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Olandų pamoka
Trijuose Šiaurės Amerikos miestuose, būtent Čika

goje, Detroite ir Toronte, koncertavo olandų dainos vie
netas, pasivadinęs “Daina”. Tai aštuonių jaunų žmonių 
grupė, pasiryžusi įžengti lietuvių kultūros pasaulin, at
rasti jo dainų lobius ir atskleisti vakariečiams. Tai jau
nų žmonių entuziazmo žygis į jiems svetimą, egzotišką 
pasaulį, ir dėl to viliojantį. Kiek teko patirti iš pačių mi
nėtos “Dainos” narių, tas naujasis pasaulis jiems yra įdo
mus, yapč tas, kuriame aidi senovės Lietuva savo raudo
mis, sutartinėmis, savo primityvumu. Reikia pripažinti, 
kad tas žygis olandų grupei iki šiol gana gerai pavyko. 
Ji rado įdomių dalykų, išmoko gana švariai tarti lietu
viškus žodžius, pagavo tradicines lietuvių melodijas, 
netgi dainų nuotaikas, ir sugebėjo perduoti jas plačiai 
auditorijai Olandijoje, Amerikoje ir kitur. Tai turbūt 
pirma tokia grupė istorijoje, dargi paskatinta žydų kil
mės lietuvio žurnalisto Olandijoje, būtent, I. Kaplano, 
kuris matyt, ir pats yra išaugęs lietuviškoje aplinkoje 
bei kultūroje. Kad lietuviai dainuoja įvairių tautų dai
nas, nieko nuostabaus: gyvendami tarp daugelio tauty
bių, jie greit išmoksta ir jų dainas, bet kad kitataučiai 
dainuotų lietuviškai, tai .naujas dalykas, stebinantis pa
čius lietuvius.

ESAME girdėję, kad Šveicarijoje yra nelietuvių 
tautinių šokių grupė, vadovaujama p. Stasiulie- 
nės, kuri atlieka tautinius lietuvių šokius įvairio
mis progomis. Bet lietuviškas šokis kitataučiui yra leng

vesnis dalykas — užtenka išmokti judesius, lietuvių kal
ba šiuo atveju nebūtina. Dalykai labai pasunkėja, kai 
reikia dainuoti lietuviškai. Tai matėme pvz. “Dux Mag
nus” ir “Lituani” operose, kuriose dainavo kitataučiai 
solistai. Jie sunkiai rungėsi su svetima lietuvių kalba, 
nepajėgdami jos pakankamai apvaldyti. Minėtame olan
dų vienete ta kliūtis nebuvo jaučiama, išskyrus vieną 
kitą kirčio vietą. Lietuvių kalbos tarena buvo palyginti 
gana gera. Ne vienas lietuvis, girdėjęs jų koncertą, pa
reiškė: net mūsų jaunimas galėtų iš jų pasimokyti. Juk 
dažnai girdime lietuvių jaunimą viešai skaitantį, kal
bantį, dainuojantį lietuviškai. Retas kuris kalba ar įkai
to lietuviškai be vadinamojo akcento. Daugumos ju kal
ba yra labai sudarkyta ir tarenos, ir vartosenos at«r Jfehi.r 
Žinoma, daug lemia gyvenamojo krašto kalbos įtaka, ta
čiau prie jaunimo kalbos darkymo prisideda ir vyresnio
ji karta, kurios lietuvių kalba dažnu atveju tapo džiung
lėmis. Sutinki tokį tautietį ir nežinai kuria kalba jis šne
ka — lietuviškai, angliškai, slaviškai... Pusė jo žodyno 
angliška ar kitokia, kita pusė — lietuviška, tačiau irgi 
labai netaisyklinga ...

BET GRĮŽKIME prie minėtų olandų. Ko gali pasi
mokyti iš jų mūsų jaunimas? Jis gali pasimokyti 
dviejų dalykų, būtent entuziazmo ir lietuvių kul
tūros branginimo. Girdime dažnus nusiskundimus: jau

nimas nenori mokytis lietuvių kalbos. Kitaip tariant, 
jam trūksta entuziazmo lietuvių kalbai. O tai didelė kliū
tis. Ko žmogus nenori, tai ir neišmoksta. Įkvėpti jauni
mui entuziazmą lietuvių kalbai yra psichologinis menas. 
Kai kuriose šeimose jis lengvai randamas, bet daugely
je jų tokio meno nėra. Jauną žmogų dalykas turi vilioti, 
traukti. Jam reikia vidinės motyvacijos. Olandų atvejis 
yra vienas tokių motyvacijos gairių: jeigu olandai moko
si lietuvių kalbos, tai lietuviai turėtų mokytis juo labiau. 
Juk ar ne gėda bus lietuviui jaunuoliui, nemokančiam lie
tuviškai, sutikti kitatautį, mokantį lietuviškai? Olandų 
entuziazmas lietuvių kalbai turėtų užkrėsti ir mūsų jau
nimą. Antra, tas entuziazmas turėtų vesti ir į didesnį lie
tuvių kultūros branginimą. Minėtoji olandų grupė pa
matė, kad lietuviai turi labai vertingą kultūrinį lobį, 
būtent dainas. Ir mūsų jaunimas turėtų labiau susido
mėti ta sritimi, uoliau dalyvauti ne tik tautinių šokių gru
pėse, bet ir choruose. Tautinių šokių grupės kol kas ne
stokoja narių, bet jų labai pasigenda chorai, kur reika
lingas bent minimalinis lietuvių kalbos mokėjimas. Olan
dų pamoka tepadrąsina mūsų jaunimą stipriau žengti ta 
linkme.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Pasakiški atlyginimai
Ministerio pirm. B. Mulronio 

konservatorių vyriausybė pa
skelbė kai kurių didžiųjų val
džios bendrovių vadovų gauna
mus metinius atlyginimus, ku
riuos P. Trudeau valdymo me
tais kruopščiai slėpė liberalai. 
Daugelis jų gauna pasakiškus 
atlyginimus, nesuderinamus 
su valdine tarnyba. Labiau
siai pagarsėjo mokesčių mokė
tojų lėšomis ir valdžios pasi
skolintais pinigais įsteigta naf
tos bendrovė “Petro-Canada”. 
Jos pirm. B. Hopperis yra aukš
čiausiai apmokamas valdžios 
tarnautojas. Jo uždarbis yra 
net tris kartus didesnis už Ka
nados ministerio pirmininko. 
Metinė B. Hopperio alga yra 
tarp $114.000 ir $135.000, bet 
ją papildo $300.000 priedas. 
Tokį pat priedą gauna ir “Pet
ro-Canada” prez. E. Lakusta, 
turintis metinę algą tarp $97.- 
090 ir $114.260. Tad ir jis pa

siekia ar net peržengia $400.- 
000. Valdinės bendrovės “Ca
nada Development Investment 
Corp.” prezidento J. Bellio pa
grindinė alga yra tarp $135.000 
ir $160.000, tačiau ir jam pri
klauso $100.000 priedas, kurio 
nemaža dalis gaunama iš mil- 
žininškus nuostolius Kanados 
iždui atnešusių “Candair” ir 
“De Havilland” lėktuvų gamyk
lų. CNR geležinkelio bendro
vės prez. J. H. LeClairui mo
kama alga tarp $210.000 ir 
$240.000, prie jos pridedant 
$5.000 metinėms išlaidoms ir 
po $250 už posėdžiuose pra
leidžiamas dienas. Orinio su
sisiekimo bendrovės “Air Ca
nada” pirm. C. Taylorui ir prez. 
P. Jeanniotui mokamos algos 
tarp $185.000 ir $210.000. Ne
nuskriaustas yra ir Kanados 
pašto bendrovės vadovas M. 
Warrenas, gaunantis algą tarp

(Nukelta į 8-tę psl.)

Lietuvių pensininkų namų Hamiltone “Rambynas” atidarymo iškilmėje 1984 m. spalio 21 d. Iš kairės: statybos 
komiteto pirmininkė L. SKRIPKUTĖ, Kanados darbo ministeriui McKnight atstovavęs parlamento narys P. 
PETERSON (įteikia Kanados vėliavų), CMHC bendrovės atstovė D. TAYLOR Nuotr. J. Miltenio

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Suomijai nepriklausomybė, Lietuvai - okupacija
Kodėl Suomija liko nepriklausoma, o kitos Ryty Europos valstybės pajungtos Maskvai?
Sukako 40 metų, kai buvo pa

sirašyta Suomijos ir Sov. Są
jungos paliaubų sukaktis. Ma
ža ir karą pralaimėjusi Suomi
jos valstybė negalėjo išsiderė
ti sau palankių sąlygų. Vis dėl
to tai nebuvo besąlyginės kapi
tuliacijos aktas, kokį turėjo 
pasirašyti nugalėtoji Vokieti
ja, kurią Suomija rėmė kare 
prieš Sov. Sąjungą. Paliaubų 
sutartis užtikrino Suomijai 
svarbiausią dalyką — jos vals
tybinę nepriklausomybę. Jo
kia kita Rytų Europos šalis 
tuo pasigirti negali.

Kodėl? Kodėl iš visų po II D. 
karo nuo Maskvos priklauso
mų Rytų Europos valstybių 
tik viena Suomija sugebėjo 
išsaugoti savo, tegu ir labai 
aprėžtą, bet vis dėlto tikrą ne
priklausomybę, kurios jau 40 
metų neturi nė viena kita šios 

) pasaulio dalies valstybė, visiš
kai nekalbant apie tris Balti
jos valstybes, kurios buvo tie
siog prijungtos prie Sov. Są
jungos?

Černenkos atsakymas
Černenka, pasikeisdamas su

kakties proga sveikinimais su 
Suomijos respublikos prezi
dentu Koivistu, į tą klausimą 
atsakė, kaip dera tikram Leni
no mokiniui, kad tokia buvo 
didžiojo Lenino valia. Černen
ka rašė suomiams: “Brangūs 
draugai ir kaimynai! Prieš 40 
metų, 1944 metais rugsėjo die
nomis, buvo pasirašyta paliau
bų sutartis su Suomija. Mūsų 
šalių tautos įžengė į taikos ir 
geros kaimynystės kelią, į tą 
kelią, už kurį nuosekliai sto
jo sovietinė vyriausybė, pra
dedant Lenino dekretu apie 
Suomijos valstybinės nepri
klausomybės pripažinimą”.

Išeitų taip: Leninas buvo 
pripažinęs Suomijos nepri
klausomybę po I D. karo, tai 
ir Stalinas po II D. karo į ją ne
besikėsino, nors ir neatsisa
kydamas nugalėtojo teisių pa
diktuoti nugalėtiesiems savo 
sąlygas. Bet jeigu čia būtų lė
musi tiktai Maskvos meilė ir 
ištikimybė Leninui, tai kodėl 
kitos valstybės, kurių nepri
klausomybę tas pats Leninas 
pripažino, atisdūrė iš esmės 
blogesnėje padėtyje negu Suo
mija? Negi kitoms valstybėms 
Lenino duotas pripažinimas 
būtų buvęs menkesnis?

Lietuvos atvejis
Paimkime kad ir Lietuvos 

atvejį. Kai 1920 m. pavasarį į 
Maskvą atvyko Lietuvos dele
gacija tartis dėl taikos sutar
ties. jai buvo įteiktas toks Leni
no ranka rašytas sveikinimas:

“Remdamiesi Rusijos fede
racinės socialistinės tarybinės 
respublikos paskelbtąja tau
tų teise laisvai apsispręsti, 
leidžiant joms net visiškai at
siskirti nuo valstybės, kurios 
sudėtyje jos yra, Rusija be jo
kių užpakalinių ųįjpčių pripa
žįsta Lietuvos valstybės sava
rankiškumą ir nepriklausomy
bę su visomis iš tokio pripaži
nimo einančiomis teisinėmis 
pasekmėmis ir gera valia atsi
sako nuo visų Rusijos suvere
numo teisių į lietuvių tautą 
ir jos teritoriją”.

Šie Lenino žodžiai sudarė 
derybų pagrindą ir buvo įrašy
ti į Lietuvos taikos sutartį 
pirmuoju punktu. Čia nėra jo
kių abejonių: Leninas pripa
žino ne tik Suomijos, bet ir 
Lietuvos, ir kitų Rytų Europos 
valstybių nepriklausomybę. 
Jeigu čia lemiantis dalykas 
būtų Maskvos meilė ir ištiki
mybė Leninui, tai ne tik Suo
mija, bet ir kitos Rytų Euro
pos valstybės šiandien turėtų 
būti tokios nepriklausomos 
valstybės, kaip Šuomija. Bet 
jos nėra. Ir joms toli iki to.

Tai kur čia šuo pakastas? Pa
aiškinimas gana nesudėtin
gas: Suomija išliko nepriklau
soma valstybė, nes jos dar “ne
išlaisvino” sovietinė kariuo
menė, kaip kitas Rytų Europos 
šalis. Ir ji išliks nepriklauso
ma, kol jos žemės nemindo sve
timi atėjūnai. O ten, kur įžen
gė Maskvos kariuomenė, su
diev nepriklausomybei, nors 
ją būtų pripažinęs ir pats Le
ninas. Lmb.

Kitokia padėtis Lietuvoje
Suomijai pavyko atsilaikyti 

prieš įsiveržusias sovietines 
pajėgas ir tuo būdu išsaugoti 
savo nepriklausomybę. Ano 
meto Lietuvos vyriausybės 
sprendimu, krašto karinės pa
jėgos nesiryžo imtis ginklo 
prieš daug stipresnį priešą. 
Sovietinė kariuomenė, laisvai 
įžengusi į Lietuvą, ją okupavo, 
pavergė ir prijungė prie Sov. 
Sąjungos. Negana to — jau 40 
metų (nuo antrosios okupaci
jos) ji laiko kraštą priespau
doje, nuolat persekioja reli
ginius bei tautinius veikėjus. 
Tai rodo daugybė faktų, kurių 
tik maža dalis pasiekia lais
vąjį pasaulį.

Dambrausko atvejis
Bene naujausias persekio

jimo faktas yra Liudo Damb
rausko atvejis. Šis 63 m. am
žiaus tautietis termoizoliaci- 
jos instituto vedėjas, yra 
sekamas bei tardomas sau
gumiečių. Vilniuje ir jo žmo

nos bute Kaune padaryta kra
ta š. m. kovo 20 d. Tą dieną jis 
vyko į darbą, buvo sustabdy
tas saugumiečio pik. Liniaus- 
ko ir grąžintas į jo butą, kur 
laukė kiti keturi saugumiečiai. 
Jie pareikalavo atiduoti visą 
turimą antisovietinę literatū
rą, bet L. Dambrauskas pareiš
kė jos neturįs. Prasidėjo kra
ta, kuri truko 6 valandas, bet 
jokios antisovietinės literatū
ros nerado. Prisikabino prie 
jo rankraščio-atsiminimų apie 
praleistą laiką Stalino kalėji
muose bei lageriuose. Saugu
miečiai atėmė ne tik rankraš
tį, bet ir rašomąją mašinėlę. 
Jos savininkui L. Dambraus
kui buvo paskirtas namų areš
tas ir pradėtas kasdieninis 
tardymas bei terorizavimas. 
Kai L. Dambrauskas paprašė 
grąžinti iš jo atimtą nuosavy
bę, remdamasis Sov. Sąjungos 
pasirašyta Helsinkio aktu, pik. 
Liniauskas atkirto: “Tamsta gy
veni ne Helsinkyje, bet Sov. 
Sąjungoje, kur galioja tiktai 
sovietiniai įstatymai, o ne Hel
sinkio”.

L. Dambrauskas, varginamas 
sovietinių tardytojų, gavo šir
dies priepuolį ir buvo paguldy
tas ligoninėje š. m. balandžio 
mėnesį. Nepaisant jo ligos, by
la buvo paruošta ir turėjo bū
ti sprendžiama š. m. spalio ar 
lapkričio -mėnesį. Joje L. 
Dambrauskas kaltinamas už 
antisovietinę agitaciją bei pro
pagandą pagal Baudžiamojo 
kodekso 68 str.

Pažymėtina, k a d L. Damb
rauskas Stalino laikais buvo 
nuteistas mirties bausme, ku
ri vėliau pakeista kalėjimu. 
Buvo kalinamas nuo 1945 m. 
iki 1955 m. Jis yra a.a. prela
to Adomo Dambrausko-Jakšto 
brolėnas.

Vargina vyskupą
Religijos persekiojimas ne

mažėja. Tai matyti iš daugelio 
faktų, pateiktų naujausiame 
“LKB kronikos” 63 numeryje. 
Iš kitų šaltinių gautomis žinio
mis, pastaruoju metu yra gero
kai varginamas Telšių vysku
pas A. Vaičius. Sovietinės val
džios pareigūnas religiniams 
reikalams P. Anilionis verčia 
vyskupą sulaikyti kunigų susi
būrimą Žemaičių Kalvarijoje, 
neleisti eiti Kryžiaus kelio 
drauge su žmonėmis. Esą tai 
draudžia sovietinės tikybinių 
susivienijimų taisyklės. Ku
nigams leista melstis tiktai 
savose parapijose. Kryžiaus 
kelią eiti žmonės esą gali ir 
be kunigų. Mat tuo atveju sau
gumiečiams lengviau juos 
kontroliuoti bei išvaikyti. Ms.

CHAOSĄ INDIJOJE SUKĖLĖ NETIKĖTAS PREMJERĖS INDI- 
ROS GANDHI nužudymas nuo sostinės New Delhi atskirtame 
sode. Ją nušovė du sikų sektos asmeniniai sargybiniai, atrodo, 
keršydami už kariuomenės pasiuntimą į Auksinę sikų šventovę 
Amritsare, Pundžabo valstijoje. Toje šventovėje buvo įsitvirtinę 
sikų ekstremistai, siekiantys atskiros sikų Chalistano valstybės 
Pundžabe, kur sikai turi gyventojų daugumą. Šventovė buvo už
imta po aršių kautynių, kuriose žuvo apie 1.000 sikų ir 300 karių. 
Premjerė I. Gandhi valdžion iškopė po savo tėvo premjero J. 
Nehru mirties. Indijos premjere buvo išrinkta 1967 m., kai mirė 
premjeras L. B. Šastris. L Gandhi rinkimus taipgi laimėjo 1971 
ir 1972 m., susilaukdama didėjančios opozicijos. 1975 m. jai buvo 
mestas kaltinimas, kad 1971 •------------—__________ ________
m. rinkiminiame vajuje nele- nistaną, pritarė Vietnamo įvyk- 
galiai naudojosi valdžios tar- dytai Kambodijos okupacijai, 
nautojų paslaugomis. Užuot 
pasitraukusi iš valdžios, prem
jerė I. Gandhi paskelbė pavo
jaus stovį, įvedė cenzūrą, su
ėmė tūkstančius jai nepalan
kių asmenų, pakeitė Indijos 
konstituciją, savo veiksmus 
padarydama legaliais. 1977 m. 
rinkimus pralaimėjo pagrin
diniam varžovui M. Desajui, 
bet valdžion vėl grįžo su triuš
kinančia pergale 1980 m. rin
kimuose. Savo pakaitalu ji 
ruošė jauniausią sūnų San- 
džajų, susilaukusį daug kri
tikos Indijoje, žuvusį lėktuvo 
nelaimėje 1980 m. Tada poli- 
tikon įjungė vyriausią sūnų 
Radživą, taip pat lakūną, dir
busį orinio susisiekimo bend
rovėje. Radživas tapo re
formuotos kongreso partijos 
generaliniu sekretoriumi. Po 
motinos mirties ta partija da
bar jį išrinko naujuoju Indijos 
premjeru.

Masinės žudynės
Sikų sargybinių įvykdytas 

premjerės L Gandhi nužudy
mas išjudino keršto jausmus 
indusų eilėse. Net keliuose 
miestuose buvo pradėti ma
siniai sikų žudymai, degini
mai, jų nuosavybės naikini
mai. Sikų sekta tėra mažuma, 
iš bendro 740 milijonų Indi
jos gyventojų turinti tik 14 mi
lijonų. Įsisiūbavusioms indu
sų minioms sutramdyti teko 
šauktis kariuomenės pagalbos. 
Kariams buvo duotas įsakymas 
šaudyti į riaušininkus. Tada 
žuvusiųjų tarpe atsirado ir 
indusų, bet jie skaičiuojami 
tik dešimtimis, o sikai — šim
tais. Spėjama, kad vien tik sos
tinėje New Delhyje žuvo apie 
500, o visoje Indijoje — dau
giau kaip 1.000. Indiros Gandhi 
kūnas, dalyvaujant gausiems 
užsienio valstybių atstovams, 
buvo sudegintas parke prie Ja- 
munos upės, o pelenai supilti 
į 22 urnas ir pasiųsti į 22 In
diją sudarančias valstijas iš
barstyti jų upėse. Velionė no
rėjo pabrėžti Indijos vienybę, 
bet iš tikrųjų savo sūnui Radži- 
vui ir kitiems politikams pali
ko atsinaujinusį susiskaldymą. 
Premjerės I. Gandhi mirtis yra 
skaudus smūgis Sovietų Sąjun
gai, stiprinančiai savo įtaką 
vakarinėje Azijoje. Velionė 
rėmė sovietinę invaziją į Afga-
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Laidotuvės Varšuvoje
Pagrobto kun. J. Popieliuš- 

kos lavoną narai rado Vyslos 
vandens saugykloje. Skrodime 
nustatyta, kad jis buvo nužudy
tas ir tik tada įmestas Vyslon. 
Kompartija norėjo, kad velio
nis būtų palaidotas gimtajame 
savo miestelyje prie Sovietų 
Sąjungos sienos, tačiau tėvai 
laidotuvėms pasirinko Šv. Sta
nislovo Kostkos šventovę Var
šuvoje, kur velionis, remian
tis “Solidarumo” uniją, buvo 
pasižymėjęs komunistinį re
žimą kritikuojančiais pamoks
lais. Laidotuvės sutraukė 250.- 
000 lenkų, didžiausią jų minią 
nuo popiežiaus Jono-Pauliaus 
II apsilankymo. Apeigas atli
ko kardinolas J. Glempas. Žo
dį tarė ir L. Walensa, primin
damas, kad “Solidarumo” uni
ja bus gyva dėl savo kankinio 
kun. J. Popieliuškos mirties. 
Jis palaidotas šventoriuje, kur 
jo kapas dabar taps didžiųjų 
susitikimų vieta. Kunigo pa
grobimą ir jo nužudymą prisi
pažino milicijos kpt. G. Piot
rowskis, leitenantai W. Chie- 
lewskis ir L. Pekala. Jie suim
ti ir pašalinti iš kompartijos. 
Jieškoma kitų aukštesnių nusi
kaltėlių. Suspendavimo jau su
silaukė milicijos gen. Z. Plato
kas, suimti du milicijos pulki
ninkai.

Grįžo Svetlana
Sovietų Sąjungon grįžo Sta

lino dukra Svetlana, iš jos pa
bėgusi 1966 m., kai Indijon iš
vežė Maskvoje mirusio B. Sing- 
ho pelenus. Oficialiai už jo ne
buvo ištekėjusi, bet turėjo dvi 
ankstesnes santuokas, pasibai
gusias skyrybomis. Atvykusi į 
JAV, ištekėjo už architekto 
W. Peterso, susilaukė dukros 
Olgos, bet ir šį kartą šeima 
iširo po nepilnų dvejų metų. 
Pastaruoju metu gyveno Brita
nijoje. Buvo parašiusi atsimi
nimų knygas "Dvidešimt laiš
kų draugui” ir “Tik vieneri me
tai”. Atrodo, prie grįžimo pri
sidėjo Maskvoje palikti du 
ankstesnių vedybų vaikai: sū
nus Josifas — 39 metų, duktė 
Jekaterina — 34. Kompartija 
sugrįžusiai Svetlanai tuojau 
grąžino prarastą Sovietų Są
jungos pilietybę ir netgi tą pi
lietybę suteikė parsivežtai try
likametei dukrai Olgai Peters.
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Vietoje šventovės - “Statybos” klubas
Vilniaus priemiestyje nebėra pėdsakų šventovės, projektuotos 

lietuvio architekto Vivulskio. Joje klebonavo buvęs Lietuvos 
premjeras kun. Vladas Mironas

Naujojo vyskupo P. A. BALTAKIO, OFM, sutiktuvėse “Royal York” viešbutyje Toronte — 1984 m. spalio 21 d. Iš 
kairės: lietuvių pranciškonų vienuolijos provincijolas ir Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. A. 
SIMANAVIČIUS. OFM, Lietuvos kankinių parapijos klebonas kun. J. STAŠKUS (skaito invokaciją), vysk. P. A. 
BALTAKIS, gen. Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. ŽMUIDZINAS Nuotr. St. Dabkaus

Vilniaus Pohuliankos prie
miestyje į pietus nuo Romano
vų cerkvės ir įvakarus nuo 
buv. Geležinkelių valdybos 
rūmų Vytenio gatvės 6 nr. yra 
modernus “Statybos” sporto 
klubo pastatas, kuriame įreng
tos dvi salės — krepšinio ir 
šokių. Dideliame priesalyje 
yra drabužinė. Sienos apkabi
nėtos partijų ir sovietus šlo
vinančiais plakatais. Į juos 
niekas dėmesio nekreipia; 
jeigu partija pakabino, tai tur
būt taip reikia. Krepšinio sa
lėje jaunus, greitus ir aukš
taūgius sportininkus miklina 
treneris Grigaliūnas. Jauni 
krepšininkai nežino, kad toje 
vietoje kur dabar yra “Staty
bos” klubo pastatas, anksčiau 
stovėjo Švč. Jėzaus Širdies 
šventovė.

“Lietuvos katalikų bažny
čios kronika” greitai, tiksliai 
ir išsamiai informuoja apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje, 
tačiau ji imta leisti keliolika 
metų po daugelio istorinių, 
meno ir religinių paminklų 
sunaikinimo. Švč. Jėzaus Šir
dies šventovė pamiršta, kaip 
buvo pamiršta 1876 m. carų val
džios nugriauta Šv. Juozapo 
šventovė, stovėjusi Vilniuje 
buv. “basokų” turguje, prie 
dabar esančios Lazdynų Pelė
dos gatvės.

Švč. Jėzaus Širdies- švento
vės statybos iniciatorius bu
vo kun. Karol Lubianiec, Vil
niaus kunigų seminarijos in
spektorius, didelis Švč. Jėzaus 
Širdies kulto skleidėjas. Kun. 
Walerian Meysztowicz, dabar 
Romoje gyvenantis buvusio 
Vilniaus Stepono Batoro uni
versiteto profesorius, savo 
atsiminimų knygoje sako, kad 
kun. Lubianiec galėjęs anks
čiau vadintis Lubinis (NKVD 
nužudytas 1940 m.).

Vivulskio projektas
Šių šventovę suprojektavo 

skulptorius ir architektas An
tanas Vivulskis. I D. karo me
tu jis gyveno Vilniuje ir jau 
buvo žinomas kaip Žalgirio pa
minklo Krokuvoje, Trijų kry
žių Vilniuje ir koplyčios Ši
luvoje autorius. Pagal drųsų 
ir daug diskusijų sukėlusį Vi
vulskio projektų šventovės 
bokštas turėjo vaizduoti sto
vintį Išganytojų, o kopulas — 
sėdintį Sutvėrėjų. Šventovėje 
turėjo būti septyni altoriai, 
simbolizuojantys septynis 
Kristaus žodžius, tartus nuo 
kryžiaus.

Švč. Jėzaus Širdies švento
vė buvo pradėta statyti 1915 m., 
tačiau Vivulskio projektas nie
kad nebuvo įgyvendintas. 1920 
m. lenkams užėmus Vilnių, vi
soje okupuotoje Rytų Lietuvo
je prasidėjo ekonominė stag
nacija. Rytuose Sovietų Sų- 
junga atsitverė geležine už
danga, vakaruose su Lietuva 
vyko tik mažas pasienio susi
siekimas, o šiaurėje Latvija 
gamino tų patį, kų ir Lenkija. 
Sustojo prekyba, nebuvo pini
gų. Nebuvo baigta Švč. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šven
tovė Žvėryne. Nebaigti Švč. 
Jėzaus Širdies šventovės mū
rai buvo skubotai apdengti 
stogu. Joje buvo keli pilnai 
įrengti altoriai.

Agriautoje šventovėje
1944 m. liepos mėn. Raudo

najai armijai puolant Vilnių, 
Pohuliankos priemiestyje 
trumpai gynėsi vokiečiai. Nuo 
karo veiksmų nukentėjo ir Švč. 
Jėzaus Širdies šventovė. Gal
būt todėl knygoje apie arkiv. 
Mečislovų Reinį ji yra vadina
ma “avarijine”. Šioje knygoje 
rašoma: “Švč. Jėzaus Širdies 

bažnyčia neteko savo klebono 
kun. St. Nawrocki. Jis išvažia
vo į Lenkijų... Po jo tos baž
nyčios klebonu buvo paskirtas 
kun. Vladas Mironas, buvęs 
Lietuvos premjeras. Vargše
lis ekspremjeras! Gavo var
gingų avarijinę bažnyčių sa
vo gyvenimo vakarui... Visų 
laikų vaikščiojo su rožančiumi 
rankose ir žiemiškai apsiren
gęs, ar tai buvo vasara ar žie
ma. Kažko laukė, kol pagaliau 
sulaukė ... kalėjimo. Ten ir 
užbaigė savo gyvenimo die
nas” (1953 m. Sibire, J.B.).

Kun. Meysztowicz sayo atsi
minimuose rašo, kad Švč. Jė
zaus Širdies šventovė 1954 m. 
dar veikė. Ji veikė ilgiau — 
iki pat nugriovimo. Ji tapo so
vietų sulyginta su žeme tarp 
1962 ir 1965 metų, statant “Sta
tybos” klubų, nors aplinkui 
buvo daug kopūstų bei burokų 
daržų, ir pastatui buvo pakan
kamai laisvos vietos. Sovietai 
jų nugriovė savo priešreligi- 
nio nusistatymo vedami.

Švč. Jėzaus Širdies švento
vė neturėjo nei istorinės, nei 
dėl Vivulskio projekto neįvyk
dymo meninės reikšmės, ta
čiau turėjo didelę religinę 
reikšmę, nes arti jokios kitos 
katalikų šventovės nebuvo. 
Artimiausios Šv. Stepono (da
bar uždaryta), Šv. Dvasios ir 
Šv.„ Jokūbo (dabar uždaryta) 
šventovės yra gan toli. Ji bu
vo gausiai tikinčiųjų lanko
ma ir, nežiūrint “avarijinio” 
pobūdžio, mėgstama.

Panašus likimas ištiko ir ki
tus Vivulskio kūrinius: Žalgi
rio paminklų Krokuvoje pasku
tiniojo karo metu sugriovė vo
kiečiai, o Tris kryžius Vilniu
je susprogdino sovietai. Anta
no Vivulskio gatvė, kuria tikin
tieji eidavo į Švč. Jėzaus Šir
dies šventovę, dabar yra pava
dinta Jano Pševalskio gatve.

Komunisto gatvė
Janas Pševalskis (Jan Psze- 

walski) buvo vokiečių okupaci
jos metu lenkų komunistinio 
pogrindžio organizatorius Vil
niuje. Jo grupė buvo negausi ir 
ribojosi atsišaukimų spausdi
nimu. 1944 m. jo veikla buvo 
vokiečių susekta ir likviduo
ta. Norėdama parodyti, kad 
Lietuvos gyventojai troško 
sovietinės okupacijos, komu
nistų propaganda tokių savo 
pogrindininkų veiklų smarkiai 
išpučia. Janui Pševalskiui jo 
vardo gatvėje yra pastatytas 
paminklas.

Antanas Vivulskis (1877- 
1919) laikė save lietuviu, bet 
buvo unijos su Lenkija šali
ninkas. Studijuodamas Pary
žiuje, buvo lietuviškos orga
nizacijos nariu. Vilniuje kar
tu su K. Čiurlioniu dalyvavo 
lietuvių meno parodose. Palai
dotas Rasų kapinėse. Jo ant
kapio granite yra lietuviškas 
įrašas. Žymiausias Vivulskio 
mokinys, perėmęs jo dirbtuvę 
— atelje buvo skulptorius Ra
polas Jakimavičius, kurio su
kurtas Vytauto Didžiojo bius
tas ir dabar tebestovi Šv. Mi
kalojaus šventovėje.

Kun. Karol Lubianiec buvo 
sovietų NKVD 1940 m. nužudy
tas. J.B.

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).

Sovietinis gyvenimas miestelyje

PRANEŠIMAS

A. a. dr. BALIO MATULIONIO

dešimtosios mirties metinės
bus paminėtos Mišiomis, kurios bus aukojamos 
Providence, R. I., Šv. Kazimiero parapijos švento
vėje 1984 m. gruodžio 1 dieną. Gimines, artimuo

sius bei pažįstamus prašome ta proga Velionį 
atitinkamai prisiminti.

Nijolė, Algis, Ina ir Mindaugas 
su šeimomis

Konstantin Simis yra parašęs 
aktualių knygų “USSR: The Corrupt 
Society”. Jų išleido Simon a. Shus
ter leidykla Niujorke. Čia patei
kiame jos ištraukų. RED.

Vienu metu man teko išbūti 
mažame rajoniniame centre 
Archangelsko srityje prie Bal
tosios jūros penkias savaites, 
dalyvaujant vienoj byloj. Ka
dangi vienintelis viešbutis 
mieste buvo pasibaisėtinas, iš
sinuomojau kambarį pas gy
ventojus.

To namelio savininkas buvo 
darbų prižiūrėtoju vienoje 
sviestinėje, o jo žmona dirbo 
sųskaitininke rajono koope
ratyvų profsųjungoje. Pas juos 
gyveno jos brolis, buvęs teisi
niu patarėju vienoje Maskvos 
įmonėje. Jo dėka aš sužinojau 
daug dalykų apie šio rajono 
centro gyvenimų.

Stebėtojas
Kadangi buvo išėjęs pensi

jon, anas teisininkas turėjo 
laiko stebėti miestelio gyve
nimų. Kas rytų keliaudavo paš- 
tan nusipirkti Maskvos laikraš
čių, ateinančių su poros die
nų pavėlavimu. Paštas buvo to
je pačioje aikštėje, kaip ir įvai
rių valdžios bei partijos įstai
gų pastatai. Sėdėdamas ant 
suolelio <parkelyje šalia ki
tų pensininkų, skaitinėdamas 
spaudų, jis pastebėjo, kad daž
nai sunkvežimiai, pilni kopūs
tų, skerdienos, džiovintos ir 
šviežios žuvies, didžiulių 40- 
litrų pieno bidonų — sustoda
vo prie tų pastatų. Vienų dienų 
jis net pastebėjo, kaip pilnas 
šieno sunkvežimis stabtelėjo 
priešais vietinės milicijos 
būstinę. Kai tik krovinys pri
važiuodavo prie įstaigos įėji
mo, pasipildavo laukan tar
nautojai tempti produktų vi
dun ar į erdvų kiemų.

Buvęs teisinis patarėjas su
sidraugavo su keliais vieti
niais pensininkais, ateinan
čiais pasiskaityti maskvinių 
laikraščių ir paplepėt apie 
tarptautinės padėties nelabu- 
mus. Jų tarpe buvo išėjusių 
pensijon valdininkų, sųskaiti- 
ninkų, pardavėjų. Jie galėjo 
jam duoti tikslius atsakymus 
į klausimus. Jisai greitai su
mojo, kad tie sunkvežimiai tie
kė rajono administracijai sov- 
chozo ir kolchozo gaminius, 
kurių reikėjo jiems patiems ir 
jų gyvuliams.

Privilegijuoti pareigūnai
Matyt, puikiai informuoti 

tuo klausimu miesto gyvento
jai jam išaiškino, kad pirma
sis Raikomo sekretorius — “Ji- 
sai-Pats” buvo teisingas vieš
pats, nepretenzingas (kitaip 
sakant, ne arogantiškas, demo
kratiškas) ir gerbiantis įsta
tymus. Žodžiu, atvežamieji 
daiktai buvo padalinami lygiai 
tarp tarnautojų, nežiūrint jų 
pareigų. Jie pilnai užsimokė
davo už gautų mėsų, žuvį ir me
dų, nors ne taip brangiai, kaip 
viešoje prekyboje savaime aiš
ku, bet kainom, kurių prašė 
sovchozų bei kolchozų vedėjai. 
Pastarieji perleidžia kartais 
savo darbininkams nedidelį 
kiekį atsargų už penktadalį 
ar dešimtadalį oficialios kai
nos. Kai dėl likusių prekių — 
daržovių arba šieno kai kurių 
skyrių tarnautojai mokėdavo 
už jas žemesnę kainų, kai ku
rie nieko nemokėdavo.

Nelegalu?
Buvęs teisinis patarėjas mė

gino aiškinti naujiesiems sa
vo draugams, kad visa tai nele
galu, kad sovchozų ar kolcho
zų vedėjai nusikalsta socia

listinio turto grobstymu, kad 
Raikomo direktoriai ir patsai 
Raikomo sekretorius prisidėjo 
ar net pradėjo šį įstatymų lau
žymų. Nė vienas pašnekovų ne
pritarė jo piktinimuisi. Vi
siems atrodė, kad tai absoliu
čiai normali padėtis — ta kas
dieninė rutina nebuvus verta 
ypatingo dėmesio. Nepritarda
mi, kad toji duoklių sistema 
smerktina, vietiniai jai pri
tarė be jokių išlygų ir laikė 
jų būtina: iš tiesų, jeigu jos ne
būtų, aiškino jie maskviečiui, 
paprastas raštininkėlis nega
lėtų prasimaitinti.

Vietiniai gyventojai, su ku
riais jis išsikalbėjo, buvo tos 
pačios nuomonės dėl dovanų, 
duodamų viršininkams. Visi 
jie be išimties gerbė pirmųjį 
sekretorių, nes tai buvo kuk
lus žmogus, kuris pasiimdavo 
vien tai, ko jam trūko, ir drau
dė savo žmonai imti tai, ko jai 
būtinai nereikia. Iš kitos pu
sės, jie vienbalsiai smerkė ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininko laikysenų ir pasakojo, 
jog jisai pasiėmęs sau didelį 
pastatų, numatytų vaikų darže
liui (perleido jam savo namus, 
kur kas mažesnius).
Rajono statybos valdyba įren

gė tų namų nemokamai ir taip 
prabartgiai, iVdlp niekad mies
tas nebuvo matęs. Aiškiai ne
pritariančiu tonu jie teigė, kad 
automobilis, kuris priklausė 
rajono transporto žinybai, bu
vo nuolatinėj (ir, savaime aiš
ku, nemokamai) pirmininko 
žmonos dispozicijoje.

Vestuvės
Teisinis patarėjas galėjo 

stebėti savo akimis, kaip su
kasi dovanų davimo mechaniz
mas. Visas miestas kalbėjo 
apie ruošiamas Raikomo pir
mininko sūnaus vestuves. Vi
siems buvo žinoma, kad jas iš
kilmingai atšvęs vienintelia
me vietovės restorane ir kad 
jose dalyvaus per 100 svečių. 
Susijaudinimas apėmė visus 
administracijos tarnautojus. 
Kiekvienas norėjo būti pa
kviestas. Tie pakvietimai ta
po prestižo reikalu, nes į juos 
buvo žvelgiama kaip į tikslių 
nuorodų, kokių pozicijų užima 
kiekvienas vietinėje visuome
nės grietinėlėje.

Restoranų uždarė lankyto
jams ištisai savaitei. Plaukė 
tenai iš visų rajono kampų ver
šeliai, paršiukai, rūkytos ar 
šviežios žuvys. Vestuvių dienų 
priešais restoranų susimetė 
minia (joje ir mano pašneko
vas) žiūrėti pokylio renginio. 
Staiga sustojo autobusas, ir 
žmonės išvydo, kaip iš jo išlipo 
apie 20 senų moterų, pasirė
džiusių senoviškais austais 
tautiniais drabužiais. Tai bu
vo garsusis liaudies dainų cho
ras, kurio specialybė buvo se
nosios Šiaurės Rusijos dainos. 
Pro atvirus langus minia galė
jo klausytis, kaip senukės ža
vėjo elitų, interpretuodamos 
ritualines, vestuvines dainas.

Kadangi mano šeimininkė 
buvo kooperatyvų profsųjun- 
gos, kuriai priklausė restora
nas, buhalterė, jai pavyko su
žinot, kiek tas priėmimas kai
navo vykdomojo komiteto pir
mininkui, būtent 85 kapeikas 
asmeniui. Jinai pati galėjo vien 
apytikriai apskaičiuoti, kiek 
restoranas buvo išleidęs ves
tuvėm, neužmirštant tuzinų vy
no, degtinės ir šampano bute
lių. Bet buvusio teisinio pa
tarėjo pasipiktinimas gimi
nėms buvo nesuprantamas. 
Nors jie patys negaudavo jo
kių dovanų, nesmerkė tų, ku

rie jas gaudavo. Jie tik šiek 
tiek pavydėdavo — nei dau
giau, nei mažiau, kaip ir kiek
vienas pavydi turtingesniam 
už save.

Mano šeimininkė ir jos vyras 
papasakojo man daug įdomių 
dalykų, nenutuokdami, kad 
išduoda vietines paslaptis. Iš 
šeimininkės sužinojau, kad 
kiekvienų mėnesį visos ko- 
operatyvinės krautuvės įtei
kia profsųjungų pirmininkui 
pluoštus banknotų. Dalį jų jis 
pasilaiko, kitų perduoda vie
nam Raikomo nariui (nežinojo 
tiksliai kuriam).

Kyšiai ir dovanos
Vaizdas, kurį jums patei

kiau, yra būdingas. Tokiuose 
užkampiuose duoklė yra pa
sidarius būdinga korupcijos 
forma. Jos būdingas bruožas 
yra tai, kad rajono elito na
riai nepasitenkina vien kyšiais 
už tam tikras paslaugas — jie 
gauna dovanas tiek “natūra”, 
tiek įvairių darbų pavidalu.

Mažuose provincijos mies
tuose nėra nei “Kremliaus 
siuntinukų” (“Kremliovskij 
pajok”), nei specialių krau
tuvių, kaip Maskvoj, kurios 
aprūpina valdančiosios klasės 
narius. Mažų užkampių mieste
lių gyventojai, ypatingai pa
čioj Rusijoj, neįstengia susi
rasti butinių normaliom sųly- 
gom kasdieninės buities pre
kių, net ir mokėdami už jas 
valdžios nustatytas kainas. 
Kaip kitados, tų vietovių gy
ventojai pragyvena iš savo skly
pelių. Žmonės apdirba lopinė
lį žemės ir sųlygom leidžiant, 
augina karvę arba ožkų. Be to, 
jie perka turguose. Vadovau
jančio elito nariai gyvena iš
imtinai iš duoklių. Pagal me
tų laikų ir vietines sųlygas, 
nuolatinis srautas, ateinąs iš 
sovchozų bei kolchozų, užver
čia Raikomo kadrų sandėlius 
bei virtuves: tonos vaisių 
ir daržovių, mėsos, žuvų, puo
dynės medaus, krepšiai kiauši
nių, hektolitrų hektolitrai vie
tinio vyno ir kitokių gėrybių.

Restoranas pareigūnams
Kiekvienam mieste geriau

sias (paprastai vienintelis) 
restoranas turi salonėlį, ku
rio raktas būna pas vedėjų. 
Tas kambarys atdaras tik kai 
kuriems privilegijuotiems 
asmenims, vietinės grietinė
lės nariams ir jų svečiams. 
Maistas, kuris jiems tiekia
mas, toli gražu ne tas pats, ku
ris duodamas bendros valgyk
los klientams. Jiems duoda 
specialiai paruoštus valgius iš 
rinktinių gaminių. Šios rūšies 
vietelėse jie valgo ir, aišku, 
geria nemokamai.

Tuose provincijos miestuose 
nėra nieko panašaus į Centri
nio komiteto ar ministerių ta
rybos garažus, kur režimo žmo
nės gali užsisakyt bet kuriuo 
metu ir bet kokį skaičių auto
mobilių. Raikomas ir jo vykdo
masis komitetas teturi vienų ar 
du automobilius ir turi jais 
pasitenkinti. Jie tačiau gali 
rekvizuoti visus automobilius 
sunkvežimius, priklausančius 
rajono transporto žinybai ar 
bet kuriai vietinės administra
cijos įstaigai. Raikomo sekre
toriaus įsaku valdžios auto- 
vežimiai nuveža nemokamai 
patį sekretorių, jo šeimų ar 
draugus medžioklėn, meške- 
rionėn ar išvykon. Jie nuva
žiuoja jieškoti baldų ar sta
tybinių medžiagų į srities sos
tinę ar net pačių Maskvų, jei 
sekretoriaus namams to reikia.

Vertė Z. O.

AfA
ANTANUI JOKŪBAIČIUI
netikėtai iškeliavus amžinybėn,

žmoną RŪTĄ, brolį VLADĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

Bronė, Zina ir Aleksas Petrylos
Birutė ir Gerard Scargo

Eismo nelaimėje žuvus
AfA 

ANTANUI JOKŪBAIČIUI,
žmoną RŪTĄ, brolį VLADĄ su šeima, gimines ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

P. Gulbinskas Br. Mackevičius

AfA 
ANTANUI JOKŪBAIČIUI

tragiškai žuvus, 

jo žmonai RŪTAI, broliui VLADUI ir šeimai reiškia
me nuoširdžią užuojautą-

Regina Daugėlienė
Audronė ir Antanas Kazanavičiai

AfA
JUOZUI KLEVUI

mirus Lietuvoje,

jo liūdinčius — brolį LEONĄ, jo žmoną EUGENIJĄ, 
dukrą MARGARITĄ nuoširdžiai užjaučiame-

J. L. Kriaučiūnai St. S. Rakščiai
K. L. Meškauskai A. Mikšienė

Canadian girt Memorials Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Užsakykite jau dabar, kad mes gal 
neskubėdami atlikti visą menišką 

pagal pageidavimus.

LOUIS TEMPO RALE - 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 pasirinkime 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

<£urnitureJ2f&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas | namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave, 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Hamiltono lietuvių pensininkų namų “Rambynas” atidarymo dienų — spalio 21 perkerpa kaspinų A. JANKŪNAS 
ir Kanados parlamento narys P. PETERSONAS. Kaspinų laiko: kairėje — E. BAJORAITIENĖ, dešinėje — D. 
JANKŪNIENĖ Nuotr. J. Miltenio

Nesuklupo prieš dabarties stabus 
Paskutinės dienos a.a. Onos Lukauskaitės-Poškienės, 
Lietuvos Helsinkio grupės narės, mirusios Šiauliuose. 

Rašo pogrindžio “Aušra” 1984 metų 41 numeryje

Pensininkų “Rambynas” jau gyvuoja
Naujų namų atidarymo iškilmės Hamiltone

KAZYS MILERIS
Hamiltonas yra antroji Ka

nados lietuvių kolonija, pasi
statydinus savo pensininkams 
namus. Pirmieji buvo torontie- 
čiai. Šitokių namų statymo idė
ja hamiltoniečiams jau buvo 
kilus 1976 m. Tada buvo suda
rytas ir pirmasis statybos ko
mitetas iš pirm. L. Skripku- 
tės, vicepirm. A. Patamsio, 
ižd. K. Meškausko ir sekr. A. 
Jankūno. Buvo pradėta jieško- 
ti galimybių tokiam sumany
mui gauti iš valdžios lėšų. 
Tas komitetas vėliau buvo pa
pildytas naujais nariais, pa
kviečiant B. Kroną finansiniu 
patarėju, A. Šilinską — staty
bos, o, K. Meškauskui pasitrau
kus, iždininku tapo R. Saka
las, dabartinis “Talkos” kredi
to kooperatyvo vedėjas. Po ke
leto metų planavimo ir jieško- 
jimo 1983 m. šiuo metu su iškil
mėm buvo prakasta žemė pen
sininkų namų statybai. Šiemet 
spalio 28 d. jau buvo oficialiai 
atidarytas šis penkių aukštų, 
50 butų ir du milijonus dole
rių kainavęs gražus pastatas, 
pavadintas “Rambyno” vardu.

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo daug žymių svečių — provin
cinės, federacinės, miesto val
džios ir “Mortgage and Hous
ing Corporation” atstovai. Ati
daromąjį žodį pasakė dabarti
nis Hamiltono lietuvių pensi
ninkų klubo pirm. K Mikšys ir 
pakvietė programai vadovauti
L. Skripkutę. Ši priminė, kad 
drauge su šių namų šventini
mu minime ir 10 metų sukaktį 
nuo mūsų pensininkų susiorga- 
nizavimo. Angliškai kalban
tiems ji išaiškino “Rambyno” 
vardo istorinę reikšmę, išvar
dino statybos komiteto narius, 
dabartinę namų administraci
ją, ypatingų nuopelnų priskir
dama Albertui Jankūnui. Tad 
jis buvo pakviestas ir kaspi
nui perkirpti drauge su Dar
bo ministeriui atstovavusiu 
Hamiltono parlamento nariu 
P. Petersonu. Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. 
Liauba, OFM, atliko pašven
tinimo apeigas.

Po to susirinkusiems buvo 
pristatyti visi ten buvę aukš
tieji svečiai. Hamilton-Went
worth regijono pirm. A. Jones 
ir miesto burmistras R. Mor
row čia negalėjo dalyvauti. 
Kaspiną perkirpęs parlamen
taras P. Petersonas dar pasa
kė kalbą, pradėdamas su “la
bas”. Įteikė naujiesiems Lie
tuvių namams Kanados vėlia
vą ir $16,000 čekį. Burmistro 
vardu kalbėjo miesto seniūnė
M. Kiss, provincinės valdžios 
vardu — dr. R. Allan. Po to vi
si buvo pakviesti vidun prie 
šampano ir užkandžių.

Antroji iškilmių dalis vyko 
Jaunimo centro salėje. Klubo 
pirm. K. Mikšys pradėjo ir tą 
iškilmių dalį, pakviesdamas 
jai vadovauti L. Stungevičie- 
nę.

Visų pirma išgirdome sol. V. 
Verikaitį, sol. A. Pakalnišky
tę ir “Aukuro” aktorius — E. 
Dauguvietytę-Kudabienę su K. 
Bungarda. Sol. V. Verikaitis 
padainavo šešias dainas lietu
vių kompozitorių ir porą estra
dinių angliškai. Sol. A. Pakal
niškytė irgi padainavo šešetą 
dainų, jų tarpe dvi ištraukos 
iš jos mėgstamų operų. Anks
čiau muzikos kritikai bardavo 
mūsų solistę už blogą tareną 
ir per daug įtemptą laikyse
ną. Dabar galėjome pastebėti

nepaprastą pagerėjimą. Tą va
karą ir savo gimtadienį šven
čianti Anita pasirodė kaip pil
nai subrendusi balso, geros 
tarenos ir artistiškos laikyse
nos menininkė. Solistams vir
tuoziškai akompanavo muz. J. 
Govėdas.

“Aukuro” aktoriai E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė ir K. Bun
garda padeklamavo po eilėraš
tį ir suvaidino ištrauką iš B. 
Sruogos “Aitvaras-teisėjas”. 
Meninei programai baigiantis, 
pasirodė pavėlavęs ir miesto 
burmistras R. Morrow, kuris 
šia proga pasveikino lietuvius.

Po to svečiai sėdo prie M. 
Šiūlienės pagamintų gardžių 
pietų. Po jų vakaro programa 
buvo tęsiama toliau. Iškvies
tas pensininkų klubo steigė
jas Pr. Enskaitis papasakojo 
10 metų klubo veiklos istori
ją. Pradėjęs su 15 narių, klu
bas greit išaugo ligi 200. Jis 
kurį laiką leido vienintelį ži
nomą pensininkų žurnaliuką 
“Sietynas”, skelbė rašinių kon
kursus, buvo įsteigęs net dai
nos vienetą, kuriam vadovavo 
Alf. Juozapavičius. B. Pakal
niškio iniciatyva rengiamos 
išvykos į gamtą ir įvairias is
torines vietoves.

J. Dambaras pasveikino To
ronto lietuvių pensininkų na
mų “Vilnius Manor” vardu, E. 
Bartminas perdavė ev. kun. P. 
Dilio sveikinimus, buvo per
skaityta prel. J. Tadarausko 
telegrama ir Lietuvos konsulo 
Kanadai dr. J. Žmuidzino svei

kinimo laiškas. Sveikino ir 
KLB Hamiltono apyl. pirm. B. 
Mačys.

L. Skripkutė perskaitė lie
tuvių pensininkų namų “Ram
byno” istorinį atidarymo ak
tą, kuris bus įmūrytas kerti
niame akmenyje. K. Mikšys 
įteikė miesto burmistrui R. 
Morrow ir Lietuvių Dienų lei
dinį, patardamas jam mokytis 
lietuviškai, kaip ir mes čia 
atvykę turėjome išmokti ang
liškai.

Programai baigiantis E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė ir K. Bun
garda savo pokštais ir kuple
tais linksmai užbaigė šią šven
tę.

Naujieji lietuvių pensinin
kų namai, pastatyti pagal ar- 
chit. A. Švedo projektą, yra 
papuošti Gedimino stulpais ir 
gražiu “Rambyno” užrašu. 
“Rambynas” yra Hamiltono ir 
visų Kanados lietuvių pasi
didžiavimas. Čia yra apsigy
venusių lietuvių ir iš kitų Ka
nados vietovių. Tai keleto su
manių tautiečių įgyvendintas 
didelis projektas, iš lietuvių 
nepareikalavęs jokių rinklia
vų bei aukų. Šia didžiąja gat
ve pravažiuojantieji paskaito 
gal jiems ir nesuprantamą už
rašą, bet sužino, kad čia lie
tuviai, kad čia Lietuvos žmo
nės.

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

GIDEON TRAVEL AGENCY 
60 St. Clair Ave. E. Toronto 

kviečia praleisti

KALĖDAS BETLIEJUJE 
1984 m. gruodžio 21 — 1985 m. sausio 4 
Aplankysime: Amaną, Petrą, Jeruzalę, Betliejų, Nazaretą, Ga
lilėją, Romą ir Vatikaną

$2,495.00 (kanadiškals) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus bei pernešimus iš aerodromų į viešbučius Ir atgal,
įžymybių apžiūrėjimą, išvykas, angliškai kalbančių vadovų pa
slaugas. Kambarius geruose viešbučiuose ir du valgius per 
dieną (pusryčius ir pietus) Telefonas: 923-7337

globojama Katalikų informacijos centro 
rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS

923-7337
Kaina — $3,495.00 (kanadiškals) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• Įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

Vardas, pavardė ......................................................... Tel.............

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

Ona Lukauskaitė-Poškienė 
sirgo cukralige’ kuri pasku
tiniais gyvenimo metais ypa
tingai paaštrėjo. Prasidėjus 
kojų gangrenai, 1983 XI pra
džioje buvo paguldyta į Šau
lių respublikinę ligoninę. Ten 
ją kartu su Regina Teresiūte 
ir vienu kunigu aplankė nese
niai iš lagerio grįžęs Lietu
vos Helsinkio grupės narys Vy
tautas Vaičiūnas, iš kurių pa
tyrusi, kad Jonas Boruta, fizi
kos mokslų kandidatas, yra 
įšventintas kunigu, šaukėsi jo 
atvažiuoti. Kadangi kun. J. Bo
ruta tuo metu laidojo savo mo
tiną, tad atvažiavęs tik po dvie
jų dienų ligonę turėjo lankyti 
jau reanimacijos skyriuje.

Patyrusi iš kunigo Jono, kad 
jo dėdė, o poetės jaunystės 
dienų bendražygis Kazys Boru
ta mirdamas išreiškė norą 
grįžti į tėvų tikėjimą, ligonė 
pareiškė norą taip pat pasi
elgti. Atlikusi išpažintį ir pri
ėmusi šv. sakramentus, savo 
pačios sukurtomis eilėmis šlo
vino Dievą.

Keista, kad po šito įvykio 
ligonė iš reanimacijos sky
riaus buvo pervesta į bendrą
jį ir lankymas pasidarė vėl 
laisvas.

Dar keisčiau, kad po šio įvy
kio ligonė jos pačios ir artimų
jų prašymu buvo iš ligoninės 
išrašyta, o ją globojusiai la
gerio draugės anūkei Stasiū
naitei nebuvo duodamas biule
tenis. (Stasiūnaitei velionė 
užrašė savo kooperatinį butą, 
esantį Kleinerio 32-37 ir visą 
savo nedidelį turtą). Todėl 
pagrindinę ligonės slaugymo 
naštą laisvanoriškai prisiėmė 
Jadvyga Pekevičienė ir Regina 
Teresiūtė.

Čia svarbu prisiminti velio
nės priešmirtinius žodžius, 
pasakytus Teresiūtei: “Tu man 
daugiau kaip duktė; padėkok 
visiems, o ypatingai kunigui 
Jonui”.

Velionė iškeliavo pas Vieš
patį 1983. XII. 4. Laidojo XII. 
6. Laidotuvėse dalyvavo ne
mažas skaičius šiauliečių ir 
svečių iš visos Lietuvos. Lai
dojo kunigai: Antanas Jokū- 
bauskas ir Feliksas Baliūnas. 
Kun. A. Jokūbauskas už vėli
nės vėlę atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias. Beje, klebono Kl. 
Jakaičio nurodymu velionė tu
rėjo būti įnešta į bažnyčią tik 
atgiedoti “Libera”, nes esą 
taip daroma visiems. Tik po 
energingo parapijiečių protes
to ir apie pusę valandos tru
kusių derybų iškilmingos šv. 
Mišios buvo leista atnašauti.

Laidojant pamokslus pasakė 
kunigai A. Jokūbauskas ir F. 
Baliūnas. Trumpą atsisveikini-
mo žodį tarė ir Vytautas Vai
čiūnas.

Kalbėtojai priminė Romos 
imperijos didybę, katakombų 
Bažnyčios ir tiesos pergalę, 
kad kiekvienas kapas kalba gy
viesiems, tik reikia suprasti 
šios kalbos prasmę. Gi velionės 
kapas mums kalba Just. Mar
cinkevičiaus žodžiais:

Ašara Dievo aky, 
Lietuva, ką tu veiki? 
Nieko tavęs neprašau, 
Tik nenutildama šauk, 
Volunge šauk ąžuole, 
Akmeniu kelio gale.

Supraskim šio šauksmo pras
mę:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!

Velionės gyvenimas sudėtin
gas, bet trumpai apie ją būtų

galima pasakyti: ji mylėjo, ken
tėjo, aukojosi.

Velionė nemėgo šūkių apie 
viską apimančią žmonijos mei
lę, bet mylėjo žmogų tokį, koks 
jis yra. Mylėjo piemenuką, 
našlaitį, kalinį ar nuskriaus
tąjį. Šios meilės vedama, velio
nė prieškariniais laikais šlie
josi prie kairiųjų, trečiafron- 
tininkų; vokiečių okupacijos 
metais turėjo nemalonumų 
nuo Gestapo; pokario metais, 
jos pačios žodžiais tariant, 
juodasis traukinys išvažiavo 
Vorkuton:
Pasitiks mus ten baltosios pūgos. 
Vėjas pėdas visas užpustys ...
Jei širdis nei audrų nepabūgo — 
Laisvės daigas sieloj nenuvys.

Ir iš tikrųjų šis daigas ne tik 
nenuvyto, bet ir augo kartu su 
josios meile. Velionė mylėjo 
taiką (ne gražius šūkius), bet 
tą, kuri spinduliuoja iš vidaus, 
kuri neša tarpusavio sugyveni
mą. Gi toks taikos supratimas 
atitinka Helsinkio akto dva
sią ir raidę.

Štai dėl ko velionė sveiki
no Baigiamąjį Helsinkio aktą 
ir kartu su savo vienminčiais 
kūrė Lietuvos grupę.

Bet... gyvenimo ironija — 
kiekviena tyra meilė apdova
nojama kančia. Velionei teko 
kentėti savo draugų kančias, 
kurių keliai po Sibirą ir Ura
lą kryžiavosi.

Šiandieną velionės draugų 
vardus stengiasi ištrinti iš is
torijos, bet jie ne ranka rašy
ti, o kančia įausti į patį gyve
nimą.

Kalbėtojai priminė, kad sto
vint prie velionės karsto, pra
vartu prisiminti ir jos tėvo žo
džius, pasakytus carinės Rusi
jos teisme, kur teisiamas už 
lietuvišką literatūrą pareiš
kė: “Savo veiksmuose aš nesi
vadovauju patogumais ar nau
da, bet tiesos ir laisvės supra
timu”. Reikia prisiminti ir ve
lionės didžiai gerbiamo kuni
go Sigito žodžius, pasakytus 
mūsų dienų teisme: “Imu savo 
kryžių, spaudžiu, bučiuoju 
ir laiminu jį. Garbė Jėzui ir 
Marijai!”

Tiesa, velionė sąmoningai 
Kristaus kryžių prispaudė prie 
savo krūtinės tik gyvenimo 
pabaigoje, bet ji gyveno Evan
gelijos dvasia. Todėl jai tinka 
Kristaus pasakyti žodžiai: “Jai 
daug atleista, nes ji daug my
lėjo”. Ji gyveno aukos dvasia, 
todėl turėkime vilties, kad Die
vas ją priims į savo džiaugs
mą. Turėkime vilties, nes gėrio 
siekime ji bendradarbiavo su 
švento gyvenimo kunigais, 
kaip Laurinavičius ir Garuc- 
kas. Turėkime vilties, nes ir
ji pati glaudėsi prie Nukry
žiuotojo, kreipėsi į jį šiais 
žodžiais:
Gera su Tavim, Rūpintojėli,
Iš kryžkelės į žemę gęstančią 

žiūrėt.
Išlaisvintos širdies jau niekas 

nepavergia,
Tad eikim žmogų vargstantį 

paguosti ir mylėt.

Atsisveikindamas su velio
ne, V. Vaičiūnas, dėkodamas 
Dievui, kad stiprino velionę 
gyvenimo kelyje, kad ji atėjo 
ir išėjo pakelta galva, kad ne
suklupo prieš dabarties sta
bus, padeklamavo Brazdžionio 
eilėraštį “Garbė Tau, Viešpa
tie!”

Po laidotuvių buvo pagiedo
ta “Marija, Marija” ir “Lietu
va, brangi”.

A. Žara
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lijoje redaktorius, staigiai miręs 1984 m. spalio 23 d. nuo kraujo išsilie
jimo smegenyse. Ši nuotrauka daryta 1978 m., kai velionis dalyvavo PLB 
seime Toronte kaip vienas iš Australijos lietuvių atstovų

Iš t&\sišlz&s laiškų
Mieloji, guliu ligoninėj. Vakar 

trečią laišką nuo tavęs man atne
šė namiškiai. Negaliu daugiau 
rašyt, nes man neleidžia keltis. 
Daug ligų turiu, bet kardiogra
ma rodo širdies infarktą, tai dėl 
to neleidžia man keltis. Kai rei
kia daryti kardiogramą, tai mane 
veža kitur. Jau tris kartus darė, 
ryt vėl darys. Jaučiuosi geriau, 
negu tik atvežta. Duoda daug ada
tų ir tabletėmis vaistų. Gal dar 
ir išliksiu, išsitaisysiu, o kai na
mie buvau, jau nemaniau, kad il
gai tęsiu.

Dėkoju už laiškus ir Ritutės 
nuotraukas. Jei pasveiksiu, namo 
grįšiu, tai tada parašysiu daugiau. 
Malvina dar gyva, ją prižiūri, tik
riausiai, dukros. Baigdama lin
kiu, kad the “poison ivy” greit 
praeitų, kad būtum sveika ir lai
minga. Dovanok, kad mažai para
šiau — labai pavargau. Jei galit, 
praneškit ir mano sesutei, tik ne- 
nugąsdinkit jos.

Jau ir rugsėjo 18. Mieloji, aš jau 
grįžau iš ligoninės. Sveikata ne
kokia, bet išsiprašiau, kad išra
šytų. Kai buvau ligoninėje, tai at
rodė, kad jau ir nieko, bet, kai par
grįžau, tai nekaip. Gal reikės ir vėl 
eit atgal. Daktarė sakė: “Močiute, 
tik nieko nedirbk. Tau negalima 
dirbti, nes gali staigiai mirt. Ir 
be vaistų negyvenk!” Bet, kad gi
negaliu nugulėt namie. Tai vyrui 
kai ką padedu, tai šiaip visokie 
darbai aplinkui. O dar dažnai jis 
mane supykina pasikeikdamas, tai 
turbūt tas aršiausiai kenkia.

Negaliu dar apsilankyti nei pas 
Eveliną tėviškėje, nei pas kitą 
ligoninėje. Jei kada galėsiu nu
važiuot pas Eveliną bent, tai ta
da sužinosiu ir apie a. a. Jono vai
kus daugiau. Du sūnūs gyvena kur 
ir mano vienas sūnus, o penkios 
dukros po visur. Viena rodos, gre
timame kaime.

O Jonui tai taikrai buvo vėžys, 
sužinojau iš paties daktaro, jūsų 
kito pusbrolio sūnaus, būdama li
goninėje. Buvo taip, vienai ligo
nei buvo blogiau, iššaukė dakta
rą. Jis yra vyr. ligoninės gydyto
jas. Aš, pritaikius laisvesnę minu
tę jį ir užklausiau, ar dar gyva jo 
mama. Sakau: “Kai Joną laidojo, 
tai mačiau daktaro tėvelį, o mamy
tės nemačiau”. Jis sako: “Gyva”.

Kanados lietuvės katalikės moterys su savo organizacijos vėliavomis dalyvavo Pasaulio lietuvių katalikų kongre
so eitynėse į pamaldas Toronto Šv. Mykolo katedroje. Priekyje matyti montrealiečių vėliava Ntr. M. Borusienės

Paskui vėl: “Kiek aš Jonui sakiau 
nerūkyk, negerk, bet jis manęs 
nepaklausė, tai gavo plaučių vėžį, 
ir tas viską jam sunaikino — ir 
akių regėjimą, visur išplito ir su
virino kaip ugnim žmogų” ...

Kai daktaras išėjo iš palatos, 
tai viena ligonė, gulinti šalia ma
no lovos, taip pat su infarktu, man 
ir sako:

— Aš gimnazijoj mokiausi su 
tokia pavarde mergaite. Mes bu
vome labai geros draugės. Jinai 
neturėjo tėvelio, bet patėvį. Tai 
gal tų pačių giminės ir šis dak
taras?

— Vai, tai tikriausiai su šita, ką 
man rašo laiškus. Aš ligoninėj ga
vau tris laiškus su Ritutės nuot
rauka,— jai atsakiau.

Tai ji mane labai prašė, kad aš 
paklausčiau, ar prisimenat ją. 
Rašykite, lauksiu labai kaip nuo 
savo sesutės. Jau nuo jos seniai 
begavau. Gal ji, mano sesulė mie
la, susirgo, ar kokia nelaimė at
sitiko, ar laiškas prapuolė. Būk 
gera, sužinok ir man parašyk. Įde
du savo tris nuotraukas iš ligoni
nės. Ta mokslo draugė gretimoj lo
voj užsidengė galvą antklode foto
grafuojant, gal nenorėjo būt ne 
tokia graži ligoje. Nuotraukas da
rė sūnus. Čia jo žmona, vaikai ir 
tas žmogus, kuris jį nuo gėrimo iš
gelbėjo. Viso geriausio. X. Y.

1

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

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

GenyLougheed 
Funeral Home

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



4 psl. • Tėviškės žiburiai • 1984. XI. 6 — Nr. 45 (1812)

© PAVERGTOJE TEVffiJE
® LIETUVIAI PASAULYJE

PRISIMINĖ STRIBUS
Politinio švietimo namuose 

Vilniuje spalio 16 d. buvo su
rengta konferencija “Liaudies 
gynėjų būrių istorinis vaidmuo 
už socializmo pergalę Tarybų 
Lietuvoje”. Tie tariamieji liau
dies gynėjai yra Maskvai tarna
vusieji stribai, pokario metais 
kovoję prieš Lietuvai laisvės 
siekusius partizanus. Propagan
dinę konferenciją, oficialiai pa
vadintą moksline, surengė kom
partijos istorijos institutas, 
politinio švietimo namai ir “Ži
nijos” draugija. Įvadinį žodį 
tarė kompartijos istorijos insti
tuto direktorius R. Šarmaitis. 
Trumpoje žinutėje minimi pra
nešimai apie stribų veiklą stip
rinant okupacinę valdžią Lietu
voje, kompartijos vaidmenį stri
bų organizavime, jų “kovą su im
perialistinių valstybių žvalgy
bų agentūra”. Nepriklausomy
bės Lietuvai siekusieji partiza
nai, atrodo, traktuojami kaip 
tos agentūros nariai, nors iš tik
rųjų jų kova buvo skirta ne kaž
kokiai užsienio agentūrai, bet 
pačiai Lietuvai. Be buvusiųjų 
stribų, konferencijoje dalyva
vo vilniškės kompartijos cent
ro komiteto vaikėjai — administ
racinių organų skyriaus vedėjas 
S. Apanavičius ir pirmoji pro
pagandos bei agitacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja V. Lovia- 
gina.

MARIOS PRIE LĖVENS
Kupiškėnams atidarytas Lė

vens upės_tvenkinys, turintis 828 
ha plotą. Šiai vandens saugyklai 
pagal jos dydį tenka trečioji vie
ta Lietuvoje po Kauno ir Anta
lieptės marių. Lėvens tvenkinys 
sutalpins apie 33 milijonus ku
binių metrų vandens, kuris bus 
kaupiamas tik pavasario potvy
nių metu. Vanduo iš šios sau
gyklos drėkins 6.000 hektarų že
mių. Projektą paruošė Lietuvos 
vandens ūkio projektavimo ins
tituto Kauno skyriaus specia
listai. Jo įgyvendinimas truko 
ketverius metus. Daugiau kaip 
20 km ilgio tvenkinys papuoš Ku
piškio apylinkių kraštovaizdį. 
Dirbtinės marios turės dvi sa
las, keletą pusiasalių bei išky
šulių. Apželdintose pakrantėse 
bus įrengtos poilsiavietės.

MUZIEJUS ABLINGOJE
Klaipėdos rajono Ablingos 

kolchoze, Žvaginių piliakalnio 
papėdėje, atidarytas šio kaimo 
tragediją atskleidžiantis muzie
jus. Kaimą sunaikino vokiečiai 
pirmomis karo su sovietais die
nomis, nužudydami gyventojus. 
Žuvusiųjų atminimą medžio 
skulptūrose 1972 m. įamžino 
liaudies meistrai. Naujajame 
muziejuje yra sukaupta apie 300 
praeitį ir dabartį atspindinčių 
rodinių. Ablingos tragediją pri
mena apanglėję daiktai, žuvu
siųjų gyventojų nuotraukos. 
Kraštotyrininkai surinko me
džiagą apie pirmuosius šio su- 
kolchozinto kaimo žingsnius, 
jo pokarinius darbus okupaci
nėje sovietų sistemoje.

NEUŽMIRŠO PILIES
Kraštotyrininkai, įkinkyti į 

propagandinį kompartijos ve
žimą, dabar rūpinasi sovietinės 
“pergalės” keturiasdešimtme

AUDRA
Travel 

kviečia sutikti 
šv. Kalėdas ir 

Naujus Metus su giminėmis

Lietuvoje arba Australijoje 
16 dienų kelionė į Lietuvą 
gruodžio 21 - sausio 6

su "Air France", 10 naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 2dienos 
Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje. Kelionės kaina
iš Toronto $1,824 kanadiškais arba $1,399 JAV, iš 
Montrealio — kanadiškais $1,794 arba $1,376 JAV.

23 dienų kelionė į Australiją 
gruodžio 19 - sausio 11

2 dienos Havajuose, 16 - Australijoje, 3-N. Zelandijoje, 
2-Fidži saloje. Bilieto kaina iš Toronto -$2,213 kanadiškais 

Jau priimami užsakymai pirkti šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

čiu. Kauno kraštotyrininkai pri
siminė ir šiek tiek aptvarkytas 
senosios pilies liekanas Nemu
no ir Neries santąkoje. Jos su
silauks įrašo, kad Kauną 1944 m. 
rugpjūčio 1 d. “išlaisvino” sovie
tinės armijos kariai ir pilies 
bokšte iškėlė savo raudonąją 
vėliavą. Sovietinės “pergalės” 
garsintojai nutyli, kad ta “iš
laisvintojų” vėliava kauniečiams 
yra pažįstama iš pirmųjų oku
pacijos metų, kai Kauno gatvė
mis važiavo Lietuvos nepriklau
somybę užgniaužę sovietų tan
kai. Paminklinio akmens Mura- 
voje susilaukė ten su savo sekr. 
Dimitrijum Putilovu žuvę kom
jaunuoliai pogrindininkai.

ŠERNU MEDŽIOKLĖS
Kaišiadorietis M. Gūdžius 

taikliu šūviu Dambravos miške 
paguldė net 248 kg sveriantį šer
ną, kaišiadorietis A. Lesevičius 
tame pačiame miške — 210 kg 
šerną. A. Katilius Kapsuko (Ma- 
Tijampolės)rajone sumedžiojo 
200 kg šerną, tokį patį — ir I. Ju
cius iš Kelmės, 180 kg sverian
čius šernus — I. Zaicevas iš Pa
nevėžio, R. Viliodis iš Kapsu
ko, P. Kazlauskas iš Jonavos. 
Nors stambūs šernai yra gražus 
laimikis, medžiotojams prime
nama, kad didžiąją dalį laimikio 
turi sudaryti šiemečiai ir per
nykščiai jaunikliai.

TILTAS PĖSTIESIEMS
Vilniaus — Kauno greitkelis 

Vievyje susilaukė pėstiesiems 
skirto tilto, vėl sujungusio šios 
gyvenvietės rajonus. Pradžioje 
buvo galvojama apie požeminę 
perėją, bet jos teko atsisakyti 
dėl šlapio grunto, išsišakoju
sio požeminių ryšių tinklo. Lan
ko formos tiltas yra 112 metrų 
ilgio ir šešių metrų aukščio. Jo 
statybai panaudotos klijuotos 
medinės konstrukcijos, pirmą 
kartą išbandytos Kauno—Klai
pėdos greitkelio šiauriniame 
Kauno apvažiavime. Pėsčiųjų 
tiltas Vievyje turi papildomus 
šoninius laiptus, kuriais gali
ma nulipti tiesiog ant šaligatvio.

MOKYKLOS SUKAKTIS
Nepriklausomos Lietuvos lai

kais prie plento Kaunas-Zarasai 
esantys Degučiai, priklausan
tys Zarasų apskričiai, buvo tik 
nedidelis daugiausia ūkininkus 
aptarnaujantis miestelis, auto
busų sustojimo punktas. Prieš 
penkias dešimtis metų ūkinin
kai surentė medinį mokyklos 
pastatą, kad jame galėtų moky
tis jų vaikai ir vaikaičiai. Šie
met ta mokykla, pokaryje tapusi 
aštuonmete, paminėjo savo veik
los penkiasdešimtmetį. Dabar 
ji turi erdvų mūrinį pastatą su 
jaukiais kabinetais, laikoma 
pirmaujančia Zarasų rajone. 
Šventėn susirinko daug buvusių 
šios mokyklos auklėtinių, išėju
sių gyveniman, tapusių žemdir
biais, pramonės įmonių darbi
ninkais, gydytojais, karininkais, 
įsigijusių kitas profesijas. Jau
ni ir jau spėję pražilti jie su
sirinko prie senojo pastato, ku
rio susilaukė savo tėvų ir sene
lių dėka. Įvairių kartų mokslei
viai tarė daug gražių žodžių bu
vusiems ir šiandien tebedirban
tiems mokytojams. V. Kst.
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1984 m. lapkričio 24, šeštadienį, 7 v.v. punktualiai, 
Hamiltono Jaunimo centro salėje (48 Dundurn st. n.) 
rengiamas i

k”SS MINĖJIMAS
Programoje: trumpa oficialioji dalis, Toronto lietuvių vyrų choras “Aras", vad. V. 
Verikaičio, akompanuojamas J. Govėdo, šokiai, grojant J. Vaičiaus orkestrui.

įvairių gėrimų baras, šilto maisto bufetas, stambių laimikių loterija. 
Bilietai — $5.00, studentam — $4.00. Salė bus atidaryta nuo 6 v.v.

SEKMADIENĮ, lapkričio 25, 10.30 v.r., iškilmingos pamaldos 
Aušros Vartų šventovėje už žuvusius Lietuvos kovotojus. 
Organizacijos prašomos dalyvauti pamaldose su savo vėliavomis.
Visus dalyvauti šioje šventėje kviečia DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

Kviečiame visus atsilankyti į

“ANTRO KAIMO" iš Čikagos

POPIBT1 &
c—3 ; 7 48 Dundurn n., Hamiltone.

“Antras kaimas" - 8 aktorių grupė, atliekanti eilę trumpų humoristinių bei 
satyrinių gabaliukų iš lietuviško gyvenimo [vykių. Popietę globoja Šalpos fondas. 
Bilietai: suaugusiems — $5, studentams bei pensininkams — $4. Rengėjai

Hamilton, Ontario
LANKĖSI VYSKUPAS. Spalio 

28 d. iš pat ryto prie Aušros Vartų 
šventovės buvo didesnis judėji
mas. Mat visi laukė naujojo vysku
po P. A. Baltakio oficialaus vizi
to. Nors dauguma matė vyskupą 
Kanados lietuvių dienose, bet pir
mą kartą atvyko jis kaip ganyto
jas į mūsų parapiją.

Aušros Vartų šventovei esant 
pilnai žmonių ir parapijos chorui 
giedant, pajudėjo link altoriaus 
procesija. Jos priešakyje žygia
vo 10 jaunuolių, kurie, pasipuo
šę raudonomis togomis buvo pasi
ruošę priimti Sutvirtinimo sakra
mentą. Toliau matėsi kun. K. Kak
nevičius, klebonas kun. J. Liau- 
ba, prel. dr. J. Tadarauskas, d i ja- 
konas E. Putrimas ir vyskupas Pau
lius A. Baltakis. Pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė vyskupas. 
Taipgi suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą dešimčiai jaunuolių lietu
vių kalba. Tai buvo išskirtinis 
momentas, nes visos apeigos bu
vo atliktos lietuvių kalba.

Po pamaldų rinkomės į Jaunimo 
centrą, kur visa didelė salė buvo 
pilna įžambiai surikiuotų stalų. 
Susėdus prie jų, atvyko vyskupas, 
lydimas kunigų ir prel. dr. J. Ta- 
darausko, kuriuos susirinkusieji 
sutiko atsistoję ir rankom ploda
mi. Vyskupo sutikimo pietuose da
lyvavo apie 300 žmonių. Oficialia
jai daliai vadovavo J. Krištolai
tis, Aušros Vartų parapijos tary
bos pirmininkas. Prel. dr. J. Ta
darauskas sukalbėjo maldą prieš 
vaišes. Susirinkusieji buvo pavai
šinti skaniai pagamintais pietu
mis su vynu, pyragais ir kava.

Po pietų J. Krištolaitis pakvie
tė kleboną kun. J. Liaubą tarti 
sveikinimo žodį. Jis pasidžiaugė 
vyskupo paskyrimu bei atvykimu 
pas mus. Esą dar neseniai dabar
tinis vyskupas Wasagoje nešiojo 
statybai rąstus, o dabar eina jau 
vyskupo lazda nešinas ir mitra pa
sipuošęs. Nors ir neturi’ į dangų 
kylančių katedros bokštų, bet vi
sų lietuvių širdys yra naujo vys
kupo katedra. Baigdamas įteikė 
parapijos vardu $1.000 vyskupo 
fondui.

B. Mačys, apylinkės valdybos 
pirmininkas, pasveikino visų Ha
miltono lietuvių organizacijų var
du ir įteikė adresą su parašais. 
J. Stankus, kredito kooperatyvo 
“Talka” pirmininkas, pasveikino 
ir įteikė $500 čekį vyskupo fon
dui. V. Stanevičienė, Vyskupo M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los vedėja, priminė, kad dešimt 
jaunuolių priėmė Sutvirtinimo 
sakramentą, kuriuos paruošė E. 
Liaukienė ir išvardino visus jau
nuolius pavardėmis. Priėmusių 
Sutvirtinimo sakramentą vardu 
vienas iš jaunuolių įteikė vysku
pui dovanėlę, tik gaila, kad ne
buvo tinkamai pamokytas kaip rei
kia pasisveikinti su vyskupu.

Meninę programą atliko para
pijos choras, vadovaujamas Dari
jos Deksnytės. Ypač gražiai nu-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” Zju 

atstovas)
Jurgis Jurgutis

Tel. 383-9026
154 Darlington Dr.

Hamilton, Ontario L9C 2M3

Delhi-Tillsonburg, Ontario
Delhi lenkų salėje (234 Main Street), 

lapkričio 10, šeštadienį, 6.30 v.v., 
punktualiai, rengiamas

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
tnmjBiiainnfliinin!

MINĖJIMAS
PROGRAMOJE: trumpa oficialioji dalis, Hamiltono 

lietuvių teatras “Aukuras", režisuojamas Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės.
Muzika A. Adomaičio iš Toronto. Užkandžiai, baras, 
loterija, šokiai.

Visi kviečiami dalyvauti. Salė ir baras atidaryti 6 v.v. 
Pradedama nurodytu laiku. DLK Gedimino šaulių kuopa

skambėjo “Koks mielas šios vasa
ros rytas” ir “Laukai ten dainuo
ja”. Akompanavo A. Juodelė. Li
tuanistinės mokyklos mokinė dek
lamavo eilėraštį “Malda”, bet tuo 
laiku garsiakalbiai “streikavo”, 
ir buvo sunku suprasti bei girdė
ti. Lituanistinės mokyklos choras, 
vad. mokytojos S. Raudienės, atli
ko vaikų dainelių pynę, kuri vi
siems labai patiko. Malonu buvo 
žiūrėti į tuos pipirus, kurie taip 
atsidėję iš visos širdies dainavo 
ir išpūtę akutes sekė savo mokyto
jos rankų mostus. Ypač gražų regi
nį sudarė dvi mažytės mergaitės 
choro priešakyje su dideliu dėme
siu įsijungusios į dainavimą. Po 
dainų mokyklos mokiniai įteikė 
vyskupui gėles.

Pabaigoje vysk. P. A. Baltakis 
tarė žodį, padėkodamas už priėmi
mą, taipgi priminė, kad kartu at
sivežė iš Toronto šios parapijos 
įsteigėją ir buvusį ilgametį kle
boną prel. dr. J. Tadarauską, ku
ris dabar yra prisiglaudęs pran
ciškonų vienuolyne Toronte. Po 
šių vyskupo žodžių susirinkusie
ji sukėlė ilgas ovacijas, matyda
mi savo tarpe ilgus metus dirbu
sį prelatą ir dabar vyskupo malo
niu žodžiu pristatytą.

Baigdami programą susirinku

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................6% nekiln. turto pask............ 121/2%
santaupas........................... 9% asmenines paskolas 14%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas.................... 8’A% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 121/«% Nemokama narių gyvybės

1 term, indėlius 3 m.......... 12'/s% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.......... 9'4% dydi Iki $2.000.
90 dienų indėlius............. 11% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda Iki $10.000.

sieji vyskupui P. A. Baltakiui su
giedojo “Ilgiausių metų”. Pakilę 
nuo stalų kiti asmeniškai sveiki
no vyskupą, įteikdami vokus, o 
prel. dr. J. Tadarauskas, apsuptas 
buvusių parapijiečių, dalinosi 
įspūdžiais ir sveikinimais.

Parapijos tarybos suorganizuota 
iškilmė gražiai ir sklandžiai pra
ėjo, trukusi nepilnas tris valan
das. Padėka organizatoriams ir 
taipgi šeimininkei S. Petkevičie
nei už paruošimą tokių gerų pietų.

Stasys Dalius
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 

žiemos veikla pradėta rugsėjo 
30 d. pamaldomis Aušros Vartų 
šventovėje ir tunto sueiga mažo
je salėje, kurios metu klebonas 
kun. J. Liauba susirinkusius pa
sveikino. Po oficialios dalies įvy
ko smagus laužas tema “Romuvos 
vasaros stovyklą prisiminus”. Da
lyvavo beveik visi tunto nariai ir 
gražus skaičius tėvų bei svečių.

BŪSIMI SKAUTŲ RENGINIAI. 
Kūčios — gruodžio 9 d. Jaunimo 
centro salėje; Vasario 16 sueiga 
— vasario 3 d. mažojoje salėje; 
Kaziuko mugė — kovo 10 d. Jauni
mo centro salėje; Šv. Jurgio su
eiga — balandžio 21 d. mažojoje 
salėje. (Nukelta į 6-tę psl.)

JA Valstybės
Dainavos stovyklavietei pa

remti Klivlande veikiantis glo
bos komitetas Dievo Motinos pa
rapijoje lapkričio 17-18 d.d. ren
gia loterijos laimikių traukimą 
ir meno parodą. Loterijai savo 
kūrinius parūpino dailininkai — 
V. Ignas, M. Gaižutienė, A. La- 
niauskas, N. Palubinskienė ir 
fotografas A. Kezys, SJ. Loteri
jos bilietėliai JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijose platinami 
paštu ir asmeniškai. Informaci
jas teikia ir bilietėlių knyge
les paštu parūpina Regina Šilga- 
lienė, 1776 E. 228 St., Euclid, 
Ohio 44117, USA.

Virgutė Irlikytė praėjusią va
sarą baigė Rio Hondo policijos 
akademiją. Ji yra pirmoji lietu
vaitė Kalifornijoje, baigusi po
licijos akademiją. Paskirta į 
Santa Monikos policiją. V. Irli- 
kytė buvo labai gabi moksle, ga
lėję daug pasiekti akademinia
me gyvenime, bet nuo vaikystės 
dienų ją viliojo policija. Turė
dama gerą darbą, buvo pradėju
si studijuoti kriminalinę teisę, 
kuri jai bus naudinga policijos 
darbe.

Gydytojų korporacija “Frater- 
nitas Lituanica” Klivlande rug
sėjo 23 d. prisiminė 1954 m. rug
sėjo 15 d. mirusį gydytoją gen. 
Vladą Nagių-Nagevičių, šios 
korporacijos įsteigėją. Minė
jimas pradėtas Dievo Motinos 
šventovėje klebono kun. G. Ki- 
jausko, SJ, atnašautomis Mi- 
šiomis. Akademinė minėjimo 
dalis įvyko Lietuvių namuose. 
Apie velionies nuopelnus kal
bėjo dr. H. Brazaitis, primin
damas, kad jis buvo ne tik kor
poracijos “Fraternitas Lituani
ca” įsteigėjas, bet ir Lietuvos 
kariuomenės sanitarijos virši
ninkas, karo invalidų globėjas. 
Ramovėnas J. Malskis kalbėjo 
tema “V. Nagevičius Lietuvos 
kariuomenėje”. Velionis pri
klausė kūrėjų savanorių gre
toms, įsteigė Kaune karininkų 
ramovę ir Karo muziejų su vaka
rinėmis iškilmėmis muziejaus 
sodelyje, kur uniformuoti karo 
invalidai uždegdavo aukurą prie 
nežinomo kareivio kapo, pagerb
dami žuvusius už Lietuvos lais
vę. Birutietė J. Tallat-Kelpšie- 
nė prisiminė velionies apsilan
kymą gydytojų žmonų draugijos 
susirinkime. Narės tada rūpino
si invalidų globa. Esą velionis 
tada besiūlė1 draūgijon įtrauk
ti ir karininkų žmonas, susirin
kimo dalyvėms padovanojo DLK 
Birutės paveikslą. Pasiūlymui 
buvo pritarta, naujai draugijai 
pasirinktas DLK Birutės vardas. 
Dr. H. Brazaitis su birutiečių 
atstovėmis aplankė kapines, ve
lionies kapą papuošė gėlių vai
niku. Senelių globos namuose 
buvo aplankyta velionies našlė 
Veronika.

Australija
A. a. Antanas Skėrys mirė Gee- 

longe rugsėjo 16 d. Palaidotas 
rugsėjo 19 d., gausiai dalyvau
jant Geelongo lietuviams ir bi
čiuliams iš Melburno. Apeigas 
atliko kun. dr. P. Dauknys. Ve
lionis gimė 1907 m. balandžio 
30 d. Liepojoje, mokėsi Rygos 
lietuvių gimnazijoje, karinę tar
nybą atliko Lietuvoje. Čia jis 
sukūrė šeimą su Regina Sidara- 
vičiūte, dirbo buhalteriu, vie
nos įmonės direktorium. Austra
lijon atvyko ir Geelonge įsikū
rė 1949 m. Aktyviai reiškėsi ALB 
vietinės apylinkės veikloje, pri
sidėjo prie Lietuvių namų įsigi
jimo, redagavo Geelongo lietu
vių biuletenį, parašė ir išleido 
knygą “Geelongo Lietuvių Bend
ruomenės kronika 1948-78 m.”

ALB krašto valdyba savo įga
liotiniu rinkti aukas lituanis
tikos katedrai Ilinojaus univer
sitete Čikagoje paskyrė B. Sta- 
šionį. “Mūsų pastogėje” jis nu
siskundžia menkais trijų mėne
sio darbo rezultatais. Po šimtą 
dolerių, asmeniškai prašant, 
jam pavyko gauti iš V. Grigonio, 
B. Stašionio, A. Mauragio, V. Pa
tašiaus, dr. G. Kazokienės, P. 
Mikalausko ir J. Ramanausko. 
Pridėjus smulkesnes aukas, 
bendros trijų mėnesių pastan
gos tesiekia $950. B. Stašionis, 
aiškindamas lituanistikos ka
tedros reikšmę, ragina tautie
čius atverti jai savo pinigines.

Australijos lietuviai, dar ne- 
atšventę Lietuvių dienų sosti
nėje Kanberoje šių metų pabai
goje, jau pradėjo diskutuoti Lie
tuvių dienas 1986 m. Mat pasi
girdo balsų, kad jas reikėtų su
rengti Adelaidėje, nes tada Pie
tų Australija švęs savo 150 metų 
sukaktį. Esą būtų galima gauti 
finansinės paramos iš provinci
nės valdžios. Šiuo klausimu pa
sisako dabartinis ALB krašto 
valdybos pirm. V. Bukauskas, 
neminėdamas savo pareigų, ma
tyt, tik dėstydamas asmeninę 

savo nuomonę. Lietuvių dienos, 
pirmą kartą rengiamos sosti
nėje. Kanberai buvo atiduotos 
be nusistovėjusios eilės. Pa
sak V. Bukevičiaus, Lietuvių 
dienas Adelaidė turėjo 1980 m., 
o Sydnėjus — 1978 m. Jeigu jos 
1986 m. vėl būtų rengiamos Ade
laidėje, Sydnėjus būtų paliktas 
dešimčiai metų be Lietuvių die
nų. Jos betgi yra labai svarbios 
Sydnėjaus kolonijai, kurią sle
gia Lietuvių klubu vadinamų na
mų liūdna finansin'ė būklė. Ją 
padėtų išspręsti iš Lietuvių die
nų gautas pelnas. Tuo tarpu Lie
tuvių namai Adelaidėje savo iž
de grynais pinigais turi $106.000. 
Jiems užsidarymo pavojus ne
gresia, o Sydnėjaus lietuviai 
gali netekti savo centro. V. Buke- 
vičius pataria Adelaidės lietu
viams sukaktuviniais 1986 m. iš 
P. Australijos valdžios reikalau
ti finansinės paramos lituanisti
nėms mokykloms, tautinių šo
kių grupėms, sportininkams, o 
Lietuvių dienas palikti Sydnė
jaus lietuvių kolonijai.

Britanija
Lietuvišką šeimą spalio 6 d. 

sukūrė Tautvydas Lekavičius ir 
Veronika Vilimaitė. Santuoką 
palaimino kun. A. Gėryba. Vai
šės įvyko Londone, Lietuvių na
muose.

Žurnalistui Broniui Daunorui, 
buvusiam “Europos lietuvio” ir 
kitų laikraščių redaktoriui, pa
daryta operacija vienoje Londo
no ligoninėje. Neužilgo jis ža
da grįžti namo.

Londono lietuvių namų akci
nės bendrovės vadovybė rugsėjo 
5 d. pasirašė dvejų metų atnau
jinimo sutartį su rangovais. Ant 
abiejų pastatų bus uždėtas nau
jas stogas, atnaujintos pasto
gės, sutvarkytos aukštų atbrai
los. Sutartis taipgi apima namų 
išorinių sienų perdažymą, pa
keitimą visų higienos, ventilia
cijos, vandens ir lietaus nute
kėjimo vamzdžių. Iki š. m. spa
lio 19 d. vietinės savivaldybės 
reikalavimu teks atlikti prieš
gaisrinės apsaugos darbus, api
mančius aliarmo signalus, susie
tus su dūmus bei karštį paste
binčia aparatūra. Pilno remon
to suma gali pasiekti 72.000 sva
rų. Namų akcininkų suvažiavi
me remontui numatyta 74.000 
svarų. Tikimasi, kad dalį išlai
dų, ypač susietų su priešgaisri- 
ne ^psauga, padengs vietinė sa
vivaldybė savo pašalpomis. To
kiu atveju remontas gali kainuo
ti tik apie 50.000 svarų.

Vokietija
Kun. Antanas Bunga, 17 metų 

dirbęs Šv. Ulricho parapijoje 
Bad Woerishofene ir jai vadova
vęs, ten įsteigęs Europos lietu
vių vyskupo centrą, išėjo pensi
jon ir rugsėjo 14 d. persikėlė į 
Memingeną. Šiame mieste jis ap
tarnaus didelę senelių prieglau
dą, reikalui esant, galės talkin
ti lietuviams kunigams.

A. a. Agota Lengvinaitė, su
laukusi beveik 80 metų amžiaus, 
senatvės ir visokių ligų iškan
kinta, rugsėjo 3 d. mirė Motinos 
Werner prieglaudoje Reutlinge- 
ne. Velionė buvo kilusi iš Šila
lės apylinkių, lankiusi pradžios 
mokyklą Šilalėje, ten išmokusi 
verpėjos ir audėjos amato. Su 
broliais ir seserimis repatriavo 
Vokietijon 1941 m. Pokaryje 
Lengvinai buvo perkelti į Reut- 
lingen-Goeningeną. Ten ji iki 
1955 m. dirbo verpimo ir audimo 
fabrike, bet turėjo išeiti anksty- 
von pensijon dėl akių susilpnė
jimo. Palaidota rugsėjo 6 d. Goe- 
ningeno kapinėse, į kurias ją pa
lydėjo giminės, kaimynai, iš Lie
tuvos kilę tautiečiai. Laidotu
vių apeigas atliko iš Mannheimo 
atvykęs ev. kun. Fr. Skėrys.

Lietuvių savišalpos draugija 
Hamburge rugsėjo 22 d. suren
gė kultūrinį vakarą. Draugijos 
pirm. I. Sragauskas pasveikino 
susirinkusius dalyvius, apžval
ginę paskaitą apie svetimoje ša
lyje praleistus 40 metų skaitė 
R. Paliulis. Koncertinę progra
mą pradėjo instrumentalistai 
— pianistė dr. R. Lapsatytė-Kol- 
lars, smuikininkas M. Kollars ir 
violončelistas E. Kleinas. Su tau
tiniais šokiais pasirodė nese
niai Hamburge susiorganizavusi 
šokėjų grupė, vadovaujama E. 
Baliulienės. Pagrindinis dėme
sys betgi teko pirmą koncertą 
Hamburge surengusiems Nelei 
ir Arvydui Paltinams, atliku- 
siems estradines lietuvių ir kitų 
kompozitorių dainas. Visiems 
patiko Nelės dainavimas ir Ar
vydo palyda. Jų pasiklausyti bu
vo atvykusių lietuvių ir iš kitų 
apylinkių. Loterijai vadovavo 
A. Mašidlauskienė. Tarp kitų 
laimikių buvo trys “Europos 
lietuvio” ir dvi “Pasaulio lietu
vio” prenumeratos. Kultūrinis 
vakaras užbaigtas šokiais.



Kanados lietuvių jaunimo sąjungos tarybos nariai, dalyvavę metiniame suvažiavime 1984 m. spalio 6 d. Hamil
tone. Iš kairės pirmoje eilėje: R. Kuraitė, D. Čepaitytė, J. Uleckaitė, A. Žygas (svečias), valdybos pirm. S. Bersė- 
naitė, N. Mockevičiūtė; antroje eilėje: J. Adamonytė, V. Mockevičiūtė, R. Čuplinskas, I. Čuplinskaitė, D. Grajaus- 
kaitė, V. Čuplinskas, R. Pleinytė, A. Rašymas, A. Pleinytė, M. Adamonytė, M. Sungaila

Organizuoto jaunimo veiklos planai 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos tarybos 

suvažiavimas Hamiltone

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Religinė jaunimo orientacija
Kas stiprina ir kas silpnina išeivijos lietuvių jaunimo tikėjimą? Pasisakymas pasaulio 

lietuvių katalikų kongreso svarstybose Toronte

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ- 
KURIENĖ

Tikėjimas yra svarbus ir stiprus 
elementas asmenybės ugdyme tik
tai tada, kai jis tampa išgyveni
mu bei neatskiriama žmogaus gy
venimo dalimi.

Daugybė pasaulio psicho
logų yra svarstę ir aprašę as
menybės ugdymo fazes, cha
rakterio brendimo problemas, 
identiteto ir savijautos sąvo-‘ 
kas. Čia paminėsiu tik .žymią
ją Kvebeko psichologę Jeanine 
Guindon, kuri, naujai pagrįs- 
dama prancūzų psichologo ir 
pedagogo Jean Piaget vaiko 
brendimo stadijas, teigia, kad 
jaunuolio auklėjimo metu yra 
būtina kreipti dėmesį į kėlu- 
ris asmenybės ugdymo tarps
nius.

Pirmas tarpsnis yra stebė
jimas — kūdikiai ir maži vai-, 
kai mato, girdi, jaučia visą sa
vo aplinką. Jie susiduria nuo 
pirmos dienos su savo visuo
menės vertybėmis, sąvokomis, 
taisyklėmis ir 1.1.

Antras tarpsnis yra savival
da ir savo visuomenės valdy
mas. Šią sąvoką reikia suprasti 
plačiąja prasme. Susidūrus su 
daugybe naujų jausmų, verty
bių ir įvykių, juos reikia su
skirstyti, suprasti, priimti. Iš 
pat jaunų dienų mes išmoko
me kaip reaguoti, kas mums pa
tinka ir ko mes nemėgstame. 
Mes taip pat labai planingai 
pritaikome savo visuomenę sa
vo siekimams ir tikslams. To
kiu būdu drįstu lyginti savotiš
ką “kontrolę” savęs ir savo ap
linkos su savivalda ar savo vi
suomenės valdymu.

Trečias tarpsnis yra kūryba. 
Kiekvienas sveikas individas 
puoselėja savo gabumus pozi
tyviai ar negatyviai kūrybai. 
Mes vienokiu ar kitokiu būdu 
keičiame savo visuomenės 
bruožus, prisidedame prie jos 
eigos, palikdami kokį nors sa
vo antspaudą ir mažiau ar dau
giau gilius pėdsakus. Ir tai 
darome kartais priimtinomis 
socialinėmis priemonėmis, 
kartais prieš visuomenės nuo
taikas, kartais aplinkos atmes
tais būdais.

Ketvirtasis tarpsnis, savo
tiškai ir rezultatas gyvenimo 
proceso, yra asmenybė. Čia jau 
turime individą, įsisavinusį 
svarbiausias vertybes ir tai
sykles. Jis neišvengiamai pa
veikia savo aplinką ir tuo pa
čiu yra nuolat jos įtakojamas 
(žmonių, įvykių, nuotaikų ir 
t.t.).

Svarbu paskirų šių tarps
nių metu pateikti pavyzdžius, 
kuriais individas gali vado
vautis, išvystyti skalę atitin
kamų pasirinkimų bei tiesti ke
lią sąmoningam asmenybės ug
dymui. Čia svarbu pabrėžti, 
kad tie brendimo tarpsniai 
reiškiasi asmens brendimo 
metu skirtinguose laikotar
piuose, keičiantis aplinkai, 
pereinant iš vieno amžiaus į 
kitą, susidūrus su skirtingo
mis aplinkybėmis.

Tikėjimo vaidmuo
Šiandieną mums rūpi klausi

mas, kas stiprina ir kas silp
nina išeivijos lietuvių jauni
mo tikėjimą? Koks yra tikėji
mo vaidmuo savęs atradime?

Tiek psichologinės, tiek so
cialinės tezės teigia, kad tikė
jimas, moralė, dvasinės verty
bės yra tiek pat. svarbūs asme
nybės elementai, kiek ir visuo
meninės taisyklės, šeima, in
teligentiškumas. Tikėjimo 
plotmėje randame tuos pačius 
pavyzdžius, pasirinkimus ir 
užsiangažavimą, kuriuos ma
tėme brendimo tarpsniuose. 
Kiekvienas individas jieško 
pavyzdžių, tiesos, vidinės ra
mybės. Tai dalykai, kurie ne 
visada randami logiškame, ma
terialiniame, “juoda ant bal
to” gyvenime.

Pasak psichologo McClel- 
lando, žmogaus ryšiai dvasi
niame gyvenime yra daugiau 
ar mažiau panašūs į jo visuo
meninius ryšius, ypač tais at
vejais, kai asmuo ar visuome
nė turi naujai pagrįsti savo 
tikslus, idėjas ir tokiu būdu 
dvasinėmis sąvokomis moty
vuoti prasmingą savo gyveni
mą.

Šia proga norėčiau pasida
linti konkrečiais momentais, 
kuriuos teko išgyventi dirbant 
su nusikaltusiomis paauglėmis 
Montrealyje. Susidūriau su 
jaunomis mergaitėmis, kurios 
vaikystėje buvo išgyvenusios 
išnaudojimą, kančią, pasimeti
mą; kurios, besistengdamos 
atsilaikyti prieš visišką suny
kimą, naikino savo aplinką, 
norėdamos kaip nors išlikti gy
vomis. Nors daugelis jų buvo 
priėjusios liepto galą, nors 
ne viena mėgino savo kovą už
baigti nusižudymu, po ilgų po
kalbių ir daugybės gydomųjų 
paslaugų rado atsakymus į sa
vo problemas, atsiremdamos į 
dvasines ir moralines vertybes.

Nesakau, kad jos visos tapo 
tikinčiomis krikščionėmis. No
riu tik nurodyti, kad vaiko, pa
auglio ir suaugusio galvojimo 
procesas jieško kartais ne vi
sada žeme ar materialinėmis 
gėrybėmis pagrįstų atsakymų.

Išgyventas tikėjimas
Čia vėl grįžtu prie savo pra

dinės minties, kad dvasinis 
elementas pasirodo tiktai ta
da, kai jis tampa išgyvenimu. O 
kad tai įvyktų, tikėjimas turi 
taikytis prie žmogaus gyveni
mo, prie visuomenės. Šių die
nų pasaulyje, kur ypatingai 
vakaruose sunkiai suderiname 
dvasines vertybes su materiali
niu perteklių, mes turime tikė
jimui atrasti tinkamą vietą — 
nebūtinai kančibje ar neturėji
me, bet savoje kasdienybėje.

Ir čia turbūt glūdi lietuvių 
išeivijos jaunimo problema? 
Ar mes išgyvename savo tikė
jimą sotinančiu ir gaivinančiu 
būdu? Ar mūsų užsiangažavi
mas dvasiniame bei tikybinia
me gyvenime yra svarbi mūsų 
gyvenimo dalis? Palygindami 
savo tikėjimą su savo darbo 

ar mokslo laimėjimais, šeimos 
patirtimi, su draugystėmis, — 
ar mes dvasiniame gyvenime 
randame tokį pat pasitenkini
mą? Tai klausimai, kurie lie
čia ne tik jaunimą, bet ir visą 
mūsų visuomenę.

Esu nuomonės, kad tikėji
mas yra vertybė kaip ir visos 
kitos, kurią reikia įsisavinti, 
išmokti išgyventi. Ji turi būti 
puoselėjama mūsų kasdieny
bėje, prieinama šių dienų ir 
šio modernaus pasaulio bū
dais. Drįstu tad ir teigti, kad 
mes, neįstengdami tai padary
ti, silpniname savo tikėjimą, 
nepajėgiame jo išgyventi, pa
daryti savo asmeninio gyveni
mo dalimi. Dėl to jis negali 
tapti tvirtu elementu asmeny
bės ugdyme, lieka tik sekma
dieniniu dalyku.

Aiškiai matome, kad ma
terialiniame mūsų pertekliu
je mus paliečia tiktai tie klau
simai ar įvykiai, kurie mums 
teikia asmeninį pasitenkini
mą bei asmeninę naudą. Tokia
me pasaulio ir visuomenės sū
kuryje mes turime rasti tikėji
mui vietą.

Dirbant su nusikaltėlėmis 
paauglėmis mergaitėmis, teko 
prisidėti prie Mišių paruoši
mo būrelio. Jis telkdavo suau
gusius ir jaunuoles, kurios 
norėjo išgyventi ir prisidėti 
prie tam tikro grupinio darbo. 
Kas savaitę susirinkdavome 
išsiaiškinti Evangelijos, nu
statyti kiekvienų Mišių temą, 
atrinkti ’giesmes, skaitymus ir 
maldas, paruošti atitinkamas 
dekoracijas ir iškelti svarbiau
sias mintis lyg ir pamokslui, 
kurį sakydavo vienas iš suau
gusiųjų, kartais viena iš mer
gaičių. Šios grupės dalyvių pa
reiga buvo perduoti iškeltas 
idėjas paskiroms grupėms, su 
kuriomis jos gyveno, ir tokiu 
būdu paruošti visas Mišioms.

Tokio pat pobūdžio angažavi
mąsi išgyvename jaunimo sto
vyklose, rekolekcijose ar ki
tomis “specialiomis” progo
mis. Tačiau gal manome, kad 
tai nepakankamai rimtas ar ge
ras būdas išgyventi tikėjimą 
savo parapijose ir jį puoselėti 
ištisų metų laikotarpyje? Gal 
iš tikrųjų tai per žemiška?

Baigsiu pakartodama savo iš
vadą: tikėjimas, jaunų ir vy
resniųjų, užims svarbią ir tvir
tą vietą mūsų asmenybėje tik
tai tada, kai pajėgsime jį iš
gyventi mums tinkamu ir anga
žuojančiu būdu.

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

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.

Š. m. spalio 6 d. Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyko Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos tarybos suvažiavi
mas. Dalyvavo 20 jaunuolių, 
suvažiavusių iš Toronto, Mont- 
realio, Londono ir Hamiltono 
apylinkių.

Jaunimo “mobilizacija”
Kanados lietuvių jaunimo 

sąjungos pirmininkė Sigita 
Bersėnaitė pasveikino visus 
suvažiavimo dalyvius, padarė 
praėjusių metų jaunimo sąjun
gos veiklos apžvalgą ir patei
kė ateinančių metų projektus.

Savo pranešime Sigita pami
nėjo, kad KLJS paskelbė 1985 
metus Kanados lietuvių jau
nimo mobilizacijos metais. 
Svarbiausias tų metų jauni
mo sąjungos veiklos projek
tas bus registravimas viso Ka
nados lietuvių jaunimo. Papil
domą informaciją apie šio pro
jekto vykdymą pateikė KLJS 
sekr. Darius Čuplinskas, ku
ris paaiškino visiems, kaip 
mintis sudaryti sąrašą lietu
vių išeivijos jaunimo buvo dis
kutuota praėjusiame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese.

Jis pabrėžė tokio sąrašo su
darymo svarbą, panaudojant 
Britanijos pavyzdį, kur lietu
vių jaunimo dauguma, nepra
mokusi lietuvių kalbos, buvo 
visai atsiskyrusi nuo lietuvių 
veiklos. Kad tas nutolęs lie
tuvių jaunimas nedingtų gyve
namojo krašto gyventojų skai
čiuose, maža grupė susirūpi
nusių jaunuolių apsiėmė suda
ryti sąrašą Britanijoj gyvenan
čio lietuvių jaunimo. Tuo bū
du buvo įmanoma vėl tą jauni
mą išjudinti ir įjungti į lietu
višką veiklą.

Kol kas Kanadoje, ypač di
desnėse lietuvių kolonijose, 
neatrodo, kad lietuvių jauni
mo nutolimas nuo lietuviško 
gyvenimo yra labai aktualus 
dalykas, bet ir Kanados lie
tuvių laukia tas pats likimas. 
Jau ir dabar turime rūpintis 
mažesnėse kolonijose gyve
nančiu lietuvių jaunimu, ku
riam nėra sąlygų ar progų su
siburti, kad ir jisai nedingtų 
Kanados gyventojų skaičiuose.

. ■>
Peticija Jungtinėm Tautom
KLJS ryšininkė Jūratė Ulec

kaitė paaiškino kad PLJS val
dyba yra paprašiusi KLJS pla
tinti peticiją, reikalaujančią 
laisvės kun. Alfonsui Svarins
kui ir kun. Sigitui Tamkevi- 
čiui. Esą yra galimybė tokią 
peticiją pateikti Jungtinių 
Tautų jaunimo sesijai ir tuo 
būdu iškelti tų dviejų, mūsų 
lietuvių labai mylimų kunigų, 
vardus tarptautinėje areno
je. Šita peticija bus pasiraši
nėjama visose kolonijose, lie
tuvių ir nelietuvių tarpe. KLJS 
labai ragina visus lietuvius 

Tautos šventė Vasario 16 gimnazijoje
Norėjome pajusti tautos vienybę

Rugsėjo 8 tai Tautos šventė. 
Lietuviai ją mini visame pa
saulyje. Vienas iš realių šios 
šventės pagrindų yra Vytauto 
Didžiojo karūnacija. Bet 
mums, lietuviams, yra svarbu 
turėti dieną, kurioje galėtu
mėme būti visi kartu — dieną 
ne liūdėti, bet džiaugtis kar
tu. Šiais metais ją švenčiu ne 
Australijoje, o Vasario 16 gim
nazijoje, Vokietijoje.

Tą šeštadienį nebuvo pamo
kų — leido mums miegoti iki 
9 v. Gaila, tą dieną lijo be su
stojimo, ir negalėjome turėti
numatyto vėliavos pakėlimo. 
Po pusryčių pasigriebėme liet
sargius, nužygiavome į Hiut- 
tenfeldo katalikų šventovę, 
kur kun. J. Dėdinas ir kun. Fr. 
Skėrys laikė pamaldas katali
kams ir evangelikams. Susirin
ko beveik visa gimnazija. O 
šiais metais gimnazistų skai
čius yra žymiai didesnis negu 
pernai — privažiavo daug nau
jų mokinių iš Amerikos, Vokie
tijos, po vieną iš Venezuelos, 
Argentinos, Brazilijos ir Ko
lumbijos.

Šie metai yra visai skirtin
gi nuo praėjusių. Rodos, kad 
mokykla yra skilusi į dvi pa
grindines grupes — amerikie
čių ir visus kitus. Gaila! Da
bar jaučiu, trūksta tos šeimy
niškos meilės. Jau tuoj baig
sis pirmasis mokslo mėnuo ir 
dar vis nepažįstu visų moki
nių!

Šven.tovėn buvo įneštos Lie
tuvos ir ateitininkų vėliavos. 
Po iškilmingų pamaldų parbė- 

šią peticiją pasirašyti, primin
dama, kad Lietuvoje, už tuos 
du kunigus buvo surinkta 100,- 
000 parašų.

Aplankė vyskupas
KLJS tarybos suvažiavimo 

dalyviai labai nudžiugo, kai į 
suvažiavimą atėjo vysk. P. Bal
takis, lydimas kun. J. Liaubos. 
Vyskupas pasveikino visus su
važiavimo dalyvius ir pareiškė 
savo džiaugsmą, matydamas 
taip gražiai susibūrusį lietu
vių jaunimą, ragino visus to
liau atstovauti išeivijos lie
tuvių jaunimo rūpesčiams.

Vysk. P. Baltakio apsilanky
mas pakėlė suvažiavimo daly
vių nuotaiką ir parodė vi
siems, kad naujasis mūsų vys
kupas yra jaunimui labai pa
lankus. Klebonas kun. J. Liau- 
ba irgi pažadėjo savo paramą 
lietuvių jaunimo veiklai.

Centrinės valdybos planai
į KLJS tarybos suvažiavi

mą buvo atvykęs iš Los Ange
les PLJS pirmininkas Gintaras 
Grušas. Savo pranešime apie 
PLJS valdybos veiklą Ginta
ras pateikė papildomą infor
maciją apie ateinančią vasa
rą ruošiamą “Baltiečių taikos 
ir laisvės laivo ekskursiją” 
Baltijos jūroje. Taip pat pa
informavo visus apie pasiruo
šimus VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui 1987-88 m. 
Australijoje. Gintaras ragi
no visus jau dabar rūpintis 
lėšų telkimu šiam kongresui.

Skaidrių montažas
Iš Čikagos atvykęs Arvydas 

Žygas parodė skaidrių monta
žą ir kalbėjo apie politinių 
kalinių persekiojimą dabar
tinėje Lietuvoje. Visi buvo 
labai sužavėti pamatę skaid
res, kurių daugumą Arvydas 
įsigijo per Lietuvių informa
cijos centrą Niujorke. Savo 
paskaitoje Arvydas pabrėžė 
svarbą išeivijos lietuviam pa
laikyti ryšį su lietuviais Lie
tuvoje. Arvydo žodžiais, tik 
tuo būdu mes galime tikrai 
pareikšti savo paramą ir pa
garbą broliams ir sesėms Lie
tuvoje ir teikti vilties jų ko
voje prieš mūsų Tėvynės oku
pantą.

Sudiev!
KLJS pirm. Sigita Bersėnai

tė padėkojo tiems tarybos na
riams, kurie atliko savo parei
gą ir atvažiavo į suvažiavimą. 
Taip pat jinai padėkojo Hamil
tono apylinkės tarybos narėm, 
kurios suruošė suvažiavimą, ir 
klebonui kun. J. Liaubai už 
leidimą jaunimui pasinaudoti 
parapijos patalpomis.

Po padėkos žodžio visi su
važiavimo dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną ir atsisveiki
nę išsiskirstė. S.B.

gom gimnazijon į minėjimą val
gyklos salėje, nes pilies salės 
jau nebėra. Minėjimą pradėjo
me Lietuvos himnu: “Lietuva, 
Tėvyne mūsų, tu didvyrių 
žeme!”

Tikrai ta mūsų šalelė yra 
didvyrių žemė. Ne vien tik tais 
didvyriais, kurie ją per karus 
gynė, bet ir tais žmonėmis, ku
rie išsėdėjo metų metais Sibi
re — kankinių stovyklose, kaip 
Nijolė Sadūnaitė, Viktoras 
Petkus, kun. Alfonsas Svarins-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Po trečiojo $100,000 įteikimo iškilmių Ilinojaus universiteto kanclerio svetainėje. Iš kairės: PLB valdybos pirm. 
VYTAUTAS KAMANTAS, pirmieji lituanistikos katedros studentai — ALMA JAKIMAVIČIŪTĖ, DANUTĖ 
RAČIŪNAITĖ, VILIUS DUNDZILA Nuotr. J. Tamulaičio
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Tautinių grupių mugėje “Heritage Fair” Toronte, Fort York muziejuje, 
buvo įrengtas ir lietuvių skyrius, supažindinantis žiūrovus su lietuvių 
įnašu į Toronto miesto ir Kanados gyvenimą. Iš kairės - “Vilniaus” pavil
jono vicekaralaitė VAIDA STIRBYTĖ ir “Vilniaus” karalaitė DAINA 
KALENDRAITĖ Nuotr. K. Raudžio

Pirmoji jaunuolių stovykla Neringoje
Neringa — jaunam išeivijos 

lietuviui yra ne lietuviška Bal
tijos pakrantė, o JAV-se, Ver- 
monto kalnuose stovyklavietė. 
Jau penkiolikti metai, kai ten 
vyksta Putnamo seselių rengia
mos stovyklos mergaitėms, ber
niukams ir lietuvių kilmės vai
kams. Praėjusią vasarą pirmą 
kartą buvo surengta dviejų sa
vaičių stovykla jaunuoliams 
17-20 metų amžiaus. Suvažiavo 
per 40 jaunuolių iš įvairių vie
tovių JAV-ėse ir Kanadoje. Da
lyvavo ir trys stovyklautojai iš 
P. Amerikos.

Esu praleidusi beveik visas 
savo vasaras lietuviškose sto
vyklose, bet ši stovykla buvo 
tikrai ypatinga, skyrėsi nuo 
kitų. Tikslas nebuvo tik sma
giai praleisti dvi savaites lie
tuviškoje aplinkoje, bet ir sa
ve lavinti ir padaryti kokį nors 
naudingą įnašą lietuvių visuo
menei. Turėdami šiuos siekius 
galvoje, pradėjome pirmąją 
jaunuolių stovyklą Neringo
je.

Dviejų savaičių laikotarpyje 
išklausėme maždaug vienuoli
ka paskaitų įvairiomis temo
mis. Dr. Vaišnienė kalbėjo 
apie pagrindines pasaulio 
linkmes, Algis Sodonis apie 
savo darbus Religinės šalpos 
įstaigoje Niujorke, su sės. Onu
te Mikailaite analizavom savo 
charakterį, Zita Krukonienė 
pasakojo apie Lietuvos litera
tūrą, o dr. Masaitis rodė skaid
res iš Lietuvos ir papasakojo 
apie dabartinę Lietuvą, jos 
jaunimą ir būdus palaikyti ry
šius su Lietuvos jaunimu. Pa
lietėme ir meno sritį. Danguo
lė Kuolienė apibūdino Lietu
vos meną, ypač grafiką, pra
vedė pratimus, ir su jos pagal
ba galėjome sukurti savo eks
librius. P. Saimininkienė dės
tė lietuviškų šiaudinukų gami
nimo pamokas. Gitą Kupčins
kienė, Danguolė Kuolienė ir 
Aldona Lingertaitienė atliko 
pokalbį lietuviškų šeimų te
ma. Prel. V. Balčiūnas kalbė
jo apie gėrį ir blogį pasauly
je, o sės. Igne Marijošiūtė — 
apie mūsų pažiūras, idealus 
ir 1.1.

Ne tik paskaitų klausėmės, 
bet ir skaitėme ištraukas iš 
įvairių klasikinių Lietuvos 
veikalų. Susipažinome su Bi
liūnu, Krėve, Sruoga, Binkių, 
Žemaite ir Vienuoliu. Manau, 
kad daug kam pirmą kartą bu
vo malonu skaityti lietuviškai. 
Kažkaip ta ypatinga Neringos 
gamta bei ramybė pozityviai 

paveikia žmones. Kai kurio
mis dienomis turėjome laiko 
tyliai pamąstyti ir užrašyti 
savo mintis. -

Šioje stovykloje rūpinomės 
ne vien savo pačių dvasiniu 
praturtėjimu. Turėjome kelis 
projektų būrelius, kuriuose 
bandėme ką nors padaryti vi
suomenės labui. Vienas būre
lis paruošė vaizdajuostę ma
žiem vaikučiam, panašią į lie- - 
tuvišką “Sesame Street”. Nor
bertas Lingertaitis nufilmavo 
mus, vaidinančius ir dainuo
jančius vaikiškas dainas. Ti
kimasi, kad vaizdajuostė grei
tai bus suredaguota ir išleista.

Veikė ir politinis būrelis, 
kuris rašė laiškus Brattleboro 
miestelio laikraščiui, reaguo
damas į straipsnį apie religi
jos persekiojimą Sovietų Są
jungoje. Šio būrelio darbai 
nenuėjo veltui — laikraštis 
išspausdino keletą stovyklau
tojų laiškų. Tuo būdu Lietu
vos vardas buvo iškeltas vie
tinėje spaudoje.

Trečias būrelis paruošė 
juosteles Vatikano radijo lie
tuvių programai. Juostelėje 
apibūdinta tautinių šokių 
šventė, Laisvės olimpiada, 
baltiečių jaunimo kongresas, 
studentiška vasara, ir vieno 
stovyklautojo projekto dar
bas NASA erdvėlaivio srityje. 
Visi trys būreliai pasiekė savo 
tikslus ir tikimės, kad jų dar
bai bus naudingi lietuvių vi
suomenei.

Buvo ir išvyka. Pirmą savai
tę nuvykome į dailininko Var
nelio namus. Tai ne tik namai, 
bet beveik rūmai, beveik Var
nelio meno galerija. Dailinin
kas mus labai maloniai pri
ėmė, aprodė ir paaiškino savo 
meną. Matėme jo senų knygų ir 
žemėlapių rinkinį. Buvo be ga
lo įdomu.

Gali atrodyti, kad šioj sto
vykloje dirbome be pertrau
kos. Tai netiesa. Laisvalai
kį praleisdavom dažniausiai 
bendraudami tinklinio aikš
tėje arba prie tvenkinio.

Vakarinės programos buvo 
įvairios. Kaip ir visose stovyk
lose, buvo laužų, šokių, talen
tų vakaras ir įvairių kitų pa
silinksminimų. Susikaupimo 
vakaras buvo ypatingas tuo, 
kad nesėdėjome viduje, klau
sydami skaitymų ir muzikos. 
Vietoj to išėjome laukan ir 
patys vieni mąstėme duoto
mis temomis. Ir vėl ta gamta 
bei ramybė savotiškai veikė 
mus.
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Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psi.)

PASIKEITĖ KAI KURIE SKAU
TŲ VADOVAI. Jaun. skautų-čių 
būreliui vadovauja sk. vytis J. 
Gedris, skaučių-tų vienetui — vyr. 
sk. Sandra Ciparytė, prityr. skau- 
tėms-ams — vyr. sk. A. Krivinskai- 
tė, vyr. skautėms ir sk. vyčiams — 
sk. vytis A. Stanaitis. Sueigos vyks
ta kas antrą savaitę maž. salėje — 
šeštadieniais po lietuviškos mo
kyklos pamokų jaun. skautams- 
ėms ir skautams-ėms, sekmadie
niais po pamaldų — prityr. skau- 
tams-ėms ten pat. Vyr. skaučių ir 
vyčių sueigos vyksta pagal susi
tarimą.

Kviečiame tėvus registruoti 
mergaites ir berniukus į skautų 
organizaciją. Priimai nuo 6 m. am
žiaus. Tuo reikalu skambinti s. Al
donai Pietrantonio tel. 522-4739.

“Širvintos-Nemuno” vadija 
“Antras kaimas” — humoro bei 
satyros teatras atvyks į Hamil
toną ir Jaunimo centre lapkričio 
18, sekmadienį, 3 v.p.p., duos links
mą programą. Hamiltone jis vai
dins pirmą kartą. Šią popietę glo
boja Šalpos fondas ir kviečia Ha
miltono bei apylinkių tautiečius 
gausiai dalyvauti. Pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai, kuri po 
ją ištikusio gaisro yra reikalin
ga didesnės paramos. J. P.

A. a. PETRUI KOVELIUI mirus 
spalio 16 d., jį pagerbdami paau
kojo Kanados lietuvių fondui po 
$10: A. Muliuolis, Liudas Gutaus
kas ir žmona, E. Antanaitienė, K. 
Karaška, Alfonsas Kybartas, J. Ba
joraitis, S. Dalius, J. Pyragius, J. 
Liaugminas, J. Astas, J. Bersėnas; 
$15 — A. Mingėla; $20 — V. Narke
vičius: $5 — A. Repšys ir žmona.

KL fondas V. Narkevičui už nuo
širdų pasidarbavimą renkant au
kas yra labai dėkingas. J. B.

London, Ontario
KLAIDA. “TŽ”42 nr. a.a. L. Mačio 

laidotuvių aprašyme įsibrovė 
klaida. Jo laidotuvių apeigos bu
vo atliktos Londone, bet palai
dotas ne Londone, o Čikagoje, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, gre
ta savo artimųjų. Už klaidą labai 
atsiprašau. D. E.

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

ir LŠST MAIRONIO KUOPOS vai 
dybos rengia Lietdvos kariuome
nės karių, savanorių, partizanų 
ir visų kovotojų už tėvynės laisvę 
minėjimą lapkričio 24, šeštadie
nį, 130 Frood Rd., ukrainiečių sa
lėje. Pradžia — 6 v.v. Meninę pro
gramą atliks sol. Linda'Marcinku
tė iš Toronto. Bus bendra vaka
rienė, veiks turtingas baras, lo
terija ir kt. Muzika — Lietuvių 
Bendruomenės. Įėjimas (su vaka
riene) — $10 asmeniui. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti ir pasi
kviesti draugų bei svečių. Rengėjai

St. Catharines, Ont.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

KARIUOMENĖS atsteigimo 66 me
tų sukaktis bus paminėta š. m. lap
kričio 25, sekmadienį, iškilmin
gomis pamaldomis, atskira paskai
ta bei žuvusiųjų už laisvę pager
bimu. Mūsų pamaldos sekmadie
niais visada prasideda 10 v.r. ir 
baigiasi maždaug 11 v. Dalyvau
kime visi Niagaros srities lietu
viai ir pagerbkime kariuomenę, 
iškovojusią laisvę nepriklauso
mai Lietuvai, kuri kaipo tokia 
tebėra pripažįstama svarbiausių 
pasaulio valstybių.

ŠIUO METU DVI LIETUVAITĖS, 
atvykusios iš Lietuvos, vieši pas 
savo gimines.

PRIVAČIAI GAUTOS SPALVO
TOS NUOTRAUKOS rodo, kad Pa
saulio lietuvių katalikų kongre
se Toronte bei pamaldų eitynė
se dalyvavo ir mūsų ramovėnai 
su savo vėliava. Vėliavinku buvo 
Juozas Vyšniauskas, o asistentai 
— Jonas Dervaitis ir Jonas Kara
liūnas. Tai maloni žinia. Valio 
mūsų ramovėnams!

10 dienų Lietuvoje
Nr. 128: Naujų metų sutikimas Lietuvoje 

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

Visos kainos - JAV doleriais. Brošiūrų ir išsamesnių informacijų 
kreipkitės į “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.

ARTĖJANT APYLINKĖS VAL
DYBOS rinkimams, negalima ne
pasidžiaugti gražia ir sėkminga 
dabartinės valdybos veikla. Kor.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Mūsų vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakties proga 1984 m. spa
lio 13 d. gausūs svečiai dalyvavo 
Delhi, Ont, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos šventovėje ir “Auksi
nio lapo” svetainėje (Golden Leaf). 
Jie pripildė mūsų širdis džiaugs
mu. O džiaugsmo dovana yra pati 
brangiausia. Manau nesuklysiu sa
kydamas, kad dr. J. Mikulionio 
sveikinimo žodyje poetiškai nu
spalvinta dovana buvo visiems 
dalyviams nuostabi. Daugelis sve
čių mus apdovanojo įvairiom do
vanom — dvasinėm ir materiali
nėm. Šios dovanos mudviem su
darė džiaugsmo akimirkas. Tik
ras, tyras džiaugsmas netrunka 
valandomis — tai žinome kiekvie
nas, tačiau jis yra neįkanojamas 
gavėjui. Tos džiaugsmo valandos 
būna dar brangesnės, kai ir davė
jas patiria tą patį džiaugsmą.

Esame visiems labai dėkingi, 
kad radote laiko dalyvauti mūsų 
vienkartinėje puotoje. Ačiū ir 
tiems, kurie dėl įvairių priežas
čių negalėjo dalintis su mumis to
mis džiaugsmo akimirkomis, bet 
pasveikino vienokiu ar kitokiu 
būdu. Nuoširdus ačiū visoms, pri
sidėjusioms savo kulinarijos ga
miniais — skanėstais, kurie už
baigė mūsų lauktą sukaktį ir puo
tą. Ačiū KLK moterų dr-jos Delhi 
skyriui už vertingą dovaną, para
pijos chorui ir jį lydėjusiai var
gonais Vandai Garnelienei. Išskir
tina padėka gražiabalsei sol. I. 
Černienei už solo giesmes, skli- 
dusiais šventovės skliautais. Už 
visos šios šventės apvainikavimą 
esam dėkingi Šv. Kazimiero para
pijos klebonui kun. L. Kemešiui.

Adelė ir Vytautas Čiuprinskai

Sunny Hills, Florida
DAUGIAU KAIP DEŠIMTĮ NA

MŲ čia statosi lietuviai. Tai čika- 
giškiai, detroitiškai ir New Jersey 
tautiečiai. Kun. L. Musteikis atsi
kelia iš Minnesotos. Šilai, ramybė, 
paplūdimiai ir švarus bei gaivi
nantis ežero vanduo vilioja juos 
į šią vietovę.

SUTUOKTUVĖS. Spalio 6 d. kle
bonas kun. Pr. Jaraška sutuokė 
antros jaunystės porą Valę Ra- 
gauskaitę-Rumšienę su Jonu Zu- 
bavičium. Tikybinės ir vaišių 
apeigos buvo įdomios ir iškilmin
gos. Nieku ųęsiskyrė nuo, jaunų 
jaunavedžjų apeigų ir vestuvinių 
nuotaikų.

Vaišės vyko kolonijos salėje, 
kuriose dalyvavo beveik visi ko
lonijos lietuviai ir kai kurie kvies
ti amerikiečiai svečiai. Vaišių 
programai vadovavo Klemensas 
Žukauskas. Programoje dalyvavo 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas vargoninko Mamaičio. 
Jaunoji — choro narė choristų bu
vo apdovanota prijuoste, šluota 
ir medumi, kad palaikytų tvarką 
bei švarą sodyboje ir meiliai su
gyventų. Gauti sveikinimai iš ki
tų vietovių. Ypatingai buvo meniš
kai ir kūrybiškai paruoštas svei
kinimas jaunosios brolio iš Lie
tuvos. Kitą dieną, sekmadienį, 
svečiai vaišinosi p.p. Zubavičių 
sodyboje.

HUMORISTAS VITALIUS ŽU
KAUSKAS iš Niujorko spalio 22 d. 
lankėsi kolonijoje ir humoristi
ne programa linksmino lietuvius 
vietinėje salėje. 1. a.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

JONAS LADYGA, montrealietis, prie savo išradimų. Ši nuotrauka buvo įdėta populiariame Montrealio savait
raštyje “Lundi drauge su pokalbiu apie išradėjo darbus ir sunkius jų kelius į praktinį gyvenimą

jPCa77< geležį, kol karšta
Kanados lietuvių archyvo klausimu

A. KALNIUS

Išmąstyta idėja yra tartum 
įkaitinta geležis, kurią kalant 
išgaunamas numatytas pavida
las. Geležiai atšalus, iš jos nie
ko neiškalsi. Taigi ir idėja, 
kol ji yra gyva žmogaus sąmo
nėje, tuojau turi būti įgyven
dinta. Išblėsusi idėja tampa 
atšalusia geležim.

Tautinio archyvo idėja Ka
nados lietuviams yra ne nauja. 
Ji buvo iškelta “Tėviškės ži
buriuose”, priešpaskutinėje, 
a.a. J. R. Simanavičiaus vado
vaujamoje, KLB kultūros komi
sijoje ir įtraukta KL žurna
listų sąjungos veiklos progra
mom Betgi ji buvo neišmąstyta 
ir glūdėjo popierių bylose.

Tačiau dabar jos kontūrai 
jau ima ryškėti. KLB krašto 
tarybos suvažiavime (1984. X. 
13-14) kultūros komisija pra
nešė, kad jau numatyta archy
vą steigti, kuris ateįtyje net 
galėtų tapti informacijos cent
ru,’'aptarnaujamu nuolatinio 
darbuotojo. Dieve, duok, kad 
šis taip svarbus užmojis ne
taptų atšalusia geležim. Ne, 
taip negali įvykti, nes archy
vo būtinumas yra iššaukiantis.

Reikia pasakyti, kad šiokia 
tokia archyvo užuomazga jau 
yra: A. Šapokienei-Sudikienei 
sutikus, iš a.a. dr. A. Šapokos 
gausaus knygyno buvo atrink
tos brangios mokslinės vertės 
knygos ir, Prisikėlimo para
pijos klebonui leidus, patal
pintos vienuolyne. Nearchyvi- 
nės vertės knygos išdalintos 
Prisikėlimo parapijos, Lietu
vių namų ir Pensininkų namų 
bibliotekoms. Jau apie 100 kny
gų, įskaitant ir brošiūras, ang
lų ir lietuvių kalbomis ir keli 
šimtai specifinėmis teihomis 
laikraštinių iškarpų, liečian
čių lietuviškus reikalus, yra 
suorganizuota ir laikoma pri
vataus asmens apsaugoje. Šios 
rūšies medžiaga dar yra tel
kiama ir toliau. Ji beldžiasi 
taip pat į būsimo archyvo du
ris.

Ir dar laukia staigmena: vi
siems gerai žinomo ir gerbia
mo Br. Kviklio pažadas. Ne per 
seniausiai į Prisikėlimo pa
rapijos parodų salę jis buvo 
atvežęs didelę dalį savo bran
gaus asmeninio archyvo mums 
parodyti. Jis, matyt, sužavė
tas parodos lankytojų gausu
mu, torontiečių svetingumu ir 
nuoširdumu, pažadėjo savo 
turimus archyvinės vertės da
lykus perleisti kanadiečiams, 
jeigu tik įsigys tinkamas ar
chyvui patalpas. Taigi kultū
ros komisijai ir tai reikia tu
rėti galvoje. Tai nepraleisti- 
na brangi proga praturtinti 
savo archyvą!

Turint galvoje, kad daugiau 
kaip 50% archyvinės Kanados 
lietuvių medžiagos jau yra žu
vę arba patekę į netinkamas 
rankas, -reiktų paskubėti su
rinkti bent likučius ne tik To
ronte, bet ir visoje Kanado-

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei , 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
i elefonas 625-2412

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

je. Tautiečiai juk žino, kad 
šie rinkiniai taps istoriniu lie
tuviškosios išeivijos šaltiniu, 
o taip pat istoriniu fondu mū
sų tautai. Juk pašvies gi kada 
laisvės saulė ir mūsų tėvynės 
langus. Tada nereikės mūsų 
istorikams važinėti po sveti
mus kraštus, renkant medžia
gą tremties istorijai.

Žinoma, kultūrinė komisija 
šio didoko projekto savomis 
jėgomis įvykdyti negalės. Ji

T autos šventė Vasario 16 gimnazijoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

kas, kun. Sigitas Tamkevičius 
ir kiti. Dabar lietuviai Lietu
voje irgi kovoja už tėvynės 
laisvę, už tikėjimo laisvę. Jie 
nežiūri ir nebijo komunistų 
grasinimų, persekiojimų, rū
pinasi išlaikyti mūsų tautos 
religingumą ir tautiškumą.

Kai buvau Austrijoje, ma
ne viehas žmogus paklausė: 
“Kodėl tu mdkaisi lietuvių kal
bos, jei gyveni Australijoje? 
Juk tau reikia mokėti tik ang
liškai!” Nustebau! Iš pradžių 
neturėjau ko atsakyti. Juk man 
nereikia jokio kito motyvo mo
kytis lietuvių kalbos — esu 
lietuvaitė! Pagalvojusi apie 
tai, jam paaiškinau, jog mes 
lietuviai tikimės, kad Lietuva 
bus vėl laisva, nepriklausoma. 
Ir mes, o jei ne mes, tai mūsų 
vaikai bus tie, kurie padės at
statyti Lietuvą vėl kaip nepri
klausomą valstybę.

Po Lietuvos himno pasirodė 
mokyklos chorelis ir padaina
vo “Už tėvynę Lietuvą”, “Gie
du dainelę”, “Nemunėli”. 
Kvartetas, akompanuojamas 
pianinu p. Paltino, irgi gra
žiai padainavo. Gaila, jau ne
beturime orkestrėlio, kuris 
kvartetui gražiai akompanuo
davo.

Byla, kurios neturėtų būti
Prieš kurį laiką “TŽ” redakciją 

pasiekė laiškas, kuriame įdėtas 
atspaudas iš “The Chicago Repor
ter” (data nenurodyta), liečiantis 
Joną Šoliūną bei jo santykius su 
lietuviais ir nelietuviais. Tame 
pačiame voke įdėtas Jono Šoliūno 
teisminis skundas, kaltinantis 
dienraščio “Draugas” leidėjus ir 
redakciją.

Iš minėto atspaudo matyti, kad 
J. Šoliūnas turi konfliktų su lie
tuviais ir nelietuviais dėl savo 
ryšių su juodosios rasės žmonė
mis. Mat jis yra vedęs juodosios 
rasės žmoną, susilaukęs prieaug
lio ir reiškiasi kaip juodosios 
rasės žmonių Teisių gynėjas, kar
tais išeinantis prieš lietuvių vi
suomenės nuotaikas.

Pasak minėto atspaudo ir ilgo 14 
psl. teisminio skundo kopijos J. 
Šoliūnas kurį laiką dirbo “Drau
go” redakcijoje Čikagoje, rašė 
straipsnius, susilaukusius neigia
mos skaitytojų reakcijos. Iš re
dakcinio darbo buvo atleistas, 
kaip skunde sakoma, be nurody
tos priežasties ir be išankstinio 
pranešimo. Prieš eidamas dirbti 
“Draugo redakcijon, jis atsisa
kęs turėtos valdinės tarnybos ir 
tuo būdu vispusiškai nukentėjęs.

Skunde Cook aps. teismui sako
ma, kad J. Šoliūnas “Draugo” pa
reigūnų buvo peikiamas, nes ve
dęs juodosios rasės žmoną, sulau
kęs mišrios rasės vaikų, o jo uoš
vė buvusi pavadinta “bobute”. Po 
kivirčo jo straipsniai negalėjo 
būti spausdinami be leidėjų pa

konkretizuoja idėjas, vado
vauja jų vykdymui, o visus dar
bus atlieka su visuomenės pa
rama — fizine, finansine ir 
moraline. Dėl to, išgirdus 
svarbaus sumanymo pasiūly
mą, visuomenė, jos organiza
cijos ir finansinės instituci
jos tuojau pat turėtų ateiti į 
pagalbą. Kur kokia pagalba 
bus reikalinga, manau, komi
sija paskelbs spaudoje ar 
kreipsis asmeniškai.

Marytė Šmitienė paruošė la
bai įdomią skaidrių, eilėraš
čių bei “Kronikos” skaitymų 
pynę. Lietuvos vaizdai: Vil
nius, Kaunas, Nemunas, Neris; 
liūdnai romantiškos lietuviš
kos dainos ir mokinių ištarti 
lietuviški žodžiai. Mano sie
la tikrai užsidegė lietuvišku
mu. Galėjau skaidrėse tuojau 
pat atpažinti tas vietas, ku
rias buvau aplankiusi tik prieš 
keletą mėnesių, o dabar man 
tai atrodo lyg sapnas ...

Įsiterpė ir Br. Lipšienė su 
keletu vertingų minčių apie 
tautą, jos reikalingumą, jos 
svarbumą žmogui.
Lietuva brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Ne, tikrai neveltui bočiai Tave taip 

gynė.
Ir neveltui dainiai Tave išgyrė ...

Atsistoję dainavome iš šir
dies šiuos žodžius. Nebuvo tai 
minėjimas kokių nors įvykių, o 
diena, kur norėjome pajusti 
vienybę tarpusavyje — vieny
bę visos tautos, nesvarbu, tė
vų žemėje ar išeivijoje. Be tos 
vienybės žūtume mes svetur 
kaip lietuviai, žūtų ir ta šale
lė, apie kurią mes tiek daug 
girdime, svetimtaučių rankose.

Danutė Baltutytė,
Vasario 16-gimnazijos mokinė

tvirtinimo. Tas reikalavimas bu
vęs taikomas tik jam vienam. 
“Draugo” linija buvusi diskrimi
nacinė — nepalanki juodajai ra
sei. Už opoziciją tokiai laikyse
nai J. Šoliūnas buvęs žeminamas 
bei baudžiamas. Žuvus automobi
lio nelaimėje jo uošvei, “Draugo” 
pareigūnai nepareiškė užuojau
tos, kaip tai buvo daroma praei
tyje kitais atvejais. Vienas “Drau
go” pareigūnų netgi išreiškęs 
“Chicago Reporter” koresponden
tui įtarimą J. Šoliūną esant KGB 
agentu.

Teisminis skundas baigiamas 
reikalavimu iš “Draugo” leidėjų 
J. Šoliūnui $500,000 kompensaci
jos, $1,000,000 pavyzdinės baudos 
su palūkanomis ir atlyginimo teis
minių išlaidų.

Ne naujiena, kad Čikagos lietu
viai mėgsta bylinėtis, bet tokio 
pobūdžio byla yra bene pirmoji. 
Ji tikriausiai prie lietuvių spau
dos stiprinimo neprisidės. Žinant 
dabartinę lietuviškos spaudos 
padėtį, reikia manyti ją susilpnins. 
“Draugas” yra pirmaujantis lietu
vių išeivijos dienraštis, minin
tis 75-rių metų gyvavimo sukaktį, 
turintis garbingas tradicijas. Jo 
stiprinimas turėtų rūpėti visiems.

Spaudos srityje konfliktai yra 
dažnas reiškinys, bet jie spren
džiami savo tarpe. Jeigu visi bėg
tų į teismus dėl kiekvieno kivir
čo, tai teismai būtų užversti by
lomis. Ir J. Šoliūno atvejis taip 
pat neturėtų būti teisminis. Lie
tuviai turėtų būti pajėgūs savo 
žaizdas gydyti savais vaistais. K.

Lietuviai Britanijoje
Seneliai Lietuvių sodyboje

Prieš daugelį metų, D. Bri
tanijai gyvenant gerus laikus, 
kilo sumanymas įsigyti lietu
višką ūkį ar ką nors panašaus 
provincijoje.

Jieškotojai surado nepapras
tai gražų žemės gabaliuką, ku
ris atrodė lyg būtų atkeltas iš 
Lietuvos. O juo labiau, kad 
pirkimo sąlygos ir kaina buvo 
tokia maža .. .

Prasidėjo pirkimo akcija. 
Reikėjo rinkti pinigus arba 
pardavinėti dar neišparduo- 
tas Lietuvių namų bendrovės 
akcijas. Pirkimo akcijos šū
kis buvo: perkame Lietuvių 
sodybą, kurioje galėsime ato
stogauti, o mūsų busimieji vy
resniojo amžiaus žmonės — 
praleisti savo gyvenimo sau
lėlydį. Viskas ėjo gerai, atos
togavome, atsirado ir to vyres
niojo amžiaus žmonių, kurie 
ryžosi ten praleisti savo liku
sią amžiaus dalį.

Paskutiniais metais smar
kiau pradėjo keistis ir lietu
vių namų bendrovės, ir Lietu
vių sodybos vadovybės. Kartu 
su vadovybėmis keitėsi ir Lie
tuvių sodybos žmonių gyveni
mas į blogąją pusę. Vyresnio
jo amžiaus tautiečiai, jau gy
veną po daugiau kaip 10 metų, 
pasijuto esą skriaudžiami.

Jau buvo tos negerovės iš
keltos vietinėje D. Britanijos 
lietuviškoje spaudoje (“Šalti
nis” ir Anglijos lietuvių biu
letenyje).

Sodyboje gyveną seneliai ne
turi jokio balso reikalų tvarky
me. Sulaukę 80-90 metų am
žiaus yra nepajėgūs save pri
žiūrėti — yra reikalingi prie

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

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

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai j 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 Street West (at Lansdowne) Toronto 

K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

Asmeninės dovanos giminėms Lietuvoje
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietuvą dabar 

muitą už dovanas turės sumokėti patys siuntinių gavėjai. Siūlome 
ir toliau pasinaudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

Kalėdinė dovana — siuntinys 4 nr. 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai marškiniai, 
1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė 
arba šilkinė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, 
1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim 
arba rumbuoto aksomo firmų “Wrangler” arba "Levi”, 1 vyriška arba 
moteriška žieminė striukė — anorak.
Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo išlaidomis $275.00 

Jei kas pageidauja, gali ir pats sudaryti siuntinį savo nuožiūra iš
Lietuvoje pageidaujamų dalykų, kuriuos čia išvardiname: 
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” ..................  40.00
Siuntinyje gali būti 2 poros.................................................................67.00
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos "Olympus”................. 28.00
Siuntinyje gali būti 2 poros ................................................................ 55.00
Sportiniai kostiumai firmos “Adidas"...............................................  46.00
.............................................................................................................67.00 
Sportiniai kostiumai firmos "Olympus” .............................................24.00
...........................................................................................................  54.00 
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės ............................ 29.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu ................................ 110.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ......................................  55.00
Vyriški kostiumai............................................................................  185.00
Moteriški kostiumėliai .................................................................... 130.00
Moteriški arba vyriški megztiniai ....................................................... 38.00
Vyriški išeiginiai marškiniai .............................................................. 22.00
Bliuskutės ........................................................................   22.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės.......................................................... 9.00
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai ................................. 100.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti pašto ir 
draudos išlaidom ........................................................$48.00 (48.00)
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun

čiame palikimus prekėmis arba valiuta.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592. Nauja tvarka galioja dabar.

žiūros bei rūpestingesnės glo
bos. Pastaruoju metu pablogė
jo maistas. Kartą dalis sene
lių net atsisakė valgyti, bijo
dami apsinuodyti.

LN bendrovės vadovybė per 
suvažiavimus ir kitomis progo
mis yra pareiškusi: jeigu Lietu
vių sodyboje apsigyventų 20 se
nelių, ją galima būtų ne tik 
išlaikyti, bet ir pelno padary
ti. Kai kurie buvę LN bendro
vės valdybos žmonės sako, kad 
vieno senelio išlaikymas atsi
eina apie 40 sv. LN bendrovės 
vadovybė iš valdžios gauna, 
įskaitant senelio pensiją, 80 
sv. Už tuos pinigus senelis gau
na kambarį, maistą, šildymą, 
baltinių skalbimą ir, rodos, 
16 sv. smulkiems reikmenims. 
(Kitame laiške ir kito autoriaus 
iš Britanijos rašoma: iš socia
linės globos sodyba gauna už 
kiekvieno pensininko išlaiky
mą 74 sv. į savaitę, o savo rei
kalams pensininkas gauna dar 
11 sv., Red.). Viengungio pen
sija Britanijoje yra 36-40 sv. 
Taigi Lietuvių sodyba už sene
lių išlaikymą gauna nemažą su
mą, kurios dalį panaudoja ki
tiems LN bendrovės reikalams 
arba DB lietuvių sąjungai.

Taip daryti nederėtų, nes 
tuo būdu yra skriaudžiami mū
sų tautiečiai seneliai, kurie 
turi teisę į pilną valdžios tei
kiamą aprūpinimą bei globą. 
Lietuviškoje veikloje dalyvau
jantys žmonės yra pakankamai 
pajėgūs finansuoti tautinius 
renginius dirbančių ir pasi
turinčių žmonių lėšomis.

S. Kasparas

t



Muzikas STASYS GAILEVIČIUS su savo žmona HERTA GAILEVIČIENE, 
apdovanoti gėlėmis 80 mėty sukakties proga surengtose pagerbtuvėse 
š. m. spalio 28 d. Anapilio salėje Nuotr. V. Maco

Tautinių šokių šventės leidinys
Graži knyga, gerai suredaguota, bet pilna taisytinų klaidų

Popietė muziko kūrybai
Stasio Gailevičiaus 80 metų sukakčiai skirtas 

koncertas Anapilio salėje

KitataučiŲ muzikinės kūry
bos girdime kasdien, bet savo
sios — žymiai rečiau. O yra ir 
tokios kūrybos, kurią galime 
išgirsti tiktai retomis progo
mis. Prie tokios kūrybos pri
klauso ir muziko St. Gailevi
čiaus kūriniai. Dėl to reikš
minga buvo š. m. spalio 28 d. 
popietė Toronto-Mississaugos 
Anapilyje, kur specialus komi
tetas ir Lietuvos kankinių pa
rapijos vadovybė surengė mi
nėto kompozitoriaus koncertą 
jo 80 metų amžiaus sukakties 
proga (gimęs 1904. XI. 28).

Pirmąją renginio dalį už
ėmė koncertinio fortepijono 
vajaus komitetas. Buvusiai 
operos solistei P. Radzevičiū
tei tarus sveikinimo žodį su
kaktuvininkui, vajaus komite
to pirm. dr. A. Pacevičius per
kirpo kaspiną ir atidengė kon
certinį fortepijoną, kurio ver
tė — $35,000, bet komitetui pa
vyko gauti už $10,000. Iki šiol 
pavyko suteikti apie pusę tos 
sumos. Vajaus komitete'dar
buojasi: pirm. dr. A. Pacevi
čius, kun. K. Kaknevičius, D. 
Garbaliauskienė, dr. A. Kaz
lauskienė, S. Žiemelytė, J. Go- 
vėdas, A. Pakalniškytė. Vajus 
tęsiamas toliau.

Pirmasis koncertinio forte
pijono pajėgumą atskleidė 
jaunas pianistas Vytas Pace
vičius, meistriškai atlikęs Cho- 
pino, Rachmaninovo ir Kačatu- 
riano kompozicijas. Jo menu 
gėrėjosi 500 klausovų.

Įvairią vokalinę programą 
atliko solistai-tės Slava Žie
melytė, Linda Marcinkutė, 
Algis Simanavičius, Rimas 
Strimaitis, Vacys Verikaitis 
ir fleitistas Tomas Regina. 
Ištisą lietuviškų dainų pynę 
davė vyrų choras “Aras”, diri
guojamas V. Verikaičio, akom
panuojamas J. Govėdo.

Po pertraukos prasidėjo 
reikšmingiausioj! dalis, skir
ta St. Gailevičiaus kūrybai. 
Jos dar teko palaukti, nes rei
kėjo išklausyti sveikinimus. 
O jų buvo apsčiai. Pagrindinį 
sveikinimo žodį tarė R. Pau- 
lionis solistų, atlikėjų ir Lie
tuvos kankinių parapijos cho
ro vardu, o parapijos vardu — 
klebonas kun. J. Staškus. Dar 
žodžiu sveikino Anapilio sody
bos pirm. A. Rinkūnas, KLB 
kultūros komisijos pirm. R. 
Kurienė, KLB St. Catharines 
apylinkės pirm. A. Šetikas. 
Raštu sveikino: JAV kultūros 
tarybos pirm. I. Bublienė, sol.

“Antras kaimas” Toronte
GABIJA PETRAUSKIENĖ

Torontiečiams neužilgo bus 
reta proga pamatyti Čikagos 
satyrinį-humoristinį teatrą 
“Antras kaimas”. Jis į Toron
tą atvyks lapkričio 17 d. ir at
liks dvi programas. Pirmoji 
specialiai paruošta vaikams 
5-15 m. amžiaus, antroji — re
guliari škicų eilė suaugu
siems.

“Antras kaimas” tai Čikagos 
lietuvių sceninio humoro ir 
satyros grupė, kurią įsteigė 
1963 m. būrelis scenos mėgė
jų. Savo modeliu laikė tada 
Čikagoje išpopuliarėjusi pana
šios paskirties profesionali
nį vienetą “Second City”. Či

E. Kardelienė, “Volungės” 
choras, “Aro” choras, Prisikė
limo par. choras, KLK moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių par. 
skyrius. Iškiliausias sveiki
nimas buvo Ontario premjero 
W. Davis, kurį perskaitė muz. 
J. Govėdas.

Pagaliau prasidėjo reikš
mingiausia popietės dalis, 
atskleidusi dalį St. Gailevi
čiaus kūrybos. Sol. R. Strimai
tis padainavo “Klajūnus”, ku
riuose aidi ilgesingas bena
mio blaškymasis. Sol. L. Mar
cinkutė atliko dainą “Tyliau, 
tyliau” (žodžiai A. Sidabrai- 
tės), kurioje ryškėjo lyriškos 
nuotaikos. Sol. A. Pakalniš
kytė ir sol. S. Žiemelytė due
tu padainavo dvi dainas — 
“Tėvynės ilgesys” ir “Laukiu 
vis” (žodžiai A. Sidabraitės). 
Jose buvo jaučiamas ryškus 
savo krašto pasiilgimas, aidin
tis giliu skausmu. Žaismingo 
pobūdžio dainą perteikė sol.
A. Pakalniškytė, interpreta
vusi “Lopšinę”, sukurtą pagal
B. Brazdžionio eilėraštį. Mal
davimo nuotaikos dainą “Grą
žink mus tėvynėn” (žodžiai P. 
Babicko) atliko sol. S . Žieme
lytė.

Įspūdingiausiai ir stipriau
siai skambėjo “Nauja daina” 
(ž. P. Babicko), kurią atliko 
“Aro” choras su sol. R. Strimai
čiu. Ji sukėlė klausovų entu
ziazmą — teko net kartoti. Vi
som dainom akompanavo J. Go
vėdas, išskyrus paskutinę, ku
rią fortepijonu palydėjo pats 
kompozitorius. Jis tą “Naują 
dainą” sukūrė prieš porą me
tų, bet tik dabar ji pasiekė 
viešumą. Vėliau paklaustas St. 
Gailevičius apie tą kūrinį pa
reiškė: “Esu romantikas. Ši 
daina yra išimtis — dramati
nė”.

Programos pabaigoje scenon 
pradėjo rinktis programos 
atlikėjai, gėlės, dovanos, at
keliavo tortas su pulku žvake
lių, kurias turėjo užpūsti su
kaktuvininkas. Savo žodyje 
pastarasis visiems nuoširdžiai 
padėkojo ir dalinosi gėlėmis 
su savo žmona Herta, kuri te
bėra sėkminga jo darbų talki
ninkė. Iškilmė baigta tvirtais 
“Ilgiausių metų” linkėjimais. 
Rengėjai džiaugėsi sėkmingu 
renginiu ir kvietė su jais dar 
pasidžiaugti prie kavos puo
duko. Tai buvo pabaiga ir pro
gramos pranešėjos A. Karkie- 
nės uždavinio, kurį ji sklan
džiai atliko. Dl.

kaga, šalia Lietuvos, yra di
džiausias lietuvių telkinys 
pasaulyje — lyg antras mūsų 
kaimas.

“Antro kaimo” programos su
sideda iš eilės trumpų humo
ristinių ar satyrinių gyveni
mo iškarpų, kartais sujungtų į 
ciklus, kurių tematika liečia 
vietinio lietuviško gyvenimo 
aktualijas, pavergto gimtojo 
krašto ar bendras žmogiškas 
problemas.

Vaidinama nepretenzingai, 
be grimo, be specialios apran
gos ar dekoracijų, su minimu
mu sceninės butaforijos, daž
nai vartojant rekorduotą muzi
kinę palydą ir garsų efektus, 

(Nukelta į 9-tą psl.)

G. BREICHMANIENĖ

Su laiku išblės prisimini
mų ir įspūdžių gausa, bet šven
tės nuotraukos, filmai, svar
biausia, leidinys paliks kaip 
istorinis dokumentas. Jis išda
lintas visiems šokėjams, cho
ristams, rengėjams, o ir žiūro
vai jį pirko kaip šventės pro
gramą. Tad neveltui A. Nakas 
sielojasi (“Draugas” 1984 m. 
rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 
d.d.), kad leidinys neišėjo toks, 
kokį jis planavo ir kokio norė
jo. Jis pradėjo dirbti anksti, 
sistemingai, kruopščiai. Ta
čiau dažnai taip būna — netu
rėdamas pareigingų bendra
darbių ir geriausias intenci
jas turi palaidoti. Aišku, tik 
pačiam redaktoriui žinoma ko
kio leidinio jis norėjo. Paėmus 
į rankas, leidinys sudaro gerą 
įspūdį: gražus, didelis, sko
ningai dail. A. Sutkuvienės 
iliustruotas, ant gero popie
riaus M. Morkūno spaustuvėje 
atspaustas.

Leidinyje yra palikta tuš
čių vietų. Matyt, redaktorius 
ligi paskutinės minutės laukė 
nuotraukų ar aprašymų. Jeigu 
ten tuščia vieta, tai nuostolis 
pačiai grupei, kuri savo nepa
reigingumu nubaudė tik save. 
Redaktoriui gi širdį skauda, 
kad taip atsitiko.

Šokių aprašymai
Man krito į akis šventės 

programos šokių aprašymai ir 
pagrindinis straipsnis, rašy
tas Tautinių šokių instituto 
pirm. G. Gobienės. Ateityje 
vis dažniau, jieškodami šokių 
aprašymų ar kitokios medžia
gos, į leidinį pasižiūrės nau
jieji mokytojai. Dabar daugu
ma jų leidinį pavartė, pasižiū
rėjo ir padėjo; paskaitė tik 
tie, kuriems buvo įdomu.

Žmogus, kuriam buvo paves
ta ir patikėta aprašyti šven
tės programoje įrašytus šokius, 
savo darbą atliko labai pavir
šutiniškai ir atmestinai. Yra 
daug klaidų ir netikslumų. At
rodo, lyg būtų išrašyta iš pra
ėjusių švenčių leidinių. Štai 
tik keletas pavyzdžių.

Norint pagerbti seniausią 
mokytoją Oną Ivaškienę (Bos
tono “Sambūrio” mokytoja nuo 
1937 m.), nutarta VII šventės 
programon įtraukti jos aprašy
tą “Čigonėlį”, kurį ji buvo pa
demonstravusi pirmoje šven
tėje 1957 m. Ji šokį aprašė ir 
išsiuntinėjo grupėms, pažymė
dama, kad tai jos aprašymas. 
Leidinyje gi pažymėta, kad 
“Čigonėlis” aprašytas G. Go
bienės. Taip ir liko Ona Ivaš- 
kienė nepaminėta.

Iš viso nėra nuoseklumo: 
jeigu vienų šokių autoriai pa
minėti, kodėl nepaminėti ki
tų? Pvz. visai naujai aprašy
ta, sukomponuota ir pirmą kar
tą atlikta J. Matulaitienės “Ra
telių pynė”. Programoje jos 
pavardė nepaminėta. Daugu
ma kadrilių ir kitų šokių ap
rašyta J. Lingio ir kitų moky
tojų, gyvenančių Lietuvoje. J. 
Lingiui priskirta “Blezdingė
lė”. Tiesa, jo aprašyta “Blez
dingėlė” buvo šokama kitose 
šventėse, bet nemanau, kad jis 
būtų buvęs labai patenkintas 
VII šventėje atliktąja. “Audė
jėlė” — mišrus šokis programo
je pažymėtas mergaičių šokiu.

Veiklos apžvalgoje
Savo straipsnyje “Lietuvių 

tautinių šokių veiklos trumpa 
apžvalga” G. Gobienė trumpai 
sumini visas buvusias šventes, 
vienoms paskirdama daugiau 
dėmesio, kitoms mažiau. Net ir 
V šventėje, kurią aprašo išsa
miausiai, yra netikslumų. Psl. 
66 ji rašo: “Šventės programos 
vyriausia meno vadovė Galina 
Gobienė. Ji Amerikos 200 m. 
sukakties pagerbimui sudarė 
šokėjų formaciją ‘200’ ir su
dainuota ‘America the Beauti
ful”. Prieš mane guli “Virgi
nia Reel” amerikietiško šokio 
aprašymas. Šis šokis buvo at
liktas Amerikos garbei. Jį ap
rašė, sudarė visas instrukci
jas kaip po šokio pereiti į “200” 
figūrą, parūpino ir padaugino 
šokio muzikos juosteles ir pati 
grupėms išsiuntinėjo tuo metu 
Tautinių šokių instituto pirm. 
J. Matulaitienė. Argi per 8 me
tus jau užmiršome? Kodėl ne
pripažinti jos darbo?

Grupės iš tolimų kraštų
Paskaičius straipsnį, atrodo, 

kad grupių antplūdis iš užsie
nio prasidėjo su V švente. Tai 
irgi netikslu. Pirmoji kregždė 
— Urugvajaus grupė pasirodė 

jau III šventėje (tai paminėta). 
III šventės rengėjų komiteto 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas su
silaukė daug priekaištų, kad 
be reikalo švaisto pinigus. Vis- 
tiek Urugvajaus grupė atvyko 
ir buvo dėmesio centre.

Sekančios IV šventės pirmi
ninku vėl buvo pakviestas dr. 
L. Kriaučeliūnas, kuris užsi
mojo dar daugiau grupių iš už
sienio pasikviesti. Jis pats nu
vyko į Europą organizuoti ir 
padrąsinti Vokietijos ir Angli
jos grupių, o aš dvi savaites 
praleidau Brazilijoje, dirb
dama su Brazilijos ir Urugva
jaus grupėmis. IV šventė pa
vadinta “Laisvojo pasaulio 
tautinių šokių švente”. Daly
vavo Brazilijos, Urugvajaus, 
Argentinos, Vasario 16 gimna
zijos ir Miuncheno grupės. Po 
to visos sekusios šventės buvo 
vadinamos tuo vardu, ir visose 
dalyvaudavo grupės iš užsie
nio. Joms sunku atvykti dėl lė
šų stokos, bet visados suranda
mos galimybės ir būdai šią 
kliūtį nugalėti, ir tai duoda 
paspirties jų egzistencijai bei 
palaiko ryšį tarp po visą pasau
lį išsisklaidžiusių jaunų lietu
vių. Jie šių švenčių laukia ir 
pagal išgales joms ruošiasi. 
Kun. jėzuitas J. Kidykas pirma
sis pastebėjo, kad besiblaškan
čiam ir merdėjančiam Brazili
jos jaunimui reikia kokio nors 
uždavinio prieš akis. Taut, šo
kių šventėse jis atrado šią iš
eitį ir pats organizavo tauti
nių šokių kursus Sao Paulo 
mieste 1971 m. gale. Ir VII šven
tėje tas pats Brazilijos “Nemu
nas” dalyvavo.

Instituto veikla
Daugiau kaip puslapį vie

tos G. Gobienė paskyrė Tauti
nių šokių instituto veiklai ir 
tikslams. Pamini, kad institu
tas įsteigtas po pirmosios šven
tės 1957 m. Br. Shoto pastan
gomis. Kaip toliau vystėsi ins
tituto veikla, palieka neaišku.

Sekančiame straipsny “Con
tinuation of a Tradition 
(autorius nežinomas) taip pat 
trumpai apžvelgiamos šventės 
ir jau suminimos kelios datos. 
Pvz. institutas įsteigtas 1968 
m. (psl. 76). J. Matulaitienė per
ėmė institutą 1969, G. Gobienė 
jam vadovauja nuo 1977 m. iki 
šios dienos (psl. 77). Visos tos 
datos klaidingos. Paminėsiu 
tik keletą svarbesniųjų.

1973 m. lapkričio 23-24 d. 
Br. Shoto ir dr. L. Kriaučeliū- 
no iniciatyva Tautiniuose lie
tuvių namuose Čikagoje su
šauktas pirmas tautinių šokių 
mokytojų suvažiavimas išrinko 
naują vadovybę su J. Matulai
tiene, sutikusia perimti iš Br. 
Shoto pirmininkės pareigas. 
Beveik po 5 metų — 1978 m. ko
vo 11 d. toje pat vietoje įvyko 
II suvažiavimas, kuriame da
lyvavo daug mokytojų, ir po 5 
darbingų-metų J. Matulaitie
nė perdavė pirmininkės parei
gas G. Gobienei. Kas nors, jieš- 
kodamas medžiagos šiame lei
dinyje ras klaidingas informa
cijas. Apie visą Tautinių šo
kių instituto įsteigimo ir veik
los eigą reikėtų išsamaus 

Muzikas JONAS GOVĖDAS, torontietis, kompozitorius, pianistas, akompa
niatorius, chorų dirigentas, dalyvaujantis ir kanadiečių muzikiniuose 
renginiuose. Š. m. gruodžio 2 d. Anapilio salėje, Mississaugoje, drauge 
su muziku Alvydu Vasaičiu atliks dviejų pianinų koncertų. Tai pirmas 
tokio pobūdžio koncertas Toronte-Mississaugoje Nuotr. St. Dabkaus

straipsnio, parašyto neutra
laus asmens, ypač dabar, kai 
institutas jau pasidarė ir šven
čių rengėju.
Bendros nuotaikos ir įspūdžiai

Per daugiau kaip tris dešimt
mečius yra tekę būti daugelyje 
įvairių komitetų sukaktim, 
šventėm, minėjimam rengti. 
Visados pagrindinis rengėjų 
rūpestis — kas bus, jei netu
rėsime pakankamai pinigų .. . 
Apie tai kalbama, ginčijamasi, 
dejuojama. Visada rengėjai 
yra pasiryžę ir pelno padaryti, 
ir juo didesnis pelnas, juo sėk
mingesnis renginys. Dažnai pa
galvodavau — neveltui lietu
viai ūkininkų tauta. Pirmoje 
eilėje derlius... Ir tik pagal 
tai stengiamasi rikiuoti savo 
išlaidas. Buvau ir dar esu tos 
nuomonės, kad visados pasku
tiniu momentu atsiranda pini
gų. Lietuviai nėra skubūs žmo
nės, ypač su pinigu skirtis. 
Paskutinės pajamos ir aukos 
gaunamos vėlai, kai jau nebe
įmanoma pakeisti planų ir ap
karpytų išlaidų. Nors ir daug 
buvo dejuota, atrodo, kad ir ši 
šventė atneš pelno, o rengėjai 
taupė gal ir per daug. Kiekvie
noje šventėje grupių vadovai 
ir jų padėjėjai būdavo apdova
nojami įgraviruotomis plokštė
mis kaip padėka už jų įdėtą 
darbą šventei ruošiantis. Tai 
gražus šventės prisiminimas. 
Ypač jaunesnieji vadovai tikė
josi tos dovanos ir šį sykį. Juk 
galima suprasti: jeigu vienetas 
turi per 100 narių, jo negali 
vienas žmogus paruošti. Rei
kia daugelio rankų, daug dar
bo valandų, planavimo, įvai
riausio pasiruošimo. Ir koks 
nusivylimas, kai šį sykį buvo 
kitaip. Niekas nesitiki daug, 
bet nors ta dovana turėjo būti 
parūpinta visiems programoje 
įrašytiems mokytojams. Dabar 
gal pinigų atsirastų, bet to, 
kas praėjo nebegrąžinsi. Ren
gėjai verti padėkos už įdėtą 
darbą ir gražią organizaciją. 
Gal tai vienintelis nusiskun
dimas, juo labiau, kad apie tai 
iš anksto buvo kalbėta.

Kai stebėjau ekrane besikei
čiančius šventės vaizdus, įvai
rios mintys perbėgo galvoje. 
Malonu buvo stebėti grupes iš 
tolimesnių kraštų: Brazilijos, 
Argentinos, Vokietijos... Jų 
apdaras kuklesnis, bet noras 
dalyvauti, įsijungti, neatsilikti 
ir neišsiskirti iš kitų — toks 
pat. Sekantį kartą rengėjams 
reikėtų pasistengti, kad ir Aus
tralijos lietuvių svajonė išsi
pildytų, kad ir jie dalyvautų 
šventėje. Reikia ir jiems iš
tiesti pagalbos ranką.

Labiausiai džiugino tai, kad 
tai lyg šeimos šventė; šoka tė
vai veteranų eilėse, jų vaikai 
jaunių, vaikų, o kai kurie jau ir 
studentų grupėse. Smagu, kad 
ir vyresniesiems, ir įvairių 
profesijų žmonėms yra noro 
kartu su savo vaikais dalyvau
ti šventėje, dalintis bendru 
džiaugsmu, visiems jungtis vie
name rate. Estafetė yra per
duota — lieka tik toliau sėk
mingai tęsti pradėtą darbą.
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veiksmų komediją “Onos veidas”, 
laimėjusią JAV kultūros tarybos 
1983 m. konkursą, Čikagos lietu
viams atveš Los Angeles dramos 
sambūris, šiemet švenčiantis 30 
metų veiklos sukaktį. Premjeri
nį spektaklį paruošė ir scenovaiz
džius sukūrė iš Klivlando į Los 
Angeles persikėlęs rež. Petras Ma
želis. “Onos veidui" bus skirti du 
spektakliai Jaunimo centre lap
kričio 22-23 d.d. Sambūrį Čikagon 
pakvietė “Margutis”.

Dr. Bronius Povilaitis baigė ra
šyti išsamią studiją apie nepri
klausomos Lietuvos žemės ūkį. 
Joje išanalizuota 1922 m. žemės 
reforma, kaimų skirstymas į vien
kiemius, javų atmainų gerinimas, 
pažanga gyvulininkystėje, žemės 
ūkio administravimas, socialinis 
ūkio darbuotojų aprūpinimas. 
Aptariamos organizacijos, pra
dedant “Lietūkiu” ir baigiant “So
dyba”, prekyba su užsieniu. įva
dui dr. B. Povilaitis turi Žygiman
to vazos Augusto valakų refor
mos studiją.

Čikagietė sol. Dalia Kučėnie- 
nė, apsilankiusi Argentinoje, sa
vo koncertą Buenos Aires lietu
viams surengė rugsėjo 7 d. Grįžusi 
į JAV, aplankė Floridos lietuvius. 
Jiems skirtas koncertas rugsėjo 
30 d. įvyko Miami Lietuvių namuo
se. Buvo pakartota nemaža dalis 
Buenos Aires atliktos programos. 
Lietuviams kompozitoriams atsto
vavo M. K. Čiurlionis, J. Tallat- 
Kelpša, A. Kačanauskas, V. Jaku- 
bėnas, J. Gaižauskas ir J. Stan
kūnas, tarptautinei klasikai — ari
jos iš Ch. W. Gluck, G. Puccini 
ir G. Verdi operų. Virš progra
mos atliko V. Kuprevičiaus “Lakš
tingalos giesmę”. Akompanavo 
pianistė Danutė Liaugminienė.

Lituanistikos instituto nariai 
korespondenciniu būdu išrinko 
naują prezidiumą trejų metų ka
dencijai. Jį dabar sudaro: pirm, 
prof. dr. Bronius Vaškelis - litera
tūros kritikas, lituanistinės kated
ros vedėjas Čikagos universitete; 
vicepirm. dr. Janina Rėklaitienė 
— kalbininkė, W. Lafayette, Ind.; 
sekr. inž. dr. Jurgis Gimbutas — 
kraštotyrininkas, Arlington, 
Mass.; ižd. dr. Romas Misiūnas — 
niujorkietis istorikas; narys dr. 
Algis Norvilas — čikagietis psicho
logas. Ligšiolis Lituanistikos’insti
tuto prezidiumas, kuriam nuo 1981 
m. vadovavo dr. Rimvydas Šilba
joris, savo pareigas perduoda nau
jai vadovybei. Institutas dabar 
turi 140 su mokslu susietų lietu
vių narių, gyvenančių JA Valsty
bėse, Kanadoje ir kituose Vaka
rų pasaulio kraštuose. Šalia indi
vidualaus mokslinio narių darbo 
instituto veikla reiškiasi kolek
tyviniais projektais, konferenci
jomis, mosklo darbų leidimu. Se
kantis Lituanistikos instituto na
rių suvažiavimas įvyks 1985 m. 
Čikagoje Mokslo ir kūrybos sim
poziumo metu.

Kompoz. Bruno Markaitis, SJ, 
gyvenantis Kalifornijoje, kuria 
operą “Kalanta”, kuri turės tris 
veiksmus ir prologą. Ji skirta 
Romui Kalantai, 1972 m. savo gy
vybę paaukojusiam laisvės siekian
čiai Lietuvai. Ši auka turėjo ypač 
didelės įtakos ne tik jaunimui 
sovietų okupuotoje tėvynėje, bet 
ir mūsiškėje išeivijoje. Operos 
libretą yra parašęs Bernardas 
Brazdžionis, jį anglų kalbon iš
vertusi M. Saulaitė-Stankus. Sce
novaizdžių projektus kuria dail. 
Adolfas Valeška. Kompoz. B. 
Markaitis, SJ, prisipažįsta, kad 
opera “Kalanta” nėra lengvas už
davinys, nes joje vyrauja vienas 
pagrindinis veikėjas, visiems yra 
žinoma užbaiga. Nebus lengva 
įtampą perkelti muzikon. R. Ka
lantos vaidmeniui reikės jauno 
dainininko, kuris kartu turės bū
ti ir geras aktorius. “Kalantos” 
opera nebus skirta tik lietuviškam 
savo kiemui. Ja bus stengiamasi 
išeiti muzikinėn viešumon, pla
čiai paskleisti ne tik R. Kalan
tos auką, bet ir Lietuvos vardą, 
jai daromą skriaudą. Didingai 
pastatyta opera “Kalanta” sudo
mintų platesnę JAV visuomenę, 
netiesiogiai ją painformuotų apie 
Lietuvos kovą prieš okupantus. 
Pirmiausia reikės paruošti ope
ros klavyrą, kuris reikalingas so
listams, choristams, dirigentams 
bei kitiems su opera norintiems 
susipažinti asmenims. Kaligrafiš
kas vieno puslapio gaidų paruoši
mas kainuoja apie $12. Klavyras 
ruošiamas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Jo reikės bent 200 egzemplio
rių. Kompoz. B. Markaitis, SJ, 
klavyrą nori pasiųsti kai kuriems 
operų teatrams, operinėms gru
pėms, muzikams, su kuriais jį ri
ša asmeninės pažintys.

Vilniaus jaunimo teatras spa
lio 9 d. žiūrovus pakvietė į susiti
kimą su rusų klasiko F. Dostojevs
kio herojais. Vyr. rež. D. Tamule
vičiūtė jiems paruošė premjerinę 
pjesę “Brolis Alioša”, kurią pagal 
F. Dostojevskio romaną “Broliai 
Karamazovai” parašė V. Rozovas. 
Pagrindinius vaidmenis atliko ak
toriai — R. Butkevičius, D. Kuo
dytė ir A. Latėnas. '

Latvis dail. Janis Strupulis, jau 
trylika metų dalyvaujantis respub
likinėse, sąjunginėse ir užsienio 
parodose, prieš devynerius metus 
susidomėjo medaliais. Jų jau yra 
sukūręs beveik 250. Vienas jo 
medalis yra skirtas M. K. Čiur
lioniui. J. Strupulis kuria ištisus 
medalių ciklus. Kaune surengtoje 
parodoje buvo išstatyti ciklai — 
“Prancūzų dailininkai”, “Latvių 
dailininkai”, “Latvių kultūros vei
kėjai”, “Muzikos veikėjai”, “Ja
ponų dailininkai”, “Vidurinės 
Azijos kultūros veikėjai”, “XX-jo 
amžiaus dailininkai”.

Du koncertus vilniečiams suren
gė pirmą kartą Lietuvoje apsi
lankęs simfoninis Duisburgo or
kestras iš V. Vokietijos. Duis- 
burge jis buvo įsteigtas XIX š. 
Orkestrui dabar vadovauja L. 
Fosteris. į koncertų programas 
buvo įtraukti vokiečių ir austrų 
kompozitorių kūriniai — W. A. 
Mozarto, F. Mendelssohno, G. 
Mahlerio, R. Schumanno, C. M. 
Weberio. Dabartiniams kompozi
toriams atstovavo R. Kelterbor- 
nas. Už šiltą sutikimą svečiai at
silygino į koncertus neįjungta 
N. Paganinio, R. Wagnerio, J. 
Brahmso muzika.

Po sėkmingo pasirodymo tra
diciniame XIII Palangos estradi
nės muzikos festivalyje “Baltijos 
jaunystė-84” Šiaulių “Vairo” ga
myklos vokalinis instrumentinis 
liaudies ansamblis “Vairas”, va
dovaujamas Vytauto Katiliaus, 
penkis koncertus surengė Molda
vijoje. “Vairas" ten įsijungė į Mol
davijos televizijos rengiamą tra
dicinį konkursą “Su daina per gy
venimą”. Palangos festivalyje bu
vo laimėjęs “Komjaunimo tiesos” 
prizą, o iš Moldavijos parsivežė 
žiūrovų prizą. Jie ypač šiltai su
tiko ansamblio solistus — Vilių 
Onaitį ir Edmondą Čivinską.

Vilniaus dramos teatras P. 
Cvirkos "Meisterio ir sūnų” spek
takliu paminėjo aktoriaus Juozo 
Kanopkos dvigubą sukaktį — am
žiaus aštuoniasdešimtmetį ir kū
rybinio darbo šešiasdešimtmetį. 
Sukaktuvininkas jį pradėjo su 
scenos mėgėjų būreliu, iš kurio 
vėliau išaugo “Vaidilos” teatras. 
Su šiuo teatru jam teko dirbti ak
toriumi ir režisieriumi. 1939 m. 
baigė Kauno universiteto stu
dentų dramos studiją. į Vilniaus 
dramos teatrą įsijungė 1944 m. ir 
jame sukūrė daugybę įvairiaspal
vių vaidmenų. Jam taipgi teko vai
dinti pirmuosiuose lietuviškuose 
pokario filmuose, radijo ir tele
vizijos spektakliuose. Yra para
šęs pjesių saviveiklininkams.

Penkioliktąją savo ekspediciją 
praėjusią vasarą Vilniaus univer
siteto kraštotyros klubas paskyrė 
vaizdingajai Dzūkijai. Beveik 
šimtas etnografų, kalbininkų, tau
tosakininkų, sociologų ir istorikų, 
pasiskirsčiusių į grupeles, medžia
gą rinko Seirijų apylinkėse. Ji bu
vo skirta Vilniaus universiteto, 
Lietuvos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros, istorijos 
institutų rankraštynams. Kartu 
buvo renkami ir senieji rodiniai 
Lietuvos liaudies buities muzie
jui Rumšiškėse. Ekspedicija už
baigta vakarone Seirijų kultūros 
namuose. Rumšiškėse plečiamos 
dzūkų sodybos susilaukė senovi
nių baldų, arklių pakinktų, žve
jybos įrankių, liktarnų, namų apy
vokos reikmenų. V. Baranauskas, 
gyvenantis Mankūnėlių kaime, pa
dovanojo XX š. pradžioje padary
tą lovą, kurioje ir jam pačiam 
teko miegoti. Tautosakininkų gru
pė, vadovaujama studentės Lore
tos Paužaitės, į penkias dešim
tis magnetofono juostų įražė be
veik 2.000 dainų, šimtus dzūkiš
kų pasakų, padavimų apie vieti
nius ežerus bei ežerėlius — Sei
rijų, Sagavą, Gailieką, Metelį, 
Dusią. Daug dainų parūpino Seiri
juose gyvenanti Marytė Agurkie- 
nė. Vieną jų — “Ant kalvelės rū
telės nudžiūvo, ant pirštelių žie
deliai rudzijo” dar vaikystėje bu
vo išmokusi iš savo motinos. Be
veik šimtą vietovardžių pavadi
nimų rinkėjams išvardijo Jonas 
Katkauskas iš Oktos kaimo. Kraš
totyrininkai taipgi surinko nema
žai 1863 m. sukilimo atgarsių Sei
rijų apylinkėse, aplankė sukilė
lių kapą Staciškės miške. V- Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI virš 25 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 termln. Indėliu*........ 101/«%
= 180-185 d. termln. ind..............  103/4%
= term, indėlius 1 metų.............  11 ’/<%
= term. Indėlius 2 metų.............. 113/«%
= term, indėlius 3 metų.............. 12 %
= pensijų s-tą.............................. 10 %
= spec. taup. s-tą........................ 9 %
= taupomąją s-tą ........................ 81/«%
= depozttų-čeklų s-tą................. 6 %

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ....................... 12’/a%
E mortglčlus nuo............ 11 'h -14 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda? Prieš mokėdami, pažiūrėkite / mūsų kalnas. 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 j NAMUS 
---------------------- o----- L---------------------

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 analų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

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

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.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA. ŪDA

gyvybės, automobilių, gaisro atveju,
• nuomininkų turto, verslo

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

ZlIlCtrltP Simpson's, 176 Yonge St., 
<TIIOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _. , _ 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telef OHaS 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★ 
★

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

★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Čikagiškio humoro bei satyros teatro “Antras kaimas” aktoriai vaikams 
skirtame vaidinime “Laimingi broliai”. Iš kairės: Eugenijus Butėnas, 
Arvydas Vaitkus, Juozas Kapačinskas Nuotr. J. Tamulaičio

b SPORTAS
“VYČIO” ŽINIOS

Krepšininkai dalyvavo Kanados 
Lietuvių dienų krepšinio varžy
bose Hamiltone. Vytiečiai žaidė 
vyrų A ir jaunių A pirmenybėse. 
Vyrai A pirmose rungtynėse dide
liu skirtumu pralaimėjo Hamil
tono krepšininkams, tačiau antro
se rungtynėse prieš tų pačių ko
mandų laimėjo dar didesniu skir
tumu ir tapo vyrų A klasės nuga
lėtoju. Žaidė: R. Karpis, R. Du- 
liūnas. Pollmanas, K. Simonaitis, 
Kneitas, L. Ažubalis, R. Stanu- 
lis, E. Nacevičius. Jauniai A taip 
pat žaidė prieš Hamiltono "Kovo” 
jaunius. Ir čia vytiečiai vienas 
rungtynes laimėjo ir kitas pralai
mėjo, tačiau bendroje taškų su
moje laimėjimas atiteko “Kovui”. 
Žaidė: P. Karpis, R. Karpis, Šimo
nis, L. Ažubalis, E. Stanulis, R. 
Stanulis.

Pirmenybės susilaukė kaikurių 
priekaištų, iš tikrųjų labai pasi
gendame rengėjų paskelbtų varžy
bų duomenų.

Vyrų komanda šiame sezone 
dalyvauja York lygos pirmenybė
se. Žaidė pirmąsias rungtynes ir 
jas laimėjo.

Tinklinio treniruotės vyksta 
Anapilio salėje. Kreiptis į tinkli
nio vadovą R. Stirbį tel. 769-3837.

Pasikeitimai valdyboje: klubo 
iždininkas Edvardas Stravinskas 
pasitraukė iš pareigų ir vadovaus 
tiktai krepšinio sekcijai. Iždinin
ko pareigoms pakviesta ir sutiko 
būti Margarita Zaleckienė

Visuotinis klubo narių susirin- 
kinas numatytas šaukti 1985 m. 
sausio mėn.

Metinis pobūvis, numatytas lap
kričio mėnesiui, dėl susidariusių 
nepalankių sąlygų nukeliamas į 
vasarį.

Rėmėjams — Toronto lietuvių 
namų valdybai nuoširdžiai dėko
jame. A.S.

“AUŠROS” ŽINIOS
Spalio 28 d. Prisikėlimo salė

je įvyko draugiškos krepšinio 
rungtynės "Aušra I” — “Hectors” 
(North York). Aušriečiai su R. 
Kaknevičium, V. Gatavecku ir S. 
Arlausku pradeda greitą žaidi
mą, kontroliuoja savo ir “Hectors” 
lentas, tuo užtikrindami rungty
nių laimėjimą. Pirmą puslaikį 
laimi rezultatu 62:45, antrą pus- 
laikj neatsileidžia ir rungtynes 
baigia 134:98.

“Aušros” komandoje žaidė: E. 
Norkus 17, R. Galikovskis 18, S.

Arlauskas 20, V. Gataveckas 28, 
V. Dementavičius 2, R. Kaknevi
čius 28, M. Hermanas 15, A. Bazi- 
liauskas 6. “Hectors” komanda 
yra viena iš pirmaujančių to ra
jono komandų. K.Š.

ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS
Metinis visuotinis Š. Amerikos 

lietuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos atstovų suvažiavimas 
nukeltas į gruodžio 8 d. Jis įvyks 
Klivlando lietuvių namuose (877 
East 185th St., Cleveland, Ohio 
44119; tel. 216-531-2131). Prasidės 
11 v.r.

Norintieji pateikti siūlymus 
prašomi kreiptis į centro valdy
bos vicepirm. Rimantą Dirvonį 
(8913 So. Leavitt St, Chicago, Ill. 
60620; tel. 312-239-2179).

Šiame suvažiavime bus renkama 
nauja ŠALFASS valdyba, revizi
jos komisija ir garbės teismas.

Centro valdyba
L. RAUTINŠAS TORONTE

Š. m. spalio 22 d. Toronto Maple 
Leaf Gardens draugiškas krepši
nio rungtynes žaidė profesionalų 
komandos Detroito “Pistons” ir 
“Atlanta Hawks”. Permainingoje 
kovoje rungtynes laimėjo Atlanta 
119:113. Atlantos komandoje pir
mą kartą žaidė Leonas Rautinšas. 
Žaidimo eigoje jis aikštėje išbu
vo apie 20 min. ir iškovojo 17 taš
kų. Pirmąjį jo pasirodymą Atlan
tos uniformoje tenka laikyti gana 
sėkmingu. Arčiau susipažinęs su 
komanda, gali tapti jos pagrindi
niu žaidėju. A.S.

GOLFO ŽINIOS
Š. m. lapkričio 16, penktadie

nį, 7 v.v., Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje šaukiamas Toronto 
lietuvių golfo klubo narių meti
nis susirinkimas. Bus renkama 
nauja klubo vadovybė dvejiem me
tam. Greta normalių klubo sporti
nėje veikloje planų turės būti 
surengtos Š. Amerikos lietuvių 
golfo pirmenybės 1986 m. Toron
te, o taip pat klubo 10 metų veik
los sukakties minėjimas. Bus ap
tarti sekančio sezono varžybų rei
kalai, finansinė padėtis ir t.t. 
Kviečiami dalyvauti svečiai ir gol
fu besidomintys. Valdyba

Toronto lietuvių šachmati
ninkų klubas šaukia visuotinį 
susirinkimą lapkričio 11 d., 
1.30 v.p.p.. Lietuvių namuose, 
1573 Bloor St.

• Namai be lietuviškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos

Parduodamas šis motelis
Hot Springs, Arkansas, vietovėje pigia kaina ir 
geromis sąlygomis. Įmokėti 25% kainos. Teirautis šiuo 
adresu: Jonas Aukštuolis, 635 Ouachita Avenue, 
Hot Springs, Arkansas 71901, USA. Telefonas:
(501) 623-6618 (savininkas J. Aukštuolis)

Skautų veikla
• L. skautybės fondo žinio

mis, 1976-1983 m. palūkanų pa
skirstyta $37.294.53. Daugiausia 
skirta vadovų-vių lavinimui — 
$14,553.53. Turime gerai paruoš
tų vadovų-vių. Trūksta tik kai kur 
ryžto įsipareigoti.

• Priešmokyklinio amžiaus (4- 
5 m.) mergaitės ir berniukai kai ku
riose vietovėse organizuojami į 
specialius vienetus, kurių veik
la reiškiasi piešimu, žaidimais 
ir lengvais pratimais. Būrelius 
projektuojama pavadinti “liepsne
lėmis” ir “giliukais”. Tokia grupė 
prieš kurį laiką sėkmingai veikė 
Lietuvos kankinių parapijoje.

• Vyr. skaučių kandidačių 
programai vadovauti sutiko s. 
Rūta Žilinskienė. Tel. 277-2148.

• Kūčių sueiga ir vakarienė 
— gruodžio 16 d. Toronto Lietu
vių namuose. Renginiu rūpinasi 
“Šatrijos” vadovės, talkina “Ram- 
byno” vadovai. Č. S.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

$160.000 ir $185.000, vedantis 
kovą su pašto deficitu, antros 
klasės siuntas, kurioms pri
klauso laikraščiai, net ir į to
limus užjūrio kraštus pradėjęs 
siųsti ne lėktuvais, bet pigiau 
kainuojančiais laivais. Teisi
namasi, kad nėra lėšų, bet jų 
užtenka paties M. Warreno ir 
jo gausių vicepirmininkų al
goms, per brangiai apmoka
miems paštininkams.

Pasaulinis teismas Hagoje 
išsprendė Maine įlankos teri
torinį pasidalinimą tarp Ka
nados ir JAV. Sprendimo bu
vo iš anksto pasižadėjusios 
laikytis abiejų kraštų vyriau
sybės. Nesutarimas daugiau
sia lietė Georges Bank sritį At
lanto pakraštyje, kurioje yra 
daug vertingos žuvies ir gali 
būti naftos bei gamtinių dujų 
šaltinių. Kanada norėjo gau
ti trečdalį tos srities. Teismo 
sprendimu Kanada gavo tik 
vieną šeštadalį, bet joje yra 
didelės žuvies atsargos, už
tikrinančios darbą 3.600 žve
jų, garantuojančios metines 
$100 milijonų pajamas. Geor
ges Bank sritis — 9.032 kvad
ratinių jūrmylių ploto, kurio 
1.336 kv. jūrmylės dabar pri
klausys Kanadai. Likusioji 
Maine įlankos dalis padalinta 
beveik lygiomis. Seniau JAV ir 
Kanados žvejai nesilaikyda
vo jokios ribos. Dėl to nebūda
vo įmanoma nustatyti abiem 
pusėm priimtino sugaunamos 
žuvies kiekio.

“Taikos karavanas” Kanados 
parlamentui atvežė 426.000 
parašų turinčią peticiją, ku
ria prašoma sustabdyti JAV 
skriejančių bombų bandymus 
Kanados erdvėse, dalių gamy
bą branduoliniams ginklams, 
panaudoti ginklavimuisi skir
tas išlaidas žmonijos reika
lams, paskelbti Kanadą lais
va nuo branduolinių ginklų 
zona, leisti šiais klausimais 
laisvu balsavimu pasisakyti 
visų partijų parlamentarams. 
Iš tikrųjų sovietams tarnau
jančių “taikos” šalininkų pa
rašus rinko du karavanai — 
vienas kelionę pradėjo iš Bri
tų Kolumbijos, kitas — iš 
Niufaundlandijos. Ministeris 
pirm. B. Mulroney peticijos 
įteikėjams atsisakė sustabdy
ti JAV skriejančių bombų ban
dymus Kanados erdvėse sekan
tį pavasarį, bet jis žadėjo siek
ti taikos užtikrinimo Jungti
nėse Tautose, kur Kanados 
ambasadoriumi yra paskirtas 
taikai visada didelį rūpestį 
skyręs socialistas S. Lewis. 
NDP socialistų vadas E. Broad- 
bentas, rėmęs peticiją, atmetė 
laisvą parlamentarų balsavi
mą visais jos pasiūlytais klau
simais. Jį taipgi atmetė ir B. 
Mulroney su liberalų vadu J. 
Turneriu.

Ministerį pirm. B. Mulronj 
jo įstaigoje parlamento rū
muose aplankė jon pakviestas 
P. E. Trudeau. Pokalbio temos 
nebuvo paskelbtos. B. Mulro
ney betgi prasitarė, kad P. E. 
Trudeau sutiko būti jo patarė
ju pasaulio taikos reikaluose. 
Prieš paskelbdamas savo pasi
traukimą, P. E. Trudeau buvo 
pradėjęs didelę akciją taikos 
reikalais, skraidydamas po 
pasaulį, susitikinėdamas su 
valstybių vadais. Tačiau ta 
akcija buvo nesėkminga, ne
davė jokių rezultatų. Neatne
šė jam ir Nobelio taikos pre
mijos, nors jį kandidatu buvo 
pasiūlęs anuometinis finansų 
ministeris M. Lalonde. Vertin
tojų komisija Nobelio taikos 
premiją paskyrė anglikonų 
vysk. D. Tutui, negrui, kovo
jančiam už juodosios rasės ly
gybę ir teises P. Afrikos res
publikoje.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame SS f* JR A| A| ar 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----

MOKA: S IMA:
101/4% už 90 dienų term. Indėl. S už asmenines 
103/<% už 6 mėn. term. Indėlius Z paskolas nuo........... 121/2%
11W% už 1 m. term. Indėlius E už nekilnojamo turto pa- 
443,0/ . ja.. = skolas (mortgages):11 ’/4% už 2 m. term, indėlius s su nekeičiamu nuošimčiu
12 % už 3 m. term, indėlius S įmetu .................... 123/4%
10 % už pensijų planą E 2 metų .................... 131/z%
9 % už namų planą E 3 metų .................... 14 %
9 % už specialią taup. s-tą E (fixed rate) _______
8'/4% už taupymo s-tas X su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) - 1, 2 sr 3 metų ....... 111/2%

S (variable rate)

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame Iki $50,000 ir mortglčlus 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 mortgičlai.

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 pietą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L1L5 
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.

537-3431 
769-9424

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

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

A.E.LePAGE, n, Tn,
lllllllllllllllllllllllll •Dalln<,a’

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Juitis 

sąžiningai patarnaus!

P ARKSIDE market

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

Dabar turime (vairių 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 FIL TSOS BROS

Telefonai 533-8451,533-8452

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 Lenls Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa-1 

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

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



“Antras kaimas” Toronte
(Atkelta iš 7-to psl.)

o taipgi ir skaidres. Origina
lios tekstinės medžiagos yra 
davę: K. Almenas, A. T. Anta
naitis, R. Cinką, L. Dovydėnas, 
J. Gliaudą, Ant Gustaitis, A. 
Landsbergis ir kiti. Naudoja
masi Lietuvos lietuvių humo
ristų (K. Bagdonavičiaus, V. 
Žilinskaitės, J. Erlicko . ..) 
ir pasaulinių klasikų ar moder
niųjų satyrikų kūryba.

“Antras kaimas”, šalia kas
metinių programų, kurios Či
kagoje vaidinamos 6-7 kartus, 
atlieka programas kitų organi
zacijų parengimuose, duoda 
specialias programas vietinė
se lituanistikos mokyklose. 
Taipgi per keliolika metų gast
roliavo įvairiose lietuviškose 
kolonijose: Klivlande, Detroi
te, Toronte, Bostone, Los An
geles, Omahoje, Filadelfijoje, 
Niujorke ir kitur. 1984 m. va
sario mėnesį atšventė 20 metų 
gyvavimo sukaktį specialia 
programa Čikagoje. Jų moto: 
“Juokingi esame ne mes . .. 
juokingas yra gyvenimas”.

Torontan atvyksta Vida Gil- 
vydienė, Jūratė Jakštytė, Ind
rė Toliušytė, Eugenijus Butė
nas, Juozas Kapačinskas ir Ar
vydas Vaitkus, grupės vadovas 
nuo 1968 m. Algirdas Titas An
tanaitis ir šviesų bei garso tvar
kytojas Vincas Lukas.

Rengiamas specialus spek
taklis vaikams, (40 minučių) 
Maironio mokykloje, lapkričio 
17 d., 11 v.r. Vakaras suaugu
siems bus Prisikėlimo parapi
jos salėje lapkričio 17 d., 7.30 
v.v. Programa maždaug 2 v. 30 
min. ilgumo. Bus ir maisto. Bi
lietai bus parduodami parapi
jose. Šį vakarą rengia Prisi
kėlimo parapijos jaunų šeimų 
ir visuomeninė sekcijos, tal
kinant Lietuvos kankinių para
pijos jaunų šeimų sekcijai. 
Tikslas dvilypis: pateikti To
ronto visuomenei skirtingo 
pobūdžio įdomią programą ir 
sukelti lėšų Wasagoje vasa
ros metu rengiamai šeimų sto
vyklai. Kviečiame visus atsi- 
lankytil
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PAGERBTUVĖS
sąžinės kalinių Sovietijoje

Roy Thomson Hali (60 Simcoe, Toronto, Ontario)

1984 m. lapkričio 23, penktadienį, 8 valandą vakaro.
Rengia Tarptikybinė kanadiečių santalka ir kviečia dalyvauti visas tautybes.
Programoje: t
• Kunigo M. Bourdeaux, autoriaus knygos “Land of Crosses" (Lietuva), paskaita (20 min.).
• Rinktinės įvairių tautybių meninės pajėgos
Bilietai — $20, $18, $15. Gaunami Roy Thomson Hali, Toronto Lietuvių namuose, lietuvių parapijose.

Dalyvaukime ir paremkime lietuviams svarbų renginį!

SOLIDARUMO MOKESTIS $5.00 
renkamas lapkričio 11, 18, 25 ir gruodžio 2 d.d. 
prie visų lietuvių šventovių po pamaldų ir Toronto 

Lietuvių namuose per sekmadienių popietes. 
Pasinaudokite šia proga - 
atlikite lietuvio pareigą!

KLB Toronto apylinkės valdyba

B MONTREAL

AfA 
MAGDALENAI SKRINSKIENEI 

mirus,
mūsų mokytoją muzikę D. VISKONTIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto Maironio mokyklos mokiniai, 
mokytojai ir komitetas

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolijos 
Toronto skyriaus ir jų rėmėjų rengiama metinė

KAMUAUS ŠVENTĖ
- 1984 m. lapkričio 25, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. 
°rogramoje:---------------------------------------------------------------------------------------------

Dailusis žodis — Ramūnė Jonaitienė, koncertas — Gina Čapkauskienė, 

vakarienė. Kviečiami visi lietuviai! Auka: $15, pensininkams — 12. t.

TORO N T ©»T
AfA 

JONUI SENKUI
iškeliavus amžinybėn Lietuvoje,

brolį šaulį STASį ir jo žmoną NIJOLĘ nuoširdžiai užjau
čiame liūdesio valandoje -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba, 
Hamiltone

AfA 
KAZIMIERUI GALIAUSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną dr. ELENĄ, jo 
sūnų RIMĄ, dukrą DALIĄ ir Jų šeimas- " i

Salomėja ir Pranas Pargauskai 
Vanda ir Petras Garneliai 
Nijolė Lachance

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
1 * atlieku pagrindinius namų remontus—prausyklų, rūsių,

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

“All THE_____
CHOICE ££*9? INTHEfSS?

Muzikų Alvydo Vasaičio ir 
Jono Govėdo dviejų pianinų 
koncertui, kuris įvyks gruodžio 
2 d., 4 vai. p.p., Anapilio salė
je, bilietus iš anksto įsigyti 
galima Lietuvių namuose ir 
abiejų parapijų knygynuose.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui P. Gulbins- 
kas paaukojo $100 (bendras 
įnašas $400), A. Jagėla a.a. St. 
Jagėlos atm. $100 ($400), Anapi
lio moterų būrelis $100, Ant. 
Aulinskas $50. Šis fondas kas
met skiria stipendijas studi
juojantiems lituanistiką arba 
kitus lietuvių visuomenei nau
dingus rųokslus. Fondo valdy
bos pirmininkė yra dr. A. Kaz
lauskienė.

Maironio mokyklos patalpose 
spalio 13 d. įvyko tėvų susirin
kimas, kuriame gausiai dalyva
vo mokinių tėvai. Buvo išklau
syta praėjusių metų veiklos ap
žvalga ir išrinktas naujas tėvų 
komitetas, kurin įėjo: pirm. 
Birutė Batraks, vicepirm. Vy
tautas Pečiulis, ižd. Algis Ma
linauskas, sekr. Živilė Šelmie- 
nė, nariai — Dana Goudie, Vik
toras Narušis, Vytas Paškovi- 
čius, Rimas Pranaitis, Dana Ša
kienė, Silvija Arias ir Edmun
das Venclovaitis. Revizijos 
komisija — Jonas Lėlys ir Ka
zys Pajaujis.

Iš muziko St. Gailevičiaus 
gautas laiškas, kuriame jis 
reiškia padėką rengėjams, su- 
ruošusiems jo 80 metų amžiaus 
sukakties pagerbtuves, jų tal
kininkams ir meninės progra
mos atlikėjams, jų tarpe Ani- 
tai Pakalniškytei ir fleitistui 
Tomui Reginai, kurių pavar
dės padėkos žodyje, pasaky
tame salėje, per neapsižiūrė
jimą buvo nepaminėtos.

A.a. kun. Benjamino Sake- 
vičiaus 20-jų mirties metinių 
proga brolis Vincas Sakevi- 
čius paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

KLB švietimo komisija iš
siuntinėjo apylinkių valdy
boms bendraraštį, kuriuo pra
šoma Vasario 16 gimnazijai 
ir berniukų bendrabučio sta
tybai padaryti pinigines rink
liavas.

“Elta-Pressedienst”, vokiš
koji ELTOS biuletenio laida, 
redaguojama K. Barono, š. m. 4 
nr. išspausdino Pasaulio lie
tuvių katalikų kongreso, įvy
kusio Toronte, manifestą. Į 
vokiečių kalbą išvertė pats 
redaktorius, talkinamas savo 
šeimos. Tame pačiame nume
ryje išspausdinta ir trumpa 
informacija apie kazimieri- 
nį kongresą Toronte.

Per rudeninį kapinių lanky
mą lapkričio 4, sekmadienį, 
smarkiai lijo ir dėl to pamal
dos įvyko Lietuvos kankinių 
šventovėje. Mišias atnašavo 
aštuoni kunigai, jautrų pa
mokslą Vėlinių tema pasakė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas iš 
Otavos. Šventovė vos talpino 
gausius maldininkus. Po pa
maldų vieni užkandžiavo di
džiojoje Anapilio salėje, kiti 
ėjo į meno parodą, kurioje bu
vo išstatyti A. Abromaitienės 
ir A. Katelienės kūriniai, treti 
dalyvavo rašytojo J. Kralikaus- 
ko naujosios knygos “Ąžuolai 
piliakalnyje” sutiktuvėse pa
rapijos salėje. Platesnis su
tiktuvių aprašymas — kitame 
“TŽ” nr.

. f 'ė r
Antanas Braškys Sudburyje 

vietinės vyskupijos loterijoje 
“Pot of Gold” laimėjo $125.000. 
Dalį savo laimikio jis paskyrė 
įvairiem šalpos darbam. “Tė
viškės žiburiams” per p.p. 
Venskus atsiuntė $100. Dėko
jame už auką ir linkime sėk
mės kitose loterijose.

“Vilnius Records” bendrovė 
Montralyje išleido muzikinę 
plokštelę “Tau, mama”. Tai 
daugiausia motinai pagerbti 
skirtos dainos, kurias atlieka 
vienas iš Lietuvos dainos vie
netų. įrašas padarytas Lietuvo
je. Ta pati bendrovė taip pat 
yra išleidusi plokštelę vai
kams “Pasakos”. Joje įrašyta 
net 10 lietuviškų pasakų. 
Plokštelių kaina — po $12.50, 
po $10 JAV. Jos gaunamos 
spaudos kioskuose arba pas 
leidėją: “Vilnius Records”, 
2127 rue Guy, Montreal, Que. 
H3H 2L9.

Torontietis Donald Lafleur, 
18 m. amžiaus, teismo buvo nu
baustas 15 d. kalėjimo, sąlygi
ne trejų metų bandymo baus
me ir 300 valandų darbo bend
ruomenei. Kaip rašo “The To
ronto Sun” 1984. X. 5, jis ištrau
kė Julijos Vaitkienės, 73 m., 
rankinuką, bandė pabėgti, bet 
nukentėjusi jį vijosi, kol po
licininkas suėmė. Tai įvyko 
1983 m. lapkričio mėnesį. Ran
kinuke buvo mažiau nei $200.

Estonistikos katedra įsteig
ta Toronto universitete. Estų 
bendruomenės sutelkė $700.- 
000 fondą, $100.000 parūpins 
Tartu kolegija (bendrabutis 
Toronte), $300.000 tikimasi iš 
Kanados valstybės sekretoria
to. Estonistikos katedra bus 
susieta su slavistikos ir R. Eu
ropos studijomis (Centre for 
Russian and East European 
Studies).

PADĖKA
Esu nuoširdžiai dėkinga visom 

rengėjom už tokį gražų ir iškilmin
gą mergvakarį, o viešniom — už 
dalyvavimą ir kraičio praturti
nimą. Dėkoju visoms už maistą ir 
tortus už meniškai paruoštą stalą. 
Ypatinga padėka Reginai Stočku- 
tei už mergvakario pravedimą, pa
grindinei rengėjai Teresei Gra- 
žulienei ir kirkšto mamai už gra
žias dovanas.

Jūsų visų dėka aš ir Vincas esa
me apdovanoti vertingomis dova
nomis. Man ši diena bus neužmirš
tama. Su gilia padėka -

Marcelle Lesley ir
Vincas Buožė

Paminėtas Sibiro 
kankinys

A. a. kun. Kazimieras Juršėnas 
(1887-1974), kilęs iš Daugėliškio 
parapijos, Zarasų aps., buvo bai
gęs dvasinę Petrapilio akademi
ją, darbavosi klebonu Gudijoje. 
Paėmus komunistams valdžią Ru
sijoje, buvo suimtas ir kalintas 
Sibire. 1933 m. Lietuvai ir Sov. 
Sąjungai pasikeitus kaliniais, ir 
kun. Juršėnas su keliais kunigais 
bei vysk. T. Matulioniu atvyko į 
Lietuvą.

Nepriklausomoje Lietuvoje kun. 
Juršėnas gyveno Antalieptėje, 
Zarasų aps., kur buvo vienuolyno 
kapelionu ir dirbo mokyklose. 
1944 m. jis pasitraukė į Vokieti
ją ir gyveno Blombergo stovyklo
je, būdamas gimnazijos kapelio
nu. Vėliau emigravo į JAV, gyve
no Čikagoje Šv. Kryžiaus kleboni
joje, reiškėsi ateitininkuose ir 
buvo kunigas visuomenininkas. Į 
pabaigą savo gyvenimo, ištiktas 
keletą sykių kraujo išsiliejimo 
smegenyse, mirė 1974 m. rugsėjo 
16 d. Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Šių metų rugsėjo 16 d. buvo su
rengtas kun. Juršėno mirties 10 
metų minėjimas. Prieš 5 metus mi
rė jo sesuo Grasilda Juršėnaitė, 
todėl ir ji buvo prisiminta. Gra
silda Rusijoje buvo baigusi moky
tojų seminariją, tačiau mokyto
jauti neteko — komunistinės Rusi
jos valdžios buvo įkalinta. Tik vė
liau, pasikeitus Sov. Sąjungai ir 
Lietuvai kaliniais, ji buvo paleis
ta. Gras. Juršėnaitės tremties ke
lias panašus į kun. Juršėno. Palai
dota šalia brolio kun. Juršėno Šv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Jųdviejų minėjimas prasidėjo 
Šv. Kryžiaus šventovėje Mišio- 
mis, kurias atnašavo ir pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. P. Dau
gintis, SJ. Po pamaldų buvo pie
tūs jėzuitų namuose, dalyvaujant 
giminėms ir artimiesiems. Minė
jimui vadovavo inž. K. Malkevi
čius — velionių giminaitis. Kal
bėjo kun. dr. J. Prunskis, A. Bag
donas, prof. B. Vitkus, A. Rūgytė. 
Dalyvavo ir kunigai — V. Mikolai- 
tis, P. Daugintis, V. Bagdanavi- 
čius, velionių sesuo Emilija Juršė
naitė, kuri, būdama Minske agro
nomijos akademijos studentė, ko
munistų buvo suimta ir kalinta Si
bire. Su seserimi Grasilda buvo 
1933 m. išleista į Lietuvą.

Jonas Prunskis

(Atkelta iš 10-to psl.)
200. Teko net pristatyti stalų. Ge
rai, kad vyriausias virėjas A. Jo
nelis pajėgė visus pasotinti. Prieš 
pietus AV vyrų choras, vadovau
jamas muz. A. Stankevičiaus, gra
žiai padainavo tris dainas. Po pie
tų buvo pravestos abi loterijos: 
didžioji ir mažoji. Viską tvarkė 
parapijos k-to narys V. Piečaitis.

A. a. Julija Vanagienė, 76 m. am
žiaus, mirė spalio 23 d. Palaidota 
iš Šv. Kazimiero šventovės spalio 
26 d. Cote dės Neiges kapinėse. 
Liūdi vyras, du sūnūs ir kiti arti
mieji.

A. a. Margarita Vizbarienė-Lea- 
hy, 70 m. amžiaus, mirė spalio 25 d. 
Palaidota spalio 29 d. Cote dės Nei
ges kapinėse. Jos liūdi penki vai
kai ir kiti giminės. B. S.

Dr. Henrikas Nagys po sėkmin
gos operacijos sveiksta savo na
muose. Laiške rašo: “Dar sunkokai 
rašo ranka, bet, atrodo, po opera
cijos viskas gerėja. Dėkui Dievui”. 
Nuo š. m. lapkričio 24 d. jo adre-

Pagerbdami a.a. Juozą Klevą 
ir reikšdami užuojautą Leo
nui Klevui bei šeimai, auko
jant “Tėviškės žiburiams” $10.

A. Deksnienė ir šeima
Pagerbdami a.a. Antaną Jo

kūbaitį, žmonos pageidavimu, 
vietoje gėlių skiriame “Tėviš
kės žiburiams” $50. Nuošir
džiai užjaučiame žmoną Rūtą.

Ramunė, Steve Nixon ir 
Greičiūnų šeima

sas bus toks: 192 7th Avenue, La
Salle, Que. H8P 2M1. Tel. 366-1611.

“Gintaras” ruošiasi paminėti 
savo veiklos 15 metų sukaktį kon- 
certu-baliumi lapkričio 17 d., 7 v. 
v, AV salėje. Rengėjai tikisi su
laukti daug “Gintaro” gerbėjų bei 
veteranų. B. S.

“Gintarui” 15 metų. Įsteigtas 
Zigmo Lapino, “Gintaras” ėjo įdo
mų kelią. Ir prieš 15 metų, ir da
bar jis turi vienintelį laisvajame 
pasaulyje autentišką liaudies inst
rumentų orkestrą, kuris palydėjo 
ne vieną tautinių šokių šventę ar 
kitus tautinių šokių vienetus. 
“Gintaras” atlieka vientisą žo
džio, dainos, muzikos ir šokio pro
gramą. Prieš porą metų jis išlei
do plokštelę “Kur gintarais”. Tai 
gausus vienetas, bet labai judrus. 
Jis aplankė beveik visas didžią
sias lietuvių bendruomenes Kana
doje ir JAV-se, apkeliavo Kanados 
vakarus, dalyvavo IV pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso atidary
mo programoje Londone, Anglijo
je; atliko meninę programą Pots- 
villėje Pensilvanijos angliaka
sių lietuviams. “Gintaras” yra 
dinamiška grupė ir pajėgė išsiau
ginti jaunus vadovus.

Z. Lapinas, ilgus metus vadova
vęs “Gintarui”, pasiliko ir toliau 
vadovas emeritas. Rasa Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė, jau “Gintare” išau
gusi vadovė, perdavė vieneto vai
rą Silvijai Akstinaitei-Staškevi- 
čienei. Šiuo metu “Gintaro” or
kestrui vadovauja Rimas Piečai
tis, šokiams — Kristina Kličiūtė, 
dainoms — Milda Ruffo. I. L.
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PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) l BACENAS

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

188 Eglinton 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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

nDrQurPNSURANCE&Į 7 rpjll ibllL 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

★ Namų — Gyvybės
* Automobilių 

_______ * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

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