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Tauta kaltina
Kiekviena tauta turi savo didvyrius ir kenkėjus. Did

vyriai savo pastangomis, iškiliu gyvenimu ir auka tautą 
kelia, turtina ir taurina, veda pozityvia linkme, o ken
kėjai tautą smukdo, skurdina, kamuoja, naikina, siek
dami savanaudišką individualių arba kolektyvinių-gru- 
pinių laimėjimų. Kol tautoje vyrauja pozityviosios jė
gos, nugalinčios negatyviąsias, nėra didelio pavojaus — 
panašiai kaip gyvame organizme, kuris pajėgia atsispir
ti naikinančiom bacilom. Kartais jam tenka sunkiai ko
voti, bet kova lieka laimėta. Liūdnas likimas ištinka orga
nizmą, kai pergalė tenka kenkėjams. Tai palyginimas, 
kuris liečia ir lietuvių tautos likimą. Ilgoje savo praeity
je lietuvių tauta turėjo garsių didvyrių, kovotojų, švie
tėjų, kurie tautą stiprino, žadino bei rengė šviesesniam 
gyvenimui, bet ji taip pat nestokojo ir kenkėjų. Laimei, 
pastarieji iki šiol netapo vyraujančia jėga. Vieni ken
kėjai veikė iš vidaus, kiti — iš išorės, bet lietuvių tauta 
atsilaikė. Išnyko kaimyninės gentys — prūsai, jotvingiai 
ir kiti, bet lietuviai išliko. Tai ženklas, kad lietuvių tau
toje yra išaugęs vidinis atsparumas, pajėgus kovoti su 
kenkėjais. Deja, pastarųjų armijos taip pat nesnaudžia 
— sunyksta vieni, atsiranda kiti, ir taip kova nesibaigia.

PASTARAISIAIS dešimtmečiais išaugo nauja ken
kėjų armija, veikianti marksizmo-leninizmo vardu. 
Teorijoje jinai skelbia gražius šūkius, kalba apie ly
gybę, brolybę, laisvę, bet praktiniame gyvenime elgiasi 

priešingai. Į Lietuvą ši armija atėjo ne laisvės žibintu 
nešina, o vergovės. Prie jos prisijungė, kad ir nedideli, 
pačių lietuvių kenkėjų būriai. Jie visu ryškumu parodė 
naikinamąją savo galią, kai dešimtimis tūkstančių savo 
tautiečių gabeno sibirinėn mirtin. Kad tai darė rusiškie
ji kenkėjai, dar galime suprasti, bet kad prie to kenkė
jiško darbo prisidėjo ir kai kurie lietuviai, baisu net pa
galvoti. Kenkėjiškas jų uolumas buvo toks didelis, kad 
siuntė Sibiro mirtin net savo gimines. Jiems komunisti
nė teorija buvo svarbesnė už savąjį tautietį ir net pačią 
tautą. Vienas tokių buvo Antanas Sniečkus, savo laiku 
turėjęs nemažą galią Lietuvoje. Jeigu net jo motina, pa
sibaisėjusi kenkėjišku komunistų darbu, pasitrarfkė1 už
sienin ir ten mirė, galima suprasti tautos skausmą ken
kėjų replėse. Vėliau prie kenkėjų armijos prisidėjo va
dinamieji stribai, vykdantys žiaurų tautos naikinimo 
darbą. Ir jiems komunizmas buvo svarbesnis už tautą bei 
jos gerovę. Kompartiją jie iškėlė virš visko ir padarė ją 
legendinu Molochu, ryjančiu žmones. Tai bene pirmas 
tokio pobūdžio ir masto atvejis lietuvių tautos istorijoje.

TAUTA, kuri ginasi nuo kenkėjų, turi ne tik vidinę 
savo apsaugą bei gynybos sistemą, bet ir savo teis
mą. Kai tauta sukuria savo valstybę, savo kenkėjus 
apvaldo įprastiniais teismais, policija, kariuomene. Bet 

ir be jos tauta turi moralinį savo teismą, kuriame apkal
tina ir pasmerkia savo kenkėjus. Tai istorijos teismas, 
nuo kurio negali pabėgti nė vienas tautos kenkėjas. To
kio teismo susilauks ir sovietinio Lietuvos laikotarpio 
veikėjai-kenkėjai. Jame tauta apkaltins daugelį dabar
ties kenkėjų, kurie yra laikomi komunistiniais didvy
riais. Jame išryškės sibirinių trėmimų vykdytojai, gink
luoti tautiečių naikintojai, raudonieji karjeristai, ku
riems rūpi savoji gerovė, siekiama per tautos vergovę, 
savų laisvės kovotų persekiotojai, žmogaus teisių pažei
dėjai, tikinčiųjų prispaudėjai.. . Iškils būriai kenkėjų, 
kurie šiandieną didžiuojasi partinėmis savo privilegi
jomis ir džiaugiasi tautos kančia. Galimas dalykas, kad 
partinėje komunizmo sistemoje yra ir pozityvių tautie
čių, siekiančių tautai gerovės, bet jų nematyti, nes tai 
maži rateliai dideliame mechanizme. Kitose tautose, 
kaip Vengrijoje, Čekoslovakijoje, ir komunistų eilėse 
išryškėjo tautos gynėjai, Lietuvoje, deja, tebevyrauja 
siaurai partinis tonas — svarbiausia yra partijos gerovė, 
o ne tautos. Už tai tauta juos kaltina.

Pasaulio įvykiai
LIBANO TAUTINĖS VIENYBĖS PREMJERO R. KARAMIO VY
RIAUSYBEI pavyko sustabdyti milicijų susikirtimus Beirute. 
Iš miesto buvo išvežti sunkieji milicininkų ginklai, kontrolė per
duota kariuomenei, po penkių mėnesių vėl atidarytas Beiruto 
orauostis. Premjero R. Karamio vyriausybę remia Sirija. Neri
mo atnešė Beiruto gatvėse automobilių padangas pradėjusios 
deginti moterys, reikalaujančios grąžinti milicijų grupių pilie
tiniame kare pagrobtus vyrus ir vaikus. Tų dingusių asmenų yra 
keli tūkstančiai. Atrodo, jie buvo nužudyti. Izraelyje prie pabai
gos artėja rinkiminis parlamento vajus. Balsuotojai sprendimą 
turės padaryti liepos 23 d. Rinkimus turėtų laimėti S. Pereso 
vadovaujami darbiečiai, kuriuos dabar remia 44% apsispren

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimus paskelbus
Kanada susilaukė staigių par

lamento rinkimų rugsėjo 4 d. 
Karalienės Elzbietos apsilan
kymas trijose provincijose 
liepos 14-27 d.d. atidėtas rug
sėjo 24 — spalio 7 d.d. Jos su
tikimą gavo Britanijon savait
galio metu nuskridęs nauja- 
ministeris pirm. J. Turneris. 
Jis aiškina, kad skubių rinki
mų reikalauja kritiška ekono
minė Kanados būklė. Esą rei
kia gauti kanadiečių pritari
mą ir pasitikėjimą didelėms 
reformoms. Neoficialiai bet
gi į akis krinta paskutinieji 
Gallupo instituto paskelbti 
viešosios nuomonės tyrimo bir
želio 21-23 d.d. duomenys. Juo
se liberalų partija susilaukė 
49% apsisprendusių rėmėjų, 
konservatorių — 38%, NDP so
cialistų — 11%. Partijos popu
liarumą paprastai pakelia nau
jo vado rinkimai.

Susidaro įspūdis, kad šie duo
menys paskatino ministerį 
pirm. J. Turnerį ir jo patarė

jus nedelsiant skelbti parla
mento rinkimus, kol yra rimta 
galimybė juos laimėti. Šiek 
tiek vilties duoda birželio mė
nesį įvykęs nedarbo sumažėji
mas nuo 11,7% iki 11,2%. Iš tik
rųjų jis yra menkas — tik 98.000 
bedarbių rado darbus. Šiuo at
žvilgiu žymiai geresni reikalai 
yra JAV, kur tą mėnesį nedar
bas nukrito iki 7%, liudyda
mas spartesnį ekonomijos at
kutimą. Skaudžia rakštimi ta
po nuolatinis Kanados dolerio 
vertės dardėjimas pakalnėn, 
pasiekęs Kanados istorijoje 
neturėtą lygį liepos 11 d. Ta
da mūsiškis doleris tebuvo 
vertas 74,86 JAV centų. Pirmą 
kartą buvo peržengta 75 centų 
riba. Nepadėjo net ir Kanados 
banko pastangos supirkinėti 
kanadiškus dolerius užsieny
je, panaudojant JAV dolerių 
atsargas. Kanados biudžeto 
deficitas liepos mėnesį pa
siekė beveik $4 bilijonus. Di-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Torontiškio “Gintaro” ansamblio grupė, pasiruošusi skrydžiui Britanijon, kur dalyvaus tarptautiniame festi
valyje. Ji atstovaus Kanadai ir jos lietuviams. “Gintarui” vadovauja R. ir J. KARASIEJAI Nuotr. O. Burzdžiaus

Keturiasdešimt metų ir kas toliau? C*
Išeivijos keturiasdešimtmetis V. Vokietijos Anabergo svarstymuose

A. LEMBERG AS

Šiemet sukanka 40 metų, 
kai apie ketvirtis milijono bal- 
tiečių — lietuvių, latvių, es
tų iškeliavo į Vakarus, protes
tuodami prieš grąžinamą 
Maskvos jungą ir jieškodami 
pagalbos savo tautų laisvės 
bylai. Ką tie išeiviai per ke
turis dešimtmečius užsienyje 
nuveikė ir ką dar galėtų nu
veikti? Tokį klausimą nagri
nėjo Baltiečių krikščionių 
studentų sąjungos suvažiavi
mas Bonoje, Vakarų Vokieti
joje, gegužės 31 — birželio 3 
dienomis.

40 metų ir kas toliau? — 
skambėjo bendroji suvažia
vimo tema, kurią įvairiais 
požiūriais gvildeno būrelis 
paskaitininkų — V. Vokietijos 
estų, latvių, lietuvių kultū
ros bei visuomenės veikėjų. 
Per dvi dienas buvo išklausy
ta ir apsvarstyta 12 paskaitų, 
likusis laikas skirtas metiniam 
sąjungos suvažiavimui ir jos 
veiklos reikalams.

1944 m. egzodo problemų 
svarstymus surengė ir prave
dė Mainco universiteto socio
logijos dėstytojas Andrejs Urd- 
zė, užsienyje gimusios ir su
brendusios kartos atstovas. 
Perskaityti trys estų, keturi 
latvių ir penki lietuvių pra
nešimai vokiečių kalba. Svars
tyti mūsų išeivijos visuome
ninės sandaros ir raidos klau
simai praėjusių 40 metų patir
ties šviesoje su žvilgsniu į atei
tį.

Šimtmetinėje grėsmėje
Estas žurnalistas Olevas 

Ruubenas pabrėžė, kad neturi
me jokio pagrindo “švęsti” ko
kią nors išeivijos sukaktį šie
met, tačiau ir po 40 metų nega
lime susigyventi su tuo, kas 
vyksta mūsų tėvynėse — kolo
nijinis ūkinis išnaudojimas, 
demografinis ir kultūrinis ru
sinimas, plataus masto taut- 
žudystė. Baltijos kraštuose 
Rusija tęsia savo šimtmetinę 
užkariavimų politiką, nuosek
liai stengdamasi juos surusin
ti, kad galėtų toliau spausti 
Skandinavijos kraštus ir V. 
Europą. Kritiškai stebėdami 
pasaulio įvykius, matome Va
karų neryžtingumą, tačiau ir 
patys ne visas savo galimybes 
išnaudojame, teigė O. Ruube
nas.

Diskusijose pabrėžta, kad 

išeivija per daug nekritiškai 
linkusi pasiftliauti gražiais 
žodžiais, kurie Vakarų neįpa
reigoja. Per mažai rūpinamasi 
tikrąja padėtimi mūsų kraš
tuose, kaip ją pergyvena mū
sų žmonės. Šiapus lengva, bet 
ir neatsakinga erzinti paver
gėją tokiais veiksmais, kurie 
nepalengvina priespaudos, 
bet tik ją pasunkina. Vis dėl
to politikos niekada negalė
sime išvengti, nes tik dėl po
litinių priežasčių atsidūrė
me Vakaruose.

Užsieniuose atsidūrus
Šią mintį savo pranešime 

toliau vystė Lietuvių kultūros 
instituto narys dr. Kajetonas 
J. Čeginskas, priminęs istori
nes 1944 m. iškeliavimo sąly
gas. Tai buvo iš esmės gaiva
lingas, iš anksto neparengtas, 
ypatingos Baltijos kraštų pa
dėties ir užklupusių karo įvy
kių sukeltas masinis protestas 
prieš antrąją sovietinę okupa
ciją. Tokios apimties pasitrau
kimas, be ankstesnės bolševi
kų okupacijos skaudžių išgyve
nimų, veikiausiai būtų neįvy
kęs. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje tiktai baltiečiai iš 
savo patirties žinojo, kokį nau
ją pavojų pasauliui sudaro so
vietinis totalizmas. Prašyda
mi pagalbos prieš Sov. Sąjun
gą, mes drauge perspėjome Va
karus nepasikliauti savo są
jungininku, kurio tikrąjį veidą 
Vakarai daug vėliau pažino.

Pasitraukdami į Vakarus, o 
po karo atsisakydami sugrįžti 
į pavergtąją tėvynę, baltiečiai 
išeiviai išryškino savo poli
tinio protesto pobūdį. Nuo pat 
pirmosios pasitraukimo dienos 
jie buvo priklausomi nuo sve
timųjų paramos. Pranešėjas 
pabrėžė lietuvių dėkingumą 
vokiečiams, kad jie buvo pir
mieji padėję pabėgėliams. 
Jei anuomet vokiečiai būtų 
neįsileidę pabėgėlių, juos at
stūmę, tai vėliau ir Vakarų 
sąjungininkai nebūtų galėję 
parodyti jiems savo solidaru
mo.

Prieš 40 metų išėjome į pa
saulį, kaip estai, latviai, lie
tuviai, bet jau pakely patyrė
me, kad pasaulis mus laiko bal- 
tiečiais. Ir patys įsitikinom, 
kad dažnai mums geriau veikti 
bendru vardu, negu atskirai. 
Baltiečių tarpusavio priklau
somybės sąmonė labiau išryš
kėjo užsienyje ir šiandien ga

li praturtinti mūsų tautas tė
vynėje. Šioje srityje iki šiol 
dar ne viskas padaryta: reikia 
daugiau tarpusavio supratimo 
ir noro bendradarbiauti, sie
kiant bendrų tikslų.

Išeivija buvo, yra ir bus visų 
pirma gaivalinių, spontaniškų, 
visuomeninių jėgų reiškinys. 
Tai reiškia, kad niekada ne
reikia pervertinti organizaci
jų reikšmės. Bet kokia veiks
minga organizacinė forma tėra 
tiktai pagalbinė priemonė. Jos 
paskirtis — ne varžyti, bet rem
ti gaivalingą kūrybinę išeivi
jos veiklą, kuri kyla iš asme
ninio įsipareigojimo atsakin
gai atlikti patriotinę savo pa
reigą, teigė dr. Čeginskas.

Santykiai su tėvynėmis
Latvis ekonomistas dr. Kar

lis Abolinis savo pranešime 
nagrinėjo aštuntame dešimt
metyje susidariusias sąlygas 
santykiauti su kraštu. Tuome
tinė V. Vokietijos socialde
mokratų “Rytų politika” šiuo 
požiūriu buvo naudinga išei
viams. Geležinė uždanga buvo 
kiek pakelta. Susidarė gali
mybės abiejų pusių žmonėms 
susitikti. Latvių išeiviai, ypač 
jaunesnioji karta, ryšių gali
mybes išnaudojo ir paliko 
kraštui tam tikrą teigiamą 
įspūdį.

Vis dėlto tas dešimtmečio 
“atodrėkis” šiandien jau pra
eitis. Pranešėjo nuomone, ry
šių ir susitikimų galimybės 
vėl suvaržytos. Esą Maskva il
gesniam laikui dar labiau at
siskirs nuo pasaulio, užsida
rys, bus dar mažiau galimybių 
Rytų ir Vakarų ryšiams, o tuo 
pačiu ir išeivių bendradarbia
vimui su kraštu.

Savo spėjimą dr. Abolinis 
grindė tuo, kad politinę pra
ėjusio dešimtmečio raidą lė
mė ūkinės pasaulio konjunktū
ros veiksniai, kurie jau nebe
galioja naujų struktūrinių pa
sikeitimų būklėje. Galimas da
lykas, kad veikiai daugiau ga
limybių santykiams su kraštu 
teiks ne tiek Rytų ir Vakarų 
ūkio politikos santykiai, kiek 
nuo valstybės atskirta religi
jos sritis, teigė paskaitinin
kas.

Klausytojų nuomonės
Diskusijose buvo reiškiama 

abejonė, ar iš tikrųjų dabarti
nės santykiavimo galimybės to
kios suvaržytos, kad jau reikė- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

dusių balsuotojų, o premjero 
J. Šamiro koalicinę grupę — 
tik 28%. Aštri kova tarp abie
jų vadų įvyko televizijos deba
tuose. Š. Peresas apkaltino J. 
Šamirą sunaikinimu taikos 
pastangų su Jordanija, atneštu 
vakarinės Jordano pakrantės 
prisijungimo prie Izraelio. J. 
Samiras teisinosi, kad tokia po
litika sustabdė palestiniečių 
valstybės įsteigimą toje Izrae
lio okupuotoje srityje. Proble
mą J. Šamirui sudaro net 400% 
pasiekusi infliacija. Š. Pere
sas metė aštrų kaltinimą, kad 
infliaciją atnešė didžiulė $9 
bilijonų vertės suma, išmesta 
karo veiksmams Libane ir “vi
lų statymui” 1967 m. kare Izrae
lio užimtose teritorijose. Tele
vizijos debatuose abu vadai 
stengėsi laimėti neapsispren- 
dusius rinkėjus, kurių yra apie 
30%. Didžiąją jų dalį sudaro 
J. Šamiro šalininkai, nusivylę 
infliacija, invazija Libanan.

Streikai Britanijoje
Beveik visus Britanijos uos

tus uždarė laivų pakrovėjų ir 
iškrovėjų unijos streikas, pra
dėtas dėl unijai nepriklausan
čių darbininkų iš vieno laivo 
iškrautos geležies rūdos. Iš tik
rųjų savo streiku uostų unija 
remia jau seniai streikuojan
čius angliakasius, o jai talkina 
ir geležinkelio tarnautojų uni
jos. Dėl streiko buvo sustabdy
tas gaminių įvežimas Britani
jon ir jų išvežimas laivais. Net 
didžiuosius ekskursijų laivus 
“Queen Elizabeth II” ir “Can
berra” teko nukreipti į Pran
cūzijos uostus, kur jie dabar iš
leidžia ir priima keleivius. 
Premjerė M. Thatcher strei
kuotojams nėra linkusi daryti 
nuolaidų, bet jos kietai linijai 
nepritaria dalis konservatorių 
partijos parlamentarų, sie
kiančių jos atsistatydinimo.

Teismas Varšuvoje
Karinis tribunolas Varšu

voje pradėjo teisti keturis “So
lidarumo” unijos steigėjus — 
A. Michniką, J. Kuroną, H. Wu- 
jecą ir Z. Ramošewskį. Jie kal
tinami bandymu jėga nuversti 
komunistinę vyriausybę. Kalti
namieji buvo suimti paskelbus 
karo stovį. Karinis režimas 
juos norėjo paleisti, jeigu su
tiktų priimti tremtį, viešai 
pasmerkti ligšiolinę savo veik
lą. Jie betgi pareikalavo teis
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Lemiantis apsisprendimas
Vydūnas ir jo veikalas “Septyni šimtai metų”

mo savo nekaltumui įrodyti. 
Teismas yra uždaras, salėn net
gi nebuvo įsileistas L. Walen- 
sa, kurį prie teismo rūmų suti
ko didoka lenkų minia, plati
nanti atsišaukimus, kad šiuo 
teismu yra pažeidžiamos žmo
gaus teisės.

Priėmė partijon
Devyniasdešimt ketvirtojo 

gimtadienio proga sovietų 
kompartijon vėl buvo priimtas 
žymusis J. Stalino talkininkas 
V. Molotovas, 1939 m. pasira
šęs sutartį su J. Ribbentropu. 
V. Molotovo politinę karjerą 
1957 m. užbaigė nesėkmingas 
bandymas su G. Malenkovu ir 
L. Kaganovičium nuversti N. 
Chruščiovą. Jis tada prarado 
visas turėtas pareigas, buvo 
pašalintas iš kompartijos ir 
1961 m. dingo iš viešo gyveni
mo. Pasirodo, tas 94 m. amžiaus 
senis tebėra gyvas. Net ir pa
šalintas iš kompartijos kasmet 
atsiųsdavo nario mokestį, o š. 
m. kovo 9 d. susilaukė bausmės 
dovanojimo, vėl buvo priimtas 
partijon.

Atšaukė draudimą
V. Europos unijos taryba 

atšaukė karo pabaigoje V. Vo
kietijai užkrautą draudimą ga
mintis tolimų skrydžių bombo
nešius ir raketas. Atšaukimas 
suerzino Kremliaus vadus. So
vietų Sąjungos ambasadorius 
V. Sejenovas bandė įteikti pro
testo notą V. Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriui J. Ruh- 
fui, bet susilaukė atsakymo, 
kad tai yra grynai pačios V. 
Vokietijos vidaus reikalas. Į 
V. Sejonovo grasinimą, kad So
vietų Sąjunga į strateginius V. 
Vokietijos ginklus reaguos ati
tinkamomis priemonėmis, J. 
Ruhfas atsakė, kad tų ginklų 
gamyba šiuo metu nėra planuo
jama. Sovietinių protesto no
tų susilaukė Potsdamo konfe
rencijoje dalyvavusios JA 
Valstybės, Prancūzija ir Bri
tanija bei V. Europos unijos 
tarybai priklausančios kitos 
valstybės. Taryba dabar netu
ri didesnės galios, nes ją pa
keitė Atlanto Sąjunga. Tačiau 
ją vėl bando išjudinti Pranęū- 
zija, norinti sustiprinti V. Eu
ropos saugumą. Draudimo at
šaukimu panaikinamas pasku
tinis suvaržymas V. Vokieti
jai ginklavimosi reikaluose.
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Kovojant su alkoholiu
Norint laimėti, reikia pagalbos, kuri nesunkiai randama

Keturiasdešimt metų ir kas toliau?

1935 m. du amerikiečiai pa
stebėjo, kad alkoholis suardė 
jų gyvenimą. Jie žinojo, kad 
mirs, jeigu nenustos gerti. No
rėjo nustoti, bet negalėjo be 
kitą pagalbos.

Jų šeimos, draugai ir gydy
tojai negalėjo padėti. Grasi
no, bandė visokius vaistus ir 
gydymo metodus, bet niekas 
negalėjo sustabdyti jų girta
vimo. Stipri valia taip pat ne
bepadėjo. Nuoširdūs pažadai 
sau ir kitiems vėl ir vėl buvo 
sulaužyti vis dėl to pirmo stik
liuko.

Abiejų diagnozė buvo vieno
da — beviltiški alkoholikai. 
Jie_ matė savo beviltiškumą, 
bet buvo bejėgiai jį nugalėti.

Kartą atsitiktinai jiedu su
sitiko ir pradėjo dalintis sa
vo pergyvenimais bei kentėji
mais nuo alkoholio. Pastebėjo, 
kad geriau suprato vienas ki
to problemas, negu jų šeimos, 
draugai ir gydytojai. Tas pa
sidalinimas ir supratimas įga
lino atsisakyti pirmo stikliu
ko, kuris visada nuveda į pa
sigėrimą.

Pamažu nauja jų stiprybė 
atstatė viltį ir nutiesė kelius 
išsigelbėjiman. Jiedu ėmė 
skleisti ir dalintis savo per
gyvenimais su kitais tebeser
gančiais alkoholikais.

Alkoholizmas reiškiasi vi
sokiomis formomis, kartais ap
gauliomis. Esi alkoholikas ar 
ne, apsprendžia ne tai, kur 
geri, kada pradėjai, kaip ilgai 
geri, ką geri ar net kiek? Pa
grindinis dalykas yra šis: “Ką 
tau alkoholis padarė?” Jeigu 
jis pakeitė tavo santykius su 
šeima, draugais, darbdaviais; 
jeigu jis diktuoja laiko pra
leidimą; jeigu jis palietė ta
vo sveikatą: jeigu jis veikia 
tavo protavimą ir drumsčia 
dvasinę ramybę; jeigu jis ver
čia sukaupti visas jėgas, — tu
ri alkoholio problemą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tėl. 533-7954

JfarnttureJŽtė.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
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Daug krizių ateina senatvės 
metuose ir beveik visose ko 
nors netenkam. Vaikai užauga 
ir palieka namus — reikia 
kraustytis į mažesnį butą. 
Mažiau draugų. Turime eiti į 
pensiją. Sveikata ir gabumai 
susilpnėja. Ateina skyrybos 
arba mirtis nusineša gyveni
mo draugą ar draugę.

Kartais pasikeitimai pablo
gina gyvenimo sąlygas. Gal iš
gerti porą bonkų alaus vaka
rienės metu buvo tik papras
tas malonumas, o dabar pasi
darė nebesulaukiama atsipa
laidavimo paguoda nuo kas
dieninių rūpesčių. Ir vienos 
taurelės nebeužtenka — rei
kia 2, 3 ar daugiau.

Pas kai kuriuos alkoholiz
mas įsigali po didelių gyve
nimo krizių arba sunkių per
gyvenimų. Tada staiga alko
holis užpildo paliktą emoci
nę tuštumą.

Kai kurie kenčia ilgus me
tus, susilaikydami nuo alko
holio, ir šiaip taip daugelį 
metų kenčia, kol kūnas nebe
gali išlaikyti įnirtingos alko
holio atakos.

Lemiamasis alkoholiko po
sūkis ateina tada, kai pagaliau 
ryžtasi pažiūrėti atvirai į pro
blemą ir savanoriškai ką nors 
daryti. Prašyti pagalbos yra 
svarbiausias dalykas, kurio 
niekas kitas negali atlikti. 
Bet kartą sprendimas padary
tas “Alcoholics Anonymous” 
organizacija tiesia jam savo 
ranką. Visokių amžių “AA” 
vyrai ir moterys žiūri į savo 
alkoholizmą kaip ligą ir tuo 
būdu atsiveria pagalbai, pa
sveikimui, grįžimui į normalų 
gyvenimą. Mes padedame vie
nas kitam ir stengiamės sekti 
siūlomą pasveikimo programą.

Nebesijausdami, kad jų gy
venimas be vilties ir be tiks
lo, vyrai ir moterys, atėję į 
“AA”, pareiškia: “Dabar lai
kas pradėti gyventi”.

Vienas 71 metų narys, išbu
vęs 11 metų “AA” organizaci
joje, pareiškė: “Šie paskuti
niai metai, be jokios abejonės, 
buvo geriausi visame mano gy
venime”.

“Alcoholics Anonymous” lie
tuvių grupės susirinkimai To
ronte vyksta kiekvieną penkta
dienį, 7.30 v.v., Išganytojo pa
rapijos salėje (Bloor ir Indian 
Rd. kampas).

Deimantė

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tų kalbėti apie naują tarpsnį. 
Žmonės tebekeliauja abiem 
kryptim. Kai kurios knygų siun
tos praeina ir pasiekia adresa
tus. Mėginimai reformuoti Ry
tų Europos kraštų ūkį, ypač 
Vengrijoje, kur pastebimos 
aiškios pastangos grįžti prie 
privataus ūkininkavimo, galė
tų paveikti ir Sov. Sąjungos 
vidaus raidą, atverti naujas 
angas. Baltijos valstybių vaid
muo pasilieka ir toliau labai 
svarbus. Jų laimėjimai nepri
klausomybės metais šiandien 
gali būti laikomi sektinu ūki
nio augimo pavyzdžiu.

Kultūra ir politika
Jaunas latvis sociologas Mar- 

tinš Būmanis (g. 1951) įdomiai 
aptarė savosios išeivijos kul
tūrinio gyvenimo raidą per 
praėjusius 40 metų. Jo nuomo
ne, neabejotina politinė išei
vijos kilmė sukliudė jai sėk
mingai atlikti kutūrinį savo 
vaidmenį, kuris kyla iš jos tie
sioginio sąlyčio su gyvenamų
jų kraštų kultūra. Tuojau po 
karo stovyklose susitelkusi 
latvių bendruomenė, užsida
riusi savyje, laukdama grįži
mo į laisvą tėvynę, kūrė repre
zentacinę kultūrą. Kai grįži
mo viltys sužlugo ir emigra
cija išsklaidė išeivius po pa
saulį, atsineštinė kultūra bu
vo dar mažiau kūrybiškai puo
selėjama, tiktai kartojama, 
kad išsilaikytų. Vėliau atsi
radusios ryšių su kraštu ga
limybės nebuvo, Būnianio nuo
mone, išnaudotos. Išeivija ne
galėjo ir nenorėjo būti suso- 
vietintos Latvijos kultūros 
atstove užsienyje, nors jai pa
vergtame krašte vyraujantis 
socialistinio realizmo stilius 
buvo iš tikrųjų artimesnis, ne
gu Vakarų daugialytės kultū
ros įvairovė. Atsisakydama 
užsienyje skleisti susovietin- 
tą latvių kultūrą, išeivija tu
rėjo nurodyti jos trūkumus. 
Tik tada jos laikysena būtų 
buvusi suprantama ir pagrįs
ta, bet to ji nepadarė.

Kultūrinis nepajėgumas
Kultūrinių išeivijos pastan

gų nesėkmė dar labiau išryš
kėjo jos nepajėgume vesti kū
rybinį dialogą su tarptautine 
gyvenamosios aplinkos kultū
ra. Išeivija buvo per daug su
sirūpinusi savimi, savo išli
kimu, pergyvendama nuolati
nį praradimo skausmą. Pa
skendusi tautiniame praėju
sio amžiaus romantizme, savo 
kūryba nepajėgė išsikovoti 
tarptautinio pripažinimo. Jei 
kur ir padarytas koks nors 
rimtas indėlis į tarptautinę 
kultūrą, tai ne išeivijos var
du. Ir tuo savo tautai nepasi
tarnauta.

Šiandien latviai Latvijoje 
iš savo vertimų esą daug dau
giau sužino apie Vakarus, ne
gu iš latvių išeivių raštų, ku
riuose daugių daugiausia atsi
spindi išeivių pergyvenimai 
ir svajonės, bet ne alternaty
vos esamai tikrovei. Jeigu iš
eivija nori išlikti ištikima sa
vo pirmykščiam siekiui grįžti į 
savo tautą, turi ištaisyti savo 
klaidas, kurias daro užsienyje. 
Ji turi suvokti savo politinių 
tikslų prasmę su gyvenimu ei
nančioje kultūros kūryboje, 
laisvoje nuo nostalgijos.

Man regis, tokią išvadą pasi
darė klausytojai, susipažinę 
su daug platesne apžvalga, ku
rios tik dalį autorius paskaitė.

Fizikas apie kultūrą
Grynai teorinio pobūdžio 

paskaitą pateikė fizikas Mar
tas Laanemae, Kanadoje gi
męs estas, šiuo metu dirbąs 
mokslinį tyrimo darbą V. Vo
kietijoje. “Ar visi žmonės bal- 
tiečiai?” — intriguojančiai 
skambėjo jo paskaitos tema. 
Iš tikrųjų autorius pateikė 
mokslišką modelį “kultūros 
kūnų” augimui matuoti, pa
gerbdamas savo profesorių, 
inžinerijos mokslų daktarą 
Valterį Randą. Reikėtų tik
tai palinkėti autoriui, kad 
teorinis jo modelis rastų prak
tišką pritaikymą išeivijos 
problemų sprendime. Jauno 
mokslininko noras savo žinias 
pritaikyti mūsų gyvenimui 
maloniai nuteikė.

Kitos Anabergo svarstymų 
temos buvo mažiau ambicin
gos, ribojosi konkrečiomis 
kultūrinio ir dvasinio gyve
nimo apraiškomis išeivijoje, 
padėjo susidaryti esamos pa
dėties vaizdą.

Kultūrinės institucijos
Bibliotekininkas Artūras 

Hermanas — Lietuvių kultūros 
instituto narys ir Baltiečių 
krikščionių studentų sąjungos 
literatūros būrelio vedėjas 
papasakojo apie šių dviejų 
institucijų veiklą, kuriose at
sispindi įvykęs išeivijos kar
tų pasikeitimas. Šiais dviem 
pavyzdžiais pranešėjas pavaiz
davo lietuviškosios kultūros 
gajumą užsienyje, norą išeiti 
iš “egzilinio geto”. Literatū
ros būrelis mažiau domisi iš
eivijos autorių kūryba. Mėgi
nama palaikyti atviro pokal
bio ryšius su Lietuvoje gyve
nančiais rašytojais. Kai kas 
toje srityje nuveikta. Kitais 
metais galvojama surengti bū
relio narių ekskursiją Lietu
von.

V. Vokietijoje nuo 1981 m. 
veikia Lietuvių kultūros in
stitutas, kuriam vadovauja 
mokyt. Vincas Bartusevičius. 
Atkakliai siekiama užsibrėž
to tiksįo — turėti pajėgią ir 
savo pavadinimo vertą mokslo 
įstaigą. Padaryta graži pra
džia: rengiami moksliniai su
sitikimai, į kuriuos pamažu 
įsijungia ir vokiečiai; leidžia
ma mažųjų raštų serija lietu
vių ir vokiečių kalbomis; su
daryta archyvo užuomazga; 
LKI biblioteka jau įtraukta į 
Heidelbergo universiteto bib 
liotekų tinklą. Tikimasi atei
tyje turėti ir savo išlaikomą 
personalą.

Papildydamas pranešimą, 
dr. Čeginskai paminėjo kitus 
du pavyzdžius, liudijančius 
mūsų išeivijos kultūrinių pa
stangų tęstinumą: tai — Vasa
rio 16 gimnazija, kuriai šiuo 
metu gabiai vadovauja jos abi
turientas dir. Andrius Šmitas, 
ir Europos lietuviškųjų studi
jų savaitės, prasidėjusios 
1954 m.

Jei apie daugelį išeivijos 
kultūros įstaigų reikia su A. 
Hermanu tarti, kad jos neįsten
gia iš esmės praturtinti tau
tinės kultūros, tai yra ir ma
lonių išimčių. Antai vien tik 
Romoje veikiančios įstaigos — 
Popiežiškoji šv. Kazimiero ko
legija ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademija — iki šiol la
bai apčiuopiamai ir svariai 
prisidėjo, stiįirthdamos Lietu
voje slopinamą katalikų kultū
rą.

Latvių švietimas
Med. dr. Andris Kadegis kal

bėjo apie latvių švietimo įstai
gas išeivijoje. Jis pažymėjo, 
jog ateinančiais metais latvių 
gimnazija Miunsteryje iškil
mingai paminės savo gyvavimo 
keturiasdešimtmetį. Sukakties 
proga bus išleista atmintinė 
knyga ir surengta paroda. Lat
vių gimnaziją iki šiol jau yra 
baigę apie 800 mokinių. Šiuo 
metu prie gimnazijos Miunste
ryje rengiamasi pastatyti Lat
vių kultūros centro rūmus, 
kurių statybos sąmata siekia 
6,6 milijono vok. markių. Tam 
reikalui jau surinkta per mili
joną markių. Tikimasi gauti 
paramos iš V. Vokietijos įstai
gų. Prie gimnazijos šiuo metu 
jau veikia būsimo kultūros 
centro užuomazgos: žymių lat
vių išeivių rašytojų muzieji
niai rinkiniai ir gana didelis 
archyvas, kurį tvarku dr. A. 
Rudzitė.

Lietuvių švietimas
Vasario 16 gimnazijos direk

torius Andrius Šmitas labai su
glaustai apžvelgė lietuvių išei
vijos švietimo įstaigų istoriją, 
pateikdamas įvairių statisti
kos duomenų. Plačiau nušvie
tė dabartinius Vasario 16 gim
nazijos reikalus. Rengiamasi 
statyti 50 vietų berniukų bend
rabutį, kurio statyba užtruktų 
dvejus metus ii kainuotų apie 
3,5 milijonų markių. Tada esa
mos patalpos pilyje galėtų bū
ti perduotos Lietuvių kultūros 
institutui, kuris galėtų atlik
ti panašų vaidmenį, kaip pla
nuojamas latvių kultūros cent
ras.

Evangelikai ir katalikai
Paskutinę Anabergo svars

tymų dalį sudarė keturios ap
žvalgos apie dvasinį išeivių 
gyvenimą.

Apie estų evangelikų liute
ronų reikalus kalbėjo pasto
rius Toomas Poldas. Estijos 
evangelikų liuteronų bendri
jai užsienyje vadovauja Šve
dijoje gyvenantis arkivysku
pas K. Veemas. Visame pasau
lyje ji turi apie 56.000 narių. 
Jai priklauso 58 iš 65 bendruo
menių. Generalinis sinodas 
sprendžia savo reikalus susi
rašinėjimo būdu. Daug nuveik

ta religinės spaudos leidimo 
ir platinimo srityje. Estų iš
eivių bendrija priklauso Pa
saulio evangelikų liuteronų 
sąjungai ir veikliai joje reiš
kiasi. Pastaruoju metu palai
komi ryšiai su ev. liuteronų 
bendrija Estijoje. Lietuvių 
evangelikų liuteronų veiklą 
išeivijoje apžvelgė mokyto
jas Ričardas Baliulis, pateik
damas pluoštą žinių iš istori
jos, netolimos praeities ir da
barties. Šiuo metu V. Vokieti
joje yra apie 11.000 lietuvių 
evangelikų, kuriuos aptarnau
ja 5 pastoriai. 28 vietovėse 
vyksta lietuviškos pamaldos.

Apie šiandieninį evangeli
kų liuteronų gyvenimą Lietu
voje žiniomis pasidalijo ką 
tik iš kelionės sugrįžęs sen
joras kun. Juozas Urdzė, ap
lankęs vyskupą J. Kalvaną ir 
Biržų parapiją.

Dir. Šmitas antrame prane
šime supažindino suvažiavimo 
dalyvius su lietuvių katalikų 
gyvenimu užsienyje, iškelda
mas parapijų, vienuolijų, spau
dos, periodinių renginių reikš
mę. Pažymėjo naujų kunigiš
kų pašaukimų stoką. Lietuvių 
katalikų sielovada V. Vokieti
joje jungia apie 4.500 asmenų.

Baigminis pranešimas
Paskutinį pranešimą apie 

religinį latvių išeivių gyveni
mą padarė pastorius Paulius 
Urdzė. Jis per daug nesigili
no į konkrečius sielovados 
reikalus, kuriuos šiuo metu 
V. Vokietijoje aprūpina 7 lat
viai pastoriai, bet nagrinėjo 
tikinčiųjų Bendrijos ir dvasi
nio gyvenimo sąveiką, kaip 
formos ir turinio santykius. 
Tai| buvo pakilus, gerai išmąs
tytas ir vaizdingai atliktas 
mąstymas, kuriuo pasibaigė 
intensyvūs dviejų dienų svars
tymai. Rengėjai ketina visus 
pranešimus išleisti atskiru 
leidiniu.

Pagrindinės atramos
Svarstymuose daug vietos 

užėmė kultūros ir religijos 
reikalai. Tai ne tik todėl, kad 
šios sritys labai rūpi suvažia
vimo rengėjams — Baltiečių 
krikščionių studentų sąjungai, 
bet ir dėl šių sričių ypatingos 
reikšmės išeivijos gyvenime.

Kūrybiniais savo laimėji
mais kultūros ir dvasios gyve
nimo srityse išeivija gali veiks
mingai reikštis ir atlikti isto
rinę savo paskirtį: išlaikyti 
savo atsineštines vertybes, 
jas skleisti pasaulyje, garsin
ti savo kilmės kraštų vardą ir 
neleisti užmiršti jų laisvės 
reikalo.

Religinė ir bendruomeninė 
veikla padeda išeiviams įveik
ti išsisklaidymo pavojus. Bal
tiečių sąmoningumas ir sude
rintos pastangos įvairiuose 
kraštuose padaro juos apčiuo
piama jėga, veikiančią viešą
ją pasaulio nuomonę, palan
kią Baltijos tautų laisvės sie
kimams.

40 metų, ir kas toliau? Į šį 
klausimą tiesioginio atsakymo 
Anabergo svarstymuose nebu
vo. Bet čia buvo paridentas 
akmenėlis į išeivijos daržą. 
Jei šie svarstymai pažadintų 
daugiau panašių studijų, ga- 
limao dalykas, ir atsakymas 
išryškėtų.

Šias eilutes rašančiam at
rodo, kad 1944 m. tautinio pro
testo nešėjai pasaulyje atliko 
daug reikšmingų darbų, nors 
savo galutinio tikslo — pama
tyti laisvas Baltijos valstybes 
iki šiol neišvydo. Tačiau ke
turiasdešimtmečio pastangų 
poveikis, reikia manyti, bus 
jaučiamas dar ir ateinančio 
XXI-jo šimtmečio pradžioje.

AfA 
POVILUI RAUDŽIUI

mirus, 
jo žmoną ELENĄ, sūnus — KĘSTUTĮ ir ALGĮ nuošir
džiai užjaučiame -

Marytė ir Vacys Vaitkai

————---------------------------------------
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos 

valdybos narį KĘSTUTĮ RAUDĮ, 

jo MYLIMAM TĖVUI 
mirus, giliai užjaučiame.

Mielas Kęstuti, kartu liūdime ir su visais Tavo Tėvelio 
mylimaisiais, artimaisiais ir draugais.

KLŽS-gos valdyba

AfA
MARIJAI JUOZAPAVIČIENEI

iškeliavus į amžinybę,
reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ANTANUI
JUOZAPAVIČIUI, MARIJOS seserims ir kitiems 

giminėms-
O. K. Poderiai V. Bružas
L. Griškonienė J. B. Stankų šeima

AfA 
POVILUI RAUDŽIUI

mirus, 
skausmo prislėgtus žmoną ELENĄ, sūnus KĘSTUTĮ 
ir ALGĮ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Marija Graužinytė
Rūta ir Vytautas Graužinis 

su šeima
Sofija ir Juozas Graužinis

Mūsų mielus ELENUTĘ, KĘSTUTĮ ir ALGĮ 
jų brangiam Vyrui ir Tėvui

AfA
POVILUI RAUDŽIUI

iškeliavus amžinybėn nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime— /

Danguolė ir Petras, Ramunė ir Zigmas, 
Edis, Colleen ir Šarūnas,
Cynthia ir Viktoras Griganavičiai

PADĖKA 
AfA 

VINCUI SKARŽINSKUI 
mirus,

nuoširdžiai dėkoju Sault Ste. Marie, Ontario, lietuvių kolonijai, 
pagerbusiai velionį gausiu dalyvavimu ir aukomis labdarai.

O. Balsienė, visų giminių vardu

/ ■ : ' • ' ■"

PADĖKA
1984 m. gegužės 30 d. mirus mylimai žmonai

a.a. MARION JUOZAPAVIČIENEI
nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užjautėte mane skaudžioje 
valandoje.

Lieku giliai dėkingas karsto nešėjams. Ypač nuoširdus 
ačiū p.p. Šleiniams už prižiūrėjimą velionies, kol aš grįžau 
iš Lietuvos. Už tai esu nepamirštamai dėkingas.

Ačiū draugams ir pažįstamiems už velionies lankymą 
laidotuvių namuose, užprašytas šv. Mišias, gėles, pareikš
tas užuojautas žodžiu, kortelėmis, laiškais. Ačiū visiems 
palydėjusiems velionę įamžino poilsio vietą.

Su nuoširdžiu dėkingumu visiems -
Liūdintis vyras Antanas Juozapavičius

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 į 

Namų telefonas 278-4529

OnaiJlan SUt fHcmorials Iflj.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

KAZLAUSKAS
V, AtBma 
J^^j4 4 i .•« 11»»7

1



Sibirinių trėmimų pamaldose Otavoje 1984. VI.6 dalyvavę pareigūnai. Iš kairės: lietuvių katalikų misijos kape
lionas kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS, senatorius dr. S. HAIDASZ, estų ev. kun. U. PETERSOO. Pamaldose daly
vavo estai, latviai, lietuviai, ukrainiečiai. Pamokslų anglų k. pasakė kun. dr. V. Skilandžiūnas Nuotr. J. V. Danio

Lietuviai lenkų atsiminimuose
Liudas Gira buvęs ir lenkų apmokamas informatorius

Kiek yra lietuvių Amerikoje?
L. BALSYS

JAV gyventojų surašymo 
įstaigos sudaromos gyvento
jų statistikos yra įdomios ir 
vertingos, jei įmanoma gauti 
jas kartu su surašymo anketų 
pavyzdžiais. Jas paanalizavus, 
galima padaryti tinkamas iš
vadas, liečiančias lietuvių 
išeivijos nutautėjimo eigą 
JAV-ėse, o tuo pačiu ir viso
je lietuvių išeivijoje.

“Draugas” 1983 m. liepos 5 
d. nr. išspausdino Jono Kava
liūno (JAV gyventojų surašy
mo įstaigos tarnautojo) straips
nį “Kiek lietuvių JAV?” Ten 
pateikti vien statistiniai 1980 
m. surašymo duomenys apie 
lietuvius pagal tautybę dviem 
grupėm, būtent “vien lietuvių 
kilmės”, “lietuvių ir kitos kil
mės (t.y. mišrios)”. Autoriaus 
komentarai ir ankstyvesnių tos 
įstaigos surašymų aiškinimai 
kelia abejonių dėl kai kurių 
svaresnių duomenų patikimu
mo, charakteristikos ir iš
vadų.

Straipsnyje kalbama apie 
Lietuvoje gimusius, apie ant
ros ir trečios kartos amerikie
čius, apie pirmos kartos Ame
rikos lietuvius. Kas jie tokie? 
Kur sutampa ir kur skiriasi 
surašymo įstaigos ir autoriaus 
terminologija? Gal autoriaus 
anglų kalba paruoštas tekstas 
kai kur netiksliai lietuvių 
kalbon išverstas ir sutrumpin
tas?

Pavykus surasti Kanadoje 
keletą kitų metų tos pačios 
JAV įstaigos statistinius duo
menis, išskyrus 1980 m. sura
šymo, kurio duomenimis re
miasi, kaip paskelbta J. Ka
valiūno straipsnyje, savaime 
peršasi šios pastabos.

Lietuvių skaičius
1. Straipsnyje skelbiama, 

kad 1960 m. JAV-ėse buvo 
403.000 Lietuvoje gimusių, o 
tokių 1970 m. tebuvę 76.000, 
nes, anot Kavaliūno, “dauge
lis ankstyvosios lietuvių emi
gracijos narių buvo išmirę”. 
Negi dešimties metų laikotar
pyje išmirė 327.000 į JAV at
vykusios ankstyvosios lietu
vių emigracijos? Bet tokio skai
čiaus visa mūsų imigracija į 
JAV gal siekė per pastaruo
sius 90 metų, t.y. nuo 1894 m. 
O 1970 m., pagal straipsnį, nei 
iš šio nei iš to iš tų 1960 m. ir 
1970 m. statistinių duomenų at
siranda 255.000 pirmosios kar
tos Amerikos lietuvių.

2. Iš tikrųjų 1960 m. iš tų ta
riamai pagal surašymą 403.000 
Lietuvoje gimusių amerikie
čių tik apie 121.000 buvo gimę 
Lietuvoje, o likusieji 282.000 
buvo gimę JAV-ėse iš tėvų, ku
rių nors vienas buvo gimęs Lie
tuvoje. Panašiai su 1970 m. duo
menimis. Tais metais surašyta 
331.000 Lietuvoje gimusių. Šia
me skaičiuje 76.000 buvo iš tik
rųjų gimę Lietuvoje, o likusie
ji 255.000 jau gimė JAV-ėse iš 
tėvų, kurių bent vienas buvo 
gimęs Lietuvoje.

Štai čia tie 255.000 ameri
kiečių, gimę JAV-ėse iš tėvų, 
kurių nors vienas buvo gimęs 
Lietuvoje, pavirsta J. Kava
liūno straipsnyje minimais 
pirmos fcartos Amerikos lietu
viais, nors surašymo įstaiga 
juos vadina antros kartos ame
rikiečiais, kurie gimė iš tėvų 
(nebūtinai lietuvių, L.B.), gi
musių Lietuvoje.

3. Tad pagal čia išryškintus 
duomenis, 1960-1970 m. dešimt
mečio laikotarpyje Lietuvoje 
gimusių skaičius sumažėjo ne 
327.000 ankstyvosios lietuvių 

emigracijos, bet 121.000 mi
nus 76.000, t.y. 45.000 Lietuvo
je gimusių. O jau JAV-ėse gi
musieji iš tėvų, kurių nors vie
nas buvo gimęs Lietuvoje, su
mažėjo 27.000 (282.000 minus 
255.000).

J. Kavaliūnas savo straips
nyje pažymi, kad 1980 m. su
rašymo duomenimis “nėra 
įmanoma daryti gerų palygi
nimų su 1970 m. ar ankstyves
nių surašymų duomenimis”. 
Tai tik iš dalies teisinga pa
staba.

Į šios rūšies analizę vertė
jo įjungti kitą 1970 m. surašy
mą, kuris nustatė kai kurių 
tautybių skaičių pagal moti
nos kalbą — “nativity”, paskirs
tant jas net į amžiaus grupes, 
ir 1972 m. kovo mėn. atliktą 
surąšymą, kuris nustatė kai 
kurių tautybių skaičių pagal 
kilmę (“origin” ir “descent”).

Neteko surasti tuose dvie
juose gyventojų surašymuose 
duomenų apie lietuvius. Gal 
jie ir nebuvo surašomi. Tačiau 
naudojantis pastarųjų surašy
mų kitų tautybių duomenimis, 
bus bandoma atskleisti atitin
kamą lietuvių padėtį JAV-ėse.

Negali būti jokios abejonės, 
kad tarp Lietuvoje gimusių 
emigrantų buvo nemažas nuo
šimtis kitataučių. Atsižvel
giant į tai ir į laipsnį, kuriuo 
mūsų senoji stambi (1894-1918) 
apie ketvirtį milijono siekusi 
imigracija turėjo pradėti skir
tis su šiuo pasauliu, sekantie
ji skaičiai atrodo gana patei
sinami.

1960 m. iš 121.000 Lietuvo
je (1939 m. ribose) gimusių, gal 
apie 91.000 buvo lietuvių kil
mės, o 1970 m', tokių greičiau
siai tebuvo mažiau negu 60.- 
000. Skaičiuojant, kad JAV-ėse 
1970 m. dar buvo apie 14.000 
lietuvių jau vyresnių negu 
70 m. amžiaus (likučiai atvy
kusių prieš I D. karą), 12.000 
imigravusių tarp abiejų pasau
linių karų ir 33.000 — po II D. 
karo, gautume 1970 m. apie 59.- 
000 lietuvių kilmės imigrantų.

Pirmos JAV-se gimusios lie
tuvių kartos 1960 m. gal buvo 
apie 250.000, prileidžiant, kad 
nuo kiekvieno imigravusio lie
tuvio, kurie kūrė tik grynai 
lietuviškas šeimas, išliko gy
vi vidutiniškai bent vienas 
įpėdinis. O 1970 m. — apie 235.- 
000, skaitant kad mirimai vir
šijo tos kartos prieauglį.

Tais skaičiais remiantis, 
galima prileisti, kad 1979 m. 
JAV-ėse buvo 65.000 lietuvių, 
gimusių ne JAV-ėse (59.000 gi
mę Lietuvoje ir apie 6.000 Ru
sijoje, Lenkijoje, Vokietijo
je ir kitur), ir apie 265.000 lie
tuvių, gimusių jau JAV-ėse 
(235.000 pirmos kartos ir 30.000 
antros kartos), kurių motinos 
kalba buvo lietuvių. Skaičiuo
jant, kad apie trys ketvirčiai 
pirmos JAV-ėse gimusios kar
tos vedė kitatautes/čius ir su
kūrė gyvas išlikusias dvivai- 
kes šeimas, rastųsi dar apie 
430.000 antros kartos JAV-ėse 
gimusių (jų tarpe anksčiau mi
nėti 30.000, kurių motinos kal
ba yra lietuvių), kurie galėtų 
prisipažinti atitinkamuose 
surašymuose, kad jie yra lie
tuvių kilmės arba turėję lie- 
tuvį/ę kaip vieną iš tėvų. Iš vi
so apie 730.000. Pagal J. Kava
liūno pateiktus 1980 m. surašy
mo duomenis, lietuvių kilmę 
galėtų pareikšti 742.776 ame
rikiečių (339.438 vien lietuvių 
tėvų ir 403.338 mišrios kilmės 
tėvų).

Kitos tautybės
Palyginimui pateikiu 1970 m. 

surašymo duomenis kai kurių 
kitų tautybių, kurie remiasi 
motinos kalba.

Lenkai. 420.000 ne JAV-ėse 
gimusių ir 2.018.000 JAV-ėse 
gimusių, kurių motinos kalba 
— lenkų. 1960 m. surašymas 
rado 748.000 gimusių Lenkijo
je ir 2.032.000 gimusių iš tėvų 
ar bent vieno iš tėvų, gimusių 
Lenkijoje. 1972 m. apklausinė
jime lenkų kilmės užsirašė 
5.105.000, o 1980 m. surašymas 
(Kavaliūno straispnis) radęs 
8.228.000 lenkų kilmės. Nuosta
bus šis trijų milijonų lenkų 
kilmės amerikiečių padidėji
mas aštuonerių metų laiko
tarpyje. Gal tai išdava pakili
mo į popiežiaus sostą lenkų 
kilmės asmenybės, paskatinu
si lenkų kilmės amerikiečius 
pasirausti giliau savo kilmės 
praeitin.

Prancūzai. 411.000 gimę ne 
JAV-ėse ir 2.118.000 gimę JAV- 
ėse, kurių motinos kalba — 
prancūzų. 1972 m. surašyta 
5.420.000 prancūzų kilmės ame
rikiečių.

Italai.1.026.000 gimę ne JAV- 
ėse ir 3.118.000 gimę JAV-ėse, 
kurių motinos kalba — italų. 
1972 m. užsirašė 6.764.000 ita
lų kilmės.

Žydai. 438.000 gimę už JAV 
ribų ir 1.156.000 gimę JAV-ėse, 
kurių motinos kalba “jidiš”. 
Žydų tautybės statistikos 1972 
m. surašyme neaptikta, bet pa
gal pačių žydų statistinius duo
menis JAV-ėse 1970 m. buvo 
5.870.000, o 1980 m. — arti 
6.000.000 žydų tautybės ameri
kiečių.

Airiai. Pagal I960 m. sura
šymą — 339.000 gimusių Airi
joje ir 1.434.000 gimusių iš tė
vų, kurių bent vienas buvo gi
męs Airijoje. 1972 m. surašy
mas rado 16.5 milijono airių 
tautybės amerikiečių. (Airijo
je maždaug tiek pat gyventojų, 
kaip ir Lietuvoje).

Jau minėti lietuvių tautybės 
amerikiečių skaičiai, , atrodo 
pateisinami, lyginant juos su 
kitų tautybių statistiniais duo
menimis, surinktais JAV sura
šymo įstaigos.

Lietuvių amžiaus grupės
Naudojantis tais pačiais 

JAV surašymo duomenimis, 
apytikris lietuvių pasiskirs
tymas JAV-ėse amžiaus grupė
mis 1970 m. atrodytų maždaug 
taip.

A — už JAV ribų gimusieji; 
B — JAV-ėse gimę, kurių mo
tinos kalba lietuvių; tai dau
giausia lietuvių imigrantų 
JAV-ėse gimę vaikai ir dalis 
pastarųjų vaikų; C — JAV-ėse 
gimę iš grynai lietuvių ir miš
rių (lietuvių-kitataučių) šei
mų, kurių motinos, jei būtų 
lietuvių kilmės, lietuviškai 
nebekalba arba tos kalbos ne
bemoka).

(Nukelta į 5-tą psl.)

Amž. grupė A B C Iš viso

0 — 14 100 12.000 94.000 106.100
15 — 24 400 28.000 61.000 89.400
25 — 44 9.500 80.000 95.000 184.500
45 — 64 21.000 125.000 110.000 256.000
65 — 34.000 20.000 40.000 94.000

65.000 265.000 400.000 730.000

Prognozė 1984/85 m.

0 — 14 7 8.800 100.000 108.800
15 — 24 100 9.700 80.000 89.800
25 — 44 5.700 52.000 110.000 167.000
45 — 64 10.500 86.500 130.000 227.000
65 — 29.700 72.000 55.000 156.000

46.000 229.000 475.000 748.600

Paryžiaus lenkų kultūros 
institutas, kuris leidžia mė
nesinį žurnalą “Kultūra”, lei
džia taip pat keturis kartus 
per metus išeinančius istori
jos sąsiuvinius — “Zeszyty his- 
toryczne”. Žurnale “Kultūra” 
yra nagrinėjami šių dienų rei
kalai, daugiausia dėmesio krei
piama į dabartinius įvykius 
Lenkijoje, o istorijos sąsiu
viniuose žvelgiama į praeitį. 
I D. karo ir nepriklausomybės 
kovų dalyviai baigia išmirti, 
o antrojo — pradeda. Istorijos 
sąsiuviniai skelbia jų atsimi
nimus ir įvairią to laiko įvy
kius liečiančią medžiagą. Ne
vengiama kartais pažvelgti ir 
į tolimesnę praeitį.

Su Lietuvos politikais
Kaip ir žurnale “Kultūra”, 

istorijos sąsiuviniuose yra 
gan daug Lietuvą liečiančios
medžiagos. 33-čioje laidoje 
yra prancūzo Pierre Billote 
straipsnis “Le Temps dės
Armes”. Jis aprašo savo per
gyvenimus Kauno kalėjime, 
kur jis buvo bolševikų kalina
mas toje pačioje vienutėje su 
prof. A. Voldemaru ir Lietu
vos finansų ministeriu Indri- 
šiūnu. 35-oje laidoje yra iš
spausdinta pokalbis su gen. 
Raštikiu; 46-oje J. Mackiewicz 
aprašo savo problemas Vil
niuje 1939-40 m. su cenzoriu
mi Kemėžiu; daugelyje laidų 
Z.S. Siemaszko ir kiti aprašo 
lenkų partizanų kovas Vilniu
je ir Rytų Lietuvoje. Lietuvą 
liečiančiais klausimais dar 
rašė E. Žagiell, W. Sukiennicki, 
S. Swianiewisz, T. Katelbach 
ir kiti.

Žurnalas “Žagary”
Istorijos sąsiuvinių 57-oje 

laidoje Alfred Kolator rašo 
apie tarpkario metais Vilniu
je leistą “Slowo” dienraščio 
literatūros priedą “Žagary”, 
kuriame savo pirmuosius poe
zijos kūrinius spausdino No
belio premijos laureatas Cz. 
Milosz. Vardą “Žagary” (ža
garai — sudžiovusios šakelės) 
šiam leidiniui davė save lie
tuviu laikęs ir apie Lietuvą 
palankiai rašęs vilnietis poe
tas Teodor Bujųicki. Sovietams 
okupavus Lietuvą, jis, kaip ir 
Salomėja Nėris (“Daina apie 
Staliną”, “Bolševiko ke
lias”. ..), ėmė šlovinti propa
gandinio pobūdžio eilėraš
čiais naujuosius Lietuvos val
dovus. Lenkų pogrindis (Ar- 
mia krajowa) už bendradar
biavimą su komunistais 1945 m. 
Bujnickį nužudė. (S. Nėris mi
rė sovietų ponams skirtoje 
Kremliaus ligoninėje). Įvai
rių pažiūrų lenkai intelektua
lai šį lenkų pogrindžio veiks
mą pasmerkė, sakydami, kad 
prieš plunksną kulka yra ne
kovojamą. Ši žmogžudystė vi
sam laikui liks lenkų pogrin
džio istorijoje juoda dėmė.

Be Bujnickio buvo ir dau
giau “Žagarų” bendradarbių 
komunistų: būsimas “liaudies” 
seimo atstovas S. Jendrychows- 
ki, dabar Romoje gyvenančio 
kun. prof. Valerian Meyszto- 
wicz auklėtinis H. Dembinski 
ir kiti. Tais laikais (1936 m.) 
jie reikalavo Vilnių prijung
ti prie sovietinės Gudijos ir 
už tai buvo lenkų valdžios tei
siami. Kaltinamųjų suole taip 
pat sėdėjo ir vėlesnis Vilniaus 
burmistras, lenkų “liaudies” 
respublikos ambasadorius 
Turkijai Kęstutis Drūtas.

Cz. Milosz su komunistais 
nesutapo. Lietuvą užėmus so
vietams, jis pasitraukė į vo
kiečių okupuotą Varšuvą. Sa
vo slaptą sovietų-vokiečių sie
nos ties Suvalkų Kalvarija per
ėjimą jis aprašo knygoje “Gim
toji Europa” (Native Realm).

Katelbachas Kaune
“Zeszyty historyczne” 36-oje 

laidoje T. Katelbachas straips-

nyje “Mano misija Kaune” mi
ni poetą Liudą Girą.

T. Katelbachas 1933-7 m. bu
vo Lenkiją valdančios parti
jos dienraščio “Gazeta Polska” 
korespondentas Kaune. Neofi
cialiai jis buvo Lenkijos kon
sulas Lietuvai. Jo vizitinė kor
telė su atitinkamu įrašu galio
jo kaip ir oficiali viza įvažia
vimui į Lenkiją. Panašias pa
reigas Varšuvoje ėjo “Lietuvos 
aido” korespondentas V. Gus
tainis.

Lenkija atidžiai sekė Lietu
vos vidaus gyvenimą ir per sa
vo informatorius gaudavo tiks
lių žinių apie tai, kas vyko Lie
tuvoje. Tų informatorių — šni
pų tinklo organizavimu rūpi
nosi T. Katelbachas. Lenkų 
naudai Lietuvoje, tarp kitų, 
dirbo N. Naftalis, R. Valsono- 
kas ir L. Gira. 76-tame pusią-
pyje T.K. rašo: “Turėjau taip 
pat kelis apmokamus informa
torius, kurių tarpe atsirado 
netgi vienas labiausiai prieš- 
lenkiškos ir šovinistinės or
ganizacijos veikėjas — poetas 
L. Gira”. Žinant L. Giros išlai
dumą ir amžiną pinigų neturė
jimą, o taip pat jo lenkams pa
lankius straipsnius, pasirašy
tus E. Radzikausko slapyvar
džiu, galima T. Katelbachui 
tikėti.

Šiuo metu viena svarbiau
sių Vilniaus miesto gatvių, 
būtent Vilniaus gatvė, yra pa
vadinta L. Giros vardu. Prie
šais švietimo ministeriją jam 
yra pastatytas paminklas. So
vietams okupavus Lietuvą, jis 
rašė propagandinius eilėraš
čius, šlovinančius okupantus, 
buvo švietimo reikalų vicemi- 
nisteriu, vėliau — plačius ant
pečius nešiojantis “lietuviš
kos” divizijos Sov. Sąjungoje 
pulkininkas.

R. Žepkaitė, kuri naudojosi 
T.K. pateikta medžiaga, savo 
knygoje “Diplomatija imperia
lizmo tarnyboje”, rašydama 
apie lenkų informatorius Lie
tuvoje, L. Giros nemini.

Aišku, sovietams nemalonu, 
kad toks nusipelnęs jų darbuo
tojas buvo “imperialistinės, 
buržuazinės bei poniškos” 
Lenkijos apmokamas “infor
matorius”.

Matulevičius, 
Ancevičius, Lukša

Paskutinėje 1983 m. (66) lai
doje buvęs Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto profeso
rius, rašydamas nekrologą 
apie kitą to paties un-to pro
fesorių W. Sukiennickį, mini 
vysk. Matulevičių, dr. P. An- 
cevičių ir prof. K. Lukšą.

Apie vysk. Matulevičių jis 
rašo: “Vysk. Matulevičius, pri
jungus Vilnių prie Lenkijos, 
turėjo šį miestą palikti. Atro
do, kad tai buvo S. Grabskio 
(Lenkijos min. pirmininkas, 
J.B.) sąlyga konkordatui su 
Vatikanu pasirašyti”. (Kun. 
A. Meysztowicz savo atsimini
muose rašo, esą, kai lenkų 
dvasiškių delegatas kun. Pu- 
ciata nuvyko į Romą prašyti 
vysk. Matulevičiaus iškėlimo 
iš Vilniaus, popiežius Pijus 
XI jam atsukęs nugarą).

P. Ancevičius ir K. Lukša 
buvo iš Lietuvos pasitraukę 
socialdemokratai. Abudu buvo 
Vilniaus instituto Rytų Euro
pai tirti profesorių asisten
tai. Žiaurus, bet bukas lenkų 
saugumas įtarė, kad žmonės, 
kurie tyrinėja Rytų Europą, 
turi būti komunistai. 1937 m., 
kai Lukša atsisakė bendradar
biauti su lenkų policija, pa
staroji jį naktį pagrobė ir 
nuvežė prie demarkacijos li
nijos perduoti lietuvių poli
cijai. Pasienyje Lukša persi
pjovė rankų gyslas, tačiau jos 
buvo apibandažuotos, ir jis 
skubiai , perduotas Lietuvai. 
Lukša buvo Lietuvos kalėjime 
išgydytas ir paleistas. Lietu
vos spauda rašė, kad gyslų per- 
sipjovimas buvęs nereikalin
gas, nes Lietuva esanti gera 
motina ir savo sūnums palai
dūnams kaltes atleidžianti. 
(1939 m. lietuviams įžygiavus 
į Vilnių, nė vienas iš Lietuvos 
pasitraukęs socialdemokratas, 
nei pats Tauragės pučo vadas 
Plečkaitis nebuvo lietuvių 
policijos paliesti. Plečkaitis 
buvo sovietų ištremtas į Sibi
rą. J.B.).

P. Ancevičius, po Žižmaro 
dvikovos, kurioje jis buvo Ž. 
sekundantu, buvo lenkų ad
ministracijos ištremtas iš Vil
niaus. J.B.
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Naujai įšventintas Romoje kunigas KAZIMIERAS KAKNEVIČIUS pri
micijų metu Lietuvos kankinių šventovėje Toronte-Mississaugoje. Šalia 
jo — teologijos studentas EDIS PUTRIMAS Nuotr. O. Burzdžiaus

Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas šaukiamas 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 
dienomis šv. Kazimiero 500 me
tų mirtį žyminčios sukakties 
proga. Jo metu, rugsėjo pirmo
sios vakare ir antrosios popie
tę, įvyks naujos operos “Dux 
Magnus” spektakliai. Opera yra 
skirta šventajam pagerbti.

Lietuvių visuomenę prašome 
dalyvauti visose kongreso pro
gramos dalyse: rugsėjo 1, šeš
tadienį, kongreso atidaryme 
10 v.r., paskaitose — 10.30 v.r. 
kun. prof. P. Rabikausko, SJ, 
(Šv. Kazimiero šventumas ir 
lietuviškumas), dr. J. Girniaus 
— 11.30 v.r. (Katalikybės ir 
ateizmo santykiai praeityje ir 
dabar), jaunimo svarstybose, 
2 v.p.p., vakaronėje 6 v.v., ir 
operoje “Dux Magnus” 8 v.v.;

Rašo iš Lietuvos
MIELOJI,
Sveikiname Jus ir dėkojame 

už 3 laiškus, kurie ateina kar
tais su pavėlavimais. Rašote 
kaip keičiasi tradicijos baž
nyčiose pas jus, bet taip atro
do ir mūsų senesniems lanky
tojams. Daug pasikeitimų įvy
ko ir dar laukiama, bet dabar 
visur reformos.

Šv. Kazimiero 500 metų ju
biliejų pradėjo minėti Vilnius. 
Netilpo žmonės bažnyčioje Šv. 
Petro ir Povilo, nei šventoriu
je, nes maža vietos, o žmonių 
privažiuoja ir iš toliau. Daly
vavę vertina silpnoką pasiruo
šimą, nes dviem kalbom pasi
kartojantys kalbėtojai, choras 
gal nespėjo pasiruošti geriau. 
Sako Panevėžy katedroj tą pa
čią dieną vakare gražiau išpil
dė meno atžvilgiu. Kitur bus 
minėjimai atlaidų progomis 
akcentuojant Lietuvos Globė
jo dorybes. Dalina šv. Kazi
miero paveiksliukus, gavom 
gražų medalį fotliare 7x8 cm. 
formato su gražiais įrašais. 
Jei galėčiau, nusiųsčiau Jums 
ar įduočiau parvežti per ką 
nors. Katalikų kalendoriuje 
daugiau įdomių naujienų, bet 
biografijos neišleido. Malda
knygė irgi dar neišėjo. Tiki
mės išeis šiais metais.

Vakar Kauno katedroje 
įšventino 13 naujų kunigų. 
Kaunas gavo tik vieną; žada į 
kun. seminariją šiais metais 
priimti virš 20.

Į Šančius paskyrė Kauno 
kanclerį A. Bitvinską ir kelis 
vikarus perkilnojo, mūsų su
keitė su Šiaulių šv. Petro vi
karu, pernai įšventintu.

Mūsų vyskupas Liudas Povi
lonis VI.29 sulaukė auksinio 
kunigystės jubiliejaus ir XII 
mėn. — 15 metų kai konsekruo
tas vyskupu. Gal popiežius pa

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

rugsėjo 2, sekmadienį, iškil
mingose pamaldose Šv. Mykolo 
katedroje 1.15 v.p.p., operoje 
(antras spektaklis) 3 v.p.p., ir 
baigminėje dalyje — pokylyje 
(bankete).

Rugsėjo 1 d. programa bus 
“Royal York” viešbutyje (100 
Front St. VV.). Abu operos spek
takliai bus Ryersono teatre (43 
Gerrard St. E.). Baigminis poky
lis (banketas) bus “Royal York” 
viešbutyje rugsėjo 2, sekmadie
nį, 7 v.v.

Šis mūsų kreipinys reiškia 
viltį, kad visuomenė Toronte 
atsilankys, kad šv. Kazimiero 
sukakties prisiminimas, gražiai 
Romoje prasidėjęs, gražiai baig
sis Toronte.

Centrinis šv. Kazimiero 
sukakties komitetas

skirs padėjėją — nes valdo dvi 
vyskupijas. Išrinko kiekviena 
vyskupija 12 kunigų patarėjų 
ir 7 konsultorius kolegijon pa
gal naujausius Bažnyčios įsta
tymus. Rektorius Viktoras But
kus stiprėja po ligos sanato- 
riume, sako persirgo infarktą. 
Vysk. R. Krikščiūnas gyvena 
kaip ligonis Kaune.

Oras gegužės mėnesį buvo 
saulėtas. Viskas laiku pasėta, 
pasodinta. Gale mėnesio pali
jo kai kur gausiai, galės gerai 
augti javai ir daržovės. Mūsų 
bulvės darže sudygo, pasirodo 
išdygę agurkai, morkos ir kt. 
Šiltnamy žydi pomidorai. 
Agurkus savo valgom, taip pat 
salotas, ridikėlius, cibulius.

Šventorių iššienavaū, paso
dinau 10 tujų; paaugs bus fo
nas paminklui, nes seni kle
vai, kaštanai, liepos pamažu 
džiūsta. Gieda špokai, išvedę 
vaikus. Turim 3 inkilėlius. 
Skraido daug čiurlių, kregž
džių mažiau — jos kaimuose, o 
mažų paukštelių ir nepažįstu, 
tik kikilius, zylytes; dar negir
dėjau gegutės.

Perskaičiau Her. Hesės 
“Stiklo karoliukų žaidimas”. 
Tai Nobelio premijos laureato 
knyga, nagrinėjanti dvasios ir 
prigimties dualizmą. Lietuvių 
folkloristika — tai tautosakos 
rinkimas ir aiškinimas mokyk
lų dėstytojams. Romanus ir 
gamtos (Žuvinto, Čepkelių) 
draustinius tebeskaitau. Dai
lės istorija II t. Klaipėdos al
bumas. Gaila, nieko negalė
siu Jums nusiųsti. Mums būtų 
įdomu apie šv. Kazimierą nau
jausi leidiniai.

Linkime gražios vasaros, lai
mingų kelionių, gražiausių 
įspūdžių ir, svarbiausia, ge
ros sveikatos ateičiai.

Jūsų X.Y.

čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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® pavergtoje t1/(1EJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
VASAROS SEZONAS

Naujasis vasaros sezonas Pa
langoje pradėtas tris dienas tru
kusiais spalvingais dailės, muzi
kos ir sporto renginiais. Žurna
listas Arnoldas Čaikovskis bir
želio 13 d. “Tiesoje” pasakoja: 
“Skambėjo pučiamųjų orkestrai, 
poilsiautojus sukvietė skulptū
rų paroda, nauja gintaro darbų 
ekspozicija, meno saviveiklinin
kų koncertai. Visi susidomėję 
stebėjo žirginio sporto varžy
bas, kuriose rungtyniauta dėl 
‘Gintarinės pasagos’ prizo. Va
karop ‘Trimitas’ pakvietė ant 
tilto į jūrą palydėti besileidžian
čios saulės ...” Birželiui įpusė- 
jant atvėso oras, poilsiautojus 
tada ėmė vilioti baseinas su pa
šildytu jūros vandeniu. Nauja
jam sezonui sutvarkytos bei su
tvirtintos audrų išdraskytos ko
pos, atnaujinti gėlynai. Dirbo 
visi palangiškiai, kiekvienas pa
aukodamas ne mažiau kaip de
šimt valandų. Botanikos parkas 
paskelbtas sveikatos parku, ja
me uždrausta rūkyti. Svečius 
perspėja specialūs ženklai. Pa
langos kelionių ir ekskursijų 
biuras paruošė išvykos marš
rutą: Palanga - Plungė - Rieta
vas - Klaipėda. Pasak A. Čai
kovskio, ekskursantams bei ki
tiems svečiams ramybės neduo
da spekuliantai, įkyriai siūlan
tys nežinia iš kur gautus gintaro 
dirbinius, tekstilės gaminius, 
įvairius suvenyrus. Nelegali pre
kyba vyksta nuo turizmo bazės 
iki Plangos centro. Mat šiame 
ruože nėra jokio suvenyrų kios
ko. Spekuliantai klientų lau
kia net ir pietų metu prie sana
torijų valgyklų.

PASIKEITIMAI AKADEMIJOJE
Lietuvos mokslų akademijos 

visuotiniame susirinkime birže
lio 26 d. padarytas vadovybės pa
keitimas. Iš prezidento pareigų 
pasitraukė jai nuo 1946 m. vado
vavęs akademikas Juozas Matu
lis, gimęs 1899 m. kovo 19 d. Moks
linį darbą jis buvo pradėjęs 
1936 m. docentu Kauno universi
tete, fiz. chemijos ir elektro
chemijos katedros vedėju. Jis 
yra kompartijos narys, vadina
mas “socialistinio darbo did
vyriu”. Susirinkimo dalyviai 
patvirtino jo prašymą ir jį at
leido iš pareigų, bet paliko Lie
tuvos mokslų akademijos prezi
diumo nariu. J. Matuliui buvo 
pareikšta Vilniškės komparti
jos centrinio komiteto biuro pa
dėka už mokslinį darbą, moksli
ninkų paruošimą, aktyvią visuo
meninę bei politinę veiklą. Nau
juoju prezidentu išrinktas aka
demikas Juras Požėla, Lenino 
premijos laureatas, gimęs 1925 
m., ėjęs viceprezidento parei
gas. Jis yra fizikas, Lietuvos 
mokslų akademijos puslaidinin
kių fizikos instituto direkto
rius, pasižymėjęs moksliniais 
darbais šioje srityje. Kompar
tijai priklauso nuo 1953 m., iš
rinktas į vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto narius 1976 
m. Yra apdovanotas sovietiniais 
“Spalio revoliucijos” ir “Darbo 
raudonosios vėliavos” ordinais. 
Patvirtinti ir du skyrių sekre
toriais išrinkti akademikai: che
mijos ir biologijos mokslų — 
V. Kontrimavičius, visuomenės 
mokslų—J. Macevičius.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
10 DIENŲ LIETUVOJE

Liepos 24 Rugsėjo 4
Rugpjūčio 9 Spalio 2

Gruodžio 19
VIENOS SAVAITĖS r\ Rugsėjo 10

VILNIUJE V Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:

• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• neperkant 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 Našiėnaitė-Simon

MUZIEJUS MOKYKLOJE
Komunistinėje spaudoje da

bar plačiai garsinamas artėjan
tis sovietinio Lietuvos “išlaisvi
nimo” keturiasdešimtmetis. 
Rengiami rajoniniai komjauni
mo sąskrydžiai, atidaromi Mask
vą garbinantys muziejai ir netgi 
“kovų šlovės kambariai”. Visus 
pralenkė 42-ji vidurinė mokykla 
Vilniuje, įrengusi specialų mu
ziejų lietuviškąja vadinamai 
XVI sovietinei divizijai. Mokyk
los direktorius Bratčikovas, 
atidarydamas muziejų, pabrėžė, 
kad jis padės nušviesti tos di
vizijos kovų kelią. Valentina 
Įvanan, vadovavusi steigėjų gru
pei, pasakojo, kad muziejaus 
steigėjai dirbo ilgas valandas 
iki tamsos, paaukodami net da
lį savo atostogų. Nuotraukomis 
bei užrašais atskleidžiamas vi
sas tos sovietinės divizijos nu
eitas 386 km kelias, išstatyti so
vietinių “herojų” portretai, jų 
ginklai, asmeniniai daiktai, ku
riuos parūpino divizijos vete
ranai.

ŽURNALISTŲ VIEŠNAGĖ
“Gimtojo krašto” pranešimu 

birželio 28 d. laidoje, okupuo- 
ton Lietuvon birželio 17-20 d.d. 
buvo įsileista didelė grupė už
sienio žurnalistų iš Maskvos. 
Rašoma, kad jie yra nuolatiniai 
žinių agentūrų, spaudos, radijo 
ir televizijos atstovai iš V. Vo
kietijos, Italijos, Ispanijos, Bri
tanijos, Bulgarijos, Japonijos ir 
Š. Korėjos. Pagrindinis svečių 
dėmesys šį kartą buvo nukreip
tas į žemės ūkyje pasiektus lai
mėjimus. Vilniuje jie lankėsi 
valstybinio plano komitete, Lie
tuvos žemės ūkio ekonomikos ty
rimo institute. Po to buvo nu
vežti į Žemdirbystės instituto 
skyrių Vokėje ir į “Rytų aušros” 
kolchozą Kėdainių rajone. Ten 
jiems buvo leista ne tik susipa
žinti su pačiu kolchozu, bet ir 
paviešėti kolchozininkų šeimo
se, pasikalbėti visais jiems rū
pimais klausimais. Į kelionės 
maršrutą buvo įtrauktas ir Lie
tuvos liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse su senaisiais Lietu
vos kaimo pastatais, prie muzie
jaus esanti naujoji Rumšiškių 
gyvenvietė, spalvingi jos name
liai, išsidriekę palei Kauno ma
rių krantą. Itališkai ir prancū
ziškai kalbančius žurnalistus 
nustebino Rumšiškių šventovės 
klebonas kun. J. Žemaitis, ge
rai mokantis šias kalbas. Jis 
parodė architektūriniu pamink
lu paskelbtą šventovę, kuri val
džios lėšomis iš ankstesnės vie
tos buvo perkelta į dabartinę, 
nes ten ją būtų užliejusios Kau
no marios. Viešnagės aprašyme 
cituojami šešių žurnalistų įspū
džiai — dviejų vokiečių, brito, 
italo, ispano ir japono. Italas 
F. Kanilo ypač džiaugiasi susiti
kimu su kun. J. Žemaičiu, su ku
rio galėjo pasikalbėti gimtąja 
savo kalba. V. Vokietijos radijo 
atstovas J. Grotckis apgailesta
vo, kad jam neteko aplankyti M.
K. Čiurlionio muziejaus, Kauno 
paveikslų galerijos. Esą norėtų
si pabuvoti Vilniaus operos ir 
baleto teatre, vargonų muzikos 
koncerte. Japonui J. Fudzitai 
didžiausią įspūdį padarė pirmas 
apsilankymas kolchozininkų šei
moje, ten patirtas didelis sve
tingumas. V. Kst.

Kardinolas J. KROL tarp lietuvių Filadelfijoje po šv. Kazimiero sukakties pamaldų katedroje. Iš kairės: A. Ma
čiūnienė. kun. K. Stuart. L. Bagdanavičienė, V. Volertas, Br. Volertienė, D. Krivickaitė, p-lė Baraitė. Susitikime 
su kardinolu dalyvavo ir daugiau lietuvių Nuotr. A. Bagdanavičiūtės

Sudbury, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 43-čios 

metinės paminėtos ekumeninė
mis pamaldomis St. Andrew’s 
Place ir eisena su vėliavomis prie 
žuvusiems Kanados kariams už 
laisvę paminklo.

Minėjimą rengė baltiečiai, daly
vavo ukrainiečių ir vengrų orga
nizacijos. Organizacinei tvarkai 
ir paradui vadovavo Juozas Ba- 
taitis.

1984.VI. 17, 7 v.v., St. Andrew’s 
Place pamaldų salėn įneštos Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos, 
dalyviams giedant Kanados him
ną. Atitinkamus žodžius tarė kun. 
A. Celmas ir A. Roost iš Toronto. 
Sekė religinės giesmės lietuviš
kai, latviškai ir estiškai, uždega
mos trys žvakės ir skaitomos mal
dos. Lietuvių žvakę uždegė ir mal
dą skaitė — Joana Stankutė. Var
gonavo Danguolė Rotkienė. Pa
baigai — Lietuvos, Latvijos, Esti
jos tautiniai himnai.

Dalyviai ir procesija iš St. And
rew’s Place nužygiavo į aikštę 
prie už laisvę žuvusių Kanados 
karių paminklo. Kanados vėlia
vą, nešė kadetas Viktoras Davei- 
kis (sūnus), o Lietuvos vėliavą — 
Viktoras Daveikis (tėvas). Lietu
vaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais — Joana, Diana, Vida 
Stankutės dalyvavo ekumeninėse 
pamaldose. Joana uždegė žvakę ir 
lietuviškai skaitė maldas, Diana 
ir Vida nešė ir padėjo lietuvių 
vainiką prie žuvusiems kariams 
už laisvę paminklo. Padėjus vai
nikus dar vyko maldos, kalbos, 
padėkos. Visi sujaudinti skirstė
si į namus.

Taip prisiminėme, kad 1941 m. 
birželio 14-15 d.d. Lietuvoje bu
vo rusų NKVD ištremti mirčiai 

Hamiltono lietuvių pensininkų 
pastate “Rambynas”

dar yra laisvų vieno miegamojo butų po $340-350, 
įskaitant šildymą ir elektrą.

Adresas:1880 Main St. West. Telefonas
Hamilton, Ont. L8S 4P8 1 -416-526-8281

Hamiltono lietuvių žūklautojų ir 
medžiotojų klubo Giedraitis 

naujo pastato vajus 
(tęsinys nr. 12)

$500.00 Petras ir Danutė Babinai (papildas iki $1000.00) 
$125.00: Paulius Bosas (papildas iki $700.00)
$100.00: Vincas ir Kazė Gelžiniai (papildas iki $300.00)
$ 20.00: Albinas ir Aldona Grubiai

Išviso iki 1984 m. birželio 20 d. gauta $23,181.45. 
Dėkojame šiems aukotojams už dosnias aukas.

Valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................6% nekiln. turto pask.............13’/2%
santaupas..............................9% asmenines paskolas......... 14%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..................... 8'/2% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 12'/«% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.......... 12’/j% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo...........97. % dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.............  11 % Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

40.000 lietuvių.
JŪRATĖ TOLVAIŠAITĖ labai 

gerais pažymiais baigė gimnaziją 
ir gavo Ontario mokyklų premiją. 
Tolimesnes studijas tęs Toronto 
universitete. J. Kr.

Rodney, Ontario
APYLINKĖS VALDYBA, visa

da aktyvi, ir šiais metais birželio 
24 d. paminėjo sibirinius trėmi
mus. Po pamaldų už Lietuvos kan
kinius visi suvažiavo į lietuvių 
klubą. Pirm. Jonas Statkevičius, 
taręs atidarymo žodį, pakvietė 
kun. Igną Mikalauską paskaitai.
L. Mockienė paskaitė graudų iš
vežamųjų Sibiran aprašymą. Bu
vo sugiedotas Tautos himnas. Po 
minėjimo sekė vaišės visiems daly
viams. Koresp.

Hamilton, Ontario
MARIJA PUSDEŠRIENĖ, Mul 

ticultural Arts Council pakvies
ta, surengė vieno mėnesio (liepos 
1 — rugpjūčio 1) savo liet, tautinių 
dirbinių parodėlę Ancastery, Mu
nicipal Bldg., 300 Wilson St. E.
M. Pusdešrienė yra pasižymėjusi 
su savo tautinių raštų margučiais 
ir šiaudinukais.

SOL. VIOLETA RAKAUSKAI
TĖ, neseniai išvykusi iš Lietuvos, 
liepos 8 d. hamiltoniečiams davė 
įdomų koncertą. Nors ir nebuvo 
laiko koncerto išreklamuoti, bet 
žmonės susižinojo, ir Jaunimo c. 
salė buvo pilnutėlė tautiečių, atė
jusių pasiklausyti estradinio dai
navimo solistės, kuri yra išleidusi 
jau keletą plokštelių.

B. PAKALNIŠKIS liet, pensinin
kus buvo nuvežęs prie St. Catha
rines laivų pakėlimo bei nuleidi
mo stebėjimo punkto ir į miniatū- 

rinį pasaulio įdomybių vietą “Ti
voli”. Mūsų pensininkai pamatė 
daug įdomių dalykų. Po to visa 
ekskursija restorane turėjo bend
rus pietus.

IŠ AUSTRALIJOS. Stockton, 
NSW., atskridę pas St. K. Milerius 
viešėjo M. St. Butkai. Jie Kanado
je ir JAV-se turi ir daugiau gimi
nių, kuriuos yra suplanavę aplan
kyti.

Į PUNSKĄ aplankyti savo arti
mųjų išskrido D. B. Mačiai su savo 
vaikais. Jie ten žada pabūti ketu
rias savaites. D. Mačienė ten turi 
savo 80 m. tėvuką ir brolius.

LIETUVOJE 11 dienų viešėję 
sugrįžo V. P. Pranckevičiai ir Ant. 
D. Maksimavičiai su sūnum Rai
mundu. Ad. Buinys irgi išskrido 
į Lietuvą aplankyti savo artimųjų.

LIETUVIŲ PENSININKŲ skai
čius vėl padidėjo. Iš “Stelco”, iš
sitarnavę pilnas pensijas, pasi
traukė V. Gelžinis ir J. Banevičius.

SUSILAUKĖ SŪNAUS Arvydas 
ir Vida Šeštokai. Pirmagimis sū
nus pakrikštytas Andriaus-Anta- 
no vardais. Taip pat sūnaus susi
laukė ir R. L. Šniuoliai. K. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suteiktą 

progą pabendrauti su mielom 
šeimos draugėm man suruoštame 
mergvakaryje Hamiltone.

Miela mamyte, tau niekados ne
pajėgsiu atsilyginti bei atsidėko
ti už Tavo darbus ir rūpesčius ruo
šiant šią ypatingą šeimos šventę 
bei už įteiktas dovanas. Nuošir
džiai 'dėkoju Tau ir rengėjoms, 
krikšto mamai L. Ciparienei ir R. 
Pleinienei už Jūsų darbštumą bei 
įsipareigojimą šios iškilmės ruo
šos darbuose.

Miela Nijole ir Adrija, džiau
giuosi, kad nepabūgot ilgos ke
lionės iš Montrealio ir atvykote į 
Hamiltoną. Jūsų dalyvavimas su
teikė man nepaprastai daug 
džiaugsmo. Dėkoju Jums ir mamy
tei už sveikinimus ir gražią do
vaną.

Dėkoju Aušrai Pleinytei už 
sklandų mergvakario pravedimą, 
pamergėm — Loretai Lukšaitei ir 
Vidai. Balsevičiūtei už įdomius 
pristatymus. Miela A. Mikšiene, 
dėkoju Jums už šiltą sveikinimą, 
kurio žodžiai net širdelę sugrau
dino.

Mielos Hamiltono panelės ir po
nios, šeimos draugės, nuoširdžiai 
dėkoju Jums visoms už bendras do
vanas bei dosnias atskiras dova
nas. Valydama namus su “Hoover” 
siurbliu ir virdama vakarienę 
naujuose puoduose, prisiminsiu 
Jūsų nesibaigiantį nuoširdumą. 
Dėkoju visom prisidėjusioms bei 
dalyvavusiom šioje šventėje: A. 
Adomaitienei, T. Apanavičienei,
R. Bartininkienei, E. Bilevičie- 
nei, A. Bungardienei, M. Borusie- 
nei, L. Ciparienei, D. Dervaity- 
tei (St. Catharines), K. Dervaitie- 
nei (St. Catharines), L. Dervaitie- 
nei (St. Catharines), p. Enskaitie- 
nei, A. Erštikaitienei, D. Gray, E. 
Gužienei, D. Jankūnienei, M. John
son, J. Jokubynaitei, E. Jurėnienei 
(Eden), D. Juškevičienei, A. Ka- 
rauskienei (Toronto), N. Kličiū- 
tei-Keller (Montreal), A. Kėžinai- 
tienei, I. Kličienei (Montreal), V. 
Kličienei (Montreal), A. Laurinai
tienei (Toronto), G. Laurinaity
tei (Toronto), D. Lukavičiūtei, L. 
Lukavičiūtei, V. Lukošienei, L. 
Lukšienei (London), A. McVicar 
(Montreal), O. Melnykienei, A. 
Mikšienei, J. Mitalaitei (Ottawa), 
A. Norkienei, D. Peddle (Whitby),
S. Pivorienei (Toronto), A. Plei
nytei, R. Pleinytei, R. Pleinienei, 
M. Radzevičienei (Toronto), L. Sa- 
vitz, A. Skaistienei, E. V. Tirilie- 
nei, E. Tribinevičienei (Stayner), 
D. Vaitiekūnienei, V. Visockienei.

Lietuviškas ačiū Jums -
i Rūta Šiūlytė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) Gjį.

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, OnL L9C 2M3

JA Valstybės
Kun. Antano Račkausko, Ap

reiškimo parapijos Brukline,
N. Y., vikaro, auksinė kunigys
tės sukaktis atšvęsta gegužės 
27 d. Padėkos Mišias koncele- 
bravo trys sukaktuvininkai — 
kun. A. Račkauskas, jo kurso bi
čiulis kun. Petras Patlaba ir 
rudenį 50 metų kunigystės su
kaktį švęsiantis prel. Ladas Tu- 
laba, specialiai atvykęs iš Ro
mos. Koncelebracinių Mišių au
koje dalyvavo ir grupė kitų ku
nigų. Pamokslą apie kun. A. 
Račkausko nueitą kelią sakė 
kun. L. Andriekus, OFM, ryš
kindamas kunigystės prasmę. 
Gieojo Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Vik
toro Ralio. Sukakčiai skirtos 
vaišės įvyko Vudhevene, “Cor
don Blue” salėje, kur susirinko 
apie 350 dalyvių. Apie kunigų 
seminariją Telšiuose kalbėjo 
P. Jurkus. Ją kun. A. Račkaus
kas baigė 1934 m. ir kunigu bu
vo įšventintas gegužės 26 d. Su
kaktuvininką sveikino: genera
linis Lietuvos konsulas A. Si
mutis, taip pat mokęsis Telšiuo
se ir su kun. A. Račkausku bu
vęs vienoje klasėje, LB Niujor
ko apygardos valdybos pirm. A. 
Vakselis, kun. P. Patlaba, kun. 
J. Pakalniškis, kun. S. Raila — 
Lietuvių kunigų vienybės vardu, 
dr. E. Noakas — ramovėnų, A. 
Masionis — Katalikų federaci
jos, Br. Sutkus — rengėjų. Me
ninę programą atliko aktorius 
V. Žukauskas, “Harmonija” ir 
Apreiškimo parapijos choras.

Aktorius Juozas Valentinas, 
miręs prieš dvejus metus Či
kagoje, susilaukė gražaus pa
minklo, kurio pastatymu pasirū
pino velionies našlė Olga, sū
nus Romualdas, dukros Danguo
lė ir Žvaigždė. Skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliausko sukurtą 
Rūpintojėlio antkapį Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse gegužės
26 d. pašventino kun. J. Vaišnys, 
SJ. Jis taipgi laikė Mišias jėzui
tų koplyčioje, pasakė šiai pro
gai skirtą pamokslą.

Čikagietė Snieguolė Zalatoriū- 
tė, jaunosios kartos veikėja, iš
vyko į lietuvių kolonijas P. Ame
rikoje. Brazilijoje ji padės reda
guoti savaitraštį “Mūsų Lietuva”, 
talkins jaunimui organizacinia
me darbe, kad jaunuoliai dau
giau galėtų pramokti lietuvių 
kalbos. Ji taipgi dalyvaus ir P. 
Amerikos lietuvių kongrese Ve- 
nezueloje, kur jaunimas turės 
savo stovyklą.

Zigmui Raulinaičiui, “Kario” 
žurnalo redaktoriui; gegužės 
14 d. padaryta sunki širdies ope
racija. Gegužės 24 d. jis grįžo 
namo ir sveiksta gydytojų prie
žiūroje, pradėdamas rūpintis re
dakciniais “Kario” reikalais.

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos seime Klivlande gegužės
27 d. prisimintas prieš 40 metų 
tragiškai žuvęs prez. Antanas 
Smetona vainiko padėjimu mau
zoliejuje prie jo kriptos ir pa
maldomis Dievo Motinos švento
vėje. Sąjungos pirmininku iš
rinktas čikagietis dr. L. Kriauče- 
liūnas pakeisti buvusiam pirm. 
Vaclovui Mažeikai. Valdybon 
perrinkti buvusieji jos nariai
— Viktoras Mastis, Vida Kriau- 
čeliūnaitė-Jonušienė, Vilija 
Kerelytė ir Petras Bučas.
Australija

Australijos baltiečių tarybos 
delegaciją gegužės 30 d. Kanbe
roje priėmė Australijos dar
biečių partijos premjeras Bob 
Hawke. Delegacijai vadovavo 
pirm, latvis Janis Ritenis, lie
tuviams joje atstovavo dr. B. 
Vingilis. Baltiečių taryba nori, 
kad Australijos parlamentas — 
atstovų rūmai ir senatas pri
imtų rezoliuciją, pasisakančią 
už laisvą politinį apsispren
dimą nepriklausomybės klausi
mu Baltijos šalyse ir pilną žmo
gaus teisių įgyvendinimą. Pusę 
valandos trukusiame pokalbyje 
su premjeru B. Hawku pagrindi
nis dėmesys teko žmogaus tei
sėms. Jis pabrėžė, kad tas klau
simas jam rūpi. Esą jam teko 
būti Maskvoje ir įsitikinti, kad 
žmogaus teisės Sovietų Sąjun
goje neegzistuoja. Jam taipgi 
yra žinoma baltiečių byla bei 
jų šalis ištikusi tragedija. Prem
jeras B. Hawke pažadėjo, kad jo 
vyriausybė visada visuose kraš
tuose rems žmogaus teisių įgy- 
vendimo principus. Baltiečių 
delegacija taipgi aplankė opo
zicijos vadą A. Peacocką ir de
mokratų partijos vadą senato
rių D. Chippą. Vakare Kanberos 
lietuvių klube buvo surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo 25 bal
tiečiai ir apie 20 Australijos 
parlamentarų, kurių maždaug 
pusę sudarė kraštą valdančių 
darbiečių atstovai, kitą pusę
— opozicinės liberalų parti
jos. Kalbėjo Australijos avia
cijos min. K. Beazley, Austra
lijos baltiečių tarybos pirm. J. 

Ritenis, senatorius P. Baumas, 
liberalų vadas A. Peacockas, 
darbiečių senatorius G. Ri- 
chardsonas. Abiejų partijų at
stovai žadėjo paremti baltie
čių žmogaus teisių klausimą 
Australijos parlamente. Rezo
liucijos reikalu abi partijos 
veiks vieningai, atsisakydamos 
tas partijas skiriančios poli
tikos. Kitaip buvo sutiktas lais
vo Baltijos tautų apsisprendi
mo klausimas. Australijos par
lamentarams atrodo, kad šiuo 
metu jo neapsimoka kelti Jung
tinių Tautų visumos posėdyje, 
kol tokios rezoliucijos neįma
noma pravesti, nes jos nerems 
Trečiojo pasaulio šalių atsto
vai. Esą pirma reikia juos su
pažindinti su Baltijos kraštus 
ištikusia tragedija, kurią atne
šė sovietinė okupacija.

Britanija
Sibirinių trėmimų minėjimus 

Londone rengia Baltiečių tary
ba. Jiems yra pasirinkta Tra
falgar aikštėje, Londono cent
re, esanti St. Martins-in-the- 
Fields šventovė. “Europos lietu
vyje” rašoma, kad dalyvių skai
čius pastebimai retėja, nes di
džiąją jų dalį sudaro pensinin
kai. Seniau susirinkdavo keli 
šimtai baltiečių, o šiemet susi
rinko tik apie porą šimtų. Minė
jime dalyvavo Lietuvos atsto
vas V. Balickas, kelios dešim
tys lietuvių iš Londono, Noting- 
hamo ir Škotijos. Baltiečių vė
liavas šventovėn įnešė tauti
niais drabužiais pasipuošę jau
nuoliai. Giedojo mišrus latvių 
choras. Maldas bei Šv. Rašto iš
traukas savo ir anglų kalbomis 
skaitė visų trijų tautybių kuni
gai. Lietuviškąją dalį atliko Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius ir M. Ba- 
jorinas. Pagrindinį žodį iš Sa
kyklos tarė čekoslovakų kun. J. 
Langas.

Šveicarija
Popiežiaus Jono-Pauliaus II 

viešnagės metu nebuvo užmirš
ti ir svetimšaliai, kurių Šveica
rijoje yra 900.000. Jų susitiki
mu su Jonu-Paulium pasirūpino 
specialus Šveicarijos vyskupų 
konferencijos skyrius. Tam su
sitikimui buvo pasirinkta bir
želio 16 d. Liucernoje, turėju
si viso pusdienio programą. Jon 
buvo įjungti ir lietuviai, kurių 
Šveicarijoje nėra net pilno šim
to. Kartu su kitų tautybių vysku
pais dalyvavo ir vysk. A. Deks- 
nys. Vietinių lietuvių eiles pa
pildė svečiai iš Romos ir net iš 
JAV. J. Stasiulienės iš šveica
rų sudaryta ir vadovaujama šo
kėjų grupė pašoko penkis tauti
nius lietuvių šokius. Dvi tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės popiežiui Jonui-Pau- 
liui II įteikė simbolines lietu
vių dovanas — Rūpintojėlį ir po
grindžio spaudos leidinių vokie
čių kalba, atspausdintų Šveica
rijoje. Jonas-Paulius II susiti
kime dalyvaujančias tautybes 
pasveikino 26 kalbomis, neuž
miršdamas ir lietuviams skirto 
žodžio.
Vokietija

Didelis gaisras ankstyvą bir
želio 6 d. rytą nusiaubė Romu
vos pilį, kurioje buvo įsikūręs 
Vasario 16 gimnazijos berniukų 
bendrabutis. Gaisras prasidėjo 
barono Rotšildo 1835 m. pasta
tytos pilies bokšte. Niekas ne
nukentėjo — berniukai ir pily
je gyvenusios šeimos laiku pa
sitraukė, bandė gelbėti knygas. 
Apdegė, bet nesugriuvo 35 m 
aukščio pilies bokštas, sudegė 
du trečdaliai stogo ir palėpių, 
vietomis įkrito lubos. Nepalies
tas liko tik vakarinis sparnas, 
kur yra Lietuvių kultūros insti
tuto, VLB krašto valdybos rašti
nės ir knygų kioskas. Gimnazijos 
bibliotekos knygos daugiau nu
kentėjo nuo vandens negu nuo 
ugnies. Jas mokiniai bandė iš
nešti. Sudegė visi muzikos inst
rumentai orkestrėliui. Spėja
ma, kad gaisro padaryti nuosto
liai siekia apie 3 milijonus mar
kių. Pilis buvo apdrausta, tad 
ji vėl bus atstatyta. Kuratorijos 
ir VLB krašto valdybos sudarė 
specialią komisiją paruošti at
statymo planams. Jos ryšininku 
su vokiečių įstaigomis išrink
tas gimnazijos direktorius A. 
Šmitas. Kiti komisijos nariai 
— VLB krašto valdybos pirm, 
inž. J. Sabas, kuratorijos ižd. 
inž. J. K. Valiūnas ir Lietuvių 
kultūros instituto vedėjas V. 
Bartusevičius. Berniukus iš jų 
bendrabučio pilyje teko per
kelti į gimnazijos patalpas, kur 
taip pat yra prausyklos su du
šais, pakanka vietoms pamo
koms. Bene labiausiai nuken
tėjo berniukų bendrabučio ve
dėjo pavaduotojo Viliaus ir dail. 
Jūratės Lemkių šeima, auginan
ti tris mažus vaikus. Jai tūks
tantį markų atsiuntė Jono Glem- 
žos vadovaujama “Labdara”.

S



Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos X sk. mokiniai, baigę mokyklą 1984 m. pavasarį. Iš kairės: Aldona Skverec- 
kaitė, Gvina Jasevičiūtė. Ona Stanevičiūtė, Ričardas Beresnevičius, Audra Verbickaitė ir Vida Beresnevičiūtė

Mokytojų ir jaunimo savaitė

Kiek yra lietuvių Amerikoje?
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Lentelėje pateikti skaičiai 
vaizdžiai parodo kokiu smar
kiu greičiu išeivija artėja prie 
nutautėjimo ir lietuvių kalbos 
vartojimo nustojimo slenksčio. 
Šioje vietoje pravartu pabrėž
ti, jog pastarųjų 30 metų lai
kotarpyje nebuvo praktiškai 
jokios lietuvių imigracijos į 
JAV. Tuo tarpu 30-ties metų 
(1924-1954) laikotarpyje imi
gravo apie 45.000 lietuvių, o 
1894-1924 (30 metų) laikotar
pyje — per ketvirtį milijono. 
Šiuo metu vargu ar berasime 
lietuvių, gimusių Lietuvoje 
iš prieš I D. karą imigravusių. 
Jei dar gyvų būtų, jie būtų jau 
90-100 metų amžiaus grupėje. 
Vidutinis imigravusių lietu
vių amžius buvo maždaug: 1924 
m. — 44 m.; 1954 m. — 55 m., o 
dabar — 65 m.

Palyginimai
Apie 10.000 prancūzų, imi

gravusių į Kvebeko provinciją, 
Kanadoje, 400 metų laikotarpy
je išaugo į šešis milijonus 
prancūzų kanadiečių. Trečda
lis milijono izraelitų Kristaus 
metu, paplitę šiandieną po 
visą pasaulį sudaro 14.5 mi
lijono.

Pažvelkime trumpai į pateik
tą lentelę JAV lituanistinių 
mokyklų požiūriu. JAV LB 
švietimo tarybos duomenimis, 
kaip paskelbta “Švietimo gai
rėse” 1983 m. gegužės mėn., 
lituanistines mokyklas JAV- 
ėse lankė 1432 mokiniai. Tas 
skaičius atrodo mažas, žvel
giant į JAV-se gimusio lietu
vių jaunimo skaičių. 1982-83 
m. lituanistinių mokyklų biu
džetas buvo $151.782. Aukų 
surinkta tik $4936, neskaitant 
$20.000' finansinės paramos 
iš Lietuvių Fondo Čikagoje. 
Skirtumą turėjo apmokėti mo
kinių tėvai. Tie $4936 aukų yra 
tik šimtoji, o gal net tiktai 
tūkstantoji dalis to, kas tais 
metais tikriausiai buvo išleis
ta mūsų mirusių tautiečių ant
kapiams. Kokia nenuosekli lie
tuvių bendruomenės laikyse
na!

Nesileisiu į tolimesnę ana
lizę lentelėje pateiktų duo
menų. Palieku pačiam skaity
tojui įsigilinti į tuos skai
čius ir rimtai pagalvoti ką jie 
byloja.

Seniai pribrendęs reikalas 
turėti tikslesnius statistinius 
duomenį, kad ir nemalonius. 
Tai deramai iškeltų ir įgalin
tų vertinti mūsų įvairių pa
stangų sėkmingumą lėtinti 
nutautėjimo ar net išnykimo 
procesą bei paanalizuoti lie
tuvių logiką.

Welland, Ontario
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ-MEŠ- 

KERIOTOJŲ KLUBO “LITUANI
KA” nariai liepos 1 d. senajame 
Wellando kanale surengė varžy- 
binį meškeriojimą. Dvi premijas 
— už pirmą pagautą žuvį 5 dol. ir 
daugiausia sugautų žuvų — 10 dol. 
laimėjo Bronius Simonaitis; už 
didžiausią žuvį — 10 dol. laimė
jo Petras Šidlauskas. Meškerio
jimui vadovavo Br. Luomanas. Po 
meškeriojimo, miško pavėsyje, da
lyvaujant ir meškeriotojų šei
moms, visi šnekučiavo ir užkan
džiavo.

Klubo valdyba metinį visuoti
nį narių susirinkimą šaukia rug
pjūčio 12 d., 2 v.p.p., P. V. Šidlaus
kų namuose. Bus valdybos prane
šimas ir apsvarstomi klubo rei
kalai. Klubas remia ir prisideda 
pinigine parama prie KLB Wellan
do apylinkės visuomeninės veik
los. Tautinių šokių šokėjų išvy
kai į Klivlandą paaukojo 20 dol.

MIRUSIEJI. Kovo 1 d. širdies 
priepuolio ištiktas mirė a. a. My
kolas Kuzavas, 76 metų amžiaus. 
Palaidotas Wellando Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Kilęs iš Plungės. Į Ka-

Tikiuosi, kad šis straipsnis 
paskatins ką nors iš jaunes
niųjų tuo klausimu susidomė
jusių arba Lituanistikos insti
tutą ’ kruopščiau įsigilinti į 
ir patobulinti šį bandymą bei 
smulkiau supažindinti su vi
sais JAV gyventojų surašinė
jimų duomenimis visos lietu
vių išeivijos konstruktyves
niam veiklos labui.

Abejonės
Pabaigai norisi pabrėžti, 

kad ne JAV-ėse gyvenančiam 
ir surašymo anketų neturin
čiam sunku tiksliai interpre
tuoti kai kuriuos paskelbtus 
duomenis. Ypač kyla klausi
mas, kaip buvo suredaguoti 
surašymo anketose klausimai 
tautybei nustatyti, kokiais 
anglų kalbos terminais api
brėžiama tautinės kilmės są
voka. Anglų kalboje yra nema
žai terminų, kurie įvairiai ap
tariami bei taikomi. Pvz. ori
gin, descent, ethnicity, nati
vity, stock, nationality. Įdomu, 
kaip buvo tautybė aptariama 
1980 m. surašyme? Ar buvo ji 
lengvai suprantama atsakan
čiam? Kaip buvo grupuojami 
kartų laipsniai? Kas pildė su
rašymo anketas? Pats atsaky- 
tojas ar surašymo vykdytojas?

Noriu atkreipti dėmesį, kad 
išsireiškimas “Lithuanian 
born”, jei jis kur nors varto
jamas, mūsų per dažnai ver
čiamas į “lietuvių kilmės”. 
Tai klaidinga. Pagal Vakarų 
pasaulio sampratą, tai reiš
kia — Lietuvoje gimęs, kuris 
tuo būdu turi teisę būti laiko
mas tos valstybės piliečiu. Tas 
išsireiškimas nenusako as
mens kilmės tautine prasme. 
Taip “American born” yra as
muo, gimęs JAV-ėse ir turįs 
teisę būti JAV piliečiu.

Galop, ar turėjo asmenys, 
įrašyti į “lietuvių ir kitos 
kilmės” grupę apsispręsti į 
kurį tautinės kilmės bendrą
jį sąrašą juos įrašyti? Ar gal 
tai buvo palikta surašymo įstai
gai nuspręsti. Pvz., jei tėvai 
buvo lietuvis ir lenkė arba lie
tuvė ir lenkas, ji įrašė tokį 
asmenį ir į lietuvių, ir į len
kų “mišrių šeimų” bendrąjį są
rašą. Tokia operacija galbūt 
paaiškintų, kodėl lenkų kilmės 
asmenų skaičius 1980 m. sura
šyme taip smarkiai pašoko, 
palyginus su 1972 m. kovo mėn. 
surašymu.

Pas lenkus ta “mišriųjų šei
mų” grupė galėjo būti ypatin
gai didelė, nes Lenkijoje gy
veno labai didelis nuošimtis 
mažumų — ukrainiečių, vokie
čių, čekų, lietuvių, gudų, su 
kuriais lenkai kūrė mišrias 
šeimas. Be to, galimas daĮy-

nadą atvyko po II D. karo. Buvo 
aktyvus bendruomenės ir medžio- 
tojų-meškeriotojų klubo narys. 
Esant reikalui, patarnaudavo 
šventovėje pamaldų metu.

Šio pusmečio laikotarypje yra 
mirę dar trys tautiečiai — a.a. 
Kazimieras Pulsonas, Viktoras Pi
voriūnas ir Jonas Mašauskas. 
Mūsų kolonija retėja. Tai jau jau
čiama ir šventovėje, ir pobūviuose.

KLB WELLANDO APYLINKĖS 
VALDYBA tradicinę Oninių ge
gužinę rengia liepos 29 d., 2 v.p.p., 
gražioje valdybos pirmininko Pet
ro Šidlausko sodyboje (43264 Pet
tit Rd., R.R.l, Wainfleet, Onta
rio). Sodyba yra pamiškėje apie 
1 km į pietus nuo Winger, kuri yra 
prie 3-čio kelio tarp Dunnvilles 
ir Chambers Cors. Valdyba kvie
čia tautiečius dalyvauti ir iš to
limesnių vietovių bei paremti jos 
visokeriopą tautinę veiklą. Gegu
žinėje dalyvaujančios Onutės bus 
pagerbtos ir apdovanotos.

J. Paužuolis

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai 

kas, kad statistika suplaka 
su lenkais ukrainiečius ir gu
dus, kurie tarp pasaulinių ka
rų neturėjo savo valstybių.

Galėjo būti ir tokių atvejų, 
kur anketos atsakytojai pareiš
kė, kad tėvai esą Lithuanian 
and American. “American” pu
sė, nebūdama suinteresuota 
savo specifine tautine kilme, 
tapatino gimimo vietą (kraš
tą) su tautine kilme.

Visų šitų galimų aplinkybių 
akivaizdoje vargu ar pateisi
nama visą kurios nors tauty
bės “mišriųjų kilmės” grupę 
įskaityti kurios nors tautybės 
naudai. Įskaityti tik apie pusę 
(50%) tokių mišriųjų į kurios 
nors tautybės bendrą skaičių 
būtų labiau pateisinama. To
kiu atveju lietuvių kilmės ame
rikiečių reikėtų skaičiuoti 
ne 742.000, pagal 1980 m. su
rašymo duomenis, pateiktus J. 
Kavaliūno straipsnyje, bet tik 
apie pusę milijono. Bet ir tai 
galbūt būtų optimistiška, nes 
“mišriųjų” grupės įvedimas 
įtaigauja, kad anketos atsaky- 
tojas neturėjo apsispręsti ku
rios tautinės kilmės jis yra ar 
save laiko, o tik privalėjo kons
tatuoti savo tėvų specifinės 
tautinės kilmės faktą.

Mūsų vienkiemiškumo ir 
tam tikro egocentriškumo sa
vųjų atžvilgiu dėka prieš akis 
JAV-ėse yra išsidriekę platūs 
lietuvių dirvonai, bet kitų akė
jami ir kitiems derlių nešan
tys.

Kur kreipiasi jaunimas,
jieskantis darbo?

kai samdo jaunimą, neturintį darbo ir 
patirties.

Rasti jaunimui darbą nėra lengva, tačiau 
gera žinoti, kad kas nors yra pasiruošęs nurodyti 
jiems atitinkamą kelią.

Jei norite gauti daugiau žinių apie 
Kanados programas, kurios jums gali būti 
naudingos, užpildykite čia žemiau spausdinamą
atkarpą ir atsiųskite.

Ar žinote, kad Kanados vyriausybės
programa paruošti žmones specialybėms 
(National Institutional Training Program) yra 
pasiruošusi investuoti $408,700,000 1984-85 
metais ir tuo būdu pagelbėti Kanados jaunimui 
pasiruošti specialybėms kursuose, kuriuose 
išeinamas pilnas apmokymas — nuo pradinio 
iki specialybinio, amatų mokyklose, 
bendruomeninėse kolegijose bei kituose 
paruošimo centruose, prisitaikant prie vietinės 
darbo rinkos reikalavimų?

Kritiškais Kanados jaunimo poreikiais
taipgi rūpinasi “Career Access Program”, kuriai
paskirta $250,200,000. Jos paskirtis — padėti 
darbdaviams mokėti atlyginimus tais atvejais,

J. KAVALIŪNAS

Šią vasarą nuo liepos 29 ligi 
rugpjūčio 5 vyks Dainavoje jau 
18-toji Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitė. Rengia JAV 
LB švietimo taryba. Mecena
tas — Lietuvių fondas. Paskai
tininkai — iš vyresniosios, vi
durinės ir jaunosios kartos.

Studijų savaitė pradedama 
A. Rūgytės paskaita apie šv. 
Kazimierą, Lietuvos globėją, 
minint šiemet jo mirties 500 
metų sukaktį.

Daug dėmesio bus skiriama 
klausimams, kaip geriau per
teikti lituanistines žinias bei 
ugdyti tautinius nusiteikimus, 
kai sąlygos keičiasi ir gyvena
masis metas kelia vis naujus 
reikalavimus. E. Ruzgienė, I 
sk. vadovėlio autorė, kalbės 
apie I sk. mokymą, S. Jonynie- 
nė, parašiusi vadovėlius IV, 
V ir VII skyriui, kalbės apie 
lietuvių k. dėstymą VII ir VIII 
sk., St. Stasienė, “Švietimo gai
rių” redaktorė, — apie skaity
mo metodus, Los Angeles lit. 
mokyklos mokytojas J. Kojelis
— kaip dėstyti visuomenės 
mokslą, Klivlando lit. mokyk
los mokytoja A. Balašaitienė
— apie lietuvių literatūros 
dėstymą ir Čikagos aukštes
niosios lit. mokyklos mokyto
jas D. Šaulys — apie Lietuvos 
istorijos dėstymą.

Lietuvių kalbos žinioms pa
gilinti bus kasdien dvi paskai
tos: kun- J. Vaišnys dėstys ra
šybą, J. Masilionis — skyrybą.

Literatūrai skiriamos ketu
rios paskaitos: dr. R. Šilbajo- 
rio “Šio meto lietuvių litera
tūra okup. Lietuvoje”, dr. J. 
Kavaliūnaitės “Milašiaus poe
zijos pasaulio bruožai”, A. 
Bagdono “S. Daukantas po 120 
metų” ir V. Kavaliūno “Žmo
gus literatūrinėse srovėse”.

Temą “Lietuva pogrindžio 
spaudos perspektyvoje” na
grinės M. Pleškys, o su P. Ame
rikos lietuviais, jų veikla ir 
rūpesčiais supažindins A. Žy- 
gas. Apie šių metų olimpinius 
žaidimus ir apie lietuvių vaid
menį juose kalbės Br. Ketur
akis ir apie mūsų liaudies šo
kius— J. Matulaitienė.

Naujas galimybes tiek lie
tuviškojo darbo organizavime, 
tiek ypač mokyme nagrinės dr. 
Jonas Meškauskas ir kalbės 

Įdarbinimas ir imigracija

KANADA 
Kur kitur?

Government Gouvernement 
of Canada du Canada Canada

apie kompiuterių naudojimą 
lietuviškame darbe ir moky
me.

Lietuviškojo ugdymo pagrin
das yra šeima. Jai talkina lit. 
mokykla. Bet kūrybinė tėvų ini
ciatyva gali ir mokyklai talkon 
ateiti tiek pačioje mokykloje, 
tiek ypač už jos sienų, organi
zuojant savo apylinkėse vasa
ros stovyklėles ir mažųjų vai
kų darželius, kas šeštadienį 
rengiamus vis kituose tėvų na
muose. Apie tėvų talką lit. mo
kyklai kalbės dr. A. Vygantie- 
nė, turinti šioje srityje gražaus 
patyrimo.

Mūsų dainos ir tautiniai šo
kiai — didelis turtas. Tautinių 
šokių mokys kasdien J. Matu
laitienė, dainų — St. Sližys. 
Kiekvienos dienos darbas pra
dedamas šv. Mišiomis. Jas lai
kys stovyklos kapelionas prel. 
P. Celiešius. Rytinei mankštai 
vadovaus Br. Keturakis. Vaka
rais įdomios programos, vado
vaujamos akt. V. Nasvytytės.

Programa įvairi ir įdomi, bet 
neperkrauta. Bus pakankamai 
laiko pasimaudyti, paįlsėti ir 
pabendrauti. Kviečiamas jau
nimas, mokytojai ir jų šeimos. 
Veiks vaikų darželis, vadovau
jamas Rūtos Jonynaitės-Juš- 
kienės. Ūkiniais reikalais rū
pinsis Br. Krokys, sveikata — 
gail. sesuo L. Vaičeliūniėnė, 
o O. Norvilienė visus puikiai 
maitins. Mokestis toks pat, 
kaip pernai: suaugę ir šeimos 
galvos moka savaitei po 80 dol., 
antroji pusė ir jaunimas — 50 
dol., vaikai ligi 12 m. — 25 dol. 
Registruotis pas J. Masilionį, 
4632 So. Keating Ave., Chicago, 
IL 60632, USA. Tel. (312) 585- 
2629.

Nuo 1970 m. ši savaitė vadi
nama JAV ir Kanados lietuvių 
mokytojų ir jaunimo studijų 
savaite. Pastaraisiais metais 
kanadiškių dalyvavimas suma
žėjo. Praėjusią vasarą kana- 
diškiams atstovavo vienas L. 
Eimantas, Londono lit. mokyk
los vedėjas. Šią vasarą tikimės 
vėl sulaukti iš Kanados daug 
jaunimo ir mokytojų.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsą turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte. I
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JULIUS SANVAITIS, kuris rūpinasi Dariaus ir Girėno paminklo bei jo 
aplinkos priežiūra Pščelnike, Lenkijoje. Apsirengęs skautiška uniforma

Baltiečių jaunimo kongresas Kanadoje
DR. JONAS V. DUNČIA

Baltiečių jaunimo kongreso 
(BJK) vadovybė, paskatinta 
1983 m. vasaros kongreso pasi
sekimu, su entuziazmu ruošia 
ateinantį suvažiavimą-kongre- 
są. Šią vasarą BJK įvyks lat
vių stovyklavietėje “Saulai- 
nėje”, Barrie, Ontario, rugpjū
čio 16-19 d.d. Pirmą kartą kon
gresas rengiamas vidurvaka- 
riuose. Paskutinės dvi stovyk
los įvyko Concord, NH (pas 
latvius), ir Middle Island, NY 
(pas estus). Tie kongresai su
traukė gražų būrį jaunimo. 
Geroje nuotaikoje praleido il
gesnius savaitgalius gamtoje, 
megzdami ryšius su broliais 
ir sesėmis baltiečiais. Studi
javo savo tautų istoriją, kul
tūrą ir politinę veiklą. Savo 
sričių žinovai iš visų trijų 
etninių grupių skaitė aukšto 
lygio paskaitas. Šalia paskai
tų, simpoziumų, ir diskusijų, 

lieka laiko pabendrauti, va
karais pasišokti ir padainuoti.

Šios vasaros laikina dieno
tvarkė jau sudaryta. Ketvir
tadienį, rugpjūčio 16 d., 3 v.p.p., 
Toronte prie Šv. Andriejaus 
šventovės, įvyks ištremtųjų 
baltiečių minėjimas. Po minė
jimo ir susitikimo su spaudos 
atstovais stovyklautojai da
lyvaus pamaldose Šv. Andrie
jaus šventovėje. Po pamaldų 
visi automobiliais ilga vilks
tine vyks į stovyklavietę “Sau- 
lainę” (apie 1,5 vai. nuo Toron
to), kur bus susipažinimo va
karas.

Penktadienį, rugpjūčio 17, 
dr. Juris Dreifelds iš Brock 
universiteto (St. Catharines, 
Ont.) skaitys paskaitą apie 
gamtos apsaugą Baltijos kraš
tuose. Vėliau bus baltiečių 
kalbų pamokos, kurias praves 
patys stovyklautojai. Manoma, 
kad jaunimas išmokęs estiš
kus, latviškus ir lietuviškus 
svarbesnius “turistinius” po
sakius, galės geriau bendrau
ti. Kaip ir pernai, bus tautinių 
šokių pamokos ir jų pasirody
mas kongreso užbaigtuvėse. 
Vakare prie laužo Juri Kork 
įdomiai pavaizduos Joninių 
tradicijas.

Šeštadienis, rugpjūčio 18-to
ji, bus gausi plataus masto pa
skaitomis. Dr. Linas Sidrys iš 
Čikagos kalbės apie baltiečių 
prieauglio problemą. Jesse 
Flis, Kanados parlamento at
stovas ir Helsinkio sutarties 
priežiūros komiteto pirminin
kas, kalbės apie žmogaus tei
sių konferenciją, įvyksiančią 
1985 m. Prof. Tonu Parming iš 
Marylando universiteto skai
tys paskaitą “Nordic Nuclear 
Free Zone”. Bus ir svarstybos 
apie sąžinės kalinius Sovietų 
Sąjungoje. Vakare pasirodys 
“Amber Lights” teatro grupė. 
Po to bus šokiai.

Sekmadienį, rugpjūčio 19, 
po pamaldų įvyks sekančio 
kongreso rengėjų rinkimai ir 
atsisveikinimas su stovyklau
tojais.

Registracija prieš liepos 
20 d. kainuos $75 JAV dol., pa
vėlavusiems — $85 JAV dol., 
arba $25 dol. į dieną. JAV gy
venančius prašome dėl regis
tracijos ir tolimesnių infor
macijų (žemėlapių ir t.t.) 
kreiptis į Vidmantą Rukšį, 
305 Arch St., Delran, NJ 08075, 
USA; tel. (609)461-3482.

Kanados jaunimas yra prašo
mas kreiptis į Nijolę Vitaitę, 
260 Scarlett Rd. Apt. 911, To
ronto, Ont. M6N 4X6.

Rengėjai tikisi sulaukti daug 
jaunimo, nes vidurvakariuose 
yra didžiausias baltiečių tel
kinys. Pernai kongresas New 
Hampshire valstijoje įvyko 
toli nuo baltiečių telkinių, ta
čiau suvažiavo daug jaunimo.

Nedelskime, skubėkime re
gistruotis!

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas beT 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Stalon “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Tragiškai žuvęs mokslininkas
Lietuvoje pagerbtas a.a. profesorius Jonas Kazlauskas, 

apie kuri nerašo sovietinė spauda

Lietuviai daugelio tautybių festivalyje
“Vilniaus”paviljonas 1984 m. Karavane Toronte

Šių metų gegužės 18 d. (ki
tame pranešime nurodoma ge
gužės 22) Prienuose, prie vi
durinės mokyklos sienos, buvo 
atidengta memorialinė mar- 
morinė lenta, skirta kalbinin
ko prof. Jono Kazlausko atmi
nimui, kad jis mokėsi ir baigė 
Prienų vidurinę mokyklą. “Šio
je mokykloje 1942-1949 metais 
mokėsi profesorius daktaras 
Jonas Kazlauskas”. Mokykloje 
įvyko iškilmingas prof. J. Kaz
lausko paminėjimas. Kalbėjo 
poetas Just. Marcinkevičius, 
akademikas prof. V. Mažiulis.

Po to tą pačią dieną J. Kaz
lausko tėviškėje, Matiešonių 
k., buvo iškilmingai atideng
tas paminklinis akmuo su už
rašu, kad čia gimė žymus kal
bininkas profesorius Jonas 
Kazlauskas. Jame iškalti žo
džiai: “Lietuvių kalba buvo 
jo prakaitas ir duona”. Vėl kal
bėjo Just. Marcinkevičius, 
kalbininkas A. Sabaliauskas, 
dainavo ir giedojo iš Vilniaus 
atvykęs etnografinis dainų an
samblis “Sudauja”. Prie pa
minklinio akmens papėdės pa
dėta daug gėlių.

Tos pačios dienos vakare 
Prienų kultūros namuose įvy
ko iškilmingas susirinkimas, 
skirtas prof. J. Kazlausko pa
minėjimui, kuriame dalyvavo 
Prienų rajono LKP, vykdomojo

Lietuviai Britanijoje
Du susirinkimai Londone, kurie svarstė parapijos reikalus

Š. m. kovo 24 d. Šv. Kazimiero 
svetainėje įvyko metinis parapi
jos klubo susirinkimas, o gegu
žės 6 d. sporto ir socialinio klubo 
salėje — metinis visos parapijos 
susirinkimas.

Iš pranešimų pirmajame susi
rinkime paaiškėjo, kad yra kai 
kurių sunkumų administravime, 
bet finansiškai gerai laikosi. 1983 
m. turėta pajamų 3418 sv., išlai
dų per 10 mėnesių — 2301 sv. Pel
nas—1048 sv.

Susirinkimas taip paskirstė pel
ną: 300 sv. šventovės ir kleboni
jos šildymui bei apšvietimui, 100 
sv. religinei Lietuvos šalpai, 50 
sv. centriniam Šv. Kazimiero metų 
komitetui, 135 sv. užsakymui auto
buso, kad Londono lietuviškosios 
parapijos žmonės galėtų važiuoti 
nemokamai į Kryžiaus žygio pa
maldas Aylesfordo šventovėje bir
želio 10 d.

Susirinkimas perrinko buvusią 
valdybą 1984 m.: pirmininku — 
Stasį Kasparą, ižd. — Nepoleoną 
Žvirblį, sekr. Viktoriją Puidokie
nę, nariais — Pranę Senkuvienę, 
Alfonsą Knabiką. Klubo preziden
tu yra klebonas kun. dr. Jonas Sa- 
kevičius, MIC. Revizijos komisijon 
išrinko Mykolą Šemetą, Igną Daili
dę ir Albiną Ivanauską.

Po susirinkimo, klubo nariai 
buvo pavaišinti klubo valdybos 
moterų paruoštais užkandžiais.

Parapijos narių susirinkimui 
pirmininkavo Jonas Babilius, 
sekr. Vacys Pisčikas.

Metinį pranešimą padarė kle
bonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
pažymėdamas, kad parapija ne
teko 11 narių, iškeliavusių am
žinybėn. Savo pranešime klebo
nas nepaminėjo tų darbų, kuriuos 
jis atlieka atstovaudamas lietu-, 
viams religinėse ir visuomeni
nėse britų organizacijose. Kun. 
Pr. Dauknio disertaciją “The Re
sistance of the Catholic Church 
in Lithuania Against Religious 
Persecution” jis įteikė daugeliui 
Londono laikraščių ir parlamento 
narių.

Parapijos tarybos pirm. Stasys 
Kasparas kalbėjo apie parapijos 
visuomeninę veiklą. Didžiausias 
darbas buvo surengti šv. Kazimie
ro 500 metų sukakties minėjimą 
Westminsterio katedroje. Para
pijos ižd. Alfonsas Knabikas pra
nešė, kad metinės parapijos pa
jamos buvo 9702 sv., išlaidos — 
4296 sv.

Parapijos tarybos rinkimuose 
pirmininku perrinktas Stasys 
Kasparas, ižd. Vladas Velička, 
vicepirm. Ignas Dailidė, nariais 
— Pranė Senkuvienė, Sofija Gru-

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

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses). 

komiteto bei visuomenės atsto
vai, mokytojai ir pilna salė 
žmonių. Susirinkimo metu Vil
niaus' universiteto kraštoty
ros ir kalbos komisijos pirmi
ninkas VU docentas A. Pupkis 
Prienų vidurinės mokyklos 
direkcijai įteikė skulpt. Vyt. 
Mačiuikos sukurtą medalį su 
profiliniu J. Kazlausko port
retu. Tai Vilniaus universi
teto filologijos fakulteto do
vana Prienams. Visų šių rengi
nių iniciatoriai — Vilniaus 
un-to filologijos fakultetas 
ir lietuvių kalbos taryba, o 
šventė buvo paruošta Prienų 
rajono ir miesto valdžios 
drauge su Vilniumi.

Visuose renginiuose daly
vavo J. Kazlausko žmona Al
dona ir dukterys Eglė bei Ra
sa. Aldona yra Vilniaus uni
versiteto docentė, fizikos-ma
tematikos mokslų kandidatė. 
Be to, iškilmėse dalyvavo trys 
velionies Jono Kazlausko bro
liai, sesuo, lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto vyr. moks
linis bendradarbis A. Lyberis 
ir kt.

Prof. J. Kazlauskas buvo kal
bininkas, pasižymėjęs moksli
niais darbais, kuriais ir dabar 
naudojasi daugelio pasaulio 
šalių mokslininkai. Lietuvo
je niekas neabejoja, kad jis 
buvo nužudytas KGB agentų. M.

piljonienė, Milda Pukštienė ir 
Mikalina Parulienė. Revizijos 
komisijon išrinkti: Vacys Pisči
kas, Magdalena Šemetienė ir Pet
ras Mašalaitis.

Einamuosiuose reikaluose karš
tokai diskutuota lietuviško sky
riaus priežiūra Šv. Patriko kapi
nėse. Šiuo metu jos neturi lietu
vių priežiūros komiteto, o pati 
kapinių vadovybė tik paviršutiniš
kai jas prižiūri.

Buvo ir daugiau smulkesnio po
būdžio klausimų, į kuriuos kle
bonas ir taryba atkreips dėmesį.

S.K.

■ aAg Multiculturalism
■ T Canada

Hon. David M. Collenette 
Minister of State

Baigiama paruošti nauja “Vilnius Records” plokštelė “Pasakos” Mont- 
realyje. Plokštelės įraše dalyvavo (iš kairės): Lina Celtoriūtė, Gintaras 
Nagys; pirmoje eilėje: Birutė Nagienė, Vilija Malciūtė-Bulota, Adria Mc 
Vicar, Raimundas Verbyla; antroje eilėje: Vincas Piečaitis, Gaila Naru
ševičiūtė, Aleksandras Stankevičius, Marytė Adamonytė. Plokštelėje Įra
šyta įvairiu lietuvių liaudies pasakų. Buvo sukurti garsų efektai ir spe
ciali muzika A. Stankevičiaus. Laukiama daugiau vaikų piešinių.

Pasižymėjo Lietuvos architektai
Šiaurės rate esančio Suo

mijos Rovaniemi miesto mu
ziejaus statybai neseniai bu
vo surengtas architektūrinis 
konkursas, kuriame dalyvauti 
buvo pakviesti skandinavų 
architektai, įskaitant ir bal- 
tiečius. Iš 184 pateiktų projek
tų konkursą laimėjo danų gru
pė, antrą ir trečią vietą paėmė 
patys suomiai. Tarp kitų pen
kių atžymėtų ir nupirktų pro
jektų po vieną buvo Lietuvos ir 
Estijos architektų. Lietuvių 
grupę sudarė V. Jakubauskas, 
J. Anuškevičius, A. Šarauskas, 
A. Norkūnas, E. Gužas ir H. 
Staudė.

Iš JAV žurnale “Progressive 
Architecture” (nieko bendro 
su “progresyviais”) išspaus
dintų lietuvių projekto frag
mentų matyti, jog jų, kaip ir 
estų, projektas yra visai vaka
rietiškas ir atspindi vėliau
sias nuotaikas modernioje ar
chitektūroje. Žurnale nurody
tos autorių pavardės surašytos 
taisyklingai, tik be lietuviš
kų ženklų. Tai turbūt pirmą 

Daugiakultūriškumas - 
galimybė dalintis
Dalinimasis yra abipusis dalykas. 

Juo daugiau bendrauji su kitais, juo daugiau išmoksti. 
Tarpkultūrė mūsų komunikacijos programa remia 

organizacijas, kurios skleidžia tarpusavį, pažinimą 
per kultūrinį bendradarbiavimą. 

Kultūrinio integravimo programa remia savanoriškas 
organizacijas, padedančiai įjungti naujuosius ateivius 

į pagrindinę Kanados gyvenimo srovę. 
Dalinkimės ir suartėkime.

Daugiakultūriškumas yra gyvenimo tikrovė!
Tolimesnių informacijų teiraukitės 
artimiausioje valstybės sekretoriato 

įstaigoje arba rašykite: 
Communications Directorate 

Secretary of State 
Ottawa, Ontario KIA 0M5

Vertimas — “Tėviškės žiburių"

Multlculturallsme "11*1
Hon. David M. Collenette ( 51 fl 51
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kartą kitakalbėje spaudoje 
lietuviškos pavardės liko ne
sudarkytos, nes tarptautinia
me konkurse nereikėjo perra
šyti rusiškai, o paskui išversti 
fonetiškai.

Algim. B.

West Hill, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visom mie
lom rengėjom už suruoštą man 
nuostabiai gražų mergvakarį, vieš
niom — už dalyvavimą ir visas pui
kias dovanas.

Ypatingas ačiū tetai K. Starku- 
tienei už organizavimą, ruošimą, 
visą rūpestį 4 r darbą, ruošiant tą 
vakarą.

Ačiū Dainai Jefferies už pra- 
vedimą ir gražius žodžius, ren
gėjom — B. Akelaitienei, M. Ake- 
laitienei, R. Akelaitienei, S. Ake
laitienei, S. Akelaitytei, N. Ado
monienei, S. Bartusevičienei, Z. 
Klevinienei, V. Mikelėnienei, J. 
Vanagienei už darbą, dovanas ir 
įspūdingai gražų maisto stalą.

Jūsų visų nuoširdumo ir to va
karo aš niekad nepamiršiu -

Vida Baltkojytė

J. VARČIUS

Karavano organizatoriai
Š. m. birželio 22-30 d.d. Toron

te įvyko tarptautinis Karava
nas, kurį sudarė įvairių tauty
bių 46 paviljonai. Tai devynių 
dienų tarptautinis metinis festi
valis, kur tautiniuose paviljo
nuose kiekviena tautybė supa
žindina kanadiečius su savo 
krašto papročiais, šokiais bei 
dainomis, maisto patiekalais bei 
gėrimais, tautodaile ir etnine 
veikla. ‘

Karavano pradininkė — ukrai
nietė Zeną Kossar, kuri suor
ganizavo 1969 m. pirmą Kara
vaną, susidedantį iš 29 pavil
jonų, jų tarpe ir mūsų “Vilniaus” 
paviljono Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Per keletą metų 
Karavanas išgarsėjo paviljonų 
renginiais, kurių 1981 m. vei
kė 55. Juos kiekvienais metais 
aplankydavo per porą milijonų 
žmonių. Karavanas yra užregis
truotas kaip kultūrinė organi
zacija, kurią valdo sudaryta val
dyba. Ši organizacija dabar jo
kios finansinės paramos iš val
džios negauna. Jos pagrindines 
pajamas sudaro parduoti Ka
ravano pasai ir dalyvaujančių 
paviljonų $500 metinis mokes
tis. Paviljonų rengėjai gauna 
25% pajamų už pasus, jei jie pa
tys juos išplatina prieš Kara
vano atidarymą. Paviljonų lan
kymo metu prie jų budi Kara
vano valdybos atsiųsti kontro
lieriai, kurie tikrina lankyto
jus ir parduoda pasus, iš kurių 
paviljono rengėjai jokių paja
mų negauna. Paviljonų paruoši
mas ir išlaikymas rengėjams 
sudaro didelių finansinių sun
kumų. Dėl šios priežasties 1982 
m. paviljonų skaičius sumažė
jo, veikė tiktai 44, nes atsisakė 
dalyvauti keletas etninių gru
pių.

“Vilniaus” paviljono rengėjai
Paviljono paruošimas yra la

bai sudėtingas. Jam įrengti rei
kalingos tinkamos patalpos, rei
kia organizuoti devyniom die
nom meninę programą, maisto 
paruošimą ir atlikti daugelį pa
ruošiamųjų organizacinių dar
bų. Šiam tikslui reikia sutelk
ti keletą dešimčių savanorių 

talkininkų, kurie savo neapmo
kamą darbą paaukotų lietuvių 
bendruomenei.

Lietuvių paviljonas “Vilnius”, 
šiais metais jau 16-tasis, KLB 
Toronto apylinkės valdybos pa
stangomis išsilaikė kaip vienas 
iš pastoviausių ir geriausių tarp
tautiniame Toronto Karavane, 
kiekvienais metais laimėjęs 
premijų. Šių metų “Vilniaus” 
paviljono ruošos darbams vado
vavo KLB Toronto apylinkės 
valdybos narė Rūta Pacevičie- 
nė. Ji su savo talkininkais ir 
talkininkėmis š. m. vasario 11 d. 
suruošė specialų vakarą-balių, 
kuriame buvo išrinkta “Vil
niaus” karalaitė D. Kalendrai- 
tė ir jos palydovė V. Stirbytė 
atstovauti lietuviams Karavano 
ir “Vilniaus” paviljono rengi
niuose.

Paviljonui paruošti ir jam 
aptarnauti, vadovaujant Rūtai 
Pacevičienei ir talkinant val
dybos kasininkui R. Budnikui, 
buvo sudarytas 19 narių komi
tetas, kurie darbus pasiskirstė 
pagal pirmininkės planą, suda
rydami atskirų sričių komisi
jas: administracijos, salių de
koravimo, maisto ir gėrimų, in
formacijos, pasų platinimo, pro
gramos ir kitas.

Paviljono viduje
Paviljonas buvo įrengtas Pri

sikėlimo parapijos salėse. Deko
ravimo darbus atliko V. Stirby- 
tės vadovaujamas jaunimas. 
Lauke plevėsavo daugybė įvai
riaspalvių vėliavėlių, kurios 
savo virpėjimu atkreipė praei
vių dėmesį į iškabą, kad čia yra 
lietuvių “Vilniaus” paviljonas. 
Didžioji salė buvo meniškai iš
puošta mūsų senovės kunigaikš
čių paveikslais, didžiule Lie
tuvos vėliava, prie kurios bu
vo prisiglaudus V. Stirbytės sti
lizuotas didingas mūsų Vytis.

Iš mistiškai apšviestos sce
nos į salę švelnia šypsena žvel
gė šv. Kazimieras, atvaizduo
tas skautų paruoštame vitraži
nio pobūdžio paveiksle. Prie
angyje buvo išstatyti K. Raudžio 
fotografiniai rodiniai šv. Kazi
miero mirties 500 me
tų sukakčiai priminti. Salės 
pakraščiuose papuošti įvairia
spalvėmis staltiesėmis ir de
gančiomis žvakutėmis stalai 
laukė atvykstančių svečių, ku
rie keitėsi kas valandą.

Prie įėjimo durų įsispraudęs 
į kampą, pasipuošęs savo stogą 
įvairiaspalvėmis dangomis, vei
kė lietuviškų pyragų bufetas, 
kurio raguoliai, tortai, bara
vykai, ežiukai viliojo svečius. 
Šiuos skanumynus parūpino 
kiekvieną dieną skirtingos or
ganizacijos, kurių koordinato
rė buvo Laima Mačionienė.

Kavinės patalpos buvo pa- . 
puoštos lietuvių liaudies pasa
kų vaizdais. Čia buvo įrengta 
valgykla su laimės šuliniu, į 
kurį jaunimas mėtė monetas, 
išbaidydamas išsigandusias 
auksines žuvytes. Svečiai vai
šinosi iš virtuvės gautais kraš-. 
tais lietuviško maisto patieka
lais, kuriuos ruošė Br. Greičiū- 
nienė su savo talkininkėmis. 
Veikė ir gėrimų baras, kurį tvar
kė R. Budnikas su savo draugais. 
Valgykloje dažnai būdavo ne
maža spūstis prie valgių bufe
to ir gėrimų baro. Iš čia daug 
svečių, apsikrovę lėkštėmis, 
keliaudavo į didžiąją salę, kur 
buvo daugiau vietos ir vyko kon
certinė programa, nuolat grojo 
“Tzygani” orkestras.

Atvykstančius svečius sutik
davo paviljono šeimininkai: 
“Vilniaus” karalaitė D. Kalend- 
raitė ir paviljono burmistras 
E. Lukošius. Jie atvykusiems 
suteikdavo žinių apie paviljo
ną ir įteikdavo informacinį lei
dinėlį anglų kalba apie šv. Ka
zimierą ir lietuvių tautos kul
tūrą.

Sceninė programa
Koncertinė programa vyko di

džiojoje salėje darbo dienomis 
nuo 7 v.v. iki 10 v.v., šeštadie

Federacinės Kanados vyriausybės surengtoje daugiakultūrėje konferen
cijoje Toronte dalyvavo ir lietuviai. Iš kairės: J. KARKA, daugiakultūrių 
reikalų min. D. COLLENETTE, K. RAUDYS, Kanados etninio meno tary
bos pirm. L. KOSSAR

niais ir sekmadieniais nuo 4 
v.p.p. iki 10 v.v. Programa už
trukdavo pusvalandį ir buvo kar
tojama kas valandą. Jos prane
šėjai buvo burmistras E. Luko
šius ir “Vilniaus” karalaitė D. 
Kalendraitė. Koncertinę progra
mą atliko “Gintaro” ansamblio 
šokėjai, vadovaujami Ritos bei 
Juozo Karasiejų, ir daininin
kės su solistu R. Paulioniu, ku
riems pritarė ansamblio orkest
ras, vadovaujamas G. Paulio- 
nienės. “Gintaro" koncertinę 
programą sudarė 26 šokiai ir 10 
dainų. Pusvalandžio programoje 
buvo iš jų atliekami 5 šokiai ir 
2-3 dainos. Per aštuonias die
nas trys ansamblio šokėjų gru
pės, apie 100 šokėjų, ir 5 daini
ninkės su solistu, pritariant jų 
skambiam orkestrui, atliko po 
pusvalandį užtrukusias 37 kon
certines programas. Visi pavil
jono svečiai buvo sužavėti pus
valandžiais besikeičiančiais 
šokiais bei dainomis, marga
spalviais tautiniais drabužiais, 
patrauklia jaunimo šypsena. 
Šokėjų ritmingiems judesiams 
ir dainininkų aidams žiūrovai 
pritardavo darniais plojimais, 
kurių susirinkdavo apie 300.

“Gintaras" paskutinę progra
mą atliko birželio 29, penkta
dienį, 10 v.v., ir išskubėjo į au
tobusą, kuris juos išvežė į Kliv- 
landą dalyvauti tautinių šokių 
šventėje. Birželio 30, šeštadie
nį, vietoje žavingų šokių ir dai
nų, V. Matulaitis svečiams rodė 
tris filmus: “Lietuvos audinių 
dailė”, “Laisvoje tėvynėje”, ir 
“The Spirit of the Amber Past”. 
Paskutinę dieną lankytojų skai
čius sumažėjo, tik mažos grupe
lės atvykdavo į paviljoną ir, ne
radę patrauklios programos, 
šiek tiek užkandę, išskubėdavo 
į kitus paviljonus.

Paroda
“Vilniaus” paviljoną pratur

tino Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyriaus paroda, 
paruošta pirm. A. Vaitonienės, 
kuriai talkino G. Baltaduonie
nė, L. Nakrošienė, H. Lasienė 
ir kitos narės. Parodų salėje 
buvo skoningai išdėstyti lietu
vių tautodailės rodiniai: spal
vingi tautinių drabužių pavyz
džiai, margaspalviai žiurstai, 
juostos, rankšluoščiai, gobele
nai, drožiniai ir kt. Parodos cent
rą sudarė apie 50 medinių kry
žių, koplytstulpių telkinys kal
no formoje, kuris buvo apsuptas 
lėlių būrio tautiniuose drabu
žiuose. Ši inscenizacija dauge
liui priminė Kryžių kal
ną okupuotoje Lietuvoje. Sa
lėje G. Baltaduonienė ir kitos 
instituto narės demonstravo go
belenų audimą. A. Sendžikaitė, 
skambindama kanklėmis, supa
žindino lankytojus su švelniais 
lietuviško muzikos instrumento 
garsais. Prie įėjimo į parodų 
salę veikė A. Dargytės-Byszkie- 
wicz tvarkomas rankdarbių, 
juostų, audinių, gintaro papuo
šalų, medžio drožinių parda
vimo skyrius.

Šiais metais paviljoną aplan
kė apie 7000 lietuvių ir kitatau
čių. Karavano paviljonų verti
nimo komisija paskyrė “Ginta
ro” vadovams J. R. Karasiejams 
trečios vietos premiją už cho
reografiją, t.y. už menišką šo
kių paruošimą.

Apskritai, “Vilniaus” pavil
jonas buvo labai gerai supla
nuotas, kiekvienas talkininkas 
žinojo savo darbą, nebėgiojo ir 
neklausinėjo kitų, ką jis turi 
dirbti. Tai pagrindinių rengė
jų Rūtos Pacevičienės ir Ričar
do Budniko planavimo bei prie
žiūros nuopelnas. Jiems talki
no jaunimas per devynias die
nas kasdien nuo paviljono ati
darymo iki jo uždarymo apie 1 
v.r. Už jų darbą niekas jiems 
neapmokėjo ir niekas nepareiš
kė padėkos. Tai buvo, kaip a.a. 
J. R. Simanavičius, buvęs KLB 
krašto valdybos pirmininkas, 
sakydavo, auka ant tėvynės au
kuro.



Tautinių šokių šventės, įvykusios Klivlande, delegacija aplankė Ohio valstijos gubernatorių RICHARD SE- 
LESTE. Kultūros tarybos pirm. I. BUBLIENĖ įteikė gubernatoriui lietuviškų raštų takelį. Gubernatoriaus de
šinėje — tautinių šokių šventės rengėjų komiteto pirm. dr. A. BUTKUS. Delegacija informavo gubernatorių apie 
tautinių šokių šventę ir Lietuvą Nuotr.V. Bacevičiaus

Lemiantis apsisprendimas
Ištrauka iš Vydūno veikalo “Sieben Hundert Jahre” - 

Septyni šimtai metų

Tikslo naudininkas ir literatūros kritikai
J. V. SŪDUVAS

Daug kartų mūsų spaudoje 
buvo rašyta apie kalbos vargus, 
sintaksės taisyklių nepaisymą. 
Viena tokių, dažniausiai pasi
taikančių, yra tikslo naudinin
kas su bendratimi. Šią ypatin
gą kalbos puošmeną, kurią 
šnekamosios kalbos pavyz
džiais išaiškino mūsų rašomo
sios kalbos t^vas Jonas Ja
blonskis savo “Linksniuose ir 
prielinksniuose” 1928 m., šian
dien dauguma ignoruoja. Laik
raščių puslapiuose pilna to
kių sakinių: “Kritiškus įver
tinimus parašyti aukojamas 
menas” turi būti — “kritiš
kiems įvertinimams parašyti”. 
O kur dar tikslo kilmininkas 
prie slankos veiksmažodžių ir 
klaidingas neiginio vartoji
mas? Dažnas pasakys ir para
šys: “Jis neskaito nei laikraš
tį, nei knygą”. Turi būti: “ne
skaito nei laikraščio, nei kny
gos”.

Aiškindamas tikslo naudi
ninką, J. Jablonskis naudoja 
gyvosios kalbos ir liaudies dai
nų pavyzdžius: “Ne visų bur
nos putrai srėbti”, “Pasamdė 
mane sunkiems darbeliams 
dirbti, plonoms drobelėms 
austi”. Žiūr. “Prie bendrinės 
kalbos ištakų”, psl. 114.

Jeigu šios taisyklės mažai 
paisoma mūsų laikraštinėje 
rašyboje, tai dar galima kiek 
pateisinti, nes rašo kas moka 
ir kas nemoka, o redaktoriai, 
perkrauti darbu, suspėja iš
taisyti tik gramatikos ir kai 
kurias stiliaus klaidas. Tačiau 
tai nedovanotina novelėje, 
romane. “Beletristika, arba 
grožinė proza, turi būti para
šyta ne tik grynai, bet ir gra
žiai” pastebi antologijoje 
Bern. Brazdžionis. Apgailėti
na, jeigu šios taisyklės nepai
so ir kūrinio recenzentai. Pvz. 
š. m. “Draugo” 44 nr. kun. dr. 
P. Celiešius, recenzuodamas 
R. K. Vidžiūnienės novelių 
knygą “Vieno vakaro melan
cholija”, cituoja sakinį: "Pri
siminiau švarke turįs vaka
rykštį lietuvišką laikraštį ir 
išsitraukiau jį nuoboduliui 
prąmušti”. Recenzentas patai
so: “nuobodulį pramušti”! Sa
kinys gramatiškai teisingas. 
Autorė panaudoja tikslo nau
dininką “nuoboduliui pramuš
ti”, o recenzentas klaidingai 
moko — “nuobodulį pramušti". 
Kas kita sakinio konstrukcija, 
stilius. Kodėl autorė negalėjo 
parašyti: “nuoboduliui išsklai
dyti ... akims paganyti" ir pa
našiai. Pramušti galima sieną, 
ledą ir t.t. Beletristikoje au
torius laisvas pasirinkti tin
kamą žodį savo minčiai iš
reikšti ir stiliui pagražinti.

RITA VILIENĖ, Ontario Londono 
lietuvių choro “Pašvaistė” dirigen
tė, aktyviai dalyvaujanti kultūri
niame lietuvių gyvenime

Nustatytų stilistinių kalbos 
taisyklių mažai paiso kai kurie 
mūsų literatūros kūrinių re
cenzentai ir kritikai. Atrodo, 
kad jiems nesvarbu kas ir kaip 
parašyta, bet tik kieno para
šyta. Pagal tai ir recenzuoja
ma. Todėl ir nesistebima, kai 
vienas recenzentas kūrinį iške
lia į aukštybes, o kitas tą patį 
“sudirba” ir numeta į šiukšles. 
“Sveika kritika neturi būti as
meninė, o objektyvi, kultūrin
ga, neužgaunanti” — rašo VI. 
Kulbokas leidinyje “Lietuvių 
literatūros kritika tremtyje”. 
“Kritikas turi būti išsimoks
linęs, turi turėti estetinius 
principus ir gilų jautrumą bei 
sugebėjimą pasiduoti auto
riaus vaizduotės valiai, prieš 
pakildamas aukščiau — į 
sprendimo sritį”.

Mes turime “garsų” recen
zentą, kuris yra sukritikavęs 
beveik visus tremties rašytojų 
romanus. “Gaila, kad šis roma
nas turėjo laimėti .. . ‘Drau
go' konkursą ir nuskinti tąja 
proga 2000 dolerių premiją” — 
rašo savo kritikoje “kęstas rei
kalas” (slapyvardis). Matyti, 
recenzentui visai nerūpi kūri
nio fabula, kalba ir stilius, 
bet tik tie tūkstančiai dolerių, 
kurie pateko kitam, bet ne jo 
srovės bičiuliui. O kur dar tau
tinė, idėjinė bei didaktinė li
teratūrinio veikalo paskirtis? 
Nenuostabu, jog idealistinė vo
kiečių filosofo J.G. Fichtės 
samprata, pagal kurią mene at
sispindi tautos siela, šiandien 
yra nustojusi populiarumo. Pa
triotizmas apšaukiamas kūry
bos stabdžiu, idealizmas — 
charakterio silpnumu. Poezi
joje juokiamasi iš tradicinio 
skiemeninio eiliavimo, belet
ristikoje garbinamas inter
nacionalizmas, seksinės nor
mos ii' dvasiniai iškrypimai.

“Drauge” 1984 m. vasario 25 
d. K. Keblys rašo, esą “golfas 
geriau sutvarkytas už mūsų da
bartinės literatūros vertini
mą periodikoje”. Jis siūlo ver
tinti kūrybą klasėmis: A B C D. 
Ten pat P. Melnikas klausia: 
“Kas yra tas dalykas vadina
mas tikrąja literatūra?" Klau
simą aiškindamas, jis griebia
si cituoti anglosaksų autorius. 
Faulknerio “The Sound and 
the Fury”, Irving, Updike 
“bestseleriai" esą įgrisę, nuo
bodūs ir nenormalūs” (per
verse) kūrybos pavyzdžiai, 
nors universitete buvę bruka
mi, kaip literatūra".

“Ar nereikėtų, — rašo toliau 
P. Melnikas, — iššifruoti ge
rai paslėptą reikšmę tokiose 
Faulknerio knygose, kaip 
“Light in August”, “The Sound 
and the Fury” ir iškelti tą “di
dįjį melą”, kas knygą padaro 
literatūra?" Nejieškoti “pa
slėptų velykinių margučių". 
Pasak Melniko, reikia atsisa
kyti mūsų literatūroje tauti
nių aspiracijų. Kodėl Melnikui 
anokia literatūra patinka, tuo
jau paaiškėja. Mat, “pagal ele
mentarią literatūros teoriją” ji 
priklauso A klasei. Tik prie 
visa to Melnikas dar priskiria 
ir Cheeverio pagarsėjusias no
veles “Oh, What a Paradise It 
Seems”. Kaip pavyzdį minimų 
novelių genialumo jis cituoja 
tik vieną “pasigėrėtiną saki
nį: “Estera buvo prasta virė
ja — ji buvo tiesiog pavojinga 
virėja ir tą vakarą ji paruošė 
Risotto, kuris buvo mirtinas 
(lethal)”. Atrodo, novelėje kal
bama apie žmogžudystę.

“Reikėtų pajieškoti panašių 
mūsų išeivijos literatūroje 
ir priskirti juos klasei A, — 
samprotauja P. Melnikas, — o 

tokių atsirastų ne vien Škė
mos, Landsbergio ir Mero kū
ryboje!” Tik kažkodėl jis užsi
miršo savo gradaciją pratęsti 
— pridėti ir K. Ostrauską, ab
surdo dramų autorių. Tai bū
tų, pagal Melniką, kone visi 
tremties literatūros “milži
nai”, o prieš juos mūsų didie
ji klasikai atrodytų jau tik “ša
peliai”! ...

Žinoma, naujų vieškelių tie
simas turtiną kraštą, jeigu jie 
naudojami tik savo žmonių ge
rovei kelti, bet ne pavergėjui 
stiprinti. Lietuvių literatūra 
ir jos kūrėjai nuo pat savo su
žydėjimo pradžios taisė kelius 
tautos atgimimo dvasiai ugdyti 
ir laisvės kovai laimėti. Šian
dien ši mūsų literatūros misi
ja stengiamasi apeiti, pamirš
ti. Einama ir prie to, kad net 
toks žymus liberalaus sparno 
intelektualas Rimvydas Šilba
joris, žurnalo “Lituanus” 1983 
m. 3 nr., analizuodamas lietu
viškos kultūros išlikimą sve
tur, samprotauja, kad etnišku
mas “gali išlikti tiktai. . . įsi
gijęs kosmopolitinį, sofisti- 
kuotą ir brandų charakterį, 
koks tegali būti išvystytas to
kioje “idėjų rinkoje”, koks yra 
universitetas”. Tai kuo tas, 
pagaliau, skirtųsi nuo šiuo 
metu okupuotoje Lietuvoje 
propaguojamo “homo sovieti- 
cus”? Gal Šilbajoris paaiškin
tų? Juk tautybių suvirinimas 
sovietiniame katile didžiaru- 
siškoje dvasioje, kur visi kal
bės tik rusiškai ir galvos mark
sistiškai, buvo ir yra pagrin
dinis Maskvos tautybių politi
kos tikslas. Argi ir mūsų trem
ties literatūrą ir jos kūrėjus 
užsimota palenkti kosmopoli
tizmo, internacionalizmo sro
vei? Argi jau mūsų jaunieji 
intelektualai, perėję Vakarų 
universitetus, “jų idėjų rin
ką”, rengiasi palikti “mužikė
lius” ir eiti ano meto Liubli
no unijos Lietuvos bajorų ke
liais?

Patriotinė lietuvių visuome
nė čia ir tenai supranta, kad 
tik gimtoji kalba, tautinėmis- 
istorinėmis aspiracijomis pa
remta mūsų literatūra šian
dien yra vienintelis ginklas 
kovoje dėl mūsų tautos išliki
mo. Peršantiems kosmopolitiz
mo ir gendančio modernizmo 
idėjas verta prisiminti rašy
tojo Balio Sruogos žodžius: 
f Lietuvą žiemojančių einu. 
Prie kryžkelių stovėsiu

smuikeliu, 
Milžinkapiuose varpais nakčia 

skambėsiu.
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos 

širdis.

K. BIRUTIETIS
NEGRĮŠIU
Negrįšiu,
O Tėviške miela.
Nes Tavęs jau nėra tenai.
Sodybos
Prie žydro upelio
Neliko nė ženklo seniai.

Nerasi
Ten laisvės karžygių.
Tėvo, nei motinos kapo;
Išlydės
Per Tėviškės lauką
Piktas šunelis kacapo.

Tėvyne!
Per tūkstančius mylių
Matau slenkstį gimtų namų.
Tik vartai
į juos uždaryti
Ir žvanga durklai svetimų.

Jį padarė vienas lietuvis 
berniukas, būdamas dešimties 
ar dvylikos metų. Kartą jo mo
tina ėjo su juo lankyti pažįsta
mų vokiečių. Berniukas visą 
kelią jautėsi lyg nesavas. Pa
galiau jis kreipėsi į motiną: 
“Mama, kai jūs ten vokiškai 
kalbėsite, neklausk manęs 
lietuviškai!” — “Kodėl, sū
nau?” — motina klausiamai 
pažvelgė į jį.

Dabar jam pasidarė aišku. 
Jis gėdinosi lietuvių kalbos. 
Ji turėjo blogą vardą. Neras
damas išeities, berniukas pa
kėlė akis į motiną. Pagaliau 
iš jo lūpų prasiveržė: “Man 
gėda”.

Ilgai tylėdama, motina nu
stebusi žiūrėjo į savo vaiką. 
Kas gi jam atsitiko? Juk na
muose, ypač tėvas, netgi kai
mynams atėjus, kalbėdavo lie
tuviškai su tam tikru, santū
riu pasididžiavimu. Iš kur da
bar galėjo kilti jam šitoks jaus
mas?

Pagaliau motina prabilo, 
pradžioj iš lėto paskui vis gy
viau: “Taigi tu gėdiniesi’ lie
tuvių kalbos. Ir tai tavo tėvų, 
tavo motinos kalba. Ar tau gė
da ir manęs?”

“O ne! Ne! Tik lietuvių kal
bos!” — karštai tvirtino berniu
kas. “Bet ji juk mums priklau
so, priklauso tam, kas mes esa
me, ji mums sava. Todėl tu nie
kini ir mane! Bet taip daro tik 
žmonės be garbės, netiesus! Ir 
ką gi pats jau seniai kalbi? Ar 
užmiršai?”

Berniukas tylėjo. Jis žinojo 
gerai. Ir tai jam dabar sakė mo
tina. “Norėjai nešti ugnį savo 
širdyje ir savo žodžiuose. Ste
bėjomės ir džiaugėmės tavo 
vaikiškomis mintimis. Mums 
atrodė, kad tu nori būti didžiu 
pavyzdžiu kitiems. O dabar? 
Neturi netgi nei drąsos, nei 
savigarbos būti tiesus, prisi
pažinti, kad esi vienas tų, ku
riems priklausai!”

“Užteks! Mama! Prašau! Bū
siu! Tik nebark!” — prašė vai
kas. “Dabar jau turėsiu drąsos 
ir, — truputį stabtelėjo, — sa
vigarbos!”

Motina, truputį iš aukšto, ste
bėjo jį dar kurį laiką ir tada 
atsiliepė: “Tikrai?” Ir abudu 
ėjo toliau.

Pažįstami vokiečiai juos pri
ėmė draugiškai. Aišku visi kal
bėjosi vokiškai. Berniukas 
klausėsi tylėdamas. Bet tuo pa
čiu metu jis mąstė ar iš tikrųjų 
lietuvių kalba, palyginus su vo
kiečių, tokia jau niekam never
ta, kaip jam atrodė. Štai kalba 
pastoriaus Š. žmona. Skamba 
visai gerai. Bet lietuviškai. ..

Atsisuka į jį ir motina: “Gal 
atsimeni, sūnau, ką apie tai 
sakė tėvelis?” Ji jam tai sako 
vokiškai. Kodėl gi? Ar todėl, 
kad jis lietuvių kalbos gėdi
nasi? Kraujas užplūsta galvą. 
Taip pat ir atsakyti jis nega
li. Jis nesiklausė.

Naujai pastatytas kryžiastulpis prie Dariaus ir Girėno paminklo Pščelnike, 
dabartinėje Lenkijoje. Paminklo aplinkos priežiūra rūpinasi J. Sanvaitis

Tyla. Visų akys nukreiptos į 
jį. Tada jis atsitiesia ir atvi
rai. neslėpdamas atsako lietu
viškai: “Aš nesiklausiau. Gal
vojau apie kitką!” — Ir jaučia 
lyg jis augtų aukštyn ir aukš
tyn. Vėl tyla.

Pastoriaus žmona Š. tačiau 
padaro pastabą: “Betgi turėjai 
tai sakyti vokiškai”. Ji neturi 
jokios nuovokos apie tai, kas 
įvyko anksčiau. Motina bando 
padėtį išlyginti. Berniukas 
tačiau yra paliestas žodžio 
“turėjai”. Pilnai negali jo su
prasti. Ir mąsto apie tai. Mo
tina ilgai žiūri į vaiką labai 
savotiškai, lyg galvodama kaž
ką ypatingo. Po to visi ir vėl 
pradeda kalbėtis tarpusavyje.

Pagaliau motina užsimena, 
kad jau laikas grįžti. Ir krei
piasi į berniuką: “Eisiva!" Lie
tuviškai! Ak. kaip gražiai skam
ba! Kaip kelia jį šis motinos 
žodis po ano parodyto silpnu
mo! Ir jie išeina. Bet apie tai, 
kas įvyko — daugiau nė žodžio.

Visą kelią į namus berniu
kas tylėjo. Jis mąstė, kaip kad 
būdavo įpratęs mąstyti, apie 
tai. kas jam šiandieną pasida
rė aišku. Dabar jis žinojo sa
vojo gyvenimo uždavinį: di- 
džuotis savo kilme ir siekti, 
kad visa,- kas lietuviška, būtų 
verta pagarbos.

Bet jis dar ilgai lygino abi 
kalbas. Vokiškai be kitų kalbė
jo ir žmonės, turintys galią įsa
kyti, lietuviškai — visi artimie
ji. Šie, palyginus su anais, ta
čiau visuomet atrodė nuošir
desni, garbingesni, teisinges
ni, ištikimesni, atviresni.

Tuo metu kaupėsi dar ir ki
tos patirtys. Tai, kas lietuviš
ka. vėl ir vėl buvo laikoma pa
niekos objektu. Ir tai buvo, pa
galvojus, niekaip nesupranta
ma. Tik viena buvo aišku: ši 
panieka ėjo iš vokiečių. Ir jos 
nebuvo galima išvengti. Tūks
tančiais šaknų, savo krauju, 
jausmais, savo galvosena bu
vai sujungtas su tuo. kas lie
tuviška. Ir tai, kas vokiška, tam 
buvo šiurkščiai priešinga. Iš 
kur gi atsirado šitokia panie
ka, netgi neapykanta? Tai, kas 
lietuviška, tikrai negalėjo bū
ti priežastis. Tai buvo visiš
kai aišku.

Iš veikalo “Sieben Hundert 
Jahre”. Vertė K.Ž.

Atsiųsta paminėti
Publius Vergilius Maro. GEOR

GIKOS. Iš lotynų kalbos vertė Al
fonsas Nyka-Niliūnas. Dailininkas 
— Romas Viesulas. Išleido Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas. 7338 S. Sacramento Ave. 
Tiražas — 600. M. Morkūno spaus
tuvė. Chicago 1984 m., 135 psl. 
Kaina —S10.00JAV.

TAUTOS GYVYBĖ, politinis, 
literatūrinis, tautiniė sąmonin
gumo žurnalas, 1984 m. sausis-va- 
saris-kovas 1 (2) nr. Redaktorė ir 
leidėja — Birutė Kemežaitė, (7124 
So. Mozart Ave., Chicago, IL 60629, 
USA). Metinė prenumerata — 
$12.00, atskiras nr. — $3.00.
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKIOJE
Paryžiuje gyvenantis skulpto

rius Antanas Moneys rugpjūčio 
mėnesį įsijungs į vasarinius dai
lės kursus “Kunst Kurse Bosen 
‘84” V. Vokietijoje. Kursantams 
jis dėstys medžio ir akmens skulp
tūrą. Liepos mėnesį jis savo dar
bų parodą surengė Prancūzijoje, 
buvusio XII š. vienuolyno Beau- 
port patalpose Paimpole, Cotes 
du Nord.

Antroji M. K. Čiurlionio gale
rija Čikagoje, 4038 Archer Avė., 
neseniai surengusi velionies dail. 
Teofilio Petraičio kūrinių paro
dą paminėti jo penkerių metų mir
ties sukakčiai, jau pasiruošė vasa
ros sezonui. Jam skiriama nauja 
paroda, kurioje išstatyti P. Puzi- 
no, M. Šileikio, J. Mačėno, E. 
Rūkštelytės, B. Morkūnienės, V. 
Švabaitės, T. Petraičio bei kitų 
dailininkų darbai. Dalį jų galės 
įsigyti parodos lankytojai. Nebus 
parduodami tik tie, kurie priklau
so M. K. Čiurlionio galerijos kū
rinių fondui.

A.,a. Marija Mykolaitytė-Slavė- 
nienė, literatė, kultūrininkė, spau
dos bendradarbė, birželio 14 d. 
mirė Sydnėjuje, Australijoje, su
laukusi 76 metų amžiaus. Velionė 
buvo baigusi kazimieriečių gimna
ziją Kaune. Vytauto D. universi
teto humanitarinių mokslų fakul
tetą. Eilėraščiais spaudoje pra
dėjo reikštis dar nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pokario metais Schein- 
feldo stovykloje veikė su literatų 
grupe, ruošė vadovėlius lietuviš
kai mokyklai, su A. Mažeika iš
leido bendrą poezijos rinkinį "Po 
svetimu dangum”. Iš Vokietijos 
1948 m. atvyko Kanados Vanku- 
verin. bet 1949 m. persikėlė Aust
ralijon. kur lietuvišką šeimos ži
dinį sukūrė su Juozu Slavėnu, su
silaukė dukrelės Rasos. Čia vėl 
reiškėsi spaudoje, bendradar
biavo literatūros metraščiuose, 
dirbo su ateitininkais. 1973 m. iš- 
leisdino poezijos rinkinį "Nežino
mi keleiviai", 1977 m. — broliui 
V. Mykolaičiui-Putinui skirtą kny
gą “Putinas mano atsiminimuose”. 
Palaidota birželio 18 d. Sydnė- 
jaus Rookwoodo kapinių lietuvių 
skyriuje. Gedulines Mišias Šv. 
Joakimo šventovėje laikė mons. 
P. Butkus ir kun. P. Martuzas. 
Prie kapo duobės su velione at
sisveikino: ALB Sydnėjaus apy
linkės pirm. dr. A. Mauragis, 
Lietuvių rašytojų draugijos var
du — J. A. Jūragis, Sydnėjaus li
teratų būrelio — A. J. Skirka, 
Sydnėjaus ateitininkų — A. Kra- 
milius.

XXXI-ji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė liepos 29 — rug
pjūčio 5 d.d. vėl įvyks V. Vokie
tijoje, Augsburge, Šv. Ulricho 
akademijos namuose, Kappel- 
berg 1. Ji bus pradėta susipažini
mo vakaru, užbaigta iškilmingo
mis Mišiomisv atliktų darbų apta
rimu. Savaitės programon įtrauk
ta daug paskaitų: prof. dr. V. J. 
Bieliausko — “Bejėgiškumas ir 
smurtas — psichologiniai politi
nės represijos bruožai”, dr. A. Ge
ručio — “Lietuvos kaimynas Lat
gala”, kun. prof. dr. P. Rabikaus
ko, SJ — “Sv. Kazimieras kadaise 
ir šiandien", dr. P. Rėklaičio — 
“Šv. Kazimiero ikonografijos pa
grindai”, V. Natkevičiaus — "Ar 
tikrai ten didelių talentų knibž
dėte knibžda?” (apie romanų kū
rėjus Lietuvoje), A. Liulcvičic- 
nės — “Blogio simbolizavimas kai 
kuriuose naujuosiuose lietuvių 
literatūros veikaluose”, V. Bar
tusevičiaus — “PLB sąranga ir 
problemos", dr. K. Girniaus — 
“Kodėl pokario metais pusė kai
mo bernų sulindo į mišką?”, kun. 
Br. Liubino — “Antano Rubšio 
‘Raktas į Šv. Raštą”', dr. K. J. Če
ginsko — “Egzodas — 40 metų”. 
Prof. dr. T. Remeikio' paskaitos 
tema tebėra nepaskelbta. Tradi
cinėje tėvynės valandėlėje savo 
kūrinius iš neseniai išleisto poe
zijos rinkinio skaitys E. Juodval- 
kė, kitų autorių eilėraščius dek
lamuos D. Merkelytė ir K. Ivins
kis. Muzikinei daliai atstovaus 
prof. dr. V. M. Vasyliūno vargo
nų muzikos koncertas ir sol. L. 
Stepaitienės lietuvių liaudies dai
nų koncertas. Jai akompanuos 
prof. dr. V. M. Vasyliūnas. Atski
rus posėdžius turės Europos kraš
tų LB ir LJS vadovai, V. Vokieti
jos ateitininkai. Viena savaitės 
diena bus skirta šv. Kazimierui, 
kita — Lietuvių Bendruomenei. 
Numatytos ekskursijos į Bavarijos 
pilis. Savaitės užbaigos Mišias at
našaus vysk. A. Deksnys. Modera
toriais yra pakviesti — dr. K. J. 
Čeginskas, V. Natkevičius ir dr. J. 
Norkaitis. Savaitės ruoša rūpina
si rengėjų komitetas — J. Bara- 
saitė, inž. R. Hermanas, P. Ivins
kienė, kun. A. Rubikas, B. Šyvo- 
kaitė.

Vilniečiai buvo pakviesti į dip
lominius Vilniaus konservato
rijos absolventų spektaklius. Ak
torinio meistriškumo katedros ab
solventai suvaidino “Chanumą” ir 
“Nuotrupas”. Operinio dainavimo 
katedros diplomantai buvo paruo
šę G. Verdi “Traviatos” spektaklį.

Šaulių dramos teatre vis daž
niau ima reikštis jaunasis rcž. Juo
zas Javaitis. Neseniai jis režisavo 
premjerinį dviejų dalių Moljero 
“Don Žuano” spektaklį. Scenogra
fiją sukūrė dailininkė N. Livont, 
muzikiniu apipavidalinimu pasirū
pino R. Lukošius. Vaidino akto
riai — A. Venckus, P. Piaulokas,
l. Liutikaitė, E. Jasnauskaitė, J. 
Žibūda, A. Sabonaitis, V. Bara
nauskas.

Maskvoje įvykusi sąjunginė 
nuotraukų paroda susilaukė 781 
fotografo darbų. Lietuvai atsto
vavo 32 fotografai, parūpinę apie 
200 meninių nuotraukų. Šiltai bu
vo sutikti žymiųjų Lietuvos atsto
vų nuotraukų ciklai: A. Sutkaus — 
“Susitikimas su Bulgarija”, “Ma
no duktė”, M. Baranausko — 
“Gimdymas”, V. Strauko — “Pas
kutinis skambutis", L. Kazėno — 
“Palestina”, V. Koreškovo — "Sa- 
janų-Šušenskojės hidroelektrinė” 
ir V. Luckaus reklaminiai darbai.

Tradicinius vasaros sekmadie
nių koncertus Trakų pilyje pra
dėjo Vilniaus universiteto kame
rinės muzikos ansamblio ir šokė
jų grupės su Vilniaus filharmoni
jos sol. D. Sadausku. Kitais sek
madieniais Trakų miesto gyven
tojams ir svečiams koncertus su
rengė Vilniaus filharmonijos pu
čiamųjų kvintetas ir Vilniaus sty
ginių kvartetas su sol. I. Argus- 
tiene. Sekmadienio koncertai Tra
kuose bus rengiami iki rugsėjo vi
durio.

Devynioliktąją Žemaitės lite
ratūros premiją laimėjo Euge
nijus Ignatavičius už pernai “Va
gos” išleistą apsakymų rinkinį “Ir 
namų amžinoji šviesa”. Šią pre
miją kasmet paskiria Lietuvos ra
šytojų sąjunga ir Žemaitės kolcho
zas Kelmės rajone už geriausią 
prozos kūrinį kaimo tematika. 
Ligšioliniai Žemaitės premijos 
laureatai—J. Baltušis, A. Pocius, 
V. Rimkevičius. R. Kašauskas, V. 
Bubnys, J. Aputis, M. Sluckis, R. 
Granauskas, A. Zurba, R. Šave
lis, B. Vilimaitė, K. Saja, A. Miš
kinis, A. Sprindis, B. Radzevi
čius, V. Dautartas, A. Mikulėnai- 
tė ir A. Markavičius.. Dalis jų da
lyvavo Ušnėnuose surengtame lite
ratūros vakare, kuriame buvo 
įteikta premija naujajam laurea
tam E. Ignatavičiui. Vakaro daly
viai aplankė Žemaitės sodybvietę, 
muziejumi paverstą P. Višinskio 
namą. Ušnėnuose tebegyvena Že
maitės vaikaitis J. Jankus.

Lietuvos rašytojų sąjungą pa
pildė penki nauji nariai: prozi
ninkai — Rimantas Černiauskas, 
Kazys Jankauskas, Petras Venslo- 
vas (Venclova), poetė Alma Karo- 
saitė ir vertėjas Jurijus Šišmoni- 
nas. R. Černiauskas, gimęs 1950
m. Dauguose, yra baigęs Vilniaus
universiteto matematikos fakulte
tą 1973 m., dirba matematikos mo
kytoju suaugusių aklųjų mokyklos 
Klaipėdos skyriuje. Debiutavo 
1974 m., yra išleisdinęs dvi kny
gas — "Šiapus debesų” (1980) ir 
“Gusto istorijos” (1983). K. Jan
kauskas, gimęs 1906 m. Šiauliuo
se, baigė Vilniaus universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą 
1943 m., rašyti pradėjo 1930 m. 
Jo kraitį sudaro knygos: “Jaunys
tė prie traukinio” (1936), “Dul
kini batai” (1938), “Vieškelyje 
plytų vežimai" (1938), “Vieškely
je plytų vežimai” (1938), “Žygy
je" (1940). “Beržėnų stoties kū
rikas” (1949), “Krito kaštonai” 
(1959), “Stogas ir žvaigždėtas 
dangus” (1984). P. Venslovas, gi
męs Biržų apylinkėse 1944 m., bai
gė Vilniaus universiteto filologi
jos fakultetą 1969 m., spaudoje 
debiutavo 1973 m. Jo prozai atsto
vauja dvi apsakymų knygos — 
“Rudens eilėraštis” (1978), “Va
karo elegijos” (1983). Poetė A. 
Karosaitė, gimusi 1945 m. Biržų 
rajone, baigė Vilniaus universite
to istorijos ir filologijos fakulte
tą 1968 m., dirba vyresniąja redak
tore “Vagos" leidykloje, pirmuo
sius eilėraščius išspausdino 1969 
m. Jos kūrybinį kraitį sudaro trys 
eilėraščių knygos — “Einį su mani
mi” (1979), “Gatvė be skėčio” 
(1982) ir “Žemė balų akimis 
(1983). Vertėjas J. Šišmoninas 
yra gimęs 1921 m. Saratove, bai
gęs Raudonosios armijos užsienio 
kalbų institutą Maskvoje 1950 m., 
pasižymėjęs vertimais iš vengrų 
kalbos. Lig šiol buvo išleista apie 
40 jo verstų ro ^nų, apysakų, 
pjesių. V. Kst.
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Pirmutiniame ir didžiausiame J* gy ja M Al J* 
TORONTO LIETUVIŲ P AKAM/* 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

= 90 dienų termin. indėlius.......101/«%
= 180-185 d. termin. ind............ 101/2%
= term, indėlius 1 metų............  111/z%
= term, indėlius 2 metų............  113/«%
= term, indėlius 3 metų............  12 %
= pensijų s-tą........................... 9’/2%
= spec. taup. s-tą..................... 81/2%
= taupomąją s-tą..................... 81/«%
= depozitų-čekių s-tą.............. 6 %

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .....................  121/z%
= mortgičius nuo.............12 -143/4%

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

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

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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

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

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite 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 (KOMPIUTERI)

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

★ 
★ 
★

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIIlQtntP Simpson’s, 176 Yonge St.,
rIIIOIHIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Pirmoji Kanados ateitininkų stovykla 1952 m. Narušio ūkyje, Ontario provincijoje Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

džioji Simpsons prekybos 
bendrovė pranešė, kad dėl tu
rimų nuostolių š. m. lapkričio 
3 d. atleis iš darbo 1.631 tar
nautoją. Atleidimas paliečia 
net 23 krautuves. Didžiausia 
našta tenka Toronto krautuvei.

Rinkiminiame vajuje tikima
si aštrios kovos tarp abiejų di
džiųjų partijų — liberalų ir 
konservatorių, turinčių nau
jus vadus. J. Turneris rinki
mams kandidatuos Britų Ko
lumbijoje, B. Mulroney— Kve
beke, vietovėje, iš kurios yra 
kilęs. J. Turneriui rūpi atsta
tyti visiškai kritusį liberalų 
partijos populiarumą Vakarų 
Kanadoje, B. Mulroniui — lai
mėti daugiau konservatorių 
atstovų Kvebeke, iš kurio pas
kutiniame parlamente buvo 
tik vienas. Abu vadai yra dvi
kalbiai. Politinius debatus te
levizijoje pasiūlė B. Mulroney 
ir socialistų vadas E. Broad- 
bentas. J. Turneris neskuba 
duoti sutikimo, bet jo greičiau
siai negalės išvengti.

Sudarydamas naują minis
terių kabinetą, ministeris pirm. 
J. Turneris gerokai sumažino 
jo narių skaičių, atleisdamas 
dalį ministerių. Naujus tesu- 
rado penkis veidus, nes žymes
nių liberalų politikų parla
mente beveik nėra. Vado rinki
muose antrą vietą užėmęs J. 
Chretienas gavo min. pirminin
ko pavaduotojo ir užsienio rei
kalų ministeriją. Didžioji ka
bineto dalis teko buvusiems 
ministeriams, kurių paramos 
reikėjo J. Turneriui ir už ku
rių palikimą kovojo J. Chretie
nas. Po parlamento rinkimų J. 
Turneris galės sudaryti savo 
pasirinktų žmonių kabinetą, 
kurie dabar kandidatuos į par
lamentą. Žinoma, tik tokiu at
veju, jeigu rinkimus vėl laimės 
liberalai.

Vasaros saulė gali būti pavojinga
1984.VI.18 “U.S. News & World 

Report” išspausdino pasikalbė
jimą su dr. Brooks Bock, pirmo
sios pagalbos kolegijos pirminin
ku, kurio santrauką čia pateikiu.

Šiltam orui esant, žmonės 
daugiau praleidžia laiko lau
ke, saulėje. Dažniausiai pasi
taikantis pavojus yra nudegi
mas saulėje. Ilgas buvimas sau
lėje gali baigtis per ankstyvu 
odos susiraukšlėjimu arba 
odos vėžiu. Kitos su karščiu 
susijusios problemos yra rau
menų mėšlungis arba karščio 
smūgis.

Nudegimas saulėje gali būti 
gana rimtas. Pirmo laipsnio 
nudegimas yra tiktai odos pa- 
raudonavimas, sukeliąs šiek 
tiek skausmo. Antro laipsnio 
nudegime atsiranda pūslės ir 
stiprus skausmas. Trečio laips
nio nudegime paliestos srities 
nervai būna apmarinti, ir dėl 
to nejaučiamas skausmas, kai 
oda paliečiama. Teko matyti 
ligonių, užmigusių saulėje, 
kurių nukentėjusios kūno da
lys buvo tiesiog iškeptos.

Geriausias būdas apsaugoti 
odą nuo nudegimo yra apribo
ti buvimą saulėje, taip pat dė
vėti plačiais kraštais skrybė
lę, apsaugoti veidą ir vartoti 
tepalą, teikiantį apsaugos 
sluogsnį. Šviesiaplaukiai grei
čiau nudega negu tamsiaplau
kiai, tačiau nudega visi, net 
negrai.

Pirmą ar antrą dieną būti 
saulėje vieną valandą iš ryto 
arba vėlyvą popietę yra dau
giau negu pakankamai. Vengti 
kaitinimosi saulėje nuo vidur
dienio iki 2 v.p.p., kai saulė 
yra karščiausia. Jeigu oda pra
deda raudonuoti ir darosi jaut
ri, laikas ją uždengti. Apsau
gos sluoksnio stiprumas tepa- 
luosė yra nurodytas nume
riais. Juo aukštesnis numeris, 
juo stipresnė apsauga.

Buvęs ministeris pirm. P. E. 
Trudeau, įsivėlęs į pasaulio 
taikos propagavimą, susilau
kė netikėto atpildo. Jam buvo 
paskirta $50.000 vertės Alber
to Einšteino premija, įsteigta 
JAV, bet neturinti tokio pres
tižo kaip Nobelio premija. Lai
mėjimą sumenkina to politinio 
žaidimo metu visiškai kritusi 
Kanados ekonomija. P. E. Tru
deau rūpinosi taika, bet nieko 
nedarė ekonominiam nuosmu
kiui sustabdyti ar bent sulė
tinti. Spauda labai kritiškai 
sutiko P. E. Trudeau atsilygi
nimą savo šalininkams, parū- 
pinimą užtikrintos ateities. 
Tam užtikrinimui buvo panau
dotas naujų senatorių, teisėjų, 
ambasadorių, valdinių bend
rovių bei įstaigų direktorių 
paskyrimas. Dalį atliko pats 
P. E. Trudeau, o kita dalis bu
vo palikta ministeriui pirm. 
J. Turneriui. Pastarasis, ap
dovanojęs naujomis pareigo
mis 17 liberalų parlamentarų, 
teisinasi, kad jis specialiu 
raštu tai buvo įsipareigojęs 
pasitraukiančiam P. E. Tru
deau. Esą pastarasis savo ap
dovanojimų negalėjo atlikti, 
nes liberalai tada būtų pra
radę atstovų daugumą parla
mente. Sutikimas buvęs būti
nas — naujajam ministe
riui pirm. J. Turneriui reikė
jo rėmėjų. Abiem atvejais net 
23 liberalų parlamentarai at
sidūrė senate arba gavo kitus 
valdinius darbus. Šia paslauga 
pasinaudojo visi atleistieji 
ministerial, išskyrus svei
katos ministerę Monique Be
gin, kurią J. Turneris paliko 
ministerių kabinete. Ji tik 
dabar, paskelbus parlamento 
rinkimus, pranešė savo nuta
rimą pasitraukti iš politikos 
ir imtis dėstytojos darbo In
dianos Notre Dame universi
tete.

Smarkiai nudegęs asmuo tu
ri tuojau pat pasitraukti nuo 
saulės, uždėti švarią, drėgną 
skepetaitę ant nudegimo, lai
kyti žaizdą švarią, mazgoti van
deniu ir muilu. Viena ar dvi 
aspirino tabletės sumažina 
skausmą.

Negydomas nudegimas pro
gresuoja trimis tarpsniais — 
sukelia raumenų mėšlungį, iš
sekimą dėl prarasto kūno skys
čio ir pagaliau karščio smū
gį, kuris gali baigtis sąmonės 
netekimu ir net mirtimi.

Dažniausiai raumenų mėš
lungis yra susijęs su įtempta 
fizine veikla saulėje. Tai ypač 
vargina statybos darbininkus. 
Norint išvengti raumenų mėš
lungio, reikia imti druskos 
tabletes su skysčiais. Kai bū
na karščio sukeltas išsekimas, 
žmogus pajunta apsvaigimą, 
galvos skausmus, šleikštulį, 
žemą kraujo spaudimą ir grei
tą širdies plakimą. Karščio 
smūgio atveju prarandama 
tiek daug skysčio, kad po rau
menų mėšlungio ir gausaus 
prakaitavimo, kūnas staiga 
nustoja prakaituoti, taip pra
rasdamas galimybę atvėsinti 
kūną. Temperatūra pavojingai 
pakyla — dažnai iki 107 laips
nių ar daugiau. Žmogus gali 
prarasti sąmonę arba tapti irz
liu, keistai elgtis ir turėti ha
liucinacijas. Retais atvejais 
tai baigiasi priepuoliu ir mir
timi.

Prieš atvykstant greitajai 
pagalbai, asmenį, kurį ištiko 
karščio sukeltas išsekimas ar 
smūgis, reikia nugabenti į vė
sią vietą, vėsinamą kambarį ar 
bent į medžio pavėsį. Nuimti 
tiek drabužių, kiek galima. 
Paguldžius, pakelti jo kojas, 
sudrėkinti jo drabužius vėsiu 
vandeniu. Jeigu jis turi sąmo
nę ir nevemia, duoti į burną

(Nukelta į 9-tą psl.).

Skautų veikla
• XXI-oji Romuvos stovykla 

prasidės liepos 28 d. Suvažiuoti 
prašoma iki 12 v. Popiet visi bus 
skirstomi skiltimis ir vyks įsikū
rimas rajonuose. Vidurinį ilgą
jį savaitgalį stovyklą aplankys 
LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. fil. 
S. Miknaitis ir kiti vadovybės na
riai iš Čikagos. Visi kviečiami tą 
savaitgalį (rugpjūčio 4-5-6 d.d.) ap
lankyti Romuvą.

• Sveikiname skautų-čių bičiu
lę ir rėmėją Elzę Jankutę 90-mečio 
proga.

• Dar galima registruotis į 
lituanistikos seminarą, kuris 
įvyks rugpjūčio 18-24 d.d. St. Jo
seph Christian Life Centre, 18485 
Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio. 
Mokestis $130. Registruotis pas 
LS seserijos vyr. skautininkę D. 
Eidukienę, 4629 S. Mozart St., 
Chicago, IL 60632, USA. Tel. (312) 
376-2153.

• Liet, skautybės fondas skel
bia 1983 m. apyskaitą — iš viso fon
de sutelkta $96,773.07.

• Toronto skautų-čių tėvų k-tas 
paskyrė $500 vykstančioms į “Gin
taro” mokyklą, kurios praktinę 
dalį Kalifornijos kalnuose prie 
Los Angeles baigė sesės Mirga 
Šaltmiraitė ir Marytė Rudytė — 
abi “Šatrijos” tunto. “Gintaro- 
Ąžuolo” mokyklų tikslas — paruoš
ti draugininkus-kes. Č. S.

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENĖ, 
aktyvi jaunimo kongresų dalyvė, kal
bės jaunimo svarstybose kazimieri- 
niame išeivijos kongrese Toronte 
š.m. rugsėjo 1 d. Nuotr. V. Maco

SPORTAS
GOLFO PIRMENYBĖS

ŠALFASS golfo pirmenybes 
rengia Detroito “Kovas” rugsėjo 
1 ir 2 d.d. Bay Valley, MI (dvi va
landos į šiaurę nuo Detroito prie 
1-75 greitkelio. Rezervacijų rei
kalu iki rugpjūčio 1 d. kreiptis: 
Bay Valley Inn, 2470 Old Bridge 
Rd., Bay City, MI 48706, USA. Tel. 
(517) 686-3500 arba (800) 292-5028. 
Informacijas teikia V. Petrulis, 
30115 Brookview, Livonia, MI 
48152. Tel. (313) 525-0294.

GOLFO ŽINIOS
Birželio 24 Golf Haven klubo 

laukuose, dalyvaujant 49 golfi- 
ninkams, buvo surengtas Toronto 
lietuvių golfo klubo VI šio sezo
no turnyras. Laimėtoju tapo P. 
Stauskas, pasiekęs 81 smūgio pa
sekmę. Antruoju liko Alg. Sima
navičius, taip pat pasiekęs 81 smū
gį, tačiau geresnis sužaistų sky
lių santykis nulėmė P. Stauskui 
laimėjimą.

Išlyginamųjų smūgių grupėje E. 
Kuchalskis laimėjo I v. su 66 (83). 
II — A. Kišonis 67 (96), III — V. Ra
džiūnas 67 (85).

Moterų grupėje I. Kymantienė 
tapo laimėtoja su 95 smūgių pa
sekme, antroje vietoje palikdama 
ilgametę klubo ir dabartinę 
ŠALFASS meisterę E. Kėkštienę. 
Gerai sužaidė G. Stauskienė ir 
J. Ignatavičienė.

Laimėtojai už sviedinio prime
timą arčiausiai vėliavos: S. Obe- 
lienis (8-ta), P. Pargauskas (li
tą) ir L. Baziliauskas (13-ta žalioji). 
Nenusisekusios skylės laimėtoju 
tapo P. Augaitis, pasiekęs 9 smū
gius ant 6-tos žaliosios. Turnyrui 
vadovavo J. Rusinavičius, E. Ra
mas ir Sig. Krašauskas.

Glen Eagle golfo laukuose su
rengtame klubo turnyre gegužės 
27 d. pasirodė jaunas, geras gol- 
fininkas Andrius Dailidonis. Jis 
laimėjo I v. vyrų klasėje (low gross) 
— 71 smūgio pasekme. Įstojo na
riu į klubą ir žada aktyviai daly-

MOKA:
1O’/4% už 90 dienų term, indei. 
1O’/2% už 6 mėn. term, indėlius 
111/2% už 1 m. term, indėlius 
113/«% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
91/2% už pensijų planą
9 % už namų planą
81/2% už specialią taup. s-tą 
81/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

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 įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

537-3431 
769-9424

1566 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

’TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street V/est, Toronto, Ontorio M8X 1E7 

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučlulienei

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
t * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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
vauti mūsų turnyruose. Buvo ir 
daugiau gerų pasekmių: E. Sudei- 
kis — 74 ir A. Stauskas 76. Jaunių 
klasėje — R. Bagdonas 81. Sig. K.

TIK RUSIŠKOS RAIDĖS
Sov. Sąjungos futbolo federa

cijos prezidiumas š. m. birželio 
mėn. posėdyje aptarė šalies fut
bolo pirmenybių eigą. Ypatingai 
griežtos kritikos susilaukė Mask
vos “Torpedo” komanda ir jos va
dovai, nes leido žaisti su unifor
ma, ant kurios buvo užrašytas ko
mandos pavadinimas lotyniškomis 
raidėmis. “Izvestijų” laikraščio 
priede “Futbol chokkej” rašoma, 
kad tuo “Torpedo” sportininkai 
parodė nepagarbą žiūrovams, 
žemino komandos autoritetą. Už 
šį “prasižengimą” vyr. treneris 
V. Ivanovas ir rungtynių vyr. tei
sėjas A. Chorlinas buvo griežtai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 12’/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ........... ;....... 133/4%
2 metų ...................14 %
3 metų ....................143/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 12 %
(variable rate)

Tel.
Namų

nubausti. Futbolo federacijos 
prezidiumas perspėjo visų koman
dų trenerius ir vadovus, o teisė
jų kolegiją ir sportinę-technikinę 
komisiją įpareigojo kontroliuoti, 
kad panašūs įvykiai daugiau ne
pasikartotų.

Nurodymas, kad visi užrašai bū
tų tik rusiškomis raidėmis, lie
čia visas sąjunginių respublikų 
komandas. Anksčiau “Žalgirio”, 
“Daugavos”, “Kalevo” draugijų 
sportininkai ant uniformų savo 
komandos pavadinimą arba mies
tą rašydavo lotyniškomis raidė
mis. Dabar tai bus laikoma spor
tinės drausmės ir varžybų nuo
statų pažeidimu, o gal ir nacio
nalizmo apraiška. Matosi, kad už
rašų vienodinimas, o tikriau — 
rusinimas, vykdomas ir sporte.

J. Dagys



“Gintaras ” Britanijon
Torontiškio “Gintaro” an

samblio šokėjų ir dainininkių 
grupė š. m. liepos 19 d. išskren
da Britanijon dalyvauti tarp
tautiniame folkloro festivaly
je, kuris rengiamas Mančeste
rio mieste. Iš keliolikos gru
pių “Gintaras” ir dar trys ki
tos grupės buvo išrinktos at
likti po atskirą 25 minučių pro
gramą miesto centre. Be to, 
“Gintaro” grupė koncertuos 
Škotijos ir Londono lietu
viams. Ją sudaro 39 asmenys, 
įskaitant šokėjus, daininin
kes, muzikantus ir palydovus.

Liepos 10 d. Toronto Lietu
vių namuose “Gintaro” tėvų 
komitetas surengė išleistu
ves. Gausiai susirinkusius To
ronto lietuvius pasveikino tė
vų komiteto pirm. R. Žilins
kienė ir perdavė mikrofoną 
programos pranešėjai Mirgai 
Šaltmiraitei. Gintariečiai la
bai darniai ir preciziškai at
liko keletą tautinių šokių, 
kuriuos šoks tarptautiniame 
festivalyje Britanijoje, vado
vaujami Ritos ir Juozo Kara- 
siejų. Dainininkių grupė, va
dovaujama Giedrės Paulionie- 
nės, su sol. Rimu Paulioniu 
padainavo vieną smagią dai
ną ir davė ištraukų iš baigia
mos ruošti plokštelės.

Išvykstančius gintariečius 
sveikino bei sėkmingos kelio
nės linkėjo KLB krašto valdy
bos atstovas H. Stepaitis, KLB 
Toronto apylinkės pirm. dr. 
Birgiolas, krikšto tėvų vardu 
— dr. A. Valadka, Ontario li
beralų partijos vadas Peterso
nas (per savo atstovę ir laiš
ku) ir Kanados etninio meno 
taryba. Visiems padėkojo išvy
kos gintariečių vardu J. Kara-

siejus, o tėvų komiteto atsto
vės išvykos dalyvius apdovano
jo gėlėmis.

Šios išleistuvės ir loterija 
padėjo sutelkti dalį lėšų kelio
nei, kurioje gintariečiai atsto
vaus Kanadai ir jos lietuviams 
(vežasi dvi vėliavas — Kanados 
ir Lietuvos). Išskrenda iš To
ronto liepos 19 d. “British Air
ways” lėktuvu, grįš rugpjūčio 
2 d. (kita dalis — rugpjūčio 
21d.).

Sėkmės kelionėje ir festi
valyje! Dl.

Vasaros saulė...
(Atkelta iš 8-to psl.) 

skysčių ir druskos tablečių. 
Jeigu nėra vėsinamo kamba
rio, panaudoti vėdintuvus ir 
atidaryti langus.

Patartina nešioti lergvus 
drabužius. Balti drabužiai 
yra geriausi lauke, nes atmu
ša saulės spindulius, o tam
sūs drabužiai juos sugeria. 
Jokiu būdu negalima palikti 
vaiko ar senyvo žmogaus ilges
niam laikui automobilyje.

Žmonės, įmą prirašytus tam 
tikrus psichiatrinius vaistus 
— phenothiazinus, antidepre- 
sinius, lithium, turintieji aukš
tą kraujo spaudimą ir varto- 
jantieji diuretikus, — turi bū
ti ypatingai atsargūs saulėje 
ir karštyje. Kai kurie iš anti- 
cholinerginių vaistų ir anti- 
biotinis tetracyclinas irgi su
kelia problemas.

Paruošė: J. Str.

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

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 mediiag^**^
• 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 4
• 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

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1 č>i -4 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

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

“All THE_____
choice 
INTHE>fi£K7

MASKELL INSURANCE
WORLD"

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 •

Kunigas KAZIMIERAS KAKNEVIČIUS, įšventintas Romoje, kur baigė teologinius mokslus, atnašauja pirmąsias 
savo Mišias Kanadoje, Toronte-Mississaugoje, Lietuvos kankinių šventovėje 1984. VI. 24. Dešinėje — klebonas 
kun. J. STAŠKUS, kairėje — teologijos studentas E. PUTRIMAS Nuotr. O. Burzdžiaus
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WINNIPEG, MANITOBA

Išleido dukrelę į marteles...
Aldonos ir Lino Butkių vestuvės Ontario Hamiltone

Daug turime vestuvių, bet ne
daug lietuviškų. Tokias lietuviš
kas vestuves birželio 23 d. turė
jome Hamiltone, kur hamiltonie- 
čių J. Ant. Gedrimų dukra Aldona 
ištekėjo už losangeliečių P. B. 
Butkių sūnaus Lino. Vestuvinės 
puotos vedėjui nereikėjo tą patį 
kartoti keliomis kalbomis ir tė
veliams prie mikrofono nereikėjo 
prakaituoti angliškai savo sveiki
nimų. Tokių kitų gražių ir iškil
mingų lietuviškų vestuvių Hamil
tone jau niekas nebeprisimena.

4 v.p.p. prie Aušros Vartų šven
tovės pradėjo suvažiuoti vestu
vių limuzinai, iš kurių lipo išsi
dabinę vestuvininkai. Susibūrę 
žmonės laukė jaunamartės, kuri 
paskutiniu momentu pasirodė sa
vo baltame apdare, ranka pri
laikydama ilgą veliumą. Trumpe
lei grojant kompoz. H. Purcell me- ' 
lodiją, su stilingai žingsniuojan
čių jaunų pamergių procesija su
sijaudinę tėveliai savo dukrelę 
nuvedė prie altoriaus ir pabučia
vę ją perdavė jos busimajam vyrui 
Linui. Klebonas kuri. J. Liauba, 
OFM, per šv. Mišias palaimino jų 
santuoką. Per . pamaldas aidęjo 
trumpelės, smuikai ir sol. V. Ve- 
rikaitis, kuris Peggy Cullen pa
lydint vargonais, pagiedojo loty
niškų ir lietuviškų giesmių.

Vestuvinė puota įvyko “Royal 
Connaught” viešbutyje. Į puoš
nią ir erdvią salę susirinko per 
200 svečių. Jų buvo iš Los Angeles, 
Kliviando, Čikagos, Detroito, 
Niujorko ir kt. Iškilmei vadovavo 
Alg. Mikuckis. Jis pirmiausiai pa
pasakojo jaunųjų susipažinimo ir 
draugystės istoriją, kuri prasi
dėjo nuo Hamiltono gyvatariečių 
viešnagės Los Angeles mieste. Ten

Aldona su Linu susipažino ir susi
draugavo. Toji draugystė po pen- 
kerių metų buvo vainikuota vedy
bomis.

Kaip visose vestuvėse, netrūko 
kalbų ir sveikinimų. Kalbėjo abu 
tėvai, pasidžiaugdami savo gimi
nės padidėjimu, kalbėjo su humo
ru ir jaunasis, išreikšdamas pa
dėką visiems, kurie padėkoti ne
prašė, ir tiems, kurie prašė ... 
Kalbėjo “Gyvataro” vad. G. Breich- 
manienė, pas kurią Aldona taut, 
šokių mokėsi ir ilgus metus toje 
grupėje šoko. Ji taip pat pasigy
rė, kad per 34 “Gyvataro” veiklos 
metus šitoji pora esanti 20-toji 
iš gyvatariečių, sukūrusių lietu
višką šeimą.

Su jaunąja buvo atliktas ir jau
namartės šokis Sadutė. Perskai
tytos telegramos ir sveikinimai, 
kurių vienas labai gražus su eilė
raščių posmais iš Lietuvos.

Aldona yra dviejų brolių ir dvie
jų seserų J. Ant. Gedrimų šeimos 
jauniausia dukra. Ji šiemet Hamil
tono McMaster universitete baigė 
antrus savo studijų metus ir savo 
studijom užbaigti persikelia Kali- 
fornijon į UCLA universitetą. Dar 
būdama gimnazijoj, už gerą moky
mąsi ji yra gavusi įvairiausių pre
mijų ir stipendijų. Universite
te taip pat ėjo su augščiausiu įver
tinimu ir buvo fakulteto dekano 
garbės sąraše. Ji. aktyvi ateiti
ninkė, talkino lituanistinėje mo
kykloje, veikė su lietuviais stu
dentais. Per visas savo jaunas die
nas dainavo “Aido” mergaičių cho
re ir šoko liet, tautinius šokius.

Linas yra taip pat gero lietuviš
ko auklėjimo jaunuolis, baigęs 
lituanistinės mokyklos 12 skyrių, 
skautas, pasižymėjęs krepšinin-

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

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

1984 metų ekskursijos:
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Rugsėjo ...................6-14 Spalio...................... 4-12

Grupę rugsėjo 6 lydėsiu aš pats - norintiems galėsiu nu
pirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia
žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

BAC E N AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

kas. Jis dar turi du brolius ir tris 
seseris. Los Angeles universitete 
jis įsigijo verslo administrato
riaus specialybę.

Po vestuvių jaunavedžiai išvyko 
paslaptingon povestuvinėn kelio
nėn. Yra suplanavę apsigyventi 
Montrose, Calif., kur Linas jau 
turi įsigijęs sau nuosavą namą ir 
darbą savo profesijoj.

K. Mileris

London, Ontario
VIKTORAS IR VERONIKA GU

DELIAI birželio 23 d. paminėjo 
savo vedybinio gyvenimo 60 metų 
sukaktį. Abu aktyvūs veikėjai, 
sveiki ir judrūs? V. Gudelis yra 
parapijos tarybos ir pensininkų 
klubo pirmininkas. V. Gudelienė 
įeina į katalikių moterų draugi
jos ir pensininkų klubo valdybas. 
Tą šeštadienį Šiluvos Marijos 
šventovėje 6 v.v. buvo Mišios jų 
intencija, dalyvaujant giminėms 
ir draugams. Klebonas pasakė pa
mokslėlį ir suteikė jubiliatams 
palaiminimą. Po pamaldų parapi
jos salėje įvyko vaišės, kurias 
paruošė pati V. Gudelienė ir pa
vaišino per 50 žmonių. Žentas 
Miras Chainauskas pasakė kal
bą, apibūdindamas šukaktuvinin- 
kų gyvenimą. Be to, sveikinimo 
žodį tarė.giminės ir draugai. Įteik
ta daug gražių ir brangių dovanų.

Koresp.

“PAŠVAISTĖ” DETROITE. Š. 
m. birželio 14 d. “Draugo” 118 nr. 
Liuda Rugienienė, aprašydama 
sėkmingą Dievo Apvaizdos para
pijos aštuntąją gegužinę, pusę 
savo aprašymo paskyrė “Pašvais
tės” programai apibūdinti. Ji ra
šo: “Atėjo ir programos laikas. 
Į salę susirenka beveik visi gegu
žinės dalyviai. Nežinau, ko tikė
jomės, tačiau esame nustebinti, 
kai atitraukiamos užuolaidos ir 
pamatome sceną, išdekoruotą ki
taip nei įprasta. Prie garsiakal
bio išeina vyrišku juodu fraku 
apsirengusi solistė Irena Černie
nė ir uždainuoja: ‘Ponai ir ponios, 
Damen und Herren, Ladies and 
Gentlemen, tai ‘Prašome’ iš filmo 
Cabaret. Akordeonu palydi Pau
lius Genčius ir pianinu choro 
vadovė Rita Vilienė. Salėje kal
bėjusieji nutyla ir su įdomumu 
pradeda sekti programą.”

“Plojimų netrūksta. Vėl pakar
tojama ‘Prašome’. Kaip matyti iš 
anksčiau išvardyto repertuaro,

ILGOS IR GRAŽIOS VESTUVĖS. 
Š. m. birželio 16 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje susituokė Bunny-Bren- 
da Miller ir Juozas Grabys. Vedy
bų apeigas atliko kun. J. Berta- 
šius. Pamerge buvo R. Armstrong 
ir pabroliu — E. Fedaras.

Abudu jaunavedžiai yra moky
tojai kanadiečių gimnazijose. 
Jiedu ten ir susipažino. Kadan
gi jie turi daug draugų, tai ir ves
tuvės buvo ilgos — truko net tris 
dienas. Viena buvo paskirta kole
goms mokytojams, kita — lietu
viams ir pažįstamiems, trečia — 
giminėms. Be to, buvo suruošti 
bene penki mergvakariai. Kadan
gi ji, Bunny, darbuodavosi vie
tos lietuvių kolonijos parengimuo
se, tai ir lietuvių moterys suruo
šė jai mergvakarį.

J. Grabys keletą metų buvo KLB 
Winnipego apylinkės valdybos 
pirmininku. Be to, turėdamas va
sarą ilgas atostogas, puikiai įreng
davo lietuvių paviljoną Folklo- 
ramos metu.

Tas ilgas vestuvių vaišes pa
ruošė jaunosios sesutė May ir jos 
vyras Sid White bei jų vaikai. Pri
sidėjo ir jaunojo mama M. Grabie- 
nė bei jo sesuo Eugenija Feda- 
rienė.

Vestuvėse dalyvavo giminės bei 
draugai iš Čikagos, Edmontono, 
Vankuverio ir net tolimos Mek
sikos.

Kartais žiūrima į mišrias vedy
bas kaip nutautėjimą dar vieno 
lietuvio. Atrodo taip nebus šiuo 
atveju. Jaunoji Grabienė jau anks
čiau daug padėdavo mūsų koloni
jos darbuose. Dabar tikisi dirbti 
dar daugiau. Atseit, ateina nau
jas pagalbininkas. Winnipege yra 
keletas mišrių šeimų, kurių kita
taučiai dažnai talkina lietuviško 
darbo baruose kartais daugiau ne
gu tikri, Lietuvoje užaugę lietu
viai. Tai džiugus reiškinys!

NAUJAS ATEIVIS. Kai Onos ir 
Petro Žiminskų dukra Nijolė susi
laukė dukrelės, džiaugėsi ne tik 
jos vyras Don Pestrak, bet ir jos 
tėvai, atseit, seneliai. Todėl jie 
š. m. birželio 23 d. iškėlė puikias 
krikštynas beveik visai lietuvių 
kolonijai. Šv. Mišių metu krikšto 
apeigas atliko kun. J. Bertašius, 
suteikdamas Karley-Ann vardą. 
Krikšto tėvais buvo M. Nascimento 
ir R. Singbeil. Po to sekė vaišės, 
į kurias susirinko per 120 asmenų. 
Pestrakų šeima, nors mišri, bet 
yra labai lietuviškos dvasios. Ni
jolė visada prisideda prie lietu
vių parengimų, ypač ji daug pade
da mūsų klebonui metinio para
pijos mugė$ metu.

MŪSŲ MIĖSTO GYVENTOJAI 
ir vėl turėjo progą pamatyti siu
vinėjimo ir tautinių juostų audi
mo meną š. m. gegužės 18 d. Mani- 
tobos muziejuje Aldona Jančiu- 
kaitė vienintelė Winnipego apy
linkės lietuvių tautinių juostų 
audėja rodė, kaip tos juostos au
džiamos, o Teklė Timmermanie- 
nė parodė lietuviškų mezginių 
siuvinėjimo meną.

TAUTYBIŲ SAVAITĖ - FOLK- 
LORAMA įvyks rugpjūčio 12-18 
d.d. Lietuvių bendruomenė daly
vaus su “Vilnius” paviljonu. Kaip 
mūsų apylinkės valdybos pirm. 
J. Razmaitė sako: “tai gera proga 
garsinti Lietuvos vardą ir turtin
gą jos kultūrą”. Geras mūsų pasi
rodymas visą savaitę trunkančia
me renginyje priklausys nuo visų 
mūsų tautiečių. Todėl jau dabar 
prašomi visi ateiti pagalbon su 
savo gabumais. Svečiai iš toli ir 
arti kviečiami gausiai dalyvauti. 
Kas vakarą programą atliks “Ra
munėlės” — dainos grupė iš Ota
vos. Paviljono karalaitė bus A. 
Stapon.

SIBIRINIAI TRĖMIMAI. Birže
lio 14 d. lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenės paminėjo bolševi
kų įvykdytus baltiečių trėmimus 
į Sibirą. Prie paminklo susirinko 
nemažai žmonių. Padėtas gėlių 
vainikas baltiečių vardu ir pa
sakyta kalbų. Gaila kad lauke, 
vykstant nemažam automobilių ju
dėjimui ne visus žodžius buvo ga
lima suprasti. Nors buvo kviesta 
ir daugiau provincinės bei federa
cinės valdžios žmonių, bet atsi
lankė tiktai min. Don McKenzie ir 
gana jausmingai pakalbėjo, pa
brėždamas mūsų visų atsakomybę 
už buvusius ir dabartinius įvy
kius.

ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS 
II apsilankys Winnipege rugsė
jo 16 d. Bus bendros pamaldos ne
toli miesto esančiame Birds Hill 
parke. Išskiriant keletą oficia
liems reikalams skirtų automobi
lių, kiti nebus leidžiami įvažiuo
ti į parką ar net tuo keliu (Hwy. 
nr. 59). Keleivių pervežimui bus 
suorganizuota užtenkamai auto
busų.

Mūsų klebonui pranešta, kad 
bus kalbamas Rožinis ir kad lie
tuvių grupei melstis (prie mikre- 
fono) paskirta viena Rožinio da
lis. Po to bus giedama giesmė 
“Sveika Marija, Motina Dievo ...” 
Visi mūsų tautiečiai prašomi da
lyvauti ir garsiai melstis bei gie
doti.

Šv. Tėvo priėmimo paruošime 
lietuviams atstovauja J. Timmer- 
manas. Toms dienoms mieste jau 
išnuomoti visi viešbučių kamba
riai, o prie gatvių, kuriomis va
žiuos Šv. Tėvo vilkstinė, išnuo-> 
mojamos net atskiros vietos prie 
langų. Visose krautuvėse jau pil
na visokių atminų su Jono-Pau- 
liaus atvaizdu. Ev. f.

Sovietinė išmintis
Penki sovietinio socializmo 

įsakymai: 1. Negalvok. 2. Jeigu 
galvoji, tai nekalbėk. 3. Jeigu 
galvoji ir kalbi, tai nerašyk. 
4. Jeigu galvoji, kalbi ir rašai, 
tai nepasirašyk. 5. Jeigu galvo
ji, kalbi, rašai ir pasirašai, tai 
nenustebk.
• Šypsena kainuoja pigiau, 
negu elektra ir duoda daugiau 
šviesos. (Skotų išmintis).

Parinko Pr. Alš.

ALBERTAS MAROZAS, Monikos ir 
Vinco Marozų sūnus, baigęs Ma- 
nitobos universitete Winnipege 
komercinius mokslus bakalauro 
laipsniu. Linkėtina, kad jis ir to
liau reikštųsi lietuvių veikloje

programa neištęsta, lengvo pobū
džio ir ypač gyvai interpretuota. 
Tai nuopelnas chorvedės Ritos 
Vilienės, kurios muzikinius su
gebėjimus teko stebėti praėjusį 
rudenį Kanados Lietuvių Dieno
se Londone. Ji ten buvo pagrin
dinė dirigentė ir valdė ne vieną, 
bet kelis chorus. Tai jauna, ener
ginga muzikos mokytoja Kanado
je, kuri ne tik mokytojauja, au
gina tris mažamečius vaikučius, 
bet randa laiko ir lietuviškai dai
nai. Apie Ireną Černienę suži
nojau, kad ji yra pofesionalė dai
nininkė Kanadoje, tad paaiškėjo 
priežastis jos vokalinio pajėgu
mo ir geros vaidybos. ‘Pašvais
tės’ choro pirmininkas Algis Švil
pa, o scenos darbams vaodovauja 
Kęstutis Vilis”.

Dr. K. Vilis yra dirigentės vy
ras ir Londono universiteto pro
fesorius. Rita Vilienė 1972 m. bai
gė konservatoriją pirmaujančia
me Kanados McGill universitete. 
Kabareto “Siluetai” dekoracijas 
paruošė J. Bendoraitis. D. E.

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’
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3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
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Anapilio žinios

— Pamaldos vasaros sekmadie
niais Wasagoje —10 v.r.

— Pakrikštyta: dr. Algio ir Viltės 
(Zubrickaitės) Valiulių dukrelė 
Aurelija-Ona; Danieliaus ir Ele
nos (Obelieniūtės) Stemmier sū
nus Brian-Andrius.

— Rengiasi tuoktis Punske Bro
nius Naudžiūnas su Danute-Ona 
Vaičiulyte, Mississaugoje — Vy
tas Vitkus su Huguette Cote; Joa
na Baliūnaitė su Edwin J. Facey.

— Tradicinės lietuvių pamaldos 
Midlande — rugpjūčio 5, sekma
dienį, 1.30 v.p.p. Autobusas išva
žiuos nuo Prisikėlimo par. 11 v.r. 
Kaina — $13. Registruotis Prisi
kėlimo klebonijoje tel. 533-0621.

— Religiniam pasaulio lietuvių 
katalikų kongresui iki šiol surink
ta $3,123.00; P. Ščepavičius pa
aukojo $150.

— Paaukojo koncertinio pianino 
vajui $50 L. ir O. Radzevičiai; ka
pinėms po $100 — J. Šeperys ir O. 
Šarūnienė; parapijai $100 — E. ir 
Pr. Ališauskai, VI. Ališauskas.

— Mišios liepos 22, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Oną Šalinskienę,
11 v.r. — už a.a. Adolfą Kvedarą; 
Wasagoje 10 v.r. — už a.a. Agotą, 
Juozą ir Barborą Augaičius.

Lietuvių namų žinios
.' — “LN žinių” biuletenio, reda
guojamo St. Dargio, atspausdinta 
600 egz. birželio 29 d.

— LN valdybos posėdyje liepos 
5 d. patvirtintas naujas narys Al
gis Gineitis ir paskirta $100 au
ka “Kidney Foundation of Cana
da”.

— LN ir “Atžalyno” gegužinė 
liepos 15 d. Clairville parke pra
ėjo labai sėkmingai. Prie paki
lios nuotaikos prisidėjo Adomai
čio muzika ir N. Benotienės va
dovaujama mergaičių trijulė, {vai
rios lenktynės ir rungtynės pa
įvairino programą.

— LN valdyba baigs vasaros se
zoną liepos 19 d. posėdžiu, o po to 
susirinks tik antroje rugpjūčio 
pusėje.

— LN lankėsi kun. Pr. Jaraška 
iš Sunny Hills, Fl., J. Dirkis iš 
Australijos, V. Puidokienė ir M. 
Vikanienė iš Anglijos Londono, S. 
Dūda iš Los Angeles, V. Vebeliū- 
nienė iš Niujorko, dr. Liuda Pau- 
lėnienė iš Čikagos, Ž.V. ir A. Vai
čiūnai iš Flamborough, Ont, V. 
Koženiauskaitė iš Lenkijos, A. 
Buntinaitė iš Čikagos, O. Kašė- 
tienė iš Brocktono, Mass., V.S. ir 
E. Bakaičiai iš Niujorko.

PADĖKA
Kai gyvenimas pakrypo kita 

vaga ir pasiryžau eiti į kunigus, 
išvažiavęs į Romą, susilaukiau 
netikėto pritarimo ir paramos 
ne tiktai iš šeimos, giminių, bet 
ir iš bičiulių, organizacijų, pa
rapijos bei plačiosios visuome
nės. Po eilės metų sugrįžęs į Ka
nadą jau kaip kunigas, noriu iš
reikšti gilią padėką visiems, ku
rie prisidėjote savo maldomis, 
dovanomis bei kitokia parama 
man studijuojant Romoje.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, ku
rie rūpinotės mano kunigystės 
šventimais, iškilmėmis, mane 
aplankėte Romoje, sveikinote 
ir apdovanojote^

Iš visos širdies dėkoju visiem, 
kurie surengėte tokias iškilmin
gas mano primicijas. Dėkoju už 
sveikinimus ir dovanas bei mie
lą jūsų dalyvavimą šioje šventė
je. Jum visiem gili padėka, gar
bė Visagaliui Dievui. Už visa aš 
lieku jum skolingas, ir maldose 
prisiminsiu savo geradarius. Lai 
Dievas atlygina už jūsų man pa
rodytą širdį.

Kun. Kazimieras Kaknevičius

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.

GERIAUSIAME Pietų Kalifornijos 
klimate, netoli San Diego, parduo
dama 10 metų senumo 3-jų miega
mųjų, 2-jų prausyklų namas su 2,5 
akro sklypu. Kainos ir informacijų 
teirautis telefonu (416) 247-3174.

MISSISSAUGA-BRAMPTON. Jieš- 
kau moters saugoti 4 mėnesių ber
niuko dienos metu nuo rugsėjo iki 
birželio pabaigos. Gali būti atei
nanti arba mano namuose gyvenan
ti. Skambinti Vidai 279-8416.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė arba visas aukštas — trys 
kambariai, virtuvė, atskira prau
sykla ir balkonas arti Prisikėlimo 
parapijos šventovės. Skambinti 
tel. 532-6453 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasaros sekmadieniais va

karinės Mišios mūsų šventovėje
— 8.30 v. Stovyklavietėje Mišios
— kiekvieną sekmadienį 11 v.r.

— Lietuviškai nekalbančių lie
tuvių kilmės vaikų stovyklai va
dovavo: A. Kaknevičius, L. Ku- 
liavienė, seselė O. Mikailaitė, 
klierikas E. Putrimas, kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, klierikai S. 
Kenny ir J. Colecchia, OFM. Tal
kino vadovai — D. Čuplinskas,
L. Daukša, B. Bawks, S. Augusti- 
navičiūtė, S. Stončius, Ch. Štur
mas, R. Šoliūnaitė; šeimininkės
— D. Bonner, I. Kairienė, W. Gen- 
ke, L. Verbickaitė-Sawitz; ūkve
dys — J. Drąsutis; maisto prista
tytojas — K. Šapočkinas. Stovykla
vo 65 vaikai. Prasidėjo antroji 
stovykla lietuviškai kalbantiems 
vaikams. Stovyklauja 70 vaikų.

— Maldininkų kelionė į Midlan- 
do kankinių šventovę — rugpjū
čio 5 d., 1.30 v.p.p. Pamokslas — 
kun. dr. F. Jucevičiaus. Po Mišių
— Kryžiaus keliai. Norintieji vykti 
autobusu prašomi registruotis 
klebonijoje.

— Pakrikštyta: Krystal-Irene, 
Edmundo ir Angelos Kilinskų 
dukrelė; Andrew-Paul, Petro ir 
Idos Raškauskų sūnus.

— Susituokė Vida Gataveckaitė 
su Carl Barns.

— Autobusas į kun. Pauliaus 
Baltakio, OFM, konsekraciją iš
vyks rugsėjo 13 d., 8 v.v., ir sugrįš 
sekmadienį vakare. Kelionės kai
na, įskaitant nakvynes, maistą ir 
autobusą —- $150 asmeniui. Regis
truotis klebonijos raštinėje.

— Parapijai aukojo: dr. R.J. Ba- 
rakauskas $500, O. Juodišienė 
$300, tretininkai $300, E. Raudie- 
nė $200; po $100 — K.A. Abromai
čiai, dr. J. Urbaitis, N. Preibie- 
nė. A.A. Šmigelskiai, St. Prancke- 
vičius, A.V. Lukai, B. Sergaučiai,
M. Jasionytė; po $50 — D. Melny- 
kaitė, O. Skėrienė; klerikų fon
dui — M. Jasionytė $100, Šv. Kazi
miero kongresui: tretininkai $200, 
E. Ažubalienė $100, J.A. Puteriai 
$50; popiežiaus kelionei — treti
ninkai $100.

— Mišios liepos 22, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už Platoną Preibį, 9.30 
v.r. — už Antaniną Kančaitienę- 
Marcinkienę, 10.15 v.r. padėkos 
intencija, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 8.30 v.v. — už Čirūnų ir Žūklių 
mirusius.

Apie Šv. Kazimiero kongre
są Toronte š. m. rugsėjo 1 ir 
2 d.d. daug rašo ir JAV lietu
vių spauda. Parapijoms ir in
stitucijoms yra išsiuntinėtos 
sąlankos, kuriose sutelktos vi
sos reikalingos informacijos 
apie operą ir kitus renginius. 
Parapijos prašomos paskleisti 
jas kuo plačiau šventovėse ir 
kitose vietose. Be to, org. kon
greso komitetas yra išsiuntinė
jęs plakatus, kurie turėtų būti 
iškabinti šventovių priean
giuose, salėse, įstaigose.

Pasaulio estų festivalis lie
pos 8-15 d.d. susilaukė didelio 
dėmesio kanadiečių spaudoje, 
televizijoje ir radijuje. Vie
ni laikraščiai rašė, kad festi
valyje dalyvavo 20.000 estų, 
kiti — 12.000, 16.000, 18.000. 
Iškilti viešumon padėjo ir 
Maskvos pareigūno pareiški
mas, esą šis festivalis sureng
tas estų išeivių su vakariečių 
žvalgybos pagalba ir lėšomis. 
Šalia kultūrinės programos, 
buvo ir politinio pobūdžio ren
ginių. Tai eitynės Toronto gat
vėmis su atitinkamais plaka
tais, reikalaujančiais laisvės 
sovietų pavergtai Estijai, ir 
susibūrimas Nathan Phillips 
aikštėje, kur pagrindinę kal
bą pasakė konservatorių parti
jos vadas B. Mulroney.

Dienraščio “The Toronto 
Star” priedas “Neighbors” 
(West Edition) 1984.VII.10 iš
spausdino P. Bertono reporta
žą apie etninius laikraščius 
Mississaugos-Bramptono srity
je ir įdėjo nuotrauką, kurioje 
matyti “Tėviškės žiburiai”, 
spaustuvės vedėjas V- Balčiū
nas ir rinkėja G. Gaižutienė. 
Reportaže paminėti ir keli 
“TŽ” redakcijos pareiškimai.

A.a. Povilui Raudžiui mirus, 
jo atminimui įamžinti Lietu
vos laisvės ižde paaukojo Tau
tos fondui: $100 — velionies 
našlė Elena Raudienė; $20 — 
dr. A. Pacevičius, Bronius Šče- 
panavičius; $5 — J. Pikelis. Ve
lionies žmonai, sūnums Kęstu
čiui ir Algiui bei giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. Už aukas dėkojame.

Tautos fondo 
atstovybė Toronte

NERŪKANTIS studentas jieško 
kambario su galimybe naudotis vir
tuve nuo rupgjūčio 1 arba rugsėjo 1 
dienos. Tel. 252-4795 Toronte.

sukurta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai, statoma 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte 

(Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.).
Bus du spektakliai: rugsėjo 1, šeštadienį, 8 valandą vakaro;

rugsėjo 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Libreto autorius - poetas Kazys Bradūnas, muzikos - kompozitorius Darius Lapinskas.

BILIETUS prašome įsigyti iš 
anksto: Kanadoje — pas V. 
Tasecką (3380 Galena Ores., 
Mississauga, Ont. L5A 3L8; 
tel. 416-279-0363); JAV-se — 
Čikagoje N. J. Vaznelių par
duotuvėje (Gifts International, 
Ine., 2501 W. 77 St., Chicago IL;

Po operos rugsėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal York” viešbutyje bus
Šv. Kazimiero sukakties kongreso

užbaigos pokylis (banketas).
Kaina vienam asmeniui — $25 (kan.). Bilietai gaunami pas operos bilietų platintojus. Juos prašome
įsigyti iš anksto. Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti.

Organizacinis šv. Kazimiero sukakties kongreso komitetas

Daugiakultūris festivalis 
Mississaugoje rengiamas š. 
m. rugsėjo 21-23 d.d. Mississau
ga Valley Community Centre, 
1275 Mississauga Valley Blvd. 
Tik koncertas įvyks Port Cre
dit Secondary School, 70 Mi
neola E. Dalyvaus apie 40 tau
tinių grupių (pernai buvo 25). 
Suinteresuotos grupės daly
vauti prašomos registruotis 
pas Florą Pontarollo 279-7087. 
Pranešimą spaudai apie šį fes
tivalį išsiuntinėjo Frank Ju
zėnas 273-4757.

Tautybių savaitė — Karava
nas ir šiais metais susilaukė 
plataus kanadiečių dėmesio. 
Apie jį rašė Toronto dienraš
čiai. “The Toronto Sun” 1984. 
VILI įdėjo ir gintariečių nuo
trauką. (Karavano aprašymą 
žiūr. šio “TŽ” nr. 6 psl.).

Lietuvių tautodailės institu
to Toronto skyrius surengė 
parodą Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje Karavano dieno
mis. Prie įėjimo G. Baltaduo
nienė, J. Žulienė ir L. Nakro- 
šienė pamainomis audė gobe
lenus. Salės priekyje buvo 
pavaizduotas Kryžių kalnas, 
kuriame buvo daug meniškų 
medinių kryželių. Jie buvo 
padaryti Ad. Katelienės, V. 
Degučio, P. Misevičiaus, 
Mnučio, A. Suprono, o dalis 
atsivežta iš Lietuvos. Ypač 
įdomiai išdrožinėta medyje 
keturių veidų šeima. Meniš
kose rankšluostinėse kabo
jo raštuoti rankšluosčiai. 
Kilimai bei audiniai puošė 
sienas, kuriuos audė A. Vai- 
tonienė, G. Lasienė ir Ir. Nor- 
mantaitė. Šeši menikenai buvo 
aprengti tautiniais drabužiais, 
kuriuos audė A. Tamošaitienė, 
Gr. Baltaduonienė, Al. Zan- 
derienė, H. Lasienė ir A. Vai- 
tonienė. Juostos ir staltiesės 
puošė stalus, ant kurių buvo 
sudėti rodiniai. S. Pacevičie- 
nės, V. Balsienės ir G. Balsie
nės keramika buvo įdomi. Įvai
riaspalviai O. Taseckienės 
margučiai priminė Velykas. 
G. Baltaduonienės ir A. Zan- 
derienės šiaudinukai puošė 
medelį. Ypač gražios buvo tau
tiniais drabužiais aprengtos 
lėlės, kurių buvo per 30. Jas 
padarė G. Baltaduonienė, L. 
Nakrošienė, H. Lasienė ir A. 
Vaitonienė. Atskiroje spin
toje žibėjo dideli gintaro pa
puošalai, kuriuos paskolino 
A. Vaitonienė ir A. Dargytė- 
Byskiewicz. V.M.

“TŽ” redakcijoje lankėsi Jo
nas Vizbaras, “TZ” bendradar
bis iš Bostono, Klaudijus Ša
kenis, Stasys Urbonas. Jie atos
togavo pas savo bičiulius. Taip 
pat lankėsi operos sol. G. Čap- 
kauskienė iš Montrealio, ly- 

,dima sol. S. Žiemelytės. Jos 
ruošiasi operai “Dux Magnus” 
ir būsimiems koncertams.

Apie Toronte įvykusią Lais
vės olimpiadą rašė ir kanadie
čių spauda, ypač “The Toronto 
Sun”. Aprašymas “TŽ” pasiro
dys vėliau, gavus visus duome
nis.

tel. 471-1424); Niujorke Reli
ginės lietuvių katalikų šalpos 
įstaigoje (Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; tel. 
212-647-2434);
— Dievo Motinos parapijoje 
(18022 Neff Rd., Cleveland,

Klivlande

Toronto Lietuvių namų 
poilsio stovykla 

rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje
Wasagoje, rugpjūčio 4 —12 d.d.

Platesnei informacijai kreipkitės:
Lietuvių namai, 1573BloorSt. W., Toronto, Ont. M6P1A6 

arba: V. Kulnys, tel, 769-1266

DĖMESIO!
Parduodamas lietuviškų sūrių 
verslas - vienintelis visoje Kanadoje 
Gera proga jaunai šeimai. Valdžia duoda lėšų pašalpų 
ir paskolų pavidalu. Teirautis telefonu (416) 767-8391 

arba rašyti:
A. Viskontas, 2 Langmuir Cresc., Toronto, Ont. M6S 2A7

A.a. kūrėjo-savanorio majoro 
K. Aperavičiaus mirties meti
nių proga vietoj gėlių aukoju 
“Tėviškės žiburiams” $25.

Elzė Jankutė
Kanados lietuvių fondui au

kojo, mirus a.a. Povilui Rau
džiui, po $20: J. Demikiai, S. 
Grigaliūnai, V. Pilipavičiai, 
H. Stepaičiai ir J. Valevičiai.

A.a. Jurgiui Strodomskiui 
Lietuvoje mirus, jo atminimui 
aukojame “Tėviškės žibu
riams” $30. K. Simutienė ir 
M. Rudokienė, Delhi, Ont.

A.a. Vinco Paulaičio 3 metų 
mirties sukakties proga Stasė 
Paulaitienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

Aldona ir Alfonsas Erštikai- 
čiai, pagerbdami a.a. Anelę 
Dženkaitienę, paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25.

A.a. Vaclovo Ivanausko at
minimui Ona Jakimavičienė 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

Pagerbdamas buvusį Kūno 
kultūros rūmų sportinio šau
dymo s-gos pirmininką kpt. 
Vincą Skaržinską, jo atmini
mui aukoju “Tėviškės žibu
riams” 25 dol. VI. Bakūnas

Religinei Lietuvos katalikų 
šalpai per KLK centrą paauko
jo: dr. M. Ramūnienė $25, G. 
Mitalas $10.

Vasario 16 gimnazijai P. Gul- 
binskas iš Toronto paaukojo 
$100. Laukiame daugiau aukų. 
Taip pat kviečiame tėvus siųs
ti savo vaikus joje mokytis.

KLB švietimo komisija
“The Toronto Sun” 1984.VII.8 

tęsia skyrių “Life Line Let
ters”, kuriame skelbia sovietų 
persekiojamus bei kalinamus 
asmenis ir skatina rašyti jiems 
laiškus. Jų eilėje minimas ir 
kun. Sigitas Tamkevičius 
(Uchr. 5110/1, Moscow, USSR).

OH 44119; tel. 216-531-4263);
Filadelfijoje pas E. Binkį 
(209 Yellow Stone Rd., Ply
mouth Meeting, PA 19462; tel. 
215-828-1150).

Bilietų kainos į operą: $15, 
$20, $22, $25 (kanadiškais).

“Paramos” valdybos posėdyje 
birželio 19 d. priimti 42 nauji 
nariai. Nutarta paremti Lais
vės olimpiadą ir paskirti $300. 
Paskirta $200 auka Anapilio 
koncertiniam pianinui įsigyti. 
Nutarta neimti komiso iš pen
sininkų, perkančių “American 
Express” kelionių čekius. Už 
terminuotus indėlius nutarta 
pakelti palūkanas: 1 metų — li
gi 11%, 2 metų — ligi 11.25%, 
3 metų — ligi 11.5%. Perskai
tyti padėkos laiškai, gauti iš 
“Gintaro”, “Atžalyno” ir NPM 
seselių.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms 

rengėjoms ir viešnioms už taip 
gražiai man suruoštą mergvakarį.

Ypatinga padėka vyriausioms 
rengėjoms — p.p. E. Stepaitienei, 
A. Danaitytei, A. Jurkšaitienei, 
M. Tamulaitienei, E. Sondienei, 
E. Senkuvienei, G. Paulionienei, 
R. Karasiejienei, M. Vasiliaus
kienei ir krikšto mamai B. Sapi- 
jonienei už šiltus žodžius ir do
vaną.

Dėkojame visoms viešnioms už 
gausų dalyvavimą ir už sudėtą 
gražų kraitį, kuris primins mums 
Jus visas mūsų gyvenime.

Liekam Jums dėkingi —
Rūta Tamulionytė ir 

Geraldas Rusinavičius

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Septintojoje tautinių šokių šven
tėje Klivlande dalyvavo 60 mont- 
realiečių, įskaitant "Gintaro” šo
kėjus. Važiavo pilnas autobusas. 
Kiti skrido lėktuvais bei vyko sa
vo automobiliais. Visi grįžo lai
mingi ir patenkinti, tik buvo nu
stebinti Klivlando miesto išsidės
tymu.

AV parapijos salėje bus dedami 
nauji aliumininiai langai. Šio 
distrikto parlamento narys R. 
Savard yra pažadėjęs federaci
nės valdžios paramą, kokią yra 
gavę daugelis aplinkinių para
pijų-

Br. Abramonis, buvęs AV parapi
jietis, dabar gyvenąs Toronte, at
siuntė AV parapijai $1000 auką.

Seselė Michaelė Brizgytė lie
pos 2 d. atšventė 60 metų savo įža
dų sukaktį.

Klierikas P. Mališka grįžo iš 
Romos ir atostogauja Montrealyje. 
Dalyvavo kun. Staniškio primicijo
se JAV-se.

Juozas Venckus, ankstyvesnės 
imigracijos tautietis mirė liepos 
7 d. Palaidotas iš AV šventovės 
liepos 10 d. Cote dės Neiges kapi
nėse. Liko liūdinti žmona, dvi duk
ros su šeimomis, sesuo bei daug 
draugų ir pažįstamų. B.S.

Kvebeko mieste įvyko tarptau
tinis endokrinologijos kongre
sas. Australijos delegacijoje da
lyvavo ir lietuvaitė Aldona But
kutė, kuri dirba šioje medicinos 
mokslo srityje Melburne.

1987 m. gruodžio 25 d. Austra
lijoje prasidės pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. A. Butkutė 
įgaliota užmegzti ryšius su Ka
nados ir JAV jaunimo sąjungomis.

Australijos jaunimo kongreso 
organizatoriai pageidauja, kad 
jau dabar jaunimas pradėtų ruoš
tis šiam kongresui ir pasiūlytų 
temas, kurias Š. Amerikos jauni
mas norėtų kelti.

A. Butkutė yra visuomenininke 
ir Melburno lietuvių radijo va
landėlės kolektyvo narė. L.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. \ ■ 14

'HI AM MONTREALIO LIETUVIŲ 
I A HM KREDITO UNIJA______

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ........................ 11.5 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ........................11 %
180-364 d................ 10,25%
120-179 d................ 9.75%
30-119 d................ 9.25%

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

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

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. Tel.(416) 533-8008.

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 į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityfusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

Ina ir Algis Kilčiai birželio 22 d. 
atšventė vedybinio gyvenimo 25 m. 
sukaktį. Dukterys Kristina ir As
ta su savo vyru Linu Staškevičium 
bei artimųjų pagalba sukvietė gau
sų būrį giminių ir bičiulių, kurie 
linksmai praleido visą vakarą. Su
kaktuvininkai, šalia šiltų sveiki
nimų, ta proga gavo ir dovanų.

Kapitonas Laisvydas Baršauskas 
su šeima po ilgesnių atostogų pas 
tėvus St. ir Alb. Baršauskus bei N. 
ir Alf. Gudus birželio 23 d. išvyko 
į V. Vokietiją naujoms pareigoms.

AV parapijos choras birželio 
24 d. baigė savo giedojimo sezo
ną. Chorui priėmimas yra ruošia
mas liepos 8 d. Palangos vasarvie
tėje pas p.p. Čepulius parapijos 
gegužinės metu.

Vardinės. Birželio 24 d. tuoj po 
pamaldų berželiais ir žalumynais 
išpuoštoje AV salėje LK Mindau
go šaulių kuopa suruošė Jonų, 
Jonių ir Petrų bei Povilų pager
bimą. Varduvininkams susėdus 
prie garbės stalo, kuopos pirm. 
Aug. Mylė visus pasveikino dau
gelio Montrealio lietuviškų or
ganizacijų vardu ir priminė Jo
ninių šventimą Lietuvoje. Pager
biamiesiems sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

Meninėje dalyje Rūta Remeiky- 
tė elektroniniais vargonėliais 
ir jos brolis Jonas gitara atliko 
keturis kūrinius. Po to šaulių sce
nos mėgėjų grupė — V. Sušinskas, 
Aid. Urbonavičienė, Ant. Račins- 
kas ir Ant. Žiūkas suvaidino vie
no veiksmo Dobilo parašytą “Pa
parčio žiedo paslaptį”. Vaidini
mas truko 25 min., bet dėl kai ku
rių trūkumų žiūrovams didelio 
įspūdžio nepadarė.

Kun. J. Aranauskui, SJ, palai
minus vaišes, arti 150 dalyvių vai
šinosi skaniais p.p. Remeikių vir
tuvės valgiais. Vykstant loteri
jai, Aug. Mylė padėkojo progra
mos atlikėjams, virtuvėje dirbu
siems ir visiems svečiams. B.S.

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

WASAGOJE, Springhurst vasar
vietėje, arti lietuvių šventovės ir 
ežero išnuomojami kambariai su 
atskiru įėjimu. Galima virti. Tinka 
trim žmonėm. Telefonas Toronte 
534-8112, savaitgaliais — vietoje 
51 St. S., 16 nr. Klausti — E. Kulienė.

PARDUODAMAS BUTAS (condo
minium) iš dviejų miegamųjų, gra
žiai išdekoruotas netoli Anapilio. 
Kaina — $40,900.
Humber Valley parduodamas 3 
miegamųjų 2 aukštų mūrinis na
mas su privačiu įvažiavimu. Kaina 
— $89,000.
High Park rajone parduodamas ge
rų pajamų tributis. Kaina - $145.000. 
Skambinti: Antanas Genys tel. 
231-2839. Frank Barauskas Ltd. 
Realtor.

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.


