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Gatvės baimė?
Laisvojo pasaulio kraštuose siekiamieji dalykai iš

plaukia į gatves. Jei kurios bendrovės ar įmonės darbi
ninkai paskelbia streiką, su plakatais išeina j gatves. 
Kai kovojantieji už gyvybės apsaugą nori paveikti visuo
menę ir valdžią, gausiais būriais pasirodo gatvėse, aikš
tėse su savo reikalavimais. Kai priešingos linkmės žmo
nės nori įtikinti valdančiuosius, kad gyvybės likimas 
priklauso tiktai nuo motinos, irgi išsirikiuoja eitynėm 
gatvėse. Kai vadinamieji taikos šalininkai ryžtasi pra
vesti savo idėjas, taip pat išeina į gatves su atitinkamais 
plakatais. Taigi gatvė yra tapusi savotiška kovos arena, 
kurioje demonstruoja įvairios pajėgos, siekiančios lai
mėti visuomenės dėmesį savo idėjoms bei siekiams. Tai 
betgi nereiškia, kad gatvė diktuoja vienokį ar kitokį 
krašto gyvenimą. Tai taip pat nereiškia, kad minia ap
sprendžia vienokią ar kitokią linkmę. Sprendimus daro 
gyventoją išrinkta valdžia, kuri vykdo išryškėjusios dau
gumos valią. Gatvė yra arena, kurioje kovojama už visuo
menės dėmesį. Kas jį laimi, tas laimi ir kovą, kurią lemia 
dauguma parlamentiniuose rinkimuose. Kartais konkre
tus laimėjimas tuo būdu nepasiekiamas, bet iškeltoji 
byla susilaukia dėmesio, kuris gali būti svarbus darant 
sprendimus ateityje.

GYVENDAMI laisvės kraštuose jau daug metų, aiš
kiai matome gatvės svarbą. Bandome ja naudotis 
kai kuriomis progomis, bet gana nedrąsiai. Di
desnis siūbtelėjimas pasireiškė anuomet, kai reikėjo 

gelbėti Simą Kudirką, amerikiečių išduotą sovietams. 
Kitomis progomis mūsų tautiečių dalyvavimas demonst
racijose būna labai kuklus. Esame turėję labai stambius 
renginius įvairiuose miestuose — Pasaulio lietuvių die
nas, tautinių šokių ir dainų šventes, sporto žaidynes ir 
t. t. Buvo bandymų ta linkme, bet labai neimponuojan
čių, neparuoštų. Plataus masto eitynės miestų gatvėmis 
nebuvo rengiamos, nors tai buvo puiki proga išnešti vie
šumon Lietuvos pavergimo bylą. Tuo tarpu pvz. estai pui
kiai panaudoja tokias progas. Šią vasarą Toronte įvyko 
Pasaulio estų dienos. Daug jų renginių buvo skirta ne 
tiktai estams, bet ir plačiajai visuomenei. Jų eitynės gat
vėmis buvo gausios, tvarkingos, gerai paruoštos ir impo
nuojančios. Jos bematant pagavo dėmesį ir; spardos, ir 
televizijos, ir vietos gyventojų. Visi laikraščiai rašė apie 
tas eitynes, dėjo nuotraukas, rodė televizija. Visur vyra
vo estų paskleistas šūkis “Freedom for Estonia”. Atrodė, 
kad tų estų yra labai daug ir kad jie stipriai įtakingi. Net 
sovietų ambasada susirūpino ir reagavo spaudoje.

KYLA tad klausimas, kodėl lietuviai, būdami gau
sesni, vengia išeiti į gatves? Ar jie neturi tokių pro
gų? Jų turi gana dažnai, bet neišnaudoja. Pvz. kad 
ir šv. Kazimiero sukakties kongrese Toronte. Pamaldo

se katedroje dalyvavo arti 2000 lietuvių, o eitynėse į pa
maldas — tik maždaug ketvirtadalis. Kodėl? Priežastys 
įvairios. Vieni sakosi esą per seni, kiti — per jauni, treti 
— per daug užsiėmę, ketvirti — rengiasi važiuoti Lietu
von, penkti — nepritaria eitynėm ir t. t. Bet visų pasitei
sinimų pagrinde, atrodo, glūdi gatvės baimė. Lietuvis 
nėra didmiesčio vaikas. Gatvėje jis jaučiasi nejaukiai. 
Jis yra drąsus tiktai savo kieme. Čia jis kovoja labai nar
siai, kartais net per daug narsiai. Tai tradicinis lietuvių 
psichologijos bruožas, kuris tebesilaiko iki šiol. O reikė
tų juo nusikratyti. Jis galbūt buvo geras idiliškame kai
mo bei miestelio gyvenime, bet ne laisvės kraštuose, kur 
yra reikalinga gatvės drąsa. Pastaroji gali būti (gauna
ma sąmoningu visuomenės perauklėjimu. Vienas kitas 
gerai paruoštas bandymas didžiųjų renginių progomis 
padėtų nesunkiai nugalėti esamą gatvės baimę ir įkvėp
tų drąsos žygiuoti viešumos akyse ir tuo būdu išlaikyti 
Lietuvos pavergimo bylą gyvenamojo krašto visuomenė
je. Tų kraštų balsai, dalyvaujantys politiniuose spren
dimuose, gali būti mums ir Lietuvai labai svarbūs. Tad 
perkelkime savo kiemo drąsą į didmiesčių gatves ir di
džiųjų renginių progomis kelkime Lietuvą mūsų!

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Po popiežiaus - karalienė
Karalienė Elzbieta praėjusią 

savaitę pradėjo savo viešnagę 
Kanadoje iš gražios vasaros 
perkeltą į šaltoką rudenį. Ap
silankymas buvo atidėtas dėl 
ministerio pirm. J. Turnerio 
paskelbtų parlamento rinki
mų, prasidėjusio rinkiminio 
vajaus, kuriame vyksta poli
tinė partijų kova. Viešnagės 
atidėjimui J. Turneris buvo 
gavęs jos sutikimą Londone. 
Karalienės Elzbietos atvyki
mą Kanadon į vėlyvą rudenį 
nustūmė visą Kanadą palietęs 
popiežiaus Jono-Pauliaus II 
apsilankymas, sutraukęs mili
jonus kanadiečių. Jos sutikė
jai matuojami tik tūkstančiais, 
nes iš tikrųjų tai yra jau try
liktas Elzbietos apsilankymas, 
dvyliktas karalienės pareigo
se. N. Brunsviko Monctone ją 
pasitiko naujuoju Kanados 
ministeriu pirmininku tapęs 
J. Mulroney. Karalienės Elz
bietos viešnagė šį kartą yra 

susieta su istoriniais įvykiais: 
N. Brunsviko ir Ontario pro
vincijos šiemet švenčia 200 me
tų sukaktį, Toronto miestas — 
150 metų, Manitobos provinci
ja — 250 metų, kai Pierre de la 
Verendrey įsteigė pirmąjį pos
tą prie Raudonosios upės.

JAV prez. R. Reaganą Bal
tuosiuose rūmuose antrą kar
tą aplankė B. Mulroney, šįkart 
atvykęs kaip naujasis Kanados 
ministeris pirmininkas, sie
kiantis Kanados suartėjimo su 
JA Valstybėmis, sumenkėjusio 
P. E. Trudeau ilgo valdymo lai
kais. Pokalbiuose buvo palies
ti taikos išlaikymo reikalai 
dar prieš pirmą oficialų prez. 
R. Reagano susitikimą Baltuo
siuose rūmuose su Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis
teriu A. Gromyka. B. Mulroney, 
siekdamas specialių Kanados 
ryšių su JAV, žada laikytis sa-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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JAV prezidentas RONALDAS REAGANAS ir ponia diplomatinio korpuso priėmimo metu 1984.VII.1 Baltųjų 
rūmų sode su Lietuvos atstovu dr. STASIU BAČKIU ir ponia ONA BAČKIENE

Raizgūs Mailerio minčių siūlai
Rašytojo įspūdžiai bei samprotavimai aplankius Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

Apsiskandalinęs prieš po
rą metų savo paistalais apie 
Sovietijos žmonių gerovę ir ti
kybinę laisvę, pamokslautojas 
ir televizijos žvaigždė Billy 
Graham neseniai vėl lankėsi 
Maskvoj, Leningrade, Talin- 
ne . . . Nors jam leista susitikti 
su sektantais vien nedidelėse 
patalpose, anglosaksų spauda 
nesigailėjo šiai kelionei dėme
sio, pranešinėdama visus Billy 
Grahamo pareiškimus, sovieti
nių pareigūnų komplimentus 
ir t.t. O tie pareiškimai vis 
taip pat “pazalatyti”. Pasak 
Grahamo, baptistai Sovietijoj 
džiaugias pilniausia religine 
laisve, netgi didesnėm teisėm 
negu JAV-se.

Keistu sutapimu kaip tik tuo 
pat metu Montrealio dienraš
tis “The Gazette” išspausdino 
kito keliautojo po Sov. Sąjun
gą — amerikiečių rašytojo Nor
man Mailerio įspūdžius. 
Straipsnis — “Mailer on Mos
cow” (“The Gazette”, Sept. 8, 
1984), kuris, kaip skelbiama, 
esąs specialiai rašytas šiam 
Kanados dienraščiui. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, kad Mai- 
leriui būtų visiškai nepake
liui su Grahamu. Ne visi jį 
(Mailerį) mėgsta, tai tiesa, bet 
kaip bebūtų, tai rimtas rašy
tojas, vieno iš geriausių pa
saulyje karo romanų “The Na
ked and the Dead” autorius, ir, 
iš viso, protaujantis, savo 
įsitikinimus karštai ginantis 
žmogus. Ir čia jis nesibaimi
na prisipažint darysiąs kai 
kuriuos palyginimus.

Visiem žinoma, kad turisti
niai įspūdžiai, o ypač kai ne
mokama krašto kalbos (Maile- 
ris to neišsigina), visad lieka 
padrika, paviršutiniška me
džiaga. Nevertėtų, rodos, skirt 
jiems didesnio dėmesio. Jei 
jie mus, lietuvius, sudomino, 
tai dėl dviejų priežasčių. Mat 
straipsnis pasirodė Montrea
lio dienraštyje tuo metu, kai 
Kanadoje lankėsi popiežius, 
o Graham maišės Sov. Sąjun
goje. Antra, juose kalbama 
apie Lietuvą. Betgi sudėjus 
visa tai krūvon, autoriaus min
čių siūlai gerokai susidraikę.

Lietuvos gyventojų buitis 
minima trijose vietose. Pirmą
kart, kai Maileris pažymi, jog 
stebimas pro traukinio Vil
nius-Kaunas langą gamtovaiz
dis jam priminęs lowos lau
kus. Kodėl (ar kad yra kuku
rūzų), autorius nepasako. Tik
riausiai sodybos jam pasirodė 
turtingesnės negu Gudijoje ar 
Rusijoje.

Kitoje vietoje minimas kon
kretesnis reiškinys. Autorius 

sakosi slampinėjęs po Vilnių 
ir netikėtai užsukęs į vieną 
Romos katalikų šventovę. Ten 
vyko pamaldos. Šventovė bu
vus pilnutėlė žmonių, daugiau
sia senų moterų; mažesnio 
skaičiaus vyrų bei jaunimo. 
Pamaldos buvusios jaudinan
čios. Žmonių ifteldimasis taip 
pat gražus. “Grožis turi už
krečiamą galią kovo mėnesio 
bukinančios pilkšmės atmosfe
roj Sov. Sąjungoje. Tada pa
sigendama gryno grožio nema
žiau kaip maisto”, rašo auto
rius. “Aš nežinau, ar man te
ko kada dalyvauti tolygaus 
intensyvumo katalikiškose 
pamaldose. Esminis dalykas 
yra tačiau tas, kad aš įėjau 
į šventovę atsitiktinai. Ir iš
eit man buvo lygiai taip pat 
paprasta. Aš buvau vienas, 
nebuvo jokių policininkų lau
ke, bent aš jų nepastebėjau. 
Mano, kaipo paprasto turisto, 
reakcija buvo: “Holy cow, eit į 
šventovę čia nėra didelis da
lykas”, rašo toliau autorius.

Pailiustruoti savo įsitikini
mui, kad demokratinės teisės 
nevaržomos, kad Lietuvoj esa
ma laisvės, Norman Mailer pa
sirenka kitą pavyzdį, “galintį 
atskleisti dar kažką daugiau”. 
Viena amerikietė, gimusi Lie
tuvoje, nuvažiavus aplankyti 
giminių. Jie suvažiavo, neši
ni maisto gėrybėmis, susitikt 
jos viešbutyje Vilniuje. Užsi
geidė, kad jinai nuvažiuotų 
tėviškėn už 50 kilometrų. “Tai 
draudžiama, negi nežinot?” ta
rė jinai. — “O ne, viskas bus 
O.K.!” atsakė jie. “Pati gali su 
mumis keliaut!”

Pasirodo, kad viešnia buvusi 
teisi. “Jos atvejis buvęs ypa
tingas, o giminės nesuvokė, 
kad esama ypatingų atvejų. 
Žodžiu, kai tik jie ėmė vežiot 
ją po miestą, juos ėmė sekti 
kitas automobilis. Gimines tai 
apstulbino. Tai buvo kaimo 
žmonės. Nieko panašaus jiems 
iki šiol nebuvo atsitikę.

Jei jus aplankytų Amerikoj 
koks giminaitis — sovietinis 
pareigūnas, ką gi, rasit jūsų 
telefono klausytųsi FBI. Tokį 
dalyką aptikę, jūs irgi turė
tumėt retą tokios rūšies per
gyvenimą”, aiškina N. Maileris.

Bet pagrindinė mintis, sako 
jis, kad tie lietuviai kaimie
čiai baiminos mažiau valdžios, 
negu viešnia. Jie gyveno vaiz- 
duodamies ją kitaip, negu mes 
(atseit Amerikoj). Faktinai 
šiuo atveju amerikietė buvo 
teisi, o vietiniai klydo, bet, 
kaip bebūtų, akivaizdu, kad jos 
giminės negyveno kasdieninė
je baimėje”, aiškina Maileris.

Neatrodo, kad Maileris būtų 
ką nors girdėjęs apie “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką” ar giliau pastudijavęs 
vakariečių literatūrą apie So
vietijos gyvenimą. Netgi rau
donosios ponijos “dačios”, 
nomenklatūristų vilos, jam 
atrodo negeresnėm už “medi
nius Maine vasarnamius.”

Per didelio apsvaigimo “ro
jumi” jo rašinyje nesijaučia. 
Esama netgi įdomių spėlioji
mų. Prisiminęs teroro aukas, 
sakysim, jis apskaičiuoja jog 
šiuo metu, politinių kalinių 
skaičius gulaguose siekiąs 
27.000.

Nelaimei tie keli paviršu
tiniški pavyzdėliai paskatina 
jį pūst miglas neblogiau už 
Billy Grahamą: “Mes iki šiol 
gyvenom vaizduodamies, kad 
Rusija yra Blogio jėga (Evil 
force). Nūnai pasaulis stovi 
ant susinaikinimo prarajos. 
Ar mes galime leisti sau bai
sėtis (Rusija) ir toliau”?, rašo 
jis. “Reikšmingas dalykas yra 
tas, kad mes atleidom nacių 
Vokietijai už jos kacetus, nors 
naciai išžudė 20 milijonų, bet 
mes iki šiol neatleidžiam kal
tės rusams už jų gulagus. Mes 
kalbam tarsi tos vergų stovyk
los būtų šiandien lygiai tokios 
pat pasibaisėtinos, kaip prieš 
30 ar 40 metų. Betgi šiandieną, 
ačiū Dievui už jo tikrą palai
mą, tai nebėra tiesa”.

“Mūsų tauta didelė. Ar ne
reikėtų mums žengtelt pirmyn 
su prielaida, kad taptumėm 
dar didesne tauta, jei susigy
ventume su mintim dar atlai
džiau ištirti visas galimybes 
(We are a great nation. Can 
we take a step of assuming that 
we will be greater yet as we 
come to live with some more 
generous understanding of all 
our possibilities). Mūsų žemė 
gali būti gražiausia iš visų pla
netų, bet mūsų tarptautinių 
santykių stovis yra nykesnis 
už mėnulio kraterius”, baigia 
savo straipsnį N. Maileris.

Nesunku atspėti iš paskuti
nio sakinio, kad juo geliama 
į kulną prez. Reaganui. Nesu
prantama tačiau iš kur atsi
rado Mailerio širdyje tiek at
laidumo bei meilės komunisti
nei santvarkai ir agresoriui 
Afghanistane. Pastebėkim, 
tarp kitko, kad Maileris mini 
“Rusiją”, “rusus”, o ne komu
nistus. Šlubuoja ir jo palygi
nimas sovietų su naciaiš-ger- 
manais. Niekas juk neatleido 
naciams jų nusikaltimų. Buvo 
liautasi kaltinti tautą, ir tai 
po to, kai nacių valdžia buvo 

(Nukelta į 9-tą psl.)

ISTORINĘ SUTARTĮ DĖL HONG KONGO ATEITIES PEKINGE 
pasirašė Kinijos vicepremjeras Ž. Nanas ir Britanijos ambasa
dorius R. Evansas. Hong Kongas, laikomas trečiuoju finansų 
centru pasaulyje, lig šiol buvo Britanijos kolonija, išnuomota 
iš Kinijos 99-riems metams. Ta sutartis pasibaigs 1997 m. birže
lio 30 d. Derybos dėl Hong Kongo grąžinimo Kinijai buvo veda
mos dvejus metus. Problemą sudarė laisvės užtikrinimas Hong 
Kongo gyventojams, kurių didžioji dalis yra kiniečių kilmės. 
Tarp tų 5,4 milijono gyventojų yra ir nemažai pabėgėlių iš Kini
jos. Sutaris įsigalios, kai ją patvirtins Britanijos parlamentas 
ir pasirašys abiejų kraštų vyriausybių vadai. Komunistinės Kini
jos dalimi Hong Kongas taps 1997 m. liepos 1 d. Naujoji sutartis 
šiai kolonijai duoda beveik 
pilną savivaldą penkiasde
šimčiai metų su visomis lig
šiolinėmis teisėmis, užtikri
nančiomis kalbos, spaudos, 
religijos, kelionės laisvę, dar
bo unijas ir netgi streikus. 
Komunistinė sistema tame lai
kotarpyje nebus įvesta. Šio 
uosto bei jo teritorijos vidaus 
reikalus tvarkys gyventojų ren
kamas parlamentas, tačiau jo 
vykdomąjį viršininką paskirs 
Kinija. Vietinė valdžia savo 
reikalams galės vartoti abi 
kalbas — kiniečių ir anglų. 
Hong Konge bus iškeltos Kini
jos vėliavos, bet šalia jų galės 
plevėsuoti ir dabartinės Hong 
Kongo vėliavos. Bus įsileista 
Kinijos kariuomenė, kuri betgi 
negalės kištis į vidaus reikalus.

Daug pažadų
Hong Kongui paliekama da

bartinė jo valiuta, visiška uos
to ir prekybos kontrolė. Kini
ja tik galės uostan neįsileisti 
užsienio karo laivų. Ji taipgi 
turės teisę pasirinkti orinio 
susisiekimo bendroves Hong 
Kongo ryšiams su kitais savo 
miestais. Orinį susisiekimą 
su užsieniu tvarkys vietinė val
džia. Hong Kongo gyventojai, 
kurie dabar yra šios koloni
jos piliečiai, gaus specialius 
Britanijos pasus, leidžian
čius pasinaudoti visomis kon
sulatų paslaugomis užsieny
je. Su tais pasais betgi nebus 
galima apsigyventi Britanijo
je. Tų pasų negaus vaikai, gi
mę po 1997 m. liepos 1 d. Reli
ginės grupės galės naudotis ry
šiais su savo centrais užsieny
je. Hong Kongui paliekamos 
laisvo uosto teisės, muito rei
kalai, teritorija atleidžiama 
nuo mokesčių Kinijai. Gyvena
ma viltimi, kad komunistinė 
Kinija laikysis pažadų, saugo
dama savo prestižą pasaulyje. 
Sutartis betgi padengia tik 50 
metų laikotarpį, po jo duoda
ma laisvas rankas Kinijos va
dams.

Svečias iš Maskvos
Spaudos dėmesys buvo nu

krypęs į Baltuosius rūmus, kur 
prez. R. Reaganas pirmą kartą 
susitiko su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu A. 
Gromyka, kuris yra ir kompar
tijos politbiuro narys. Ilgas 
pokalbis palietė visus dabar
tinius nesutarimus, bet jokių 
konkrečių sprendimų neatne
šė. Nedaug naudos davė ir A. 
Gromykos atskiras pokalbis 
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Dariaus Lapinsko “Dux Magnus"
Kazimierinė opera, sulaukusi didelio dėmesio ir daug kritikos

su valstybės sekr. G. Shultzu. 
A. Gromyka iš prez. R. Reaga
no bei jo vyriausybės reikalau
ja ne kalbų, bet konkrečių 
veiksmų taikai sustiprinti. 
Jungtinėms Tautoms tartame 
žodyje prez. R. Reaganas, atsi
sakydamas ligšiolinės kietos 
savo linijos, pasiūlė Maskvai 
diplomatinius pokalbius tai
kai užtikrinti. A. Gromyka bet
gi laikėsi įprastinės sovietinės 
propagandos: jam Grenados iš
laisvinimas yra tarptautinis 
banditizmas, parama Salvado- 
rui — kišimasis į valstybės 
vidaus reikalus, spaudimas 
marksistų valdomai Nikarag
vai — jos laisvės ir nepriklau
somybės, netgi demokratijos 
pažeidimas. Kaltė dėl įvykių 
Afganistane tenka užsienio 
intrigoms. Afganistanas yra 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė, kuriai ramybės neduoda 
iš užsienio vykdomas ir remia
mas kurstymas. Stebėtis tenka 
tokia logika, kai Grenada lai
koma okupuota sala, atitrau
kus iš jos didžiąją dalį inva
zijoje dalyvavusių karių, ku
riuos kaip išvaduotojus sutiko 
gyventojai, o Afganistanas — 
nepriklausoma valstybe, nors 
jame yra apie 100.000 sovietų 
karių, vedančių kovą prieš par
tizanus, žudančių nekaltus gy
ventojus. A. Gromykos apsilan
kymas Baltuosiuose rūmuose 
įtaigoja, kad Kremliaus vadai 
mato beveik neišvengiamą 
prez. R. Reagano laimėjimą 
rinkimuose. Jo ignoravimas se
kančius ketverius metus būtų 
nuostolingas Sovietų Sąjungai.

Atnaujino ryšius
Jordanija atnaujino diplo

matinius ryšius su Egiptu, ku
rie buvo nutraukti 1979 m., kai 
prez. A. Sadatas pasirašė tai
kos sutartį su Izraeliu. Nuo 
to laiko Egiptą boikotavo 17 
arabų šalių. Ryšių atnaujini
mas yra labai svarbus Egipto 
prez. H. Mubarakui. Atrodo, 
karalius Husseinas yra pasi
ruošęs įsijungti į taikos sutar
tyje numatytus planus. Izraelio 
premjeras Š. Peresas jam jau 
pasiūlė pradėti pokalbius dėl 
turimų problemų, kurių di
džiausia yra vakarinės Jorda
no pakrantės ateitis. Ryšių 
atnaujinimą pasmerkė dvi ara
bų valstybės — Sirija ir Libi
ja. Sirija žada imtis atitinka
mų priemonių, o Libija tai lai
ko peilio dūriu į arabų nugarą.
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Viena šeimos diena Vilniuje
Laiškas giminėms Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Krata Maskvos muitinėje
Įspūdžiai keleivio, iš Kanados skridusio į Vilnių per Maskvą

Dvidešimties metų mirties sukaktis

MIELI IR BRANGŪS,
Ačiū už įdomų laiškų ir tabaką. 

Vaikai vėl džiaugėsi voku su įvai
riausiais ženkliukais, o aš ... gė- 
dinuosi, kad paprašiau to tabako. 
Ne visada žmogus per gyvenimą 
būni aukštumoje: duoda Dievas 
progų ir nusižeminti, kreivai pa
sielgti. Vyras buvo, žinoma, labai 
laimingas, nuoširdžiai Jums dėko
ja. Sako ir įstaigoje bendradar
bės juokavo: “Kol turėsit, vyrai, 
šito aromatingo dūmo, galit rūkyt 
mūsų kambaryje; kai baigsit, vėl 
eisit lauk!”

Rašot, kad sunku įsivaizduoti, 
kaip mes gyvenam. Tai aprašysiu 
savo eilinę dieną. Rytą pirmiau
sia Vilnių išgirsti. Jei pabundi 
anksti ir dar nevažinėja mašinos, 
gali išgirsti, kaip muša varpinė
je Gedimino laikrodis: labai soli
džiai, ramiai — tikras senolis, 
jau ir pasirguliuojantis kartais.

Apie šeštą valandą iš visų galų 
pasigirsta džerkšt-brūkšt, tai 
kiemsargiai didelėm medinėm 
kaustytam lopetom valo sniegą, 
dar ir apsibardami pusbalsiu vi
som trim kalbom.

Jei labai pavargus, stengiuosi 
vėl užsnūsti, jei ne, apgalvoju 
ateinančią dieną ir keliuos. Rei
kia šunį išvesti pasivaikščioti. 
Jis didelis piktuolis, sukils žmo
nės — nepravesi.

Einame tyliai pro virtuvės du
ris, metaliniais laiptais leidžia
mės į kiemą. Laiptuose, kaip žva
kės, sėdi katės; mat apačioj esan
ti valgykla joms baisiai kvepia. 
Šuns kailis net pašiurpsta iš pyk
čio, o katės sprunka kur pakliuvo.

Pereinam mudu kelis kiemus, 
parką prie upelio ir grįžtam na
mo. Dabar jau laikas vaikus kelti, 
spanguolių arbatą virti (kelis ki
birus jų šįmet prisižvejojau su 
kitomis moterimis mažose polku
tėse). Reikia gerai pavalgydinti 
vaikus, nes, kad ir gaus užkąsti 
mokykloje, grįš tik apie 16-17 va
landą. Didelių problemų su maistu 
šįmet neturime. Žinoma, ir mano 
mama dažnai atvažiuoja, aprūpi
na visokių skanumynų.

Vaikus išleidę į mokyklą, ir mu
du su vyru baigiam pusryčius, 
bėgam į savo įstaigas. Dirbu vi
są dieną, bet turiu ilgesnę pietų 
pertrauką, tai parbėgu namo, pra
dedu organizuoti vakarienę. Ir 
nemanykit — valgom sriubas, kad 
net ausys linksta: ir barščius, ir 
kopūstus kuo riebiausius, ir gry
bienę, ir, jei pasimaišo, virtus 
lašinukus su krienais. Oi viską, 
ką draudžia mokslas ir ko, girdė
jom, Jūs Amerikoj nenorit nė ma
tyt! Nesirgom šią žiemą gripu nė 
vienas.

Brangiam mūsų draugui
AfA 

STASIUI JUKNEVIČIUI
mirus,

reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai KONSTANCI
JAI JUKNEVIČIENEI, dukroms — RITAI ir GENEI su 
šeimomis bei visai giminei -

Marytė ir Antanas Elijošiai su šeima 
sūnūs Remigijus, Virgilijus ir Jonas, 
dukros Irena ir Danutė su šeimomis

<3urnitureJ2t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 

2448 DANFORTH Ave. 
Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Pavakare, jei dar nevirstam 
iš kojų, abu su vyru einam “per
bėgti miestą”. Traukiam pėsti Ge
dimino aikštės link, apsukam ka
tedrą. Ji dabar gražiai, švelniai 
perdažyta, viduje dažnai dega 
šviesos, girdėti vargonų muzika, 
vyksta kameriniai koncertai. To
liau einam link Šv. Onos bažny
čios ir naujojo dailės instituto 
korpuso su nauju tiltu per Vilne
lę. Šv. Ona yra veikianti bažny
čia, pravėręs jos sunkias duris, 
gali išgirsti lenkiškai šnabždant 
maldas. Paskui sukam dešinėn, ei
nam kreivu Pilies skersgatvėliu, 
skersai Didžiąją, pro arką univer
siteto link. Užsukam į užsienio 
knygų knygynėlį, į universiteto 
knygyną. Puikiai naujai ištapyta 
freska (dail. Kmieliausko). Dar 
puikiau lituanistikos katedros 
skliautus tapo Repšys. Toliau žy
giuojam Domininkonų link, kur ša
lia yra senienų krautuvėlė. Čia 
paspoksom, padūsaujam, kartais 
dar Aušros Vartus pasiekiam, o po 
to — namo. Kartais tą savo marš
rutą pakeičiam.

Žinoma, jeigu kurį vakarą yra 
krepšinio varžybos, kur dalyvau
ja “Žalgiris”, jokio miesto apteki
mo nebūna. Tada iš to kambario, 
kur įjungtas mažytis “Šilelio” te
levizoriukas, girdisi širdį dras
kantys visų trijų mano vyrų šauks
mai. Aš tik rezultatus ištiriu: ši
tiek laiko sėdėti nėra kada, rei
kia plaut, šveist, siūt, megzt, krū
vas kojinių adyt, knygą paskaityt.

Išsiunčiau Jums tris naujas 
plokšteles: Mačernio poeziją, Br. 
Kutavičiaus “Pagoniškas apeigas” 
ir Veronikos Janulevičiūtės rau
das. Jei Jums nepatiks, padovano- 
kit kam nors. Veroniką jau seniai 
ir vis dar dažnai girdime. Ji visų 
labai mylima, ją dainuojant reik
tų matyti, nes yra labai išraiškin
ga. Tiesa, ir “Paskutines apeigas” 
reiktų matyti — daug didesnis 
įspūdis!

Buvome ir mes tokiam koncerte 
Mažojoj baroko salėj, šalia uni
versiteto. Pamatytumėt tuos vai
kiškus angelų veidelius: apie 50 
vaikų įeina dviem eilėm, tyliai 
giedodami apsupa mažą žiūrovų 
salytę ratu, gieda, pamažu judė
dami. Žiūrovų viduryje netikė
tai atsistoja mergytė solistė, ve
da giesmę, kryžiumi pasisukdama 
į visas 4 puses. Stiprus tiek vizua
linis, tiek garsinis įspūdis; nuo
stabiai skamba barokiniai skliau
tai.

Ačiū už viską! Linkim sveikatos 
ir gerų dienų.

Aldona

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

KUN, K. KAKNEVIČIUS

Lėktuvas jau Maskvos aero
drome. įeiname į pastatą. Čia 
matome šimtus žmonių stovin
čius eilėse ir laukiančius, kol 
jų pasai bus patikrinti. Eilės 
juda labai lėtai, nes tikrinto
jai vis žvelgia į fotografijas 
ir į žmonių veidus, lyg norėda
mi suskaičiuoti visus ant veido 
esamus spuogučius ar raukš
les.

Pamatęs, kad viena būdelė 
yra laisva — diplomatų tikrini
mo vieta, pasiteirauju, ar ga
lima tenai praeiti. Gavęs tei
giamą atsakymą, prieinu. Ma
no pasas be eilės patikrina
mas, ir aš atsirandu visų prie
kyje. Artinuos! prie muitinės 
tarnautojų, kurie taip pat pa
lengva visus tikrina ir visai 
nekreipia dėmesio į turistus, 
kurie jau čia gal dvi valandos 
prakaituoja eilėse, o atsisėsti 
nėra vietos.

Prasideda vargai
Po ilgo laukimo prieinu prie 

muitinės tarnautojo, paduodu 
savo užsienio pasą ir vizą, kuri 
reikalinga įvažiuoti į šį kraštą. 
Ant abiejų dokumentų ne tik 
pažymėta, jog aš kunigas, bet 
dar ir nuotraukos su kunigo ap
ranga. Muitinės tarnautojas 
žvelgia į dokumentus, į mane 
ir ilgai, lyg galvodamas ką to
liau daryti, varto dokumentus, 
įsmeigęs akis į mane. Staiga 
paima mano deklaraciją, ku
rioje surašyti pinigai ir pažy
mėtas “auksinis laikrodis”. Jis 
pareikalauja parodyti tą laik
rodį. Rodau jį ant rankos. Jis 
klausia mane kodėl jis auksi
nis? Aš patraukiu pečiais ir 
sakau nežinau kodėl jį padarė 
auksinį.

Žvelgdamas į deklaraciją, 
muitininkas pareikalauja pa
dėti ant stalo visus turimus 
pinigus. Imu iš piniginės, ad
resų knygutės, rankinio laga
mino, kelnių kišenių. Laimei, 
buvau užrašęs dolerį į dolerį. 
Jis skaičiuoja mano pinigus 
kelis kartus ir vis žiūri į dek
laraciją. Atitinka. Vėl delsia, 
lyg galvodamas, ką toliau da
ryti. Nemandagiai meta mano 
pinigus ant stalo ir pareika
lauja atrakinti vieną iš mano 
lagaminų. ...

Jis pradeda apžiūrėjimą ma
no daiktų. Čia randa brevijo
rių ir padeda ant paaukštinto 
staliuko. Aš aiškinu, kad tai 
mano maldaknygė, bet jis tik 
piktai numoja ranka. Verčia 
mano daiktus, kurie krinta iš 
lagamino ir visa, kas tiktai su 
religija yra surišta, krauna 
ant minėto staliuko. Paima net 
ir albumą su mano nuotrauko
mis iš primicijų. Aš pradedu 
protestuoti ir įrodinėti, kad 
tai mano nuotraukos ir klausti 
jį, ar aš negaliu nė savo nuo
traukų nuvežti parodyti savo 
artimiesiems? Jis dar kartą 
pavarto albumą ir, keistai 
žvelgdamas į altorių, prie ku
rio aš laikau Mišias, galvą pa
purto, pareiškia, jog negalima 
ir meta albumą ant stalelio.

Užkliuvo Rožiniai
Pamačiau, kad su manimi ir 

mano daiktais visai nesiskai
to ir sarkastiškai, viešai juos 
mėto. Baigęs kratyti, sujauktą 
lagaminą pastumia į mane ir 
pareikalauja atrakinti sekan
tį. Aš, galvą purtydamas, at
rakinu sekantį ir bandau su
grūsti, kas liko, į primąjį la
gaminą. Čia jis randa Rožinį, 
kuris buvo iš Fatimos, ir meta 
piktai ant staliuko. Aš žvilg
teriu į jį ir, jam protestuojant, 
prieinu prie staliuko, viešai 
bei garbingai pakeliu numes
tą Rožinį, jį pabučiuoju, pa
dedu gražiai ant staliuko ir 
garsiai sakau muitininkui, kad 
mandagiau apsieitų su šven
tais daiktais. Muitininkas ner
vinasi.

Nusileidžia aerodrome kiti 
lėktuvai, ir vis daugėja žmo
nės, kurie stebi neįprastą kra
tą. Ant staliuko vis atsiranda 
daugiau daiktų, nes visa, kas 
primena religiją, yra krauna
ma ant šio staliuko. Besišvais- 
tydamas jis numeta iš Liurdo 
atvežtus paveikslėlius ant že
mės. Surenka. Aš paimu juos 
iš jo rankų, pabučiuoju, per- 
žegnoju ir grąžinu nustebu
siam kratytojui su perspėji
mu būti atsargesniu.

Pakartotinė krata
Muitininkas baigia kratyti 

antrą lagaminą, kuriame taip 
pat randa religinių reikmenų, 
albumų su nuotraukomis. Pa
stumia į mane sujauktą laga

miną ir pareikalauja atidary
ti rankinį lagaminą. Su šiuo 
elgiasi lygiai taip pat.

Per trovelę perlipa iš minios 
vokietis ir priėjęs klausia, kas 
čia darosi; jo grupė esanti di
delė ir jau dvi valandas lau
kia. Jei taip toliau reikės lauk
ti, tai jie čia sulauks rytdienos. 
Aš jam garsiai paaiškinu: “Esu 
kunigas; juk ar nežinai kokia 
laisvė Maskvoje?” Patariu būti 
pasiruošusiam dar ilgai pasto
vėti eilėje. Vokietis padėkoja 
ir sako pranešiąs savo grupei.

Ruselis rėkia ant vokiečio, 
kad jam čia ne vieta ir dar pik
čiau verčia mano daiktus. Aš 
jau buvau užrakinęs savo su
jauktus lagaminus. Kratytojąs, 
baigęs versti rankinį lagami
ną, vėl įsako atrakinti pirmuo
sius, nes dar kartą nori juos 
patikrinti. Aš vėl atrakinu ir 
žiūriu į gausėjančią minią žmo
nių ir garsiai atsakinėju į klau
simus. Minia nerimauja ir svai
do visokius žodžius. Staiga at
siskiria viena moteriškė, pri
bėga prie stalelio, ant kurio 
buvo sudėti mano religiniai 
daiktai, paima vieną šventą 
Lurdo paveikslėlį ir pabučia
vusi skuba su juo į šalį. Ruse
lis šaukia, kad ji grąžintų, bet 
ji vėl pabučiavusi bėga tolyn. 
Kratytojas griebia ją už ran
kos, reikalaudamas grąžinti 
paveikslėlį.

Prie manęs prisiartina civi
lis vyriškis ir sako; kad reli
ginių daiktų į Rusiją įvežti ne
galima. Aš vėl garsiai, kad bū
čiau ir kitų girdimas, klausiu 
apie Sov. Sąjungoje esamą lais
vę, religijos laisvę ir siūlau 
jam informuoti Sov. Sąjungos 
ambasadą Kanadoje, kad ji ne
kalbėtų apie laisvę Sov. Sąjun
goje, praneštų žmonėm apie 
nesamą laisvę ir kunigam ne
išduotų vizų įvažiuoti į tą me
lagingai vadinamą “laisvą” ša
lį.

Asmeninė krata
Kratytojas dabar kilnoja 

visus daiktus, juos krato, čiu
pinėja ir skubiai meta į šalį. 
Prieina kitas civilis, nutrau
kia kratymą, pastumia lagami
nus ir liepia man su jais eiti. 
Aš atsisakau, nes mano lagami
nai sujaukti; nepasitikiu — 
kol sugrįšim jiefgal bus apvog
ti. Jie garantuoja, kad nebus 
paliesti. Aš reikalauju apsau
gos mano paliekamiems laga
minams. Ją gavęs, lydimas 
dviejų asmenų, einu per aero
dromą į kambarį netoli kratų 
vietos.

Kambarys didokas. Keletas 
kėdžių. Gale stovi stalas. Ma
no palydovai užeina už stalo 
ir pasako, kad bus asmeninis 
patikrinimas, ir viską turiu 
sudėti ant stalo. Aš numetu 
ant stalo savo lietpaltį. Jiedu 
žiūri piktai į mane ir reikalau
ja toliau viską sudėti. Padedu 
savo nosinę, pasitraukiu to
liau nuo stalo ir pakeliu ran
kas aukštyn, tardamas: “Jei 
norite daugiau mane kratytų 
turite panaudoti savo jėgą”. 
Abu pradeda rėkti ant manęs, 
esą jie turi teisę tai daryti. 
Aš paprašau, kad jie butų 
mandagesni bei žmoniškesni. 
Jiem nuleidus galvas, aš gar
siai tardamas žodžius ir ran
ka darydamas kryžiaus ženklą, 
juos palaiminu. Jie sumyšta, 
stumia mano lietpaltį ir, pa
rodę duris, liepia' išeiti. Jie
du išseka paskui mane.

Vienas jų, atsikirsdamas į 
mano klausimus, kur jų rekla
muojama laisvė, atsako, kad 
religinių daiktų negalima tu
rėti ir nuskuba į šalį. Antra
sis lydi mane prie mano daik
tų. Aš prieinu prie stalelio ir, 
kratytojui protestuojant, pa
siimu brevijorių, mišiolėlį, 
Šv. Raštą ir sakramentų knygu
tę, taręs, kad tai man reikalin
gi dalykai ir visai nežiūriu ką 
jie sako.

Atlydėjęs mane civilis, kuris 
buvo mano palaimintas, liepia 
pasiimti didžiąją dalį ant sta
lelio sudėtų religinių dalykė
lių.

Kremlius bijo Rožinių
Prieina mūsų grupės vadovė, 

kuri rusiškai kalbasi su tuo ci
viliu ir paskui atsigręžusi man 
pasako, esą jis atiduotų man 
vieną Rožinį, jei gražiai papra
šyčiau.

Ateina tas civilis su šešiais 
Rožiniais. Aš garsiai angliškai 
atsakau palydovei “Ar matei, 
kad kunigas kada maldautų 
Rožinį iš velnio?” Civilis pik
tai nusisuka, bet ir vėl atsisu
kęs sako duos man du Roži

nius, jei aš naudosiu juos tik 
savo reikalam. Atsakau, kad 
tie Rožiniai skirti mano sese
rim. Tuomet jis sako, kad nega
lima — Rožiniai turi būti su
naikinti. Klausiu, ar jis mano, 
kad Kremlius bus sugriautas 
tais keliais Rožiniais ir šven
tais paveikslėliais? Patariu 
geriau juos sulaikyti, bet ne 
sunaikinti, nes aš reikalausiu 
juos grąžinti.

Kai man buvo grąžinta be
veik visa, išskyrus šešis Ro
žinius ir gal 30 paveikslėlių, 
nesutikau iš tenai eiti, kol ne
bus išduotas man pažymėji
mas, kas yra paliekama muiti
nėje, kad grįždamas galėčiau 
juos paimti. Nors nervinosi ir 
pyko, tas civilis, viską surašė 
ir paduoda man pažymėjimą. 
Po pusantros valandos baigia
si cirkas Maskvos aerodrome.

Ginčas Vilniuje
Vilnius. Vadovės pataria

mas, kad viskam, kas bus nori
ma parsivežti Kanadon, gau
čiau valdžios pažymėjimus. 
Gavęs adresą kažkokios minis
terijos, kuri rūpinasi išveža
mųjų daiktų patvirtinimu, po 
poros dienų ryžausi nueiti 
tenai.

Atsisakiau visokių dovanų, 
bet kai kurias turėjau priimti: 
juostą su mano vardu, dvi tau
tiškas stulas, gintarėlių ir me
nišką dėžutę. Susiradęs adre
są, įeinu į vidų. Už stalo sėdi 
vyriškis ir pakeltu tonu atsa
kinėja ir moko porą žmonių, 
kurie kažko prašo. Aš prieinu 
prie jo ir išdėstau savo reika
lą, kad sužinočiau, kokiem 
daiktam reikia leidimų išvežti 
ir kokiem ne. Jis liepia man pa
rodyti tas juostas bei kitus 
daiktus. Aš traukiu juos iš savo 
lagamino. Iškrenta Šv. Kazi
miero kalendorėlis. Jis griebia 
jį: “Šito negalima turėti. Kas 
tau jį davė?” Nustebau jo tokiu 
piktu reagavimu ir šauksmu ir 
atsakiau, kad tai ne jo reika
las kur aš jį gavau. Čia atėjau 
paklausti apie juostas, bet ne 
apie kalendorėlį. Vyriškis pa
keltu tonu sako, kad išvežti 
nieko negalima, bet jis išduos 
leidimus ir man kainuos po de
šimt dolerių už vieną. To kalen
doriaus visai negaliu vežtis, 
nors tai legalus leidinys.

Pamačiau, kad čia man ne 
vieta. Pasakęs, jog nesupran
tu jų laisvės nei tvarkos, 
pareiškiau, kad dovanas grą
žinsiu tiem, kurie jas man da
vė. Tam vyriškiui protestuo
jant, susimėčiau jas į lagami
ną ir išėjau.

Kai jau buvau vėl Maskvoje, 
kratytoja, matydama minėtus 
daiktus, visiškai nekreipė dė
mesio. Tuomet pamačiau, kad 
tautiečio Vilniuje buvo perne
lyg persistengta.

Vėl Maskvos muitinėje
Vėl eilėje. Moteriškė per

šviečia mano lagaminą, kuria
me yra juosta, pora stulų, gin
tarėlių, saldainių bei mažų do
vanėlių. Po peršvietimo parei
kalauju, jog būtų man grąžinta 
visa, kas buvo sulaikyta praė
jusią savaitę. Ji sakosi nieko 
nežinanti, bet aš nenusilei
džiu ir rodau kvitą. Prieina 
vyriškis, pasikalba su kratyto
ja ir nuėjęs skambina telefo
nu. Moteriškė sulaiko mane ir 
visą rankinį lagaminą nuodug
niai iškrato, bet prie nieko 
neprikimba. Ateina ir praėju
sios savaitės civilis, kuris 
buvo mano palaimintas ir išda
vė paliekamų daiktų pažymėji
mą. Oficialiai, tačiau manda
giai, liepia patikrinti atneš
tus daiktus ir pasirašyti, kad 
juos gavau. Atidavė visa, kas 
buvo sulaikyta.

Netrukus skrendame iš 
Maskvos kultūringos tautos 
lėktuvu, kur vėl žmonės šyp
sosi, pasakoja, visai nebijo- 
dami. savo nuotykius.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte. I

Š. m. spalio 7 dieną 
sukako 20 metų, kai tra
giškai žuvo mūsų myli
mas brolis

AfA
Kunigas

BENJAMINAS 
SAKAVIČIUS,

paskutiniu laiku buvęs 
Pajevonio parapijos kle
bonas.

Jo brangiam atminimui 
Šv. Mišios bus atna
šaujamos Aušros Vartų
šventovėje Hamiltone š. m. spalio 13, šeštadienį, 11 vai. 
ryto. Prašome pažįstamus prisiminti velionį maldoje.

Nuliūdę broliai - Vincas, Alfonas, Klemensas ir 
jų šeimos

Mūsų mielam bičiuliui

AfA 
BRONIUI VILIMUI

staiga iškeliavus amžinybėn,
žmoną ONUTĘ, jos sesutę ZUZANĄ ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Genovaitė jr Vytautas Balčiūnai

AfA 
VYTUI JUŠKEVIČIUI 

mirus,
žmoną HILIJĄ, sūnus - VIKTORĄ ir HENRIKĄ su 

šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

R. V. Šalnos M. B. Kušlikiai
I. Čiurlienė J. Vingelienė ir dukros

AfA 
STASIUI JUKNEVIČIUI 

mirus,
žmoną KONSTANCIJĄ, dukras - RITĄ SLAPŠIE? 
NĘ, GENĘ ŠIMKIENĘ su šeimomis ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

V. V. Ivanauskai ir šeima
V. A. Ramanauskai ir šeima
J. J. Kriščiūnai ir šeima
S. V. Aušrotai

PADĖKA

1984 metų birželio 20 dieną 
mirė mano mylimas vyras

A. a. VYTAUTAS MIŠKINIS.
Jam staiga atsiskyrus su šiuo pasauliu, sulaukiau daug 
užuojautų.

Ypatingą padėką reiškiu KLB Vankuverio apylinkei, 
Britų Kolumbijos lietuvių medžiotojų “Bebro" klubui už gėles 
ir visokeropą pagalbą.

Nuoširdus ačiū už gėles E. E. Gumbeliams, K. S. Mila- 
šiams, P. A. Skučams, A. E. Kvietinskams, J. O. Karčiui 
ir J. D. Dueck šeimai.

Esu dėkinga L. Macijauskienei už parūpinimą karsto 
nešėjų.

Nuoširdi padėka lankiusiem velionį laidotuvių namuose, 
dalyvavusiem šv. Mišiose ir palydėjusiem jį į kapines.

Nuoširdžiai dėkoju V. Skabeikiui, tarusiam atsisveiki
nimo žodį kapinėse, karsto nešėjams, asmeniškai ir raštu 
pareikštas užuojautas.

Liūdinti žmona ir šeima

Canadian Sit ^Memorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

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

pagal pageidavimus. .
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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

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

KAZLAUSKAS
U . Ai Bin*
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Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso eitynėse į pamaldas jaunimas neša plakatinę juostų “Meldžiamės 
už persekiojamų Lietuvą” Nuotr. V. Bacevičiaus

Kai lietuviai derėjosi su lenkais 
Tai buvo prieš 60 metų besiderant su lenkais dėl Vilniaus

Lietuvio teismas Pietų Amerikoje
Kritiškas žvilgsnis į save Pietų Amerikos lietuvių kongrese

PRAYIN' FOR f ’ 
PERSE(M'L/THUANIA

STEPASVARANKA

Pasirašyta Maskvoje 1920. 
VII.12 tarp Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos taikos sutartis, pri
pažinusi Lietuvą nepriklauso
ma valstybe, Lietuvai turėjo 
nemažą politinę reikšmę tarp
tautinėje arenoje.

Antrajame sutarties straips
nyje aiškai išreikšta Sov. Są
jungos pažiūra į Vilnią ir Vil
niaus kraštą, kuris priskiria
mas Lietuvos valstybei.

Vykstant karo veiksmams 
tarp Lenkijos ir Sov. Sąjun
gos, Vilniaus klausimą svars
tė ir Vakarą valstybės. Stip
rios Lenkijos šalininkai norė
jo padėti Lenkijai. Tuo reika
lu 1920.VII.16 vyko sąjungi
ninką konferencija Spa vieto
vėje Belgijoje. Ten buvo svars
tomas Vilniaus klausimas.

Anglijos vyriausybės atsto
vai siūlė Vilnią ir visą Vil
niaus kraštą grąžinti Lietu
vai, tuo sustabdant Raudono
sios armijos veržimąsi į vaka
rus. Prieš tokį pasiūlymą 
griežtai pasisakė Lenkijos at
stovas — min. pirm. Wladyslaw 
Grabski.

Lenkijos delegacija, Ang
lijos spaudžiama, ypač jos min. 
pirm. Lloyd George Davido, 
ir norėdama gauti Anglijos 
paramą, sutiko su Anglijos 
pasiūlymais. Lenkija sutiko 
atitraukti savo kariuomenę 
iš Rytą Lietuvos ir atsisakyti 
pretenziją į Vilnią. Po įvai
rią intrigą Lietuvos kariuo
menė 1920.VII.15 įžengė į Vil
nią.

Suvalkuose
1920 m. birželio-liepos mėn. 

Lenkijos kariuomenei trau
kiantis nuo Raudonosios armi
jos, Lietuvos kariuomenė už
ėmė jai priklausančias Augus
tavo, Suvaiką, Seiną, Punsko, 
Vyžainio ir kitas sritis. Lietu
vos daliniai užėmė Augustavo- 
Gardino-Stabino liniją, kuri 
sąjungininką buvo pripažinta 
Lietuvai.

Liepos 30 d. tarp lenką-lie-‘ 
tuvią kariuomenės dalinią 
prasidėjo karo veiksmai. Rug
sėjo 5 d. Lenkijos vyriausybė 
pasiuntė Tautą Sąjungai skun
dą dėl Lietuvos kariuomenės 
įsiveržimo į Lenkijos terito
riją.

Tautą sąjungos taryba 1920. 
IX.20 priėmė rezoliuciją, ragi
nančią abi valstybes nutraukti 
karo veiksmus. Lietuvos vy
riausybė įsakė savo kariuo
menę atitraukti iki gruodžio 
8 d. linijos ir ginčą spręsti tie- 
sioginią derybą keliu.

Abiem šalim sutikus su Tau
tą Sąjungos tarybos pasiūly
mu, buvo sudaryta karinė Tau
tą Sąjungos kontrolės komi
sija, kuri turėjo padėti vieto
je spręsti iškilusius nesusi
pratimus ir ginčus.

Derybos prasidėjo rugsėjo 
30 d. Lietuvos delegacija at
sargumo sumetimais į derybas 
kaipo liudininkus pasikvietė 
anglą karininkus Padgitter, 
Dellahye ir amerikietį Kelly. 
Derybose nedalyvavo Prancū
zijos atstovai.

Pagrindinis derybą tikslas 
— nutraukti karo veiksmus. 
Deja, Lenkijos kariuomenė to 
nesilaikė, ji ir toliau kariavo. 
Spalio 3 d. Lietuvos daliniai 
buvo lenką kariuomenės pri
versti pasitraukti iš labai 
svarbaus strateginio Varėnos- 
Marcinkonią ruožo. Karinė 
Lietuvos padėtis blogėjo, da
rėsi pavojinga . ..

Lenką taktika
Priešderybiniai kariniai 

veiksmai artimai pynėsi su dip

lomatine abieją valstybią at
stovą veikla. Lenkija, pageri
nusi savo padėtį karo fronte, 
grįžo prie užsispyrusios poli
tikos.

Derybose Lietuvos vyriausy
bei atstovavo: užsienio reika
lą ministerijos atstovas Bro- 
nius-Kazys Balutis, Voldema
ras Čarneckis, prof. Mykolas 
Biržiška, kariuomenės atsto
vai — caro armijos generolas 
Maksimas Katche ir majoras 
Aleksandras Šumskis.

Lenkijai atstovavo Pilsuds
kio patikėtinis užsienio rei
kalą ministeris, rytinią žemiu 
komisijos pirmininkas Leon 
Wasilewski, pik. Mieczyslaw 
Mackiewicz, II-ojo skyriaus 
referentas Lietuvos reikalams 
Itn. Adam Romer ir vėlesnysis 
Lenkijos pasiuntinys Taline, 
įteikęs Lietuvai ultimatumą 
1938 m., Waclaw Przesmycki.

Lenkijos delegacijai buvo 
nurodyta derybas vilkinti. 
Taip pažymi R. Žepkaitė kny
goje, “Diplomatija imperia
lizmo tarnyboje”, išleistoje 
Vilniuje 1980 m.

Lenkijos delegacija ėmėsi 
jai įprastos lietuvią atžvilgiu 
apgaulingos taktikos: statė Lie
tuvai nepriimtinas, sunkias są
lygas, kaltino Lietuvą neutra
lumo nesilaikymu, nepripaži
no Lietuvos sutarties su Sov. 
Sąjunga.

Lenką delegacijos . nariai, 
Lukaszewicz ir Romer slaptai 
iš spalio 3 į 4 naktį nuvyko į 
Balstogę pas Pilsudskį gauti 
naują nurodymą. Sutarta rei
kalauti lenkams reikalingo Va
rėnos rajono, ypač stoties, ir 
nesutikti dėl demarkacijos li
nijos į rytus nuo Bastūną. Be 
to, primygtinai perspėta vil
kinti derybas iki spalio 9 d.

Vėliau paaiškėjo, kad lenką 
kariuomenės štabui buvo įsa
kyta jau rugsėjo 29 d. užimti 
Varėną ir atkirsti Lietuvos 
kariuomenei kelią į Vilnią.

Sutartis — tik priedanga
Derybą metu karinės len

ką kariuomenės operacijos bu
vo, tęsiamos. Spalio 3 d. kari
niai lietuvią daliniai buvo iš
stumti iš strateginio Varėnos 
ruožo. Dėl karinės kontrolės 
komisijos reikalavimo Lietu
vos kariuomenės daliniai Va
rėnos negalėjo atsiimti. Tame 
ruože karo veiksmai buvo su
stabdyti lenką naudai. Varė
nos ruožą sudarė linija nuo 
Nemuno žemiau Merkinės iki 
Pabarčią kaimo, Šalčininką 
rajone.

Spalio 4 d. Lietuvos delega
cija gavo iš užsienio reikalą 
ministerijos telefonogramą: 
“Jeigu matysite, kad Tautą Są

Vilniaus herbas, pieštas dail. Telesforo Valiaus, paimtas iš Algirdo 
Gūstaičio “Lietuvos žemėlapio”, išleisto 1982 m.

junga šaltai laikosi, o lenkai 
nenusileidžia, tai priimkite tą 
liniją, kurią lenkai siūlo. Mū
są padėtis fronte dabar nėra 
tokia, kad mes galėtume pra
vesti savo pageidavimus” .. . 
Spalio 7 d. Lietuvos-Lenkijos 
atstovai pasirašė Suvaiką su
tartį, kuri tapo pūliuojančia 
žaizda lietuvią-lenką santy
kiuose.

Pasirašius sutartį, Lietuvos 
vyriausybė pastebėjo, kad su
tartyje palikta pavojingą “sky
lių”. Lietuvos vyriausybė dar 
spalio 7 d. bandė padėtį gel
bėti, prašydama derybas pra
tęsti. Deja, lenkai pareiškė, 
kad ją įgaliojimai pasibaigė. 
Tai buvo tik pretekstas. Dabar 
archyvuose prieinami doku
mentai rodo, kad Lenkijos ka
riuomenė buvo gerai pasiren
gusi ir užėmusi pozicijas Vil
niui užimti.

Lenkija aiškiai žinojo, kad 
toji sutartis bus laužoma. Ji 
pasirašė, kad pasauliui paro
dytą savo “skaistų veidą”, kad 
nėra svetimų žemių grobike.

Lenkijos vyriausybė savo 
žygio oficialiai nenorėjo vyk
dyti. Ji pasirinko klastą. Len
kijos viršininkas maršalas Pil
sudskis savo planui įgyvendin
ti pasirinko patikimą genero
lą, kilusį iš Vilniaus krašto 
Lucjan Želigowski, kuriam pa
vedė atlikti “sukilimo misiją” 
— užimti Lietuvos sostinę Vil
nių ir Vilniaus kraštą.

Didelės “sukilėlio” pajėgos
“Sukilėlio” gen. Zeligows- 

kio armijoje, sakoma, buvo 
15.400 karių, 139 kulkosvai
džiai, 36 patrankos ir stiprus 
Lenkijos kariuomenės užnuga
ris, pasiruošęs teikti jam rei
kalingą pagalbą.

Pirmieji susidūrimai įvyko 
spalio 8 d., apie 13.00 v., prie 
Merkio upės, Cetyrkų kaimo. 
Lenkų daliniai per Merkį per
ėjo apie 16.00 v. Negausūs Lie
tuvos kariuomenės daliniai 
atkakliai priešinosi žymiai 
gausesnėm jėgom prie Rukai
nių, Jarmališkių, Dusinėnų ir 
Katilių. Deja, didelė lenkų 
kariuomenės persvara laimė
jo. Spalio 9 d. apie 17.00 v. len
kų kariuomenės daliniai įžen
gė į Lietuvos sostinę Vilnių 
ir Vilniaus kraštą, vėliau pri
jungdami jį prie Lenkijos vals
tybės.

Lietuvai, esančiai sunkiose 
sąlygose, sąjungininkų valsty
bės nesuteikė reikalingos pa
galbos ir jos neapsaugojo nuo 
lenkų imperializmo.

Kaip parodė gyvenimo fak
tai, jokie protestai, nei notos, 
Lietuvai Vilniaus negrąžino.

(Nukelta į 8-tą psl.)

V. UTENIS
P. Amerikos lietuvių kon

grese buvo mestas žvilgsnis į 
save. Atsisakius organizato
riams griežtai surežisuoto teis
mo formos, jin įsijungė kon
greso nariai.

Teisėjai
Teisėjais buvo pakviesti: 

dr. Edmundas Lenkauskas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
garbės teismo pirmininkas, 
Baltųjų rūmų pareigūnas Li
nas Kojelis ir dr. Povilas Ma
žeika. Kaltintojai — inž. An
tanas Šulcas ir mišk. Vincas 
Baronas; gynėjai — Eugenija 
Mažeikienė, Marijus Kvedaras 
ir Ričardas Zavadskas. Liu
dininkai: inž. Antanas Baro
nas, Algis Dugnas, Birutė 
Garšvienė, kun. Pranas Gavė
nas, dr. Jadvyga Klovaitė, Aras 
Mažeika, Elena Mažeikienė, 
Jūratė Rosales, Luis Rosales, 
dr. Sandra Saldytė, Vaclovas 
Slotkus ir Julius Vaisiūnas. 
Taigi beveik trečdalis kongre
so narių tapo aktyviais daly
viais.

Kaltinimai
Kaltinimo aktą inž. A. Šul

cas pradėjo teigimu, kad 
“bendruomenių klestėjimas ir 
jų menkumas priklauso tiktai 
nuo mūsų pačių, jos narių, ar 
mes jai padedame, ar kenkia
me, ar gal tik pasyviai leidžia
me silpnėti jos gyvybės lieps
nelei. Esą mūsiškiuose ne
trūksta taip galvojančių: juk 
be manęs gali apsieiti... ar 
apsimoka stengtis vien tik tam, 
kad paskui kritikuotų . .. nie
kas manęs neprašė, kad kuo 
prisidėčiau ... Tokia laiky
sena privedė Pietų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenes prie 
liūdnų pasekmių.

Inž. A. Šulcas dėstė: “Kalti
name Bendruomenių apylin
kių ir jų valdybų veiklą, kuri 
kai kur beveik nežinoma; iš
rinkti organai tęsia kadenci
jas be veiklos ar be žinomų 
rezultatų; kaltiname lietuvius 
tėvus ir ypač lietuviškąją pu
sę mišriose šeimose dėl savo 
vaikų nemokymo lietuvių kal
bos; kaltiname apylinkių val
dybas, nesirūpinančias lie
tuvių kalbos mokyklėlių ar 
bent pamokų organizavimu; 
kaltiname narius, bijančius 
lietuviškos spaudos —- laik
raščių ir knygą leidimo, pla
tinimo ir skaitymo; kaltina
me bendruomenių narius, ven
giančius bet kokių tautinių 
ar parapijinių-religinių įsi
pareigojimų; kaltiname na
rius, kaltinančius vien kuni
gus dėl parapijinio — religi
nio gyvenimo ir veikimo silp
nėjimo ir galimo jo žlugimo; 
gyvename šmeižtais ir gandais, 
vengdami sueiti ir vieni su ki
tais aiškiai ir atvirai išsikal
bėti; lietuviškos pareigos lai
komos paskutinėje vietoje; 
jaučiamas bendras aptingi
mas, dėmesio stoka tiek Lietu
vai ir lietuviams, tiek savoms 
bendruomenėms ...”

Liudininką parodymai
Liudininkai bandė kaltini

mus neigti ar juos palaikyti, 
pateikdami konkrečius faktus 
(asmenų lietimas buvo teismo 
uždraustas). Liudininkų ap
klausinėjimo metu paaiškėjo, 
jog esama asmenų, kurie į 
Bendruomenės valdybas no
riai kandidatuoja, tačiau iš
rinkti nedirba. Kai kurie kal
tino tėvus, nes vaikai nekal
ba lietuviškai, apylinkės val
dybas, nes neturime lietuviš
kų mokyklėlių, parapijų komi
tetus ir kapelionus, nes vai
kai nemoka lietuviškai pote
rių. Paaiškėjo, jog revizijos 
komisijos yra apsileidusios, 
apylinkės valdybos nepainfor
muoja narių apie veiklos pla
nus; “Gairė”, pavyzdžiui, yra 
tapusi privačiu šeimos laik
raščiu; nariai vengia solida
rumo mokesčio.

Liudijimai išryškino reikalą 
aprūpinti parapijas pajėgiais 
lietuviais kunigais ir neati
duoti jų kitataučių sielovadai.

Buvo ir priešingų teigimų: 
dažnai jaunų lietuvių kunigų 
prašo tie, kuriems religinis 
gyvenimas iš viso nerūpi. Ku
riam tikslui jie nori kunigo? 
Tautinei veiklai? Kunigas liu
dininkas švelniai suko pirštą 
į tikinčiuosius ir netikinčiuo
sius lietuvius, kurie priside
da prie to, kad visa eilė lietu
viškų parapijų skursta ir nyks
ta. Ilgiau sustota prie lituanis
tinio švietimo problemos, jieš- 
kant kaltų ir nekaltų.

Susikirtimai
Teismo pirmininkui nutarus 

sekti kiekvieną kaltinimą pa
punkčiui ir leisti liudininkams 
kalbėti tiktai tuo klausimu, 
buvo atvejų, kur liudininkas 
nedaug ką teismo iškeltu spe
cifiniu klausimu žinojo, o apie 
tai, ką liudininkas žinojo, teis
mas nesidomėjo. Prieita prie 
to, kad teismo pirmininkas lei
do ir “teismo salėje” esan
tiems dalyviams liudyti.

Tarp teisėjų irgi kilo proce
dūrinio pobūdžio nuomonių 
skirtumas. Vienas teisėjas 
irgi reikalavo, kad pirmiau
sia būtų apklausinėjami visi 
liudininkai ir kad kiekvienas 
pasakytų tai, ką žino ir kam 
yra pasiruošęs. Teismo pirmi
ninkas betgi rėmė liudininkų 
apklausinėjimo formą.

Po pertraukos, kurios metu 
gynyba buvo sustiprinta tre
čiu nariu, o vienas teisėjas 
siūlėsi pereiti į gynėjus, teis
mo posėdis ėjo toliau, be rei
kalo pratęsiant liudininkų 
apklausinėjimą ir net salėje 
esančius dalyvius. Kaltinto
jas inž. A. Šulcas pareiškė: 
“Turiu protestuoti iš princi
po prieš naujų liudininkų įve
dimą ir pokalbinio pobūdžio 
procesą. Yra eilė liudininkų, 
kuriuos turime apklausinėti. 
Gerbiamas teisme, čia ne pasi
kalbėjimas, čia yra teismas!” 
Arba: “Pone Teismo pirminin
ke, kaltintojai nenori jūsų mo
kyti, tačiau mes nenorime dia
logo su gynyba, mes norime ap
klausinėti liudininkus. Tai 
pagreitintų ir pagyvintų teis
mo procesą”.
Jieškojimas būdą negerovėms 

pašalinti
Žodžiu, nuotaikos, kaip po

sėdžio salėje. Teismo pirmi
ninkas buvo teisus ta prasme, 
kad šio teismo tikslas yra 
įžvelgti klaidas bei negeroves 
ir jieškoti kelių padėčiai pa
gerinti.

Ir taip dar ilgą valandą tru
ko Pietų Amerikos bendruo
menių vieša “išpažintis”, ku
rioje vienas teisinosi, kitas 
mušėsi į krūtinę, lyg jie iš tik
ro būtų kaltinamųjų suole.

Kaip ten bebūtų, ir po trijų 
valandų liudininkai nebuvo 
baigti apklausti: penki liudi
ninkai iš viso negalėjo pasi
reikšti. Tai lietė ypač jauni
mą, kuris, sekdamas teismo ei
gą, (kartais riaudodamasis Da
nutės Rosales vertimu į ispa
nų kalbą) galop pradėjo nuobo
džiauti, nesulaukdamas, kada 
jaunimo liudininkai bus ap
klausinėjami. Jie irgi norėjo 
mesti kritišką žvilgsnį į save, 
bet neturėjo progos.

Sujuda gynyba
Antroje teismo posėdžio 

dalyje gynybai geriau sekėsi, 
ir jie pagaliau susigriebė, kad 
yra ir apstu pateisinančių ap
linkybių, kad yra daug veik
los, daug bendruomeninio 
idealizmo. Kongreso suorga
nizavimas Venezueloje jiems 
atrodė akivaizdus pavyzdys. 
“Jei tiesa, kad mes pasirodo
me spaudoje ir televizijoje, 
kaip niekad anksčiau, kad mes 
turime leidinius, apie kuriuos 
anksčiau negalvojome, jeigu 
šiandien turime gilesnį ir pras
mingesnį veiklos turinį, — 
kaip galima tvirtinti, kad mes 
silpnėjame” — kalbėjo Ričar
das Zavadskas. “Mūsų dienų 
veiklos negalima vertinti pra
eities mastu. Daug kas pasi
keitė per pastaruosius 35 me
tus. Pasikeitė pasaulis. Galbūt 
pasikeitėme ir mes. Tačiau 
mes suradome būdus savo 
veiklai daug labiau įprasmin
ti, panaudodami modernias 
priemones, apie kurias niekas 
praeityje negalvojo, kurių dau
gelis vadinamųjų aktyvių ir 
progresyvių bendruomenių 
šiandien mums gali tik pavy
dėti, nes mūsų veiklos meto
dai kitiems dar yra nepriei
nami. Veiklos rezultatai kal
ba patys už save.

Pietūs buvo kiek triukšmin- 
gesni, kaip paprastai, nes įkai
tusios teismo nuotaikos dar ne
buvo atvėsusios.

Popietėje visi dirbo komisi
jose, ruošdami siūlymus, nuta
rimus, teismo sprendimą. Kai 
atvažiavo iš Karako dar būre
lis lietuvių baigiamajai kon
greso sesijai, jie neatsistebė
jo, kaip visi dirba pluša, į juos 
dėmesio nekreipdami. Kongre
so darbų dvasia jau buvo juos 
laimėjusi ne vien kritiškam 
žvilgsniui į save, bet ir akty
viam darbui ateityje.
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Toks plakatas (viduryje) buvo iškabintas Romoje daugelyje vietą. Jame 
primenama praeiviams: “Lietuva kovoja už laisvę”

Keturi tūkstančiai Lietuvos vyčių
Amerikos lietuvių organizacijos 71-sis seimas Čikagoje

Šis aprašymas paruoštas pagal 
Marytės Lepera atsiųstus duome
nis apie seimo eigą. RED.

Lietuvos vyčių seimas, jau 
71-sis, šiais metais įvyko Či
kagoje rugpjūčio 23-26 d.d. Jį 
surengė 36-ji kuopa, pirminin
kaujama J. Paukščio.

Seimo posėdžiai buvo pradė
ti “Conrad Hilton” viešbutyje 
įnešimu vėliavų — JAV, Lietu
vos, vyčių — centro, apskričių 
ir kuopų. Maldą sukalbėjo dva
sios vadas kun. A. J. Jurgelai
tis, OP, o įžanginius patvarky
mus atliko rengėjų pirm. J. 
Paukštis.

Sveikintojai
Seimą sveikino naujai su

darytos kuopos pirm. P. Stro- 
lia, kazimieriečių vienuolijos 
vadovė sesuo Joanella, pran- 
ciškiečių — sesuo Alverna, 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
dr. St. Bačkis, VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis (raštu), ALTos 
vicepirm. T. Blinstrubas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės pirm, 
dr. A. Butkus, LK Federaci
jos pirm. S. Kuprys, Ateitinin
kų federacijos vadas dr. K. 
Pemkus, BALFo pirm. M. Ru
dienė, Lietuvių susivieniji
mo atstovė P. Austin, Lietu
vių moterų federacijos atsto
vė P. Marcinkienė.

Raštu sveikino JAV prez. R. 
Reaganas, vysk. V. Brizgys, 
vysk. Ch. Salatka, vysk. P. Bal
takis, kun., Įt. Rugevičiųs, PLB 
valdyba, Nukryžiuotojo sese
rys, N. Pr. Marijos seserys, 
Amerikos liet, katalikių mo
terų sąjungos valdyba, “Dar
bininkas”, dr. A. Razma, skau
tų organizacija, marijonai, 
PL jaunimo sąjunga.

Kazimierinės apeigos
Kun. A. J. Jurgelaitis vadova

vo šv. Kazimiero pagerbimo 
apeigoms bei vyčių pasiauko
jimo aktui. Giedojimui vado
vavo muz. F. Strolia.

Seimo dalyvių Mišios buvo 
atnašaujamos lietuvių Šv. Jur
gio šventovėje. Koncelebravo 
kun. R. Bulworth, kun. A. Ja
niūnas, kun. A. Bartkus, kun. 
P. Cibulskis, kun. A.J. Jurge
laitis.

Susipažinimo vakaras su
rengtas parapijos salėje, kur 
kiekvienas stalas buvo pa
puoštas tautinėm spalvom. 
Meninę programą atliko “Vir
tuvės gražuolės” — grupė, su
daryta iš Šv. Jurgio parapijos 
moterų. Jos atliko dainų ir šo
kių pynę, palydint virtuvės 
instrumentams.

Lietuvos reikalai
Antroji seimo diena buvo 

skirta organizaciniams prane
šimams ir svarstyboms tema: 
“Dabartiniai įvykiai Lietu
voje”. Svarstyboms priminin- 
kavo dr. J. Stukas, kalbėjo kun. 
dr. J. Prunskis ir Ant. Mažei
ka. Pirmasis pabrėžė reikalą 
dalyvauti Lietuvos laisvini
mo darbuose, ypač laikyti gy
vą Lietuvos okupacijos klau
simą Vašingtone, teikti pagal
bą tautiečiams okupuotoje 
Lietuvoje, ypač sovietų kali
namiems. Laiškų rašymas yra 
vienas pagalbos būdų, kurį 
reikėtų tęsti ir toliau.

A. Mažeika kalbėjo apie Bal- 
tiečių laisvės lygą, jos pastan
gas išlaisvinti prof. V. Skuo
dį, demonstracijas įvairiomis 
progomis, pagalbą atbėgu
siems iš sovietinės vergijos. 
Naujas Baltiečių laisvės ly
gos užmojis — veikti, kad Sov. 
Sąjunga būtų pašalinta iš tarp
tautinio olimpinio komiteto 
už žmogaus teisių pažeidimus.

Įvairi programa
Kun. Alg. Bartkus, Šv. Kazi

miero kolegijos Romoje pro
rektorius, kalbėjo apie kuni

gų seminariją Lietuvoje ir Ro
moje. Šv. Kazimiero kolegija- 
seminarija esanti reikalinga 
skubios finansinės pagalbos 
ir prašė vyčius jai padėti sa
vo ištekliais.

Pagerbta jauna vytė Petronė
lė, 17 metų mergaitė, 36 kuo
pos narė, tragiškai žuvusi 1914 
m. Jai buvo paruoštas vainikas.

Mišias viešbučio salėje at
našavo kunigai — prel. D. Mo
zeris, A. Janiūnas, A. Bartkus, 
J. Prunskis, A. Zakarauskas, 
P. Cibulskis, A.J. Jurgelaitis.

Popietiniame posėdyje cent
ro valdybos sekretorė Nancy 
Miro kalbėjo tema “Seni ir nau
ji horizontai”. Ji priminė, kad 
1913 m. lietuviai pradėjo or
ganizuoti pirmąsias vyčių gru
pes, vadovavo šventovių staty
boms. 1916 m. jau buvo 60 kuo
pų su 4000 narių. 1984 m. yra 57 
kuopos su taipgi 4000 narių.

Penktadienio vakaras buvo 
skirtas kultūrinei programai, 
kurią atliko vyčių choras, va
dovaujamas F. Strolios, tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
F. Zapolio, ir jaunųjų grupė 
“Suzuki violinists”.

Įteiktos stipendijos jau
niems vyčiams: Madonnai Ma- 
rie Balulis, Susan Valkavage, 
Jonui Stroliai.

Nutarimai ir rinkimai
Šeštadienis buvo skirtas 

rezoliucijom ir veiklos pla
nam. Iš rezoliucijų minėtinos:
1. kiekviena kuopa imasi glo
boti vieną disidentą Lietuvoje,
2. Lietuvos vyčiai iš savo iždo 
paskiria $1000 auką Šv. Kazi
miero kolegijai Romoje bei rū- 
pinasi jos rėmimu, 3. tęsia mal
das ir darbą arkiv. Jurgio ka
nonizacijai paspartinti.

Išrinkta centro valdyba: dva
sios vadas kun. A.J. Jurgelai
tis, pirmininkė Loreta Stukas, 
I vicepirm. Nancy Miro, II vice
pirm. Elinor Sluzas, III vice
pirm. Elsie Kosmisky, protoko
lų sekr. Adelė Dauzickis, finan
sų sekr. Helen Skudra, ižd. Te
resė Trainis, patikėtiniai — 
Frank Peterson, Paul Strolia. 
Komisijų pirmininkai: dr. J. 
Stukas — Lietuvos reikalų, 
Ann Klizas — kultūros, Mag
dalena Smailis — ritualo, Paul 
Binkis — stipendijų, Liongi
nas Švelnis — archyvo, Mary
tė Lepero — visuomeninių rei
kalų, Algis Budreckas — lie
tuvių kalbos, Frances Petkus 
— atstovė LK federacijoje.

Lietuvos draugo premija
Vakare įvyko pokylis, kurio 

metu įteikta Lietuvos draugo 
premija vienuolei Ann Gillen. 
Ji yra daug pasidarbavusi Lie
tuvos naudai: dalyvavo Hel
sinkio baigminio akto peržiū
roje Belgrade ir Madride, va
dovavo vajui, siekiančiam at
gauti katalikų šventovę Klai
pėdoje tikintiesiems, kalba 
savo paskaitose apie Lietuvą.

Pamaldos ir užbaiga
Sekmadienio pamaldos įvy

ko Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos gimimo šventovėje. Mi
šias atnašavo vysk. V. Brizgys 
su anksčiau minėtais kunigais. 
Daug organizacijų dalyvavo 
procesijoje į pamaldas kartu 
su vyčiais.

Į garbės narius pakelti kun. 
A. Bartkus ir kun. A. Janiūnas, 
kurie yra ilgai ir sėkmingai 
dirbę su vyčiais.

Seimo užbaigos programa at
likta pusryčių metu Marijos 
gimnazijos salėje — kazimie
riečių vienuolijos rūmuose. 
Baigdami šių metų seimą, pa- 
siryžome vėl susitikti sekan
čiais metais New Haven, CT, 
kaip tenykštės 50-tos kuopos 
svečiai.
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MOKYTOJOS LAIŠKAS
“Tiesos” korespondentė Van

da Bogušienė rugsėjo 14 d. pa
skelbė kaimo problemas liečian
tį rašinį “Už paslaugą — pus
litris ...” Jis pradedamas vie
nos pensijon išėjusios buvusios 
kaimo mokytojos laišku. Pas ją, 
pasilikusią kaime, atostogų at
važiuodavo jau mokyklą pradė
jęs lankyti vaikaitis. Atidaręs 
spintos duris, jis nustebęs šūk
telėjo: “Močiute, kam tau tiek 
butelių degtinės? Juk pati sakei, 
kad ji žalinga sveikatai!..Bu
vusioji mokytoja jautriai pasa
koja: “Neužmigau tą naktį, o ir 
apskritai praradau dvasinę ra
mybę. Skaudu ir gėda prisipa
žinti, kad aš, visą gyvenimą mo
kiusi kaimo vaikus alkoholį 
smerkti, dabar pati jį perku, kad 
galėčiau atsilyginti už darbą. 
Ką daryti? Atvažiavo mechani
zatorius suarti dirvos ar nu
pjauti dirvono žolės, pinigų nė 
už ką neims, o štai, jei puslitriu- 
ko neišneši, kitą sykį jis ‘laiko 
neturės’, nes dirbs kitems, ku
rie vaišina, o tave šykštuole lai
kys. Koks negeras įsigalėjo įpro
tis — už pagalbą mokėti degtine. 
Anksčiau žmonės vieni pas kitus 
talkon ėjo, gira pavargę gaivi
nosi. Dabar turtingi pasidarėm, 
taip išpuikom, kad ir sveikatos 
netausojam. Ir ne tik jos. Kiek 
tragiškų nelaimių atsitinka gir
tiems važiuojant traktoriumi ar 
kitokia mašina! Kiek dėl girta
vimo išyra šeimų. Atsiprašau, 
bet nenoriu rašyti nei savo pa
vardės, nei adreso, gal todėl, 
jog nesmagu, kad pasidaviau ma
dai už pagalbą atsilyginti deg
tine, kitaip sakant, už gerą at
mokėti blogu. Tik vieną žinau — 
paliksiu dabar kaimą, važiuosiu 
pas dukrą į miestą, ten anūkus 
auklėsiu”.

TUŠTI PUODELIAI
Jonas Geštautas “Tiesos” rug

sėjo 14 d. laidos skyriuje “Die
nos aidai” rašo: “Jauki kavinu
kė. Galima suvalgyti karštų deš
relių, pyragaitį, išgerti kavos. 
Du vyrai nusiperka dešrelių, pa
siima 4)0 tuščią puodelį ir pato
giai įsikuria kamputyje. Lanky
tojai keičiasi, vyrai neskuba. Jų 
balsai darosi aidesni, veidai 
skaistesni, akys apdrungusios. 
Pagaliau vyrai pasišaukia indų 
surinkėją ir sukrauna jai į pri
juostę porą tuščių, su savimi 
atsineštų ir išgertų butelių. Mo
teris padėkoja, nusineša kraitį 
indų plovyklom Vyrai pakyla ir, 
pagyrę bufetininkę už stiprią 
kavą, vos ne su daina išvirsta 
pro duris. Virš bufetininkės gal
vos užrašas ant sienos skelbia: 
‘Gerti alkoholinius gėrimus 
griežtai draudžiama’. Netrukus 
įeina kiti vyrai. Jie vėl pasiima 
tuščius puodelius ...”

TALKOS PRADŽIA
Rugsėjo mėnesį moksleiviai 

siunčiami talkos darbams į kol
chozus. Visą mėnesį jiems ten
ka rinkti bulves bei kitas žemės 
gėrybes. Šį rudenį Vilniaus po
litechnikumas į Širvintų rajono 
ūkius autobusais išsiuntė 430 
savo auklėtinių. Liūdnai pagar
sėjo grupė, kuriai teko dirbti 
Bagaslaviškyje. Su tragedija 
talkos pradžioje “komjaunimo 
tiesos” skaitytojus rugsėjo 13 d. 
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laidoje supažindina Irena Re- 
vaitienė. Pirmoji diena buvo 
skirta susitvarkymui bei įsikū
rimui. Daug ką nustebino Gin
to Doškaus iš kelionmaišio iš
sitrauktas automatinis peilis. 
Jo savininkas aiškinosi: “Kon
servų dėžutėms atidarinėti”. Tą 
peilį G. Doškus įsidėjo į kišenę. 
Vaikinai iki sutemų žaidė fut
bolą, o paskui smagūs jų garsai 
pasigirdo sode, kur prie jų pri
sijungė ir mergaitės. Visi džiau
gėsi pirmuoju vakaru Bagasla
viškyje. Pasak I. Revaitienės, 
kažkas išsitraukė atsivežto vyno
— gal keturis, gal penkis bute
lius. Tokiai daugybei — tik po 
lašelį. Grupės seniūnas Algis 
Tūbinis pasakoja: “Man nusibo
do tame sode. Grįžau į kambarį. 
O čia Gintas Doškus su Rolan
du Čepuku, pirmiau iš sodo pa
sitraukę, lyg ginčijosi. Gintas 
prišoko prie Rolando ... Pama
čiau, kaip Rolandas išblyško, su- 
sverdėjo, paskui griuvo ...” Po 
obelimis vakarą sudrumstė 
šauksmas: “Doškus Čepuką pa
pjovė!” Beveik merdėjantį Ro
landą Čepuką greitosios pagal
bos mašina teko išvežti į ligo
ninę operacijai. Automatinio 
peilio savininkas Gintas Doš
kus buvo suimtas. Skaudi žinia 
pasiekė ne tik Širvintų rajono 
centrą, bet ir Vilnių, ten esantį 
politechnikumą, savo auklėti
nius pasiuntus) talkon žemdir
biams. Talkininkai, 17-18 metų 
amžiaus jaunuoliai, Vilniun grį
žo be Ginto Doškaus ir Rolando 
Čepuko. Pastarajam teks ilgokai 
pagulėti ligoninėje, o G. Doškaus 
laukia teismas. Grupės dalyviai 
šiandien graužiasi dėl to po obe
limis sode išgerto vyno, kuris 
buvo pasiūlytas ir peilį turėju
siam G. Doškui.

UŽBAIGTA LEIDYBA
Dvyliktuoju tomu užbaigtas 

“Lietuviškosios tarybinės encik
lopedijos” leidimas. Atsakinga
sis vyriausiosios enciklopedijų 
redakcijos sekr. B. Kurkulis tei
gia, kad tuo baigminiu tomu bu
vo apvainikuotas beveik trylikos 
metų darbas, atliktas šimtų žmo
nių. Sunkiausia buvo paruošti 
enciklopedijos vardyną. Redak
cija savo pageidavimus išsiun
tinėjo beveik dviem tūkstančiam 
adresatų. Iš jų buvo gauta 20.000 
pasiūlymų, nutarta panaudoti 
11.000. Dvylikoje' enciklopedi
jos tomų yra 72.000 straipsnių, 
20.000 iliustracijų, kurių pusė
— spalvotos, 800 žemėlapių. Da
lis jų yra aštuoniolikos spal
vų, paruošti gudų kartografų. 
Straipsnius rašė 2.672 autoriai, 
jiems talkino 560 mokslinių pa
tarėjų. Vidutinis atspausdintų 
straipsnių dydis — 1025 ženklai. 
Enciklopediją sudaro 480 spau
dos lankų. Buvo pasirinktas 7 
punktų šriftas. Renkant petitu, 
būtų reikėję ne dvylikos, o še
šiolikos tomų. Kiekvieno tomo 
tiražas — 75.000 egzempliorių. 
Jam išspausdinti reikėjo 135 
tonų ofestinio popieriaus, vi
siems tomams — 1.620 tonų. Ka
dangi informacija greit sensta, 
jau pradedamas ruošti papildy
mų tomas, turėsiantis 12.000 
straipsnių, pasirodysiantis 1985 
m. Planuojama ir nauja 1971 m. 
baigto leisti enciklopedijos tri
tomio redakcija. V. Kst.

Tautybių dienų metu (Heritage Days) 1984.VIII.5-6 Edmontono Hawrelako parke tarp kitų paviljonų buvo įreng
tas ir lietuvių paviljonas “Lithuania”. Nuotraukoje — RITA BURBULEVIČIŪTĖ dalina informacinius lapelius 
apie Lietuvą ir lietuvius Kanadoje Nuotr. A JDudaravičiaus

Hamilton, Ontario
LIETUVIŲ DIENŲ dramos va

karo, rengiamo spalio 5, penkta
dienį, anksčiau skelbtas laikas — 
6 v.v., nukeliamas — į 7.30 v.v. Tai 
daroma didesniam žmonių pato
gumui. Čia Toronto “Aitvaro” ir 
Hamiltono “Aukuro” jungtinis ak
torių vienetas vaidins Ant. Rūko 
linksmos komedijos “Vieno kiemo 
gyventojai” premjerą. Kviečiami 
visi dalyvauti.

AV PARAPIJOS SALĖJE per 
Lietuvių Dienas, spalio 6, šešta
dienį, bus Kanados Lietuvių jau
nimo sąjungos atstovų suvažia
vimas. Registracija prasidės 9.30 
v.r., o posėdžiai — 10 . Suvažiavi
mu ir jaunimo susipažinimo vaka
ru rūpinasi Angelė Kriviriskaitė. 
Tel (416) 522-0417.
J VYSK. P. BALTAKIO šventini 
mo iškilmes Portlande iš Hamilto
no buvo nuvykę AV par. klebo
nas kun. J. Liauba, OFM, J. Ged
rimai, St. Dalius ir A. Mingėla. 
Jie taip pat dalyvavo ir Kenne-. 
bunkporte suruoštose vaišėse.

KLB APYLINKĖS VALDYBOS 
ižd. Ant. Liaukus sekmadieniais 
po pamaldų Jaunimo salėje renka 
solidarumo įnašus — $5 metams. 
Tai yra Lietuvių Bendruomenės, 
kuriai mes visi priklausome, na
rio mokestis. Kiekvienas sąmo
ningas tautietis turėtų jausti pa
reigą tą minimalų mokestį sumo
kėti. Tą turėtų atlikti ir mūsų jau
nieji Bendruomenės nariai, jau 
nuo 18 metų, kurie to mokesčio 
kažkodėl nepradeda mokėti, nors 
kai kurie jų jau turi ir gerai ap
mokamus darbus.

TAUTOS FONDAS irgi prade
da savo metinį vajų. Dabar jau po 
namus nebevaikščiojama, kaip 
anksčiau darydavo. Tad kas sek
madienį po pamaldų Jaunimo 
centre skyriaus pirm. Alf. Patam
sis ir P. Kanopa paims iš kiekvie
no auką ir išduos pakvitavimą. 
Tie pinigai eina tautos laisvinimo 
reikalams. Taip pat norintys jau 
ir dabar gali atiduoti savo skirtą

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. , 

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) (JjL

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3 

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303 
HAMILTON, Ontario •

auką bendram kalėdiniam sveiki
nimui.

DANUTĖS IR ALGIO ENSKAI- 
ČIŲ šeima vėl padidėjo — rugsė
jo 12 d. gimė ketvirtoji dukrelė.

IŠ LIETUVOS pas savo vyrą Jo
ną Miltenį imigravo Regina Milte- 
nienė su 14 m. ...sūnum. Taip pat 
pas savo motiną St. Labuckienę 
šiuo metu vieši iš Lietuvos atvy
kusi ir jaunesnioji dukra.

ILGAI SIRGUSI rugsėjo 15 d. 
Šv. Petro slaugos namuose mirė 
Marija Misevičienė, 93 metų. Pa
liko vyrą Petrą Misevičių, sūnų 
Povilą, gyv. Gvelfe, dukteris — 
Marytę Chrolavičienę, gyv. Dun- 
villėj, Oną Adomauskienę ir Ger
trūdą Repčienę — Hamiltone. Po 
vieno vakaro budynių ir geduli
nių Mišių iš AV parapijos švento
vės velionė rugsėjo 18 d. palai
dota lietuvių Šv. Jono kapinėse 
Missįssaugoje. Gili užuojauta bu
vusiai lituanistinės mokyklos mo
kytojai G. Repčienei ir kitiems 
artimiesiems.

LIGONINĖJE GYDOSI J Vaičai
tis ir J. Kažemėkas. Sunkiai ser
ga A. Kaušpėdą.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA pradėjo mokslo metus su 52 
mokiniais. Aukšt. lit. kursų IX, X 
ir XI klasėse šiemet yra 14 studen

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T IZ 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:
indėlius (P.C.A.).................. 6%
santaupas.............................9%
kasdienines palūkanas 
už santaupas..................  872%
term, indėlius 1 m............127«%
term, indėlius 3 m............1272%
reg. pensijų fondo............97«%
90 dienų indėlius.............. 11%
(minimum $5.000) 

tų. J mokyklą mokytojauti sugrįžo 
vėl anksčiau joje daug metų dir
bęs J. Stanius.

SUTVIRTINIMO . SAKRAMEN
TĄ Hamiltono lietuvių parapijos 
vaikams spalio 28, sekmadienį 
teiks naujasis lietuvių vyskupas 
P. Baltakis. Vaikus Sutvirtinimui 
ruošia E. Liaukienė.

DAIL. JONĖ K V I E T Y T Ė- 
YOUNG, gerai žinoma Kanados 
meniniame gyvenime ir mažiau — 
lietuviškajai visuomenei, rugsė
jo 23, sekmadienį, Jaunimo cent
re turėjo savo kūrybos parodą. 
Ją čia buvo išsikvietusios iš Kau
no laikų jos mokslo draugės. Mū
siškė sekmadienio publika atidžiai 
apžiūrinėjo jos kūrybą, kuri bu
vo unikali ir susidomėjimą ke
lianti. Daugelis įsigijo jos paveiks
lų. Buvo čia išstatyta įdomių gra
fikos darbų ir akvarelių, iš ku
rių išsiskyrė savo spalvingumu 
“Pekingo operos” ir “Archidėjų” 
ciklai. Dail. J. Kvietytė-Young 
yra plataus masto menininkė, sa
vo artistinę karjerą pradėjusi 
kaip išraiškos šokių šokėja, to
je srityje pasiekusi daug žymenų. 
Albertos meno mokykloje gavo 
dailininkės diplomą. Po to dar 
daug studijavo, mokėsi ir kitus

(Nukelta į 9-tą psl.)

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 1372%
asmenines paskolas....... 14%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
VLIKo valdybos posėdžiui rug

pjūčio 18 d. vadovavo pirm. K. 
Bobelio pavaduotojas dr. D. 
Krivickas. Plačiau buvo aptar
ti du 1985 m. renginiai Europo
je: viešas Sovietų Sąjungos teis
mas Kopenhagoje ir baltiečių 
jaunimo sąskrydis. Nutarta šiuos 
renginius paremti finansiškai. 
Inž. L. Grinius tais reikalais įga
liotas tartis su latviais ir estais 
bei Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga. VLIKui Australijos 
lietuvių dienose Australijos 
sostinėje Kanberoje š. m. gruo
džio 26 — sausio 1 d.d. atstovaus 
vicepirm. tarporganizaciniams 
reikalams V. Jokūbaitis. Šia pro
ga jis aplankys ir kitas Austra
lijos lietuvių kolonijas.

Senatorius Charles H. Percy 
vėl išjudino išleidimą JAV paš
to ženklo, skirto 1983 m. įvyku
siam S. Dariaus ir S. Girėno skry
džio per Atlantą penkiasdešimt
mečiui. Patariamasis JAV pilie
čių pašto ženklų komitetas tada 
nerėmė šio pasiūlymo, bet da
bar nutarė jį vėl persvarstyti 
dėl nuolatinio tuo ženklu susi
domėjimo. Sen. Ch. Percey žada 
remti ženklo išleidimą.

Dainavos jaunimo stovykla
vietės taryba spaudoje paskel
bė pranešimą apie paminklą 
Kaune už Lietuvos laisvę 1972 
m. susideginusiam Romui Ka
lantai. Pritarimas paminklui 
buvo gautas liepos 21 d. įvyku
siame Dainavos rėmėjų suvažia
vime. Pradžia jau esanti pada
ryta — yra cementinis pjede
stalas su ant jo užkeltu didoku 
granito akmeniu. Reikia tik 
skulptoriaus rankos paminklui 
apipavidalinti. Rūpintis pa
minklo reikalais įgaliota Mail. 
Stasė Smalinskienė. Bus paruoš
tas paminklo projektas, kurį 
paskelbs spauoje jį patvirtinu
si Dainavos direktorių taryba. 
Galutinė paminklo forma pri
klausys nuo turimų lėšų. Tad 
jau dabar pradedamas lėšų tel
kimas. Aukų čekius prašoma ra
šyti Camp Dainava vardu ir juos 
siųsti Stasei Smalinskienei, 
14451 Melrose, Livonia, MI 48154, 
USA. Taryba pabrėžia, kad Dai
navos stovyklavietė kiekvieną 
vasarą susilaukia kelių šimtų 
jaunimo atstovų, kuriems svar
bu priminti prieš 12 metų savo 
gyvybę Lietuvai paaukojusį jau
nąjį R. Kalantą.

Australija
Oficialus Lietuvių sodybos 

atidarymas Engadene, pietinia
me Sydnėjaus pakraštyje, įvyko 
rugpjūčio 19 d. Sodybos įsteigi
mu rūpinosi Sydnėjaus lietuvių 
moterų socialinės globos drau
gija su ilgamete savo pirm. Ona 
Baužiene. Tas lietuviškas kaime
lis turi atskirą bendruomeninės 
salės pastatą, o kituose aštuo- 
niuose mūriniuose pastatuose 
yra 17 butų vyresnio amžiaus 
tautiečiams. Sodybų įrengimui 
finansinės paramos buvo gauta 
iš abiejų valdžių — Australijos 
ir provincinės. Svarbiausia, 
kad nebeliko skolos, nes įsiku- 
riantys gyventojai už kiekvie
ną butą sumokėjo po $15.000. Jie 
taipgi padengs elektros išlai
das, o visais kitais reikalais 
rūpinsis administracija. Sody
bos projektą paruošė architek
tas S. Malnic. Atidaryme daly
vavo valdžios,, artimesnių mies
tų bei kitų tautybių atstovai. 
Pabaigtuvių vainiką atnešė sta
tybininkai — Vytautas Mickevi
čius ir Albinas Kutka, pašventi
nimo apeigas atliko Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas mons. P. But
kus. Visi dalyviai sugiedojo gies
mę “Marija, Marija”. Šia proga 
atsisveikino iš Sydnėjaus lie
tuvių moterų socialinės globos 
draugijos pirmininkės darbų 
pasitraukianti Ona Baužienė, 
atlikusi tikrai didelį darbą. 
Draugja jai įteikė sidabrinį 
padėklą, Lietuvių sodybos gy
ventojai — puokštę gėlių.

* A. a. Juozas Vileniškis, 76 me
tų amžiaus, liepos 6 d. staiga 
mirė Adelaidėje, gatvėje prie 
savo namų. Buvo kilęs iš Šimo
nių Aukštaitijoje, priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai, darbu ir 
širdimi prisidėjo prie Lietuvių 
katalikų centro steigimo. Ge
dulines Mišias su velionies at
minimui skirtu pamokslu Šv. Ka
zimiero šventovėje atnašavo 
kun. A. Spurgis, MIC, parapi
jiečių vardu atsisveikino P. Pus- 
dešris. Palaidotas liepos 14 d. 
Centennial Park kapinėse. Prie 
kapo duobės šimoniečių vardu 
žodį tarė J. Bočiulis.

Britanija
Lietuvių jaunimui skirtas sa

vaitgalis LITEX IV rugpjūčio 24- 
27 d.d. įvyko Lietuvių sodybo
je prie Londono. Oksforde gy
venanti Ingrida Petrauskaitė 

pagrindiniu paskaitininku buvo 
pakvietusi lenkų istoriką M. 
Giedroycą. Jis skaitė paskaitą 
apie Lietuvos karalių Mindaugą 
ir lietuvių krikštą XIII šimtme
tyje. Paskaita susilaukė gyvų 
diskusijų. Apie 40 dalyvių susi
laukusiame savaitgalyje buvo 
ir DBLS centro valdybos pirm. 
Jaras Alkis. Kitas dvi paskaitas 
skaitė P. Varkala ir M. Bajori- 
nas. Jaunimo suvažiavimą rug
sėjo 6 d. laidoje plačiai apra
šė Londone leidžiamas lenkų 
dienraštis “Dziennik polski”, 
primindamas Lietuvos atstovą 
Londone V. Balicką, kurio veik
lą didžiai vertina visa lietuvių 
išeivija.

Britanijos katalikų laikraštis 
“The Universe” rugsėjo 7 d. lai
doje paskelbė ilgoką pasikalbė
jimą su vysk. A. Deksniu. Su juo 
kalbėjosi to laikraščio red. R. 
Pasko (Paškevičiūtė). Pasikalbė
jimas iliustruotas viena nuot
rauka, kurioje matyti vysk. A. 
Deksnys, kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, ir redaktorė R. Pasko.

Wolverhamptono lietuvius į 
Tautos šventę rugsėjo 8 d. ukrai
niečių patalpose pakvietė aštuo- 
nias nares turinti “Šiluvos” mo
terų draugija, pati paruošusi 
vaišes, atlikusi programą. Šven
tė buvo susieta ir su Šiluvos Ma
rijos minėjimu, kuris buvo pra
dėtas kun. dr. S. Matulio atlaiky
tomis Mišiomis, Šiluvos moterų 
draugijos narėms suteiktu palai
minimu. Tautos šventei skirtoje 
minėjimo dalyje Vilkonio “Lie
tuvos knygą” deklamavo G. Ka
minskienė, Nina ir Janina Nar
butienės, lietuviškas dainas dai
navo — K. Šakalienė, M. Renče- 
liauskienė, G. Kaminskienė, D. 
Šakalytė ir J. Narbutienė. Pa
skaitą skaitė iš. Londono atvy
kęs M. Bajorinas. Kun. dr. S. Ma
tulis, svečias iš Nottinghamo, 
rodė skaidres iš šv. Kazimiero 
sukakties minėjimo Vatikane, 
perdavė į kasetes įrašytą po
piežiaus Jono-Pauliaus II kalbą.

Italija
Kun. M. Burba, SDB, yra lietu

vių saleziečių ryšininkas su 
šios vienuolijos generolu Ro
moje. Jam tenka rūpintis Vytė- 
nais pavadintos lietuvių sale
ziečių įstaigos Frascati-Roma 
likvidavimu. Kun. M. Burba, 
SDB, bus perkeltas "į gretimą 
saleziečių.-, gimnaziją, o,, jam 
talkinęs brolis Vladaą, .Saba
liauskas, SDB, susilauks darbo 
kitoje saleziečių įstaigoje.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija nau

juosius mokslo metus pradėjo 
pamaldomis rugpjūčio 27 d., į 
kurias šį kartą susirinko rekor
dinis moksleivių skaičius — dau- 
giaus kaip 80. Anksčiau jų bū
davo tik apie 60. Kun. A. Berna
tonis pašventino vasarą pastaty
tą baraką, į kurį perkeliamos pa
mokos, kad klasėmis galėtų nau
dotis savo bendrabučio netekę 
berniukai. Mergaičių bendrabu
čiui vadovaus naujos vedėjos — 
Genė Venskuvienė iš Kanados 
ir Livija Lipaitė iš Los Ange
les. Berniukų bendrabučiui va
dovaus už juos, vyriausius, tik 
truputį vyresnis Vainis Aleksa 
iš Čikagos. Biologiją ir chemiją 
dėstys jauna mokytoja Marion. 
Lueder iš V. Vokietijos. Praėju
siais mokslo metais pasitraukė 
paišybos mokytojas dail. Alfon
sas Krivickas, gimnazijai ati
davęs beveik 30 metų. Ilgame
tis mokytojas vokietis A. Wei- 
gelis, dirbantis dėstytoju ir Ber- 
litzo kalbų institute, šiais moks
lo metais Vasario 16 gimnazijon 
įjungė savo moksleivį sūnų Mi
chaelį. Džiaugiamasi, kad iš ki
tos Atlanto pusės net trys moks
leiviai nepasitenkino tik viene- 
riais metais Vasario 16 gimnazi
joje. Torontietė Marytė Balai- 
šytė, įkopusi į abitūros klasę, 
atvyko jau trečią kartą. Prie 
dvigubo gimnazijos atestato ar
tėja Darius Sužiedėlis ir Milda 
Motekaitytė iš JAV. Savo atosto
gas pamokoms skirto barako sta
tybai paaukojo — hiutenfeldie- 
tis rangovas A. Šiugždinis, sve
čiai iš Punsko — statybininkas 
Vitalis Grigutis ir banke dirban
tis Petras Gavėnas. Violeta Gri- 
gutytė, lankanti Punsko lietuvių 
gimnaziją, visą vasarą tvarkė 
iš gaisro išgelbėtas Vasario 16 
gimnazijos bibliotekos knygas, 
registruodama jau naujai pra
dėtoje kartotekoje.

Kun. Hermanas Šulcas, SDB, 
misijonierius iš Ruandos, lan
kėsi pas savo motiną ir brolį. 
Miunchene jam teko gydytis pas 
maliarijos specialistus. Svei
katai sustiprėjus, vėl grįžo Ruan- 
don, kur jau kelerius metus dir
ba su Afrikos negrais ne t i k 
skleisdamas katalikybę, bet ir 
stengdamasis pagerinti sunkias 
jų gyvenimo sąlygas.

j



Lietuvių laimėjimas tarptautiniame festivalyje
Toronto gintariečių dainos ir šokio sambūris laimėjo pirmą vietą Britanijoje, kur dalyvavo 21 krašto grupės

Š. m. liepos 19 d. uniformuoti 
gintariečiai susirinko Toronto 
orauostyje ilgai lauktos kelio
nės pradžiai. Belaukiant skri
dimo laiko (lėktuvas vėlavo), 
“Gintaro” muzikantai linksmi
no keleivius.

Galy gale palikome Toron
tą. Mančesteryje mus sutiko 
lietuvių bendruomenės atsto
vas p. Jaloveckas ir Britani
jos lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. R. Juozalskis. Jie mus 
pasveikino ir palydėjo į auto
busą, kuris vežė toliau į varžy
bų miestelį — Middlesbrough.

Atvykę į festivalio vietą, bu
vome sutikti festivalio pirm, 
p. Kitchingo ir ateinančios sa
vaitės šeimininkų. Po užkan
džių mums pristatė palydovę, 
J. Tranter, kuri per varžybų 
savaitę mus motiniškai globo
jo, parūpino patalpas repetici
joms, aiškino savaitės progra
mą. Jinai išdalino mums varžy
bų leidinį (100 psl.). Labai nu- 
stebom pamatę “Gintaro” nuot
rauką ant viršelio.

Mes buvome apgyvendinti 
Eston miestelyje, kalnuose, ne
toli Šiaurės jūros. Tai gimtinė 
žinomo keliautojo kapitono J. 
Cook: Anglų šeimininkų globo
je išgyvenome visą savaitę. Jie 
mus maitino ir net į lovą atneš
davo šiltos arbatos. Jie mus ve
žiojo po apylinkes, plovė mū
sų drabužius ir davė namų rak
tus. Gyvenome kaip garbingi 
svečiai.

Istorinės vietovės
Liepos 21 d. visi vykome į 

Y o r k o miestą, kuris buvo 
įsteigtas romėnų, o vėliau už
pultas vikingų (800 m.). Aplan
kėm vikingų kaimą, naujai at
kastą (1980 m.) ir atkurtą, gro
žėjomės gotikos stiliaus kated
ra “Yorkminster”, dairėmės se
novės pilyje, statytoje 1069 m. 
pirmojo Anglijos karaliaus Vi
liaus (William the Conqueror).

Liepos 22 d. aplankėm sena
miestį Durham. Ten apžiūrėjo
me didelę gražią katedrą, vie
nuolyną iš XI š. ir pailsėjome 
prie sraunios upės krantų. Ry
toj prasideda varžybos, tad 
skubėjome namo repetuoti se
no ūkio kluone, tarp šieno ku
petų ir gražių lenktyninių ark
lių.

Varžybų dienos
“Cleveland Inter-Tie” var

žybos prasidėjo 1964 m. ir vyks
ta kas dveji metai. Šių metų 
festivalis susilaukė 2700 da
lyvių: choristų, solistų, šokė
jų ir muzikantų iš 21 krašto 
(Anglija, Belgija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Danija, Filipi
nai, Jugoslavija, Ispanija, Ita
lija, Kanada-“Gintaras”, P. Ko
rėja, Lenkija, Rumunija, Pran
cūzija, Sardinija, Singapū
ras, Škotija, Šveicarija, Turki
ja, V. Vokietija ir Vengrija).

Tokio pasaulinio masto festi
valis yra bene pats didžiau
sias visoje Vakarų Europoje. 
Prieš metus ansambliai buvo 
priimti dalyvauti tiktai pagal 
rekomendaciją iš savo krašto 
kultūros ministerijų. Mes, 
gintariečiai, buvome rekomen
duoti Kanados “Folk Arts 
Council” ir Ontario kultūros 
ministerijos.

Varžybos buvo suskirstytos į 
21 kategoriją. Pirmos dienos 
buvo skirtos klasikiniam dai
navimui ir pianinui. Likusios 
dienos buvo skirtos liaudies 
šokiams, dainavimui ir muzi
kai. Nustebome varžybų grei
tumu bei aukštu lygiu. Buvo 
nustatytas laikas šokti arba 
dainuoti. Vertintojai vartojo 
taškų sistemą ir, prieš prane
šant laimėtojus, viešai išreikš
davo kritiką arba pagyrimą.

Pirmas laimėjimas
Liepos 23 d. visi skubėjome 

į pirmas varžybas, kurios bu
vo liaudies dainų solo katego
rijoje. Čia dalyvavo mūsų so
listas Rimas Paulionis ir ki
tų kraštų 20 solistų. Nežinia, 
kas labiau jaudinosi — R. Pau
lionis ar mes? Išėjo jis apsi
rengęs tautiniais drabužiais, 
kantriai laikantis šiaudinę 
skrybėlę. Pagal taisykles jam 
buvo skirtos 7 minutės ir leis
ta dainuoti dvi dainas: “Siuntė 
mane motinėlė” ir “Anoj pusėj 
Dunojėlio”. Pasibaigus varžy
bom, atėjo vertintojai ir pagy
rė R. Paulionį už dainų pasi
rinkimą, už sodrų balsą ir dai
nų perdavimą. Tada visa publi
ka sėdėjo įtempta ir klausė 
taškų skaitymo. Staiga išgir
dome, kad mūsų solistas gavo 
91 tašką. Plojome kiek tik ga
lėjome, lyg mūsų būtų šimtas. 

Supratome, kad jis laimėjo ant
rą vietą. Pirma vieta teko švei
carui (94 t.), kuris yra choro 
dirigentas.

Nusivylimas
Džiaugsmas pavirto į nusi

vylimą. Liepos 24 d. vyko mo
terų tautinių šokių varžybos. 
Gintarietės buvo pirmutinės 
iš 8 grupių. Gražiai ir lyriškai 
sušoko “Blezdingėlę”, akompo- 
nuojant kanklėm, akordeonui 
ir fleitai. Pasibaigus varžy
bom, vėl kantriai laukėm re
zultatų. Deja, gavome tiktai 
89 taškus. Pirmą vietą laimė
jo prancūzės (93 t.), antrą ispa
nės (91 t.) ir trečią sardinie- 
tės (90 t.). Nusiminę grįžome 
į namus, žinodami, kad dar 
daugiau reikės pasistengti per 
ateinančias dienas.

Antradienio vakarą, mūsų 
nuotaika truputį pakilo, kai 
turėjome atlikti koncertą kai- 
'myniniame miestelyje varžy
bų reklamai.

Liepos 25 d. mūsų vyrai šo
ko “Oželį” ir tikėjosi pralenk
ti vakarykščios dienos rezul
tatus. Deja, šioje vyrų klasė
je gintariečiai gavo tiktai 87 
taškus. Pirmą vietą laimėjo 
sardiniečiai su 94 taškais, ant
rą — ispanai (93), trečią — por
tugalai (92).

Po pietų ansamblio daininin
kės varžėsi mažų chorų kate
gorijoje, dainuodamos “Kas 
bernelio sumislyta” ir “Ko liū
di berželi”. Iš 17 grupių pirmą 
vietą laimėjo sardiniečiai su 
97 taškais. Šis vyrų chorelis 
įdomiai ir glaudžiai sustoję ra
telyje, sutartinių budu imita
vo avinų baubimą. Ir vėl nusi
vylimas — dainininkės gavo 
tiktai 88 taškus ir nepateko nė 
į trečią vietą. Mūsų nuotaiką 
praskraidino “The Northern 
Echo” laikraštis, kuriame bu
vo išspausdinta Aldonos Bisky- 
tės ir Renatos Kaknevičiūtės 
nuotrauka su tautiniais dra
bužiais.

Mes padėsime jums izoliuoti
Tinkama izoliacija ir vėjo nepralaidumas yra tikriausias 
kelias sutaupyti lėšoms — iki 40 nuošimčių šildymo

$763

Darykite pats arba samdykite rangovą
Kai kurie žmonės mėgsta patys taisyti namus. Bet 
jeigu norite pavesti darbą rangovui, žiūrėkite, kad 
bendrovė būtų Canadian General Standards Board 
(CGSB) sąraše.

Canada■ Energy. Mines and
I Resources Canada

Energie. Mines et 
Ressources Canada

Call toll free/Composez sans frais
HEATLINE/THERMOPHONE 
1-800-267-9563

BRITISH COLUMBIA/COLOMBIE-BRITANNIQUE 

112-800-267-9563

Priėmimas pas šeimininkus
Tą vakarą mūsų šeimininkai 

suruošė priėmimą jaukioje sa
lėje. Palydėjo mus prie pa
ruoštų vaišių stalų. Tikslas 
vakaro buvo ne tik pabendrau
ti ir pasivaišinti, bet ir paro
dyti draugiškame ratelyje mū
sų liaudies šokius, dainas bei 
muziką. Atsidėkodami jiems 
už savaitės globą, R. Karasie- 
jienė iškvietė visus. Gintarie
čiai, kurie pas juos gyveno, pa
lydėjo juos į priekį salės, kur 
kiekvienam buvo įteiktos p. 
Sendžikienės iš anksto išaus
tos tautinės juostelės ir “Gin
taro” bei Toronto miesto ženk
liukai. Šis momentas šiltai pa
veikė mūsų globėjus. Jie džiau
gėsi dovanomis bei gintarie
čių parodytu nuoširdumu. Ne 
tik mes jiems atlikoių progra
mą, bet ir jie parūpino vargo
nininką, kuris sklandžiai gro
jo dideliais “Wurlitzer” vargo
nais. Be to, pasirodė jų komiš
ka šokių grupė, kuri prajuoki
no mus iki ašarų bei padėjo 
mums užmiršti nesėkmingas 
dviejų dienų varžybas. Užbai- 
gėm vakarą vaišindamiesi jų 
namuose pagamintu maistu ir 
gėrimais bei šokdami ratelių 
pynę, į kurią įtraukėm visus 
dalyvius.

Miesto rūmai ir BBC
Liepos 26 d., nors sunku bu

vo keltis, visi su “Gintaro” uni
forma, važiavome į miesto ro
tušę susitikti su Klivlando ap
skrities viršininke (County 
Chairman) Mrs. I. T. Cole. Jinai 
mus pasveikino, pavaišino ir 
aprodė miesto rūmus. Oficia
lioje dalyje buvo įteiktas To
ronto burmistro sveikinimas 
bei “Gintaro” ženkliukas. Mrs. 
Cole įteikė vadovams miesto 
herbą, sveikinimo laišką To
ronto burmistrui ir kiekvie
nam gintariečiui po miesto 
ženkliuką. Padarius nuotrau
ką, Antanas Rašymas padėko
jo už malonų priėmimą.

$1805

Jie atrodo panašūs, bet 
palyginus abiejų šildymo išlaidas, 

matyti didelis skirtumas
Ar ir šią žiemą išleisite daug pinigų 
savo namų šildymui?

Galbūt izoliavote savo namų palėpes, bet palikote 
rūsį. Durys ir langai turbūt nėra sandariai įdėti, 
apklijuoti bei nuo vėjo apsaugoti. Jūsų šildymo 
sistema galbūt per daug brangi. Dabar laikas 
pasirūpinti šiluma žiemos metu ir kuro sąskaitomis. 
Kanados energijos, kasyklų bei išteklių ministerija 
yra pasiruošusi jums tą rūpestį palengvinti.

išlaidų. Galite kreiptis telefonu į “HEATLINE”, prašyti 
specialisto patarimo apie būdus bei medžiagas ir 
pasinaudojimą apmokestinama pašalpos programa, 
kuri duoda paramą iki $500 ir vadinasi “Canadian Home 
Insulation Program” (CHIP). Ši programa taikoma 
visiems namams, pastatytiems iki 1977 metų rugsėjo 1 
dienos (iki 1977 metų sausio 1 dienos Naujoje Škotijoje 
ir Princo Edvardo saloje).

Pietų metu G. Paulionienė 
turėjo pokalbį su BBC radijo 
pranešėju, kuris norėjo žino
ti pirmuosius mūsų įspūdžius 
Anglijoje. Tą pačią dieną šis 
pokalbis buvo plačiai girdė
tas visoje Anglijoje.

Vėl važybos
Tuo metu vietoj pietų, šokė

jai repetavo, žinodami, kad 
yra paskutinė repeticija liku
siom varžybom. Repeticijoje 
kiekvienas ištaisytas judesys 
buvo reikšmingas, kiekviena 
nesklandi orkestro gaida bu
vo kartota, kol visi varžybų 
šokiai buvo išlyginti.

Su viltimi ruošiamės daly
vauti mažų tautinių šokių gru
pių varžybose (iki 12 šokėjų). 
Iš 17 grupių mes buvome ket
virta. Atlikę šokį “Vakaruš
kos”, nuėjome į laukimo salę, 
kur toliau galėjome stebėti 
programą video aparatuose.

Vėl sulaukėm vertintojų kri
tikos, taškų skaitymo ir ner
vų įtempimo. Nelaimėjom! 
Mūsų šokis surinko 90 taškų 
ir sekantį pagyrimą: “Leng
vai ir energingai šokome, la
bai gera buvo kūno laikysena 
ir linksma nuotaika lydėjo šo
kį”. Pirma vieta teko turkam 
su 94 taškais, antra vieta ispa
nam su 93 t. ir trečia vieta uk
rainiečiams su 92 taškais.

Diena dar nebuvo pasibaigu
si. Tą vakarą grįžome į varžy
bų auditoriją “Town Hali”, kur 
turėjome atlikti 18 min. an
samblio programą drauge su 
belgais, portugalais, turkais, 
prancūzais ir Čekoslovakijos 
radijo bei televizijos mišriu 
choru. Visi vienetai tikrai pa
rodė aukštą meno lygį ir su
laukė gausaus plojimo.

(Bus daugiau)

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

Toronto gintariečius, atvykusius į Britaniją dalyvauti meno fesitvalyje, sveikina rengėją atstovė I. T. COLE 
(dešinėje). Iš kairės: Giedra Paulionienė, Linas Grybas, Gintas Sendžikas, Diana Simanavičiūtė, Rasa Slapšytė, 
Apolonija Paliulytė Nuotr. V. Burzdžiaus

Baltiečių jaunimo suvažiavimas
Kanados latvių stovyklavietėje “Saulainė” bendravo apie 70 baltiečių jaunimo, 

suvažiavusio iš visos S. Amerikos
JONAS V. DUNČIA

Trečiasis baltiečių jauni
mo kongresas įvyko 1984 m. 
rugpjūčio 16-19 dienomis Ka
nadoje. Suvažiavo į latvių sto
vyklavietę “Saulainę” apie 70 
gražaus jaunimo.

Kongresas prasidėjo ketvir
tadienį demonstracijomis prie 
Toronto miesto rotušės. Buvo 
išdalinti informacijos lape
liai apie baltiečių sąžinės ka
linius. Torontiečiai labai tei
giamai priėmė pateiktą infor
maciją apie baltiečius.

Penktadienį latvis profeso
rius dr. Juris Dreifelds iš 
Brock universiteto Kanadoje, 
papasakojo apie gamtos taršą 
Baltijos kraštuose. Buvo labai 
nemalonu sužinoti, kad Balti
jos jūra yra labai užteršta ir 
kad joje yra daug vietų, kur 
nebėra jokios gyvybės. Baltie- 
čiai valgo ypač daug žuvies, 
kuri sugaunama Baltijos jū

roje. Šios žuvys, kaip ir jūra, 
turi daug nuodingų chemika
lų ir spėjama, kad baltiečių 
amžiaus trumpėjimas galėtų 
su tuo turėti ryšį.

Vėliau tą pačią dieną estai 
Marga Raudsep ir prof. Velio 
Sermat kalbėjo apie tautinį 
vaikų auklėjimą. M. Raudsep 
teigė, kad vaikas turi pats no
rėti savo tėvų kalbą išmokti. 
Jeigu per prievartą jis bus 
verčiamas kalbėti, tai vėliau 
jis nebekalbės, nes pats ne- 
.išmoko tėvų kalbos pamilti. 
Jeigu žmogus kalbą pamilsta, 
nors tuo laiku jos gerai ir ne
moka, jame atsiranda noras 
geriau susipažinti su grama
tika, praplėsti žodyną ir ne
trukus pats kalbą gerai išmoks
ta.

Profesorius Sermat supažin
dino su nauju metodu mokyti 
vaikus tėvų kalbos. Jis papa
sakojo apie estų šeimas, gy
venančias Suomijoje. Jie vai

kus siuntė į švedų mokyklas, 
kuriose kalbėjo švediškai. Jie 
estiškai išmoko namuose, o su 
draugais visuomet kalbėjo suo
miškai. Taigi sudarius tokią 
aplinką, kurioje kelios kalbos 
nuolatos vartojamos, vaikai 
natūraliai ir greitai tas kal
bas įsisavina.

Šeštadienį Mari-Ann Rikken 
papasakojo apie veiklą Ame
rikoje ir Kanadoje, keliant 
Baltijos kraštų sąžinės kali
nių klausimą. Ji ragino kelti 
į viešumą tikrą baltiečių pa
dėtį Sov. Sąjungoje. Ji prane
šė, kad “Laisvės radijas” pa
ruošia mėnesines žinias apie 
sovietų disidentus, kurių tar
pe yra lietuviai, latviai ir es
tai. Šios žinios taip pat išsiun
tinėjamos į visas didžiąsias 
Amerikos bibliotekas.

Dr. Linas Sidrys kalbėjo apie 
prieauglio mažėjimą Baltijos 
kraštuose. Remdamasis statis
tika, jisai įrodė, kad baltie- 
čiams gresia rimtas pavojus iš
nykti. Nurodė daug priežasčių, 
kodėl mūsų laikais reikia iš
auginti kultūringas, inteligen
tiškas ir religingai nusiteiku
sias šeifnas. Neišauklėtų žmo
nių skaičius pasaulyje didėja. 
Kokia bus ateitis, kai šviesuo
lių skaičius sumažės tiek, kad 
nebeturės tvirtos įtakos žmo
nijai?

Šeštadienį prof. Tonu Far
ming kalbėjo apie nebranduo
linę sritį Europos šiaurėje. 
Esą šiuo metu ryškėja sąjūdis 
mažinti Sov. Sąjungos ir JAV 
branduolinių ginklų skaičių 
šiaurės zonoje. Prof. Farming 
teigė, kad reiktų pradėti tų 
ginklų mažinimą Baltijos kraš
tuose, kuriuose šiuo metu Sov. 
Sąjunga ir JAV savo gynimosi 
srityse laiko namažai bran
duolinių ginklų.

Rita Rudaitytė kalbėjo apie 
Helsinkio žmogaus teisių kon
ferenciją, kuri įvyks 1985 m. 
Kanados sostinėje Otavoje. Ji
nai supažindino su Helsinkio 
konferencijos istorija ir pri
minė, kad Kanados atstovai 
jau priima informacijas apie 
disidentus ir sąžinės kalinius.

Šeštadienio vakarą latvių 
jaunimas supažindino su jų 
rengiama sekančią vasarą bal
tiečių ekskursija laivu. Toji 
kelionė laivu prasidės Kopen
hagoje, bus tęsiama Baltijos 
jūroje ir pasibaigs Helsinkio 
mieste. Jos tikslas — atkreipti 
pasaulio dėmesį į Baltijos tau
tas. Tikimasi, kad dalyvaus 
apie 500 baltiečių jaunimo.

Sekmadienį suvažiavusieji 
dalyvavo Mišiose, kurias at
našavo kun. Jonas Staškus iš 
Toronto. Jis savo pamoksle 
kėlė mintį, kad baltiečiai tu
rėtų susirūpinti šeimų gausu
mu. Tai būtų Dievo palaima, 
vedanti į gražią ir didelę, 
krikščioniškai nusiteikusią 
Baltijos tautų šeimą.

Po Mišių išrinkta sekančių 
metų kongreso valdyba. Lie
tuviams atstovaus Algis Šilas 
(Čikaga), Ramunė Tričytė (Či
kaga), ir Vidmantas Rukšys 
(Filadelfija). Kongreso daly
viai nutarė organizuoti sekan
tį kongresą 1985 m. birželio 
mėn. lietuvių stovyklavietėje.

Baltiečių jaunimo kongresas 
buvo labai sėkmingas. Suvažia
vo jaunimas iš visur( net iš 
tolimos Anglijos ir Vakarų 
Kanados. Tikimės, kad kongre
so dalyvių skaičius kasmet 
augs ir vis glaudžiau vienys 
Baltijos kraštų jaunimą išei
vijoje.
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Olandų oktetas iš Amsterdamo, savo koncertuose Europoje ir Amerikoje 
atliekantis lietuviškas dainas. Jis koncertuos Toronto Lietuvių namuose 
š. m. spalio 20, šeštadienį. Koncertų rengia LN vyrų būrelis

Dar vienas žvilgsnis į tautinių šokių šventę

Vokiečiai apie Kanadą

Kanada negalės ilgai gyvuoti
K. BARONAS

“Kanada kaip valstybė ne
galės ilgai egzistuoti, jeigu 
šis milžiniškas kraštas nepa
dvigubins savo gyventojų skai
čiaus” — tokiais žodžiais 
“Mannheimer Morgen” dien
raštyje ilgą straipsnį prade
da korespondentė Dagmar Hil- 
debrant.

Kuo motyvuoja vokietė šį 
savo teigimą? Girdi, retai ap
gyvendintas kraštas, turi la
bai mažas mokestines paja
mas. Dėl to esą reikėtų Kana
dos gyventojų skaičių pakelti 
bent iki 50 milijonų. Atrodo, 
kad vyriausybė sutinka su pa
ruoštu buv. min. Otto Lange 
planu, jieškant tirštai apgy
vendintuose Europos kraštuo
se naujų ateivių Kanadai. De
ja, toks dirbtinis gyventojų 
skaičiaus pakėlimas turi taip 
pat ir neigiamas puses.

Savo projekte vyriausybei 
Otto Lange rašo, kad Kanada 
plotu yra didesnė už Kiniją, 
kurioje gyvena per vieną mili
jardą gyventojų, kai tuo tar
pu Klevo lapo krašte — tik 25 
milijonai. Atsižvelgiant į ky
lančias kainas visose gyveni
mo srityse, šis kraštas negali 
ekonomiškai ilgai išsilaikyti. 
Kanadą galima palyginti su 
pilimi, kurioje yra 535 kam
bariai, tačiau šildoma, apšvie
čiama visa pilis ... tik vienai 
šeimai.

Įmonės negali išplėsti pla
čios gamybos, o vartotojai už 
prekes turi mokėti brangiau 
nei reikia. Ekonominis kraš
to augimas priklauso nuo di
džiųjų rinkų, tad vieną dieną 
Kanada gali atsirasti koloni
jos padėtyje. Teisingai jauno
ji karta sako: ne tam atsipa- 
laidavom nuo britų, kad mus 
kiti išnaudotų.

Norinčių patekti į Kanadą, 
buvusio min. O. Lange tvirti

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

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

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

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

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

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

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

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

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

nimu, yra labai daug. Pirmoji 
ateivių banga galėtų būti iš V. 
Europos — Britanijos, Vokieti
jos, Italijos, Ispanijos, Portu
galijos ir t.t. Taip pat Kanada 
turėtų plačiau atverti duris 
JAV bei trečiam pasauliui. 
Bet. . . čia iškyla ne tik kal
bos problema, bet ir skirtin
gas kultūrinis lygis. Tačiau 
buvęs ministeris mano, jog ši 
problema bus savaime išspręs
ta, nes juk ir dabar Kanada 
yra daugiatautė valstybė, ku
rioje gyventojai kalba įvai
riom kalbom.

O. Lange nemano, kad nauji 
ateiviai gali “atimti” vieti
niams darbą ir tuo būdu padi
dinti bedarbių skaičių. Prie
šingai, su naujais ateiviais 
atsiras ir nauji darbai: juk rei
kalingi bus namai, drabužiai, 
apavas, maistas.

Ateivių atvykimą ir jų ap
gyvendinimą turėtų kontro
liuoti valstybė, nes pvz. dau
gumas jų norėtų apsistoti tirš
tai apgyvendintose vietovėse, 
kur ir taip jaučiamas žmonių 
perteklius ir nedarbas.

Korespondentė rašo, kad pa
našų pasiūlymą O. Lange yra 
jau anksčiau pateikęs vyriau
sybės posėdžiuose, tikėdama
sis, kad jo atnaujintas pro
jektas ras platesnį atgarsį mi- 
nisterių kabinete. Otto Lange 
tvirtina, kad ekonominiame 
krašto gyvenime “vanduo jau 
iškilo iki pat kaklo”, atsirado 
didžiausias valstybės defici
tas. Dėl to kiekvienas gyven
tojas esą laukia kokių nors 
reformų, “naujo vėjo”.

Paklaustas korespondentas, 
ar jau dabar reikia laukti žmo
nių antplūdžio prie Kanados 
pasiuntinybių durų, Otto 
Lange atsakė: dar praeis bent 
keleri metai, kol Klevo lapo 
kraštas galės plačiai atidary
ti savo vartus naujiems kraš
to gyventojams.

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pagal ką šokius sugrupavo J. 
Reginienė, neaišku. Gal pagal 
tai, kaip lengviau buvo sukom
binuoti perėjimus iš vieno šo
kio į kitą. Pirmoje dalyje pa
sirodė visi pagrindiniai šokė
jai: studentai, veteranai ir 
jauniai. Be abejonės, vetera
nų šokiai lėtesni, pritaikyti 
jų amžiui, studentų sunkiausi 
ir jaunių lengvesni. Jaunystės 
šokis jauniams buvo sunkus, 
nes polką reikia šokti į abi pu
ses ir greitu tempu. Jis buvo 
specialiai parašytas IV šven
tės finalui. Ir dabar jis būtų 
geriau tikęs studentams, o pvz. 
Žilvitis — jauniams. Bet jauni
mas visus jiems numatytus šo
kius atliko pagal reikalavimus, 
uždegdamas publiką vis nau
jiem plojimam.

Pastebėjau, kad visi kvad
ratai buvo užpildyti, kai šoko 
veteranai. Buvo tuščių vietų 
aikštėje, kai ją užėmė studen
tai, o dar daugiau jų, kai pa
sirodė jauniai.

Pirmoji dalis baigta beveik 
kiekvienoje šventėje Malūnu 
ir išeita į baigminę figūrą, ku
rių šioje šventėje nebuvo 
daug.

J. Reginienė jieškojo figūrų 
šokio metu, nukreipdama 
orientacijos tašką skirtingo
mis kryptimis. Ne visi šokiai 
vienodai tinkami masiniam pa
sirodymui, o be to šokyje su
sidariusios figūros sunku iš
laikyti, yra tik akimirkos, ir 
net fotografui sunku sugauti. 
Šokant ir tokioje masėje daug 
sunkiau lygiuoti ne tik tarp 
savo grupės šokėjų bet ir su 
kitomis grupėmis. Baigminė 
Malūno figūra pavyko gerai, 
tik pats Malūnas jau taip bu
vo apkarpytas ir be reikalo 
sukeistos figūros. Tai tik su
prastino šokį ir be reikalo ap
sunkino šokėjus, kurie turėjo 
užmiršti tai, ką jau šoko kelio
lika metų ir išmokti naujai su
keistas figūras. Pirmoje dalyje 
geriausiai praėjo Kubilas, Ma
lūnas ir paskutinė Jovaro til
to figūra.

Vaikų pasirodymas
Po pertraukos sekė vaikų 

šokiai, kurie buvo gana silpni. 
Vaikų buvo mažai. Įžygiavimas 
blogai sutvarkytas, kai kurios 
grupės negavo paskutinių su
jungimų ir nežinojo ką daryti. 
Tai visa dar galima buvo pa
tvarkyti šeštadienį repetici
jos metu. Reikėjo vaikus paim
ti ir už rankos nuvesti, paro
dant, su kuo jie turi susikabin
ti. Jiems nebuvo duota progos 
net antrą kartą šokius pakar
toti. Tad tas pačias klaidas 
jie padarė ir rytojaus dieną. 
Be to, vaikams nereikėjo su
jungti kelias grupes į dides
nius ratus, nes jų sugebėjimas 
ribotas.

Antroji dalis
Antroje dalyje įspūdingiau

sia buvo Audėjėlė. Šokis labai 
tinkamas masiniam pasirody
mui, lengvas išmokti, įvairus 
figūromis. Kadangi nėra grei
tas, tad figūros keičiasi lėčiau, 
ir žiūrovas turi laiko jomis pa
sigėrėti. Greičiausiai masi
niam pasirodymui J. Lingys jį 
ir sukūrė.

Aštuonytis būtų gražiau atro
dęs visiems žiūrint į vieną pu
sę. Baigminė figūra pavyko 
taip, kaip p. Reginienė norė
jo. Naujas dalykas — J. Matu
laitienės aprašyta ratelių py
nė. Jeigu būtų buvę galima su
prasti ką choras dainavo, tai 
ir lėti pasivaikščiojimai, ir 
bernelio bei mergelės pakvie
timai bei ratelių pynimai bū
tų turėję prasmę. Gražiai at
rodė puslankiai. Finalui pasi
rinkta pasiutpolkė — smagus 
šokis, bet nepaliko reikiamo 
įspūdžio, ir finalas nebuvo 
efektingas. Labiausiai gailė
jau gražiosios mūsų Blezdin
gėlės, kuri G. Gobienės buvo 
taip negailestingai apkarpyta, 
kad net nepaliko reikiamo 
sparnų vaizdo. Jau nuo pat 
neatmenamų laikų Blezdingė
lė buvo šokama vis taip pat, 
o nuo II šventės pasirinkta 
J. Lingio Blezdingėlė pritai
kyta 12 mergaičių ir, pride
dant vieną figūrą, labiau tin
kanti masiniam šokiui. Ji to
kia buvo šokta iki šios šven
tės. Jeigu G. Gobienė sugal
vojo ją “patobulinti”, tai iš
ėjo priešingai. Dar suskal
džius orientacijos taškus, iš
ėjo tik plevėsuojančių nosi
naičių jūra, o judančios ma
sės vaizdų šioje šventėje bu
vo ir taip apstu.

Pabaiga
Pasibaigus Pasiutpolkei, ve

teranai ir jauniai prisijungė 
prie šokusiųjų ir aikštė vėl 
buvo pilna stovinčių šokėjų. Ir 
vėl prasidėjo baigiamosios 
kalbos, aiškinimas tautinių 
šokių reikšmės jaunimui ir t.t. 
Orkestras stovėjo ir laukė, kol 
visi išsikalbės ir paskaitys 
poeziją. Po to sekė malda. Gra
žūs buvo žodžiai, puiki melo
dija, bet malda šioje vietoje 
netiko. Puiku, jog kas nors su
galvojo, kad maldą reikia 
įjungti šventės programon, 
bet ar ne geresnė vieta jai bu
vo pradžioje vietoj invokaci- 
jos? Dabar norėjosi, kad jauni
mas dar vieną kartą subanguo
tų šokiu ir taip paliktų areną. 
Negali jų, lyg mygtuką paspau
dus, išjungti iš nuotaikos, ku
ri buvo stengiamasi per 3 va
landas vis kelti aukštyn. Išne
šus vėliavas, jie vėl padarė 
savo “bangas” ir gana padrikai 
ir be plano paliko koliziejų. 
Kažkur kažko trūko...

“Bangos”
Kas gi tos “bangos”? Šventė

je dalyvavusieji žino, kad tai 
buvo jaunatviško džiaugsmo 
išsiveržimas. Daugumas manė, 
kad ta programos dalis buvo 
gerai suplanuota ir surepe
tuota. Tačiau tai buvo staig
mena programos vedėjams, 
mokytojams ir daugeliui net 
pačių šventės dalyvių. Tai bu
vo protesto banga prieš ilgas 
kalbas, prieš priekaištus re
peticijos metu ir t.t. Prieš 
laukiant savo eilės įeiti koli- 
ziejaus šonuose ar lauke, kaž
kas pradėjo daryti pašokirhus, 
sekdami vieni kitus, taip kad 
per minią šokėjų pereidavo 
lyg ir jūros banga. Visi manė
me, kad tai tik laiko praleidi
mas ir sutrumpinimas. Neži
nau kokie drąsuoliai pasibai
gus himnams iš salės galo pra
dėjo pašokimą.

Mane nustebino du dalykai: 
šokėjų vieningumas ir publi
kos reakcija. Tuo metu salėje 
išsirikiavę po parado buvo 
šokėjai nuo 13 ligi 50 metų 
amžiaus. Prie durų iš kampo 
pašokus pirmiesiems nepa
prastai gražiai ir'" vieningai 
per visą šokėjų minią perėjo 
graži “banga”... ir dar kar
tą .. . Publika sukėlė ovaci
jas, o po šventės visi klausi
nėjo, kaip taip gražiai galė
jote surepetuoti. “Bangos” pa
sidarė šventės dalimi. Suža
vėta jomis buvo net pati šokių 
direktorė.

Taisymai ir repeticija
VII šventei pasiruošti bu

vo gana sunku. Tiesa, buvo ke
letas naujų sunkesnių šokių, 
bet buvo jie parinkti šventei 
jau 1982 m. pavasarį. Tada bu
vo žinoma ir kas šventės pro
gramą tvarkys. Po to dar buvo 
suruošti dveji mokytojų kur
sai, kuriuose buvo vis karto
jami VII šventės šokiai.

Tačiau kai galutinai buvo 
nustatytas repertuaras ir ap
rašymai išsiuntinėti grupėms, 
prasidėjo keitimai, kurių bu
vo begalės. Kai kurie pakei
timai, aišku, buvo reikalingi, 
nes negalėjo merginos, Malū
ną šokdamos, bėgti atbulos, 
bet kiti buvo nereikalingi, nes 
masiniuose pasirodymuose 
nesvarbu ar suksies per deši
nį petį, ar per kairį. Svarbu, 
kad visa grupė darytų vieno
dai, kartu su kitais pradėtų 
ir baigtų. Pataisymus sekė pa
taisymai, neųumeruoti ir ne
datuoti. Jaunesni mokytojai 
pasimetė pataisymų daugybė
je. Kai kurie jų atėjo net pas
kutinėmis dienomis prieš 
šventę, išmėtyti tarp kitų 
instrukcijų.

Nebuvimas padorios muzi
kos juostos iki pat šventės iš
vakarių labai apsunkino dar
bą. Nesuprantama, kodėl kur
sų metu tokia juosta nebuvo 
padaryta, kodėl taip ilgai bu
vo delsta? 1983 m. vasaros ga
le tautinių šokių mokytojų kur
suose Dainavoje dalyvavo G. 
Gobienė ir J. Reginienė. Jos 
turėjo ir būrį šokėjų. Galėjo 
visus šokius išbandyti iki smul
kiausių detalių ir padaryti 
pakeitimus. Taip pat turėjo 
padaryti muzikos juostą su 
reikiamu taktų kiekiu.

Nežiūrint visų sunkumų ir 
nesklandumų, šeštadienio 
rytą koliziejaus patalpos 
sumirgo spalvų gausybe, kai 
šokėjai, suplaukę iš tolimų 
ir artimesnių vietovių, paki
lioje nuotaikoje rinkosi re
peticijai. Kai dabar pasižiū
riu į nuotraukas, gėriuosi, 

kaip puikiai ir tvarkingai vi
si atrodė darbo uniformuose, 
su savo grupių ženklais. Vie
ni už kitus gražesni, tvar
kingi, drausmingi. Vertėjo 
ir tai nufilmuoti, nes tikrai 
buvo kuo pasigėrėti.

Ne visos grupės buvo vieno
dai pasiruošusios, supratu- 
sios visus direktorės nurody
mus, bet stengėsi visi. Dabar 
barimas ar pasiūlymas važiuo
ti namo nedaug tegalėjo padė
ti. Reikia labai daug kantry
bės, stiprių nervų ir susival
dymo šventei vadovauti, nes 
tai didelis ir atsakingas dar
bas. Bet tai turėjo būti aišku 
iš anksto. Visi stengėsi viską 
priimti gera valia, ir šventė 
praėjo gražiai bei sklandžiai. 
Aš lenkiu galvą visiems moky
tojams — jauniems ir seniems. 
Senesniemš reikia dėkoti už 
kantrybę, o jauniesiems — už 
entuziazmą ir norą dirbti. Nė 
geriausias karo vadas negalės 
laimėti mūšio, jei neturės pa
ruoštų ir ištreniruotų eilinių 
karių, sumanių grandinių ir 
viršilų.

Padėkos
Dėkojo rengėjai per pobū

vius, šventės atidarymą ir už
baigas. Sunku padėkoti vi
siems, nes dideliam renginiui 
reikia daugelio rankų ir leng
va ką nors užmiršti. Laikrodis 
tiksi ir eina, jei kiekvienas 
ratukas sukasi; net ir mažiau
siam sustojus, sustoja visas 
mechanizmas.

Šį sykį buvo nepadėkota šo
kių direktorei — jai padėkoti 
užmiršo kita direktorė, kuriai 
tai buvo pavesta. Būtume to ir 
nepastebėję, jei ne ta padėka 
spaudoje, vos kelioms dienoms 
po šventės praslinkus (“TŽ” 
liepos 24 d., datuota liepos 
3 d.). J. Reginienė dėkoja vi
siems dirigentams ir muziki
niam personalui. Ji tai galė
jo padaryti kiekvienam laišku 
asmeniškai, kaip kad padarė 
su grupių vadovais, o šventės 
komitetui palikti atviras du
ris padėkoti visiems viešai. 
Man iš viso nesuprantamas 
toks karštas užsidegimas, nes 
niekad nemaniau, kad padėka 
jau taip svarbus dalykas. Ne
galima pasakyti, kad buvo ne
pristatyta, nes jai buvo pati
kėtos garbingos pareigos už
degti šventės atidarymo au
kurą; šventę atidarė ir pra
dėjo savo įžygiavimu; šventės 
leidinyje nuotraukos net ke
liose vietose. Tad nereikia 
baimintis, kad paliks be
vardžių asmenų sąraše.

Su tuo pačiu Algiu Modes
tu teko dirbti rengiant IV 
šventę. Jis labai mielas žmo
gus, geras darbininkas ir bu
vo man nepamainomas talki
ninkas repeticijos metu. Ne
atmenu, ar mes vienas kitam 
jau taip dėkojome. Paspaudėm 
viens kitam ranką, apsikabi- 
nom ir nubraukėm džiaugsmo 
ašarą, kai viskas taip gerai 
pavyko. Ir dabar, po dauge
lio metų, kur nors susitikę 
prisimenam anas dienas. Jei
gu muzikams ir nebuvo padė
kota, jie niekados nepaliks 
“bevardžiai”, nes lieka jų kū
riniai, kurie gal nepavyko taip, 
kaip norėta šį kartą, bet atei
tyje bus galima parodyti jų 
grožį.

Nuo pat jaunystės dienų Vil
niaus universitete lig šios die
nos dirbu su jaunimu, bet nie
kados nemaniau, kad padėka 
yra pagrindinis dalykas. Ge
rai pavykęs koncertas, publi
kos reakcija, besišypsantys 
jaunuolių veidai aplinkui yra 
geriausia padėka.

Jokios padėkos, pagerbimai 
ar premijos neįstengs atlygin
ti už daugelį laisvalaikio 
praleistų valandų,, už įdėtą 
širdį. Tai tik moralinė paspir
tis. Gal kai kam ji reikalinga, 
bet nebūtina. Man didžiausias 
atlyginimas ir džiaugsmas, 
kai mano mokiniai, pasklidę 
po platų pasaulį, eina mano 
pėdomis. Tad man sunku su
prasti ponią Reginienę ir jos 
sielvartą, nes, nepaisant vi
sų nesklandumų ir kliūčių, 
kurių sunku išvengti, šventė 
praėjo gražiai ir paliko gra
žių prisiminimų. Ar ne tai bu
vo mūsų visų rūpestis ir tiks
las?

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

Solistė SLAVA ŽIEMELVTĖ “Dux Magnus” operos Karalienė Toronte 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Ryersono teatro salėje

Laivu per Baltijos jurą
B:dt iečių jaunimo rengiama ekskursija laivu 

1985 m. liepos 29 — rugpjūčio 5 dienomis

1985 m. liepos 29 — rugpjū
čio 5 d. ruošiama plačios kul
tūrinės ir politinės apimties 
manifestacija — Baltiečių lais
vės ir taikos ekskursija laivu 
Baltijos jūroje. Pirmos dvi die
nos bus praleistos Kopenhago
je. Tada laivas plauks Baltijos 
jūros pakrantėmis į Helsinkį. 
Tarptautinės spaudos atstovai 
bus pakviesti keliauti šiuo lai
vu. Kiekviename uoste bus po
litinės programos. Atkeliavus 
į Stockholmą, kelionė baigsis 
masine demonstracija ir folk
lorine programa plačiai žino
mame “Skansen” lauko muzie
juje.

Organizatoriai yra įsitiki
nt, kad ši kelionė laivu at
kreips pasaulio dėmesį į pa
vergtų Baltijos kraštų kovą 
prieš okupantus.

Ekskursijoje dalyvaus žymūs 
muzikai, artistai, kalbėtojai 
ir mokslininkai. Jų tarpe bus 
Andres Kung, parašęs knygą 
“A Dream of Freedom”, dr. Ul- 
dis Germanis, švedų karo aka
demijos lektorius, kuris kal
bės apie “Tactics of Soviet Di
plomacy”, ir Imants Lesins
kis, buvęs KGB karininkas, ku
ris kalbės apie “Tactics of 
KGB”. Tikimasi, kad dr. Alek
sandras Štromas, politinių 
mokslų profesorius Stanfordo 

10 dienų liaudies meno ekskursija Lietuvoje 
ir dvi naktys Helsinkyje

Nr. 103:1984 m. spalio 3-17 ...........................................  $1,599
Šios ekskursijos tikslas yra Lietuvos liaudies meno pažinimas; 

bus aplankyta Kaune meniškų dirbinių įmonė: tautinių drabu
žių siuvimas, juostų audimas ir krepšelių pynimas

Vilniuje — susitikimas su liaudies menininkais ir dainininkais, 
Verkių muziejaus lankymas, kanklių muzikos koncertas

Druskininkai — gintaro apdirbimo įmonės lankymas
Rumšiškės — liaudies buities muziejus ir liaudies muzikos 

koncertas. Išvykstama iš Montrealio

Kitos 10 dienų ekskursijos Lietuvoje
Nr. 117: lapkričio 7-21:10 dienų Vilniuje,

2-Helsinkyje...........................................   $1,399
Nr. 128: Naujų metų sutikimas Lietuvoje

gruodžio 28 — sausio 11 .........................................  $1,499
10 dienų Vilniuje, 2 Helsinkyje.

Visos kainos - JAV doleriais. Brošiūrų ir išsamesnių informacijų 
kreipkitės (“Baltic Tours” atstovą Kanadoje:

Algis Kazlauskis, 158 Geoffrey St., Toronto, Ont., M6R 1P5.
Tel. (416) 533-5964 arba

“Baltic Tours”, 293 Auburn St., Newton, MA 02166, USA. 
Tel. (617) 965-8080 arba (617) 969-1190

“Baltic Tours” tvarko:
* giminių iškvietimo dokumentus
* nuperka automobilius, kooperatinius butus ir kitas 

dovanas Lietuvoje
* tarpininkauja palikimų sutvarkyme.

universitete, taip pat dalyvaus 
ir skaitys paskaitą.

Krepšinio ir tinklinio ko
mandos galės rungtyniauti su 
danų, švedų ir suomių koman
domis. Oficialios kalbos bus 
anglų ir vokiečių. Programo
je bus apžvelgta mūsų tautos 
istorija (taip pat ir kitų Bal
tijos tautų), kultūra, moksli
niai laimėjimai ir mūsų dar
bai laisvajame pasaulyje.

Organizacinis komitetas 
yra sudarytas iš trijų Baltijos 
tautų organizacijų atstovų. 
Komitetui vadovauja Maris 
Graudins, latvis, kuris šiuo 
metu ruošiasi politinių moks
lų daktaratui Čikagos univer
sitete. Lietuviams atstovau
ja Gintaras Grušas. Apskai
čiuota, kad kelionei laivu rei
kėtų apie 500 dalyvių. 150 vie
tų paskirta lietuviams.

Šis projektas gali būti įgy
vendintas tik visų sutartiniu 
darbu. Visos baltiečių orga
nizacijos kviečiamos prisidė
ti. Dalyvavimas ekskursijoje 
neturėtų kainuoti daugiau 
kaip 300 JAV dolerių asme
niui.

Korespondenciją ir aukas 
siųsti; Gintaras Grušas, 5559 
Modena PL, Agoura, CA 91301, 
USA.

PLJS valdyba



Solistas JONAS VAZNELIS, “Dux Magnus” operoje atliekantis Vyskupo 
vaidmenį, ir Br. Mačiukevičius — Bekojis. Šios operos premjera įvyko 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

Dariaus Lapinsko "Dux Magnus"

Proveržiai į tarptautinę visuomenę
Muzikė Giedra Nasvytytė-Gudauskienė ir jos kūryba

ISOLDA I. POŽELAITĖ- 
DAVIS, Australija

Giedra Nasvytytė-Gudaus
kienė yra viena iš nedidelio 
būrio lietuvių muzikių, kurios 
kūriniai yra nuaidėję ne vien 
tik mūsų bendruomenėse, bet 
ir tarptautinėse koncertų sa
lėse.

Kompozitorė gimė 1923 m. 
liepos 10 d. Kaune. Tėvai — dr. 
Motiejus Nasvytis ir motina 
Salomėja Banaitytė, kilusi iš 
muzikoje gabios Banaičių šei
mos, puoselėjo meną ir muzi
ką savo židinyje. Jų dukterys, 
paveldėjusios meniškų gabu
mų, buvo skatinamos surasti 
jiems savitą išraiškos/būdą. 
Vyriausioji Danutė pasižymė
jo kaip išraiškos šokio solis
tė ir pedagogė. Kiek už ją jau
nesnė Salomėja gerai apvaldy
tu, maloniu kontraltu dar ir 
dabar džiugina lietuviškos 
dainos mėgėjus Šiaurės Ame
rikoje. Jauniausioji Giedra 
paveldėjo gerą soprano bal
są, palinkimą į fortepijono mu
ziką ir iškilo kaip kompozito
rė.

Kas paskatino ją skleisti 
kompozicijos sparnus? Daug 
įtakos turėjo dėdės kompozi
toriaus prof. Kazimiero V. Ba
naičio pamokos; Kauno kon
servatorijoje, L. Dauguviety- 
tės-Malko fortepijono klasėje, 
įsigytos žinios; studijų pagi
linimas Dresdeno ir Stuttgarto 
muzikos akademijose, kompo
zicijos ir muzikologijos stu
dijos Roosevelto ir UCLA uni
versitetuose. Dainavimo studi
jos pas V. Vorotnikovoj-Kar- 
navičienę išvystė balsą ir pa
gilino dainavimo technikos 
bei kultūros supratimą. Tai 
idealus pasiruošimas žengiant 
į vokalinės muzikos kūrybą.

Kompozitorė, gerai žinoda
ma dainininko balso apimtį, 
ką jis gali natūraliai, neper
tempdamas stygų pasiekti bei 
gerai interpretuoti, kuria dai
nas, kuriose jaučiamas glau
dus ryšys tarp žodžių ir mu
zikos frazių, tarp dainos tu
rinio ir melodijos. Muzika ir 
žodžiai papildo, išryškina 
viens kitą: drauge kyla ir kren
ta, jaudina ir glamonėja.

Prie žodžio ir nuotaikos iš
ryškinimo prisidėjo ir pamo
kos valstybinio teatro dramos 
studijoje Kaune. Jos padėjo gi
liau suvokti žodžio svarbumą 
ir svarumą. Nereikėtų gal pa
miršti ir atlikto stažo sesers 
Danutės Nasvytytės ir kitose 
šokių studijose. Ten jai daž
nai tekdavo improvizuoti mu
ziką, kuri atitiktų ir pabrėž
tų šokių pedagogės demons
truojamus judesius, ritmus 
ir tempą.

Kompozitorė yra taip pat Či
kagos Roosevelto universiteto 
kompozicijos ir muzikologijos 
bakalaure, gilinusi savo studi
jas pedagogikos, filmų muzi
kos ir džiazo improvizacijos 
srityse UCLA universitete. 
Džiazo improvizacijos ji mokė

si pas pasižymėjusį muziką 
Don Ellis.

Kompozitorės kūrybą galima 
suskirstyti į tris stambias ša
kas: muziką vaikams, vokali
nes ir instrumentines kompo
zicijas.

Beaugindama šeimą, kompo
zitorė aktyviai įsitraukė į 
pedagoginį darbą Santa Moni
kos lituanistinėje mokykloje 
Kalifornijoje. Ji sudarė vai
kams dainorėlį, kuris buvo iš
leistas 1972 m. Jaunimo me
tams pažymėti. Dainorėlio lei
dėjai JAV Lietuvių Bendruo
menės Santa Monika-West Los 
Angeles apylinkė šiltai įver
tino “Norėčiau skristi..tu
rinį: i

“Pasirinkdama dainelėms 
eilėraščius, autorė parodė 
gilų vaiko, jo interesų ir psi
chologijos pažinimą . .. me
lodijos atitinka šių dienų jau
nimo dvasines nuotaikas .. . 
kompozitorės muzika pagilina 
eilėraščių grožį, paakina vaiz
duotę, giliau paliečia jaus
mus”.

Be to, ji yra parašiusi muzi
ką keliems teatro vaidini
mams: Alės Rūtos “Gyvulių 
teismui”, K. Ostrausko dramai 
“Kanarėlė”, Petro Babicko 
“Gintaro žemei”, lėlių teatrui 
“Keturi ožiukai” pagal D. Sruo- 
gaitės-Bylaitienės vertimą ir 
Vytės Nemunėlio “Meškiukui 
Rudnosiukui”. Paskutiniai
siais metais sukūrė operetę 
“Aldona”, kuriai libretą pa
rašė Rūta Klevą Vidžiūnienė.

Vokalinės muzikos apimtis 
irgi nemaža. Yra sukūrusi leng- 
vosios-estradinės muzikos dai
nų, meninių dainų ir harmoni
zavo nemažai liaudies dainų. 
Jas yra plokštelėse įdainavu
sios solistės: Vincė Jonuškai- 
tė, Gina Čapkauskienė, Laima 
Stepaitienė, Birutė Dabšienė- 
Vizgirdienė, Janina Čekanaus- 
kienė, Praurimė Ragienė ir ki
tos. Iš solistų paminėtini Rim
tautas Dabšys, Vytenis Dūda 
ir kt., o iš grupių — “Aldutės” 
ir jaunimo ansamblis “Spindu
lys” Los Angeles mieste.

Instrumentinės mužikos yra 
daugiausia sukūrusi fortepi
jonui: “Suktinis”, “Sonata”, 
“Lietuviška siutą dviem cello 
su fortepijonu”, “Lietuvių liau
dies dainų pynė”, “Stilizuotų 
liaudies dainų rinkinys jau
niems pianistams”, “Pasvars
tyk antele” ir “Trys lietuviš
kos patarlės”. Jos vėlesnis kū
rinys “Vilniaus peizažai” — 
siutą fortepijonui buvo atlikta 
pianistės Raimondos Apeiky- 
tės š. m. kovo mėn. koncerte 
Los Angeles.

Siutą fortepijonui “Los 
Angeles vaizdai” buvo sukurta 
trečiajam jos kūrinių koncer
tui Čikagoje, kurį atliko irgi 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šį veikalą pianistė atliko ir 
Pietų bei Siaurės Amerikos 
lietuvių bendruomenėse. Po to 
“Los Angeles vaizdai” buvo su- 
orkestruoti ir įtraukti į Ame-

ALGIS GRIGAS
Po ilgos ir intriguojančios 

reklamos, kurios tikrai netrū
ko mūsų spaudoje, rugsėjo 1 d., 
8.02 v.v., Toronto Ryersono au
ditorijoje išgirdome pirmuo
sius “Dux Magnus” operos gar
sus. Kaip teko skaityti, tai tu
rėjo būti “gražiausias metų 
užbaigtuvių vainikas”. Puikios 
ir gausios reklamos dėka susi
rinko beveik pilna salė žiū
rovų.

Poetas Katys Bradūnas pa
šventė daug kūrybingų valan
dų, išliedamas savo sielą šv. 
Kazimiero garbei. Jo parašy
tas “Dux Magnus” operos libre
tas, nežiūrint kai kurių mažų 
nesklandumų, yra pozityvus 
įnašas į mūsų kultūros lobynus.

Nesigilindami į kūrinio de
tales, trumpais bruožais žvilg
terėkime į veikalo eigą. Veiks
mas prasideda Sekminių die
ną Šventaragio slėnyje, Vil
niuje, XV šimtmetyje. Ten ne
santaika tarp pagonių ir nau
jųjų krikščionių virsta mušty
nėmis. Sustingus veiksmo ei
gai, atsirandame ateityje spau
dos draudimo laikotarpyje, 
vėliau sugrįžtame pradinėn 
veiksmo eigon, kurioje pavaiz
duojamas Šv. Kazimiero gyve
nimas ir pasekmės. Veikalas 
baigiasi kada nors ateityje 
anksčiau sugriautos Vilniaus 
katedros atstatymu ir šv. Kazi
miero palaikų sugrąžinimu į jo 
pirmąją amžino poilsio vietą.

Poetas Kazys Bradūnas, žino
damas kompoz. Dariaus La
pinsko lakią vaizduotę ir dra
minius sugebėjimus,, pateikė 
jam daug geros medžiagos su
spindėti operos kūryboje. Čia 
kyla klausimas, kas atsitiko 
su Darium Lapinsku?! Nejaugi 
jis taip greitai pavargo, o gal 
ir noro neteko komponuoti? Di
dieji pasaulio kompozitoriai 
su amžiumi vis auga kūrybo
je, D. Lapinskas, atrodo, eina 
atvirkščion pusėn. “Dux Mag
nus” yra neišbaigtas kūrinys su 
monotoniška orkestro impro
vizacija. Sunku suprasti, ko
dėl tiek daug trūkumų buvo, 
kai, anot paties kompozito
riaus (“Draugas”, 1984. VII.21), 
“mano atlikėjų kolektyvas yra 
visiškai profesionalus, kitaip 
nepajėgtų nė pradėti to darbo, 
kuris yra reikalingas šiuolai
kinės operos pastatymui”. Be 
to, jis pareiškė (“Draugas”, 
1984. VII.21): “. . . turiu praneš
ti gerbiamai ‘Dux Magnus’ ope
ros publikai, kad pas mane dai
nuoja didžiausi iš didžiųjų 
tarptautiniai operos solistai”.

Vadovaujantis šiais paties 
kompozitoriaus, dirigento, re
žisieriaus ir meno vadovo Da
riaus Lapinsko žodžiais, ši re
cenzija ir baigtųsi. Čia pasi
reiškė D. Lapinsko noras užsi- 

rikos 200 m. sukakčiai paminė
ti skirtą koncertą.

Už tą veikalą kompozitorė 
gavo žymenį. Atėjus Los An
geles miesto įsteigimo 200 m. 
sukakčiai, šis kūrinys vėl buvo 
pakartotas, o originali versi
ja fortepijonui transliuota per 
klasikinės muzikos radijo sto
tį Los Angeles mieste.

Šis kūrinys yra tartum įdo
mesnių miesto vietovių muziki
nis aprašymas, būtent: 1. seno
ji ispanų gatvelė — Olvera, 2. 
kiniečių kvartalas, 3. lietuvių 
šventovė šv. Jurgio gatvėje, 
4. žemės drebėjimas, 5. saulė
lydis Ramiajame vandenyne ir 
6. Hollywoodas.

Giedra Gudauskienė yra su
rengusi savo kūrinių tris kon
certus: 1957 m. ir 1975 m. Či
kagoje, 1973 m. — Santa Moni
koje. Be to, yra parašiusi te
zę apie laidotuvių apeigas Lie
tuvoje. Įvairiomis progomis 
yra prašoma skaityti ir trans
liuoti per radiją paskaitas mu
zikinėmis temomis. Nuo 1965 
m. ji priklauso Kalifornijos 
universiteto baigusių organi
zacijai ir yra narė “American 
Society of Composers”, “Au
thors and Publishers” narys. 
Kompozitorė yra įtraukta į 
“Dictionary of Contemporary 
American Composers” ir 
“Who’s Who in American Clas
sical Music” leidinius.

N.B. Vertėtų paminėti, kad “Los 
Angeles vaizdai” yra išleisti Los 
Angeles olimpiados metu. Šis 
veikalas yra dedikuotas pianis
tei Raimondai Apeikytei. Virše
lis — dail. Rasos Arbaitės, Los 
Angeles vietovių aprašymai — 
Violetos Mitkutės-Gedgaudie- 
nės. Leidėjas — Highland-Etling. 

tikrinti didesnį žiūrovų skai
čių. Kaip žinoma, paskutiniam 
jo vadovaujamos “The New 
Opera Compay of Chicago” pa
statyme du spektakliai nesu
traukė nė 150 žiūrovų. Baimė 
“Dux Magnus” atveju buvo be 
pagrindo, nes laukė stiprus 
rengėjų užnugaris.

Tačiau sugrįžkime realybėn 
ir pagerbkime tuos, kurie 
įdėjo daug nemigo valandų, 
kad “Dux Magnus” išvystų sce
nos šviesą.

Nelyginsim “Dux Magnus” 
spektaklio solistų su tarp
tautinėmis didenybėmis, bet 
žvilgtersim į atliktus vaid
menis pagal mums žinomus jų 
sugebėjimus.

Tarp aštuoniolikos solistų 
buvo Gina Čapkauskienė, Jo
nas Vaznelis ir Rimas Stri
maitis'— visi trys dainavę pa
grindinius vaidmenis Lietuvių 
operos pastatymuose. Esamose 
sąlygose visi trys neblogai 
pasirodė vokaliniu požiūriu. 
Rimas Strimaitis atliko ka
ralaičio Kazimiero vaidmenį, 
Gina Čapkauskienė — dvigubą 
burtininkės ir princesės Ingri
dos, Jonas Vaznelis, tik nese
niai sėkmingai dainavęs Mefis
tofelį Lietuvių operos “Faus
to” pastatyme — Vilniaus vys
kupo vaidmenį.

Slava Žiemelytė karalienės 
vaidmenyje suskambėjo visa 
savo diddybe. Nors dainavi
mo nebuvo daug, bet gražaus 
tembro, gerai pastatytas ir 
puikiai valdomas mezzo so
prano balsas aiškiai ir šva
riai skambėjo Ryersono audi
torijoje. Vaidyba buvo šiek 
tiek silpnesnė — vyravo statiš
ka laikysena. Turinti daugiau 
repeticijų, ši problema iš
sispręstų.

Alvina Giedraitienė, taipgi 
Lietuvių operos veteranė, pa
sigėrėtinai ir imponuojančiai 
atliko Motinos vaidmenį. Jos 
gražus mezzo soprano balsas 
lengvai plaukė ir buvo malo
nu klausytis.

Algis Simanavičius — kara
lius. Pilna to žodžio prasme 
pasirodė karališkai. Labai 
gražaus tembro bosas, gerai 
valdė savo vokalą, teikdamas 
klausytojams n^ąlonių momen
tų. Kaip gaikų^ad jo neteko 
matyti Lietuvių, operos pasta
tymuose. Būtų labai įdomu jį 
išgirsti griežtesnės muzikos 
rėmuose. Vaidyboje ir čia jau
tėsi repeticijų stoka.

Bronius Mačiukevičius, bu
vęs Lietuvių operos choristas, 
retkarčiais atlikdavęs mažes
nius solo vaidmenis, yra malo
naus tembro bosas. Šiame pa
statyme, įdėjęs labai daug dar
bo ir gerai pasiruošęs, atliko 
net tris vaidmenis — Krokuvos 
vaivados, Bekojo elgetos ir Ka
reivio.

Iš svetimtaučių solistų — 
Linda Murphy Pažo — berniu
ko vaidmenyje ir korėjietė 
Young Ah Lee — Princesė Min- 
nuri išsiskyrė iš kitų savo bal
sine kultūra.

Aplamai, visas pastatymas 
buvo beveik statiškas. Labai 
pasigesta D. Lapinsko režisū
rinio talento, kurio jam tikrai 
netrūksta. Jo dramos žinios ir 

Solistas RIMAS STRIMAITIS karalaičio Kazimiero vaidmenyje “Dux 
Magnus” operoje, kurios premjera įvyko Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 
dienomis Nuotr. St. Dabkaus

režisūriniai sugebėjimai trum
pai suspindėjo mūšio scenoje. 
Kaip gaila, kad buvo toks trum
pas ir kad neturėjom daugiau 
panašiai atliktų scenovaizdžių.

Be abejonės, pirmas veiks
mas išsiskyrė iš viso pastaty
mo, nes buvo geriausiai išbaig
tas. Čia nesijautė nei orkestra- 
cinės stokos ir matėsi daug 
daugiau laisvumo atlikėjuose. 
Kodėl negalima buvo to pada
ryti ir likusiuose veiksmuose? 
Juk šį kartą kompozitoriui bu
vo sudarytos puikios sąlygos 
ir duota pakankamai laiko?!

Dekoracijos, nors ir labai 
santūrios, nepadarė ypatingo 
įspūdžio. Perskaitęs visas rek
lamas, taip aukštai iškelian
čias jų grožį, buvau šiek tiek 
nusivylęs.

Apšvietimas — D. Lapinsko 
specialybė buvo labai blankus. 
Čia buvau tikėjęsis lapinskiš- 
kų šedevrų, bet jų nesulaukiau.

Muzikas J. Govėdas puikiai 
atliko jam pavestą uždavinį — 
paruošė tris Kanados lietuvių 
solistus ir vyrų chorą. Kyla 
klausimas, kodėl nėra nei jo 
pavardės, nei nuotraukos ope
ros leidinyje tarp visų kitų me
no vadovų?

Apranga, su maža išimtimi, 
keistokai atrodė. Ypač į akį 
krito ryški mūsų trispalvės 
derinio apranga Karaliaus ir 
Karalienės, sėdinčių scenos 
gilumoje ant karališkojo sos
to. Ar čia jau ne per daug?

Reikia sveikinti dr. J. Sun- 
gailą ir jo visą štabą už ište
sėjimą užsibrėžto uždavinio ir 
jo pilną įgyvendinimą. Užda
vinys tikrai buvo labai sunkus! 
Čia kyla klausimas: ar nebūtų 
buvę geriau kreiptis į kompozi
torius J. Kačinską, B. Markai- 
tį, SJ, ar Br. Budriūną, prašant 
parašyti kantatą ar oratoriją? 
Turint tokį biudžetą, buvo ga
lima šį kongresą apvainikuoti 
gražiausiais vainikais, pasta
tant pilnai išbaigtą kūrinį su 
stipriais Kanados lietuvių cho
rais ir pirmaeiliais solistais. 
Jeigu praeitis taps pamoka, 
ateitis bus užtikrinta!

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan

gelikų reformatų žurnalas, 1984 
m. birželis, 56 nr. Redaguoja Pet
ras Bružas (4429 S. Talman Avė., 
Chicago, IL 60632, USA), administ
ruoja Jonas Palšis (5718 S. Rich
mond St., Chicago, IL 60629, USA).

PREGHIERE composte da quat- 
tro fianciulle lituane deportate 
nei campi di concentramento 
della Siberia. Edizione Paoline. 
Versione, introduzione e note a 
cura di Mons. Vincas Mincevičius 
3.a edizione 1984. Roma 1984, p. 
80. Tai garsioji Sibiro lietuvai
čių maldaknygė italų kalba.

Eduardas Cinzas, ŠVENTOJO 
PETRO ŠUNYNAS. Romanas. Iš
leido Ateities literatūros fondas 
(10000 South Bell Ave., Chicago, IL 
60643, USA). Literatūros serija nr. 
28. Viršelis Danguolės Stončiūtės- 
Kuolienės. Čikaga 1984 m., 235 psl. 
Kaina —$10.00 JAV.

TAUTOS GYVYBĖ. Politinis, 
literatūrinis, tautinio sąmoningu
mo žurnalas. Redaktorė ir leidėja 
— Birutė Kemežaitė. Išeina kas 
trys mėnesiai. Metinė prenume
rata $12. Adresas: 7124 So. Mozart 
Ave., Chicago IL 60629, USA.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Kun. kompoz. Ladas Budrec- 

kas ruošia giesmių šv. Kazimie
rui antologiją, kuri bus atspaus
dinta Romoje. Savaitę laiko jis 
praleido Los Angeles mieste, Sv. 
Kazimiero parapijos klebonijo
je, su kompoz. Br. Budriūnu rink
damas antologijai tinkamas gies
mes.

Tarptautinis teatro festivalis, 
rugpjūčio pradžioje trečią kartą 
surengtas Togoje, Japonijoje, su
silaukė daug avangardinių teatrų, 
tautinių šokių ir muzikinių an
samblių ne tik iš pačios Japonijos, 
bet ir Prancūzijos, Britanijos, In
dijos, JA Valstybių bei kitų šalių. 
Festivalio atidaryme rugpjūčio 3 d. 
dalyvavo Japonijos valdžios at
stovai, aukšti svečiai iš užsienio. 
Japonijos teatrui atstovavo Jono 
Jurašo režisuotos A. Čechovo 
“Trys seserys”, suvaidintos festi
valio organizatoriumi laikomo Va- 
seda-So-Gekijo teatro, kuriam va
dovauja rež. Tadašis Suzukis. Rež. 
J. Jurašo paruošti “Trijų seserų” 
spektakliai buvo atlikti rugpjū
čio 4 ir 5 d.d. Juos labai šiltai su
tiko festivalio dalyviai.

Lietuvių rašytojų draugija tvar
ko tradiciniu tapusį velionies Aloy
zo Barono novelės konkursą. Šie
metinei $500 premijai paskirti 
vertintojų komisija buvo sudary
ta Bostone, jon įsijungus dr. Mir
gai Girniuvienei, Stasiui Santva
rų! ir Antanui Gustaičiui. Vien
balsiai buvo nutarta premijuoti 
novelę “Labirinte”, kurios auto
rius, kaip vėliau paaiškėjo, yra 
Los Angeles mieste gyvenantis 
Jurgis Gliaudą. “Libirinte” — 
jau šeštoji premijos susilaukusi 
J. Gliaudos novelė. Anksčiau pre
mijomis buvo įvertintos jo nove
lės — “Lošėjų ratelis”, “Šalia mil
žinų”, “Žaizdre”, “Garbės vartai” 
ir “Kamerinė muzika”. Retu suta
pimu šiemetinės A. Barono premi
jos mecenatas dr. Zigmas Brinkis 
taip pat gyvena Los Angeles 
mieste.

Po sėkmingų pantomimos spek
taklių Edinburgo festivalyje Lon
done lankėsi du pantomimikai iš 
Niujorko — Paulius Rajeckas ir jo 
studijų laikų bičiulis Neil Intrau- 
bas. Jų pantomimos spektaklį Lon
dono teatre “The Place” rugsėjo 
15 d. surengė Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjunga. Pranešimas, pa
skelbtas anglų spaudoje, sutraukė 
nemažai ir kitų tautybių žiūrovų. 
Lietuvius labiausiai domino P. 
Rajecko atliktas trijų dalių škicas 
“Kelionė į Lietuvą”, liečiantis 
pirmąjį lietuvio išeivio apsilan
kymą sovietų okupuotoje tėvynė
je. Pirmas veiksmas vyksta sovie
tinėje muitinėje, kur tikrindamas 
jo lagaminas, o jis pats priver
čiamas išsirengti. Antrajame 
veiksme vaizduojamas susitikimas 
su giminėmis Vilniuje, trečiaja
me — baisus to ekskursanto sap
nas “Gintaro” viešbutyje, kad jis 
suimamas, apšaukiamas “liaudies 
priešu” ir nuteisiamas mirti. Abu 
pantomimikai pakaitomis vaidino 
kitus škicus — boksininką, svo
rio kilnotoją, robotą, baro lan
kytoją, keleivį požeminiame Niu
jorko traukinyje.

Penkių jaunųjų dailininkių pa
rodą Australijos lietuviams Tau
tos šventės proga Sydnėjaus lie
tuvių namuose rugsėjo 9 d. su
rengė dr. G. E. Kazokienė. Su 
tapybos darbais dalyvavo Nijolė 
Bižytė, Danguolė Keraitytė-West, 
Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff, 
Josonia Palaitienė, su keramikos 
— Audronė Stašionytė. Grupinei 
parodai buvo sutelkti 73 kūriniai. 
Visos dalyvės yra baigusios dai
lės studijas. Plataus pripažinimo 
Sydnėjaus meno sluoksniuose jau 
susilaukė D. Keraitytė, L. Krau
cevičiūtė ir J. Palaitienė, gavu
sios reikšmingų premijų. Skau
di nelaimė ištiko N. Bižytę, kuri 
parodos išvakarėse automobilin 
buvo sukrovusi 20 savo paveikslų, 
ir jie naktį buvo pavogti. Pa
rodai ji tegalėjo pateikti spalvo
tas kai kurių pavogtų kūrinių nuot
raukas. Gelbėdama sumenkėjusią 
parodą, jon, atskubėjusi iš atos
togų, įsijungė J. Palaitienė, stip
riai pasireiškusi kitose parodose. 
N. Bižytė savo tėvo gimtadieniui 
nutapė paveikslą lietuviškais mo
tyvais, kurie ir dabar yra būdingi 
kitiems jos kūriniams. D. Kerai
tytė pradėjo abstraktais, bet vė
liau į juos ėmė skverbtis realisti
nės mintys, gamtinės formos. L. 
Kraucevičiūtė kuria gamtovaiz
džius, portretus bei žanrinius kū
rinius, pasinaudodama suspausto 
oro pučiamu teptuku. Jauniausia 
dail. A. Stašionytė, neseniai bai
gusi studijas, parodoje pasižymė
jo kaip talentinga keramikė, tu
rinti didelį išradingumą ir vaiz
duotę.

Dail. prof. Antano Gudaičio 
amžiaus aštuoniasdešimtmetis 
paminėtas jo tapybos darbų paro
da centriniuose Vilniaus dailės 
muziejaus rūmuose. Daugiau kaip 
200 kūrinių atskleidžia jo ilgų 
metų darbą. Dail. A. Gudaitis ta
pybą studijavo Kaune, Paryžiuje, 
1930 m. pradėjo dalyvauti parodo
se, nuo 1945 m. dėsto tapybą Vil
niaus dailės institute. Daugiau
sia kuria temines kompozicijas, 
peizažus, portretus, natiurmortus.

Pomirtinę Telesforo Valiaus 
grafikos darbų parodą, susietą su 
jo septyniasdešimtosiomis gimimo 
metinėmis, surengė Lietuvos dai
lės muziejus Vilniuje. Jai panau
doti dailės muziejuje ir Vilniaus 
universitete saugojami Toronte 
1977 m. mirusio T. Valiaus kūri
niai, kuriuos papildė žmonos Al
donos Valiuvienės iš Kanados at
vežtas didelis velionies darbų rin
kinys. Parodos atidaryme kalbėjo 
muziejaus direktorius R. Budrys, 
T. Valiaus studijų bičiulis dail. 
P. Rauduvė. Padėkos žodį tarė A. 
Valiuvienė. Trijose muziejaus sa
lėse buvo sutelkta apie 80 T. Va
liaus kūrinių — medžio raižinių, 
monotipijų, litografijų, ofortų. 
Didžioji jų dalis sukurta išeivi
joje. Tai dideli spalvotų litografi
jų ciklai — “Paskutinis rytas”, 
“Žemaitija”, ofortų serija “Čiur
lionis".

Respublikinę mažosios teksti
lės kūrinių parodą savo gyvento
jams surengė Panevėžio parodų 
rūmai. Apie 200 įvairia technika 
atliktų darbų atsiuntė dailininkai 
iš kelių Lietuvos miestų. Laiko
masi tarptautinio standarto, pa
gal kurį didžioji kūrinio kraštinė 
neturi viršyti 20 cm. Autoriams 
tenka į nedidelį plotą įkomponuo
ti piešinį, rūpestingai pasirinkti 
menines išraiškos priemones. 
Tekstilės miniatiūros primena pa
šnekovus, kai jose vaizdų ir nuo
taikų rinkinys pamažu susilieja į 
visumą. Parodos aprašyme minimi 
būdingesni kūriniai: E. Jasiūnai- 
tės “Pavasaris”, V. Balakauskai- 
tės “Gyvybės ratas”, R. Luckie- 
nės “Pajūrio motyvas”, S. Gedvi
laitės “Improvizacija gamtos te
momis”, L. Gudaitienės “Lino gy
venimas”, K. Balčikonio keturių 
dalių “Jūros debesys”, D. Šime- 
lienės “Po lietaus”, D. Petraity- 
tės-Talailienės “Vėlyvo rudens 
nuotaika”, Z. Kalpokovaitės-Vo- 
gelienės “Baltas langas”, S. Sas
nauskaitės “Kopos”, “Šaltinis”, 
L. Aniunaitės-Kryževičienės “Ra
mybė”, “Tyla”. Miniatiūriniams 
tekstilės kūriniams panaudoja
mi įvairūs audimo, mezgimo, pyni
mo, siuvimo, vėlimo, marginimo 
būdai. Šiemetinė šio žanro pa
roda Panevėžyje buvo jau antro
ji. Pirmoji surengta pernai Vil
niuje.

Naująjį sezoną Vilniaus filhar
monija pradėjo rugsėjo 12 d. J. 
Domarko diriguojamu simfoninio 
orkestro koncertu, kuriame pir
mą kartą buvo atliktas R. Strausso 
kūrinys “Simfonia domestica”. 
Programą papildė J. Gruodžio 
“Simfoninės variacijos”, W. A. 
Mozarto “Koncertas fortepijonui 
ir orkestrui”, kuriame dalyvavo 
pianistas G. Sokolovas. Sezono 
metu minimos dviejų Lietuvos 
kompozitorių ^gimimo metinės: 
Juozo Gruodžio — šimtosios, Ba
lio Dvariono — aštuoniasdešimto
sios. Vilniuje ir kituose miestuo
se J. Gruodžio kūrinius atliks — 
simfoninis filharmonijos orkest
ras, Kauno choras, Vilniaus tele
vizijos ir radijo choras, styginis 
Vilniaus kvartetas, pianistės A. 
Juozapėnaitė ir B. Vainiūnaitė, 
smuikininkai R. Katilius ir G. Vi- 
tėnaitė, vargonininkas G. Kviklys, 
dainininkai — R. Maciūtė, V. 
Prudnikovas, D. Sadauskas. B. 
Dvariono sukaktis bus paminėta 
J. Domarko diriguojamais jo sim
foninės muzikos koncertais Vilniu
je ir Kaune. Juose dalyvaus smui
kininkas J. Dvarionas ir fagotis
tas A. Ančerevičius. Kitose Lie
tuvos vietovėse bus atliekami ka
meriniai B. Dvariono kūriniai. At
skirai bus paminėtos klasikų J. S. 
Bacho ir G. F. Haendelio 300 me
tų gimimo sukaktys. Šioms sukak
tims Kauno choras ir kamerinis 
Lietuvos orkestras ruošia G. F. 
Haendelio oratoriją “Mesijas”, 
J. S. Bacho “Mišias h-moll”, Kau
no choras ir simfoninis filharmo
nijos orkestras — J. S. Bacho “Ka
lėdinę oratoriją”, vargonininkas 
L. Digrys — G. F. Haendelio kon
certus vargonams su orkestru, 
ansamblis “Musica humana” — J. 
S. Bacho “Muzikinę auką”. Fil- 
harmonijon įsijungė Klaipėdoje 
įsteigtas liaudies instrumentų 
sekstetas, jauna dainininkė J. 
Leitaitė. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, On,t. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius  101/4% 
180-185 d. termin. ind.............. 103/4%
term, indėlius 1 metų.............  111/4%
term, indėlius 2 metų.............  113/4%
term, indėlius 3 metų.............  12 %
pensijų s-tą.............................. 9’/2%
spec. taup. s-tą........................ 9 %
taupomąją s-tą........................ 81/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 121/2%
mortgičius nuo...............  12 - 14’/2%

Kanadiečiai, paruošę filmą “Transistor” ir dalyvavę filmų festivalyje 
Toronte. Iš kairės: Algis Mačiulis, David A. Makin, Scott Merritt

Kanados įvykiai
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
. ------------------------------o--------------- ‘--------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
[į] Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRAUDA. 

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vitos užsienio politikos, rem
ti taikos pastangas, Vašingto
no ir Maskvos derybų atnauji
nimą branduolinių ginklų skai
čiui sumažinti. Panašią mintį 
pakartojo ir Jungtinių Tautų 
visumos posėdyje naujasis Ka
nados užsienio reikalų minis- 
teris J. Clarkas. B. Mulroniui 
pokalbiuose su R. Reaganu la
biausiai rūpėjo amerikiečių 
kapitalo susigrąžinimas Kana- 
don, kai ją slegia apie du mi
lijonus bedarbių turinti mi
nia, oficialiai sumažinta pu
se milijono bedarbių, kurie 
jau negauna nedarbo draudos. 
Dėl jos Kanadai reikia inves- 
tacijų iš JAV naujoms darbo
vietėms. B. Mulroney planuo
ja sumažinti liberalų valdžios 
taikytus suvaržymus investa- 
cijoms, kad vėl būtų grąžintas 
pasitikėjimas investatoriams 
užsienyje.

Kanados konservatorių vy
riausybė panaikino kontrover
sijos susilaukusią Kanados 
vienybės informacijos įstai
gą, liberalų atidarytą 1977 m., 
panaudotą kovai prieš 1980 m. 
referendumą Kvebeke, kuriuo 
premjeras R. Levesque siekė 
pritarimo separatistinėms idė
joms. Vėliau ši įstaiga perė
mė,tik pačios liberalų valdžios 
garsinimą visoje Kanadoje, 
susilaukdama konservatorių 
protestų. Ta įstaiga turėjo me
tinį $16,5 milijono biudžetą 
ir 80 tarnautojų. Jiems bus pa
rūpintas kitas darbas, o Kana
dos vienybės reikalai bus per
duoti valstybės sekr. W. Mc- 
Leanui.

Sporto ministeris O. Jeline- 
kas sustabdė liberalų įsteigtą 
sporto lažybų loteriją “Cana
dian Sports Pool Corp.”, kuria 
buvo norima surinkti $200 mi
lijonų 1988 m. žiemos olimpia
dai Kalgaryje. Ta savaitinė lo
terija per šešis mėnesius atne
šė beveik $47 milijonus nuosto
lio. Kas savaitę buvo praran
dama milijonas ar net pusant
ro milijono dolerių. Prieš šią 
loteriją protestavo provinci
jos, kurioms buvo atiduotos vi
sos loterijų teisės. Atitinka
mą nuošimtį iš tų loterijų gau
davo Kanados iždas. Protestą 
reiškė ir beisbolo komandos, 
kurių rungtynes ta loterija 
pavertė lažybų objektu. Bilie
to pirkėjas turėdavo iš anksto 
atspėti visos eilės rungtynių 
būsimus rezultatus. Tokia 
komplikuota loterija nesusi
laukė didesnio mėgėjų skai
čiaus. Pagrindinis laimikis pa
siekė net $4.75 milijono, ne
patekdamas į laimėtojo ran
kas. Jis dabar buvo išdalin
tas paskutiniame šios loteri
jos pasirodyme rugsėjo 30 d.

Galutiniai valdinės loterijos 
nuostoliai dar nėra nustatyti. 
“Canadian Sports Pool Corp.” 
turėjo kelis šimtus tarnauto
jų, kurių didžioji dalis buvo 
liberalai. Žemesnieji tarnau-

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

tojai gavo perspėjimą dvi sa
vaites prieš loterijos uždary
mą. Pranešimo susilaukė 673 
tarnautojai, kuriems nereikės 
mokėti kompensacijos. Apie 
100 tarnautojų turėjo pasira
šytas sutartis, įpareigojan
čias darbo praradimą pranešti 
prieš šešis mėnesius ar net iš
tisus metus. J i e paliekami 
nuostolingos loterijos likvida
cijai atlikti ir gaus pilną sa
vo algą 6-12 mėnesių. Su jais 
taipgi bus deramasi dėl kom
pensacijos. Kalgario olimpia
dai pažadėtus $200 milijonų 
tikimasi surinkti kitais būdais.

Krašto apsaugos ministeris 
R. Coates paskelbė senųjų uni
formų sugrąžinimą jūrinin
kams, lakūnams ir pėstinin
kams. Jiems vienodas žalsvos 
spalvos kanadiškas uniformas 
1964 m. buvo įvedęs krašto ap
saugos ministeris P. Hellyeris, 
visas ginklo rūšis sujungda
mas į bendras karines Kana
dos pajėgas, turinčias vieną 
vadovybę. Dėl protesto tada 
jam teko atleisti atsargos ad
mirolą J. Brocką. Senų unifor
mų sugrąžinimas nėra didelis 
laimėjimas, nes jos buvo bri
tiškos. Geriau būtų trims gink
lo rūšims paruošti joms įpras
tų spalvų kanadiškas unifor
mas, kad jūrininkai, lakūnai 
ir pėstininkai būtų lengvai 
atskiriami nuo britų. Karinėms 
Kanados pajėgoms didžiausią 
problemą sudaro apie 80.000 
narių skaičius, nepakanka
mas net įsipareigojimams At
lanto Sąjungai atlikti. Rinki
miniame vajuje B. Mulroney 
žadėjo tą skaičių padidinti. 
Trūksta ir modernių ginklų. 
Aviacija tik neseniai pradėjo 
gauti “CF-18” JAV pagamintus 
naikintuvus, kurių kiekvienas 
kainuoja $25 milijonus. Liūdni 
reikalai tebėra su Kanados lai
vynu, turinčiu tik keliolika 
pasenusių naikintojų, kurių 
nepakanka net savo pakran
čių apsaugai. Kai Raudonojo
je jūroje buvo pradėta jieško- 
ti sproginėjančių minų, paaiš
kėjo, kad Kanada neturi nė vie
no minogaudžio laivo. Karo at
veju Kanados naikintojus At
lanto pakrančių uostuose mi
nomis lengvai galėtų užblo
kuoti netoli jų esantys sovie
tiniai žvejybos laivai. Rase
nusiems naikintojams išlais
vinti tektų šauktis JAV mino- 
gaudžius, jeigu jie nebūtų už
imti savo uostuose.

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų naujų moks

lo metų veiklos pradžia padary
ta rugsėjo 23 d. Visi vienetai daly
vavo organizuotai šv. Mišiose. Per 
agapę koordinatorė dr. O. Gustai
nienė paskelbė šių metų globė
jus: jaunučių — G. Čepaitytė, jau
nių — A. Karkienė ir L. Underie- 
nė, moksleivių — Ž. Vaičiūnienė, 
D. Juozapavičiūtė ir dr. R. Pet
rauskas. Studentų patarėju sutiko 
būti A. Puteris. Visų dvasios va
du sutiko būti kun. dr. F. Jucevi
čius, kuris visus pasveikino. Taip 
pat tarė žodį ištikimas Toronto 
ateitininkų draugas V. Kolyčius. 
Moksleivių pirm. V. Čuplinskas 
visus supažindino su šių metų 
moksleivių valdyba ir mokslei
vių planais. Agapė užbaigta tė
vų komiteto paruoštomis vaišė
mis.

Pirmas moksleivių susirinki
mas įvyko rugsėjo 22 d. Dalyviai 
žiūrėjo filmą “Gandi” ir po to dis
kutavo. Padėka dr. Uleckams už 
priėmimą.

Jaunučių ir jaunių' susirinki
mai įvyko pas seseles rugsėjo 30 
d. Susirinkimai vyks reguliariai 
kas dvi savaitės šeštadieniais, po 
lietuvių mokyklos pamokų. Kvie
čiami ir nauji nariai. L. U.

Skautų veikla
• LS seserijos vyr. skautinin

ke v.s. fil. D. Eidukienė savo bend- 
raraščio 11 nr. primena vadovėms, 
kad jau pirmame veiklos posėdy
je reikėtų apsvarstyti lietuvių 
kalbos ir lietuviškumo svarbą. 
Apie tai turėtų pagalvoti ir bro
lijos vadovai.

• “Rodom-darom” — drauginin- 
kių kursai spalio 27-28 d.d. Daina
voje. Laukiama dalyvių iš visų 
JAV ir Kanados vietovių.

• Didžiųjų sueigų datos: skau
tiškos Kūčios — gruodžio 16 d. Lie
tuvių namuose; Vasario 16 sueiga 
— vasario 10 d. Prisikėlimo salė
ję; Kaziuko mugė — kovo 3 d. Pri
sikėlimo salėse.

• Jūrų skautai sueigas rengia 
kas antrą penktadienį sk. būkle; 
bebrai kas antrą šeštadienį — Lie
tuvių namuose. Į jūrų skautus pri
imami 11 metų ar vyresni. Kreip
tis į v.vi. V. Keturakį tel. 651-1239; 
į bebrus — iki 11 m. amžiaus, skam
binti v.vi. A. Stauskui tel. 251-3467.

Č.S.

^SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

1984 m. Š. Amerikos baltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybėse 
rugsėjo 8-9 d.d. latvių stovyklos 
stadione prie Toronto dalyvavo ir 
“Aušros” lengvaatlečiai.

Vyrų-berniukų klasė
J. Ažubalis, S. Namikas, R. Gar- 

baliauskas, A. Grigonis, R. Bur- 
dulis, M. Posedecki, D. Genys, A. 
Nausėdas, T. Freimanas, A. Ža
liauskas, T. Jonys, P. Breen, A. 
Simonas, L. Norušis.

Moterų-mergaičių klasė
I. Petrauskienė, D. Simanavi

čiūtė, I. Čuplinskaitė, J. Toto- 
raitytė, 1. Jasiūnaitė, G. Jonytė, 
I. Freimanaitė, S. Burdulytė, L. Ža- 
liauskaitė, L. Breen.

Aušros klubas laimėjo pirmą 
vietą, surinkęs daugiausiai taš
kų varžybose.

Šioms pirmenybėms vadovavo 
Algis Malinauskas, kuris yra “Auš
ros” sporto klubo lėngvosios at
letikos vadovas. Jam talkino B. 
Wilkinson, I. Wilkinson, R. Mali
nauskaitė, I. Petrauskienė, J. Ažu
balis, A. Žaliauskas ir K. Šapoč- 
kinas. K.Š.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

Winnipeg, Manitoba
GRAŽIAI PRAĖJO Šv. Tėvo ap 

silankymas. Mes, tarp kitų 15 gru
pių, turėjome prieš Mišias 15 min. 
programą. Buvome 9-ta grupė iš 
eilės. Visi gerai buvo pasiruošę, 
tad reikėjo ir mums pasitempti. 
Buvome išsigandę, beveik pusė 
mūsų žmonių neatvyko. Bet su di
deliu užsispyrimu ir įtempimu 
atlikome savo programą. Sveti
mieji sakė, kad gerai. Per Mišias 
plevėsavo lietuviška trispalvė. 
Moterys, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais ne kartą patraukė re
porterių dėmesį. Parke, toli už 
miesto, buvo Mišios. Išbuvome nuo 
2.30 v.r. iki 7.30 v.v. Oras buvo ge
ras, tik pūtė stiprus vėjas. Kor.

MOKA:
10’/4% už 90 dienų term, indėl. 
103/4% už 6 mėn. term, indėlius 
11’/4% už 1 m. term, indėlius 
113/4% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
91/:% už pensijų planą
9 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
8’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
£ už asmenines
S paskolas nuo........... 121/z%
S už nekilnojamo turto pa- 
£ skolas (mortgages):
= su nekeičiamu nuošimčiu 
£ 1 metų ......................131/«%
S 2 metų ....................14 %
£ 3 metų ..................... 14'/s%
S (fixed rate)

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

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6

Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A. E. LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

, Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

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.

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

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 

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti 'N. lt* J. VAZNELIŲ

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

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

Kai lietuviai derėjosi...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Jis liko iki 1939 m. Lenkijos 
erelio šešėlyje iki Lenkijos 
žlugimo.

Vilniaus krašte lenkai sten
gėsi išnaikinti tautinį lietu
vių susipratimą bei atsparu
mą, suvaržant mokyklų tinklą, 
spaudą, pamaldas, organizaci
jų veiklą. Dalelę tų vargų ap
rašo Jeronimas Cicėnas savo 
knygoje “Vilnius tarp audrų”. 
Ją turėtų perskaityti kiekvie
nas lietuvis, negyvenęs Vil
niuje lenkų okupacijos metais.

Yra tokių, kurie sako esą 
reikia užmiršti praeitį. Taip, 
praeities negrąžinsime, bet 
iš jos galime pasimokyti, kad 
dabar ir ateityje nekartotu
me tų klaidų.

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

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 (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) (vairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa-1

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

(416) 545-6556 Hamiltone, J
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect1

Įsi y i a
1 
__ ’1

y



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
OLIMPIADA

“TŽ” 1984.VIII.7 vedamasis “Dvi 
olimpiados” atkreipė sporto mė
gėjų dėmesį.

Vedamasis, nagrinėdamas olim
pines varžybas, įtaria jas . him
nu fizinei jėgai”. Analizuojant 
olimpinio judėjimo tikslus, veda
majame pareiškiama .. bet pa
grindinis olimpiadų tikslas — 
rungtyniavimas .. .”. Žmogui na
tūralus ir sveikas poelgis — 
“rungtyniavimas” vedamajame 
neigiamai vertinamas. Siekimas 
pralenkti vidutiniškumą ir no
ras tobulėti esmėje ir yra rung
tyniavimas. Šis jausmas ragina 
žmonijos pažangą.

Rungtyniavimas vyksta kasdie
niniame žmogaus ir tautos gyve
nime. Praradus norą rungtyniau
ti, menkėja noras tobulėti bei gy
venti. Rungtyniavimas nėra sveti
mas ir mokyklos suolui, o baigia
masis egzaminas savo pobūdžiu 
yra taip artimas sportinių varžy
bų baigmei.

Ir sportas, ir mokyklos suolas 
reikalauja ilgamečio darbo, disci
plinos, nenukrypimo nuo užsi
brėžto tikslo, įvertinimo savo pa
jėgumo ir pasitikėjimo savimi. 
Abiejose šakose didžiuojamasi

aukštu įvertinimu. Abiejose ša
kose siekiama aukštumos — spor
te olimpinio medalio, o mokslo ir 
literatūros pasaulyje — net ir No
belio premijos.

Olimpinių meisterių eilėse ran
dasi atletų jaunystėje nugalėju
sių polio paralyžių. Tie neeiliniai 
individai pasiekė olimpines aukš
tumas per darbą ir pasiryžimą. 
“Fiziniais milžinais” jie neužgi- 
mė — neužgimė jie nei olimpiniais 
meisteriais.

Vedamasis olimpiadoje pasi
genda ir “humanistinio elemen
to”. Tikrumoje olimpinio judėji
mo vadovybė skatina tai. Para- 
lyžuotųjų varžybos vežimėliuose, 
pravestos pagrindiniame L. A. sta
dione, liudija “humanistinio ele
mento” reikšmę olimpiadoje.

Varžybų laimėtojas vežimėly
je neprilygsta olimpiniam dešimt- 
kovės meisteriui. Šie atletai nė
ra lygūs savo fiziniu pajėgumu — 
vienodi jie tik stipriu ir neeili
niu charakteriu.

Pusė pasaulio žmonijos sekė 
televizijoje olimpiadą. Rungty
niavime ir laimėjime sporto mėgė
jas matė ne vien tik fizinę jėgą, 
bet ir ilgametį atleto užsimojimą 
pasiekti aukštumas. juozas Balsys

Lietuvių grupė laukia pravažiuojant Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II Toronte Nuotr. R. Pranaičio
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Raizgūs Mailerio...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

visiškai sutriuškinta ir Vokie
tija pamažėl pasidarė demo
kratine valstybe. Nacių pikta
dariai iki šiol jieškomi, teisia
mi ir baudžiami.

Leistina suabejoti, ar sąjun
gininkai būtų šokę rodytis kil
niadvasiais su vokiečiais tuo 
metu, kai aptiko Bergen-Belse- 
ną, Dachau, Auschvvitzą. O Mai- 
leris baugina skaitytoją ato
miniu baubu ir siūlo tiesti

draugišką ranką sovietams, ži
nodamas, kad, jo paties apskai
čiavimu, dar žūsta 27.000 poli
tinių kalinių Sovietijos kace- 
tuose. Dievaži, logikos čia ne 
kažin kiek.

Nežinia ar Mailerio straips
nį persispausdins Amerikos 
dienraščiai. Būtų gaila, nes 
paskutiniai jo skirsniai vei
kiau rodo rašytojo norą pasi- 
garsint, (panašiai kaip kad 
Billy Grahamo paistalai), negu 
jautrų įsigyvenimą į kenčian
čiųjų sovietų smurto viešpati
joj padėtį. A.Z.

Dalyvavome vyskupo šventimuose
Neužmirštama kelionė į vyskupo Pauliaus Baltakio šventimų iškilmes

L. BAZILIAUSKAS

Rugsėjo 14 d., kai daugumas 
lietuvių Toronte pasitiko Šv. 
Tėvą Joną-Paulių II, apie 100 
torontiečių, kartu su Bostono, 
Hartfordo bei apylinkių tūkstan
tine minia, dalyvavo kun. Pau
liaus Baltakio, OFM, šventimuo
se į vyskupus Portlando, Maine, 
katalikų katedroje.

Iškilmės prasidėjo 1 v.p.p. re
liginiu koncertu, kurį atliko 
Brocktono, Mass., Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 
Vyt. Eikino, katedros choras ir 
Toronto solistai — V. Verikaitis 
ir A. Simanavičius. Katedros 
choras giedojo atitinkamas Mi
šių dalis. Visi dalyviai skam
biai giedojo visiems įprastas 
lietuviškas giesmes.

Susodinus svečius į numaty
tas vietas ir lietuviams giedant 
“Pulkim ant kelių”, į katedrą 
įėjo šventimo apeigų procesija, 
kurioje dalyvavo apie 150 lietu
vių ir amerikiečių kunigų, 16 
vyskupų, 10 provincijolų ir vie
nuolynų viršininkų, ąfkiv^ Ch. 
Satatka, vysk. V. Brizgys, vysk. 
A. Deksnys, pronuncijus'tarkiv. 
Pio Laghi. Tarp vyskupų vienas 
iš. paskutinių įėjo kun. P. Balt
akis, matydamas tiek daug pa
žįstamų veidų, negalėjo paslėp
ti pasigėrėjimo ir džiaugsmo 
šypsenos.

Mišias atnašavo bei šventimų 
apeigas atliko pronuncijus ar- 
kiv. P. Laghi, asistuojamas Port
lando vyskupo Ed. O’Leary ir 
vysk. V. Brizgio.

Po Evangelijos, visiems daly
viams giedant “Veni, Creator 
Spiritus”, prasidėjo apeigos. 
Perskaičius Šv. Tėvo Jono-Pau- 
lius II raštą, kuriuo kun. Pau
lius Baltakis, OFM, yra skiria
mas vyskupu, dalyviai buvo pa

prašyti pareikšti savo pritari
mą plojimu. Lietuviai šią progą 
panaudojo sukelti naujam vys
kupui ilgas ovacijas.

Po trumpos maldos bei sukal
bėjus visų šventųjų litaniją, 
arkiv. P. Laghi ir kiti vyskupai 
dėjo rankas ant vysk. P. Baltakio 
galvos, melsdami Šv. Dvasios atė
jimo. Patepus galvą šventais 
aliejais, kun. P. Baltakiui buvo 
įteiktas vyskupiškas žiedas, ku
rį padovanojo vysk. V. Brizgys, 
mitra ir vyskupo lazda, kuri pri
klauso vysk. V. Brizgiui. Naujam 
vyskupui ganytojo lazdą paauko
jo Lietuvos vyčiai. Ji yra gami
nama iš medžio pagal lietuviš
kus motyvus. Šv. Komuniją pada
linus, vysk. P. Baltakis, pirmą 
kartą suteikė vyskupišką palai
minimą, eidamas visais švento
vės takais. Lietuviai vėl kėlė 
ovacijas bei reiškė savo džiaugs
mą plojimais.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
savo žodyje tikintiesiems išreiš
kė gilią padėką Šv. Tėvui, ku
ris patikėjo jam tokias pareigas, 
prašė maldos bei glaudaus bend
radarbiavimo, kad tas pareigas 
galėtų kuo geriausiai atlikti. 
Išskirtinai padėkojo Toronto 
grupei, nežiūrint, kad Šv. Tė
vas tuo metu lankėsi Toronte, 
nepabūgo tokios ilgos kelionės.

Kadangi svečių buvo daugiau 
negu pradžioje tikėtasi, vaišių 
rengėjai Kennebunkporte turė
jo persiorganizuoti ir išnuomo
ti didžiulę palapinę, kurioje 
pastatė stalus, kad visi 900 da
lyvių galėtų susėsti. Pavalgius 
vakarienę, prasidėjo daugelio 
organizacijų sveikinimai, kal
bos bei dovanų įteikimas. Pa
minėtinos organizacijos: atei
tininkai, skautai, Lietuvos vy
čiai, VLIKas, PLB ir Kanados 
lietuvių katalikų centras. Po

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

mokė. Yra lektoriavusi Montrea- 
lio McGill, Toronto ir Kalgario 
universitetuose ir keliose kole
gijose. Savo meno parodas pradė
jo rengti nuo 1976 m. Jos paveiks
lų turi Kalgario universitetas, 
valstybiniai Albertos rūmai ir 
daugelis didžiųjų bendrovių — 
“Fetrocanada”, “Royal Trust”, 
“Esso”, “Petromark” ir kt. Tai 
verta visų mūsų susidomėjimo 
lietuvė dailininkė. K. M.

žūklautoji; ir medžioto
jų Giedraičio klubo gegužinė 
rugsėjo 9 d. buvo gausi svečiais 
ir įvairi savo programa. Klubas 
turėjo nemažo pelno, ypač lote
rijos laimikių aukotojų dėka. Val
dyba yra dėkinga aukojusiems: P. 
D. Babinams, K. Gelžinienei, M. 
Juodžiui, S. Matukaitienei, A. Pet
kevičiui, A. Pintuliams, S. Senkui, 
V. Svilui, A. Šilinskiui ir Mr. X.

Valdyba

kalbų ir sugiedojus “Ilgiausių 
metų”, svečiai skirstėsi nakvy
nėms, nes buvo jau vėlus vaka
ras.

Sekanti diena buvo skirta lais
valaikiui, kuris buvo praleis
tas lankant pranciškonų vienuo
lyno sodybą bei įdomesnes apy
linkės vietas. Vakare vėl grupė 
svečių susirinko į vienuolyno sa
lę, kur visi buvo pavaišinti vie
toje pagautais vėžiais. Ir vėl vi
si skirstėsi nakvynei, nes sekan
čią dieną reikėjo anksti keltis 
ir ruoštis kelionei namo. Prabu- 
dę apie 6 v.r., sukrovėm daiktus 
į autobusus ir vėl keliavom į vie
nuolyną, kur 7.15 v.r. Toronto ke
liautojams vysk. P. Baltakis ir 
vysk. V. Brizgys atlaikė Mišias. 
Atsisveikinę iškeliavom na
mo, kuriuos pasiekėm po 14 va
landų.

Jeigu reikėtų sutraukti visos 
kelionės įspūdžius į vieną sa
kinį, tad daugumos nuomonė bu
vo ši: kad ir kaip varginanti ši 
ilga kelionė buvo, bet kiekvie
nas momentas buvo įspūdingas, 
malonus, dvasiškai praturtinan- 
tis.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Šaulių kuopos trisdešimtmetis
Pirmoji šaulių kuopa trem

tyje, įsteigta 1954 m. Toronte, 
paminėjo savo veiklos trisde
šimtmetį 1984 m. rugsėjo 29 ir 
30 d.d. Toronto Lietuvių na
muose ir Lietuvos kankinių 
šventovėje.

Iškilmė Lietuvių namuose 
buvo pradėta vėliavų įneši
mu, Kanados himnu ir įvadi
niu VI. Pūtvio šaulių kuopos 
primininko St. Jokūbaičio žo
džiu. Išsirikiavus scenoje de
vynių kuopų vėliavom, invoka- 
ciją skaitė kun. Eug. Jurgutis, 
OFM. Pagrindinę kalbą pasa
kė šaulių “Vilniaus” rinkti
nės Kanadoje pirm. J. Šiau- 
čiulis iš Montrealio. Jis gana 
detaliai apžvelgė šaulių veik
los pradžią išeivijoje ir pir
mosios kuopos Toronte įsteigi
mą. Jo kalbą papildė ilgokas 
LŠST garbės pirmininko V. 
Mantauto sveikinimas, prime
nantis netolimą praeitį ir da
barties uždavinius.

Sukaktuvinę VI. Pūtvio kuo
pą sveikino gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, estų 
ir latvių karo veteranų vardu 
— p. Tamre ir Kalninš, Kliv- 
lando šaulių kuopos vardu — 
L Muliolis, Montrealio — A. 
Mylė, Hamiltono — P. Kanopa, 
St. Catharines — A. Šetikas, 
Sudburio — J. Kručas, Toron
to “Baltijos” — J. Zavys.

Raštu sveikino viena iš stei
gėjų — Eug. Klupšienė, VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, LŠST 
pirm. K; Milkoyaitis ir kiti. 
Gauta sveikinimų net iš Aus
tralijos.

Už nuopelnus šaulių veiklai 
įteikti medaliai B. Savickui 
ir Vyt. Pečiuliui. Tai atliko 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzi
nas. Padėkos pažymėjimą gavo 
M. Petrulis kaip garbės šau
lys, vienas iš VI. Pūtvio kuo
pos steigėjų. Padėkos lapai 
už pasižymėjimą šaulių veiklo
je įteikti: V. Stočkui, T. Beno- 
tienei, A. Borkertui, I. Pečiu
lienei, A. Pajaujienei, K. Pa
jaujui, J. Šarapnickui.

Tarus padėkos žodį iškilmei 
pirmininkaujančiam St. Jokū
baičiui, oficialioji dalis baig
ta Lietuvos himnu ir vėliavų 
išnešimu.

AJ? GOMES
Real Estate& Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1 614 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus)
|^^lefona^53^2331^^am^^32-5893

MASKELL INSURANCE

All THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TORONTO MIESTAS 
Atmatų išvežimo tvarkaraštis 

1984 metų spalio 8, pirmadienį, 
Padėkos diena

1984 m. spalio 8, pirmadienį, atmatos nebus išvežamos. 
Reguliarus pirmadienio (spalio 8 d.) atmatų išvežimas bus 
atliktas spalio 9, antradienį.
Reguliarus antradienio (spalio 9 d.) atmatų išvežimas bus 
atliktas spalio 10, trečiadienį.
Spalio 10, trečiadienį nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį— spalio 17 d.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Birželio mėnesį buvo surinkta 328 tonos laikraščių, 
61 tonos stiklų ir 5 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių infor
macijų teirautis telefonu 947-7742.

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

. I M I SIS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A5

Sukakties ženklais papuoš
toje scenoje koncertinę pro
gramą atliko sol. S. Žiemely- 
tė, muz. J. Govėdas ir fleitis- 
tas T. Regina. Fleitos palyda 
labai tiko prie subtilių, lyriš
kų dainų, kaip pvz. “Tykiai, 
tykiai”, bet ten, kur įsijungė 
pianinas, fleita liko nustelb
ta, beveik negirdima.

Koncertas buvo baigtas Mai
ronio daina “Lietuva brangi” 
(muž. Naujalio), kurią publika 
sekė su dėmesiu. Šiaipjau gau
si publika koncerto metu bu
vo nerami — nuolat vaikštinė
jo paskiri asmenys, nešėsi bu
telius, plastikinius puodukus, 
apygarsiai šnekučiavosi, vis 
drumsdami koncertinę rimtį, 
trukdydami solistei ir klausy
tojams sekti koncertą. Tikriau
siai tuo stebėjosi estų ir lat
vių svečiai, įpratę prie draus- 
mingesnės laikysenos.

Po meninės programos visi 
vaišinosi puikiai paruošta va
kariene.

Antroji iškilmių dalis buvo 
atlikta rugsėjo 30 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje Missis- 
saugoje. Joje dalyvavo šauliai 
organizuotai su savo vėliavo
mis. Mišias atnašavo klebonas 
kun. J. Staškus ir kun. K. Kak
nevičius, o pamokslą pasakė 
naujai įšventintas dijakonas 
E. Putrimas, parapijos klebo
no vardu pasveikinęs dalyvau
jančius šaulius bei šaules. Li
turginius skaitymus atliko šau
lys V. Pečiulis, primindamas 
ir mirusius šaulius tikinčių
jų maldavimuose.

Solo giedojo sol. S. Žieme- 
lytė, vargonais palydima muz. 
J. Govėdo. Pamaldose dalyva
vo ne tik VI. Pūtvio kuopos 
šauliai, bet ir kitų kuopų at
stovai iš Kanados ir JAV-bių. D

Ottawa, Ontario
PADĖKA

Išsikeldama iš Otavos, turėjau 
malonią progą pabendrauti ir at
sisveikinti su Otavos bičiuliais 
man suruoštose išleistuvėse.

Nuoširdžiai dėkoju rengėjams 
— Danutei ir Juozui Daniams, Ire
nai ir Viktorui Priščepionkoms 
už jų rūpestingumą ir kruopštų 
darbą ruošiant šį pobūvį.

Labai miela buvo pabendrauti 
su jumis, tačiau pagalvojus, kad 
tai atsisveikinimas su Otavos lie
tuviška kolonija, su žmonėmis, 
kurie per ilgą metų eilę pasida
rė artimi ir savi, kartu ir liūdna, 
lyg dalį savęs būčiau palikusi 
Otavoje.

Nuoširdus ačiū už puikias dova
nas, kurios man visuoment primins 
jūsų visų nuoširdumą, draugišku
mą ir laiką, praleistą jūsų tarpe.

Ačiū Alei Paškevičienei ir Juo
zui Daniui už gražius atsisveiki
nimo žodžius.

Dėkoju visiems prisidėjusiems 
bei dalyvavusiems šiame pobūvy
je: P. Ancevičienei, S. B. Balse
vičiams, S. Bilėvičienei, A. J. Bui
vydams, D. J. Daniams, A. S. Da- 
naičiams, I. Gabaliui, A. K. Gu
džiūnams, dr. J. L. Gudauskams, 
dr. A. Jurkui, G. V. Kongeliams, 
S. G. Mitalams, A. J. Morkūnams, 
A. A. Paškevičiams, L. V. Plečkai- 
čiams, K. A. Poviloniams, I. V. Priš
čepionkoms, D. G. Procutoms, V. 
V. Radžiams, dr. M. Ramūnienei, 
A. Rimkienei, K. Satkevičiui, A. 
Šimanskienei, R. Šiūlytei, kun. 
dr. V. Skilandžiūnui, dr. A. Šid
lauskaitei, A. A. Tamošaičiams, 
A. Tamulevičiūtei, N. V. Trečio
kams, B. K. Vilčinskams.

Nuoširdus ačiū jums visiems —
Liuda Daunienė

AfA 
JONUI DEKSNIUI

mirus, 
žmonai ANICETAI ir visai šeimai gilią užuojautą 

reiškia-
O. J. Jacikai E. B. Moliai

F. Mačiulienė

AfA 
STASIUI JUKNEVIČIUI

mirus, 
jo žmoną KONSTANCIJĄ, dukras RITĄ ir GENĘ su šei
momis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Elena, Kazys Simaičiai

AfA
, VYTAUTUI JUŠKEVIČIUI

mirus,
žmoną HILIJĄ, sūnus — VIKTORĄ ir HENRIKĄ su 
šeimomis bei visus gimines giliai užjaučiame -

Stasys, Janina, Diana 
ir Edvardas Bubuliai

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
B * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienąs, langus,
■ duris, veidrodžius
j * atlieku pagrindinius namų remontus prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

PERKATE AR PARDUODATE NAIVIUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

BOSLEY
W. H. BOSLEY & CO. LTD. REALTOR

188Eglinton Ave. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416) 486-5777 445-9469

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-353]
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

TkD UFR INSURANCE&TjO JĮ. r j lt, real estate brokers 

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

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

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

iitsoitAiice * Namų — Gyvybė!
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario y
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Anapilio žinios

— Rugsėjo 30, sekmadienį, 11 
v.r. pamaldos buvo skirtos VI. Pūt- 
vio šaulių kuopai jos 30-čio pro
ga. Šauliai dalyvavo organizuo
tai su vėliavomis.

— Spalio 7, sekmadienį, 11 v.r., 
Padėkos savaitgalio proga Mišios 
bus atnašaujamos ir Wasagos Ge
rojo Ganytojo koplyčioje.

— Muz. St. Gailevičiaus, sulau
kusio 80 m. amžiaus, pagerbtuvės 
ir naujo koncertinio pianino su
tiktuvės — koncertas bus spalio 
28, sekmadienį, 4 v.p.p. Meninę 
programą atliks vyrų choras 
“Aras”, žymieji muzikai ir solis
tai.

— Dvasinio susikaupimo diena
— lapkričio 17, šeštadienį. Vado
vaus kun. G. Kijauskas, SJ. Kon
ferencijos prasidės rytą ir baig
sis vakare Mišiomis. Jų tema: “Gai
lestingojo Dievo artumoje”. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— Rudeninis kapinių lankymas
— lapkričio 4, sekmadienį, 2 v.p.p.

— Apie ligonius, reikalingus 
kunigų patarnavimo, prašoma pra
nešti klebonijai tel. 277-1270.

— Religinei šalpai paaukojo V. 
ir V. Baliūnai a.a. St. Juknevičiaus 
laidotuvių proga $20, a.a. O. Ba- 
liūnienės ketvirtųjų mirties meti
nių proga — $100.

— Lietuvių kapinėms paaukojo: 
$100 — J. Šeperys, O. Šarūnienė, 
A. Keliačius; $50: J.B. Tamulio- 
niai, P. Gulbinskas, V. Daugėla- 
vičienė; $40: A. Langas, O. Dobai- 
tienė; $20: E. Juknienė.

— Anapilio koncertinio pianino 
vajui paaukojo $50 J. ir S. Jagė- 
los.

— vyskupo P. Baltakio fondui 
iki šiol surinkta $536.

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $400: P. Ščepavičius; $100: 
St. Jokūbauskas; $50: V. Daugėla- 
vičienė.

— Mišios spalio 7, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Agnietę Arštikai- 
tienę, 11 v.r. Vilniaus krašto lie
tuvių intencija ir už Nijolės svei
katą, Wasagoje 11 v.r. — už Augai- 
čių ir Kausteklių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas spalio 7 d., 9.45 v.r., 

laikys kun. P. Dilys. Tą pačią die
ną jis laikys pamaldas lietuviams 
evangelikams Lietuvių dienų pro
ga 2 v.p.p. Hamiltone, Faith Lu
theran Church (1907 King St. E.). 
Dalyvaus Toronto liet. ev. parapi
jos choras. Kviečiami! dalyvauti. 
Tel. Hamiltone: (416) 545-2266.

— Rugsėjo 30 d. pakrikštyta Vik
torija Ann Delkus, Pauliaus ir Flo
rence iš Lemme Delkų dukrelė.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 10 d., 7.30 v.v.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje rug

sėjo 27 d. buvo patvirtinti 3 nauji 
nariai: Vida Duliūnienė, Stasys 
Dargis ir Aldona Kolovski. Paskir
tos aukos: “Gintarui” $325, Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungai $900
— parengimų išlaidoms padengti. 
Patvirtintas LN visuomeninės 
veiklos komiteto planas 1984 m. 
ir apsvarstyti statybos komiteto 
planai.

— Sudegus Vasario 16 gimnazi
jos bibliotekai, iš LN bibliotekos 
bus atrinkta knygų siunta. Trūks
ta istorijos vadovėlių. LN mielai 
juos persiųstų gimnazijai, jei at
sirastų asmenų, norinčių tokius 
vadovėlius padovanoti.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto iniciatyva Mindaugo me
nėje rugsėjo 30 d. koncertavo Vi
das Bakas, akompanuojamas Jono 
Govėdo. Dalyvavo apie 300 klausy
tojų.

— Lankėsi ir svečių knygoje 
pasirašė: A. Činikienė iš Los An
geles, K. M. Šimkus iš Montrea- 
lio, A. Krulikienė iš St. Peters- 
burgo, S. Beržinskas iš JAV, M. 
Bagdonavičienė iš Anglijos, J. 
Venskus iš Vankuverio, N. Navic
kienė, G. ir V. Drešeriai iš Flori
dos, A. Dumčius iš Owen Sound, 
A. ir V. Ulbinai iš Floridos, F. 
Beniush iš Albertos, J. ir E. Bub
nys iš Hamiltono, S. Kaziūnas iš 
Albertos, J. ir A. Belazarai iš 
Windsoro, L. ir O. Seleniai iš Mi
čigano.

A.a. Bronius Vilimas, 67 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 30 d. Lai
dotuvės — spalio 3, trečiadie
nį, iš Prisikėlimo šventovės.

A.a. Stasio Juknevičiaus at
minimui vietoje gėlių paauko
jo “Tėviškės žiburiams”: M. ir 
A. Elijošiai, sūnūs — Remigi
jus, Virgilijus ir Jonas, duk
ros Irena ir Danutė su šeimo
mis — $50; Birutė Kazlauskai
tė ir Jonas Kazlauskas — $20; 
G. ir R. Gaižučiai — $10.

A.a. Eugenijaus Starkučio 
vienerių metų mirties prisi
minimui jo mama K. Starkutie- 
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A.a. Jono Deksnio atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $25: Toronto Lietu
vių namų dainos vienetas, Mi
chalina ir Stasvs Aleksos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudo
se iš anksto susitarus. Penkta
dienio vakare 7 v. šventovėje — 
Šv. valanda prie išstatyto Šven
čiausio ir Mišios. Pirmais mėne
sio šeštadieniais, 5 v.p.p., laiko
mos Mišios pensininkų namuose.

— Gyvojo Rožinio Mišios — šį 
šeštadienį, 11 v.r., ir susirinki
mas, kuriame kalbės prel. J. Ta- 
darauskas.

— Šv. Pranciškaus Asyžiečio die
ną, spalio 4, 7 v.v., iškilmingos 
Mišios ir trečiojo ordino narių 
susirinkimas Parodų salėje.

— Spalio mėnesį Prisikėlimo 
šventovėje kalbamas Rožinis kas
dien prieš 8 v. Mišias, o sekma
dieniais — prieš 8.30 v.r. ir prieš
11.30 v. Mišias.

— Bilietai į vysk. P. A. Baltakio 
sutiktuves Toronte, kurios įvyks 
spalio 21 d., 6 v.v. “Royal York” 
viešbutyje, sekmadieniais gauna
mi po Mišių salėje, šiokiadieniais
— klebonijos raštinėje.

— Ruošiasi tuoktis: Edvardas 
J. Ignatavičius su Joana P. Racy- 
te. Susituokė: Dalia Melnykaitė su 
Gus Rocca.

— Rugsėjo 26 d. palaidotas a.a. 
Stasys Juknevičius, 73 m. amžiaus, 
rugsėjo 27 d. — a.a. Vitoldas Juš
kevičius, 63 m. amžiaus.

— Parapijai aukojo: L.G. Matu
kai $500, W. Mastis $200, Č.B. Jo
niai $150, V. Kecorienė $140; po 
$100: N. Preibienė, J.O. Gustai- 
niai, A.V. Lukai, K.P. Šukevičiai, 
S. Tumosienė, P. Gaidelis; religi
nei šalpai — O. Dobaitienė $50.

— Mišios spalio 7, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Vaclovą Lastaus- 
ką, 9.30 v. — už a.a. Jokūbą ir Elz
bietą Šimkus, 10.15 v.r. — už a.a. 
Emiliją Vainiuvienę, 11.30 v.r. — 
už gyvybių apsaugą, už parapijie
čius, 7 v.v. — už a.a. Aušrą Sapi- 
jonytę.

Dail. Reginos Žiūraitienės 
paveikslų parodos atidarymas 
įvyko rugsėjo 28 d. “The Old 
Bronte Post Office Gallery” 
Oakvillės mieste. Paroda veiks 
iki spalio 14 d. Joje išstatyti 
24 įvairių nuotaikų ir spalvų 
gamtovaizdžiai. Kainos — nuo 
$190 iki $425. Atidaryme daly
vavo gausus būrys lietuvių iš 
Toronto, Hamiltono, St. Catha
rines ir kitų vietovių. Daili
ninkės kūryba domisi ne tik 
lietuviai, bet ir vietos gyven
tojai kitataučiai, kuriems arti
ma jos vaizduojama aplinkos 
gamta.

Daugiakultūrio meno semi
narus rengia Ontario kultū
ros ministerija ir Harbour
front vadovybė nuo rugsėjo 10 
iki gruodžio 3 d. pirmadieniais 
7 v.v. Norintieji pasitobulin
ti įvairaus meno, visuomeni
nės veiklos bei vadovavimo 
srityse gali rinktis visus 12 
seminarų už $100 arba jų dalį 
už $40. Paskiro seminaro kaina
— $15. Adresas: Harbour
front’s York Quay Centre, 235 
Queen’s Quay West, Toronto, 
Ont. Tel. 364-5665.

Rašytojo J. Kralikausko kny
ga “Ąžuolai piliakalnyje” jau 
išleista ir gaunama spaudos 
kioskuose bei “Tėviškės žibu
rių” administracijoje. Kaina—. 
$6.00. Užsisakantieji paštu pra
šomi pridėti $1.00 pašto išlai
doms. Minėtos knygos leidėjų 
komitetas posėdžiavo Anapily
je rugsėjo 27 d. ir nutarė reng
ti šio leidinio sutiktuves š. m. 
lapkričio 4, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių parapijos salė
je, po kapinių lankymo, 4.15 
v.p.p. Programa bus paskelbta 
vėliau.

Tarptikybinė organizacija 
“Interreligious Task Force”, 
kurioje dalyvauja ir lietuviai, 
rengia plataus masto koncer
tą lapkričio 23, penktadienį, 
Thompson Hali. Jau pradeda
mi platinti bilietai ir informa
ciniai lapeliai. Bilietai bus 
platinami ir Kanados lietu
vių dienose Hamiltone.

A.a. Juozo Kauliaus atmini
mui Marija Skučienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $10.

Jono Gutausko poezijos rinki
nys “Tik vienas šuolis” jau at
spausdintas. Jame yra 74 trum
pi, skambūs ir turiningi eilė
raščiai. Įvadą parašė Marija 
Stankus-Saulaitė. Leidinį re
dagavo bei spaudai paruošė 
poetė Ona Mikailaitė. Virše
lis ir iliustracijos — dailinin
kės Mercedes. Leidinys gauna
mas pas platintojus ir “Tėviš
kės žiburių” administracijoje. 
Kaina — $4.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

spaudos VAKARĄ
savaitraščiui “Nepriklausoma Lietuva” paremti

didžiojoje Toronto 
Lietuvių namų 
salėje 
š. m. spalio 13, 
šeštadienį, 6 v.v.

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto
40 metų veiklos sukakties

MINĖJIMAS
1. PAMALDOS už žuvusius laisvės kovotojus ir VLIKo narius -

a. 10.00 v.r. Išganytojo parapijos šventovėje, b. 10.15 v.r. Prisikėlimo parapijos šventovėje.
2. AKADEMINĖ VALANDA - 3 v.p.p. Toronto Lietuvių namų Mindaugo salėje.
PASKAITOS: A. Rinkūnas - "Istorinė VLIKo apžvalga" ir VLIKo pirm. dr. K. Bobelis - "Lietuvos lais
vinimo reikalai”. Po paskaitų publikos klausimai bei sugestijos, kavutė ir asmeniški pasikalbėjimai. 
Maloniai kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti. KLB Toronto apylinkės valdyba

1984 metųspalio 20, šeštadienį, 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

(1573 Bloor st. West) rengiamas

(III
Lietuviškų dainų pynę atliks mišrus olandų Amsterdamo oktetas 

Vadovas - muz. Paul Deboer

• Veiks baras ir šiltas bufetas
• Bus turtinga loterija
• Šokiams gros 4 asmenų orkestras

Įėjimas - $6 asmeniui, 
pensininkams ir studentams - $5 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Salė atidaroma 6 valandą vakaro, 
koncerto pradžia 7 v.v.

Bilietus platina V. Kulnys (tel. 769-1266).
Iš anksto užsakant stalus, duodama 
nuolaida.

Rengia LN vyrų būrelis

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

J. E. vyskupo Pauliaus Baltakio

SUTIKTUVĖSE
Toronte š.m. spalio 21, sekmadienį.
Sx<. AAi Šios — Prisikėlimo parapijos šventovėje 

11.30 v. ryto

Sutikimo vaišės - "RoyalYork"viešbutyje, 
Canadian salėje, 5 v.p.p.

PROGRAMOJE:
Sveikinimai, meninė dalis, J. E. vyskupo P. Baltakio žodis.

Bilietai į vaišes gaunami Prisikėlimo parapijos raštinėje ir kiekvieną 
sekmadienį po visų šv. Mišių parapijos salėje. 

Bilietų kaina — $25.00 asmeniui

Prisikėlimo parapijos taryba

Dr. Angelė Kazlauskienė 
Sheridan kolegijoje baigė vi
daus dekoravimo kursą, gavo 
diplomą, sidabro medalį ir 
akademinę premiją.

Patikslinimas. “TŽ” 39 nr. 
išspausdinta recenzija knygos 
apie dail. Telesforą Valių. Ten 
sakoma, kad įvadą parašė Paul 
Duval, o pratarmę — Romas 
Viesulas. Prašoma patikslinti, 
kad dail. R. Viesulas yra ne 
tik pratarmės, bet ir viso kito 
teksto bei knygos autorius. Tai 
matyti ir iš pridėtos leidinio 
metrikos.

Anapilio knygyne
Gautos naujos knygos: A. Mackaus 
“Augintinių žemė”, $19.50; E. Cin
zo romanas “Šventojo Petro šuny
nas", $13.00; A. Baranausko roma
nas “Piliakalnio šešėlyje”, $10.50; 
J. Kralikausko “Ąžuolai piliakalny
je” (devynių istorinių romanų gel
menys ir problemos), $6.00; J. Gu
tausko “Tik vienas šuolis”, eilė
raščiai, $4.00.

Programoje:
sol. G. Čapkauskienė, 
sol. R. Strimaitis, 
akomp. J. Govėdas. . 
Šokiams gros "Les a. The 
Music Masters” orkestras. 
Šilta vakarienė, gėrimai 
ir loterija.

Viena “TŽ” skaitytoja, paste
bėjusi žinutę apie lenkų pla
katą, minintį Vilnių, pranešė, 
kad paskelbtasis įrašas nėra 
tikslus. Įraše buvęs minimas 
ne Vilniaus nuėstas, o Onta
rio Wilno parapija: “Wilno — 
seniausia parapija”. Tai Len
kijos Kašubų parapija Ontario 
provincijoje. Albertos provin
cijoje yra miestelis Vilna prie 
Edmontono. Jis yra įsteigtas 
1919 m. ateivių ukrainiečių ir 
pavadintas Galicijoje esamo 
miestelio vardu.

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses).

Įėjimas — 6.00, 
pensininkams — $5.00. 
Bilietai gaunami pas J. V. Šimkų 
231-9425 arba pas S. Varanką 
534-9127 ir L. namuose sekmadie
nių popietėse bei prie įėjimo. Norin
tieji gali rezervuoti salus.

Rengėjai

rengiamas 
1984 m. spalio 14, 
sekmadienį, 
sekančia tvarka:

r

Mylimos motinos a.a. Barbo- 
ros-Marijos Štendelienės atmi
nimui Ona Juodikienė paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20.

Kanados lietuvių medikų 
draugijos valdyba buvo išrink
ta visuotiniame susirinkime 
dvejiem metam 1984 m. birže
lio mėnesį šios sudėties: pirm, 
dr. Mikas Valadka, sekr. dr. 
Rimantas Karka, ižd. dr. An
tanas Kiškis. Ši valdyba suren
gė gegužinę savo nariams ir 
kitiems kolegoms gydytojams, 
siekdama palaikyti artimes
nius ryšius tarp lietuvių gy
dytojų. Ji skatina Kanados lie
tuvius gydytojus dalyvauti 
Amerikos lietuvių gydytojų 
konferencijose bei seminaruo
se, kuriuose dalyviai supažin
dinami su naujausiais medici
nos laimėjimais. Sekantis JAV 
lietuvių gydytojų suvažiavi
mas įvyks Klivlande 1985 m. 
rugsėjo mėnesį.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

M MONTREAL
Tradicinis Cote dės Neiges ka

pinių lankymas buvo rugsėjo 23 d. 
Pamaldoms vadovavo Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. St. 
Šileika.

A V, parapijos salėje yra dedami 
aliumininiai langai.

Gražina ir Vladas Drešeriai, gy
veną Floridoje, aplankė savo sū
naus Petro šeimą ir kitus bičiu
lius.

A.a. Marija Vilčinskaitė-Siiic- 
kienė, 78 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 14 d. Palaidota iš AV šven
tovės rugsėjo 17 d. Cote dės Nei
ges kapinėse. Liūdi dvi dukros ir 
du sūnūs su šeimomis. B.S.

Veteranų žiemos stovykla ren
giama tuose pačiuose kalnuose, 
kur būdavo rengiamos studentų 
stovyklos prieš 10-15 metų. Visi, 
kurie prisimena malonias ano me
to slidinėjimo dienas, kviečiami 
dalyvauti šioje stovykloje š. m.

Greitasirtikslusjpatarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545 

Res.:. 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. ,

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

V THIAf* MONTREALIO LIETUVIųH
ntTT^wasEs] UNIJA______ I

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

MOKA UŽ: E DUODA
, Certifikatus: min. $1,000.00 PASKOLAS:

1 metų ...................... 11.75% ■i

Terminuotus indėlius: Nekilnojamo
1 metų ...................... 11.25% turto,
180-364d. .............. 10.50% asmenines ir
120-179 d................ 10.25% prekybines.
30-119 d................ 9.75% Paskolos

Trumpalaikius indėlius mirties
už $20,000 ar daugiau atveju

Taupomosios sąskaitos: draudžiamos
specialios................. 8.25% iki $10,000
su drauda ................. 8 % M

Čekių sąskaitos: .............. 5 % ■i

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

Pajieškojimas
Jieškomas Pranas Šeikys, gimęs 

1910 m. Žinantieji apie jį prašomi 
pranešti J. Gudui, 3279 Homark 
Dr., Mississauga, Ont., L4Y 2K5. 
Jieško duktė.

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė su saulės kambariu antrame 
aukšte Toronte. Telefonas 762-9613.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių ir 
virtuvės butas su atskira prausyk
la High Park rajone tel. 536-8583 
Toronte.

PARDUODAMI gražūs moteriški 
tautiniai drabužiai 12-14 dydžio. 
Teirautis po 6 v.v. 769-4319 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele- 
fond 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.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į 
“Petals Florist” tel. 769-5009. Adre
sas: 710 Annette St., Toronto, Ont., 
vienas blokas į rytus nuo Jane St. 
Pristatymas į ligonines, laidotuvių 
namus ir t.t. Savininkė yra prityrusi 
vestuvinių gėlių tvarkymo srityje.

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. 

gruodžio 28 — sausio 1 d.d. “Au- 
berge St. Donat” (buvusiame “La 
Reserve” viešbutyje) St. Donat 
miestelyje, Kvebeko provincijo
je. Kaina asmeniui — $249.00. Jon 
įeina 4 dienų slidinėjimas, pus
ryčiai, vakarienė, Naujų metų bu
fetas bei sutikimo balius, šokiai, 
programa kas vakarą ir dieninė 
vaikų priežiūra. Kambarys — 
dviem asmenim. Kiekviename 
kambaryje yra dvi didelės lovos. 
Tėvai su dviem mažamečiais vai
kais gali lengvai sutilpti. Vaikai 
iki 6 metų amžiaus priimami ne
mokamai, nuo 6 iki 12 metų moka 
pusę kainos. Kviečiame visus ve
teranus dalyvauti ir siųsti regist
racijos mokestį $49.00 šiuo adre
su: Rytis Bulota (7 Hillcrest, Cha- 
teauguay, Que. J6J 3P6, tel. 514 - 
692-4408) arba Vytas Kudžma (2850 
Cedarwood Dr., Apt. 212, Ottawa, 
Ont. K1V 8Y4, tel. 613 - 523-8274).

Inf.

ŠV. JONO LIETUVIŲ KAPI
NĖM reikalingas vyras kasti 
duobėms. Geras atlyginimas. 
Teirautis pas Praną Ališauską 
tel. 273-3796.

Šv. Jono lietuvių 
kapinių komisija

“VILNIUS MANOR” apartamen
tuose išnuomojamas vieno miega
mojo butas už $469.50 mėnesiui. 
Skambinti nuo 9-5 v.p.p. tel. 762- 
1777 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.

TURIU LIETUVOS DIDMIESTYJE 
naują dviejų aukštų mūrinį namą, 
įrengtą su visais patogumais. Ga
lėčiau pervesti kaip palikimą asme
niui, gyvenančiam Lietuvoje. Taip 
pat galėčiau keisti esantį namą 
Lietuvoje į turimą namą Kanadoje 
arba JAV-se. Dar galėčiau pasiū
lyti įsigyti pinigų arba vertingų 
daiktų savo giminėms, gyvenan
tiems Lietuvoje. Rašyti “Tėviškės 
žiburių” adresu, ant voko pažymint 
“Ateiviui”

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.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ pastate “Rambynas” dar 
yra laisvų vieno miegamojo butų 
po $340-350, įskaitant šildymą ir 
elektrą. Adresas: 1880 Main Street, 
West, Hamilton, Ont. L8S 4P8. Tel. 
1 - 416 - 526-8281.

EUROPEAN 
CATERING

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

v


