos (148 p.) ir stebuklin
gą mergaitės išgijimą (153 p.).

N. Mazalaitė duoda dvi nuo
stabias legendas. J. Rimašaus- 
ko šventasis kalbasi su sergan
čiu berniuku, kuris nori būti 
Lietuvos kariu. A. Vaičiulai
tis aprašo būsimo šventojo pas
kutinę gyvenimo dieną. V. 
Vaitkevičienė pateikia legen
dą apie karalaičio apsiaustą. 
B. Voverytės šv. Kazimieras 
yra kilnus moralistas — moko 
našlaitį Gendrutį augti geru 
žmogumi.

Tematiniu atžvilgiu origi
naliausia yra Jurgio Gliaudos 
romano “Kovo ketvirtoji” iš
trauka: Kazimieras Vilniuje 
priima nuo Elbės paupio atvy
kusią žydų delegaciją, kuri 
prašo leidimo apsigyventi Lie
tuvoje. Šią delegaciją atvedė 
Lietuvon Rytų išmintis “ex 
oriente lux” (106 p.). Kazimie
ro dialogas su Vakarų žydų 
delegacija literatūriškai nau
jas ir gaivus. Karalaitis, tar
tum pranašaudamas ateitį, iš
taria žydams “Sveiki atvykę” 
(108 p.).

Gražiai atstovaujama ir dra
ma, nors čia tarp trumpų gaba
lų nelengva susigaudyti. Tik 
vieno A. Landsbergio ilgas epi
zodas iš “Vėjas gluosniuose” 
draminės poemos yra tematiš- 
kai pilnas. K. Bradūnas patei
kia medžioklinius vaizdus Mer
kinės apylinkėse — tai ištrau-

ANTANAS MIŠKINIS

Regėjimas
Dar niekur nespausdintas eilėraštis

Regiu — ant kryžiaus taip aukštai pakibęs 
Tu Išganytojas, kančioj tylus.
Atsižadu ir keršto, ir puikybės, 
Atsižadu šėtono išmistų.

Mačiau trėmimuos klykia kūdikėliai, 
O džiūgauja per prievartą minia . . . 
Tai šito melo niekaip nepakėliau, 
Kovon išstojau nuoga krūtine.
Aš mažas, menkas, smulkus kaip dulkelė, 
Akis pakelt man į Tave drovu.
Bet išvedei mane ant didžio kelio 
Irparklupdei tarp įnirčio kovų.
Ir man derėtų kankinio vainikas, 
Jei ant galvos uždėtum Tu patsai. 
Mne lyg nejučiom smakai apniko 
Staiga — nepasiruošusi visai...
Tačiau aš jau daugiau nepiktžodžiausiu . . . 
Ir taip jau būčiau žuvęs, jei ne Tu.
Tu man paguoda ir viltis didžiausia 
Šituo sunkiausiu bandymų metu.
Parpuolu alpdamas po Tavo kojų, 
Ir balsas mano girdimas danguos. 
Su džiaugsmo ašarom karštom dėkoju, 
Kad ateini rūsin manęs paguost.
Tu ateini per storas mūro sienas, 
Sargybos apginkluotas ir grotas. 
Man atneši žvaigždėtą mėnesieną 
Ir klausinėti: “Kurgi tu? Ar tas?”
— Aš—tas. Tu Išganytojas, Tave pažįstu — 
Gyvenimas Tu, Kelias ir Tiesa.
Ir mano rūsis žvaigždėmis pražįta, 
Ir liejasi ramybė ir šviesa.

Tu man barstai žodžius—gražius, kaip žiedus: 
“Ko tu bijai? — Aš su tavim kartu ...” 
Ir pašnabždom kamputy psalmes giedu, 
Ir klausosi kalėjimas kurtus.

Klemenso Jūros “Diemedžio šakelė”
PR. NAUJOKAITIS

Pokaryje į Braziliją emigra
vęs rašytojas Klemensas Jūra 
(Juraitis) 1982 m. yra išleidęs 
Brazilijoje vargingai išspaus
dintą eilėraščių rinkinį “Kau
burėliai”. Toje knygoje kritika 
pastebėjo visos Kl. Jūros kū
rybos atsindžių. Dėl to aspek
to rinkinys buvo sutiktas pa
lankiai. Gal to palankumo pa
drąsintas, autorius 1984 m. 
išleido dar vien^ poezijos kny
gą “Diemedžio šakelė”. Su Pau
liaus Jurkaus nupieštu virše
liu, knygą gražiai atspausdi
no pranciškonų spaustuvė 
Bru klyne.

Kiekviena nauja knyga turi 
pasakyti ką nors nauja, ko dar 
nebuvo ankstesnėse to paties 
autoriaus knygose. Ir “Kaubu
rėliuose” jau buvo naujosios 
knygos motyvų. Čia nauja yra 
tai, kad nostalginės elegijos 
tonu parašyta visa knyga. Tai 
iš tėvynės išblokšto žmogaus 
monologas, skundas, nusivyli
mai, gailestis viso to, kas ne
sugrąžinamai liko tėvynėje ir 
praeityje. Iš praeities teliko 
sena, sunki obels lazda.

Poetas norėtų, kad tą lazda 
pražystų skaidriais žiedais. 
Tai tik ženklas buvusių švie
sių dienų. Tėvynė tėra tik vie
na. Kitos neįmanoma rasti ir 
susikurti. Neįmanoma pakeisti 
seną gumbuotą lazdą lengves
ne — bambukine. Dėl to auto
rius ir grįžta į vaikystės ir 
jaunystės laikus, ten, kur die
medis žydėjo ties kertiniu sek
lyčios langu.

Savo eleginį kalbėjimą poe
tas skleidžia bangų ritmu. Tro
pinės jūros bangos nuolatos 
daužo kietą, uolėtą krantą.

Gyvenimas atogrąžų gamtoje 
ir didmiesčio džiunglėse yra 
poeto dabartis. Gamta čia gra- 

ka iš “Dux Magnus” operos- 
misterijos libreto. H. Mošins- 
kienės — lietuviai ties Daugu
va, pirmas stebuklas, piligri
mai. J. Kmito — pasiruošimas į 
Vengriją. M. Žuvėdros — Kazi
miero ir Dlugošo pokalbis apie 
dorybę, garbę, Lietuvą ir kt. 
P. Naumiestiškio — ištrauka 
iš legendos “Šiaurės pašvais
tė” — šv. Kazimieras išgydo 
berniuką. J. Vaišvilaitės iš
trauka iš vaidinimo jaunimui 
“Taikos karalaitis” — šeimos 
scena Kazimierui grįžus iš žy
gio į Vengriją. Scena baigiasi 
karalaičio užsidegimu kuo 
greičiau išmokti lietuviškai 
kalbėti.

Kazimierinės grožinės lite
ratūros antologija yra konkre
tus užmojis šv. Kazimiero kul
tui pavaizduoti bei vertingas 
įnašas į religinę lietuvių lite
ratūrą. Ši knyga privalėtų 
puošti kiekvieno mūsų tautie
čio knygynėlį. 

ži, bet kartu ir žiauri. Net sau
lė negailestingai kepina, nuo
latos aidi nesvetingi džiung
lių riksmai ir triukšmai.

Autorius nuoširdžiau pasi
kalba tik su maža papūgėle. 
Jai nusiskundžia, kad Temidė 
prarado teisingumo svarstyk
les ir nebeturi kardo smogti 
galingiesiems, kurie savo ne
dorus norus įgyvendina jėga.

Ateities iš viso nėra, nes 
nėra vilties susigrąžinti tai, 
kas prarasta ar liko toli ūž 
vandenų ir laiko tolių. Dėl to 
nenuostabu, kad poetas dar la
bai gyvuose atsiminimuose 
leidžiasi į tėvynėje paliktus 
brangius širdžiai vaizdus, pra
sidedančius nuo motinos lop
šinės ir pasibaigiančius tė
viškės nuodėguliais karo metu.

Daugybė spalvų, kvapsnių, 
ištisos gaudesių simfonijos 
pinte pinasi į nuostabaus gro
žio spindesį. Daugybė vaizdin
gų metaforų, palyginimų, epi
tetų dažnai virsta mažais ir 
dideliais simboliais.

Nepikta samanė bitelė, pil
kas arimų vyturėlis, išlinkęs 
Dovinės krantas, pašešupio 
molis, dulkėtas Prienų vieš
kelis, Šešupės smėlyje įmin
tos pėdos, lakštingalų trelės 
— gražesnės už Šuberto ir 
Štrauso melodijas, linguojan
čios smilgos, palinkęs kmynas, 
čiobreliai ir katpėdėlės, net 
pajūrio kopų šnaresys ir už
kapoto Žilvino kraujo puta 
Baltijos jūroje randa nuošir
džią išraišką Kl. Jūros mono
loge.

Visa, kas tėvynėje buvo nuo
stabiai gražu, miela ir bran
gu, yra sutelkta į patį didįjį 
elegijos simbolį — į diemedžio 
krūmą ties seklyčios langu.

Kl. Jūra turi ką pasakyti. Jis 
turi daug gražių ir švelnių žo
džių, kai kalba apie paliktos 
tėvynės grožybes. Kietais kaip 
akmens skalda jis kalba apie 
pasaulio neteisybes. Kalba įsi
bėgėjęs, su impulsu. Tačiau jo 
silpnybė yra ta, kad netaupo 
žodžių, jų nekondensuoja, bet 
tiesiog beria juos rieškučio
mis, užmiršdamas poetinę žo
džio magiją. Pasijuntame atsi
dūrę žodžių verpete, kur visa 
sukasi gaivališkais sūkuriais, 
nuolatiniais bangų pasikarto
jimais. Per ilgesnį laiką tie 
tų pačių vaizdų ir žodžių sū
kuriai sukelia nuobodulį.

Klemensas Jūra, DIEMEDŽIO
ŠAKELĖ (Nostalginė elegi
ja). Viršelį nupiešė Paulius 
Jurkus. Išleista Brazilijoje 
(matyt, paties autoriaus), 140 
psl., tiražas 200 egz. Kaina ne
pažymėta. Knygos pradžioje 
įdėtas autoriaus atvaizdas — 
žilas, baltute barzda senelis, 
panašus į senovės lietuvių vai
dilą. Tas atvaizdas knygą daro 
paminklu sau pačiam. Ir visą 
poetinį kalbėjimą turėtume 
priimti kaip paminklinę knygą 
autoriaus senatvei.

Stasio Santvaro bičiuliai Kliv- 
lando lietuvių visuomenę gegu
žės 6 d. pakvietė į Lietuvių namus 
susipažinti su jo naujausiu poezi
jos rinkiniu “Buvimo pėdsakai”. 
Apie S. Santvaro kūrybą kalbėjo 
jo artimas bičiulis poetas Balys 
Gaidžiūnas, eilėraščius iš naujo 
rinkinio skaitė D. Orantaitė. Vė
liau žodį tarė ir pats “Buvimo pėd
sakų” autorius. Rinkinį išleido 
“Vilties” leidykla Klivlande.

Augustino Voldemaro II-jį 
“Raštų” tomą jo šimtųjų gimimo 
metinių proga išleido Lietuvos 
atgimimo sąjūdis Čikagoje. Su
sipažinimas su tuo tomu buvo su
rengtas balandžio 8 d. Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės būsti
nėje. Apie A. Voldemarą ir jo 
raštų rinkinį kalbėjo iš Bostono 
atvykęs dr. Algirdas Budreckis. 
Meninę programą atliko sol. Al
girdas Brazis.

Dr. Milda Danytė 1980-83 m. 
rinko medžiagą ir rašė studiją apie 
pokario lietuvius ateivius Kana- 
don “Lithuanian Immigration after 
World War II”. Ji apklausinėjo 
apie 200 asmenų, aplankė imigra
cijos ir darbo ministerijų archy
vus, peržiūrėjo laikraščius bei 
kitus leidinius. Studijos planas 
buvo nustatytas Kanados daugia- 
kultūrių reikalų direktoriato. 
1984 m. sausio mėnesį paskutinė 
rankraščio dalis įteikta Ontario 
daugiakultūrės istorijos draugi
jai, kuri yra rezervavusi sau tei
sę tą studiją išleisti, jeigu atitiks 
statomus reikalavimus. Rankraš
tis yra 850 psl., dvigubai didesnis 
nei pradžioje buvo numatyta.

Dailininkų Henrietos Vepštie- 
nės ir Vytauto O. Virkau knyg- 
ženklių paroda balandžio 2-30 d.d. 
buvo surengta Čikagoje, Beverly 
Art Center patalpose. Parodą rė
mė Ilinojaus meno taryba. Šia pro
ga pažymėtina, kad jų knygženk- 
liai pernai buvo išstatyti dešim
tojoje tarptautinėje knygženklių 
parodoje Malborkc, Lenkijoje. Ji 
rengiama kas dveji metai. Vertin
tojų komisija Henrietai Vepštie- 
nei ir Vytautui O. Virkau paskyrė 
tos parodos garbės medalius. To
kių apdovanojimų būna tik keli. 
Ankstesnėse parodose Malborke 
medalių už savo knygženklius bu
vo susilaukę keli Lietuvos dai
lininkai. H. Vepštienė ir V. O. 
Virkau yra ne tik pirmieji mūsų 
išeivijos, bet ir visos Amerikos 
knygženklių kūrėjai, apdovanoti 
tarptautinės Malborko parodos 
medaliais.

Tradiciniu tapusį religinį kon
certą Niujorke balandžio 15 d. 
surengė Viktoro Ralio vadovau
jamas Apreiškimo parapijos cho
ras savo šventovėje, pagrindinis 
dėmesys teko T. Dubois oratori
jai “Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai”. Ją atliko parapijos cho
ras, solistai — sopranas Angelė 
Kiaušaitė, tenoras Larry Glenn 
ir baritonas Joseph Gustern. Kon- 
certan taipgi buvo įjungtos iš
traukos iš G. Rossini “Stabat Ma
ter”, G. Verdi “Requiem”, įjun
giant dar vieną sol. Tiną Brinton 
sopraną. Muz. V. Ralio pakvies
tas pučiamųjų kvintetas “Fire
bird”, vadovaujamas D. Lowery, 
savo atskiram pasirodymui buvo 
pasirinkęs J. S. Bacho “Branden
burgo koncertą nr. 2”. Religiniu 
koncertu užbaigtos prel. Vytauto 
Balčiūno Apreiškimo parapijoje 
vestos rekolekcijos.

Detroito bei apylinkių lietuviai 
balandžio 29 d. buvo pakviesti į 
dvigubą renginį Šv. Antano para
pijoje — dail. Stasės Smalinskie- 
nės darbų parodą ir kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto 50 metų mirties 
sukakties minėjimą. Parodą atida
rė Vytautas Alantas. Jai šį kartą 
buvo sutelkta 20 kūrinių — peiza
žų, gėlių, buitinių vaizdų. Labiau
siai visus domino dail. S. Sma- 
linskienės minėjimui sukurtas 
kan. J. Tumo-Vaižganto portretas, 
lig šiol nebandytas žanras jos kū
ryboje. Baltaplaukis Vaižgantas 
puošė minėjimui skirtos salės 
sceną, gal kiek jaunesnis nei daug 
kas jį įsivaizduodavo, bet su jam 
būdingu vaižgantišku žvilgsniu. 
Minėjimą rengėjų vardu pradėjo 
Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos Detroito skyriaus sekr. A. Mi
siūnas, programos vadove pakvies
damas Detroito lietuvių kultūros 
klubo vicepirm. S. Kaunelienę. 
Vaižgantui skirtą paskaitą skai
tė Stasys Santvaras, ne tik palies
damas velionies veiklą, bet ir api
būdindamas anuometinius laikus, 
kai Vaižgantui teko gimti, moky
tis ir dirbti. Muzikinę lietuviškų 
dainų bei operų ištraukų progra
mą atliko Stasio Sližio vadovau
jamas Detroito moterų kvartetas 
— Birutė Januškienė, Česlovą 
Pliūrienė, Natalija Sližienė, Al
dona Tamulionienė.

S. Dariui ir S. Girėnui skirta pa
roda “Perskridę Atlantą” buvo 
surengta Kaune, “Dainavos” kino 
teatro priesalyje. Jai panaudo
ta dokumentinė medžiaga iš cent
rinio Lietuvos archyvo Kaune 
fondų.

Nidoje įvykusi mokslinė kon
ferencija “Kuršių nerijos gamto
saugos ir kraštotvarkos proble
mos” buvo skirta šio gamtinio 
draustinio panaudojimui poilsio 
reikalams. Problemas aptarė Lie
tuvos mokslų akademijos moksli
ninkai, Neringos miesto vadovai, 
įvairių sričių specialistai.

Neseniai įsteigta Petro Cvirkos 
literatūros premija bus skiriama 
kas treji metai už geriausią roma
ną, apysaką, poemą, eilėraščių ar 
meninės publicistikos rinkinius 
kaimo tema. Kandidatus šiai pre
mijai pasirinks Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos prezidiumas. 
Pirmoji literatūrinė P. Cvirkos 
premija bus paskirta dar šiais me
tais.

Kauno paveikslų galerija šio 
miesto gyventojus pakvietė į dail. 
Augustino Savicko tapybos darbų 
parodą, kuriai jis sutelkė pasta
rųjų ketverių metų laikotarpyje 
sukurtus savo kūrinius. Dail. A. 
Savicką labiausiai vilioja temos 
apie žemę, žmogų ir gyvenimą. Jas 
ryškiausiai atskleidė triptikai 
“Žmogus ir žemė”, “Rytas. Diena. 
Vakaras”. Teatrinėms temoms bu
vo skirtas paveikslas “Teatras”, 
aktoriaus J. Budraičio, sol. V. 
Daunoro portretai. Parodoje buvo 
išstatytas ir niujorkiečio dail. V.
K. Jonyno portretas. Parodon 
taipgi buvo įjungta nemažai pei
zažų.

Antroji G. Petkevičaitės-Bitės 
literatūros premija, įsteigta Smil
gių kolchozo Panevėžio rajone, 
balandžio 13 d. įteikta prozinin
kui A. Baltrūnui už apsakymų kny
gą “Ant katpėdėlių kalno”. Apie 
laureato kūrybą kalbėjo Lietu
vos rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojas A. Po
cius, literatūros kritikas V. Ga
linis. Padėkos žodį tarė A. Baltrū
nas. Vidurinėje Smilgių mokyklo
je buvo surengtas literatūros va
karas. Naujausius A. Baltrūno 
apsakymus skaitė aktorė J. Va- 
lančienė. . ... ...

Vilniaus kompozitorių namuo
se iš padarytų įrašų skambėjo nau
jausi kūriniai. Vokalinį J. Juoza- 
paičio poeto P. Raščiaus žodžiais 
sukurtą ciklą balsui ir instrumen
tiniam “Dienos” atliko sol. G. 
Apanavičiūtė, Vilniaus operos 
sopranas, ir R. Apanavičiaus va
dovaujamas liaudies instrumentų 
orkestras, V. Juozapaičio dainas 
“Bernelis šelmis sarbinty” ir “Ant 
tėvulio dvarelio” —- S. Jonaitytė,
L. Šalučkaitė, R. Kaspariūnas, J. 
Valuckas, Z. Žemaitis, “Armoni
kos” ansamblis ir T. Šumsko vado
vaujamas vokalinis vyrų kvarte
tas, R. Remcsos “Sonatą vargo
nams” — A. Kiškelytė.

Poeto Zigmo Gėlės-Gaidama- 
vičiaus 90-tosios gimimo metinės 
balandžio 26 d. paminėtos tradi
ciniu literatūros vakaru Naisiuo- 
se, Šiaulių rajone. Literatūrinė 
Z. Gėlės premija už geriausią de
biutinę 1983 m. poezijos knygą 
“Slenka žaibas” įteikta Vilniaus 
jaunųjų rašytojų sekcijos nariui 
Vladui Braziūnui. Z. Gėlės gyve
nimo ir kūrybos kelią apžvelgė 
bibliotekininkė B. Stumbrienė, 
jo eilėraščius skaitė Šiaulių dra
mos teatro aktoriai K. Tumkevi- 
čius ir N. Mirončikaitė. Sukakties 
iškilmėn buvo atvykęs Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos sekr. 
P. Bražėnas, rašytojai — J. Bū
tėnas, A. Bernotas, V. Radaitis, 
V. Skripka, Z. Gėlės premijos 
laureatai V. Jasukaitytė ir P. Bal
čiūnas. Tą pačią dieną dalyviai 
aplankė Z. Gėlės kapą Sereikiuo- 
se, atidengė V. Lukšaičio sukurtą 
medžio skulptūrą, pasodino tradi
cinį ąžuoliuką Poetų alėjoje.

Pokalbį apie dabartinę poeziją 
Vilniaus meno darbuotojų rūmuo
se balandžio 19 d. surengė Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdyba, 
sukvietusi poetus, prozininkus, 
literatūros mokslininkus, kriti
kus, jaunųjų rašytojų sekcijų na
rius, spaudos bei leidyklų atsto
vus. Pokalbį įvadiniu žodžiu pra
dėjo valdybos pirm. A. Maldonis. 
Pranešimą “Šiandieninė lietuvių 
poezija: tendencijos ir problemos” 
padarė literatūros kritikas ir “Va
gos” leidyklos vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas V. Sventickas. Apie 
poezijos raidos problemas kalbėjo 
poetai — A. Baltakis, O. Baliu- 
konytė, S. Geda, K. Mačiukevi
čius, V. Kukulas, V. Rubavičius, 
prozininkas A. Baltrūnas, litera
tūros kritikai — V. Gužauskas, V. 
Kubilius, R. Pakalniškis. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8______________________•____________532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8
10-8

9-1 
9-12.30

MOKA UŽ:
90 dienų termln. indėlius 
180-185 d. termin. ind. .... 
term, indėlius 1 metų....
term, indėlius 2 metų....
term, indėlius 3 metų....
pensijų s-tą.....................
spec. taup. s-tą...............
taupomąją s-tą...............
depozitų-čekių s-tą.......

91/2% 
93/4%

10 % 
101/2% 
101/2%
10 %
8 % 
73/4% 
6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......
mortgičius nuo........

%......  12
11-13

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

Š.m. liepos 4-7 d.d., Etobicoke 
Olympium Centennial Park, To
ronte, įvyks Tarptautinė laisvės 
olimpiada (Free Olympiad), ku
rią bendromis'jėgomis rengia lie
tuviai, latviai, estai ir ukrainie
čiai. Šiam reikalui sudarytas spe
cialus komitetas iš visų 4-rių tau
tybių atstovų, kuriam pirminin
kauja torontietis dr. Rimantas 
Petrauskas.

Šių žaidynių tikslas yra išreikš
ti protestą dėl neleidimo sovie
tų pavergtoms tautoms save at
stovauti olimpiniuose žaidimuo
se ir kitose tarptautinėse var
žybose.

Visose sporto šakose kiekvienai 
tautybei atstovauja jų rinktinės, 
sudarytos j.š viso laisvojo pasau
lio (dėl praktiškų sumetimų — 
daugiausia iš Š. Amerikos).

Lietuvių rinktinių sudarymu 
rūpinasi atitinkamų sporto šakų 
ŠALFASS komitetai. Komandi
niuose sportuose mūsų rinktinių 
pagrindą sudarys šių metų pirme
nybes laimėję klubai, papildyda
mi savo komandas kitų klubų iš
kilesniais žaidėjais. Tuo būdu 
vyrų krepšinio rinktinės pagrin
dą sudarys Toronto “Aušra”, vyrų 
tinklinio — Bostono “Grandis”,

ledo ritulio — Toronto LLRK, fut
bolo — Čikagos “Lituanika”.

Individualinio pobūdžio spor
to šakose — lengv. atletikoje, plau
kime, šaudyme ir lauko tenise 
rinktinės sudaromos remiantis 
asmeniškais sportininkų laimė
jimais. Tuo reikalu yra kreipia
masi į visus mūsų iškilesniuo
sius šių šakų sportininkus. Jei at
sirastų mums nežinomų sportinin
kų, ypač lengvaatlečių bei plau
kikų, kurie jaustųsi pajėgūs rink
tinėse dalyvauti, prašome nedel
siant pranešti ŠALFASS centro 
valdybai: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117, 
USA. Tel. (216) 481-7161. Lietuvių 
dalyvavimui šiose žaidynėse ko
ordinuoti Toronte yra sudaromas 
plačios apimties komitetas. Reikia 
tikėtis, kad šis didžiulis renginys 
susilauks iš lietuvių visuomenės 
prideramo dėmesio ir paramos.

Primintina, kad Laisvės olim
piada rengiama jau antrą kartą. 
Pirmą kartą buvo surengta 1980 
m. toje pačioje vietovėje ir pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Ypa
tingą pretekstą 1980 m. žaidynėms 
davė Vakarų pasaulio kraštų boi- 
kotavimas Maskvoje vykstančių 
olimpinių žaidimų.

ŠALFASS centro valdyba

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

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

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

Handy-Man

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

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.

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į 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, ------------------ --------- 1 - -------------------
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 & SER VICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sovietų Sąjungą 
sustabdomi nuo liepos 16 d., 5 v.p.p. Norintieji 

pasinaudoti nelaukite paskutinės dienos.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531 -3098 S. ir F. Janavičiai

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (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.)

it”. W.Bodeno atveju tas šū
kis spaudoje buvo pakeistas į 
“Don’t leave jail without it”.

kad juo nesusigundytų kiti as
menys. Nuteistosios advokatas 
pradėjo apeliaciją bausmei su
mažinti.

Toronto ateitininkų metinė 
šventė buvo surengta gegužės 26- 
27 d.d. Prisikėlimo par. patalpo
se. Šeštadienį studentams ir moks
leiviams kalbėjo kun. dr. F. Juce
vičius. Po to buvo iškyla į gamtą. 
Jaunučiai susirinko atskirai, par
ke pažaidė ir pasivaišino.

Į vakaronę atsilankė pilnutėlė 
salė žmonių. Jie gėrėjosi Vaidos 
Jay ir Ramūnės Jonaitienės poe
zijos pyne, kuri išreiškė gyveni
mo baltus ir juodus momentus. 
Jos atitinkamai apsirengė. Pri
taikyti balso tonai sukūrė drama
tinį efektą. Moksleiviai pasiro
dė sū trumpa humoristine parodi
ja apie kandidatų egzaminavimą. 
Muzikinę dalį atliko visiems pa
tikusi trijulė — V. Vaičiūnas, R. 
Valaitienė ir R. Underys.

Sekmadienį įžodį atliko jaunu
čiai: D. Dobilaitė, A. Karkaitė, 
V. Karkaitė, R. Matušaitytė, J. 
Pranaitytė, V. Underytė; moks
leiviai: R. Čuplinskas, T. Freima- 
nas; studentai: B. Abromaitytė, 
J. Ažubalis, D. Čepaitė, Z. Praka- 
paitė, V. Slivinskaitė, L. Vaito- 
nytė. Po Mišių agapėje ko-ordi- 
natorė dr. O. Gustainienė tarė 
trumpą žodį. Visus pasveikino 
svečiai iš Hamiltono ir Montrea- 
lio. Studentų c. valdyba raštu vi
sus pasveikino. Jaunučių globė
jos G. Čepaitytė ir N. Slivinskai
tė, buvo apdovanotos dovanėlėm. 
Sveikinimo žodį tarė ir mokslei
vių pirm. D. Čuplinskas. Sugiedo
jus ateitininkų himną, šių metų 
šventė ir kartu veiklos metai baig
ti. Visi skaniai pasivaišino suneš
tomis vaišėmis.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9'/2% už 90 dienų term, indei. = 
93/4% už 6 mėn. term, indėlius =

10 % už 1 m. term, indėlius 
101/a% už 2 m. term, indėlius 
101/z% už 3 m. term, indėlius
91/2% už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą Z 
73/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IM A :

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................12 %
2 metų ..................... 121/z%
3 metų ....................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ......... 11 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 39 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

Didelių priekaištų susilaukė 
tvarkos stokojanti Kanados 
kalėjimų sistema ir už ją atsa
kingas vidaus reikalų ministe- 
ris R. Kaplanas, nustebintas 
neįtikėtinu įvykiu. Jis prane
šė, kad kalinių išleidimas iš 
kalėjimų vienai dienai bus su
varžytas. Neužteks vien tik ka
lėjimo leidimo, jį turės pa
tvirtinti ir bausmės dovanoji
mus svarstanti taryba. Lavalio 
kalėjime bausmės susilauks 
asmenys, atsakingi už W. Bo- 
deno išleidimą, pasibaigusį 
jo pabėgimu. Tačiau ir vėl ne
paliestas liko per greitas baus
mių dovanojimas didiesiems 
nusikaltėliams, jiems leidžian
tis daryti naujus nusikalti
mus, nors dėl jo protestą se
niai reiškia policijos virši
ninkai Kanadoje. Esą policija 
vargsta, kol suranda ir suima 
nusikaltėlį. Tada jis gauna 
dažnais atvejais nedidelę 
bausmę teisme ir, atlikęs treč
dalį bausmės, vėl išeina lais
vėn tęsti savo nusikdltimų.

1982 m. spalio 14 d. Toronte 
sprogo bomba prie Littono 
bendrovės, gaminančios navi
gacinius įrenginius skriejan
čioms JAV bomboms. Sprogi
mas nugriovė sandėlio sieną, 
sužeidė 10 tarnautojų, kurių 
penki ir dabar nėra pilnai at
gavę savo sveikatos. Po ilgo 
jieškojimo buvo surasta Britų 
Kolumbijoje dinamitą pavogu
si taikos šalininkus vaidinan
ti jaunų teroristų grupė. At
sakomybė už sprogusią bombą 
teko 21 metų amžiaus mergi
nai Julie Beimąs. Kandangi 
ji buvo įvykdžiusi ir kitų nu
sikaltimų Britų Kolumbijoje, 
ją teisė aukščiausias šios pro
vincijos teismas. Tikėdamasi 
lengvesnės bausmės, J. Bei
mąs prisipažino kalta už bom
bos susprogdinimą Toronte. 
Teismas jai betgi paskyrė net 
20 metų kalėjimo. Esą griežtos 
bausmės reikalauja Kanadai 
neįprasti terorizmo veiksmai,

Kanados parlamente yra spe
ciali valgykla parlamento na
riams, kur jie papiginta kaina 
gauna brangius patiekalus. 
Skirtumą padengia valdžios 
iždas. Kitais žodžiais tariant, 
dalis sąskaitos už valgančius 
parlamentarus tenka pajamų 
mokesčio mokėtojams, kurių 
dauguma turi menkesnes paja
mas. Kanados parlamento na
rys dabar kasmet gauna $70.- 
455 su visais priedais. Dalis 
tos algos yra atleista nuo pa
jamų mokesčio. Spaudoje nu
skambėjo parlamentinio komi
teto nutarimas pakeisti atsi
skaitymą už maistą parlamen
tarų valgykloje. Pasirodo, dau
gelis parlamento narių paval
gę tik pasirašydavo sąskaitą, 
o už ją atsilyginti neskubėda
vo. Esą kai kurie yra skolingi 
tūkstančius dolerių. Pagal 
naują tvarką kiekvienas par
lamentaras, išeidamas iš val
gyklos, sąskaitą turės apmo
kėti doleriais. Skolininkų pa
vardės nebuvo paskelbtos. 
Spaudoje betgi atsirado pro
testo balsų, reikalaujančių į 
skolas įsivėlusių parlamenta
rų sąrašo. Skaitytojų laiškuo
se teisingai pastebima, kad 
už maistą pilną kainą moka 
mažas pajamas turintys pen
sininkai, menkus atlyginimus 
gaunantys kanadiečiai, ku
riems atskaitomas pajamų mo
kestis, prisidedantis prie mais
to atpiginimo parlamentarų 
valgykloje. Esą reikia žinoti 
kas iš parlamentan išrinktų 
asmenų ne tik privilegiškai 
valgo, bet ir sąskaitų nenori 
sumokėti. Kartu pabrėžiama, 
kad iš viso reikia panaikinti 
tokią privilegiją. Geras algas 
gaunantys parlamentarai už 
maisto patiekalus savo resto
rane turėtų mokėti tokias pat 
kainas kaip ir kanadiečiai ki
tuose restoranuose.

Apie Kanados valdžios tei
kiamas pašalpas organizaci
joms išleista knyga “Sources 
of Government of Canada Sup-

Šventės proga moksleiviai iš
leido savo laikraštėlį “Pirmyn, 
jaunime”. Jį redagavo V. Čuplins
kas.

Padėka visiems prie šventės 
prisidėjusiems — paskaitinin
kams, egzaminatoriams, progra
mos atlikėjams ir uoliems dar
bininkams. L.U.

Skautų veikla
• Pagal gautus sąrašus LSS 

rinkimų komisija visiems išsiun
tinėjo registracijos lapus. Iki lie
pos 15 d. reikia užsiregistruoti, 
pasiūlyti kandidatus ir pasisa
kyti rūpimais klausimais. Visą 
medžiagą užpildžius, grąžinti 
adresu: L. Ramanauskas, 7143 S. 
Troy St., Chicago, IL 60629, USA.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų iškyla — birželio 2, šeštadienį. 
Rinktis prie skautų būklo 11.30 
v.r. Autobusas išvažiuos 12 v. ir 
grįš 6 v.v. Asmeniui — $2.

• Posėdis Romuvos .stovyklos 
reikalu birželio 4, pirmadienį, 
7.30 v.v., sk. būkle.

• Registruotis į stovyklą iki 
birželio 15 d., įmokant $20 reg. mo
kestį sesei G. Tarvydienei, 65 Bo
tany Hill Rd., Scarborough, Ont. 
MIG 3K4. Tel. 439-7059. Registruo
jantis prie vartų teks mokėti $10 
daugiau.

• Skautiškas ačiū Paškaus- 
kams, atvežusiems iš Čikagos kop
lytėlę, kurią LSS tarybos pirmija 
dovanoja “Woodland Trails” kana
diečių stovyklavietei kaip padė
ką už talką sukaktuvinei stovyk
lai.

• Sveikiname ps. B. Abromai- 
tienę, kuri už vadovavimą “Skau
tų aido” rėmėjų skilčiai, LSS ta
rybos pirmijos nutarimu, pakel
ta į skautininkės laipsnį. Č. S.

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos “video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

GARBENS REALTOR

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

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

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

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

A. E. LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

’’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 Siaučiulienei

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258

port to Voluntary Organiza
tions”. Joje nurodoma kaip ir 
kur kreipiamasi prašant para

mos. Knygą išleido valstybės 
sekretoriatas. Ji gaunama ne
mokamai šiuo adresu: Com
munications Directorate, De
partment of the Secretary of 
State, Ottawa, Ont. KIA 0M5.

----------

Toronto “Atžalyno” tautinių šokių mokytojai, paruošę jaunimą tautinių šokių šventei Klivlande ir tarptautiniam 
folkloro festivaliui Švedijoje. Iš kairės: vyr. vadovė L. Pacevičienė, V. Dovidaitytė, R. Turūta, M. Gutauskaitė- 
Hurst, D. Krivaitė, V. Vitkūnaitė Nuotr. B. Tarvydo
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Dabar turime [vairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime [vairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario 

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, [staigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas 
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
B duris, veidrodžius
1 * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių,
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Greitas ir tikslus patarnavimas!
URA. ŪDA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlIlCtjltP Simpson’s, 176 Yonge St,
ZTIIOICIIC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

į



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
AR VISUOMET TIK OKUPANTAS 

KALTAS?
Š. m. “Dirvos” 10 nr. (vm) savo 

“Iš kitos pusės” komentaruose 
apie LLKS cv išleistą knygą “Lais
vės besiekiant” teigia, kad “pasi
taiko knygų, patiekiančių daugiau 
klausimų negu atsakymų”. Man, 
kaip dalyvavusiam antibolševi- 
kiniame (LAF) ir antinaciniame 
(LLKS ir LLA) pasipriešinimuo
se, nors ir ne pačiose viršūnėse, 
kai kas taip pat yra žinoma. Ne
žinau, kiek (vm) turi klausimų ir 
kiek į juos atsakymų. Man, pradė
jusiam daugiau kaip prieš dešimt
metį raginti dabartinį LLKS cv 
pirm. P. Žičkų, kad LLKS istori
ja būtų pagaliau išleista, ir ste
bėjusiam, nors ir iš kitos pusės 
tvoros, jos redagavimą bei išlei
dimą, — tų klausimų prisirinko 
taip pat gana daug.

Pritariu M. Valiukėno (minėtos 
knygos redaktoriaus, dėl nežino
mų priežasčių iš tų pareigų pasi
traukusio) š.m. “Dirvos” 14 nr. pa
reikštai nuomonei: “... knyga nė 
pačių leidėjų ir autorių neskaito
ma tobulybe — valia kiekvienam 
ją kritikuoti, ar joje teikiamus 
įvykių aprašymus papildyti bei 
patikslinti”. Bandysiu vėliau ir 
aš pasisakyti savo prisiminimais, 
pastabomis, patikslinimais bei 
papildymais dėl pačios knygos 
ir aplamai dėl buvusios LLKS 
veiklos. Kviečiu ir kitus 
LLKS narius tais klausimais 
viešoje spaudoje prabilti, ypač 
tuos, kurių rašiniai knygoje “ne
tilpo” ar buvo tik jų likučiai įterp
ti. Istorikui kartais ir menkos 
smulkmenos gali būti svarbios. 
Okupanto tarnai LLKS istoriją iš 
vienos pusės jau yra parašę. Da
bar jau yra mūsų eilė ją parašy
ti iš kitos pusės, t.y. taip, kaip iš
tiktųjų buvo.

“Draugo” 1983 m. 256 nr. Bosto
no korespondentas P. Ž. piktinosi 
Lietuvos Vyčio klijavimu beveik 
po automobiliu (kur seniau buvo 
automobilio numeris), kad jį ap
drabstytų purvais: “Ir kas tai su
galvojo ir parduoda? Gal mūsų 
okupantas, kuris niekina kas mums 
šventa?” Kalbant apie okupantą, 
negaliu sutikti, kad tai yra “mūsų”, 
t.y. ir mano: manęs kol kas joks 
okupantas dar neokupavo.

Knygos 9 psl. rašoma, kodėl lie
tuvių tauta savo priešui nr. 2 (vo
kiečiams) pasirinko pasyviojo pa
sipriešinimo būdą, nes aktyvusis 
pasipriešinimas būtų logiškai ve
dęs lietuvišką pogrindį į bendra
darbiavimą su pavojingiausiu mū
sų priešu — Sovietų Sąjunga ir jos 
diriguojamais bolševikiniais par
tizanų daliniais Lietuvos terito
rijoje, — tas būtų tolygu mūsų tau
tos išdavimui” (m. pabr.).

Š. m. kovo mėn. 31 d. “Laisvės be
siekiant” knygą LLKS cv pagarsi
no ir Bostono visuomenei. Kny
gos sutiktuvėms vadovauti pasi
rinko jau okupanto pakankamai 
pagerbtą savo leidiniuose Stasį 
Santvarą (apie KGB veiklą išeivi
joje žiūr. š. m. “Draugo" 66 nr. J. 
Pr. vedamąjį). LLKS cv pirm. Po
vilui Žičkui žodžiu pareiškiau dėl 
tokio nevykusio pasirinkimo pro
testą. Vėliau, nesutikus raštiško 
protesto priimti į rankas pasiun
čiau jį paštu.

J. Vaičjurgis
LAIŠKAS MOTERIMS

Lietuvoje mūsų tautiečiai per
sekiojami dėl tikėjimo. Laisvaja
me pasaulyje lietuviai veda poli
tinę kovą už mūsų tėvynės laisvę. 
Mes, moterys, turime padėti Roži
nio maldos galia. Iš Lietuvos isto
rijos žinome, kiek lietuvė mote- 
ris-motina nusipelnė tautiškumui 
ir religijai išlaikyti. Todėl aš krei
piuosi į moteris, kurios iš praei
ties yra kovotojos už religiją. Aiš
ku, negalima užmiršti ir vyrų, ku
rie aukojosi už Lietuvos nepri
klausomybę ir dabar aukojasi.

Teko skaityti katalikų laikraš
tyje “The Universe” Anglijoje, 
kad po II D. karo keturios valsty
bės užėmė Austriją. Sovietai atsi
sakė iš ten pasitraukti. Austrų ka
talikų kunigas su 200.000 maldinin
kų nuvyko prie Švč. Marijos šven
tovės ir ten kalbėjo Rožinį už Ausi

kių gėlių, bet tik vienas vainikas 
su įrašu: “Nuo visos Austrijos”.

Kas gali žinoti, gal Rožinio mal
da išgelbės Lietuvą?

Dar skaičiau tame pačiame laik
raštyje apie parašų rinkimą kun. 
S. Tamkevičiui ir A. Svarinskui 
išlaisvinti Lietuvoje. Surinkta 
132.000 parašų, iš kurių 22 pasi
rašė savo krauju. Kitą dieną tei
singumo ministeris per televiziją 
pranešė, kad parašų rinkėjai bus 
nubausti ir grasino ištrėmimu. 
Mūsų vargstantieji tautiečiai au
kojasi, nesibijo kalėjimo ir trė
mimų. Aš, Šiluvos Marijos moterų 
draugijos vardu, Wolverhamptone, 
Anglijoje, kviečiu visus tautie
čius jungtis į šį maldos žygį.

Tam tikslui reikia rinktis į šven
toves bei koplyčias, nes kur du ar 
trys susirenka Viešpaties vardu, 
ten būna ir Kristus.

Mes Anglijoje Rožinio maldas 
pradėjome birželio 2 d. Kitur pra
šyčiau tai pradėti liepos 7 arba 
rugpjūčio 4 d., t.y. pirmąjį mėne
sio šeštadienį. Tuo būdu visuose 
laisvės kraštuose bus pradėtas 
maldos žygis už Lietuvos išlaisvi
nimą. N. Narbutienė,

Anglija

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
“TŽ” pranešė, kad vėl staigiai 

mirė du lietuviai širdies priepuo
liu. Vieno yra net fotografija įdė
ta — aiškiai matyti, per daug svo
rio turintis žmogus.

Pernai “TŽ” buvo gana aiškiai 
išdėstyta kodėl krinta ąžuolai. 
Krinta todėl, kad žmonės negal
voja, gal ir neskaito kas yra pa
rašyta. Pagrindinė priežastis — 
žmonės yra persivalgę, nutukę. 
Širdys apaugusios taukais. Ne
daro jokios mankštos, sėdi dar
be, važiuoja sėdėdami iš darbo, 
namie sėdi prie televizijos. Dėl 
to pasidaro lyg nutukę kalakutai, 
širdys negali normaliai veikti, 
nes apkrautos storiausiu sluoks
niu taukų. Dėl to ir įvyksta šir
dies priepuoliai. M. Liepinis

Klivlando lietuvių vyrų oktetas su soliste I. GRIGALIŪNAITE, atlikęs koncertinę programą metiniame “Tėviškės 
žiburių” spaudos baliuje Toronte-Mississaugoje 1984.IV.28. Nuotraukoje nematyti okteto vadovo RYTO BABIC
KO. Priekyje — dr. S. ČEPAS, programos vedėjas ir “Žiburių” draugijos pirmininkas Nuotr. St. Dabkaus

Bendruomenės rūpesčiai
KLB krašto valdybos visuome

ninių reikalų komisijai pirmi
ninkauja Joana Kuraitė-Lasie- 
nė. Jinai pasikvietė į talką Juo
zą V. Danį (vicepirmininkas ir 
atstovas Otavoje), Eugenijų Čup- 
linską, Dainorą Juozapavičiūtę, 
Algį Juzukonį ir Ritą Rudaitytę. 
Numatyti darbai: paruošti me
džiagą sibirinių trėmimų meti
nių proga angliškai spaudai bei 
informacinėms brošiūroms ang
lų kalba; platinti leidinius — 
“Violations of Human Rights in 
Lithuania”, “LKB kroniką” ir kt.; 
ruoštis Helsinkio susitarimų 
konferencijai, kuri įvyks Ota
voje; surengti parodą atliktų 
darbų; rūpintis laiškų rašymu 
anglų spaudai, registruoti ži
nias apie lietuvius, pasirodan
čias anglų spaudoje.

Rasa Kurienė, surinkusi ži
nias iš įvairių Kanados apylin
kių, yra pranešusi, kad mažesnė
se apylinkėse būtų labai naudin
ga akivaizdinė medžiaga, pvz. 
vaizdajuostės, parodėlės. Taip 
pat jos mielai pasinaudotų pa-

Automobiliu per Floridą
Per paskutinius porą metų ap

važiavęs Europą ir dalį Afrikos 
bei Azijos, nutariau aplankyti sa
vo pažįstamus Floridoje. Važia
vau automobiliu, nes tuo būdu ga
li plačiau apvažiuoti Floridą.

Apsistojau Surfside — prie Mia
mi Beach. Tai gražus miestelis vi
sai prie Atlanto. Visi pastatai ga
na geri. Pavieniai namai kainuoja 
apie $100.000, butus bendranamy- 
je galima gauti pigiau — $70.000 — 
$80.000. Kas geriau — bendrana- 
mis ar privatus namas, skonio da
lykas. Privačiame name daugiau 
privatumo, bet gyvendamas bend- 
ranamyje gali lengviau vasarą 
grįžti į šiaurę — yra kam prižiū
rėti.

Apsistojau pas p.p. Sakalus iš 
Kanados, nes mudviejų žmonos 
buvo mokslo draugės Lietuvoje. 
Miami Beach bei Surfside gyve
na keletas čikagiečių: Narbutai, 
Leonai, Karveliai, Karpavičienė, 
Radvilai ir kiti. Visus juos ap
lankiau. Visi gražiai vaišino, tę
sėsi nesibaigenčios kalbos apie 
Čikagą. Visi jie gerai įsikūrę. Jei
gu jų nepažintum, tai įėjęs į jų 
butą manytum, kad atsidūrei pas 
milijonierius.

P.p. Sakalai supažindino su eile 
kanadiečių. Tiek kanadiečiai, 
tiek čikagiečiai gana vaišingi, 
kortų mėgėjai. Maudymus! Atlan
te daug laiko negali skirti, nes 
saulė daro savo — jeigu daug sau- 
linsies, nukentėsi.

Miami turi gerą lietuvių klubą 
ir kas sekmadienį lietuviai ten su
važiuoja pietums. Veikia ir baras, 
o po pietų visi dainuoja. Į tą klu
bą ir mus p.p. Sakalai nuvežė. Jau
ku tarp lietuvių pabūti.

Išbuvę 7 dienas jaukioje p.p. Sa
kalų šeimoje, persikėlėm vienai 
dienai pas brolio dukros šeimą dr. 
Colamana, Pompano Beach. Čia 
namai dar brangesni. Išvykoje, be 
manęs ir žmonos, dalyvavo ir dail. 
B. Morkūnienė. Jos duktė įsikū
rusi Fort Myers Beach. Ten išbu
vome visą savaitę. Bendranamiai

bučiai namai pigesni negu Miami 
Beach ar St. Petersburg Beach, 
todėl lietuviams čia kurtis tinka 
tik tiems, kurie nejieško draugų. 
Čia yra skaityklos, geri restora
nai, katalikų šventovė.

Paskutinė sustojimo vieta Flo
ridoje buvo St. Petersburg Beach. 
Aplankėme lietuviškas pamaldas, 
kurios laikomos kas sekmadienį. 
Po pamaldų visi vyksta pietums 
į lietuvių klubą, kuris yra gana 
toli nuo šventovės. Čia lietuvių 
klubas yra gana erdvus ir sutal
pina iki 400 žmonių. Yra ir baras. 
Visi dalyviai po pietų lietuviškai 
padainuoja.

St. Petersburg yra lietuviškiau
sia kolonija Floridoje. Jame yra 
daug lietuvių iš Čikagos, Kanados 
ir kitur. Pavienių namų ir bend- 
ranamių kainos įvairios.

Jonas Prunskis

skaitininkų tinklu įvairioms 
progoms; laukia medžiagos apie 
lietuvius anglų kalba, valdybos 
pirmininko arba kurio nors na
rio apsilankymo. Pirmasis KLB 
žiniaraštis jau išsiųstas apy
linkėms.

Kultūros komisijoje yra įvykęs 
vienas pasikeitimas: vietoje 
Ritos Vilienės įeina V. Daugi
nis. Taip pat anksčiau nepami
nėta buvo narė Danguolė Juoza
pavičiūtė, kuri, būdama pati 
bibliotekininkė, apsiėmė tvar
kyti planuojamą lietuvių archy
vą. Pirmasis komisijos projek
tas bus kvietimas dainininkės 
Violetos Rakauskaitės į “1984 
Free Olympiad Festivalį”, ku
ris įvyks Ontario Place Summer 
Gardens liepos 2 d, 5.30 v.p.p.

Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga prisideda arba dalyvauja 
šiais metais sekančiuose ren
giniuose: Politinių studijų sa
vaitgalyje Niujorke, Laisvės 
olimpiados ir olimpinio bėgi
mo lėšų telkimo komitete; bal- 
tiečių jaunimo kongrese, kuris 
įvyks š.m. rugpjūčio 16-19 d.d. 
latvių stovyklavietėje prie To
ronto (“Saulainė”), IX AABS 
konferencijoje Montrealyje 
birželio mėnesį.

Specialiame posėdyje, sušauk
tame aptarti tarybos rezoliuci
joms, valdyba nutarė, kad sekan
tis tarybos suvažiavimas įvyks 
š. m. spalio 20-21 d.d. Toronte. 
Sesijos antrą dieną planuoja
mas simpoziumas dvikalbišku- 
mo tema, į kurį,bus kviečiama 
visuomenė.

R. Jonaitienė,
KLB krašto valdybos sekretorė

Vairuotojas
Auto savininkas gauna bau

dos lapelį.
— Ką aš turiu su juo daryti?
— Jį pasilaikykit, — atsakė 

policininkas. — Kai surinksit 
tokių dešimtį, gausite dviratį.

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 
prie Royal York
Toronto, Ontario M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138 

namų 848-0234

Velykinis 
renginys

Toronto Lietuvių namų mo
terų būrelio iniciatyva jau de- 
vyneri metai rengiamas Velykų 
stalas. Šis pobūvis yra būdingas 
tuo, kad jame dalyvauja įvai
raus amžiaus, skirtingų ideo
loginių įsitikinimų, įvairių re
ligijų žmonės, kuriuos jungia 
senos tradicijos, gražiai perduo
damos Kristaus Prisikėlimo 
šventės proga.

Šiais metais Velykų stalas bu
vo suruoštas balandžio 29 d. Ka
raliaus Mindaugo menėje. Atsi
lankė 400 svečių. Pradžioje jie 
gėrėjosi ant žalumynais išpuoš
to stalo skoningai išdėstytais 
valgiais, tortais, pyragais. Ypa
tingai akį traukė didžiulė gul
bė, avinėliai avižose, kelmai, ra
guolis. Stalai buvo papuošti avi
žomis ir velykiniais margučiais. 
Scena buvo papuošta Ados Ju
cienės meniškomis dekoraci
jomis.

Susirinkusius pasveikino bū
relio pirmininkė B. Abromai- 
tienė. Kun. K. Jurgutis palaimi
no Velykų stalo gėrybes. Svečiai 
tikrino margučių stiprumą, ragi
no vienas kitą vaišintis.

Pasivaišinus vyko meninė pro
grama, kurią atliko viešnia iš 
Londono sol. Irena Černienė ir 
jaunieji mūsų pianistai. Solis
tė — lyrinis sopranas atliko 5 
dainas. Jai akompanavo muz. J. 
Govėdas. Gintaras Batūra, Dai
na Batūraitė, Indrė Sakutė pa
skambino pianinu, o smuiku pa
grojo Larisa Matukaitė. Jaunie
ji muzikai buvo apdovanoti A. 
Abromaitienės meniškais pa
veikslais. Sol. I. Černienė buvo 
apdovanota gėlėmis. Programos 
pranešėja buvo Bronė Žiobienė. 
LN valdybos pirm. V. Dauginis 
visiems padėkojo.

Pasibaigus programai, atkelia
vo Velykų senelė (Laima Mačio- 
nienė), lydima 40 vaikučių, ku
rie traukė velykinių dovanėlių 
prikrautą vežimėlį. L. Mačionie- 
nė Velykų senelės vaidmenį atli
ko puikiai.

Gedimino pilies menėje LN 
moterų būrelio buvo surengta 
menininko mėgėjo Petro Mar- 
kuškio skulptūros, akmens ir 
medžio dirbinių paroda. Buvo 
išstatyta 100 darbų. Lankyto
jai gėrėjosi jo labai realiomis 
žvėrių? paukščių, žuvų skulptū
romis, medžio paveikslais ir 
akmens staleliais. Parodą ap
lankė 300 žmonių. Buvo parduoti 
visi medžio paveikslai, lempos 
ir daug skulptūrų. Rūta

Aukos Tautos fondui
A.a. Antanui Raslanui mi

rus, jo atminimui įamžinti Lie
tuvos laisvės ižde artimieji 
draugai paaukojo Tautos fon
dui. $50; Toronto Lietuvių na
mų vyrų būrelis; $30: Jonas ir 
Hilda Lasiai; $25: Antanas Fi- 
ravičius; $20: Ant. Bliūdžius, 
V.A. Kulniai, Jonas Poška, Sta
sys Povilenskis; $10: J. Budrei- 
ka, K. Daunys, Stef. Girčienė, 
Mart. Račys, E. Smilgis, B.

rijos laisvę. Po kelių savaičių, be 
jokių pasiaiškinimų ar priežasčių, 
sovietai paliko kraštą. Tam kuni
gui mirus, ant jo kapo nebuvo jo-

nauji, puikūs, geras smėlėtas 
krantas. Yra maudymosi basei
nai. Fort Myers Beach yra nauja 
vietovė. Lietuvių nematyt. Vien-

1984 metų ekskursijos:
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Vaišnora; $5: Marija Račkaus
kas, Gint. Venskaitis.

Velionis Antanas buvo nuo-
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“Vilniaus ’’paviljonas ir kiti darbai
KLK Toronto apylinkės tarybos posėdyje aparti įvairūs veiklos klausimai

Toronto apylinkės tarybos po
sėdis įvyko gegužės 15 d. Lietu
vių Namų patalpose. Pirmininka
vo apylinkės valdybos pirm. dr. 
Eimutis Birgiolas, sekretoriavo L. 
Norvaiša-Girinis. Praėjusio po
sėdžio protokolas buvo priimtas 
be pataisų.

“Vilniaus” karalaitės rinkimų 
ir Karavano komisijų veiklos ap
žvalgą padarė tų komisijų pirm. 
Rūta Pacevičienė. Gerai praėjo 
“Vilniaus” karalaitės rinkimų pro
grama bei vaišės, bet turėta nuos
tolio. Ateinančiais metais kara
laitės rinkimų pokylis numatomas 
rengti vasario 9 d. ir norima pa
keisti programos turinį: vietoj ma
dų parodos ką nors kita suruošti.

Lietuviškajam “Vilniaus” pavil
jonui Karavane pasiruošimo dar
bai jau vyksta. Pradedami pla
tinti Karavano pasai. Lietuviai 
rengėjai turi bent 200 tų pasų iš
platinti, kad galėtų šiokio tokio 
pelno iš Karavano padaryti. Todėl 
visuomenė prašoma į tai kreipti 
dėmesį ir tuos pasus įsigyti tik 
iš lietuvių rengėjų. Lietuviško
jo paviljono puošimu rūpinsis Al
dona Vaitonienė, talkinama Lietu
vių tautodailės instituto. Tauti
nius šokius atliks “Gintaro” tau
tinių šokių ansamblis. Maistą ga
mins p. Greičiūnienė, o pyragais 
rūpinsis p. Macijonienė ir p. Že
maitienė, talkinamos moterų orga
nizacijų.

Vasario 16 rengėjų komisijos 
pranešimą padarė komisijos narys 
kun. J. Staškus. Minėjimas puikiai 
pavyko, o ateinančių metų minė
jimui programa bus pateikta tary
bos posėdžiui.

Finansų komisijos pirm. Vincas 
Bačėnas pranešė, kad 1983 m. ru
denį pravestas solidarumo įnašo 
rinkimo vajus davė gerų rezulta
tų: per keturis sekmadienius su
rinkta daugiau kaip $2,000.00. 
Šiais metais numatoma panašų 
vajų pravesti spalio ir lapkričio 
mėnesiais.

Informacijos komisijos pirm. 
Algis Vaičiūnas pranešė, kad jau 
sudarytas visų Toronto apylinkė
je esančių organizacijų vadovų 
sąrašas, kuris bus nuolat papil
domas. Organizuojamas apylinkė
je vykstančių renginių tvarkaraš
tis, kuris skelbiamas “Tėviškės 
žiburiuose”.

Spaudos komisijos pirm. J. Va
ranavičius pranešė, kad apylin
kės tarybos, valdybos bei jų ko
misijų veiklos aprašymai siunčia
mi į “T. žiburius”, “N. Lietuvą”, 
“Dirvą” ir spausdinami LN biule
tenyje.

Kęstutis Raudys pranešė apie 
komisijos ryšiams su angliškąja 
spauda veiklą. Pagrindinis jos už
davinys yra parinkti kanadiečiams 
įdomius lietuviškus renginius ir 
juos tinkamai pateikti. Vienas 
tokių renginių buvo lietuvių fi
latelistų Kanadoje išleistas paš
to antspaudas šv. Kazimiero su
kaktuvinių iškilmių proga. Komi
sija bando į lietuviškus renginius 
žiūrėti kanadiečių akimis ir pa
gal tai jiems pateikti medžiagą. 
Buvo pasiūlyta į įvairius apylin
kės pasitarimus kviesti jaunus 
lietuvius žurnalistus, dirbančius 
kanadietiškoje spaudoje. Taipgi 
buvo užsiminta, kad jaunesnieji 
lietuviai turėtų sekti įvairias te
levizijos pokalbių valandėles, 
kurių metu galima skambinti te
lefonu ir išreikšti savo nuomonę. 
Tokie atvejai nieko nekainuoja, 
o gali duoti lietuvių reikalams 
daug naudos.

Valdybos ižd. Ričardas Budni
kas pranešė, kad solidarumo įna
šų surinkta per paskutinį pusmetį 
iš 545 asmenų $2.899.00. Iš tos su
mos krašto valdybai pasiųsta 
$1,352.00. Per krašto tarybos su
važiavimą 1983 m. rudenį turėta 
$302.04 nuostolio. Pusę to nuosto
lio padengė apylinkės valdybos 
iždas. “Vilniaus” karalaitės rin
kimų renginys šiais metais davė 
$1,684.32 nuostolio. Vasario 16 mi
nėjimas irgi davė $1,272.29 nuosto
lio. Pusę tos sumos padengė Tau
tos fondas, o pusę — krašto val
dyba. Nuo 1983 m. lapkričio 1 d. 
iki 1984 m. balandžio 30 d. apy
linkės valdybos iždas turėjo $25,- 
774.92 pajamų ir $24,340.35 išlai
dų. Valdybos ižde dabar yra $1,- 
434.57. Valdybos pirm. dr. E. Bir
giolas padėkojo valdybai ir vi
soms komisijoms už sklandų bend
radarbiavimą ir pasiūlė naują 
valdybos rinkimų projektą: rink
ti iš septynių valdybos narių vie
nais metais tris, o kitais keturis. 
Tokiu būdu būtų nuolatinis valdy
bos tęstinumas. Daugumas daly
vavusių šiai minčiai pritarė, ir 
tas projektas bus pateiktas rude
nį apylinkės tarybai.

Pranešta, kad apylinkės valdyba 
įgaliojo L. Norvaišą sudaryti iš 
įvairių Toronto organizacijų ko
misiją surengti Elzės Jankutės 
pagerbtuvėms 90 m. amžiaus pro
ga. Pagerbtuvės įvyks liepos 16 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. A. 
Rinkūnas pasiūlė, kad į tarybos 
posėdžus būtų kviečiama atsi
lankyti ir plačioji mūsų visuome
nė. Buvo užjįimintą„. apie VLIKo 
sukakties minėjimą. Tuo rūpinsis 
apylinkės valdyba. Krsp.

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

Birželio 21 - 29
Liepos 19-27
Liepos 19-31

Vilnius ir Ryga

Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalio

16-24
6-14
4-12

širdus Lietuvos laisvės kovos 
rėmėjas ir dažnas talkininkas 
Tautos fondo darbe. Ilsėkis 
ramybėje, lietuvių tautos sū
nau!

Velionies žmonai, dukrai, 
sūnui bei jų šeimoms Lietu-

"All THE_____

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes gegužės 24, liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš pats - norintiems 
galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau 
nurodytu adresu ir telefonu.

MASKELL INSURANCE
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 •

IV £ N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

voje reiškiame giliausią už
uojautą. Už aukas nuoširdžiai 
dėkojame.
Tautos fondo atstovybė Toronte

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
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- i

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect”

A. E. LePAGE .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE
SKAMBINKITE

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

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

FlV Q U17 R insurances UrirjOlltLilA Real estate brokers 

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

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p. 
Narys “Better Business" biuro

IHSURAHCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario ♦v . ...•■»
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Anapilio žinios

— Gausi dalyviais buvo kapi
nių lankymo diena — gegužės 27. 
Po pamaldų kapinėse dalyviai 
galėjo pasistiprinti kat. moterų 
paruoštais valgiais Anapilio sa
lėje ir aplankyti dailės parodą.

— Mišios Wasagoje sekmadie
niais —11 v.r.

— Į operą “Dux Magnus”, kuri 
bus statoma Toronte š. m. rugsėjo 
1 ir 2 d.d. kazimierinio kongre
so metu, jau pardavinėjami bilie
tai. Jų platinimu rūpinasi V. Ta- 
seckas (tel. 279-0363).

— A.a. Juozas Budrevičius, 74 m., 
palaidotas gegužės 25 d. lietuvių 
kapinėse.

— Religiniam pasaulio lietuvių 
katalikų kongresui $150 paauko
jo J. Prišas. Iki šiol parapijoje 
tam tikslui surinkta $2,098.00. Va
jus tęsiamas toliau. Paaukoję $150 
gauna nemokamą bilietą į kazi- 
mierinę operą “Dux Magnus”, pa
aukoję $500 gauna du nemokamus 
bilietus į operą ir pokylį. Be to, 
jie gauna kvitus, galiojančius at
leidimui nuo pajamų mokesčio.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
po $100 V.S. Liuimos ir I.O. Mic- 
kai; parapijai po $100 — A.J. Par- 
šeliūnai, dr. J.M. Uleckai; $50 — 
T. Subačius.

—- Mišios birželio 3, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Oną Ivanauskie
nę, 11 v.r. — už a.a. Mintautą Mik
šį, Wasagoje 11 v.r. — už Antaną 
ir Oną Gružinskus.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose gegužės 27 d., be 

Martyno Jankaus ir Agotos Her- 
manienės, buvo prisiminti Jur
gis Laplaitis, miręs Lietuvoje, 
ir Marė Laplaitienė, mirusi 1977 
m. Toronte.

— Pamaldas birželio 3 d., 11.15 
v.r., laikys kun. P. Dilys.

— Birželio 3 d., 11 v.r., švento
vėje bus pakrikštyta Sarah Anne 
Houle, Roberto ir Edith Kyzelių 
Houle dukrelė. Apeigas atliks 
kun. J. Calitis.

— Konfirmacijos pamokos — bir
želio 4 d., 6.30 v.v., parapijos sa
lėje.

— Parapijos choras renkasi bir
želio 4 d.. 7.30 v.v., parapijos sa
lėje.

— Šv. Rašto apmąstymai — ge
gužės 31 d., 7 v.v., parapijos salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas — birželio 3 d. po pamaldų 
pas Idą Drešerienę, 214 Lloyd 
Manor Rd., Islington, Ont. Tel. 
233-4446.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys birželio 6-8 d.d. da
lyvaus 23-me metiniame Amerikos 
ir R. Kanados liuteronų sinodo 
suvažiavime Otavoje.

Lietuvių namų žinios
— LN bibliotekoje gautos kny

gos iš M. Simonaitienės, A. Sudi- 
kienės (iš A. Šapokos bibliotekos), 
a.a. Lėlio palikimo.

— Gegužės 23 d. LN visuomeni
nės veiklos komitetas savo posė
dyje aptarė 1984-1985 m. biudže
tą ir veiklos gaires, kurios bus 
pateiktos LN valdybai tvirtinti 
gegužės 31 d. posėdyje.

— Gegužės 26 d. trečiosios ban
gos lietuviai ateiviai labai nuo
taikingai praleido pirmąjį savo 
susiartinimo vakarą-koncertą. Ge
dimino pilies menė negalėjo su
talpinti visų norinčiųjų dalyvau
ti,

— LN virtuvei reikalinga pagal
bininkė, “Lokio” svetainei — pa- 
tarnautojas-ja. Kreiptis į LN pas 
A. Vaičiūną.

— LN svečių knygoje pasirašė: 
A. Juodikis, A. Giedrys ir Z. Gel- 
gotaitė iš Klivlando, A. Ožins- 
kienė iš Willawick, Ohio, ir J. Grin- 
cevičius iš Elizabeth, N.J.

PRIŽIŪRĖTI MAŽAM BERNIUKUI 
Jieškau moters, galinčios gyventi 
mūsų namuose arba ateinančios. 
Skambinti tel. 286-1231 Toronte.

PARDUODAMA VASARVIETĖ su 
vasarnamiu prie Kipavos ežero; 
224 pėdos ežero kranto. Prašoma 
12.000 dolerių. Rašyti: B. Dūda, 
Kagawong, Ont. POP 1J0

JIEŠKAU NUOMOTI vienai ar 
dviem savaitėm vasarnamį rugpjū
čio mėn. Wasaga Beach, Ont. Skam
binti tel. 769-8071 Toronte.

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

JANE-BLOOR gatvių rajone išnuo
mojamas dviejų miegamųjų su at
skiru įėjimu butas. Skambinti tel. 
762-1327. Toronte.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Ligoniai ir seneliai lan
komi namuose ar prieglaudose 
iš anksto susitarus. Šventovėje 
7 v.v. šventoji valanda ir 7.30 v.v. 
Mišios. “Vilnius Manor” namuose 
Mišios — pirmąjį kiekvieno mė
nesio šeštadienį, 5 v.p.p.

— Ruošiasi tuoktis Vytenis Da- 
naitis su Angele Kručaite.

— Pakrikštytas Christopher- 
Paul, Remigijos (Bliskytės) ir Ken
neth Dunphy sūnus.

— Gegužės 24 d. palaidota a.a. 
Teodora Užbalienė, 86 m. am
žiaus; gegužės 26 d. palaidotas 
a.a. Vladas Pyragius, 71 m. am
žiaus.

— Sekminių novena yra devy
nių dienų pasiruošimas Šv. Dva
sios atsiuntimo šventei — Sekmi
nėms, kurią paruošė religinė pa
rapijos tarybos sekcija, yra pa
dėta šventovės prieangyje.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, kol pasveiks 
S. Miniotienė, veiks iki birželio 
3 d. ir po to bus uždaryta vasaros 
atostogom. Visais bibliotekos 
reikalais kreiptis į P. Jurėną 762- 
1858.

— Wasagoje pirmoji nekalban
tiems lietuviškai lietuvių kilmės 
vaikams stovykla nuo liepos 1 iki 
14 d., lietuviškai kalbantiems — 
nuo liepos 15 d. iki 28 d. Registra
cija vyksta dabar. Jaunų šeimų 
stovykla Wasagoje — nuo liepos 28 
d. iki rugpjūčio 4 d.

— Parapijai aukojo: A. Jagėla 
$100, J. Červinskas $50, S.V. Liui
mos $50, V.P. Melnykai $50; klie
rikų fondui: S.M. Gudaičiai $50.

— Mišios birželio 3, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Vincą Prancke- 
vičių, 9.30 v.r. .— už Jokūbą Šim
kų, 10.15 v.r. — specialia inten
cija, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už Pet
rę Dubickienę.

Spaustuvės mašinų 
vajus

“Tėviškės žiburių” spaus
tuvės mašinų vajui atsiuntė 
$100: Viktoras Dumbliauskas, 
Kingston, Ont.; $50: F. Pawel- 
ko, Toronto, Ont.; po $25; Vin
cas Kėžinaitis, Hamilton, Ont, 
Apolinaras Čepaitis, Toronto, 
Ont., Juozas Stonkus, Hamil
ton, Ont.; $20: Hedwig Eidu
kevičius, Kitchener, Ont.; $10: 
Vytautas Gudaitis, Toronto, 
Ont.

Spaudos baliaus proga gau
tos kelios stambesnės aukos. 
Po $100 aukojo: M.E. Bumeiste- 
riai, V. Dauginis, G.H. Lapai, 
dr. J. ir A. Sungailos; $25: E. 
Docienė; po $20: kun. P. Dilys, 
V.M. Tamulaičiai.

Visiems lietuviškos spaudos 
rėmėjams tariame nuoširdų 
ačiū.

Pavasarinio kapinių lanky
mo dieną — gegužės 27 Šv. Jo
no lietuvių kapinėse dalyvavo 
gera tūkstantinė tautiečių. Mi
šias atnašavo penki kunigai — 
E. Jurgutis, J. Liauba, L. Ja
nuška, J. Staškus ir Pr. Gaida. 
Pamokslą pasakė kun. J. Liau
ba, OFM, Hamiltono lietuvių 
klebonas. Giedojo Lietuvos 
kankinių par. choras, vad. J. 
Govėdo, ir sol. V. Verikaitis. 
Automobilių tvarkymu rūpino
si VI. Pūtvio kuopos šauliai.

A.a. Albino Giriūno dviejų 
metų mirties sukakčiai pami
nėti paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20 Vacys Linčiauskas.

A.a. Juozui Budrevičiui mi
rus, jo atminimui vietoj gėlių 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $20 Jonas Lesčius ir 
Mykolas Trumpickas.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas gegužės 23 d. suren
gė išvyką autobusais į Niagara 
Falls. Pakeliui sustojo Hamil
tone prie naujųjų pensininkų 
rūmų “Rambyno”, 1880 Main 
St. Jie pastatyti gražioje vie
toje prie miško. Butų nuomos 
pigesnės nei Toronte, bet dar 
trūksta lietuvių gyventojų. 
Išvykos dalyviai, pasistipri
nę McDonaldo restorane, ilgė
liau sustojo prie Niagaros 
krioklio ir didelio gėlių laik
rodžio, kur susitiko su tautie
čiais iš JAV. Nemažai laiko 
praleido Niagara-on-the-Lake 
miestelyje, kur yra daug krau
tuvių, restoranų, “Shaw Festi
val” teatras. Oras pasitaikė 
lietingas, buvo užklupusi net 
smarki audra, bet ji nuotai
kos nesugadino. Visi gėrėjosi 
žydinčia pa 'asario gamta ir 
5.30 v.p.p. dainuodami grįžo į 
Torontą. Išvykos dalyvių tar
pe buvo vienas tautietis 90 m. 
amžiaus ir svečių iš Lietuvos. 
Niekam neteko nubodžiauti. 
Pageidaujame daugiau pana
šių išvykų. Keleivis

Vilnius Manor
lietuvių pensininkų namų atidarymas 
rengiamas š.m. birželio 5, antradienį., 5 v.p.p., 
naujajame pastate, 1700 Bloor St. W., dalyvaujant viešųjų darbų ministeriui 

Romeo A. Leblanc ir kitiems aukštiems pareigūnams.
PROGRAMOJE: kaspino perkirpimas 
ir kitos apeigos; kokteiliai ir iškilminga 
vakarienė Lietuvių namuose 6.30 v.v. 
Kaina — $20.00, įskaitant gėrimus.
Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti. Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

Apranga — pusiau formali, moterims 
(pageidaujama) — tautiniai drabužiai. 
Pakvietimai gaunami raštinėje iki gegu
žės 30 d. Tel. 762-1777.

Toronto lietuvių pensininkų 
namų pašventinimo bei atida
rymo iškilmės — birželio 5, ant
radienį, 5 v.p.p. Iškilmė prasi
dės užrašo atidengimu, kaspi
no kirpimu, pastato šventini
mu, valdžios atstovo kalba. Po 
namų lankymo bei apžiūrėjimo
— vaišės Lietuvių namų Min
daugo menėje 6.30 v.v. Bus kok
teiliai, baras, vakarienė, kon
certas ir svečių kalbos. Kaina
— $20. įskaitant gėrimus. Bi
lietai gaunami “Vilnius Ma
nor” raštinėje tel. 762-1777, 
Lietuvių namuose pas K. Dau
nį ir B. Žiobienę tel. 762-4523.

Dail. Juozas Bakis įsteigė 
naują meno galeriją ir pava
dino “Bakis Gallery”. Su ga
lerija jis jungia ir knygyną, 
kur galima gauti įvairių lie
tuviškų knygų. Galerijos ati
darymas — birželio 7, ketvir
tadienį, nuo 4 v.p.p. iki 10 v.v. 
Adresas 1576 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6S 1A4. Tel. 533- 
3623.

Trisdešimt penkerių metų 
veiklos sukaktį birželio 10, sek
madienį, minės KLK moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių par. 
skyrius. Iškilmė bus pradėta 
Mišiomis 11 v.r., po jų — aka
deminė dalis su vaišėmis Ana
pilio salėje. Bus meninė pro
grama ir pietūs su vynu. Bilie
tai — parapijos salėje sekma
dieniais po pamaldų, pas A. 
Augaitienę tel. 231-7416 arba 
pas G. Trinkienę tel. 762-9517. 
Kaina — $6.00. Visi kviečiami 
dalyvauti.

A.a. Kazimiero Aperavičiaus 
mirties metinės bus paminė
tos birželio 16, šeštadienį, 10 
v.r. Mišiomis Lietuvos kanki
nių šventovėje Anapilyje. Po 
Mišių kapinėse bus šventina
mas paminklas. Kviečiame da
lyvauti gimines, draugus ir 
bičiulius.

A. Aperavičienė ir šeima
Tradicinis vilniečių sąskry

dis — liepos 7, šeštadienį, Čes- 
nulių sodyboje (70 Main St., 
Paris, Ont. N3L 1E6, Canada). 
Registracija — nuo 12 v.r. Val
dyba kviečia dalyvauti visus 
vilniečius ir jų bičiulius. At
vykusieji bus pavaišinti prieš
piečiais, o po susirinkimo — 
bendra sudėtinė vakarienė.

Metinė ateitininkų šventė 
įvyko gegužės 26-27 d.d. Šeš
tadienį buvo surengta vakaro
nė Prisikėlimo Parodų salė
je. Dalyvavo 120 asmenų — 
sendraugių, studentų ir moks
leivių. Vakaronė buvo pramo
ginio pobūdžio. Vaida Kupre- 
vičiūtė-Jay ir Ramūnė Saka- 
laitė-Jonaitienė paskaitė poe
zijos ištraukų, vaizduojančių 
tamsią ir šviesią gyvenimo pu
sę. Gražiai pasirodė dainos 
trijulė: Rūta Valaitienė-Čerš- 
kutė, Ramūnas Underys, Vai
dotas Vaičiūnas. Ji dainavo 
daugiausia R. Underio sukur
tas dainas. Moksleivių grupė 
parodė humoristinį vaizdelį 
apie įžodžio egzaminus. Va
karonei vadovavo M. Sungai- 
la. Sekmadienį grupė jaunų 
ateitininkų atliko įžodį, da
lyvavo pamaldose Prisikėlimo 
šventovėje ir agapėje Lietu
vių vaikų namuose.

Praėjusią savaitę Toronte 
buvo suruošti mergvakariai 
busimosioms jaunamartėms: 
Jūratei Biretaitei su Linu Kak
nevičium, Danutei Vitkutei su 
Petru Čeponiu ir Vidai Gata- 
veckaitei su Carl Bernis.

Viktorija ir Viktoras Staškū- 
nai, kurį laiką gyvenę Missis- 
saugoje, persikėlė gyventi į On
tario Londoną, kur yra nutekė
jusi jų dukra. V. Staškūnas yra 
ne tik “TŽ” skaitytojas, bet ir 
nuolatinis dosnus rėmėjas. 
Praeityje jis reiškėsi kaip pla
taus masto statybų rangovas 
Sault Ste. Marie, Ont., mieste 
ir kitur.

AfA 
JUOZUI BUDREVIČIUI 

mirus,
seseriai FILOMENAI ir JERONIMUI CICĖNAMS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

T. Benotienė
P. Čečys
V. Žakas

Lietuvių renginiai Toronte 1984 metais
Data Vieta

Birželio 3 - 
rugpjūčio 26 
Birželio 4 
Birželio 10

Birželio 17 
Birželio 24 
Birželio 23-30
Liepos 1-14

Liepos 15 
Liepos 15-28 
Liepos 29 - 
rugpjūčio 4 
Rugpjūčio 4-11
Rugpjūčio 29-30 Pasaulio lietuvių kat. kunigų

Rugsėjo 1-2

Rugsėjo 23

Rugsėjo 29

Rugsėjo 30
Spalio 6-8
Spalio 13

Spalio 14
Spalio 20

Spalio 21

Lapkričio 3-4
Lapkričio 4
Lapkričio 10
Lapkričio 11
Lapkričio 25
Lapkričio 25
Gruodžio 2

Gruodžio 16
Gruodžio 16
Gruodžio 24

Renginio pobūdis
Mišios sekmadieniais

KLB krašto valdybos posėdis 
KLK moterų dr-jos Lietuvos kan
kinių par. skyriaus 35 m. sukaktis 
Tėvo diena
Kun. K. Kaknevičiaus primicijos 
Karavanas
Stovykla menkai lietuviškai 
kalbantiems
Gegužinė (Lietuvių namų) 
Stovykla lietuviškai kalbantiems

Jaunų šeimų stovykla
Lietuvių namų stovykla

vienybės seimas
Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas
Lietuvos kankinių parapijos 
šventė (atlaidai)
LŠST VI. Pūtvio kuopos 
30 m. sukaktis
VLIKo sukaktis ir paskaita 
Šachmatininkų turnyras 
“Neprikl. Lietuvos” rėmėjų 
balius
KLB tarybos suvažiavimas 
LN vyrų būrelio 
koncertas-balius
Visuotinas Lietuvių namų 
narių susirinkimas 
Meno paroda
Kapinių lankymo diena 
Tradicinis LN balius 
Ansamblio “Atžalynas” popietė 
N. Pr. Marijos seselių vakaras 
Kariuomenės šventė (šauliai)
Skautų “Romuvos” pobūvis- 
koncertas
Ateitininkų kūčios 
Skautų kūčios
Tradicinės kūčios
Naujų metų sutikimasGruodžio 31

Pastaba. Organizacijos ir vienetai, norintieji papildyti šį parengimų 
tvarkaraštį, padaryti pakeitimus ar pataisymus, prašomi pranešti KLB 
Toronto apylinkės informacijos skyriui tel. 532-3312.

KLB Toronto apylinkės valdybos inf.

A.a. Antano Iškausko atmi
nimui Janina Pacevičienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

Anapilio moterų būrelis ge
gužės 26-27 d.d. Parodų salė
je surengė dailės parodą, ku
rioje gausūs lankytojai matė 
L. Nakrošienės paveikslus, S. 
Pacevičienės keramikos dar
bus, A. Vaitonienės audinius. 
Paroda buvo atidaryta šešta
dienį, 4 v.p.p., dalyvaujant 
gausiam būriui meno mėgėjų. 
Rengėjų pirm. R. Celejews- 
kos pakviesta, įvadinį žodį 
apie moterų polinkį į meną 
tarė “Moters” žurnalo red. N. 
Kulpavičienė. Visų trijų me
nininkių vardu padėkojo ren
gėjoms L. Nakrošienė. Pasta
roji iki šiol buvo žinoma kaip 
teatro darbuotoja-aktorė. Da
bar ji pasirodė su savo paveiks
lais, kuriuose vyrauja lietu
vių koplytstulpiai ir stogastul
piai. Iš viso ji buvo išstačius! 
20 paveikslų. S. Pacevičienė 
garsėja savo keramikos dar
bais, kuriuose derina meniš
ką skonį su praktinio gyveni
mo reikmenimis. Parodoje jų 
buvo 130. A. Vaitonienė yra 
pasižymėjusi audėja. Paro
doje buvo išstatyta 15 audinių, 
kurie švytėjo kaip paveikslai, 
turintys savo temas. Parodą 
aplankė daug tautiečių, ypač 
kapinių lankymo dieną.

• Kas neskaito lietuviškos spau
dos, bėga ir nuo Lietuvos

Gerojo Ganytojo 
koplyčia Wasagoje 
Lietuvių namai 
Anapilis

Lietuvių namai 
Anapilis
Prisikėlimo salėse 
Prisikėlimo stovyk
lavietė Wasagoje 
Clairville 
Wasagoje

Wasagoje 
Wasagoje 
“Royal York” 
viešbutis 
“Royal York” 
viešbutis 
Anapilis

Lietuvių namai

Lietuvių namai 
Lietuvių namai
Lietuvių namai

Lietuvių namai 
Lietuvių namai

Lietuvių namai

Anapilis 
Anapilis
Lietuvių namai 
Lietuvių namai 
Prisikėlimo salė 
Lietuvių namai

Lietuvių namai 
Prisikėlimo salė
Lietuvių namai 
Lietuvių namai 
Lietuvių namai, Ana
pilis ir Prisikėlimas

“Čiurlionis”, dail. Telesforo 
Valiaus autentiška graviūra 
(penkių spalvų, iš viso 25 dar
bai), atspausdinta rankiniu 
presu Somerset popieriuje 
(Dieter Grund, Presswerk Edi
tions, Toronto). Paveikslas 
yra apytikriai 60 cm x 45 cm 
dydžio, pasirašytas ir sunu
meruotas Telesforo Valiaus 
vardu jo žmonos Aldonos Va- 
lienės. Paveikslo reguliari 
kaina — $250. Užsakant kartu 
su dail. Valiaus monografija 
$125 (iš viso $170). Monogra
fiją jau užsisakiusieji gali 
taip pat paveikslą įsigyti pa
piginta kaina ($125).

Dail. T. Valiaus monografi
ja anglų ir lietuvių kalba su 
41 spalvota ir 27 juoda-balta 
iliustracijomis pasirodys š. m. 
birželio mėnesį. Iki birželio 
galo dar galima ją užsisakyti 
papiginta kaina ($45) pas A. 
Valienę, 84 Pine Crest Rd., 
Toronto, Ont. M6P 3G5. Pa
veikslą galima užsisakyti ten 
pat. Čekius rašyti: “Valius mo
nografija”.

Ontario pilietybės bei kul
tūros ministerija paskirstė 
iš “Wintario” loterijos gautus 
$225.000 įvairiom organizaci
jom, pateikusiom projektus 
Ontario provincijos 200 metų 
sukakčiai paminėti. Iš tauti
nių grupių tam tikslui paramą 
gavo graikų federacija $3.000, 
slovėnų bendruomenė Hamil
tone — $3.000, ukrainiečių stu
dentų unija — $3.000.

AV parapijos komitetas pasku
tiniame savo posėdyje nutarė 
rengti gegužinę “Palangoje” lie
pos 8 d. ir metinius pietus — pa
rapijos salėje spalio 28 d.

Mergaičių choras “Pavasaris” 
džiaugiasi savo koncertu St. Ca
tharines, Ont., per Motinos die
nos minėjimą. Specialiu autobusu 
važiavo keturiolika chorisčių, 
trys vadovės ir kelios chorisčių 
motinos. “Pavasaris” ir sol. G. Čap- 
kauskienė sužavėjo savo daino
mis visą publiką, kurią sudarė 
ne tik vietos lietuviai, bet ir su
važiavę iš tolimesnių apylinkių. 
Montrealietės buvo nustebintos 
nuoširdumu ir vaišingumu lietu
vių šeimų, pas kurias buvo apnak- 
vydintos. Važiuojančias namo 
katariniečiai apdovanojo įvai
riomis gėrybėmis. “Pavasaris” 
yra labai dėkingas KLB St. Ca
tharines apylinkės pirm. A. Še- 
tikui ir visai valdybai bei kitiems 
pagalbininkams, kurie sudarė są
lygas šiai montrealiečių grupei 
koncertuoti. Be to, labai dėkoja 
montrealiečiams — Marijai ir 
Jonui Adomaičiams, kurie dides
ne auka žymiai sumažino kelio
nės išlaidas.

Visuotiniame Šv. Onos draugi
jos susirinkime gegužės 20 d. Se
selių namuose buvo aptarta išvyka 
į Platsburgą birželio gale, Šv. Onos 
dienos proga Mišios su agape lie
pos pabaigoje ir vieši Padėkos pie
tūs spalio 7 d. B.S.

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

MOKA UŽ:
certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ...................... 10.25%
Terminuotus indėlius:

1 metų ........................ 9.75%
180-364 d................. 9.5 %
120-170d....................9 %
30-179 d.................. 8.75%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios............ 7.25%
su drauda ................... 7 %

Čekių sąskaitos: ................ 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč............... 9.00-3.00
Ketvirtadieniais...........  12.00 - 8.00 4.00 - 8.00
Penktadieniais............ 10.00 - 6.00 2.00-6.00

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. (416) 533-8008.

HIGH PARK RAJONE III aukšte 
išnuomojamas atskiras butas. Du 
kambariai, virtuvė ir prausykla. 
Tel. 537-6059 Toronte.

PARDUODAMA: Cloverdale Mall
— trijų miegamųjų atskiras viena
aukštis (bungalow) su centriniu oro 
šildymu, garažu; arti mokyklų ir 
krautuvių. Gerame Etobicoke ra
jone. Kaina — $115.000. — High 
Park rąjone — tributis (triplex); 
geros pajamos — 14 kambarių, sep
tyni miegamieji. Kaina $145.000.
— Mississaugoje, netoli Anapilio, 
dviejų miegamųjų butas bendra- 
namyje (condominium) — $40,900. 
Skambinti Antanui Geniui tel. 231- 
2839. Frank Barauskas Ltd. Realtor.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais. trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

Vestuvės. Gegužės 12 d. įvyko 
įdomios vestuvės: jaunavedžiai 
skirtingo miesto (Montrealis — 
Otava), skirtingos religijos ir skir
tingos spalvos. Po apeigų švento
vėje klebonas palaimino parapi
jos salėje stalą ir palinkėjo su
kurti pavyzdingą šeimą, kad para
pija matytų, jog visi skirtumai ga
li susidertinti Dievo vaikų vieny
bėje.

Šv. Kazimiero parapijos kėglių 
(bowling) klubas gegužės 12 d. 
šventė “Buffet Antique” resto
rane savo 20 metų sukaktį. Jo stei
gėjai ir vadovai — E. A. Russell 
šeima suruošė turtingą pavienių 
bei komandų apdovanojimą ir lo
teriją.

Sekmadieniais per pamokslus 
ir biuletenį Šv. Kazimiero par. 
klebonas supažindino parapijie
čius su busimuoju Religiniu pa
saulio lietuvių katalikų kongre
su Toronte, ragindamas jame da
lyvauti, prisidėti prie jungtinio 
choro, vėliavų procesijos, įsigy
ti bilietus operai ir sudominti 
jaunimą. Padarė taip pat kongre
sui skirtą rinkliavą.

Milda Danytė, inž. J. V. Danio 
duktė, organizuoja IX Baltistikos 
konferenciją Montrealio universi
tete birželio 14-16 d.d. Po turi
ningos programos numatytas cent
riniame miesto viešbutyje “Queen 
Elizabeth” pokylis ir šokiai. Š.

DUODA 
PASKOLAS:

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

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

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ namuose “Rambynas” (1880 
Main St. West, Hamilton, Ont. Tel. 
(416) 526-8281). Dar išnuomojami 
modernūs vieno miegamojo butai. 
Kaina mėnesiui — $340-350. Į šią 
nuomą įeina šildymas ir elektra. 
Priimami ir nepensininkal virš 50 
metų amžiaus.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė High Parko rąjone vienam 
nerūkančiam asmeniui. Skambin
ti tel. 532-4074 Toronte.

PER a.a. JONO LEVERIO LAIDO
TUVIŲ pusryčius Anapilio salėje 
apkeistas tamsiai mėlynos spaL 
vos vyriškas lietpaltis. Prašome 
paskambinti tel. 533-5964 Toronte.

REIKALINGA VYRESNIO AM
ŽIAUS, malonaus būdo moteris pri
žiūrėti senyvą moterį, pasigamin
ti sau ir dviem senjoram maistą,ap
tvarkyti nedidelį butą. Prie Bloor- 
High Park požeminio traukinio. 
Darbo valandos nuo 1-2 v.p.p. iki 
7-8 v. vakaro. Kreiptis tel. 763-6498 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Anelė Gataveckienė tel. 
(416) 535-0164 arba Antanas 
Gataveckas tel. (416) 239-4496.


