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Kūrėjai ir griovėjai
Kanados, JAV-bių ir galbūt kitų kraštų spaudoje, 

radijuje bei televizijoje plačiai nuskambėjo kanadie
čio gydytojo dr. Henrio Morgentalerio byla, kurioje jis 
buvo kaltinamas negimusių kūdikių žudymu. Jį teisė dvy
likos asmenų prisiekusiųjų teismas. Pastarasis, išklau
sęs abiejų šalių teigimus, jų liudininkus, vadovaujančio 
teisėjo instrukcijas, — ilgokai svarstė, tarėsi ir pagaliau 
kaltinamąjį išteisino. Visuomenė tokio sprendimo liko 
nustebinta, nes atvejis buvo aiškus: dr. Morgentaleris 
policijos buvo pagautas nelegaliai įsteigtoje klinikoje 
atliekant neleistiną operaciją. Klinikos reikmenys bu
vo policijos konfiskuoti ir išgabenti. Atrodė, kaltinama
sis teismo bus nubaustas už nesilaikymą įstatymo. Išėjo 
priešingai — prisiekusiųjų teismas išteisino kaltinamą
jį ir tuo būdu apkaltino įstatymą. Be to, prisiekusiųjų 
teismas neatsakė į vadovaujančio teisėjo klausimą, bū
tent, ar kaltinamasis pažeidė įstatymą. O tai buvo esmi
nis bylos klausimas, kuris nesulaukė prisiekusiųjų teis
mo atsakymo. Vietoje to byla pakrypo į kitą pusę, būtent, 
ar negimusių kūdikių žudymas leistinas. Bet šis klausi
mas priklauso ne prisiekusiųjų teismui, o krašto parla
mentui, kuris tuo klausimu yra padaręs sprendimą ir iš
leidęs atitinkamą įstatymą.

SU ŠIOS bylos laimėjimu sustiprėjo negimusių žu
dymo šalininkų sąjūdis, pasisakantis prieš bet ko
kius varžtus šioje srityje. Esą kiekviena moteris ga

li daryti su negimusia gyvybe ką tik nori. Vienas stipriau
sių to sąjūdžio šulų yra gydytojas H. Morgentaleris. Ko
vą prieš galiojančius krašto įstatymus jis pradėjo Kve
beko provincijoje. Ten jis buvo teisiamas prisiekusiųjų 
teismo net tris kartus ir buvo išteisintas. Dabar savo ko
vą jis perkėlė į Ontario ir Manitobos provincijas. Gali
mas dalykas, jis ir čia laimės, nes prisiekusiųjų teismo 
narių parinkimą kontroliuoja kaltinamojo advokatai. 
Jie atmeta kiekvieną kandidatą ar kandidatę, kuris ar 
kuri parodo bent mažiausią ženklą, reiškiantį humaniš
ką nusistatymą tokioje byloje. Jau vien priklausymas re
liginei bendruomenei kaltinamojo advokatams yra nepri
imtinas. Tuo būdu sudaromas toks prisiekusiųjų teis
mas, kuris yra palankus negimusių žudymui. Paprastai 
prisiekusiųjų teisme būna dvylika asmenų. Jei bent vie
nas jų tvirtai priešinasi daugumos sprendimui, byla lai
koma neišspręsta ir pradedama iš naujo su kitu4 prisie
kusiųjų teismu. Morgentalerio atveju neatsirado nė vie
no prieštaraujančio daugumai, nes buvo parinkti vien
minčiai su specialistų pagalba. Taip kaltinamieji liko 
nekalti ir tęsia savo darbą.

DŽIAUGIASI šios bylos laimėjimu negimusių nai
kintojai, liūdi jų užtarėjai, kovojantys už negimu
sių kūdikių teisę į gyvenimą. Susidarė du sąjū
džiai ne tik Kanadoje, bet ir kituose kraštuose. Vieniems 

rūpi gyvenimo kūrimas, kitiems — jo naikinimas. Būdin
ga yra tai, kad tie, kurie pasisako prieš karą kaip naiki
nančią grėsmę, lengva širdimi remia negimusių naiki
nimą. Jie bando dengti savo pažiūras idealizmu, kovo
jančiu už taiką, už moterų laisvę, bet iš tikrųjų'jie sąmo
ningai ar nesąmoningai rikiuojasi į savanaudiško egoiz
mo sąjūdį, kuris griauna gyvenimo pagrindus. Juk ko
voti už negimusių žudymą reiškia griauti patį gyvenimą, _ 
naikinti šeimą, kraštą, ardyti tautą, nes tai naudinga kai 
kuriem asmenim. Vieni iš to naikinimo pralobsta, kiti 
pagarsėja, treti susidaro neatsakingo, lėbaujančio gyve
nimo sąlygas. Tai primena sovietines ir nacines koncen
tracijos stovyklas, kuriose vieni buvo ir tebėra naikina
mi, o kiti džiaugiasi ir lėbauja. Panašiai vyksta negimu
sių naikinimo procese, kuris darosi vis platesnis. Tuo 
būdu griovėjų frontas stiprėja, o kūrėjų — silpnėja. Ir 
jeigu tas procesas vis plėsis, išsipildys sena Spenglerio 
pranašystė — ateis Vakarų žlugimas, užviešpataus gel- 
tonoji-juodoji rasė, pasižyminti didesniu gajumu. Vaka
riečiai, kovodami už laisvę žudyti negimusius, kartu žu
do ir save, ir visą savo civilizaciją.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOJE PAGAUSĖJO NUO Š. M. KOVO 12 D. STREIKUO
JANČIU angliakasių grįžimas darban. Streikas buvo pradėtas 
dėl valdžios nutarimo uždaryti 20 nuostolingų kasyklų, kai iš 
viso jų yra 174. Dėl uždarymo darbo būtų netekę 20.000 anglia
kasių. Karingojo marksisto A. Scargillo vadovaujama angliaka
sių unija turi apie 180.000 narių. Atleistiesiems buvo planuo
jama darbą parūpinti kitose kasyklose, kai jose atsiras vietos 
dėl angliakasių pasitraukimo, išėjimo pensijon. A. Scargillas 
su kitais unijos vadais streiką pradėjo be oficialaus visų unijos 
narių balsavimo. Pilno streiko jam nepavyko pasiekti — iš dar
bo nepasitraukė maždaug ketvirtadalis unijos narių, kuriuos 
gindavo policija, puldavo karingieji A. Scargillo šalininkai. 
Suvalstybintas akmens anglies •-------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario politikų lenktynės
Kanados ministeris pirm. B. 

Mulroney valdžios vasarvie
tėje Kvebeke pirmą kartą susi
tiko su visų provincijų premje
rais. Šį kartą susitikiman įsi
jungė ir Kvebeko premjeras R. 
Levesque, anksčiau boikota
vęs P. E. Trudeau šaukiamus 
pasitarimus. Septynias Kana
dos provincijas dabar valdo 
konservatoriai, draugiški mi- 
nisterio pirm. B. Mulronio 
konservatoriams. Tačiau susi
tikimu su juo buvo patenkin
ti visi premjerai. Teigiama, 
kad pokalbiai buvo labai drau
giški, liečiantys bendradar
biavimą ekonomijos reikaluo
se. Juose priimtos temos, ku
rios bus svarstomos oficialio
je ministerio pirmininko ir 
provincijų premjerų konferen
cijoje 1945 m. vasario 14-15 
d.d. Reginoje, Saskačevane. 
Pagrindinis dėmesys bus skir
tas Kanados ir provincijų eko
nomijos stiprinimui, investa- 
cijoms, prekybai, gaminių var

žyboms užsienyje. Tada minis
teris pirm. B. Mulroney su
rengs kitą savo valdžios kon
ferenciją ekonominiams reika
lams, pakviesdamas pramonės, 
prekybos, darbo unijų atsto
vus. Provincijų premjerai jon 
tegalės atsiųsti savo stebėto
jus. Dar viena ministerio pir
mininko ir premjerų konferen
cija įvyks prieš pat naujojo 
biudžeto paskelbimą, kuriam 
finansų ministeris M. Wilso- 
nas yra numatęs balandžio mė
nesį. Premjerai pritarė B. Mul
ronio pasiūlymui rengti ekono
minius pasitarimus bent vieną 
kartą į metus.

Naujojo Ontario provinci
jos konservatorių vado rinki
mai įvyks 1985 m. sausio 26 d., 
baigiantis šios partijos atsto
vų suvažiavimui. Pradžioje bu
vo tikėtasi, kad ilgamečiam 
premjerui W. Davis pakeisti 
atsiras daug kandidatų, bet 
lig šiol savo kandidatūras pa
skelbė tik keturi ministerial:

Atkeliavo ruduo su savo dovanomis ir gamtos grožiu,' primenančiu Lietuvą Nuotr. Vytauto Maco

Sovietai pralaimėt ir Lietuvoje...
Ideologinį karą sovietai pralaimėjo Lenkijoje, pralaimės ir Lietuvoje, ir kitur

Laikraštis “International 
Herald Tribune” 1984.X.22 iš
spausdino savo korespondento 
Briuselyje Leopoldo Ungerio 
straipsnį apie dabartinius įvy
kius Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Baltijos kraštuose. Jis savo 
straipsnį pradeda sakiniu: 
“Stebuklas neįvyko — popie
žius nenuvyko Sovietų Sąjun
gom ‘Tik dviejų valandų ke
lionė lėktuvu, ir vis dėlto taip 
toli’ — pareiškė Jonas-Paulius 
II rugpjūtyje, apgailestauda
mas, kad negalėjo nuvykti į 
Lietuvos Vilnių šiais šv. Kazi
miero Lietuvos globėjo, 500 
metų mirties sukakties me
tais”.

Nebuvo įsileistas Lietuvon 
nė kardinolas Agostino Casa- 
roli, Vatikano Rytų politikos 
šalininkas, kuris laikomas pri
imtinu derybų partneriu. Sov. 
Sąjunga buvo pirmoji valsty
bė, neįsileidusi popiežiaus. 
Ji neįleis jo ir Čekoslovaki- 
jon, ir Vengrijon, kaip Jonas- 
Paulius II planavo. Kremlius 
taipgi ta linkme daro spaudi
mą Jugoslavijai ir Lenkijai.

pramonės ministeris F. Mille- 
ris, žemės ūkio — D. Timbrel 
lis, teisingumo — R. McMurtry 
ir finansų — L. Grossmanas. At
rodo, įtakos turėjo $10.000 kan
didatūros mokestis, didelės iš
laidos rinkiminiam vajui. Tie 
keturi kandidatai yra ilgame
čiai ministerial, atsakingi už 
premjero W. Davis padarytus 
sprendimus. Jiems nepatogu 
kritikuoti ligšiolinę konser
vatorių valdžios politiką. Šią 
dilemą bandė išspręsti F. Mil- 
leris, siūlydamas neliesti pra
eities. Esą taip buvo susitar
ta ministerių kabinete. Tokį 
susitarimą paneigė D. Timb- 
rellis ir L. Grossmanas. Pasak 
jų, buvo nutarta praeities skir
tumų neliesti ministerių ka
bineto posėdžiuose, tačiau 
kiekvienam kandidatui palikta 
teisė rinkiminiame vajuje pa
sisakyti, kaip jis būtų elgęsis 
tais atvejais, jeigu būtų bu
vęs premjeras. Tie kontrover
siniai klausimai liečia oficia-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Bijo popiežiaus
Iki šiol susirašinėjimas 

tarp Vaitkano ir Kremliaus 
nebuvo paskelbtas, tačiau ir 
be to aišku, kodėl sovietai bi
jo popiežiaus apsilankymo.

Vatikano Rytų politika, pla
nuota Jono XXIII laikais, pra
dėjo veikti tiktai su Karolio 
Wojtylos išrinkimu popiežiu
mi. Pastarasis pareiškė esąs 
pirmasis slaviškos kilmės po
piežius. Tai svarbus niuansas 
Maskvai. Jonas-Paulius II sako
si kalbąs visos R. Europos 
krikščionijos vardu. Jis nepri
pažįsta pokarinio Europos pa
dalinimo į Rytus-Vakarus ir 
kalba apie dvasinę krikščio
niškos Europos vienybę, ku
rioje reiškiasi dvi didelės tra
dicijos, būtent Rytų ir Vakarų.

Maskva niekad neslėpė fak
to, kad Jonas-Paulius II buvo 
svarbus veiksnys Lenkijos įvy
kiuose 1980 m., kai buvo įsteig
ta Solidarumo unija. Jo vizi
tas Lietuvoje taip pat neliktų 
be pėdsakų. Tai mato ir Krem
lius. Juk Lietuva Sov. Sąjun
gos buvo jėga užimta. Vatika
nas to niekad nepripažino ir 
dabar nepripažįsta. Šv. Tėvo 
apsilankymas Lietuvoje reikš
tų dar vieną žingsnį į “lenkų 
modelio” išplėtimą Sov. Sąjun
goje ir kitose R. Europos vals
tybėse, kur santykiai tarp K. 
Bendrijos ir kompartijos yra 
įtempti.

Pavojus iš Lietuvos
Nė viena komunistų valdo

ma šalis nėra geriau pasiruo
šusi pritaikyti minėtą mode
lį, kaip Lietuva, kur kataliky
bė yra tautiškumo apraiška, 
kaip ir Lenkijoje. Ir po 45-rių 
metų sovietinės okupacijos bei 
rusinimo 2,5 milijono gyven
tojų iš 3 milijonų laiko save 
katalikais, kurių 60% regulia
riai dalyvauja Mišiose. Lietu
voje, kaip jokioje Sov. Sąjun
gos respublikoje, pasak auto
riaus, stipriai veikia pogrin
džio spauda, kurios pagrindi
nis leidinys yra “LKB kronika”. 
Be to, buvo sudarytas tikin
čiųjų teisėm ginti komitetas, 
įsteigta slapta kunigų semi

narija. Šventovių uždarinėji
mas ir kunigų įkalinimas su
kėlė riaušes.

Ištisus šimtmečius Lietuva 
buvo susijungusi su Lenkija. 
Abi jos skleidė katalikybę Ru
sijoje ir Ukrainoje. Vilnius 
tarpkario laikotarpyje buvo 
valdomas Lenkijos. Ir dabar 
Vilniuje gyvena gausi lenkų 
mažuma. Tūkstančiai lietuvių 
dukart skubėjo Lenkijos pa
sienin pamatyti televizijoje 
Šv. Tėvo Jono-Paulius II, be
silankančio Lenkijoje.

Moralinė jėga
“Popiežiaus apsilankymas 

šiuo metu būtų nenaudingas 
Kremliui, — rašo laikraštis. 
— Baltijos kraštai pergyvena 
politinio įkarščio laikotarpį. 
Kremlius puolė estų naciona
lizmą ir vykdė valymus Latvi
joje. Sovietų vadovybė jau ruo
šiasi 1988 m. propagandai, nes 
tada sueis 1000 metų Rusijos 
krikščionybei. Kremlius jau
čia labai realų pavojų iš re
ligijos pusės, ir popiežiaus 
apsilankymas sovietų žemėje 
galėtų jį tiktai padidinti”.

“Popiežius sakosi vis tiek 
turįs viltį kada nors aplankyti 
Lietuvą. Tokiu užmoju jis da
vė puikią pamoką politinėje 
srityje. Jis žinojo iš anksto, 
kad šiuo metu negalės lankytis 
Sov. Sąjungoje, bet taip pat 
žinojo, kad vien tik užmojis 
ten apsilankyti skatins atmes
ti sovietizaciją Lietuvoje ir 
kitur” — samprotauja laikraš
tis.

Jonas-Paulius II turi didelę 
patirtį santykiuose su komu
nistais. Jis yra vienintelis Va
karų vadas, turintis nuoseklią 
strategiją Kremliaus atžvil
giu. Jis žino kaip elgtis, no
rint atiduoti cezariui tai, kas 
jam priklauso, ir kartu parody
ti jam, kad yra K. Bendrija — 
dvasinė jėga, su kuria reikia 
skaitytis.

“Sovietai visa tai vadina 
ideologiniu karu. Jie pralai
mėjo tą karą Lenkijoje, pra
laimės jį Lietuvoje ir visur 
kitur, nežiūrint ar ten popie
žius lankysis, ar ne” — baigia 
straipsnį laikraštis. M. 

kasyklas Britanijoje tvarko val
džios sudaryta Anglies taryba, 
neseniai paskelbusi $1.800 
vertės Kalėdų priedą anglia
kasiams, kuriuo galės pasi
naudoti ir grįžtantieji dar
ban. Dirbančiųjų skaičius nuo 
vieno ketvirtadalio pakilo iki 
vieno trečdalio. Nuosaikin- 
gesnieji angliakasiai pradė
jo reikalauti balsavimo strei
kui užbaigti, bet A. Scargillo 
vadovaujamas vykdomasis uni
jos komitetas tą reikalavimą 
atmetė, sustiprindamas teroro 
veiksmus prieš darban grįžtan
čius angliakasius ir juos ly
dinčius policininkus. Tero
rui panaudojamos benzino 
bombos, nusmailinti pagaliai, 
akmenys, po angliakasius at
vežančiais autobusais pilamos 
su nafta sumaišytos stiklo šu
kės. Darban grįžęs B. Newto- 
nas netgi susilaukė rūgšties 
chemikalų, skaudžiai sužeidu
sių jo veidą. Prasideda gra
sinimai streiko atsisakiusių 
angliakasių šeimoms.

Komunistų kontrolėje
Premjerė M. ’ Thatcher yra 

teisingai pastebėjusi, kad 
marksistas A. Scargillas siekia 
jos vyriausybės nuvertimo. Sa
vo karjerą A. Scargillas, da
bar turintis 46 metus amžiaus, 
yra pradėjęs komunistų par
tijoje. N. Chruščiovo laikais 
jis vadovavo Maskvoje apsi
lankiusiai jaunųjų komunistų 
delegacijai ir netgi pareiškė 
nepasitenkinimą dėl tada pa
skelbto Stalino nuvertinimo. 
Vėliau A. Scargillas pasitrau
kė iš kompartijos, pasilikda
mas tik marksisto etiketę, bet 
nepakeisdamas savo pažiūrų, 
kai nutarė įsijungti į darbo 
unijas. 1972 m. jis ištisą, pus
metį praleido Sovietų Sąjun
goje, matyt, lankydamas spe
cialius kursus, susietus su 
darbo unijų įjungimu į Vaka
rų pasaulio ekonomijos su
žlugdymą. Angliakasių unijos 
vicepirmininkas, pavaduojantis 
A. Scargillą, taip pat yra bri
tų kompartijos veteranas M. 
McGahey. Šie abu komparti
jos veikėjai dabar lankėsi So
vietų Sąjungos ambasadoje 
Londone, prašydami finansi
nės paramos streikuojančių 
angliakasių šeimoms Kalėdų 
proga. TASSo pranešimu, nei 
Kristaus, nei Kalėdų nepri
pažįstančios sovietų profsą
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jungos A. Scargillui ir jo ša
lininkams parūpins $800.000 
vertės sumą. A. Scargillas pri
sipažino, kad ambasadoje bu
vo gautas pažadas neįvežti 
Britanijon akmens anglies ir 
namams šildyti alyvos iš So
vietų Sąjungos. Esą tokių ki
tur pirktų ir Britanijai skirtų 
siuntų taip pat nepriims so
vietų transportlaiviai. Tai liu
dija, kad angliakasių unija yra 
visiškoje kompartijos kontro
lėje. A. Scargillas, užsitikrinęs 
unijos vadovybę neribotam lai
kui, važinėja jos nupirktu bran
giu “Jaguaru” ir viešai šaiposi 
iš premjerės M. Thatcher.

Paskelbė rinkimus
Naujasis Indijos premjeras 

Radživas Gandhi paskelbė par
lamento rinkimus gruodžio 24 
d., norėdamas pasinaudoti žu
vusios savo motinos Indiros 
populiarumu, kurį dabar stai
ga išjudino jos nužudymas. 
Ji rinkimus buvo planavusi 
tik sekančiais metais. R. 
Gandhi paskelbti rinkimai ne
įvyks sikų daugumą turinčioje 
Pundžabo valstijoje, kuriai jie 
siekia autonomijos, ir Asame 
dėl ten vykstančių religinių 
nesutarimų. R. Gandhi žada 
laikytis savo motinos ligšio
linės politikos: Indijos neut
ralumo, religinės įtampos pa
šalinimo, draugiškų ryšių su 
Sovietų Sąjunga ir JA Valsty
bėmis. Pasak jo, Indiją su So
vietų Sąjunga jungia draugiš
kumas, iš jos gauta parama, o 
ryšiams su JAV ypač svarbūs 
ekonominiai, technologiniai ir 
kultūriniai reikalai.

Steigia grupes
Lenkijos vidaus reikalų mi

nisterijos vadovybę perėmė 
kompartijos vadas ir premje
ras gen. W. Jaruzelskis. Kal
tinimo dėl kun. J. Popieliuškos 
nužudymo susilaukė ketvirtas 
milicijos pareigūnas — pik. A. 
Petruška. Anksčiau buvo ap
kaltinti du leitenantai ir vie
nas kapitonas. Gen. W. Jaru- 
zelskio režimui dabar naują 
problemą sudaro po kun. J. 
Popieliuškos nužudymo Lenki
joje pradėti steigti komite
tai žmogaus teisėms ginti. Tos 
stebėtojų grupės seks milici
jos ir kitų valdžios pareigū
nų vykdomus įstatymų pažei
dimus, nepateisinamus žiauru
mus.
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Šventovė, laukianti Lietuvos prisikėlimo 
Prieš 50 metų pradėta statyti paminklinė šventovė Kaune 

sovietų paversta radijo gamykla

AfA 
POVILUI KAIRIUI 

mirus,
jo žmonai ANGELEI, dukroms-RITAI, DALIAI, RŪTAI, 
sūnums, JULIUI ir JURGIUI reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą -

Bronius ir Julė Paviloniai

AfA 
JUOZUI KLEVUI 

mirus Lietuvoje,
brolį. LEONĄ, jo žmoną EUGENIJĄ ir dukrą 
MARGARITĄ nuoširdžiai užjaučiame —

Bronius, Bronė ir Algis 
Venslovai

Mintį statyti Prisikėlimo 
šventovę, kuri liudytų Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimą, 1922 m. iškėlė tuometi
nis profesorius kunigas, vė
liau vyskupas, Pranciškus Bū
dys. Statybos darbai buvo pra
dėti 1927 m., kai buvo paskir
tas klebonu kunigas Feliksas 
Kapočius, O Kauno miesto ta
ryba padovanojo sklypą prie 
Žemaičių ir Aušros gatvių san
kryžos.

Paminklinei Prisikėlimo 
šventovei Kaune lėšos buvo 
telkiamos visoje Lietuvoje. 
Daugybė moksleivių rinko au
kas, platindami statybos ženk
liukus. 1934 m. buvo baigti pa
matai, kuriuos per pirmąjį 
tautinį Lietuvos eucharistinį 
kongresą pašventino metropo
litas arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Kertinis akmuo 
buvo atgabentas iš Šventosios 
žemės, nuo Alyvų kalno, Ange
laičių sąjungos lėšomis. Šven
tinimo iškilmėse dalyvavo Res
publikos prezidentas Antanas 
Smetona, Bažnyčios, vyriausy
bės ir visuomenės atstovai.

Prisikėlimo šventovės staty
ba tęsėsi iki pat bolševikų oku
pacijos — 1940 m. birželio. 
Jau buvo įpusėti vidaus įren
gimo darbai.

Lietuva - išdidžių tradicijų kraštas 
“Novoje Russkoje Slovo” 1984. IX. 29 nr. išspausdinto 

Andreina D’Albi straipsnio santrauka
Žurnale “Europeo” buvo iš

spausdintas Franko Pantarelli 
straipsnis “Dėkokite, mums 
pakanka savų kunigų”, skirtas 
Lietuvai. Lietuva yra nedide
lė respublika, gyvenama im
pulsyvių, karingų ir ilgaam
žių žmonių, daugiausia katali
kų. Vatikanas praneša, kad 
Lietuvoje iš 3,178,000 žmonių 
katalikų yra 2,524,000. Ten gy
vena 400 žmonių, turinčių per 
100 metų.

XII š. šis mažas kraštas at
remdavo tuo laiku galingus 
kryžiuočių riterius.

Iš Lietuvos yra kilusios kai 
kurios žinomos rusų šeimos, 
pvz. kunigaikščiai Galicinai — 
Gėdinimo palikuonys. Dosto
jevskio protėviai taip pat ki
lę iš Lietuvos.

Per septynis šimtmečius Lie
tuva buvo ir pavergiama ir iš
laisvinama. Ji atgavo nepri
klausomybę tuojau po I D. ka
ro ir prarado ją 1940 m., įsiga
lėjus Molotovo-Ribbentropo 
pasirašytai sutarčiai. Lietu
va buvo įjungta į sovietų res
publikų eilę. Vakarai niekuo
met nepripažino jos įjungimo.

JAV iki šiol laiko Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos teises pa
grįstomis: šių valstybių atsto
vai yra pripažįstami Vašingto
ne. 1982. VII. 28 valstybės de
partamento pareigūnai susiti
ko su Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos atstovais paminėti die
nos, kai Amerika pripažino 
(1922 m.) Baltijos kraštų ne
priklausomybę. JAV vardu 
Din Fišer pareiškė, kad “Sov. 
Sąjunga 1940 m. neteisėtai pa
grobė ir okupavo šias tris Bal
tijos valstybes. JAV nepripa
žįsta prievartinio Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Sąjun

Broliui 
EDUARDUI 

staigiai mirus Lietuvoje,
nuoširdžiai užjaučiame Lietuvių tautodailės insti
tuto pirmininką inžinierių LEOPOLDĄ BALSĮ—

Lietuvių tautodailės instituto 
valdyba ir Toronto skyrius

Paminklinėje Prisikėlimo 
šventovėje turėjo būti kasdien 
laikomos iškilmingos vakari
nės pamaldos, reiškiant Dievui 
padėką už tautos laisvę ir pra
šant ją globoti ateityje. Ant 
šventovės stogo turėjo būti 
įrengta speciali koplyčia ir 
Kryžiaus keliai, ten pat turė
jo būti atvaizduoti lietuvių 
tautos išgyventi vargai, kan
čios ir kovos.

Šventovės požemiuose turė
jo būti įrengtas panteonas, kur 
būtų laidojami nusipelnę Lie
tuvai žymūs veikėjai, ir atskira 
koplyčia pamaldoms už miru
sius. Šventovės bokšto viršū
nėje buvo numatyta šv. Kazi
miero, Lietuvos Globėjo, kop
lytėlė, kurioje turėjo būti sau
gomas ir Vasario 16-sios aktas.

Atėjūnai pavergėjai, sunai
kinę Lietuvos nepriklausomy
bę, negalėjo palikti nepalietę 
jai skirtosios šventovės. Dar 
per pirmąjį bolševikmetį Pri
sikėlimo šventovė buvo atimta 
iš tikinčiųjų ir paversta radijo 
gamykla. Šiandien daugybė 
išniekintų šventovių simboli
zuoja beteisį pavergtosios Lie
tuvos gyvenimą. Pirmoji iš jų 
nukentėjo Prisikėlimo šven
tovė, kurios pamatai buvo pa
šventinti Kaune prieš 50 me
tų. Lmb.

gą. Prez. R. Reaganas paskel
bė 1982 m. birželio 15 “Baltie- 
čių laisvės dieną”.

Sovietų Sąjunga neskiria 
didelės reikšmės Amerikos 
susidomėjimu Lietuva ir iro
niškai žiūri į jį. Tačiau Mask
vos ironija vis silpnėja dėl 
nuolat augančio nepasitenki
nimo Lietuvoje dėl tautinių 
ir religinių priežasčių. Nepa
sitenkinimas pamažu apima 
vis daugiau gyventojų ir tam
pa pavojinga grėsme. Vyriau
sybė padarė nuolaidų ir leido 
laisvai išpažinti tikėjimą, bet 
šie kompromisai yra tik žodi
niai.

Sovietų baudžiamojo kodek
so 75 str. jiumato bausmes už 
“antisovietinę veiklą” ir yra 
taikomas sovietų disidentams. 
Lietuvoje šį straipsnį atitin
ka 199-1 straipsnis, kuris drau
džia “skleisti melagingus gan
dus, politiškai ir sociališkai 
šmeižiančius sovietų sistemą”. 
Pakanka ruošti religinę proce
siją, kad būtum nubaustas 
(stud. Mečislovas Jurevičius 
gavo už tai trejus metus kalė
jimu) arba pasakyti trumpą 
kalbą šventoriuje (kaip Vytau
tas Vaičiūnas, nubaustas pus
trečių metų.). Vis dažniau ir 
dažniau pasitaiko susidūrimų 
tarp tikinčiųjų ir režimo. Ne
seniai du kunigai buvo nubaus
ti šešeriems metams lagerio, o 
du vyskupai neteko adminis
tracinių teisių, nes pareiškė 
esą pavaldūs Šventajam Sos
tui. Šv. Kazimiero šventovė 
Vilniuje paversta ateizmo mu
ziejumi.

Ant įstaigų sienų pasirodo 
užrašas “Lauk rusai” (pana
šiai, kaip Lenkijoje).

J. Str.

Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties baigiamųjų iškilmių procesija, einanti aplink Šv. Petro ir Povilo šven
tovę Vilniuje 1984.VIII.26. Iškilmėje dalyvavo daug kunigų ir pasauliečių Nuotr. P. Š.

Muru stokim už nepriklausomą Lietuvą!
Okupacinio režimo žemių sausinimo miglos, tikrovė ir grėsmė

DR. KAZYS ĖRINGIS

Jau ankstyvosios civilizaci
jos melioravo žemes, ypač jas 
drėkino, ir turėjo nemažai nau
dos. Daug kur tos žemės ilgai
niui uždruskėjo, įrenginiai su
nyko, bet žmonijos genijaus 
nuopelnai liko neginčijami.

Vėlesnės istorijos laikais, 
pvz. olandai, savo užmirkusių 
žemių krašte šimtmečius kovo
ję su vandeniu, pagaliau nu
sausino net jūros dugną ir da
bar plačiai naudoja drėkini
mą ir laistymą. Pakito meto
dai ir galimybės, tačiau nie
kas neginčija jų pirminių dar
bų reikšmės.

Dar techniškai beginklėje 
nepriklausomoje Lietuvoje 
taip pat buvo atlikta pasigė
rėtinai daug žemių sausini
mo darbų. Maskva, okupavusi 
Lietuvą, nuo pat pradžios nie
kino, trukdė, o ir dabar tebe- 
niekina nepriklausomybės lai
kais atliktus žemių meliora
vimo darbus.

Patikslinimai
Pirmiausia būtina pažymėti, 

kad Lietuvos nepriklausomy
bės šventės (1982 m. Vasario 
16 proga) į mano pranešimo 
mašinraštį ir spaudą (“TŽ” 
1982 m. 10 nr.), liečiant žemių 
melioravimą, įsivėlė korek
tūros klaida: vietoj 530,000 
ha atspausdinta, kad nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
630,000 ha sausinamų žemių. 
Tai mane, prievartos nušalin
tą nuo šaltinių, mechaniškai 
suklaidino ir specialiau spau
doje aptariant šį klausimą 
(“TŽ” 1982, 22).

Patikrinus atitinkamus šal
tinius, rasta: nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1938 m. laiko
tarpyje nusausinta 445,668 
ha užmirkusių žemių, o 1939 m. 
pabaigai šis skaičius pasiekė 
480,000 ha. Be to, 11,900 ha bu
vo drenuota. Į tuos plotus ne
įeina nusausintos žemės len
kų užgrobtame Vilniaus krašte.

Iš skaičių matyti, kad prieš
paskutiniais nepriklausomy
bės metais (1939 m.) Lietuvo
je buvo nusausinta 34,332 ha 
žemės (480,000-445,668). Kartu 
būtina pabrėžti, kad sausini
mo darbai pilnu tempu ėjo ir
1940 m., kai vasarą sovietai 
okupavo Lietuvą, ir iš dalies
1941 m., net pirmaisiais vokie
čių okupacijos metais. Tai ob
jektų užbaigimo, griovių kasi
mo statant kelius miškams ir 
durpynams grobti ir pan. dar
bai.

Susumavus matyti, kad 1920- 
1941 m. Lietuvoje nusausinta 
493,600ha žemių.

Skaičių kalba
Iš skaičių matyti, kaip sovie

tai sugriovė Lietuvos žemių 
sausinimo pajėgumą: 493,600- 
480,000=13,600 ha. Jeigu ne- 
prikl. Lietuva 1939 m. nusau
sino 34,332 ha užmirkusių že
mių, tai pirmosios sovietų oku
pacijos metu (1940-41 m.) nu
sausinta tik 13,600 ha. Šį gė
dingą skaičių sovietai tylomis 
kaip “nuopelną” priskiria sau. 
Tai apgaulė. Tai priklauso ne- 
prikl. Lietuvos prieškarinio 
krašto ūkio pastangoms.

Apibendrinant žemių melio
ravimo darbų apimtį, reikia 
turėti ir anksčiau nusausin
tus plotus. Iki I D. karo žemių 
sausinimas sovietų nustatyto
je (1947 m.) Lietuvos teritori
joje apčiuopiamai pakeitė 

drėgmės sąlygas maždaug 
29,800 ha plote (įskaitant ir 
buv. Klaipėdos kraštą).

Ankstesnio laiko vėlyviau
sių darbų apimtis buvo tokia: 
Klaipėdos krašte 1907-1917 m. 
nusausinta atvirais grioviais 
apie 12,000 ha (nusausinta ir 
drenažu, bet konkrečių duome
nų aptikti nepavyko); pagrin
dinėje minėtos LTSR teritori
jos dalyje 1910-1915 m. nusau
sinta apie 18,000 ha grioviais 
ir apie 6,300 ha drenažu.

Tad II D. karo pradžioje, 
karo veiksmams įsiliepsnojus 
Lietuvoje (1941 m. pabaigo
je), buvo sausinama apie 523,- 
400 ha užmirkusių žemių. Tu
rint galvoje dar lenkų užgrob
tame Vilniaus krašte nusau
sintas žemes (jų nusausinta 
mažai), laikytina, kad 1941 m. 
pabaigoje Lietuvoje buvo 
įrengta sausinimo sistemų 
530,000 ha užmirkusių žemių 
plote. Tai reikšmingaš nepri
klausomos Lietuvos palikimas.

Sovietiniai atėjūnai
Prasidėjus 1944 m. antrajai 

sovietų okupacijai, oficialioji 
Maskvą ir okupacinis režimas 
Lietuvoje žemių sausinimo 
darbus gana atkakliai igno
ravo. Šio veiksmo motyvai bu
vo politiniai, kartu ir profe
siniai, nes tuo metu sovietų 
imperijoje pagrindinis dėme
sys ,buvo sutelktas žemių drė
kinimui.

Karo ir pokario suirutės są
lygomis neprikl. Lietuvos sau
sinimo sistemos buvo apleis
tos, paliktos be priežiūros, 
daug kur užsikimšo ir sukrū- 
mėjo. Tačiau lietuvių hidro
techninė inžinierinė mintis 
jau buvo brandi. Pakrikusios 
bei naujai steigiamos okupuo
tos Lietuvos ūkinės organiza
cijos, komisarams rėksmingai 
giriant sovietų techniką, bet 
neigiant melioraciją, — 1946 
m. pradėjo žemių sausinimo 
darbus. Deja, tais metais ap- 
graibom nusausino tik 2,600 
ha, t.y. net 13 kartų mažiau ne
gu 1939 m.

Per sekančius 15 pokario 
metų, t.y. iki 1960 m. buvo su
remontuoti apleisti grioviai 
93,000 ha plote. Kartu buvo 
perstatytos kai kurios prieš 
karą įrengtos silpnai veikian
čios sausinimo sistemos, ypač 
pokario metais nežmoniškai 
įrengtos sistemos. Per 15 me
tų šių darbų atlikta 166,400 
ha plote.

Tuo tarpu naujai sausina
muose plotuose per pirmuo
sius aštuonerius pokario me
tus griovių sistemos buvo 
įrengtos tik 71,200 ha plote 
(drenažu nusausinta tik 4,000 
ha). Prieškario Lietuvoje tai 
buvo atliekama per dvejus me
tus.

Pagaliau prieš pat diktato
riaus Stalino mirtį ir jam mi
rus, žemių melioravimo dar
bai buvo pilnai atstatyti kaip 
nemažiau svarbūs už jų drėki
nimą. Dar daugiau: okupuotuo
se Baltijos kraštuose jie bu
vo pakelti ant pjedestalo. Su- 
biurokratėję okupacinio Lie
tuvos režimo “aukštybėse” 
Maskvos komisarai, kaip “var
nai ant šakos”, manė, kad vie
nu ypu visą Lietuvą sumelio- 
ruos.

Sovietai, apginkluodami ma
šinomis Lietuvos meliorato
rius, primetė ydingą žemių 
“sausinimo” būdą “benuota- 

kiniais” grioviais, panaudo
jant traktorinius grioviams 
kasti plūgus. Taip, pakinkius 
į grioviakases po du galingus 
traktorius, karo metais vežio
jusius sunkiąsias patrankas, 
buvo primaurota, kur reikia ir 
kur nereikia, benuotakinių 
griovių. Atidengus durpingus 
gruntus ir jaurus, susidarė 
idealios sąlygos krašto sukrū- 
mijimui. Todėl ne tik tie grio
viai, bet ir jų aplinka sparčiai 
sukrūmijo.

Nėra kuo girtis
Atmetus tokio pobūdžio že

mių sausinimo statistiką, aki
vaizdžiai matyti, kad per pir
muosius aštuonerius pokario 
metus okupacinis režimas Lie
tuvoje užmirkusių žemių nau
jai nusausino visai mažai. Tuo 
tarpu per sekančius aštuone
rius metus, t.y. iki 1960 m. pa
baigos, kasmet nusausino maž
daug tiek pat, kiek 1939 m. ne
priklausoma Lietuva. Tik re
tais atvejais nusausintas plo
tas kiek ryškiau viršijo (1958 
ir 1959 m.).,

Sudėdamas laimėjimus, pa- 
sigyriiūits ir visokį sausinimo 
darbų broką, okupacinis reži
mas tvirtina, kad per 16 poka
rio metų (iki 1960 m. pabaigos) 
Lietuvoje naujai buvo nusau
sinta 524,300 ha užmirkusių 
žemių, t.y. maždaug tiek pat, 
kiek per 20 nepriklausomos 
Lietuvos sausinimo darbų lai
kotarpį.

Praėjus 16 pokario metų, 
drenuotų žemių plotas pasie
kė 156,700 ha, įskaitant ir ne
suardytą prieškarinį drenažą.

Klaidinantys duomenys
Taigi 1960 m. pabaigoje, 

įskaitant ir prieš karą nusau
sintus plotus, Lietuvoje su 
sausinamuoju tinklu jau buvo 
1,047,700 ha; 1965 m. pabaigo
je — 1,212,900 ha; 1970 m. —
l, 610,100 ha, t. sk. 1 mil. ha nu- 
drenuota; 1975 m. — 2,174,100 
ha; 1976 m. — 2,311,400 ha; 1977
m. — 2,418,400 ha; 1978 m. — 
2,503,900 ha, t. sk. 2 mil. ha nu- 
drenuota.

Nurodytais okupacinio reži
mo oficialiosios statistikos 
duomenimis, ypač pastarojo 
dešimtmečio skaičiais, būtų 
galima patikėti, jeigu jų me
todinėse pozicijose nebūtų 
melo. Tuose skaičiuose nuro
dyta, koks šlapių žemių plo
tas nusausintas, bet niekur 
nenurodyta (tai stropiai sle
piama), koks plotas antrą ar 
net trečią kartą nusausintas. 
O tai juk normalus procesas, 
nes senosios sausinimo siste
mos užako. Ir todėl toks pagy
rūniškumas yra niekam vertas.

Be to, pažymėtina, kad po 
karo pakito žemių sausinimo 
darbų pobūdis. Jis buvo inspi
ruojamas politinės ambicijos 
siekti nepasiekiamo maksima
lizmo.

Ypač pakito drenažo sam
prata: priešingai prieškari
niam tankaus ištisinio drena
žo tinklui dabar klojama tik 
atrankinė, kartais išretinta 
sistema, ir laikoma, kad visas 
melioracinio projekto plotas 
yra nusausintas drenažu. To
dėl nuo 1965 m. beveik visi at
virais grioviais nusausinami 
plotai kartu nesunkiai ir dre
nuojami.

Tai teigiamas faktorius, bet 
tai, pagal drenavimo darbų 
apimtį ploto vienete, negali 

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
JUOZUI KAULIUI 

mirus,

giliai užjaučiame skausmo prislėgtą žmoną GENĘ, 
dukras — GENĘ, ALDONĄ bei jų šeimas ir kartu 
liūdime drauge su giminėmis Lietuvoje ir kitur —

A. Kaulius
I. J. Čerškia/'

Mirus Sibiro kankinei
AfA

MAGDALENAI SKRINSKIENEI,
jos sūnui VYTAUTUI ir šeimai reiškiame nuošir
džiausią užuojautą-

S. Kvietys-K. ir šeima
Calgary, Alta.

PADĖKA
A. a. MAGDALENAI SKRINSKIENEI 

mirus,
reiškiame gilią padėką: Jo Ekscelencijai vyskupui Pauliui 
Baltakiui, Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. 
Jonui Staškui, koncelebravusiems šv. Mišias, ir Jo Ekscelen
cijai už tartą suraminimo žodį; kun. Pijui Šarapnickui, OFM, 
už suteiktą paskutinį patarnavimą mirusiai bei maldas koply
čioje; kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas koplyčioje 
ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame brangiems karsto nešėjams už paskutinę pa
slaugą, mielam P. Gulbinskui už giedojimą koplyčioje bei per 
šv. Mišias ir “Volungei” už giedojimą koplyčioje.

Dėkojame visiems už gėles, užprašytas šv. Mišias ir paly
dėjimą (kapus.

Jūsų visų dalyvavimas bei užuojauta lengvino mūsų skaus
mą, o mirusios įamžinimas Lietuvių Skautų fonde bei parama 
kankiniams Lietuvoje ir Sibire liks atmintinas ilgam laikui.

Vytautas Skrinskas ir šeima

Canadian Srt fHfinorials Ui).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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 pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

&urnitur&J2f&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

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

Tel. 537-1442
"* 9

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. voką

Tel. 699-4444

1



Šioje Castel Gandolfo koplyčoje Romoje Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II atnašavo Mišias lietuviškai ir prabilo į 
lietuvių tautą jų kalba 1984. VIII. 25 šv. Kazimiero 500 mirties jubiliejaus proga. Kairėje matyti tekstą skaitantis 
popiežius, dešinėje (sėdi) vysk. A. DEKSNYS ir Romoje gyvenantys lietuviai

Australijos lietuvių metraštis
Antrasis tomas, albuminio formato, apimantis apie 500 psl.

Mūru stokim už nepriklausomą Lietuvą! 
1

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
būti lyginama su prieškarine 
šių darbų apimtimi tokiame 
pat plote.

Nuosekliau gilinantis į sta
tistinius duomenis, paaiškė
ja, kad tuos milijonus hekta
rų melioruotų plotų reikia dar 
ir dar kartą melioruoti. Pvz. 
1967 m. žemės ūkyje naudoja
moje “nusausintoje” 1,117,200 
ha žemėje dar buvp reikalinga 
papildomai sausinti 482,400 
ha plotą ir pašalinti kelmus 
73,100 ha plote. Tuo tarpu pa
gal 1976 m. oficialius duome
nis, bendrame nusausintame 
plote buvo 153,400 ha ne žemės 
ūkio žemių ir 60,600 ha nepa
naudotų žemės ūkyje naudme
nų.

Taigi žemių melioravimo 
darbų apimtis rodo ir laukti
ną iš melioracijų naudą, ir ūki
nę netvarką, ir statistinių duo
menų netikrumą, nes, kaip ma
tėme, “nusausinta” žemė buvo 
ar yra nenusausinta.

Grėsmė gamtai
Ypač būdinga štai kas: anks

tyvojo laikotarpio (iki I D. ka
ro) žemių sausinimas pasižy
mėjo nepakankamumu. Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
sausinimas, pagal Vakarų Eu
ropos tradiciją, optimaliai 
ir patenkinamai išpildė pie
vinių žolių ekologinius reika
lavimus, bet dėl perkasimo 
ribotų techninių galimybių 
kartais buvo nepakankamas 
laukininkystei.

Dabartinis sovietų okupa
cinio laikotarpio sausinimas 
nesiskaito su aplinkos per- 
sausinimo grėsme, bet maksi
maliai išpildo stambios žemės 
ūkio technikos reikalavimus.

Dėl melioravimo darbų be
atodairiškumo ir klaidų, ne
paisymo gamtinės pusiausvy
ros, įvairių želdinių naikini
mo ir persausinimo, daug kur 
pasireiškė krašto plikimas, 
net vėjo erozijos grėsmė. Pvz., 
nuo Dotnuvos iki Gudžiūnų 
susidarė 10-12 km bemiškis 
“koridorius”, kuris gali dar 
labiau išsiplėsti dabar leidus 
visoje Lietuvoje naikinti ge
ležinkelio ruožų želdinius. 
Nuo Joniškėlio Joniškio link 
atsirado net 40 km ilgio be
miškis “koridorius”.

Dabar Lietuvoje jau yra daug 
“koridorių”, atsiradusių dėl 
beatodairiško želdinių ir ma- 
žasklypių miškų bei giraičių 
naikinimo.

Klaidinantys palyginimai
Todėl Lietuvoje ir atsira

do krašto persausinimo ir nu- 
plikinimo negerovių. Netenka 
stebėtis, kad, pagal dabarti
nę oficialią statistiką, nepri
klausomos Lietuvos laikais ir 
anksčiau įrengtos sausinimo 
sistemos išliko veiksmingos 
tik 15,000 ha plote (šį skaičių 
patikslins ateitis), neskaitant 
nusausintų miškų. Vietoj 523,- 
400 ha —tik 15,000!

Su tuo iš dalies būtų galima 
sutikti. Juk seniai įrengtos 
sausinimo sistemos užsinešę, 
užako ir užpelkėjo. Jos dėl įvai
rių motyvų nebeatitinka ir 
šiuolaikinio mokslo bei tech
ninių reikalavimų.

Bet negalima sutikti su ne
priklausomos Lietuvos nieki
nimu. Vietoj minėto pusės mi
lijono hektarų nusausinto že
mių ploto, (iki 1941 m. pabai
gos) dabar okupacinis režimas 
pradėjo melagingai nurodinė
ti, kad prieš karą Lietuvoje 
buvo nusausinta tik 15,000 ha. 

Tai reiškia, kad skaičiuojami 
beveik vien tik drenuoti plo
tai. Jų buvo apie 20,000 ha 
(11,900 — 6,300 caro — Klaip. 
kr.), kurių drenažo dalį sovie
tai sunaikino. Tuos 15,000 ha 
dabar Maskva ir verčia mela
gingai piršti jaunajai specia
listų kartai. Tai net parašyta 
ir Mažojoje, ir 12-tomėje vil
niškėje sovietinėje enciklope
dijoje. Mažosios enciklopedi
jos II t. 552 psl. 1 lentelėje, 
pagal pagyrūniškai išpūstą ofi
cialią statistiką, yra teisingai 
surašytos stskirų metų melio
ravimo darbų apimtys. Bet tie 
skaičiai kartu atskleidžia ir 
gėdingą melą. Ten rašoma, kad 
1953 m. 86,000 ha ploto nusau
sinimui, kai dar buvo kloja
mas brangus neatrankinis dre
nažas, išleista tik 2.3 mil. rub
lių (!). Tuo tarpu 1966 m., kai 
melioravimo darbų kokybė 
jau buvo žymiai pagerėjusi, 
bet jau buvo klojamas pigus 
atrankinis drenažas, 127,600 ha 
nusausinimui išleista net 75,4 
milijono rublių (!). Iš tų skai
čių matyti, kad 1953 m. sausi
nimo darbai buvo niekam verti.

Siaurinami ryšiai su išeivija
Rašo Lietuvos pogrindžio “Aušra” 41 nr.

Kaip tvirtina tarybinė pro
paganda, kultūriniai Tarybų 
Lietuvos ryšiai su užsieniu 
klesti. Taip pat “sužydėję” kul
tūriniai ryšiai su mūsų lietu
vių išeivija. Tą nuolat pabrė
žia Vilniaus radijo laidos ir 
“Gimtojo krašto” bendradar
biai. O kaip yra iš tikrųjų?

Lietuviai iki šiol su užsie
niu galėjo bendrauti laiškais, 
siuntiniais-dovanomis ir tele
fonu. Šiais keliais, ypač dviem 
pirmaisiais (trečiasis būdavo 
prieinamas labai retai), ir te
pasinaudodavome mes, esan
tys Tėvynėje, palaikydami bent 
mažučius santykius su tautie
čiais užsienyje, kad vieni ki
tų neužmirštume. Šitaip ir 
baigdavosi visas “kultūrinis 
bendradarbiavimas su išeivi
ja”. Dar galima pridurti, kad 
tokius ryšius tepalaikydavo
me tik tie, kurie dar turėjo
me užsienyje giminių “nepa
mirštų” per įvairius gyvenimo 
ir politikos vingius. Čia nekal
bame apie retas išvykas svetur 
arba dar retesnes viešnages 
pensininkų arba mokslininkų.

Kiek daugiau mūsų “užsie
nio” bičiulių galėdavo atvyk
ti pas mus turistiniais keliais, 
pasigrožėti “mūsų sostine” 
Maskva, Leningradu ir trum
pam pabūti... Vilniuje. Na, 
tada ir puldavome į sostinę 
pasišnekėti su savo giminė
mis, apgyvendintais “super- 
liuksusiniame” užsieniečiams 
skirtame viešbutyje, už kurį 
mūsų “lietuviška” valdžia, 
stipriai “mylėdama” išeivį- 
lietuvį ir demonstruodama 
“glaudžiausius” kultūrinius 
ryšius, imdavo “superliuksiš- 
ką” mokestį — po kelias dešim
tis dolerių už vienos paros pa
tarnavimus. Aišku, su savo 
brangiais giminaičiais mes 
galėdavome pasimatyti tame 
viešbutyje tik pavakare, po sa
vo valdiškų darbų, nes gyven
dami, pavyzdžiui, Kavarske ar 
Raseiniuose, iš kur apsiliuobę 
ir atskubėdavome į tą brangų 
viešbutį, negalėdavome anks
čiau susitikti su visai dienai 
pagal programą išvežtais į Tra
kus mūsų giminaičiais.

Tačiau paskutiniu metu šie 
keliai susisiekti su giminė
mis užsienyje dar labiau siau-

Skriaudžiama gamta
Dabar lietuvių inžinierinė 

mintis yra subrendusi spręsti 
pačias sudėtingiausias hidro
technines, melioracines ir 
ekologines problemas. Tačiau 
Maskva, nepaisydama tautos 
modernaus ūkio ir aplinkos 
globos tikslų, žūt būt verčia 
piginti žemių melioravimo 
darbų projektus ir jų įgyven
dinimą. Tuo būdu verčiama 
beatodairiškai plėšti Lietu
vos gamtinius išteklius.

Tokio pobūdžio finansiniais 
varžtais Maskva sukausto pro
jektuotojų kūrybinę iniciaty
vą. Todėl šimtai žemių melio
ravimo sudėtingų projektų lie
ka napatobulinti pagal Lietu
vos gamtos apsaugos komiteto 
ekologinės ekspertizės išva
das. Todėl okupanto pataikū
nai atkakliai stengiasi nuša
lint Gamtos apsaugos komite
tą nuo tiesioginių krašto eko
loginės raidos kontrolės už
davinių sprendimo. Tuo apei
nami įstatymai ir mokslinės 
išvados, paverčiant komitetą, 
jo tarnautojus žvėrių varovais 
raudonų ponų medžioklėse.

rinami. Visą laiką pastoviai 
didinamas mokestis už siun
čiamas dovanas į užsienį. Jei
gu prieš 3-5 metus knygos pa
siuntimas į JAV kainavo apie 
1-1,5 rublio, tai 1982 m. vidu
ry jau 10-15 rb., ty. siuntimas 
kainuodavo brangiau už patį 
daiktą kelis kartus. Be to, at
sirado nauji sąrašai tų daiktų- 
dovanų,\ kuriuos uždrausta 
siųsti į “kapitalistines” šalis. 
Paštai gauna tiek daug tų są
rašų, kad juose nesusigaudo. 
Sakoma, kad būtų geriau, jog 
saugumas nurodytų tik ką ga
lima siųsti. Ypač apriboti po
kalbiai telefonu su užsieniu. 
Dovanos siuntimas giminei lei
džiamas tik pateikus visus 
duomenis iš paso, ko anksčiau 
nereikėjo.

Nuo 1982 m. rugsėjo mėn. už
drausta siųsti knygas į užsie
nį. Jeigu prieš 4-10 metų buvo 
galima siųsti bet kurias kny
gas, o nuo 1980 m. uždrausta 
siųsti knygas, išleistas iki 1975 
m., tai dabar uždrausta siųsti 
į užsienį bet kokias knygas 
(leidžiama tik atskirais atve
jais atskiru ministerijos po
tvarkiu, kurio išsirūpinimas 
atima mums daug laiko ir svei
katos). Dabar mes negalime pa
siųsti jokios knygelės net tiems 
užsienio lietuviams, kurie mū
sų aukštosioms mokykloms pa
dovanojo šimtus knygų. Todėl 
šis draudimas siųsti knygas 
yra neteisingas ir grubiai pa
žeidžia žmogaus teises į kul
tūrinį bendradarbiavimą. Tik 
kodėl tyli “Gimtasis kraš
tas”? ... P. Palėnis

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

B. STRAUKAS

Po II D. karo Australijoje 
įsikūrę apie 10.000 lietuvių 
jau per pirmąjį dešimtmetį iš
vystė dinamišką visuomeninę, 
tautinę ir kultūrinę veiklą bei 
tvirtai atsistojo ant savo ko
jų. Ši kūrybinga pradžia buvo 
gražiai pavaizduota 1961 m. iš
leistame Australijos lietuvių 
metraštyje, kuris lietuviško
sios visuomenės buvo šiltai su
tiktas ir įvertintas. Praėjus 
antram dešimtmečiui, Bend
ruomenės vadovai iškėlė min
tį išleisti panašų metraštį, 
apimantį laikotarpį 1961-71 m. 
Tačiau asmeniško įsikūrimo 
rūpesčiai, išsiplėtusi visuo
meninė bei organizacinė veik
la ir tautinių namų įsigijimo 
įkarštis kitus planus nustūmė 
į šalį.

Antrajam dešimtmečiui pa
sibaigus (1972 m.), buvo paju
dintas klausimas išleisti ant
rą metraščio dalį. Buvo suras
tas redaktorius, surinkta ir 
šiek tiek medžiagos. Tačiau 
pati idėja pradžioje nebuvo 
pakankamai išpopuliarinta 
vietinėse bendruomenėse ir 
spaudoje — ji pačioje užuo
mazgoje tyliai užgeso. Dar ke
lis kartus šis reikalas buvo 
iškeltas krašto tarybos suva
žiavimuose, bet jokių konkre
čių sprendimų nebuvo padary
ta. Taip prabėgo du dešimt
mečiai. Susikaupė kalnai is
torinės medžiagos, bet reika
las nejudėjo iš vietos. Leidė
jus baugino didelės spausdi
nimo išlaidos, redaktorius — 
nedėkingas ir sudėtingas dar
bo krūvis.

Šioj stagnacijoj staiga švys
telėjo viltis. Krašto valdyba 
pakvietė adelaidiškį žurna
listą V. Baltutį suredaguoti 
Australijos lietuvių metraščio 
II t., apimantį du dešimtme
čius (1962-1981 m.). Metraščio 
leidėjas — krašto valdyba, ku
ri padengia visas spausdini
mo išlaidas. Redaktoriaus ir 
redakcinės komisijos darbas 
neapmokamas. Į redakcinę ko
misiją buvo pakviesti: B. Moc- 
kūnienė, I. Davis-Poželaitė, 
J. Jonavičius, P. Pusdešris ir 
V. Vosylius.

Buvo paruoštas; aplinkraštis, 
kviečiantis visas Bendruome
nės apylinkes, pavienius as
menis ir organizacijas rinkti 
bei siųsti medžiagą metraščiui. 
Pradžioje ši medžiaga plau
kė labai pamažu. Redakcinei 
komisijai teko daugelį kartų 
kartoti raginimą per vietinę 
spaudą ir susirinkimuose. 
Buvo net nustatytas paskutinis 
terminas medžiagai pristatyti. 
Bet tai nedaug padėjo. Pasku
tiniai metraščiui rašiniai bu
vo gauti 20 mėn. po termino.

Rankraščiai buvo spaudai 
paruošiami metraščio redakci
joje Adelaidėje. Tekstus rinko 
“Mūsų pastogės” leidykloje 
Sydnėjuje, nes Adelaidėje ne
buvo spaustuvės su lietuvišku 
šriftu. Surinkti tekstai buvo 
grąžinami Adelaidėn. Peržiū
rėjus rinkinio korektūrą, teks
tai buvo grąžinami į Sydnėjų. 
Visi tokie siuntinėjimai su
gaišino daug laiko ir metraš
čio išleidimą gerokai nudelsė. 
Reikėjo susidoroti ne su ko
kia brošiūrėle, bet su 500 pus
lapių apimties tomu, kuriame, 
šalia sudėtingai išdėstytų teks
tų, teko įterpti per 500 nuotrau
kų. Kaip tekstai, taip ir nuo
traukos į redakciją plaukė vi
są laiką. Iki paskutinio momen
to teko atrinkti geriausią ir 
autentiškiausią medžiagą, ku
rios buvo tikrai daug. Many

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)

dami, kad gera nuotrauka kar
tais daugiau pasako negu ilgo
kas rašinys, redaktoriai aps
čiai naudojo iliustracinę me
džiagą. Buvo atsiųsta iš archy
vų ir albumų paimtos nuotrau
kos, kurių dalis spaudai ne 
visai tiko. Kai kurias jų teko 
perfotografuoti. Taip paleng
va visa metraščio medžiaga 
buvo surinkta.

Surinkti ir apdoroti tekstų 
medžiagą buvo tik dalis dar
bo. Didžiausias rūpestis bu
vo iš kur gauti lėšų šiam stam
biam leidiniui atspausdinti. 
O išlaidos buvo tikrai nema
žos. Už tekstų surinkimą ir 
spaudos darbą buvo sutarta 
mokėti apie 47.000 dol. Ir ši 
kliūtis buvo nugalėta. Iš pre
numeratorių buvo surinkta 
16.000 dol., gauta iš Australi
jos Lietuvių fondo pašalpa 
18.000 dol., federacinės val
džios — 9.000 dol. Mažesnės 
sumos buvo gautos iš kitų šal
tinių. Tokiu budu ilgai ruoš
tas Australijos lietuvių met
raščio II t. buvo ne tik atspaus
dintas, bet ir pilnai apmokė
tas. Skaitytojams pardavinė
jamas po 30 dol.

Tai rodo, kaip visokie išei
vijos fondai yra reikalingi. 
Jei prieš keletą metų nebūtu
me įsteigę Australijos lietu
vių fondo, apie metraščio iš
leidimą nebūtume galėję nė 
pagalvoti. Žinoma, padėkos 
verta ir redakcinė komisija, 
kuri šalia tiesioginio darbo 
sugebėjo iš įvairių šaltinių 
sutelkti šias stambias sumas 
ir į skaitytojų rankas atiduo
ti tikrai imponuojantį leidinį.

O pasidžiaugti ir net pasi
didžiuoti yra kuo. Verčiant 
puslapį po puslapio, prieš akis 
atsiskleidžia platus ir sudė
tingas Australijos lietuvių gy
venimas per pastaruosius dvi
dešimt metų. Bendruomenės ir 
įvairių organizacijų suvažia
vimai, Lietuvių dienos, dai
nų, tautinių šokių ir sporto 
šventės. Dešimtys įvairių or
ganizacijų ir jų veikla, įvai
rios institucijos, parapijos, 
Lietuvių namai, laikraščiai, 
bibliotekos, muziejai, fondai, 
kredito dr-jos, lituanistiniai 
kursai, savaitgalio mokyklos, 
teatrai, kultūriniai klubai, 
lietuviškos radijo programos 
ir dar daug visokių visokiau
sių vienetų, kurie daugiau 
kaip prieš trisdešimt metų 
sudygo tartum grybai po lie
taus ir su nuostabiu gaivališ
kumu tebeegzistuoja iki šiol. 
Naujasis metraštis tegu bus 
gyvas liudininkas šios negau
sios lietuvių kolonijos, nu
blokštos į “pasaulio galą”, bet 
nepraradusios savo tautinės 
savigarbos, toli likusios tėvy
nės meilės ir apsisprendusios 
palikti ne tik materialines gė
rybes, bet ir naują tautiškai 
išauklėtą, tautiškai apsispren
dusią kartą.

Kaip kiekvienas plačios 
apimties darbas, taip ir šis 
neišėjo tobulas ir be priekaiš
tų. Nors knygoje apstu atskirų 
veidų nuotraukų, bet atsiras ir 
tokių asmenų, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių į met
raštį nebus patekę ir pasijus 
neįvertinti.

Kaip bebūtų, savo metraščiu 
Australijos lietuviai gali pa
grįstai didžiuotis. Tokio met
raščio neturi net didžiosios 
mūsų kolonijos.

Sudėjus metraščio I ir II to
mus, susidąro per 800 pusla
pių Australijos lietuvių isto
rija. Tad darbas ir išlaidos 
nėra beprasmiškos.
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Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties baigiamosios iškilmės Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo šventovėje 1984. VIII. 26. Pamokslų sako Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius Nuotr. P. Š.

Pokalbis su redaktoriumi Vilniuje
Vilniečiai, gyvenantys viršutiniuo
se namų aukštuose, skundžiasi 
“Tiesos” redakcijai, kad ne pirmi 
metai beveik neturi vandens. “TŽ” 
1984 m. 34 nr.

— Kaip tamstai patinka mūsų 
respublikos sostinės pažanga? 
Lazdynai, Žirmūnai, Baltupis, 
Šeškinė... Miestas plečiasi ir 
kyla aukštyn, net malonu pažiū
rėti. Dangoraižiai auga, kaip gry
bai po lietaus.

— Man irgi malonu, redakto
riau, į tuos dangoraižius pasižiū
rėti — ypač iš tolo... O labiau
siai jie patinka todėl, kad man 
juose gyventi nereikia. Gyvenu 
Užupyje, vieno aukšto namelyje. 
Mano bį^iulis Mikas Švilpa po 
penkiolikos metų laukimo gavo 
naują butą septintame aukšte ir 
labai tuo dangoraižiu nusiskun
džia.

— O kodėl? Argi jam miesto vaiz
das iš jo buto lango nepatinka?

— Taip, patinka, bet jis tais vaiz
dais gėrėtis negali, nes amžinai 
kosti ir abu šonai jam skauda.

— Argi septintame aukšte šal
čiau, kaip kituose? Kodėl gi jis tu
ri kosėti?

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 (kanadiškais) 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 (kanadiškais) 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 .......................................................... ~........... ;»...............

— Ogi todėl, redaktoriau, kad jo 
kojos yra amžinai šlapios, o kol 
užsirioglina į septintą aukštą, 
tai ir šonai ima skaudėti.

— Kaip tai? Argi ten nėra kel
tuvo?

— Taip, yra, bet retai veikia, o 
kol užvelka du kibirus vandens į 
septintą aukštą, tai pilni batai 
prisitaško. Nuo to vandens jam 
mūsų gamybos bato padas atsi
klijavo. Neturi giminių nei Ka
nadoje, nei toje supuvusioje Ame
rikoje, ir niekas jam importuotų 
iš Rumunijos batų dolerinėje ne- 
nuperka.

— Čia tai jau tamsta nušnekėjai. 
Argi tame dangoraižyje vandens 
čiaupų nėra?

— Yra, yra, kur tau nebus ... 
Mūsų inžinieriai suplanavo. Net
gi vanduo juose kartais pasiro
do... Dažniausiai naktį... Bet 
tik iki trečio aukšto prieina.

— Matau, kad sovietiniai pilie
čiai, turėdami gerą gyvenimą, iš
tvirko ir visai be reikalo pažanga 
skundžiasi. Gerai, kad prieš tar
damas Amerikos vardą nusispjo
vei, nes kitaip būčiau pagalvojęs, 
kad priešsovietinę propagandą 
skleidi. J. B.
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PAVERGTOJE TEVWEJE
AKADEMIJOS SUKAKTIS

Specialia konferencija pami
nėta Lietuvos žemės ūkio akade
mijos 60 metų veiklos sukaktis. 
Joje perskaityta beveik pusket
virto šimto pranešimų žemdir
bystės, miškų ir vandens ūkio 
vystymo klausimais. Daugiau 
duomenų apie Lietuvos žemės 
ūkio akademijos pradžią bei jos 
dabartį “Komjaunimo tiesos” 
spajio 13 d. laidoje pateikia Vin
cas Špokauskas. J is primena, kad 
akademija darbą pradėjo 1924 
m. rudenį Dotnuvoje, turėdama 
67 studentus ir keliolika dės
tytojų, kurių tik vienas bu
vo profesorius. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje pa
ruošė apie 500 agronomų, miš
kininkų, namų ūkio specialis
tų. Skaudaus smūgio akademija 
susilaukė 1943 m., kai ją užda
rė vokiečiai, o beveik visiš
kai sunaikino 1944 m. vasarą. 
Besitraukiantys vokiečių ka
riuomenės daliniai susprogdino 
mokomąjį akademijos pastatą, 
sudegino biblioteką, archyvą, 
bendrabučius, išgrobstė labo
ratorijų įrengimus, išsivarė 
net ir mokomojo ūkio gyvulius. 
Pokaryje Lietuvos žemės aka
demiją iš Dotnuvos teko per
kelti į Kauną.

DARBAS NOREIKIŠKĖSE
Akademija 1964 m. įsikūrė 

prie Kauno esančiose Noreikiš
kėse. Ten išaugęs jos mieste
lis turi keturis mokymo pasta
tus, aštuonis bendrabučius, skai
čiavimo centrą, techninio mo
kymo priemonių laboratoriją, 
biblioteką su puse milijono kny
gų bei kitų leidinių, sporto 
aikštyną, atvirą plaukimo ba
seiną. Akademijoje veikia šeši 
fakultetai: agronomijos, ekono
mikos, hidromelioracijos ir že
mėtvarkos, miškų ūkio, žemės 
ūkio mechanizacijos, žemės 
ūkio elektrifikacijos, ruošian
tys devynių profesijų specialis
tus. Yra ir visuomeninių pro
fesijų fakultetas, o 1966 m. 
atskiru padaliniu buvo įsteig
tas kvalifikacijos kėlimo fakul
tetas, kuriame žinias atnaujina 
ir jas gilina žemės, vandens ir 
miškų ūkio vadovai, vyresnieji 
specialistai. Akademijai taipgi 
priklauso beveik 4.900 hektarų 
ploto mokomasis aukštos žem
dirbystės kultūros bandymų 
ūkis, šiltnamių kombinatas. Že
mės ūkio akademijoje yra 42 ka
tedros, kuriose dirba 443 dės
tytojai. Jų eilėse yra 23 moks
lų daktarai ir profesoriai, 243 
mokslų kandidatai ir docentai. 
1944-84 m. laikotarpyje Lietuvos 
žemės ūkio akademija paruošė 
18.188 (4.902 neakivaizdiniu bū
du) agronomus, buhalterius-eko- 
nomistus, ekonomistus organi
zatorius, inžinierius (hidrotech- 
nikus, elektrikus, mechanikus), 
žemėtvarkininkus, miškininkus, 
inžinierius - pedagogus, kurie 
dirba žemės ūkio gamyboje, 
mokslinėse, valdinėse įstaigose.

UŽMIRŠTIEJI MAŽMOŽIAI
J. Ligeika “Valstiečių laikraš

čio” spalio 30 d. laidoje paliečia 
planuotojų užmirštus mažmo
žius, kurių dabar trūksta žem
dirbiams. Sodybiniam sklypui 
įdirbti reikėtų rankinio veži
mėlio su keturiais guminiais 

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”, 10naktų 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-Fidžisaloje. 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

ratais. Jų betgi niekas negamina. 
Galima gauti tik metalinių “tač- 
kų” su vieninteliu metaliniu ra
tuku. Pasak J. Ligeikos, jos sun
kios ir nepatogios. Kai pavasarį 
gyvuliai išvedami ganyklon, pro
blemą sudaro geležinis kuolas 
su ausimi grandinei pritvir
tinti. Jeigu jį nusiperki par
duotuvėje, stipresnis buliukas 
išsitraukia iš žemės ir su gran
dine nurūksta per laukus. Tenka 
jieškoti šaltkalvio, kad nukal
dintų stipresnį, o pas jį reikia 
neštis puslitrį kišenėje, laukti, 
kol nukaldins, ir vėl vaišinti. 
Reikia ir 2-3 m ilgio 6 mm sto
rio grandinių gyvuliui tvarte 
pririšti, bet jų niekur nebėra. 
Kai ateina laikas šienauti, dal
gį gali įsigyti, o kur gauti dal
giakotį? Jų niekas nėra matęs 
artimiausioje kaimo parduotu
vėje. Pasak J. Ligeikos, kaip 
vagis tada slenki į mišką ir 
kerti tiesų medelį kotui, nors 
žinai, kad taip daryti neleisti
na. Grėbliai parduodami tik su 
geležiniais dantimis. Kai ateina 
bulviakasis, morkų ir runkelių 
nurinkimas, laukuose skamba 
geležiniai kibirai. Jie nepato
gūs — žemės neišbyra, į maišus 
susipila. Vytelinių ar bent jau 
vielinių krepšių parduotuvėse 
neužtiksi. Prasidėjus uogienių 
ir obuolienių virimui, grybų, 
kopūstų, burokėlių rauginimui, 
iškyla kita problema: “Jei nori 
ką žiemai pasidėti, kišk į stik
lainėlius, suk su mašinėle me
talinį dangtelį. O už juos, beje, 
spekuliantams taip pat ketur
gubai mokame ...” Seniau šei
mininkės uogienėms turėdavo 
molinių puodų su mediniais 
dangčiais. Juose ir grybus rau
gindavo, tais dangčiais tvirtai 
prislėgdamos. Kopūstams, buro
kėliams rauginti metų metus 
tarnavo medinės statinaitės, vi
sokių dydžių kubiliukai. Par
duotuvėse dabar jų nebėra. Esą 
dar vieną kitą galima įsigyti 
tik Kaziuko mugėje Vilniuje. 
J. Ligeika stebisi, kad pla
nuotojai nekreipia dėmesio į 
žemdirbių poreikius, nepaga
mina tokių paprastų reikmenų.

ATNAUJINTAS ALUMNATAS
Atnaujintas Alumnatas dabar 

yra vienas gražiausių senojo Vil
niaus kampelių. Lankytojai gro
žisi rūmais, jų kiemeliu. “Li
teratūros ir meno” 42 nr. rašo
ma, kad ši vieta dabar traukia 
žmones su filmavimo kameromis 
ir garsiakalbiais, vilioja dai
nininkus, muzikantus ir šokėjus. 
Planuotojai betgi užmiršo, jog 
čia ne atvira aikštė, o kelių 
įstaigų kiemas. Rūmuose dir
bantys žmonės dėl triukšmo net 
tarpusavy nebegali susišnekėti. 
Daug žalos Alumnatui padarė 
akademinis jaunimas: “Kasdien 
universitetas ‘deleguoja’ čio
nai būrelius savo atstovų. 
Studentai ir studentės (pasi
taiko ir moksleivių) pirmo aukš
to galeriją pavertė rūkykla — 
pilna šiukšlių, nuorūkų, sie
nos išterliotos, gesinant ciga
retes. O juk privalėtų šita nuo
lat čia šurmuliuojanti mokslo 
jaunuomenė tapti Alumnato ger
bėja ir sergėtoja. Tai sako 
emocija, akims besistebint, ko
dėl taip nėra ...” V. Kst.

A.a. SOFIJA ULBIENĖ, mirusi 1983 metais, buvo uoli veikėja, ypač daug dirbusi su jaunimu. Nuotraukoje ma
tome ją (viduryje) su savo ansambliu “Gintaras” 1965 m. St. Catharines, Ontario

g HAMILTON
LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU

BAS pradėjo rudens sezoną ir 
vienuoliktus darbo metus susi
rinkimu lapkričio 1 d. pensinin
kų namuose “Rambynas”. Jaukio
je saliukėje susirinko apie pus
šimtis narių. Pirm. K. Mikšys pa
darė trumpą pranešimą apie val
dybos atliktus darbus. Pagrindinis 
rūpestis buvęs paruošti klubo de
šimtmečio minėjimą ir “Ramby- 
no” namų pašventinimą bei oficia
lų atidarymą. Klubo valdyba šiai 
iškilmei rengti buvo sudariusi 
5 asmenų komisiją, kuri ir atliko 
visą darbą.

B. Pakalniškis, to penketuko 
iždininkas, pateikė iškilmės pa
jamų ir išlaidų apyskaitą, pami
nėdamas, kad gauta parama iš 
“Talkos” kooperatyvo $250 ir vie
no neskelbiamo aukotojo $220. 
Viską suvedus, gautas pelno liku
tis $7, nes pietums parduoti tik 79 
bilietai, o buvo pavaišinti 35 kvies
tiniai svečiai “Rambyno” šventi
nimo iškilmėje.

A. Garkūnas pranešė, kad gauta 
iš valdžios pašalpa “Rambyno” sa
lės baldams, stalams, kėdėms, 
indams, užuolaidoms, pianinui ir 
žaidimų priemonėm įsigyti $11.000. 
Iš tos sumos didesnė dalis jau iš
leista, nes ir susirinkusieji sėdė
jo prie jau įsigytų stalų ir ant nau
jų kėdžių. Prašymą šiai pašalpai 
gauti turėjo pasirašyti 6 asmenys 
iš klubo valdybos ir 6 asmenys iš 
“Rambyno” gyventojų. Sąlyga — 
įsigytas turtas bus patalpintas 
“Rambyne” bendro naudojimo pa
talpose ir iš jo negalės, būti per
keltas kitur.

Po pranešimų buvo nusiskundi
mų, esą “Rambynas” yra gana toli 
nuo miesto centro ir žiemą senes
niems nariams bus sunku atva
žiuoti. K. Mikšys atsakė, kad val
dyba pirmą kartą sušaukė čia susi
rinkimą, norėdama nariams paro
dyti šiuos namus, o ateityje, jei 
nariai nenorės čia susirinkimų 
rengti, jie bus šaukiami Aušros 
Vartų parapijos salėje. Be to, 
žiemos metu siaučiant pūgoms, 
susirinkimai nebus šaukiami. 
“Rambyno” saliukė dar tuo pato
gi, kad j oje, yra virtuvė, tad mote
rims lengva paruošti užkandžius 
ir kavą.

Dar kitas klausimas buvo iškel
tas, būtent ar “Rambynas” yra lie
tuvių nuosavybė B. Pakalniškis 
atsakė: pinigai “Rambyno” staty
bai gauti lietuvių vardu, įregist
ravus atitinkamą, korporaciją. 
Vykstant statybai už mortgičius 
reikėjo mokėti 14%, o nuo š. m. ba
landžio mėn., kai namai pastatyti 
ir išnuomojami butai gyventi, už 
mortgičius tereikia mokėti 2%, o 
likusius 12% padengia valdžia, 
kiekvieną mėnesį atsiųsdama 
skirtumą po $16.000. Nėra ko bijo
ti, kad tai ne lietuvių turtas. Rei
kia tik džiaugtis, kad ši milijoni
nė statyba lietuviams nekainavo 
nė vieno cento, buvo alikta ne
prašant aukų.

Po susirinkimo nariai buvo pa
vaišinti sumuštiniais ir vaisių
sunka. Paruošė ir aptarnavo P. 
Lukošienė. Užkandžių metu buvo 
išklausyta ir A. Garkūno rekor- 
duota garsinė juosta iš “Ramby
no” šventinimo iškilmių. Sekan
tis pensininkų susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. Aušros Vartų para
pijos salėje. Stasys Dalius

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BO VALDYBA šaukia metinį klu
bo narių susirinkimą gruodžio 6, 
ketvirtadienį, 2 vai.p.p., Aušros 
Vartų parapijos salėje. Registra
cija — nuo 1 v.p.p. Bus renkama 
nauja klubo valdyba ir revizijos 
komisija sekantfem dvejiem me
tam. Šusirinkimo dienotvarkėje 
numatyti įdomūs ir svarbūs pra
nešimai.

[vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

LIETUVOS KARIUOMENĖ bus 
prisiminta lapkričio 24-25 d.d. 
DLK Algirdo šaulių kuopa šešta
dienį, lapkričio 24, Jaunimo cent
re rengia minėjimą, kurio meni
nę programą atliks V. Verikai- 
čio vad. vyrų choras “Aras”. Cho
ras, kuriam akompanuos J. Govė- 
das, turi paruošęs naują reper
tuarą ir naują aprangą. Veiks ba
ras ir su šiltais vėdarais bufetas. 
Šokiams gros J. Vaičiaus orkest
ras. Sekmadienį AV šventovėje 
įvyks iškilmingos pamaldos.

Į KONCERTĄ IR PAGERBTU- 
VES sąžinės kalinių Sovietų Są
jungoj, kurį lapkričio 23 d. rengia 
Tarptikybinė kanadiečių santal
ka, bilietus platina E. Gudinskie- 
nė (tel. 547-1967). Koncertas įvyks 
Toronto Roy Thomson salėje (60 
Simcoe St.). Programą atliks įvai
rių tautybių meninės pajėgos. Pra
džioje trumpai kalbės kun. M. 
Bourdeaux, kuris yra parašęs kny
gą apie dabartinę Lietuvą. Ten 
nuvykti iš Hamiltono yra planuo
jamas ekskursinis autobusas. Lie
tuviams derėtų paremti šį svarbų 
renginį.

I N. METŲ SUTIKIMĄ bilietai 
jau dabar pradedami platinti. Su
tikimas įvyks gruodžio 31 d. Jau
nimo c. salėje. Jį ruošia naujoji 
apylinkės valdyba. įėjimo kaina 
asmeniui — $25. Bilietai gaunami 
sekmadieniais. Jau laikas visiems 
įsigyti bilietus į šį neeilinį ren
ginį ir padrąsinti mūsų rengėjus 
šiame dideliame darbe.

AV PARAPIJA su savo klebo
nu kun. J. Liatfba Religinei šalpai 
šiemet pasiuntė $2470 čekį.

AV ŠVENTOVĖS remonto dar
bai jau yra įpusėję. Tikimasi dar 
prieš šalčius viską užbaigti. Dar
bų spartą šiek tiek sutrukdė užėju
sios lietingos dienos. Šiuo metu 
parapijoj renkamas metinis pa
rapijos nario mokestis — $100.

ATEITININKŲ BAZARAS įvyks 
gruodžio 2, sekmadienį, Jaunimo 
centre. Ta proga Birutė Apana- 
vičiūtė-Znotinienė turės savo pa
veikslų ir fotografijų parodą, o 
Marija Pusdešrienė išstatys sa
vo pagamintais šiaudinukais pa
puoštą Kalėdų eglutę. K. M.

Edmonton, Alberta
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI, ilgamečiai Edmontono 
gyventojai, lapkričio pradžioje 
išvažiavo į savo žiemos reziden
ciją — White Rock, B.C. P.p. Kan
tautai mėgsta keliauti, Š. m. pava
sarį aplankė V. Europą (jau ne pir
mą kartą) ir Balkanų kraštus. Gy
vendami vasarą Edmontone, daly
vauja lietuviškuose pobūviuose, 
lanko draugus Albertoje ir Saska- 
čevane. Praleisdami žiemą White 
Rocke, lietaus sezonui užėjus, 
išvažiuoja kuriam laikui į pieti
nę Kaliforniją. Adomas ir Filo- 

■ mena yra jautrūs Edmontono lie
tuvių reikalams. Iki malonaus 
pasimatymo pavasarį Edmontone!

EDMONTONUI 80 METŲ. Al

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...................6%
santaupas ............................. 9%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 8V2%
term, indėlius 1 m.......... 121/<%
term, indėlius 3 m.......... 1272%
reg. pensijų fondo........... 97<%
90 dienų indėlius............... 11%
(minimum $5.000) 

bertos sostinė — Edmontonas ga
vo miesto titulą 1904 m. lapkri
čio 7 d. Kas galėjo tada tikėti, kad 
ši maža nors ir pažangi vietovė 
su 8350 gyventojų, išaugs į didžiu
lį virš pusės milijono gyventojų 
metropolį?

Sukakties dieną istoriniame 
Fort Edmonton Parke miesto bur
mistras L. Decore įteikė 6 edmon- 
toniečiams garbės piliečio pa
žymėjimus. Jie čia ištisai gyve
na nuo 1904 m. “Pirmieji šio mies
to pionieriai, tai jūs”, — tarė bur
mistras, — “kurie savo stipria va
lia, sunkiu darbu, drąsa ir giliu 
įsitikinimu nutiesėt gaires atei
čiai. Jūsų pionieriškos dvasios, 
energijos ir pasišventimo dėka 
Edmontonas išaugo stiprus ir di
namiškas centras vakarinėje Ka
nadoje”. Sveikindamas šia pro
ga specialiu raštu visus miesto 
gyventojus, L. Decore pabrėžė, 
kad per šį palyginti trumpą lai
kotarpį teko pergyventi ir sun
kių dienų bei pasidžiaugi gerais 
laikais. “Mes, kaip miestas, turi
me jaudinančią ir pasididžiavi
mo vertą istoriją. Esu tikras, kad 
turėsime sėkmingą ateitį. Lai
mingo gimtadienio visiems!” — 
palinkėjo burmistras L. Decore.

Lietuviai, nors negausūs savo 
skaičiumi, yra gerai žinomi etni
nėje Edmontono bendruomenėje. 
Pirmieji lietuvių imigracijos 
pėdsakai čia randami pradžioje 
šio šimtmečio. Tai buvo daugiau 
tik pavienės šeimos ar asmenys. 
Didesnė lietuvių ateivių grupė 
atvyko Edmontonan 1926-1929 m. 
laikotarypje, o po II D. karo 1947- 
1950 m. Dabartiniu metu Edmonto
ne ir apylinkėje gyvena apie 200 
lietuvių kilmės žmonių. Dobilas 

St. Petersburg, Florida
LIETUVIŲ KLUBO SEZONAS 

pradėtas spalio 20 d. Dalyvavo 270 
asmenų. Meninę programą atliko 
akt. V. Žukauskas.

PADĖKOS DIENOS PIETŪS 
Lietuvių klube įvyks lapkričio 
22 d., 12 v. Registruotis pas B. Gin- 
čauską tel. 867-8104. Kaina — $5 
asmeniui.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ — lapkričio 25, sekma
dienį. Pamaldos — 1 v.p.p. Šv.'Var
do šventovėje. Minėjimas—lapkri
čio 28 d., 4 v.p.p., Lietuvių klube. 
Paskaita — rašytojo A. Mirono. 
Meninę programą atliks vyrų dai
nos vienetas, vad. muz. A. Matei
kos.

PASKELBTAS LĖŠŲ TELKIMO 
VAJUS Lietuvių Fondui. J. ir E. 
Dirginčiai pirmieji paaukojo 
$1000. Kolonijoje yra 20 lietuvių 
organizacijų, kurių tik dvi pri
klauso LF. Gruodžio 7 d., 5 v.p.p., 
Lietuvių klubo salėje rengiamas 
koncertas Lietuvių fondui. Meni
nę programą atliks sol. Nerija 
Linkevičiūtė-Kasperienė. ■

VAIDINTOJŲ GRUPĖ “Žibin
tas” ruošiasi antram spektakliui, 
kuriame vaidins A. Rūko 3 v. kome
diją “Bubulis ir Dundulis”. Reži
suoja A. Ulbinas.

KREDITO UNIJOS “KASA” sky
rius sėkmingai veikia. Vadovauja 
A. Mieželis, talkinamas R. Lukai- 
tės ir A. Česnaitės. L. Ž.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........121/z%
asmenines paskolas....... 14%
Nemokamas pilnas
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

@ IHII/IAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tradicinė vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje spalio 19 d. bu
vo skirta darbą pradėjusiai li
tuanistikos katedrai Ilinojaus 
universitete. Vakaronę surengė 
ir jai vadovavo JAV LB švieti
mo tarybos ir katedros vajaus 
pirm. J. Kavaliūnas. Universi
teto vardu kalbėjo prof. N. Mo- 
ravcevich, slavų ir baltų kalbų 
bei litaratūros vedėja B. Sli- 
jivic-Simsic. Jiedu džiaugėsi lie
tuvių parodytu ryžtingumu. Pa
grindinis žodis teko lituanisti
kos katedros vedėjui prof. dr. B. 
Vaškeliui. Pasak jo, žmogaus 
laukia neišvengiama mirtis, 
o išeivijos — nutautimas. Se
niau nuo jo buvo ginamasi užsi
darymu tautiniuose getuose, o 
dabar pagrindinė kova tenka 
kultūrai: išeivija turi kaupti ir 
išsaugoti kultūrinius savo tur
tus, steigti katedras, rašyti ir 
leisti mokslinius veikalus. Dau
gelyje šių sričių lietuviai pra
lenkia kitas tautines grupes. 
Ilinojaus universitete bakalau
ro laipsniui įsigyti yra lituanis
tiniai kursai, finansuojami šios 
valstijos, o magistro laipsniui 
ir doktoratui skiriama lituanis
tikos katedra, įsteigta pačių lie
tuvių sutelktomis lėšomis. Šiuo 
metu jai ruošiama programa. 
Gauta pagrindą sudarysianti 
kalbininko A. Salio lituanistinė 
biblioteka, kurią ateityje rei
kės plėsti. Atskiriems katedros 
kursams bei seminarams galės 
būti kviečiami lietuvių kalboty
ros, literatūros, visuomeninių 
mokslų žinovai. Trumpę prane
šimą apie lituanistinius kursus 
padarė naujoji jų vadovė prof, 
dr. V. Kelertienė. Ištraukas iš 
senųjų raštų skaitė — S. Žutau- 
taitė, D. Račiūnaitė ir V. Dundzi- 
la. Diskusijose iškilo stipendi
jų klausimas. Esą fondo reikia 
ne tik lituanistikos katedrai, 
bet ir stipendijoms. Mokslapi- 
nigiai jau dabar nėra maži, o 
ateityje jie didės.

Velionies kun. Stasio Ylos Put- 
name pastatyta Mindaugo pilis 
susilaukė naujo stogo. Senasis 
stogas būtų sugriuvęs dėl supu
vusių balkių. Nuo stogo tekan
tis vanduo gadino pilyje sutelk
tas meno vertybes. Naujo stogo 
uždėjimą finansavo N. Pr. Mari
jos seselių vienuolynas, norėda
mas apsaugoti kun. S. Ylos pali
kimą. Remontas kainavo kelis 
tūkstančius dolerių. Seselės ti
kisi, kad prie šių išlaidų paden
gimo prisidės kiti lietuviai, ger
biantys kun. S. Ylos atminimą.

VLIKo seimas, užbaigiantis ke
turiasdešimtuosius sukaktuvinius 
veiklos metus, rengiamas Čika
goje gruodžio 1-2 d. d. Posė
džiams pasirinktas Jaunimo cent
ras. Rengėjų komitetui vadovau
ja inž. Kazys Oželis, 2533 W. 45th 
St., Chicago, IL 60632. Tel. (312) 
254-7553.

A.a. Vytautas Vaitiekūnas, 82 
metų amžiaus, spalio 26 d. dėl 
širdies sutrikimo mirė Šv. Bar
nabo ligoninėje Livingstone, N.J. 
Velionis buvo baigęs Marijam
polės gimnaziją, Kauno univer
siteto teisių fakultetą, vertėsi 
advokatūra. Nuo gimnazijos lai
kų reiškėsi ateitininkų eilėse, 
priklausė Darbo federacijai. Vo
kiečių okupacijos metais buvo 
suimtas, su kitais veikėjais iš
vežtas į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą. Pirmuosius poka
rio metus praleido V. Vokieti
joje, į JAV atvyko 1949 m., gy
veno New Jersey valstijoje. Dir
bo VLIKe, Lietuvos laisvės ko
mitete Niujorke. Savo straips
niais aktyviai reiškėsi spaudoje 
ir žurnaluose.

Brazilija
Kunigo dieną nori įsivesti Šv. 

Kazimiero parapija Sao Paulo 
mieste. Pradžia padaryta rug
pjūčio 19 d. ištaigaus atletų 
klubo “Juventus” koplyčioje, kur 
kun. Pranas Gavėnas, SDB, kiek
vieną sekmadienį laiko Mišias 
to brazilų klubo nariams. Šį 
kartę koncelebracinėmis Mišio- 
mis buvo paminėtos kun. P. Ga
vėno, SDB, 35 metų ir kun. P. 
Urbaičio, SDB, 44 metų kunigys
tės sukaktys. Mišios buvo su
sietos ir su šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktimi. Šia 
proga pamaldų dalyvių klubo 
koplyčioje laukė netikėta vieno 
portugalo dovana Šv. Kazimiero 
parapijai — Portugalijoje pa
gaminta šv. Kazimiero statula. 
Parapija dovaną priėmė, nors 
šiuo metu dar neturi savo šven
tovės. Iškilmė užbaigta statu
los pašventinimu, kuris tapo 
savotiškomis krikštynomis. Ne- 
prisistačius “tėvams” — dovanos 
iniciatoriams, buvo pakviestos 
dvi “kūmų” poros: lietuviams 
atstovavo BLB valdybos pirm. 
Alfonsas Petraitis su žmona, 
brazilams — lietuvių parapijos 
kaimynai — Antonio ir Antonia 
Augusto Moreno.

Šv. Kazimiero parapijos salė 
nukentėjo nuo šalia jos statomo 
dangoraižio. Dabar ji jau atre
montuota, sustiprinta į pama
tus įleistais keturiolikos met
rų ilgio stulpais, paruošta nau
jiems renginiams.
Urugvajus

“Ąžuolyno” ansamblis spalio 7 
d. atliko tautinių šokių pynę 
prabangiame Montevideo vieš
butyje “Parque Hotel”, kuriame 
įvyko metinis vokiečių jachtų 
klubo narių suvažiavimas, su
silaukęs apie 1.000 dalyvių. 
Antrąja šios šventės karalaite 
buvo išrinkta ąžuolynietė El
vyra Lamauskaitė. Šia proga 
Urugvajaus lietuvių katalikų 
sekmadienio biuletenyje, džiau
giantis “Ąžuolyno ” laimėjimais 
bei jo augančiu populiarumu, 
prisimenama Kanada, savo dau- 
giakultūrės programos rėmuo
se remianti etnines grupes. 
Esą lietuvių ansambliai jau ne 
kartą atstovavo Kanadai tarp
tautiniuose festivaliuose Eu
ropoje ir kitur. “Ąžuolynas” jo
kios valdinės paramos negau
na, pasirodymus turi padengti 
savo lėšomis. Rengėjai ne visa
da atsiunčia net ir autobusą ke
lionei.

Australija
Sydnėjaus lietuviai jau gerą 

dvidešimtmetį naudojasi Lid- 
combe priemiestyje esančios Šv. 
Joakimo parapijos šventove, jos 
sale, mokyklos patalpomis savo 
lituanistinei savaitgalio mokyk
lėlei. Visa tai buvo pasiekta lie
tuviams labai draugiško klebo
no mons. John Meaney paslau
gomis. Jam, švenčiančiam auksi
nę kunigystės sukaktį, lietuviai 
surengė pagerbtuves spalio 14 d. 
Sukakties proga klebonas mons. 
J. Meaney padėkos Mišias konce- 
lebravo su mons. P. Butkum ir 
kun. P. Martūzu. Pastarasis sa
vo angliškame pamoksle iškėlė 
sukaktuvininko nuopelnus lietu
viams. Maldas angliškai ir lie
tuviškai skaitė jaunimas, giedo
jo B. Kiverio ir B. Alekhaitės 
vadovaujamas “Dainos” choras. 
Oficialioji pagerbtuvių dalis 
įvyko parapijos salėje. Sydnė
jaus lietuvių kapelionas mons. 
P. Butkus tarė pirmą sveikini
mo žodį, dėkodamas sukaktuvi
ninkui už jo didelę paramą lie
tuviams. Jam jis įteikė dr. T. Re- 
meikio knygą “Opposition to So
viet Rule in Lithuania 1945-80”, 
piniginę lietuvių auką — A. Sa
vickienė; D. Ankuvienė angliš
kai padeklamavo K. Grigaitytės 
eilėraštį “Kunigo rankos”. Visi 
dalyviai sugiedojo “Ilgiausių 
metų” ir anglišką panašaus svei
kinimo versiją. Sukaktuvininką 
sveikino: ALB Sydnėjaus apylin
kės pirm. A. Mauragis, ALB kraš
to valdybos vicepirm. dr. B. Vin
gilis, Lietuvių katalikų kultū
ros draugijos pirm. A. Vinevi- 
čius. Koncertinę programėlę at
liko Marinos Cox vadovaujama 
tautinių šokių grupė “Sūkurys” 
ir lituanistinės mokyklos cho
relis su savo vadove J. Šliteriene.

Socialinės globos valdyba, va
dovaujama pirm. Jonės Zalkaus- 
kienės, spalio 14 d. Melburno 
lietuviams surengė kultūrinę po
pietę Lietuvių namuose. Vilniu
je padarytas skaidres rodė ir 
jas aiškino Sabina Baltrukony- 
tė-Bitienė. Jose buvo rodomos 
šventovės, atnaujinimo darbai 
senamiestyje, dailininkų dirbtu
vės. Po to buvo išklausyta D. 
Siminkevičienės paskolinta ka
setė, su aktorės Doloresos Kaz- 
ragytės jon įkalbėta S. Kyman- 
taitės-Čiurlionienės “Žemai
tiška poema”. Popietė užbaigta 
kavute ir kukliomis vaišėmis.

Britanija
Kalėdinis baltiečių moterų 

bazaras, tapęs tradiciniu rengi
niu Londone, šiemet įvyks gruo
džio 1 d. Latvių namuose. Lietu
vėms jame atstovaus “Dainavos” 
grupė, bazare turėsianti savo 
skyrių. Dainavietės jau baigia 
telkti rodinius tautodailės pa
rodėlei ir laimikius loterijai, 
kuri duoda geriausią pelną. Jis 
panaudojamas ligonių lankymui 
bei jų šelpimui, kita dalis — jau
nimo bei lietuviškųjų organiza
cijų paramai.

A. a. Bronius Mikulskis, 66 me
tų amžiaus, mirė savo bute Man
česteryje rugsėjo 15 d., ištiktas 
širdies smūgio. Buvo rastas tik 
po kelių dienų. Kilęs iš Garlia
vos, priklausė XV-jam lietuvių 
batalionui. Britanijon atvyko 
iš V. Vokietijos, dirbo žemės 
ūkyje, vėliau iki pensijos — tek
stilės ir chemikalų fabrikuose. 
Velionis priklausė Mančesterio 
lietuvių klubui ir ramovėnams, 
nei kultūrinėje, nei visuomeni
nėje veikloje nedalyvavo, šei
mos neturėjo. Palaidotas spalio 
8 d. Mostono kapinėse. Apeigas 
šventovėje ir kapinėse atliko 
kan. V. Kamaitis.



Jauni tėvai ir tikėjimas
Iš jaunimo svarstybų šv. Kazimiero sukakties kongrese Toronte

Gintaras apie jaunimo darbus
Pokalbis su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku Gintaru Grušu

— Gintarai, praėjo pusantrų 
metų nuo jūsų PLJS valdybos 
kadencijos pradžios. Papasa
kok, kaip sekasi. Kokie užmo
jai, kokia svarbiausia veiklos 
kryptis? Kaip sekasi su praėju
sio kongreso nutarimų vykdy
mu? Kokius projektus esate 
įvykdę? Kuo esate nusivylę?

— Sekasi gerai. Šių pirmųjų 
metų laikotarpyje sugebėjome 
tvirtai atsistoti ant kojų, pra
dėjome pilnai suprasti savo 
darbo apimtį.

Esame įvykdę nemažai kon
greso nutarimų. Gal daugiau
sia girdėta apie politinius pro
jektus, susijusius su 1984 m. 
vasaros olimpiada. Iš Toronte 
įvykusios Laisvės olimpiados 
į Los Angeles buvo atvežtas 
žibintas. Jo priėmimo iškilmė 
sulaukė nemažai spaudos, dė
mesio. Suruošėme demonstra
cijas ir politinės veiklos se
minarų. Prisidėjome ir prie 
ruošimosi globoti sportinin
kus, pasitraukusius iš savo 
komandų dėl politinių prie
žasčių, jei būtų tokių pasitai
kę. Taip pat mūsų darbų pa
sekmė — baltiečių šokių gru
pės įsisteigimas. Dar vienas 
projektas, surištas su olimpia
da, tai iškėlimas diskrimina
cijos bylos prieš LAOOC (Los 
Angeles Olympic Organizing 
Committee). Byla dar ir šian
dien nebaigta.

Stengiamės sujungti viso pa
saulio lietuviškų jaunimų.

Labiausiai nusivylę esame 
kai kuriais kraštais ir atsto
vais, kurie po kongreso nuti
lo, tartum dingo. Jie aktyviai 
prisidėjo prie nutarimų sura
šymo, bet dabar visai nesidomi 
jų vykdymu.

— Kokie projektai šiuo metu 
užima pirmaujančias vietas jū
sų darbotvarkėje?

— Šiuo metu daugiausia dė
mesio skiriame keturiems 
vienkartiniams projektams ir 
žiniaraščio leidimui. Vienkar
tiniai projektai, tai VI kongre
sas, baltiečių “Laisvės ir tai
kos laivo ekskursija”, jaunuo
lio Dariaus Polikaičio lietuviš
kos muzikos plokštelės išleidi
mas ir gastrolės, parašų rin
kimas už kunigus Svarinskų ir 
Tamkevičių.

Čia norisi paminėti porų 
smulkesnių detalių, gal ir pasi
reklamuoti. Dariaus Polikaičio 
plokštelę, kuri išėjo spalio 
gale, galima užsisakyti per 
PLJS. Pats Darius gastroliuos 
Toronte lapkričio 17 d., Čikago
je — gruodžio 8 d., o Los Ange
les — sausio mėnesį. PLJS “Ži
niaraštį” galima užsiprenume
ruoti. Jis leidžiamas keturis 
kart per metus. Prenumerata 
metams — $10 JAV.

— Gintarai, atvažiavai Kana- 
don dalyvauti KLJS-gos tary
bos suvažiavime ir Kanados 
lietuvių dienose. Papasakok 
apie PLJS ryšius ir su kitais 
kraštais. Ką esate aplankę? 
Kokius ryšius palaikote su Pie
tų Amerika, Australija, Eu
ropa ?

— Lankau įvairias Š. Ameri
kos vietoves. Su Pietų Amerika 

ryžius palaiko Guoda Antanai
tytė, dirbanti Ryšių centre Či
kagoje. Taip pat praėjusių va
sarų P. Amerikoje lankėsi 
Snieguolė Zalatorė ir Guoda 
Antanaitytė — abi iš Čikagos.

Europoje daugiausia veikia 
Britanijos jaunimas: bendra
darbiauja su baltiečiais, ban
do sujieškoti neaktyvius lie
tuvius jaunuolius ir juos 
įtraukti į veiklų. Mes tikimės, 
kad Europos jaunimų išjudins 
baltiečių “Taikos ir laisvės 
ekskursija laivu”.

Ateinančių vasarų norime 
surengti Europos jaunimo su
važiavimų. Pats žadu ten da
lyvauti su kitais PLJS valdy
bos nariais.

Ryšiai su Australija labai 
stiprūs. Australijos jaunimas 
smarkiai ruošiasi VI kongre
sui. Pats lankysiuos Australi
joj š. m. gruodžio mėn. Daly
vausiu Australijos lietuvių die
nose ir susitiksiu su ALJS ir 
VI PLJK-o rengėjų komitetu.

— Papasakok daugiau apie 
“Baltiečių laisvės ir taikos 
ekskursiją laivu”. Koks yra 
pagrindinis šio renginio tiks
las? Kas rengia? Kokios deta
lės žinomos? Kokių atgarsių 
tikitės?

— Ši ekskursija laivu, angliš
kai pavadinta “Baltic Peace 
and Freedom Cruise”, įvyks 
1985 m. rugpjūčio mėn. Laivas 
išplauks iš Kopenhagos ir pra
plauks Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos valstybių sienas. Sustos 
Helsinkyje, kur įvyks demons
tracija. Ekskursija baigsis 
Stockholme, kur įvyks kulmi
nacinė demonstracija bei me
ninė programa garsiajame 
“Skansen” lauko muziejuje. 
Ekskursijų rengia baltiečių 
jaunimas. Organizaciniam ko
mitetui pirmininkauja Maris 
Arandinš (latvis), Mart Kikar- 
puu (estas), ir aš. Su organi
zaciniu komitetu dirba visa ei
lė baltiečių jaunimo organiza
torių visame pasaulyje.

Ekskursija — daug paramos 
reikalingas renginys. Ligi šiol 
iš lietuvių veiksnių VLIKas ir 
PLB yra pasisakę už šį projek
tų. Taipogi VLIKas jau pažadė
jo finansinės paramos.

Ekskursijoje dalyvauti kvie
čiami ir jauni, ir vyresni. Pla
nuojama įvairi programa. Bus 
demonstracijos, paskaitos, 
spaudos konferencijos, sporto 
rungtynės ir pirmasis Pasau
lio baltiečių jaunimo kongre
sas. Ekskursijos kaina $250-350 
JAV.

Pagrindiniai kelionės tiks
lai dvejopi. Pirmiausia tiki
masi paveikti pasaulinę spau
dų, kad primintų laisvajam 
pasauliui amžinų baltiečių 
troškimų laisvo apsisprendi
mo. Taip pat, norima apsvars
tyti baltiečių, ypač jaunimo, 
artimesnio bendradarbiavimo 
reikalų, užmegzti glaudžius 
asmeniškus ryšius ir padisku
tuoti bendrus ateities projek
tus.

— Ar dalyvaujate kituose 
projektuose, vykdomuose 
bendromis baltiečių pastan
gomis?

— Su baltiečiais dirbame ga- K 
na aktyviai. Visos demonstra
cijos, suruoštos olimpiados 
metu, apėmė visas baltiečių 
tautas. Paminėtina, kad kraš
tų LJS-gos irgi bendradarbiau
ja su kitais baltiečiais įvai
riais reikalais. JAV-bėse lie
tuvių jaunimas dirba kartu su 
latviais ir estais ginant bal
tiečių teises OSI bylose. Bri
tanijoj ruošiami bendri bal
tiečių suvažiavimai, o Austra
lijoje — bendri pobūviai, šven
tės ir demonstracijos.

— Nors VI jaunimo kongre
sas dar toli, žinome, kad ruo
šos darbai vyksta pilnu tempu. 
Ką gali papasakot apie kongre
są A ustralijoje ?

— Australijos atstovai atva
žiavo į V PLJK-ų Š. Amerikoje, 
konkrečiai pasiruošę- priimti 
VI PLJK-ų. Po keturiolikos 
metų Australija sulauks pir
mo PL jaunimo kongreso. Aus
tralijos atstovai, grįžę į namus, 
tęsė darbus, sudarė VI PLJK 
rengėjų komitetų. Štai jo na
riai: Henrikas Antanaitis, pir
mininkas, Audronė Stepanie- 
nė, vicepirmininkė programos 
reikalams, Birutė Prašmutai- 
tė, vicepirmininkė adminis
traciniams reikalams, Anup
ras Rakštelis, iždininkas, Al
dona Butkutė, ryšininkė, Biru
tė Kymantienė, sekretorė, Rū
ta Kasperaitytė ir Gaila Žemai
tytė, sekretorės pagalbinin
kės. Sudaryta 14 darbo komisi
jų, sustatyta provizorinė kon
greso programa.

— Matyti, kad jūsų valdyba 
smarkiai dirba. Kas daugiau
sia skatina dirbti, ištvermės 
duoda? Ar atsiranda talkinin
kų, kurie prisideda prie dar
bų?

— Tikrai dirbame smarkiai. 
Didelį atpildų gauname, kai 
matome, kad projektas pavy
kęs, sėkmingai įgyvendintas. 
Džiaugiamės, kai atliekame 
konkretų darbų, kurio dėka 
pasiseka įtraukti neaktyvius 
jaunuolius į veiklų. Ypač sma
gu, kai atsiranda talkininkų, 
kurie pasisiūlo padėti, kiek 
sųlygos leidžia. Šitokių žmo
nių noras dirbti lyg atsveria 
buvusių atstovų atšalimų, din
gimų. Turbūt daugiausia mus 
skatina dirbti ryšys su savų- 
ja tauta, su kenčiančiais. Di
džiuojamės galėdami jungtis 
su tautos laisvės kovotojais, 
prisidėdami prie lietuvybės 
išlaikymo.

— Džiaugiamės jūsų ryžtu, 
ištverme ir gražiai atliktais 
darbais. Linkime sėkmės atei
tyje. R.G.

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).

LAIMA UNDERIENĖ

Nagrinėdama klausimų, kas 
silpnina ir kas stiprina tikėji
mų šeimoje, turėsiu galvoje 
vaikus iki 10 m. ir dabarties 
tėvus. Šių tėvų išauklėjimas, 
įskaitau ir save, yra toks: mo
kėmės katalikiškose mokyklo
se, ėjom į šeštadieninę, pri
klausėm vienai ar kitai organi
zacijai, lankėm lietuviškų pa
rapijų. Po kiek laiko atsidū
rėm tėvų vaidmenyje. Dabar 
susiduriam ne tik su asmeni
niu tikėjimu, bet ir su forma
vimu kitų — savo vaikų tikė
jimo.

Silpninančios kliūtys
Gyvename dvasiškai skur

džiame pasaulyje. Nyksta pa
siaukojimo, idealizmo, tauru
mo vertybės. Svarbu aš, kar
jera, medžiaginė gerovė.

Ne tik skurdi aplinka, bet 
ir antikrikščioniška. Lytinis 
laisvumas, skyrybos, abortai — 
kasdieninės apraiškos. Kai 
nuolat esam apsupti tokios 
aplinkos, mūsų budrumas, at
sparumas silpnėja. Atsiduria
me pavojuje. Taigi, aplinka ne 
tik neskatina dvainio ugdymo, 
bet ir silpnina.

Nenuostabu, kad daugumos 
jaunų tėvų tikėjimas yra silp
nas. Mat baigus gimnazijų, 
dažnu atveju baigėsi ir tikėji
mo ugdymas. Tęsėm įvairias 
studijas universitetuose, la- 
vinomės profesijose, bet ti
kėjimo klausimais likome gim
nazisto, nepilnai subrendu
sio asmens stadijoje.

Labai dažnai mūsų tikėjimas 
gali būti taip apibūdintas: iš
pažįstame (t.y. protu pripažįs
tame) kai kurias doktrinas, 
klausome kai kurių religinių 
nuostatų, dalyvaujame kai ku
riose apeigose. Tokioje tikė
jimo sampratoje yra daug tie
sos, bet yra ir didelė spra
ga. Pažįstame tikėjimo formų, 
bet nepaliečiam esmės. Kai 
vaikai pradeda kelti savo klau
simus, tuojau atsiduriame ak- 
ligatvyje. Patys tėvai, neper- 
siėmę tikėjimo dvasia, negali 
jos perduoti vaikams.

Kodėl tėvų tikėjimas ne- 
bręsta? Kodėl jis toks lėkštas? 
Priežasčių yra (Jflug, bet gal 
būt vienas silpninantis veiks
nys yra šis. Nuo mažų dienų di
džioji dalis tikėjimo ugdymo 
buvo susieta su lietuvių kal
ba. Kai ši kalba nusilpo, kar
tu su ja — ir tikėjimas. Neno
rima eiti į lietuviškų parapijų, 
nes sunku suprasti, dar sun
kiau skaityti, o jei ir paskai
toma, iš tikrųjų, mažai kas ra
šoma tikėjimo klausimais lie
tuviškai. Nesiryžtama gilintis 
į tikėjimo klausimus angliškai. 
Angliškos spaudos yra daug, 
bet lietuviškoj parapijoj ne
prieisi ir negausi jokių nuro
dymų ar gairių kur bei kuo pa
sinaudoti. Taip pat lietuviško
je parapijoje retai bus progų 
sueiti bendraamžių tarpe ir 
panagrinėti tikėjimo klausi
mus, kurie šiame laikotarpyje 
rūpi. Be to, trūksta gilaus ti
kėjimo pavyzdžių tiek dvasiš
kių, tiek pasauliečių tarpe.

Kas stiprina bei ugdo 
tikėjimų?

Tėvuose dažnai vaikai išju
dina tikėjimų. Kai dėmesys at
kreipiamas į trečių asmenį, į 
jo formavimusi, reikia pergal- 
vot savo nusistatymus, savo 
pažiūras. Jauni vaikų tėvai yra 
labai imlūs. Jie dar jieško ke
lio, gairių, kaip su šeima, su 
vaikais elgtis. Norėdami gero 
vaikams, pradeda galvoti apie 
savo nusilpusį tikėjimų. Kai 
vaikas klausia, kodėl reikia 
mirti, kaip bus atsakoma? 

Hamiltoniškio “Aukuro” jaunimas vaidina Čikagoje PETRO VAIČIŪNO pjesę “Tėviškės pastogėje”. Iš kairės: 
Kęstutis Kalvaitis, Onutė Stanevičiūtė, Edvardas Labuckas, Ina Kudabaitė

Miršta augalai, gyvūnija, žmo
nės, ir viskas? Ar bus pride
dama, kad mirdami žmonės 
tikisi amžino gyvenimo su Die
vu? Reikia apsispręsti, nusi
statyti. Jeigu krikščioniš
kai apsisprendžiamą, pradeda
ma dairytis pagalbos, nes la
bai dažnai jos reikia. Ši talka 
gali būti skaitymas, nors ir 
trumpas, atitinkama sueiga ir 
pan. Parapijos turi galimybių 
šioje srityje pasireikšti ir kai 
kur pasireiškia.

Vaikui, ypač pirmieji 5-6 
metai yra kritiškas tarpsnis. 
Jis krauna patirtis, kurios yra 
labai silpnos savo logika, bet 
labai stiprios jausmu. Šios pa
tirtys yra labai stipriai pavei
kiamos šeimos bendravimu.

Vaikų tikėjimų gilina patir
tys, kurios yra jiems apčiuo
piamos, suprantamos. Pvz. mal
da — dialogas su Dievu. 3 ar 
4 m. vaikui yra labai sunku 
vesti dialogų su Dievu žodžiais 
kaip “kaltininkas”, “neleisk 
mūsų gundyti”, “gelbėk mus 
nuo pikto” (kas tas piktas?). 
Jie giliau išgyvena Dievų, sa
kydami ačiū už tėvus, draugus, 
saulę ir t.t. Kasdieninė malda, 
išreiškia savais žodžiais, pozi
tyviai peržvelgiant dienų kartu 
su vienu ar kitu tėvu, teikia 
stiprių patirtį.

šventės, ypač susijusios su 
vaiko tikėjimu, taip pat gali 
palikti gilų įspūdį, jeigu jos 
pajėgia jį paliesti jo gyveni
mo rėmuose.

Kitas stiprinantis reiški
nys vaikams yra jų priėmimas 
parapijoje. Nuo mažų dienų 
vaikai įpranta joje lankytis, 
susitikti savo bendraamžius 
su tais pačiais pergyvenimais. 
Čia jie randa pažįstamų kuni
gų, kuris yra prieinamas, ku
riam nebaugu pasakyti “la
bas”. Tas kunigo prieinamu
mas vaikams yra svarbus po
zityvus reiškinys.

Viename moksleivių susi
rinkime, kuriame dalyvavo 
ir 6 metų vaikas, buvo ruo
šiamasi Atgailos sakramentui. 
Kunigas kalbėjo apie nuodė
mę, apie Dievo gailestingumų 
ir meilę. Po pokalbio moks
leiviai, vienas po kito tyliai 
ėjo pas kunigų atlikti išpažin
ties. Staiga nuėjo ir tas 6 m. 
vaikas. Visi matė, kaip jis atsi
klaupęs gana ilgai kalbėjosi su 
kunigu. Vėliau paaiškėjo, kad 
kunigas, pastebėjęs, jog pas
tarasis teisingai supranta nuo
dėmę, nuoširdžiai gailisi, da
vė nuodėmių atleidimų, nors 
jis dar nebuvo paruoštas pir
majai išpažinčiai. Taip tas 
vaikas patyrė gilų tikėjimo 
momentų, nes jam buvo visai 
natūralu nueiti pasikalbėti 
su kunigu, kuris jį suprato ir 
tinkamai įvertino.

Kunigo prieinamumas, sky
rimas esmės nuo ritualo yra 
svarbus ir suaugusiems. Vie
name priešvestuviniame po
būvyje, diskutuojant sekan
čios dienos Mišių eigų, vie
nas pabrolys kunigų paklausė, 
kaip ten yra su Komunija šio
mis dienomis, nes jis jau ne
buvęs bažnyčioje 10 metų. Ku
nigas neužrėkė, bet nusivedęs 
nuošaliau su juo pasikalbėjo. 
Dabar tas žmogus daug dažniau 
matomas Mišiose.

Parapijoje reikia pokalbių 
jauniem tėvam religinėm te
mom. Kai kur yra šeimų sek
cijos prie parapijos tarybos, 
kitur veikia šeimų rateliai at
skirai. Metodų galima pritai
kyti pagal savo aplinkybes. 
Jei neužtenka asmenų grupei 
suformuoti, kodėl nepasikvies
ti iš kitos lietuvių kolonijos 
asmenis pasidalinti patirtimi?

(Nukelta į 6-tę psl.)
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Olandų okteto “Daina” merginos dainuoja lietuviškai Toronto Lietuvių 
namuose Nuotr. Stp. Varankos

Išleistuvės Vasario 16 gimnazijoje
Uoliai darbavosi punskiečiai, įrengdami baraką ir kitas patalpas

BRONĖ LIPŠIENĖ

Dar praėjusį pavasarį, po 
gaisro, į Hiuttenfeldų atvyko 
Grigutis Vytas su dukra Vio
leta iš Punsko. Sveikindami 
jau iš anksčiau pažįstamų p. 
Grigutį, juokavome, kad pačiu 
laiku pataikė atvykti, nes gim
nazijai reikia talkininkų. Juo
kai juokais, bet taip ir išėjo 
— dar atvažiavo Petras Gavė
nas iš to paties Punsko, ir čia 
pat Hiuttenfelde gyvenančio 
Antano Šiugšdinio iniciatyva 
buvo nuspręsta sumažinti ba
rako statybos išlaidas, atlie
kant įrengimo darbus.

Supylė betoninius pamatus 
barakui kartu su kitais sam
dytais darbininkais, iškasė 
griovius šildymo vamzdžiams 
nuo mokyklos pastato iki ba
rako ir buvusio ūkinio pasta
to, kurį mes vadiname arkli- 
dėmis. Tose arklidėse esan
čiuose penkiuose kambariuo
se gyveno šeimos, paskui ku
riam laikui buvo įsikūrusi 
spaustuvė, o dabar buvo nu
spręsta tuos kambarius atre
montuoti, įvesti šildymų ir 
įsteigti juose fizikos kabine
tų, muzikos patalpas ir vienų 
klasę.

Patį barakų pastatė bendro
vė per keturias dienas. Taip 
stačiai ir išdygo kaip grybas 
po lietaus. Tuomet šie trys vy
rai pradėjo įrengimo darbus. 
Dirbo beveik nuo saulės pate
kėjimo iki nusileidimo, po 11- 
12 vai. į dienų. Violeta gami
no jiems valgį, o atliekamu 
laiku padėjo tvarkyti gimna
zijos bibliotekų, kuri po gais
ro turėjo įsikurti mokyklos 
patalpose.

Visi skubėjo, nes pirmų 
mokslo metų dienų ir barakas 
turėjo būti baigtas, ir biblio
teka paruošta naudojimui, kad 
mokslo metai prasidėtų tvar
kingai.

Tuo pačiu metu mergaičių 
bendrabutyje plušėjo gimna

zijos ūkvedė p. Lucienė su tal
kininkėmis. Kuratorijos valdy
ba priiminėjo valdžios parei
gūnus, laikraščių korespon
dentus (jie norėjo žinoti, kaip 
mes išbrisime iš tos padėties). 
Valdybai teko turėti reikalų 
ir su daugybe prekybos agen
tų arba patiems važinėti po 
fabrikus, jieškant kuo tvirtes
nių lovų ir spintų berniukams.

Keli mokiniai atvažiavo 
anksčiau padėti nešioti suo
lus ir kėdes į naujųjį barakų. 
Ir tų vakarų prieš mokslo me
tų pradžių visi lengviau atsi
kvėpė: viskas laiku atlikta. 
Direktorius juokavo, girdi, 
pas mus kaip ir olimpiadose: 
visi sako — nespės, nepasta
tys, nepadarys, o kai ateina 
laikas, viskas būna padaryta. 
Tiesa, liko nebaigtos patalpos 
arklidėse, bet tautiečiai iš 
Punsko ir p. Šiugšdinis, sn., 
dar dvi savaites energingai 
paplušėjo nuo aušros iki su
temos, ir rugsėjo 14 tie 5 kam
bariai taip pat buvo paruošti 
naudojimui.

Per savo buvimo laikų mūsų 
svečiai — talkininkai iš Suval
kų taip prigijo mūsų gimnazi
joje, kad skirtis buvo tikrai 
graudu ir sunku. Ypatingai 
Violeta savo gyvumu ir nuošir
dumu įsijungė į savo vienme
čių gimnazistų būrį. Punske, 
lietuvių licėjuje, ji taip pat 
abiturientė. Mūsų mokiniai 
savo iniciatyva suruošė tal
kininkams išleistuves. Patys 
kepė pyragus, puošė stalus 
žvakėmis, lemputėmis, pirko 
kolos. Net programėlę paruo
šė ir atsisveikinimo dovanas 
parūpino. Patyręs apie ruo
šiamas išleistuves, direkto
rius nusprendė bent simboliš
kai atsidėkoti ir p. Šiugšdi- 
niui, kuris daugiau kaip 4 sa
vaites kartu plušo prie staty
bos, iš anksto pareiškęs, jog 
atlyginimo neims nė pfenigio. 
Atsisveikinimo vakaro metu 
dir. Šmitas įteikė jam meniš
kai išpuoštų alavinį alaus bo
kalų.

Mums, mokytojams, buvo 
ypatingai džiugu matyti, kad 
mūsų mokiniai įvertino šių 
žmonių darbų, kad jie jaučia 
dėkingumų ir puoselėja lietu
viškų nuoširdumų bei vaišin
gumų.

Po programėlės mokiniai 
šoko tautinius ir šiaip viso
kius šokius, keitėsi adresais 
su Violeta. Paskui prasidėjo 
atsisveikinimai, linkėjimai, 
pabiro ašaros. Naktį, už kelių 
valandų, jie pajudėjo Suvalkų 
link — reikėjo skubėti laiku 
pervažiuoti sienų.

Per tų neilgų bendravimo 
laikotarpį mes dar kartų pa
jutome tų dvasinį ryšį, kuris 
jungia vienos tautos žmones. 
Ir nesvarbu iš kurių žemės ru
tulio kampelių mes susiren
kame, vis tiek mes — šakos to 
paties medžio.

v j* J
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XX a. lietuvių dailės istorija "ŽYDRA IR GELTONA ” DALILA MACKIALIENĖ
Žvilgsnis į Birutės Pūkelevičiūtės knygą, kurioje sudėti du vaidinimai

DAIL. DAGYS

Taip pavadintų knygų sovie
tinėje Lietuvoje jau pasirodė 
du tomai. Pirmasis su 1982 m. 
data, antrasis — 1983 m. Pir
mojo tomo knygos pavadinime 
žodis “lietuvių” atitinka tu
rinį, nes knygoje aptariamieji 
dailininkai, dirbą maždaug 
nuo pirmosios parodos 1906 m. 
iki 1930 m., buvo visi lietuviai. 
(Rašau 1906 m., o ne 1907, kaip 
dabar sovietai daro, nes tokia 
data buvo skelbimai; paroda 
buvo atidaryta per 1906 m. Ka
lėdas; į ją buvo atvykęs Mai
ronis iš Petrapilio — atosto
gų metu. Be to, kam vėlinti lie
tuvių meninio judėjimo pra
džią. Kokios Kalėdos sausio 
m. 1907 m.?)

Antrajam tomui šis pavadini
mas “lietuvių” nėra tikslus. 
Gal tiksliau būtų “Lietuvos 
piliečių” ar Lietuvos, nes kny
goje minimi ir kitų tautybių 
dailininkai, ypač nemažai yra 
žydų.

Pirmasis tomas, nors apima 
trijų dešimtmečių dailininkų 
veiklą, turi 328 puslapius. Iš 
pasitraukusių į užsienį po II

Jauni tėvai ir tikėjimas
(Atkelta iš 5-to psl.)

Angliškoje visuomenėje yra 
daug medžiagos, daug įvairių 
patirčių. Galima pasikviesti 
pas save. Galima pasiūlyti vie
nai ar kitai porai nuvykti pas 
juos į seminarą ar pobūvį ir 
grįžus lietuviškai pasidalinti 
su kitais.

Neturime stiprių pavyzdžių, 
kaip organizuoti tikėjimo ug
dymą. Tai ne koncertas, ne 
koks pobūvis. Reikia gerai pa
siruošti, daug bandyti. Taip 
pat reikia ir tęstinumo — ne
nuleisti rankų po vieno kito 
nepasisekimo. Gal svarbiausia 
— turėti šimtaprocentinį pa
sitikėjimą: jeigu sieksime, nuo
širdžiai jieškosime Dievo, bus 
pozityvių rezultatų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PUL CHAFtL 21*0 Hurontarl* SU 270-7MS

BONCUVALLES CHAFtL 434 Roncuvlllt* Av«. 
533-7*34

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 siuntini savo nuožiūra iš 
Lietuvoje pageidaujamų dalykų, kuriuos čia išvardiname:
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” .................. 40.
Siuntinyje gali būti 2 poros.................................................................67.U0
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 siuntini 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.

PARK)

OPPORTUNITIES

D. karo jame platokai aprašo
mas tik dail. A. Varnas.

Antrasis tomas nors aprašo 
tik vieno dešimtmečio (1930- 
1940) dailininkų darbus, turi 
508 psl. Tą patį buvo galima 
pasakyti ir mažesnėje knygo
je, išvengiant didelių pasikar
tojimų. Pvz. kalbant apie dail. 
Mikėną, reikėtų bendrai aptar
ti jo darbų savybes, ypač reiš
kiamą “Vidinę ekspresiją”, už
uot kartojus vis tą pačią cha
rakteristiką aprašant atski
rus darbus.

Minint dail. Paulių Augių pa
žymima, kad jis buvo Povilas 
Augustinavičius. To turėtų ir 
užtekti. O dabar, minint jį, vis 
rašomos abi ilgos pavardės. 
Čia ir kitur netaupoma vieta.

Galėtų būti ir mažiau mini
mi, trumpiau aprašinėjami to
kie ar kitokie politiniai reži
mai Lietuvoje, ypač, kai vieni 
nepagrįstai aukštinami, kiti 
žeminami.

Šiaip knygos buvo atsidė
jus ruošiamos ir yra labai ver
tingos. Jose, ypač antrajame 
tome, yra sukaupta labai daug, 
galima sakyti, visa, šiek tiek 
į meną panaši medžiaga. Bent, 
atrodo, to buvo siekiama, kad 
vėliau nebereikėtų grįžti su 
visokiais papildymais. Pami
nėti net dailieji amatai, — bu
vusios lietuviškų baldų dirb
tuvės.

Malonu knygą pavartyti ir pa
skaityti (II t.), nes be paniekos, 
lygiai su kitais, aptariami dai
lininkai po karo pasitraukę į 
Vakarus. O jų yra daug. Visi, 
kurie prieš karą šiek tiek ryš
kiau mene pasireiškė, turi ati
tinkamas skiltis. Suspėjo ten 
kai ką palikti, kaip rašoma, ir 
“dinamiškas, drąsus savo kom
pozicija” Dagys. Įdėti jo 5 dar
bai. Iš pačių jaunųjų minimas 
“dideliai pajėgus” V. Kašuba 
su 4 darbais ir “ryškaus talen
to” dail. T. Valius su 2 kūri
niais. O kitų, mažiau pasižy
mėjusių tuo metu 15-os išeivių 
dailininkų minimos tik pavar
dės įvairiomis progomis. Aiš
ku, neminimi tie, kurie po 1940 
m. čia ar ten pagarsėjo. Kal
bama, kad ruošiamas trečias 
tomas, kuris apims laikotar
pį nuo 1940 iki 1960 m.

Prieškariniai partiečiai dai
lininkai paglostomi švelniau — 
pagiriami, kad priklausė (par
tijai) pogrindžiui. Nesiraukant 
aprašomi ir ištremtieji į Sibi
rą. Dail. Adomas Smetona 
(1901-1942 m.) rodomas su tri
mis darbais; kurių spalvotas 
“Autoportretas” užima net vi
są puslapį. Grafikas Petras 
Verbickas (1904-?), išvežtas 
1941 m. nežinia kur, rodomas 
su viena kompozicija.

Kai politikai skersuojąs! ir 
vieni kitus persekioja, tai kul
tūros ir meno žmonės stato 
vieną bendrą paminklą, kuris 
visada kalbės lietuvių tautos 
labui ir jos gyvybei. Šis leidi
nys yra vainikas Lietuvos dai
lininkų kūrybos.

Parodoje draudžiamosios lietuvių spaudos, kurią į Los Angeles miestą at
gabeno jos paruošėjas BRONIUS KVIKLYS iš Čikagos. Parodą aplankė ke
li šimtai lietuvių Nuotr. Edm. Kulikausko

VYTAUTAS KASTYTIS

Prieš 40 metų
MYLIMOS NAMELIAI
Debesėlis debesėlį gena 
Žydro šilko dangumi.
— Pasakykit, debesėliai, 
Kur gyvena 
Mylimoji mano.

Debesėliai prasiskyrė, 
Savo mintį gilią 
Debesėliai tarė:
— Jos maži nameliai
Didžio kelio vieškelėlio pakrašty.

Rytas
Mylimoji atsikėlė, 
Languose sužiuro visos gėlės, 
Ir mažytis spindulėlis 
Jos plaukuose ėmė žaist.

Po saulėtais rytmečio langais 
Vyturėlis giesmę gieda. 
Mylimoji aukso krėslan sėdo, 
Mylima graži kaip žiedas.

Beržinėly už tėvulio sodo 
Mylimosios slaptą godą, 
Kur širdelei nepabodo, 
Užkukavo gegutėlė.

Mylimoji atsikėlė, 
Pro langeli klausos, 
Bernužėliui mylimiausiam 
Prie krūtinės prisiglaustų . . .

Popietė
Žalias, žalias diemedėlis, 
Oi tai žalias
Mylimos daržely.

Gintariniais akmenėliais
Iš pat ryto 
Takas nubarstytas.

Želia, želia rūtytėlės, 
Oi tai želia 
Mylimos daržely.

KOKIA JŪSŲ DIDŽIOJI IDĖJA?

BIID
ONTARIO®
Youth 
Secretanaf

Mylimoji galvą kėlė, 
Rasos krito —
Ašarėlės išbarstytos.

Linko, linko baltos gėlės, 
Kol nulinko 
Mylimosios linkui.

Mylima žiedus pakėlė, 
Nusiskynė,
Bernužėlį mini. . .

Vakaras
Uždainavo
Užgiedojo
Mylimoji
Slaptą godą:

— Pasakykit, debesėliai, 
Ko bernelis nesirodo!

Kai karužin jojo,
Jam vartus atkėliau, 
Skarele pamojau, 
Grįžt žadėjo.

Gęsta vakarėliai, 
Rytmetėliai teka.
Ar tik neužmiršo bernužėlis 
I darželį tako?

— Pasakykit, debesėliai, 
Ko bernelis nesirodo? . . .

Kai šalta rasužė krinta, 
Ašarėlė man nurieda, 
O iš jos lig rytui švintant 
Prasikals gražiausias žiedas.

Žydi gėlės, baltos baltutėlės, 
Ir daržely, ir visoj palaukėj — 
Mano tyroę ašarėlės 
Bernužėlio laukiant . . .

:-l
Rovaniemis, Suomija, 
1944 m. rugsėjo 5 d.
Išrinkimo “Smuikeliaižydi”

II. GELTONA
Šioje knygos dalyje išspaus

dinta išdaiga “Antroji Salomė
ja painiavose”. “Žydra ir gel
tona” — labai įmantrus ir įsi
menantis knygos dalių suskirs
tymas. Gal tik pati autorė ga
lėtų paaiškinti, ką tai turėtų 
reikšti.

Veikalas-išdaiga prasideda 
prologu, kurio metu registruo
jami į dangų patekę paskuti
nieji mirusieji. Šiuo atveju 
prie registracijos stalo atsi
randa Vida Masionytė, tik 
prieš pusvalandį žuvusi lėktu
vo nelaimėje. “Lėktuvas iš Ota
vos į Čikagą. Skrydis penki-du 
šeši”. Čia Vida sužino, kad 
dangus smarkiai pasikeitęs ir 
į jį patekti formalumai yra žy
miai suprastinti. Dabar dan
gun patenka ir tie, kurie nie
kad apie tai nė svajoti nesva
jojo.

Čia Vidai įteikiama kortelė 
įeiti į dangų, bet šioji užsispi
ria, reikalaudama grąžinti ją į 
žemę, nes jos mokslai dar ne
baigti ir jos mylimasis, su ku
riuo neužilgo turėjo įvykti su
žieduotuvės, yra likęs vienas. 
Dangaus registratorės dėka su
randama viena neseniai miru
si moteris — lietuvė, į kurios 
gyvenimą Vida sutinka “perei
ti” ir tęsti savo buvimą žemė
je, įsikūnijusi į mirusios Sa
lomėjos Baltūsienės asmenį. 
Taip ji tampa “antroji Salomė
ja Baltūsienė”.

Prologo pabaigoje Vida iš 
dangaus išskuba į žemę, kaip 
“Antroji Salomėja” ir nuo čia 
jai prasideda visokios painia
vos.

Pirmosios Salomėjos, jau gu
linčios mirties patale, gyve
nimo pabaigos labai laukia jos 
sesuo Zuzana, operos daininin
kė, meno pasauly žinoma kaip 
“Diva Lacrimosa”, ir jos gar
bintojas korespondentas Špo
kas Ignas, buvęs policininkas, 
po savo raštais pasirašinėda- 
vęs “špignas”, sudėstęs pavar
dės ir vardo pirmąsias raides.

Salomėjai mirus, jie abu ver
čia mirusios kambarį ir net lo
vos paklojimą, jieškodami pi
nigų, kuriuos tariamai Salo
mėja buvo išėmusi iš banko. 
Ypač tų pinigų įieško Ignas, 
nes “Diva Lacrimosa” yra jam 
gerokai prasiskolinusi. Bet 
staiga mirusioji atgyja, nes jo
je pradeda gyvenimą iš dan

TARNYBA PARDUOTUVĖJE? SIUNTŲ IŠVEŽIOJIMAS?

DVIRAČIŲ TAISYKLA?

FOTOGRAFIJOS STUDIJA?

NAIVIŲ IR TVORŲ 
DAŽYMAS?

(VAŽIAVIMŲ LYGINIMAS?

MAUDYKLOS PRIEŽIŪRA?

SNIEGO VALYMAS?

KURJERIO TARNYBA?
MALKŲ PARUOŠIMAS?

MAISTO STOVAS?

BALDŲ GAMYBA?
NAMŲ RUOŠOS TARNYBA? 

MAISTO PARŪPINIMAS?

MADŲ PROJEKTAVIMAS? 

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
SIUVIMAS?

Ar turite idėją, kurią norėtumėte įgyvendinti? Idėją, kurią norėtumėte paversti mažu nuosavu 
verslu?Jei esate 18-24 metų amžiaus ir nesimokote mokykloje pilną laiką, arba esate 25-29 
metų amžiaus, ką tik baigę akademinius mokslus, — galbūt mes galime jums padėti.

Jeigu atitinkate tuos reikalavimus, tai “Ontario Youth Enterprise” per jaunimui skirtą 
programą “Youth Venture Capital” gali parūpinti jums beprocentinę paskolą 12 mėnesių iki 
$5000, kad galėtumėte pradėti savo užmojį.

Pagalvokite apie tai. Būdami savarankiški, galite įgauti gero patyrimo ir sudaryti sąlygas ; 
savo idėjai plėstis rinkoje.

Smulkesnių informacijų teiraukitės raštu, prašydami brošiūros “Youth Venture Capital”, 
Government Mail Services, Box 84, Queen's Park, Toronto, Ontario M7A1N3.

gaus į žemę persikėlusi Vida 
Masionytė. Čia jai nelengvai 
sekasi, nes jaunai mokslinin
kei sunku “įsijausti” į senos, 
paprastos moters buvusį gyve
nimą ir įpročius.

Nuo čia prasideda maišy- 
masis gyvųjų su mirusiais. Pa
sveikusią ir vis norinčią puoš
tis ir gražiai atrodyti Salomė
ją nuolat klausinėja ir tardo 
Ignas Špokas ir jos sesuo Zu
zana. Jiems rūpi surasti tuos 
dvidešimt tūkstančių, kuriuos 
jai paliko jos miręs vyras Balt
ūsis.

Šioje išdaigoje prasikiša lyg 
ir intencijos, kad norėta kam 
nors “užminti ant nuospau
dos”. Lyg norima pašiepti da
bartinius korespondentus, įsi
mylėjusius asmenis, operų dai
nininkes, daktarus, gydančius 
jogurtais, sėklomis ir smilka
lais. Kartais net sunku susi
gaudyti, kur čia norima “pakiš
ti koją” ir kur personažai iš
plaukia iš kūrybinio polėkio. 
Net ir visažinantis ir visaga
lintis daktaras Levickas ko 
nenuvirsta iš išgąsčio, kai ap
raudota, apgailėta mirusi “Di- 
vos Lacrimosos” sesutė prakal
ba kasdienine kalba, sau ra
miai gurkšnodama kakavą. Į jo 
paklausimą “kokiu būdu?” ji 
ramiai atsako: “Kartais vėjas 
apsisuka ir atpučia atgal vie
ną mažą debesėlį, kuris, ro
dos, jau buvo dingęs už hori
zonto ...”

Tolimesnėje veiksmo eigoje 
sužinome, kad dangaus regist
ratorė yra to daktaro Levicko 
buvusi sužadėtinė, mirusi 
prieš 35 metus, ir kurios dak
taras vis dar gedi, kas vakarą 
uždega smilkalų prie Ermen- 
gildos altorėlio. Vieną dieną 
Vida, nepajėgdama pati išsi
kapstyti iš visų problemų, pa
galbos jieškodama prisišaukia 
Ermengildą, iš kurios nori su
žinoti, kur gi pagaliau yra pa
slėpti tie pirmosios Salomė
jos pinigai.

Šiame veikale užuominos 
yra atremtos į realybę, bet 
pats išdaigos siužetas yra pa
simetęs kažkur tarp dangaus 
ir žemės. Ir kai scenon suei
na “gyvieji ir mirusieji”, apsi
taisę kasdienos apdarais, ta
da tikrai sunku susigaudyti ar 
esi danguje, ar žemėje ...

Sekančiame veiksme yra 
įvesti du jaunuoliai — “Divos 
Lacrimosos” sūnus Niuniukas,
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pasižymėjęs futbolo žaidėjas, 
ir jo mergaitė Auksė. Šių dvie
jų personažų įvedimas išdai- 
gon būtų pateisinamas tik tuo 
atveju, jeigu mėginta sudaryti 
progą įvesti scenon jaunų žmo
nių. Nei veikalo įtampai, nei 
siužeto paryškinimui, nei žiū
rovo prajuokinimui jie nepa
dėjo, tik ištęsė ir taip ilgoką 
veikalą, besišvaistydami jau
nų žmonių banaliais posakė- 
liais ir bestūgaudami rungty
nių laimėjimo šūkius. Be jų iš
daiga gal būtų tvirčiau susi- 
cementavusi.

Veikalo slinktyje visi per
sonažai pradeda vienas kitą 
įtarinėti ir tardyti, jieškoda
mi “nusikaltėlio”, pasisavi
nusio Baltūsienės pinigus, nes 
visų finansiniai ištekliai su
mažėjo iki minimumo ir nė 
vienas nėra tikras iš kur ateis 
pinigai pragyvenimui.

Pagaliau Antroji Salomėja 
prisimena, kad yra baigusi 
mokslus ir, kaip paleontologi
jos daktarė, galinti uždirbti 
pinigų bei išmaitinti savo se
sers šeimą, žinoma, jeigu gau
tų darbą savo specialybėje. 
Čia ji vėl šaukiasi “dangų” ir 
prašo Ermengildos pagalbos. 
Šioji jai primena, kad moks
lininkė buvo Vida Masionytė, 
bet ne Salomėja Baltūsienė. 
Pataria nenusiminti, gal ilgai
niui atsiras koks darbelis, ati
tinkantis Salomėjos Baltūsie
nės, paprastos, senos moters 
kvalifikacijas. Vida pakvie
čia Ermengildą, kada nors 
trumpam sugrįžti į žemę ir ap
lankai savo sužadėtinį, bet 
šioji per garsiakalbį jau yra 
kviečiama į kartoteką, nes ne
gali “surasti kortelės vieno 
senuko, atvykusio į dangų iš 
Norvegijos ...” Ir taip nieko 
neišsiaiškinus, nusileidžia 
uždanga.

Trečiojo veiksmo pradžioje 
jau rodoma, kad Ermengildą 
atvyksta žemėn ir, Zuzanai už
migus, Vida “palikusi Salo
mėją po plaukų džiovintuvu” 
atsipalaiduoja nuo jos ir abid
vi kaip dvasios kalbasi susisė- 
dusios sofoje.

Visi kiti veikėjai nusivylę, 
kad niekur nerado paslėptų 
tūkstančių, susiranda darbus 
ir kiekvienas pradeda užsi
dirbti sau duoną. Vida dirba 
kaip tropinių žuvyčių parda
vėja, “Diva Lacrimosa” — ke
pykloje, kur “sėdi ant aukš-
tos kėdutės, o pro ją rieda sal
dūs raguoliai. Zasa spusteli 
mažą mygtuką, ir ant raguolių 
čirkšteli cukraus klaneliai”. 
Niuniukas-Mantautas, Zazos 
sūnus, dirba prie statybų, atsi
kratęs visų svajonių apie kar
jerą futbolo aikštėje. Ir taip 
visi įsidarbina dėl kasdieni
nės duonos.

Jau visi buvo nustoję vilties, 
kur nors surasti iš banko iš
imtus pinigus, kai netyčia už 
Salomėjos skrybėlės pamuša
lo buvo rasta taupmenų kny
gutė, kurioje aiškiai buvo įra
šyta, kada Salomėja pinigus 
išėmė, bet jie “dingo lyg į van
denį”.

Vidai besišnekučiuojant su 
Ermengildą, ateina atbudusi 
Zuzana. Pamačiusi Salomėją 
po plaukų džiovintuvu, ją puo
la už tai, kad suskato gražin
tis: “Tiesog bjauru žiūrėti. Iš 
kur tokia koketė atsirado šei
moj? Išeinu į darbą, palieku 
Levicką, grįžtu iš darbo — ran
du Špoką. Vienas karvelėlis 
prie vienos ausies, kitas kar
velėlis prie kitos ausies: bur- 
ku-burku, ponia, burku-bur- 
ku ..Ji įpykusi nori mesti 
pagalvėlę į ją, bet paleidžia 
į priešingą pusę. Ją pagauna 
Vida ir atmeta jai atgal. Šioji 
labai nustemba, kad “pagalvė
lė sugrįžo” ir ko neapalpsta 
nuo išgąsčio, nes Vida ir Er- 
mangilda jai nematomos kaip 
dvasios.

Pagaliau Ermengildą iške
liauja į dangų tvarkyti miru
siųjų reikalų, o Vida “perei
na” į po džiovintuvu sėdin
čią Salomėją. Šioji lyg prabun
da ir pasakoja, “kad buvusi 
tokia tuščia, kaip riešuto ke
valas. Būsena tokia neveikli, 
kad net sunku apsakyti”. Sese
rys viena kitai priekaištauja, 
pavyduliaudamos grožio. Ant
roji Salomėja prisivilioja dak
tarą Levicką ir pajuokia Zu
zaną, kuri negalinti be vaistų 
gyventi: “Prieš koncertą rami
nančių, prieš miegą migdan
čių, nubudus džiuginančių, 
prisivalgius ploninančių. Gel-

(Nukelta į7-tą psl.)



ANGELIKA SUNGAILIENĖ kalba rašytojo JUOZO KRALIKAUSKO 
knygos “Ąžuolai piliakalnyje” sutiktuvėse 1984.XI.4 Nuotr. S. Dabkaus

Ir išeivi j a pajėgi kurti
Įspūdžiai iš Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo V. Vokietijoje

' ŽYDRA IR GELTONA
(Atkelta iš 6-to psl.) 

bėkit, daktare, — vitaminų, 
vitaminų!”

Ir taip šis dviejų sesučių dia
logas, viena kitą pašiepiant, 
viena kitai priekaištaujant, 
sugėdinant, pajuokiant eina 
per keletą puslapių. Nors po
sakiai šmaikštūs, taikliai me
tami oponentui įgelti, bet pro 
juos prasikiša tendencija lyg 
norėta pašiepti dar tebegyve
nančius pažįstamus.

Savotišku “slap-sticku” per
bėgo sceną įvedimas pianisto 
Josiko Rosenbaumo, mums vi
siems žinomos tautybės, ku
rio lietuvių kalba sukelia ne
labai skanų juoką ...

Visiems besirengiant vykti 
pramogauti atsiranda profe
sorius Balčiūnas, buvęs Vidos 
beveik sužadėtinis, nors jis 
dvigubai už Vidą vyresnis. Pra
dėtas žaliųjų vėžlių tyrinė
jimo darbas buvo suartinęs 
profesorių su jo studente. Da
bar, pamatę vienas ant kito 
kaklo užkabintą žaliąjį tera
pinę (žaliojo vėžlio ženklas), 
abudu labai greitai suartėja. 
Prof. Balčiūnas atvyko padė
koti Salomėjai Baltūsienei už 
didelį dosnumą steigiant Ota
vos universitete Ipolito Balt
ūsio fondą, už 20.000 auką Ka
nados universitetui su sąlyga, 
“kad pinigai būtų paskirti lie
tuvių kilmės asmeniui; kad tas 
asmuo mokėtų kalbėti lietuviš
kai; kad pažadėtų sukurti lie
tuvišką šeimą; kad būtų rimtas 
mokslininkas ar mokslininkė, 
siekiąs ar siekianti mokslo 
viršūnių ..

Universiteto vadovybė buvo 
nužiūrėjusi du kanidatus: jau
ną doktorantę Vidą Masionytę 
ir profesorių Balčiūną. Vida 
Masionytė žuvo lėktuvo nelai
mėje, ir profesorius Balčiū
nas, kuris niekada nebuvo j 
Vidą įsimylėjęs, sueina į ar
timą draugystę su Salomėja ir 
abu sutaria užbaigti Vidos 
pradėtą mokslinį darbą.

Tuo maždaug ir baigiasi iš
daiga “Antroji Salomėja pai
niavose”. Šiam scenos veika
lui gal geriau pritiktų kitokio 
žanro, negu išdaiga, priskyri
mas. Išdaiga-pokštas yra visai 
kito pobūdžio trumpas sugal
votas kitam asmeniui įskaudin
ti ar pradžiuginti įvykis. Čia 
niekas neįskaudinama, nebent 
tie, kurių adresu surikiuoja
mos, ne nuotaikai pagerinti, 
mintys. Pradžiuginami gal tik 
tie, kurie pajunta kieno nors 
pasišaipymą iš savo konkuren
to ar varžovo, ar aplamai ne
mėgstamo asmens ydų ar ne
sėkmių.

Veikalas buvo vaidintas 
Čikagoje Teatrų festivalio 
metu. Nežiūrint gabios reži
sierės (E. Kudabienės) išra
dingo pastatymo ir jos pačios 
vaidybinio talento bei patyri
mo, po beveik 3-jų valandų 
spektaklio, pavargo ir akto
riai ir žiūrovai. Nelabai įtiki
no dirbtinai sukombinuotų si
tuacijų suvedimas į sceną ir 
per tris veiksmus ėjęs “pa
imtų iš banko pinigų j ieškoji
mas”, kuris atsiskleidė su įve
dimu į veikalą paskiausiai pa
sirodžiusio personažo, kuriam 
laimingu sutapimu tie pinigai 
buvo paskirti. Viskas laimin
gai baigėsi, ir pinigus gavęs 

profesorius gyvenimo drauge 
pasirinko “Antrąją Salomėją”, 
kurion buvo įsikūnijusi Vida. 
Jos grįžimo į Žemę tikslas ir 
buvo būti kartu su savo “su
žadėtiniu”, kuris jos niekada 
nemylėjo.

Pagrindinė veikalo mintis 
— pinigai; norėjimas juos gau
ti, nors jie nepriklauso nei 
norintiesiems, nei jieškantie- 
siems; visomis išgalėmis sie
kimas garbės, neturint pini
gų, gražių drabužių, garbinto
jų, pataikaujančių kritikų, 
korespondentų. Pinigai suda
ro pagrindą per daug vertinan
tiems savo mokslus, talentus, 
įsivaizduojamą grožį, menkus 
gabumus. Veikalo mintis įdo
mi, jeigu jį būtų daugiau Že
mėje ir nebūtų maišomas dan
gus. Šį veikalą norėčiau pa
vadinti geriau komedija ar 
linksmu nutikimu ...

Birutė Pūkelevičiūtė, ŽYDRA 
IR GELTONA? blrVaidinimai.
Knyga dedikuota dideliam 
išeivijos menininkui Kaziui 
Veselkai. Pirmasis puslapis 
papuoštas jo veido įvairiose 
scenose nuotraukomis. Išlei
do “Darna” Čikagoje, 1984 m. 
Viršelis — dvi suglaustos kau
kės. Gelsvos drobės įrišimas. 
Puošmena namų bibliotekai.

Radijo konkursai
Reportažo konkursas

Tema: laisva apie lietuvišką 
įvykį, organizaciją, asmenį. 
Laikas: neribotas, netrumpes- 
nis kaip 15 minučių.
Premijos: pirmoji — 200 dol., 
antroji —100 dol.
Gali dalyvauti visi radijo dar
buotojai, bet kiekvienas tik su 
vienu reportažu.

Proginės programos 
konkursas

Tema: Lietuvos, lietuvių tau
tos ar lietuvio asmens istorinė 
ar kultūrinė proga.
Laikas: neribotas, bet netrum- 
pesnis kaip 25 minutės.
Proginė programa turi būti 
transliuota per radiją tarp 1984 
metų sausio 1 ir gruodžio 31. 
Gali dalyvauti visos JAV lietu
vių radijo programos, bet tik 

•su viena progine programa.
Premijos: pirmoji — 500 dol., 
antroji — 200 dol.
Premijų mecenatas — Lietu
vių fondas.
Premijų vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau.
Konkursui skirtas juostas ar
ba kasetes siųsti adresu: Juo
zas Stempužis, 4249 Lambert 
Rd., Cleveland, Ohio 44121, 
USA.
Gavimo data: 1985 m. sausio 
31 d.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
kultūros taryba

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

A. LEMBERGAS

Sovietinis požiūris į išei
viją yra labai nesudėtingas: 
kiek ji padeda įteisinti smur
tu įvestąjį režimą, tiek ji gera; 
kiek ji tam priešinasi, ją mėgi
nama suniekinti ir nurašyti.

Tačiau ne vien tik oficialūs 
sovietiniai sluoksniai moka 
išeivius niekinti. Ne nuo šian
dien yra plačiai paplitęs po
žiūris, kad “emigracija nieko 
neverta ir nieko neįstengia”. 
Ne paskutinėje vietoje išeivi
ją niekina kai kurie į masochiz- 
mą linkę tos pačios išeivijos 
sluoksniai, kuriems trūksta 
kūrybinių paskatų, kurių jie 
jieško saviniekoje.

Ir vis dėlto, kiek išeivija be
būtų peikiama ir niekinama, 
joje yra sveikų ir kūrybingų 
jėgų, kurių gyvasis tautos kū
nas niekada neatsisakė ir vi
suomet į jas dės tam tikrų vil
čių. Netgi ir visi priešų puo
limai čia tėra tiktai įrodymas, 
kad išeivija šį tą reiškia ir šį 
tą gali.

Tiesa, suvaržytos galimybės 
keliauti ir emigruoti nelei
džia palaikyti glaudesnių ry
šių tarp išeivių ir tautos ka
mieno tėvynėje, nepadeda išei
vijai geriau išsaugoti savo tau
tinį paveldą, tačiau ir esamo
mis totalaus izoliavimo sąlygo
mis lietuviškoji išeivija pa
saulyje dar reiškiasi pulsuo
jančia gyvybe. Ne Viskas iš
miršta. Iškyla naujos iniciaty
vos, gimsta, formuojasi naujos 
jėgos. Tai turime pabrėžti šiuo 
metu, prisimindami prieš 40 
metų įvykusį didįjį egzodą, kai 
apie 100.000 lietuvių, protes
tuodami prieš antrąją sovieti
nę okupaciją, pasitraukė į Va
karus ir atnaujino mūsų išei
vijos jėgas.

Gajumo liudininkas
Vienas neabejotinas tauti

nio gajumo ir gyvybės ženklas 
lietuviškoje išeivijoje 1981 m. 
V. Vokietijoje įsteigtas Lietu
vių kultūros institutas. Jis pra
sidėjo beveik “iš nieko”. Keli 
entuziastai, morališkai remia
mi Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės valdybos, užsimojo 
užpildyti seniai jaučiamą spra
gą — palaidai ir gaivalingai 
besireiškiančias kultūrines 
pajėgas sutelkti sistemingam 
darbui pagal nusistovėjusį 
mokslinės visuomeninės veik
los pavyzdį, būdingą kiekvie
nai institucinei įstaigai.

Normaliose sąlygose tokiais 
dalykais rūpinasi valstybė, 
bet mes jų neturim. Lietuviš
kąjį valstybingumą uzurpuoja 
svetimi pavergėjai ir jų talki
ninkai. Nepriklausomos Lietu
vos tęstinumui atstovaujančios 
jėgos turi tik teisinę simbo
linę galią, bet neturi jokių me
džiaginių išteklių, kad galė
tų konkrečiai paremti konst
ruktyvius sumanymus. Belieka 
privati iniciatyva, kurios lais
voje visuomenėje niekas ne
varžo. Trumpa Lietuvių kultū
ros instituto istorija rodo, kad 
tokia privati iniciatyva gali 
būti vaisinga. Nuo formalaus 
instituto įsteigimo praslinko 
vos treji metai, o štai jis jau 
surengė ketvirtą metinį suva
žiavimą, kuris įvyko Lampert- 
heime-Hiutenfelde 1984 m. 
spalio 20-21 d.d. Suvažiavimas 
vyko “Kurpfalzo” svetainės sa
lėje, nes šiemet nuo gaisro nu
kentėjusi Vasario 16 gimnazija 
tik iš dalies galėjo priglaus
ti instituto renginį.

Turimi lobiai
Suvažiavimą pradėjo insti

tuto vedėjas sociologijos ma
gistras Vincas Bartusevičius, 
kuris pasveikino susirinku
sius instituto narius ir svečius, 
tarp jų rašytoją Antaną Vaičiu
laitį iš Vašingtono. Gimnazi
jos gaisras, sakė Bartusevičius, 
parodė, kokios netikros mūsų 
sąlygos, tačiau instituto veik
lą iki šiol lydėjo laimė. Insti
tutui priklausą du kambariai 
su biblioteka ir archyvo užuo
mazga visiškai nenukentėjo.

Ne viską lėmė laimė. Daug 
kas priklausė nuo žmonių. 
Šveicarijoje gyvenantis diplo
matas ir istorikas dr. Alber
tas Gerutis padovanojo dalį 
savo knygų instituto bibliote
kai, kurios pradžią sudaro mi
rusio literatūros istoriko dr. 
Jono Griniaus palikimas. Daug 
darbo į bibliotekos tvarkymą 
ir jos įjungimą į Vokietijos 
mokslinių bibliotekų tinklą 
įdėjo jos vedėjas Hiedelbergo 
universiteto bibliotekininkas 
Artūras Hermanas. Daug pa

dėjo ypač archyvo reikaluo
se, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius istorikas Andrius 
Šmitas. Visuomenininkas Jo
nas Glemža parėmė institutą 
stambia auka, paaukodamas jo 
veiklai 4.000 markių. Bartu- 
sevičus pasveikino instituto 
narį dr. K. Čeginską, gavusį 
katalikų visuomenininko pre
miją, kurią jis paskyrė institu
tui ir gimnazijai.

Kultūriniai darbai
Pirmą kartą instituto suva

žiavimas vyko lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Pagrindinis 
dėmesys buvo kreipiamas kul
tūrinio palikimo klausimams. 
Buvo išklausyti septyni prane
šimai. Meno istorikas dr. Po
vilas Rėklaitis kalbėjo apie 
Mažosios Lietuvos veikėjo 
prof. Viliaus Gaigalaičio ar
chyvo likimą. Jis vaizdžiai pa
pasakojo, kaip tuo dalyku pra
dėjo domėtis, kokių rezulta
tų pasiekė įvairiai jieškoda- 
mas išblaškyto archyvo pėdsa
kų, pateikė daug įdomių žinių 
apie dabartinę šios žymios as
menybės archyvo būklę. Dr. 
Rėklaitis ragino laiku susirū
pinti gausėjančiais užsienio 
lietuvių kultūriniais paliki
mais, kad jie nežūtų ateičiai.

Panašiai kalbėjo ir baltie- 
čių centrinės bibliotekos sa
vininkas Otto Bongas. Savo 
pranešimą vokiečių kalba jis 
iliustravo gausiomis skaidrė
mis, parodęs ne vieną įdomią 
retenybę, surastą ir išgelbė- 
tą kartais patį paskutinį mo
mentą fantastiškiausiomis ap
linkybėmis. Šį kartą buvo pa
rodyti daugiau latvių ir estų 
radiniai, mažiau lietuvių, pra
nešėjas pažadėjo kitam suva
žiavimui parengti atskirą pra
nešimą apie savo rinkinio lie
tuviškąjį skyrių, kuriame taip 
pat gausu retenybių. Šiuo me
tu Bongo rinkiniai perkelia
mi į naujas patalpas Darmšta- 
to mieste, kuris yra netoli Lie
tuvių kultūros instituto. Su 
juo centrinė baltiečių biblio
teka ketina palaikyti glaudžius 
ryšius.

Instituto bibliotekos būklę 
nušvietė bibliotekininkas Ar
tūras Hermanas: ‘Joje jau yra 
per 4000 lietuviškų knygų, ku
rių katalogizavimas tęsiamas. 
Katalogo kortelės saugomos 
Heidelbergo universiteto ir 
Herderio instituto bibliote
kose.

Apie instituto archyvo užuo
mazgą papasakojo direktorius 
Andrius Šmitas. Čia jau sau
gomi kai kurių Bendruomenės 
apylinkių archyvai (Liubeko, 
Darmštato, Štutgarto), kai ku
rių mirusių asmenų palikimai, 
laikraščių iškarpos. Šiuo me
tu biblioteka ir archyvas tu
ri tik du kambarius. Dėl vie
tos stokos sunku plėstis. Ta
čiau turima vilčių, kad pasta
čius naują gimnazijos bendra
butį ir atstačius nuo gaisro 
nukentėjusią pilį, atsiras pa
kankamai vietos ne tik LKI
bibliotekai ir archyvui, bet 
bus galima steigti ir muziejų.

Kruopštų, šaltiniais parem
tą pranešimą apie Lietuvos
liuteronų istoriją pokario me
tais skaitė Artūras Hermanas. 
Buvo nušviestas iki šiol Va
karuose mažai žinomas 1955 m. 
Sinodas, kuriame pasireiškė 
to laiko sunkių sąlygų veikia
mi Lietuvos liuteronų vidaus 
sunkumai, įtampos, skilimo pa
vojai. Orus ir dalykiškas pra
nešėjo požiūris ypač išryškė
joje išvadoje, kad suradus dau
giau naujų ir patikimų šalti

Iš čikagiškio “Antro kaimo” humoristinės vaidybos “Operacinėje”. Iš 
kairės: EUGENIJUS BUTĖNAS, JUOZAS KAPAČINSKAS; kojos — 
ARVYDO VAITKAUS, kuris Jau seniai yra pasveikęs Ntr. J. Tamulaičio

nių šiandieninis tos istorijos 
vaizdas galėtų pasikeisti.

Pranešimai vokiečių kalba
Hamburgo universiteto sla

vistikos doktorantė ponia Jo- 
la Schabenbeck-Ebers kalbėjo 
apie savo rengiamą diserta
ciją, kurios tema — Lietuva 
kaip metafora Adomo Mickevi
čiaus, Česlovo Milašiaus ir 
Tado Konvickio kūryboje”. 
Pranešėja papasakojo, kaip 
jai kilo mintis pasirinkti to
kią temą ir kaip ji ketina ją 
nagrinėti.

Pats originaliausias buvo 
pastoriaus Gerd Littiko Kauf- 
mano pranešimas, kuris turė
jo atsakyti labai intriguojan
tį klausimą: ar dar yra prūsų? 
Pasirodo, kad yra. Yra ratelis 
žmonių, kurie mėgina atgaivin
ti senųjų prūsų kalbą, rengia 
žodynus, gramatikas, mėgina 
prūsiškai rašyti poeziją, lei
džia knygas ir brošiūras. Pra
nešėjas jų visą glėbį padova
nojo institutui, papasakojo 
apie prūsų bičiulių ratelio 
“Tolkemita” veiklą. Įdomu, 
kad Rytprūsių vokiečiai jų 
veiklai yra gana šalti. Tuo 
tarpu svajonė atgaivinti se
nuosius prūsus, jų kalbą ir 
valstybingumą, kaip ir sieki
mas sukurti ketvirtąją Balti
jos valstybę šalia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, atrodo la
bai nereali, bet ir mūsų tauti
nis atgimimas Simano Stanevi
čiaus laikais daug kam atrodė 
panaši svajonė.

Baigiamieji renginiai
Šeštadienio vakarą Vasario 

16 gimnazijos mokiniai, vado
vaujami mokytojo Arvydo Pal- 
tino, suvažiavimo dalyviams ir 
tėvams atliko muzikinę progra
mą su choro ir solo dainomis, 
instrumentine muzika ir tran
kiu orkestru.

Sekmadienį, spalio 21, įvyko 
visuotinis Lietuvių kultūros 
instituto susirinkimas, kuris 
išklausė veiklos pranešimų ir 
perrinko valdybę. Ją sudaro: 
vedėjas magistras Vincas Bar
tusevičius, pavaduotojas gam
tos mokslų daktaras Vilius Le
nartas, sekretorius filosofijos 
daktaras Kajetonas Čeginskas, 
revizorius Petras Odinis.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Rimkus, LIETUVIŲ 

SUKILIMAS VILNIUJE 1941 ME
TAIS. Iš asmeniškų prisiminimų 
ir išgyvenimų. Viršelis ir iliust
racijos — E. Matuko. Išleido “Ni
da Press” (2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT, England). 1984 
m., 95 psl. Kaina — 3 sv., kietais 
viršeliais — 1 sv. daugiau.

Į LAISVŲ, politikos žurnalas, 
91 nr., 1984 m. rugsėjis. Leidėjas 
— Lietuvių fronto bičiuliai, re
daktorius — Vacys Rociūnas, ad
ministratorius — Jonas Prakapas 
(14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 
93305, USA). Metinė prenumerata 
Š. Amerikoje ir Australijoje — 
$7.00, kitur —$5.00.

Jurgis Gliaudą, BALTOS VĖLIA
VOS. Romanas. “Nidos” knygų klu
bo leidinys 106 nr. Londonas 1984 
m., 275 psl. Kaina — 6 sv., kietais 
viršeliais 7 sv. Adresas: “Nida” 
Press, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, W112PT, England.
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□ 1.1 r HI KlilIUL VEIKLOJE
Pomirtinė dail. Petro Bugailiš- 

kio tapybos darbų paroda spalio 
15-20 d.d. buvo surengta Derbio 
mieste, Britanijoje. Velionis dar 
gimnazijoje pasižymėjo paišyba. 
Vėliau lankė Taikomosios dailės 
institutą Kaune, studijavo archi
tektūrą Kauno universitete. Gy
vendamas Britanijoje, priklausė 
vietinėms dailininkų draugijoms. 
Atostogų metu lankėsi Š. Ameri
koje, sėkmingas savo darbų paro
das surengė lietuviams Čikagoje, 
Toronte ir Hamiltone. Paskuti
nioji paroda dabar įvyko Derbyje.

Sol. Antanas Keblys, gyvenan
tis Kanados Montrealyje, garsi- 
nėn juostelėn įdainavo 13 klasi
kinių ir laisvos kompozicijos dai
nų. Tarptautinius klasikus papil
do jo pasirinkti lietuviai kompozi
toriai — M. Petrauskas, Ą. Stan
kevičius, A. Raudonikis, T. Maka- 
činas, Br. Budriūnas, G. Gudaus
kienė. Akompanavo pianistas Ted 
Lazarus, įrašą ir kasečių paga
minimą tvarkė Aleksandras Stan
kevičius. Kasetės kaina — $10. 
Išleido “Vilnius Records” kaip 
privatų dainų rinkinį. Adresas: 
Vilnius Records, 2127 rue Guy, 
Montreal, Que., Canada H3H 
2L9. Užsisakantieji paštu prašo
mi pridėti $1.75 persiuntimo iš
laidoms.

Debiutinis jaunosios pianistės 
Angelės Karaliūtės koncertas rug
sėjo 16 d. įvyko Klivlando muzi
kos instituto paviljone. Jį suren
gė “Meno bičiulių” grupė, garsi
nanti jaunuosius lietuvių talentus. 
Į savo pirmąjį rečitalį A. Kara
liūtė buvo įtraukusi J. S. Bacho, 
L. Beethoveno, F. Mendelssohno, 
F. Chopino kūrinius. A. Karaliū
tės talentas buvo pastebėtas la
bai anksti, kai ji pianinu pradėjo 
skambinti penkerių metukų am
žiaus. Prie jos talento puoselėji
mo prisidėjo lietuviai pianistai 
Klivlande — Birutė Smetonienė ir 
Antanas Smetona. Būdama tryli
kos metų amžiaus, laimėjo II vie
tą Ohio muzikos mokytojų drau
gijos surengtose jaunųjų pianis
tų varžybose, penkiolikos metų 
amžiaus gavo stipendiją vasaros 
studijoms Interlocheno muzikos 
akademijoje. 1978 m. A. Kara
liūtė su savo seneliais iš Klivian- 
do išvyko į Virgin Islands salas. 
Jaunoji pianistė dar neturi nė 20 
metų amžiaus. Ji taipgi groja flei
ta, yra pažangi studentė, linkusi 
į elektroninių skaitytuvų mokslus.

Čikagos “Margutis” spalio 7 d. 
didžiojoje Jaunimo centro salė
je surengė dviejų solistų koncer
tą — veterano baritono Algirdo 
Brazio ir dainavimą vis dar stu
dijuojančio soprano Marytės Bi- 
zinkauskaitės. Beveik tą pačią dai
nų ir operų arijų programą jiedu 
jau buvo atlikę birželio 17 d. Šv. 
Kazimiero parapijos Los Angeles 
mieste surengtoje tradicinėje 
Lietuvių dienoje. Pirmoji dalis, 
skirta lietuvių kompozitorių dai
noms, ir ten, ir Čikagoje buvo už
baigta tų kompozitorių duetais. 
Antrojoje dalyje skambėjo operų 
arijos. A. Brazis šiai daliai buvo 
pasirinkęs arijas ir R. Wagnerio 
“Tannhaeuserio” ir A. Ponchiellio 
“Lietuvių”, M. Bizinkauskaitė — 
iš K. V. Banaičio “Jūratės ir Kas
tyčio”, J. Žilevičiaus “Raseinių 
Magdės”, G. Puccini “Bohemos”, 
J. Strausso operetės “Šikšnospar
nis”. Koncertą abu solistai užbai
gė F. Leharo operates “Linksmo
ji našlė” arijomis “Maksiman aš 
einu”, “Vilija”, duetu “Rausvos 
lūpos, poros sukas”. Akompana
vo pianistas Arūnas Kaminskas.

Metinis Šv. Kazimiero parapi
jos pobūvis Los Angeles mieste 
spalio 21 d. pirmą kartą buvo su
rengtas su naujuoju klebonu kun. 
dr. Algirdu Olšausku, pakeitu
siu pensijon pasitraukusį ilgame
tį kleboną prel. Joną Kučingį. 
Pastarasis yra visų parapijos ren
ginių pradininkas, ypač tradici
nėmis tapusių Lietuvių dienų. Jam 
tada daugelį metų talkindavo vika
ras kun. dr. A. Olšauskas, neseniai 
perėmęs klebono naštą. Metiniam 
renginiui jo vadovybėje buvo pa
kviesta jaunoji sol. Angelė Kiau- 
šaitė, sopranas iš Harrisono, N. J., 
lig šiol negirdėta kaliforniečiams. 
Koncertinę programos dalį ji pra
dėjo A. Kačanausko, S. Černie
nės, E. Kiškio, J. Stankūno, J. 
Vaitkevičiaus ir J. Žilevičiaus 
dainomis. Antroje dalyje origina
lo kalbomis atliko prancūzų F. 
Poulenco, L. Delibo, amerikie
čių C. Porterio kompozicijas, ari
ją iš G. Gershwino operetės “Por
gy and Bess”, ištrauką iš čekų 
klasiko A. Dvoržako “Rusalkos”. 
Akompanavo žymioji vietinė pia
nistė Raimonda Apeikytė.

Žymaus medžio drožėjo Ipo
lito Užkurnio skulptūrų paroda 
vilniečiams kažkodėl buvo sureng
ta ateizmo muziejumi paversto
je Šv. Kazimiero šventovėje. Pa
rodai jis sukūrė keliasdešimt skulp
tūrų istorine, mitologine, darbo 
tema. Daug jų yra skirta lietuvių 
literatūros kūrėjams, autoriaus 
pamėgtiems knygų herojams.

Astuonių jaunų dailininkų pa
roda įvyko Vilniuje, “Dailės” sa
lone. Parodoje dalyvavo — V. II- 
čiūnas, A. Dzikaras, L. Natale- 
vičius, N. Saukienė, E. Varku- 
levičius, V. Jevdokimovas, A. 
Pakalka ir Č. Jachimavičius. Vil
niaus dailės institutą jie yra bai
gę prieš trejus ar ketverius me
tus. Darbų tema buvo įvairi, bet 
daugiausia vyravo peizažai, por
tretai, natiurmortai.

Latvių dail. Imanto Vecuozuo-
10 beveik šimto tapybos darbų 
parodą surengė Kauno paveikslų 
galerija. Jai buvo sutelkti pasta
rojo dešimtmečio kūriniai — temi
niai paveikslai, portretai, natiur
mortai. I. Vecuozuolas yra Latvi
jos dailės akademijos docentas, 
viduriniosios kartos dailininkas, 
realistinių tradicijų puoselėtojas, 
vaisingai dirbantis ir knygų iliust
ravimo srityje.

Mėgėjiškų filmų peržiūros festi
valį surengė Tūlos kino saviveik
lininkai. Konkursinėje vaidybinių 
filmų programoje dalyvavo vilnie
tis Artūras Barysas. Studentams 
ir jaunimui buvo parodyti Tulon 
nusivežti jo filmai — “Intelktua-
11 popietė”, “Akivaizdu, bet ne
įtikėtina”, “Apie tuos du iš ten". 
Juos kuriant, A. Barysui talkino 
kiti du kino mėgėjai — A. Proč- 
kys ir J. Jurgutis. Vilniečių vai
dybinių filmų programa įvertinta 
pagrindiniu festivalio prizu ir pir
mo laipsnio diplomu.

Dvi dienas trukusios svarsty- 
bos “Kalbos norma ir funkciniai 
stiliai” baigėsi Vilniuje spalio 4 d. 
Be lietuvių, jose dalyvavo kalbi
ninkai iš Maskvos, Leningrado, 
Kijevo, Rygos, kitų Sovietų Sąjun
gos vietovių ir Čekoslovakijos. 
Esą dabar ne tik vietiniai, bet ir 
užsienio kalbotyros specialistai 
didelį dęmesį skiria literatūrinės 
kalbos teorijai, stilistikai, kalbos 
kultūrai, tyrinėja kalbos stilių įvai
rovę, jų bendrus ir skiriamuosius 
bruožus, bendrinės literatūrinės 
kalbos pasikeitimus atskiruose sti
liuose — beletristikoje, publicisti
koje, kasdieninėje šnekoje. Šia 
kryptimi žengia ir lietuvių kal
botyros specialistai. Dideli nuo
pelnai tenka Karolio universiteto 
kalbininkams Prahoje, kur yra ne
mažai lietuvių kalbos tyrinėto
jų. Vilniaus ir Karolio universi
tetai atlieka mokslinius tyrimus 
bendromis temomis.

“Muzikos ruduo-84” tryliktą 
kartą spalio 25-29 d.d. buvo su
rengtas Lietuvos kompozitorių 
sąjungos. Jis pradėtas prie M. K. 
Čiurlionio paminklo Druskinin
kuose įvadinėmis kalbomis bei 
šio kompozitoriaus muzika. Tra
dicinio “Kultūros barų” žurnalo 
prizo susilaukė prof. Julius Ju
zeliūnas už simfoniją “Lygumų 
giesmės”. Laureato pečius pa
puošė ąžuolo lapų vainikas. Visi 
dalyviai tada susirinko prie M. K. 
Čiurlionio namelio, kur buvo at
liekami ne tik jo, bet ir J. Kar- 
navičiaus, J. Gruodžio, B. Dva
riono, S. Vainiūno kūriniai, pri
simenant šiemetines jų gimimo 
sukaktis. Lietuviškos muzikos 
koncertai įvyko “Dainavos” ir 
“Vilniaus” sanatorijose. Trys 
koncertinės grupės, kurias su
darė kompozitoriai, atlikėjai ir 
muzikologai, aplankė Šilalės, 
Kelmės, Molėtų, Ukmergės, Prie
nų, Kaišiadorių rajonus. Pirmą 
kartą festivalin buvo įjungta ir 
estradinė muzika. Vieną koncer
tinę grupę sudarė jos autoriai ir 
atlikėjai. Vilniaus meno darbuo
tojų rūmų Baltojoje salėje bu-, 
vo surengti naujų muzikos kū
rinių koncertai. Ilgokame są
raše minimi: V. Ganelino kon
certas “Grojimas keturiems”, J. 
Bašinsko “Sonata” violončelei 
solo, A. Šenderovo S. Vainiūno 
atminimui skirtas “Fortepijoni
nis trio nr. 2”, E. Balsio pjesės 
smuikui, V. Montvilos “Aušros 
sonata” fortepijonui, kamerinė 
J. Juozapaičio kantata “Už at
minimų tvoros”, O. Balakausko 
“Dada — concerto” keturiems 
vokalistams, vienuolikai instru
mentų su fonograma, M. Marti
naičio “Muzikinė auka” obojui, 
arfai ir vokaliniam ansambliui, 
žurnalo “Kultūros barai” prizą 
laimėjusi J. Juzeliūno simfonija 
“Lygumų giesmės”. 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

M O K A UŽ:
90 dienų termin. indėlius.......1O’/4%
180-185 d. termln. ind.............  103/4%
term. Indėlius 1 metų............. 111/4%
term. Indėlius 2 metų............. 113/4%
term. Indėlius 3 metų............. 12 % i
pensijų s-tą............................ 10 %
spec. taup. s-tą...................... 9 %
taupomąją s-tą...................... 8’/4%
depozltų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo   ................ 12 %
mortgičius nuo............... 11 -131/a%

Š. Amerikos lietuvių skautininkų-kių suvažiavimo dalyviai Dievo Motinos 
šventovėje Klivlande pamaldų metu 1984 m. spalio 7 d. Ntr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
* 2239 Bloor Street West.

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

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

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 Į NAMUS 
---------------------- o—-----------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Slaučiulienei

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
lų Ontario provincijos dvikal- 
biškumą, pilną finansinę para
mą katalikų mokykloms, daug 
kainavusį ir naudos nedavusį 
“Suncor” naftos bendrovės 
ketvirtadalio akcijų įsigiji
mą 1981 m.

Premjero W. Davis pasitrau
kimas gali sudaryti problemą 
Ontario konservatorių parti
jai. Gallupo instituto rugsėjo 
24-29 d.d. pravesti viešosios 
nuomonės tyrimai liudija, kad 
tada už premjero W. Davis 
vadovaujamus konservatorius 
buvo pasiruošę balsuoti net 
56,2% apsisprendusių Ontario 
gyventojų, už liberalus — 
24,2%, už NDP socialistus — 
18,9%. Premjeras W. Davis bu
vo pasiekęs aukščiausią rėmė
jų nuošimtį savo ilgo valdymo 
laikotarpyje. 1981 m. įvyku
siuose provincinio parlamento 
rinkimuose konservatoriai ga
vo 44% balsų, liberalai — 34%, 
socialistai — 21%. Abi opozici
nės partijos buvo pasiekusios 
rekordinį populiarumo kriti
mą, ypač liberalai, nuo 34% 
nukritę iki 24,2%. Kyla klausi
mas, ar dabar nesumažės kon
servatorių populiarumas, kai 
visi žino, kad W. Davis jau ne
dalyvaus rinkimuose? Į jį turė
tų atsakyti š. m. gruodžio 13 d. 
įvyksiantys papildomi rinki
mai penkiose apylinkėse tuš
čioms vietoms parlamente už
pildyti.

Kanados ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatorių vy
riausybės populiarumo didėji
mą atskleidžia viešosios nuo
monės tyrimo duomenys spalio

29-30 d.d. Rugsėjo 4 d. įvyku
siuose parlamento rinkimuose 
konservatoriai triuškinančios 
pergalės susilaukė, gaudami 
51% balsų. Pralaimėjimas li
beralus tada ištiko su 28% bal
sų, socialistus — su 19%. Spa
lio pabaigoje atliktuose tyri
muose konservatorius rėmė 
net 65% apklaustų kanadie
čių, liberalus — tik 18%, NDP 
socialistus 16%.

Karalienės Elzbietos vizitas 
Naujajame Brunsvike baigėsi 
dideliu nemalonumu premje
rui R. Hatfieldui, šią provin
ciją valdančiam nuo 1970 m. 
Rugsėjo 25 d. RCMP pareigū
nai tikrino lagaminus, pakrau
namus į karalienės kelionei 
skirtą lėktuvą Frederictono 
orauostyje, jieškodami bombų 
ir ginklų. Jie tada netikėtai 
rado unciją marijuanos prem
jero ,R. Hatfieldo išorinėje la
gamino kišenėje. R. Hatfieldas 
teisinosi, kad jis apie tuos svai
ginančius rūkalus nieko neži
nojo, kad jie nėra jo. Marijua
nos turėjimas ir vartojimas yra 
draudžiamas Kanadoje. Oficia
laus RCMP kaltinimo jis susi
laukė spalio 26 d., kai gandai 
apie šį radinį jau buvo pasie
kę spaudą. Premjero R. Hat
fieldo dabar laukia teismas 
balandžio 26 d. RCMP policija 
jau yra paėmusi jo pirštų nuo
spaudas. Spaudoje pasigirdo 
bylai pritariančių balsų. Pa
sak jų, jeigu dėl narkotikų lai
komos marijuanos yra teisiami 
paaugliai ir kiti jauni žmonės, 
išimtis neturi būti daroma ir 
ilgamečiam provincijos prem
jerui.

Korėja pasiruošusi olimpiadai

Ateitininkų žinios
Studentų žiemos kursai. Studen

tų ateitininkų centro valdyba orga
nizuoja žiemos kursus Neringoje 
nuo gruodžio 26 iki 1985 m. sausio 
1 d. Programoje: paskaitos, slidi
nėjimas ir Naujų Metų sutikimas. 
Kviečiamas rimtas lietuviškas jau
nimas. Mokestis už savaitę tik 75 
dol., slidinėjimo išlaidos atskirai. 
Dėl platesnių informacijų skam
binti Algirdui Lukoševičiui tel. 
718 - 849-6083 arba Ramintai Pem- 
kutei tel. 312-426-2120.

Skautų veikla
• Skautininkų-kių sueiga — 

lapkričio 21 d., 7.30 v.v., pas sesę
Liudą, 17 High Park Ave.

• Pasitarimas XXII-sios Romu
vos stovyklos reikalais — lapkri
čio 26 d., 7.30 v.v., skautų būkle. 
Kviečiami visi ir visos, kurie pla
nuoja ateinančią vasarą stovyklau
ti Romuvoje.

• Romuvos valdybos posėdis 
— lapkričio 27 d., 7 v.v., skautų 
būkle. Visi valdybos nariai-rės 
kviečiami būtinai dalyvauti.

• Lapkričio 12 d. Kanados rajo
no vadeivos v.s. V. Skrinsko su
šauktame posėdyje “Rambyno” 
tuntininku vieneriems metams 
sutiko būti s. Feliksas Mockus 
(tel. 489-7735). Pavaduotojai: ps. 
Arūnas Kalinauskas ir sk.v. v.sl. 
dr. Ramūnas Saplys, ižd. s. V. Sen- 
džikas, reikalų vedėjas s. J. Dam- 
baras. Visi kit vadovai lieka tie 
patys.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
lapkričio 25 d., po 11 Mišių, ma
žojoje Anapilio salėje. Sueigai 
vadovaus s. E. Kazakevičius. Č. S.

SPORTAS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame gy gg » ja M m ja 
TORONTQ lietuvių PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE --------- ----------------------------

MOKA:
101/4% už 90 dienų term. indė). 
103/«% už 6 mėn. term, indėlius 
111/4% už 1 m. term, indėlius 
113/<% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
81/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................12 %
2 metų .................... 123/4%
3 metų .................... 131/a%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičial.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

rūpestis.

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

K. BARONAS
Nežinau, ar Kanados ir JAV te

levizija rodė Seoulo olimpinio 
stadiono atidarymą ir jame įvyku
sias lengvosios atletikos rungty
nes. Vokiečiai šioms iškilmėms 
sportinėje programoje paskyrė 
daug laiko, parodydami žiūrovais 
užpildytą stadioną, jame atlieka
mą folklorinę programą ir V. Vo
kietijai atstovaujančius trijų spor
tininkų laimėtas lengvojoje atle
tikoje pirmas vietas.

Pietų Korėjos valstybės prezi
dento ir olimpinio komiteto pirm. 
Samarancho iškilmingai atidary
tas stadionas priklauso prie gra
žiausių pasaulio sportinių įren
gimų. Ten telpa per 100.000 žiūro
vų (ir visi gali sėdėti po stogu!). 
Stadionas sudaro (stebint televi
zijoje) teatro vaizdą, padalintą 
į du aukštus. Patekti j stadioną 
galima per 52 įėjimus ir per 15 min. 
žiūrovai gali jin sueiti arba iš
eiti.

Atrodo, kad Š. Korėjos jau da
bar mestas šūkis (greičiausiai su 
sovietų pritarimu) boikotuoti 1988 
m. olimp.x.ius žaidimus, rado la
bai mažą atgarsį, nes į stadiono 
atidarymą atvykę tarptautinio 
olimpinio komiteto nariai savo 
posėdyje ne tik pasidžiaugė pui
kiai atliktu P. Korėjos darbu, bet 
ir be jokio apgailestavimo priėmė 
Š. Korėjos iššūkį, visiškai igno-

asmenų delegaciją. Ir kiniečiai bu
vo Korėjos sostinėje “žvaigždės”,
visur filmuojami, visur dienraš
čių korespondentų klausinėjami, 
aprašant jų dalyvavimą pirmuose 
puslapiuose.

Iš rytinio bloko į Korėją atvyko 
tik trys atstovai — rumunas, Rytų
vokietis ir vengras.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 1;

Jis mums duoda”

GenyLougheed
Funeral Home ,

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

IŠKILŪS SPORTININKAI
Leonas Rautinšas, buvęs Kana

dos rinktinės krepšininkas, po 
kelių perkilnojimų pagaliau pra
dėjo žaisti Atlantos “Hawks” ko
mandoje. Iš Filadelfijos 76 koman
dos buvo perkeltas pas “Indiana 
Pacers” ir po to į Atlantą. Būda
mas Filadelfijoje, jis vienerių 
metų laikotarpyje yra žaidęs 28 
rungtynėse ir iškovojo vidutiniš
kai po 1,7 taško per rungtynes.

Jonas Karpis, iškilus Toronto 
mokyklų ir Vyčio krepšininkas, 
žaidęs Sirakūzų universiteto ko
mandoje, persikėlė į Bostoną. 
Pakeitus komandą, jam teks vie
nerius metus laukti be rungtynia
vimo. Ateityje ketina žaisti Eu
ropos komandose Italijoje, Ispa
nijoje ar Prancūzijoje.

Natalija Leiputė, iškili Austra
lijos lietuvių teisininkė, praėju
sią vasarą dalyvavo garsiojo 
Wimbledono teniso pirmenybėse. 
Šalia V. Gerulaičio, tai antrasis 
lietuvių teniso atstovas, pasie
kęs šias varžybas. Individualinė
se varžybose N. Leiputė pralai
mėjo antrame paruošiamojo tur
nyro rate. Mišraus dvejeto var
žybose taip pat pralaimėjo ant
rame rate, tačiau pagrindinėse 
varžybose.

Ch. Aleksinas (Aleksiejūnas) 
pasirašė sutartį su “Golden State” 
krepšinio komanda. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreation League 

krepšinio pirmenybėse lapkričio 
8 d. Martingrove gimnazijos pa
talpose “Aušros” vyrų komanda 
pralaimėjo “Library” komandai 
81:70 (37:39). “Aušros” komandoje 
žaidė: K. Bartusevičus 2, R. Kak
nevičius 29, R. Kurczyk 6, E. Nor
kus 2, S. Arlauskas 6, A. Baziliaus- 
kas 5, M. Herman 20, J. Connor.

Antroji “Aušros” vyrų komanda 
pradėjo žaisti “York” lygos B kla
sėje. Lapkričio 14 d. York Humber 
gimnazijos patalpose laimėjo 74:70 
(38:32) prieš “Goodyear” komandą.

“Aušros” vyrų krepšinio koman
dos žaidėjui S. Žuliui padaryta 
kelio operacija. Jis šiuo metu 
sveiksta namuose, V. Gataveckas 
po infekcijos kelyje žada greitai 
grįžti į komandą. A. Nakrošius po 
operacijos kurį laiką negalės žais
ti. “Aušros” komanda ir vadovai 
linki visiems greitai pasveikti. K. Š.

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
pita! Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A.E.LePAGE, n. Tnlllllllllllllllllllllllll IDa,va T-Dallnda.BA-

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431 
769-9424

PARKSIDE =s„
335 Roncesvalles Avė., _ . _ —«««—A
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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.)

į Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS
Telefonai 533-8451,533-8452

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, i i 
I nuomininkų turto, verslo

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

jfl||Qf*lto Simpson’s, 176 Yonge St., ij ./'IIIOICUC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus . I

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)

* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaninių
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt Savininkas FRANK PĖTITT

ruodami galimą Sov. Sąjungos 1988 
m. olmpinių žaidimų boikotą.

Priežastis — Kinija, kuri vis 
stipriau veržiasi į sportinę are
ną. Tai naujas sportinio pasaulio 
galiūnas, galįs ne tik atsverti vi
sų Rytų bloko sportinę garbę, bet 
ir sudaryti stiprią konkurenciją 
JAV-bėms.

Greičiausiai Kinijai bus paves
tos 2000 metais olimpinės žaidy
nės, nes, jų atstovų tvirtinimu, 1992 
m. jiems yra dar per ankstyvi, o 
1996 m. jau paskirti Graikijai, pa
žymint 100-tąją sukaktį nuo pir
mos modernios olimpiados, su
rengtos Atėnuose 1896 m.

Trūko Seoule sovietinių atsto
vų. Įvairių aiškinimų girdėti Va
karų pasaulyje. Samaranchas, vie
šėdamas Maskvoje, atviro atsaky
mo iš sovietų negavo. Girdi, dar 
daug laiko, pamatysime, kaip im
perialistinės valstybės elgsis 
Seoule ir t.t. Tačiau, kaip minė
jau, tarptautinis olimpinis komi
tetas dabar visiškai “nesijaudi
na”, nes Samaranchas iš Maskvos 
skrido į Seoulą ir vėliau į Pekin- 
gQ

Taigi olimpinis gyvenimas su- . 
rado naują stiprią ašį. Ja yra Ki
nija, kuri į Seoulą atsiuntė net 12

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

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.

A A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame į? 
šiluminiais (thermal) langais '] 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- j 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal- J 
vos, pagamintus pagal užsa- U 

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

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

T

J

r



® SKAITYTOJAI PASISAKO
“GIMTOJO KRAŠTO” 

JULIUI SAKALAUSKUI
GERBIAMASIS,

Nesitikėjau, kad sovietų oku
puoto mūsų gimtojo krašto žurna
listai yra taip žemai nusmukę; 
griebiasi klastojimo ir šmeižto 
atremti kitų nuomohei. Taip Jūs 
padarėte su ištraukomis iš mano 
straipsnio “Gimtosios kalbos iš
laikymas išeivijoje (“TŽ” 1984 m. 
5 nr.). Pas mus minėti žurnalisti
nės etikos pažeidimai yra bau
džiami stambokom piniginėm 
bausmėm. Argi Sovietijoje nesi
laikoma spaudos etikos?

Antra vertus, ar tik nebūsite 
padaręs sau “meškos patarnavi
mą”? Mano draugai tikrai apsi
džiaugs mano “antitarybine dva
sia”. Mano “antitautiškumu” var
gu ar patikės perskaitę visą 
straipsnį be Jūsų “interpretaci
jų”. Atsiprašau . . . visai pamir
šau, kad Lietuvos pavergėjai ne
leidžia visiems piliečiams skai
tyti laisvų kraštų spaudos. Ta pri
vilegija teduodama mažai saujelei 
“aparačikų”... Tai tau laisvė ir ly
gybė tarybiniame “rojuje”! Mano 
draugų ir pažįstamų tokiais gru
biais šmeižtais neapmulkinsite. 
O kas dar neskaitė staipsnio lais
vajame pasaulyje, gal susigundys 
susipažinti su mano mintimis, 
kaip galima būtų kuo ilgiau ir ge
riau išlaikyti lietuvių kalbą iš
eivijoje.

Baigdama norėčiau pastebėti, 
kad Jūsų straipsnis įrodo, jog mū
sų darbas yra rakštis “didžiosios 
tėvynės” valdovams.

Su pagarba -
Isolda L Poželaitė-Davis,

Pietų Australija

MIELI TAUTIEČIAI!
Dėkoju už iki šiol siuntinėtą 

man taip turiningą ir labai įdomų 
laikraštį “Tėviškės žiburiai”. Ži
nau, kad ne dėl Jūsų kaltės gaunu 
jį labai pavėluotai, bet visvien 
randu jame įdomių dalykų, kurių 
kituose leidiniuose nėra. Todėl 
ir vėl siunčiu $19 prenumeratos 
mokesčio ir $5 kuklią pensininko 
aukelę laikraščiui palaikyti.

Jonas Ramoška,
Čikaga

APGAILĖTINI REIŠKINIAI
Vienas tokių reiškinių — šeš

tadienines mokyklas lankančių 
lietuvių mokinių skaičiaus mažė
jimas. Kitas reiškinys — jauno
sios kartos nesidomėjimas lietu
viška spauda net lietuviškai kal
bančiose šeimose. Tuos dalykus 
galėtų pagerinti KLB apylinkių 
valdybos, jeigu pačios pąjądėt.ų. 
Kai kur jos yra visai apsnūdusios

B. Pūkelevičiūtė “Draugo” 1984. 
X.13 savo rašinyje “Profesorius ir 
studentė” pareiškė: “Pėstininkai 
nesididžiuoja savo vėliava”. Tai 
netiesa, įžeidžianti šios ginklų

rūšies karius. Lietuvos karo mo
kyklos viršininkas ir krašto ap
saugos min. gen. Musteikis aiškin
davo, kad nedidelis kautynių plo
tas gali būti nuniokotas artileri
jos ugnies ir lėktuvų bombų, bet 
kol tame plote yra išlikęs bent 
vienas gyvas pėstininkas, jis yra 
to ploto šeimininkas. Todėl pės
tininkai buvo laikomi pagrindi
ne ginklo rūšimi. Jie savo vėlia
va labai didžiuodavosi. Minėto
ji B. P. pastaba man, kaip buvu
siam DLK Gedimino pulko vėlia
vos dalinio vadui, o vėliau vėlia
vininkui, yra skaudi, nes netei
singa. Jurgis Gediminėnas

LIETUVIAI MENO GALERIJOJE
Vartydamas “Art Gallery of 

Ontario” metinį 1983-84 metų veik
los apyskaitą, randi ne tik visus 
direktorius, fundatorius, naujus 
galerijos įsigytus meno kūrinius, 
bet ir pilną tarnautojų sąrašą. Jei 
direktorių ir fundatorių sąrašuo
se vyrauja anglosaksų ir žydų tur
tuolių pavardės, tai didelę dalį 
tarnautojų sudaro įvairių kitų 
tautybių žmonės. Mums gali būti 
įdomu, kad 265 asmenų sąraše yra 
aštuonios lietuvių pavardės, arba 
3% visų tarnautojų, kai tuo tarpu 
Toronte lietuviai nesudaro nė 1% 
miesto gyventojų. Daugumas lietu
vių dirba galerijos apsaugos ir pa
rodų paruošimo skyriuose. Jonas 
Ruseckas įrašytas kaip vyriausias 
paruošėjas (Chief Preparator) še
šiolikos asmenų skyriuje. Rima 
Zubaitė, vienintelė moteris aš- 
tuonių lietuvių grupėje, eina vy
riausio kuratoriaus asistentės 
(Assistant to the Chief Curator) 
pareigas. Ji yra baigusi meno is
toriją Toronto universitete ir, 
prieš pereidama į Ontario meno 
galeriją, penkerius metus dirbo 
prie to paties universiteto veiku
sioje “The Multicultural History 
Society of Ontario”. Tarp kitko, 
vyriausias galerijos kuratorius 
dr. Roald Nasgaard yra danas, abc

PAŠTAS IR AUSTRALIJA
Normaliai oro paštu gaunu “TŽ” 

antradieniais (pirmadieniais jūsų 
laiku), tad kelionėje būna šešias 
dienas — trumpiau, negu “Mūsų 
pastogė” iš Sydney, kuri kartais 
užtrunka apie d v i savaites su 
kaupu.

Atrodo, laisvame pasaulyje paš
tai yra tam, kad juose dirbantie
ji galėtų streikuoti ar vėluotis ...

Adelaidėje turime vieną valan
dą kas šeštadienį nuo 9 v.r. lietu
vių kalba per SEBI radijo stotį, 
kurią remia Australijos “Special 
.Broadcasting gervįęęJįO mes yįsi 
dirbame nemokamai Australijos 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės v-bos pakviesti.

Leonas Gerulaitis, 
Adelaidės lietuvių radijo 

programos vedėjas

Nuotr. St. Dabkaus
Toronto “Volungės” choras, atlikęs meninę programą vyskupo P. A. BALTAKIO sutiktuvėse “Royal York” vieš
butyje 1984 m. spalio 21 d. Choro dirigentė — muzikė D. VISKONTIENĖ

Didieji renginiai nuostolingi
KLB Toronto apylinkės veiklos apžvalga metiniame 

tarybos susirinkime
Metinis KLB Toronto apylinkės 

tarybos susirinkimas įvyko 1984 
m. lapkričio 13 d. Toronto Lietu
vių namų Gedimino pilies menė
je. Dalyvavo 17 užsiregistravu
sių tarybos narių, 14 organiza
cijų atstovų ir 5 svečiai. Pirmi
ninkavo valdybos pirm. dr. E. Bir- 
giolas, sekretoriavo L. Girinis- 
Norvaiša.

Valdybos pareigūnai ir komisi
jų pirmininkai painformavo apie 
atliktus darbus. 1983-84 m. val
dybą sudarė: pirm. dr. E. Birgio- 
las, vicepirm. kun. J. Staškus, sekr. 
L. Girinis-Norvaiša, ižd. R. Bud
nikas, “Vilniaus” karalaitės ir 
paviljono renginių vadovė R. Pace- 
vičienė, informacijų vadovas K. 
Raudys ir narys V. Kulnys.

Pirm. dr. E. Birgiolas metinės 
veiklos apžvalgoje aiškino, kad 
naujoji valdyba pradėjo darbą 
su nedideliais finansiniais iš
tekliais. Jai talkino įvairių sri
čių komisijos, kurios palengvi
no vykdyti valdybos veiklos pla
nus. Vienas svarbiausių rengi
nių buvo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas 1984 m. vasario 
17-19 d.d. Talkinant krašto val
dybai, buvo suruoštas kitataučių 
priėmimo vakaras su menine pro
grama Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Toronto miesto rotušėje bu
vo iškelta mūsų tautinė vėliava, 
dalyvaujant gausiam tautiečių 
būriui ir žymiems miesto parei
gūnams. Sekmadienį lietuvių pa
rapijų šventovėse vyko iškilmin
gos pamaldos. Vasario 16 minėji
mas buvo užbaigtas Anapilio sa
lėje akademine ir menine pro
grama. Pagrindinį minėjimą Ana

pilio salėje paruošė speciali ko
misija, vadovaujama K. Manglico. 
Minėjimas buvo rodomas CBC te
levizijos vakarinėse žiniose.

Valdybos pirmininkas bendra
darbiavo su krašto pirm. A. Pace- 
vičium, palaikydami ryšius su 
parlamento atstovais ir kitais val
džios pareigūnais. Apylinkės 
pirmininkas atstovavo Lietuvių 
Bendruomenei ne tik mūsų orga
nizacijų renginiuose, bet ir'daly
vavo estų bei latvių minėjimuose.

Valdybos iniciatyva suruoštas 
E. Jankutės 90 metų sukakties ir 
VLIKo 40 metų veiklos minėji
mai, kuriems rengti buvo sudary
ti specialūs komitetai. Valdyba 
turėjo 11 posėdžių, kuriuose da
lyvavo ir komisijų pirmininkai. 
Valdyba patvirtino apylinkės ta
rybos ir valdybos rinkimų taisyk
lių projektą, kurios reikalingos 
užtikrinti pradėtų darbų tęsti
numui.

Ižd. R. Budnikas pateikė aiš
kiai paruoštą kasos pajamų ir iš
laidų apyskaitą nuo 1983.XI.1 iki 
1984.X.31. Apmokėjus buvusios 
valdybos paliktas skolas, ižde li
ko $1.427.00. Pajamų gauta $48.566.- 
17, išlaidų buvo $46.857.40. Šiuo 
metu ižde yra $3.735.94. Solidaru
mo mokesčių surinkta $2.849.00. 
“Vilniaus” karalaitės, Vasario 
16 ir “Vilniaus” paviljono rengi
niai buvo nuostolingi.

Apie “Vilniaus” karalaitės ir 
Karavano paviljono renginius 
pranešimą padarė vadovė R. Pa- 
cevičienė. Jai talkino sudarytos 
jaunimo komisijos. Abu renginiai 
buvo sėkmingi, nes komisijos tal
kino be atlyginimo, aukodamos

savo laisvalaikį bendruomenės 
reikalams. Ypač daug darbo pa
reikalavo “Vilniaus” paviljonas. 
Minėti renginiai buvo nuostolin
gi. Reikia pakeitimų išlaidoms 
sumažinti.

Lėšų telkimo komisijos pirm. 
V. Bačėnas nusiskundė, kad so
lidarumo įnašams rinkti negali 
gauti talkininkų. Nežiūrint di
delių pastangų, rezultatai nėra 
patenkinami, nes daugelis Bend
ruomenės narių nejaučia parei
gos atiduoti savo duoklę lietu
viškiems reikalams. Šiuo metu 
vyksta rinkliavos sekmadieniais 
parapijų patalpose ir Lietuvių 
namuose.

Kultūros komisijos pirm. D. Gar- 
baliauskienė pranešė, kad buvo 
sudarytas Toronte įvyksiančių 
1984 m. renginių sąrašas ir pa
skelbtas “T. Žiburiuose”. J i s ne
apima visų renginių, nes kai 
kurios organizacijos nebendra
darbiauja su komisija. Jos prane
šimą per diskusijas papildė in
formacijų centro vadovas A. Vai
čiūnas, paaiškindamas, kad Lietu
vių namuose yra šio centro spe
cialus telefonas 532-3312, kuriuo 
dažnai pasinaudoja svetimtaučiai 
ir lietuviai.

Apie informaciją lietuvių spau
doje kalbėjo J. Varanavičius, ku
ris metų laikotarpyje yra paskel
bęs apie apylinkės veiklą 20 įvai
rių korespondencijų lietuvių laik
raščiuose. Kitataučių spaudos 
korespondentas Kj Raudys palai
ko ryšius su televizijų ir anglų 
laikraščių darbuotojais.

Revizijos komisijos pirm. B. 
Saplys perskaitė patikrinimo ak
tą, kuris patvirtino ižd. R. Bud
niko paruoštą apyskaitą ir veda
mos knygvedybos teisingumą, 
konstatuodamas, kad atskaito
mybė yra vedama labai rūpestin
gai ir įrašai turi pateisinamus
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TORONTO^
Vilniaus diena

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos ir Toronto Lietuvių na
mų kultūrinės komisijos ini
ciatyva lapkričio 18 d. Toron
to Lietuvių namų salėje buvo 
surengta Vilniui skirta popie
tė, kurioje dalyvavo apie 300 
asmenų.

Programą pradėjo jos prane
šėja “Vilniaus” karalaitė Dai
na Kalendraitė, pakviesdama 
Vilniuje gyvenusį ev. kunigą P. 
Dilį invokacijai. L. Pocienei 
padeklamavus Maironio “Vil
nius prieš aušrą”, vilniečių Ka
nadoje sąjungos pirm. Stp. Va- 
ranka išryškino renginio pras
mę, pabrėždamas reikalą nuo
lat rūpintis Vilniaus klausimu, 
kad keičiantis politinei būklei 
Europoje lietuviai nebūtų už
klupti nepasiruošę.

Pagrindinę kalbą apie Vil
niaus reikšmę pasakė Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos pirm. 
A. Misiūnas iš Detroito. Jo kal
ba pasižymėjo trumpumu (13 
min.), aiškumu, sklandumu ir 
aktualumu.

Maironio mokyklos mokiniai 
— J. Batraks, A. Karkaitė ir A. 
Paulionytė paskaitė Šatrijos 
Raganos “Vilniaus įkūrimo” iš
traukas. K. Bradūno poeziją 
skaitė V. Bijūnaitė, L. Daily- 
daitė, L. Mockutė. Maironio 
“Vilnių” skaitė D. Baršauskai- 
tė ir R. Čupfinskas. Juos visus 
paruošė mokyklos vedėja G. Pau- 
lionienė.

Po trumpos pertraukos archi
tektė Rita Kvedarienė, prieš 7 
metus atvykusi Kanadon, kalbė
jo apie Vilniaus architektūrą ir 
jo praeitį, savo paskaitą iliust
ruodama skaidrėmis. Klausyto
jus su kalbėtoja supažindino E. 
Pamataitis, LN kultūrinės komi
sijos narys.

Rengėjų vardu padėkos žodį 
tarė LN kultūrinės komisijos 
pirm. V. Kulnys. B.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerė S. Fish 1984 m. 
lapkričio 15 d. pranešė etninės 
spaudos atstovams naują kul
tūrinės paramos programą. 
Daugiakultūrėms organizaci
joms, kurios yra registruotos 
valdžios įstaigose, šiems me
tams (biudžetiniai metai bai
giasi 1985.IH.31) skiriama 
$650.000, o sekantiems metams 
po $1.300.000. Etninės grupės 
gali prašyti paramos sociali
nėms, ekonominiams ir kultū
riniams reikalams numatyto
se programose. Į šį pranešimą 
turėtų atkreipti dėmesį ir lie
tuvių organizacijos, reikalin
gos paramos kultūriniams rei
kalams. Ministerijos adresas: 
Ministry ,of Citizenship and 
Culture, 77 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M7A 2R9. Telefonai in
formacijai įvairiose vietovė
se: Toronto (416) 965-6597, 
Thunder Bay (807) 475-1355, 
Ottawa (613) 566-3728, Sud
bury (705) 675-4383, Hamilton 
(416) 521-7229, St. Catharines 
(416) 688-6472, London (519) 
438-2947, Windsor (519) 256- 
4919. V. M.

Ontario kultūros ir piliety
bės ministerija įsteigė žyme
nis pagerbti savanoriams, ne
mokamai dirbusiems šiose sri
tyse: meno, bibliotekų, infor
macijos, kultūros, naujųjų 
ateivių pagalbos, indėnų. Kiek
viena organizacija kasmet turi 
teisę pasiūlyti iki 6 kandida
tų. Įvertins speciali komisi
ja. Bus trys žymenų grupės — 
5, 10 ir 15 metų savanoriškos 
tarnybos. Žymenys bus įteikia
mi specialioje iškilmėje metų 
pradžioje. Pasiūlymų blankai 
gaunami šiuo adresu: Volun
teer Awards Programs, Minis
try of Citizenship and Cul
ture, 5th Floor, 77 Bloor St. 
W„ Toronto, Ont. M7A 2R9. Tel. 
(416) 965-7505.

Tai Meniškai gėles paruošia
< Mike Praljak< 532-3911

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 (Pn.* u.tuvių n.mu»
Užsakant vestuvėms visas gėles, jaunosios puokštė duodama nemokamai 

rSSMšP*

’iwgSss MSMSiy
Vestuvės • Pokyliai • Gimtadieniai

• Laidotuvės

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
i * atlieku pagrindinius namų remontus—prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

"ALI THE 
CHOICE

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD.: (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis, 

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei 

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

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines 

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

nepakeliantis laidotuyių 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

i IU I N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, i.
į Toronto, Ontario M6P1A5

dokumentus.
Po pranešimų vyko diskusijos, 

kuriose buvo paliesti nuostolin
gi renginiai, informacija kitatau
čių spaudoje. Padaryta įvairių 
sugestijų bei pasiūlymų, kurie 
palikti valdybai spręsti.

Valdyba pateikė tarybos na- 
" riams patvirtinti Toronto apy

linkės tarybos ir valdybos rinki
mų taisykles. Su jomis supažin
dino projekto autorius J. Varana
vičius. Pagal šias taisykles tary
bą sudaro Bendruomenės narių iš
rinkti dvejiem metam 25 atsto
vai, apylinkėje veikiančių orga
nizacijų pirmininkai, apylinkės 
valdybos ir revizijos komisijos 
nariai. Tarybos atstovų rinkimą 
vykdo sudaryta komisija pagal 
KLB krašto tarybos priimtą rin
kimų taisyklių tvarką. Valdybą 
sudaro tarybos išrinkti 7 nariai, 
kurie keičiasi kiekvienais me
tais rotacine tvarka. Valdybai 
talkina specifiniams tikslams 
sudarytos komisijos. Dėl šių tai
syklių vyko labai gyvos diskusi
jos ir, padarius keletą pakeitimų, 
buvo tarybos narių patvirtintos.

Dr. E. Birgiolurlr R. Pacevičie- 
nei pareiškus, kad dėl pareigų 
šeimoje ir kitų organizacinių įsi
pareigojimų pasitraukia iš valdy
bos, prie jų prisidėjo ir kun. J. 
Staškus, kad įvyktų valdybos rin
kimai pagal naują rinkimų tvarką. 
Buvo pasiūlyti trys kandidatai.' 
Neatsiradus daugiau, į valdybą 
išrinkti aklamacijos tvarka: kun. 
J. Staškus, M. Abromaitis ir A. 
Vaičiūnas. Naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai: A. 
Vaičiūnas — pirmininkas, kun. J. 
Staškus — I vicepirm., L. Girinis- 
Norvaiša — II vicepirm., R. Budni
kas — iždininkas, V. Kulnys — sek
retorius, K. Raudys ir M. Abromai
tis — nariai. J. Varčius

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS ‘

fe/. S33-353!
nuo 11 v.r. iki 7 v.v3

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

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

RtlOCADON

188 Eglinton Avė. 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 (4.16)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 i įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TADI7QUI7P INSURANCE &
L71A Jlu 0 JL1 Fj Ja 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

INSURANCE * Namų — Gyvybės ..
* Automobilių 

__ * Komerciniai !,
, 533-1121 Walter Dauginis 822r8480

Insurance Agency Ltd. , <
1613 Bloor Street West • Toronto • < Ontario
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Anapilio žinios

— Sėkmingai praėjo dvasinio 
susikaupimo diena, kuriai vado
vavo kun. G. Kijauskas, SJ. Daly
vavo 64 asmenys.

— Kun. K. Kaknevičius lapkričio 
25 d. vadovaus adventiniam Sud- 
burio ir Sault Ste. Marie lietuvių 
susikaupimui.

— Pakrikštytas Willard ir Ra
mintos (Jankaitytės) Kalinu sū
nus Patricijus-Andrius.

— Lapkričio 21 — laidotuvės a. a. 
Onos Vaišnoraitės, 75 m. amžiaus, 
lietuvių kapinėse.

Lapkričio 17 d. susituokė Gin
tautas Kamaitis su Loreta Lenaus- 
kaite.

— Rengiasi tuoktis: Aušra Veri- 
kaitytė su Kevin M. Murphy; Diana 
Bubulytė su Claus O. Wiese.

— Kun. dr. J. Gutausko paskaita 
“Žmogus įvairių pažiūrų kryžke
lėje” — lapkričio 25, sekmadienį; 
po 11 v.r. Mišių, Anapilio salė
je. Autobusas grįš 1 v.p.p.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lyje — gruodžio 31 d. nuo 7 v.v. iki 
2 v.r.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo $2,000 — p. Aselskis; $500 — V. 
Gražulis; $200 — M. Andrulavi- 
čienė; $100 — E. Ažubalienė, L. 
Daunienė, P. Vyšniauskas; $60 — 
J. Br. Maziliauskas; $50 — E. Če
pienė, A. Kirvaitis; $40 — A. Do- 
bienė; $25 — V. K. Stankai, M. F. 
Yokubynienė. Parapijos skoloms 
mokėti aukojo: $1,000 — T. V. Gra
žuliai; $125 — Vyt. Balsys; $100 -r- 
V. K. Stankai, A. S. Sakai, J. M. 
Šefleriai, J. Žakevičius.

— Mišios lapkričio 25, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Vincų Skaržins- 
ką, 11 v.r. — už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir a.a. Lionę Bielaus- 
kaitę, 12 v.r. — už a.a. Vadakojį.

— Pradėtas parapijiečių lanky- 
mas-kalėdojimas, iš anksto susi
tarus su šeimomis.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos lapkričio 25, sek

madienį, 9.45 v.r. Tai mirusių pri
siminimo sekmadienis. Bus pa
maldos ir lietuvių kapinėse.

— Moterų dr-jos susirinkimas 
— gruodžio 2 d., po pamaldų, pas 
I. Pūkienę, 112 Pine Crest Rd. 
Tel. 762-9635.

— Moterų draugija įsteigė savi
šalpos būrelį. Jis rūpinsis pa
dėti asmenims namuose, kuriems 
reikia trumpalaikės pagalbos. 
Kreiptis pas E. Šturmienę. Tel. 
769-3099.

— Lapkričio 25 ir gruodžio 2 d.d. 
bus renkamas solidarumo įnašas 
Bendruomenei — $5. Rinks M. 
Dambarienė.

— Kun. P. Dilys gruodžio 2 d. 
laikys pamaldas lietuviams evan
gelikams su šv. Vakariene Mont- 
realyje. Toronte pamaldas angliš
kai laikys kun. J. Calitis.

— Lapkričio 17 d. lietuvių ka
pinėse palaidota Ona Konstancija 
(gim. Neimanaitė) Yčienė, 97 m. 
amžiaus. Mirė lapkričio 12 d. 
North Bay, Ont., kur gyveno pas 
dukterį Oną Beresnevičienę. Pa
liko 5 vaikus, 11 vaikaičių, 9 pro
vaikaičius. Jos sūnus yra dr. Jo
nas Yčas.

Lietuvių namų žinios
-r- LN valdybos posėdyje lap

kričio 15 d. paskirta $1000 auka 
Toronto lietuvių filatelistų drau
gijos balandžio 14 ir 15 d.d. įvy
kusios parodos išlaidoms pa
dengti.

— LN valdyba, padariusi mažų 
pakeitimų, patvirtino visuome
ninės veiklos komiteto sąmatą 
1984 m. Kūčių ir Naujų metų su
tikimui. Kainos Kūčioms: $12.50, 
pensininkams $11, jaunuoliams 
12-18 m. $10, vaikams 5-12 m. $6, 
vaikams iki 6 m. nemokamai. Nau
jiems metams: $22.50, jaunimui 
iki 25 m. $12.50.

— Statybos komitetas yra pa
ruošęs planus atnaujinti prieki
niam įėjimui, langams bei du
rims.

— Iš LN bibliotekos atrinktų ir 
suaukotų knygų Vasario 16 gimna
zijai pasiųsta 13 dėžių po 5 kg. 
LN bibliotekai V. Kazlauskas pa
aukojo vertingų knygų.

— LN lankėsi ir svečių knygoje 
pasirašė: R. Maldūnas iš Čikagos, 
S. Gelgaudienė iš Klivlando, D. 
Gutauskienė iš Hamiltono, J. Ba- 
taitis iš Sudburio, A. E. Misiūnas 
iš Detroito, A. ir p. Česnuliai iš 
Paris, Ont., E. Bulotienė iš Det
roito, V. Jančiukas iš Winnipeg©, 
G. Grigutytė ir T. Ramanauskaitė 
iš Punsko.

Užjausdami Povilą Štuopį 
ir šeimą, jo broliui Lietuvoje 
mirus, aukojame “Tėviškės ži
buriams” $25.

Irena ir Vincas Ignaičiai

Telefonu iš Čikagos gauta ži
nia, kad lapkričio 17 d. nuo 
staigaus širdies priepuolio ' 
mirė Lietuvių operos solistas 
Bernardas Prapuolenis, 45 m. 
amžiaus. Laidojamas lapkričio 
21 d. Velionis turėjo atlikti 
koncertinę programą Lietuvių 
operos baliuje lapkričio 17 d. 
ir ten buvo ištiktas širdies prie
puolio.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv.Rašto seminaras, kuriam 

vadovaus kun. prof. A. Rubšys ir 
sės. Onutė Mikailaitė, bus lapkri
čio 23-25 d.d. Parodų salėje. Se
minaro pradžia — penktadienį 7.30 
v.v?„šeštadienį —10 v.r.

— Lapkričio 17 d. palaidota a.a. 
Joana Varkavičienė, 69 m. am
žiaus.

— Pakrikštytas Danielius-Myko- 
las, Virginijos ir Albino Puzerių 
sūnus.

— Rekolekcijos vyrams, kurias 
ves kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
bus King City gruodžio 7-9 d.d. 
Registruotis parapijos raštinėje 
arba pas A. Bumbulį 769-6038.

— “Krikščionybė ir meilė” — se
kanti religinio seminaro paskaita, 
kurią skaitys kun. dr. F. Jucevi
čius gruodžio 4, antradienį, Pa
rodų salėje, 7.30 v.v.

— Prieškalėdinis susikaupimas, 
kurį ves kun. J. Bacevičius, OFM, 
bus gruodžio 13-16 d.d.

— Religinio meno parodą rengia 
mūsų parapijos Trečiojo ordino 
kongregacija lapkričio 25 d. Pa
rodų salėje. Paroda bus atidary
ta po 8.30 v. Mišių iki 7 v.v.

— Naujų Metų sutikimą rengia 
parapijos tarybos visuomeninė, 
jaunų šeimų ir jaunimo sekcijos 
Prisikėlimo salėse gruodžio 31 d.

— Parapijai aukojo: D. Zulonie- 
nė $200, Ang. Kairienė $150; po 
$100 — P. Vyšniauskas, E. Spudas, 
dr. A. V. Lukai, E. Senkuvienė, 
E. G. Kuchalskiai, R. H. Simana
vičiai, G. P. Stauskai, L. G. Matu
kai, A. V. Buragai, dr. A. B. Spu- 
dai, Alf. Gačionis; $80 — T. A. Ži
liai; $75 — J. Kuisis; po $50 — M. 
Žeimys, A. Pyragis, Šukių šeima, 
J. M. Vaseriai, I. Ehlers, A. P. Poš
kai, A. B. Jonušai, P. V. Šaltmirai, 
J. E. Bušinskai; Vėlinių novenai — 
P. V. Dalindos $50; religinei šal
pai — P. Skabiausias $100, dr. J. 
M. Uleckai $100, A. A. Arštikai- 
čiai $20; misijoms po $100 — K. 
Daunys, J. Strazdas, S. Vasiliaus
kienė; po $50 — J. B. Danaičiai, 
P. Skrupskas.

— Mišios lapkričio 25, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Mariją'Va
liulienę, 9.30 v.r. — už a.a. Juozą 
ir Antaniną Šalčius, 10.15 v.r. — 
už Vėlinių novenai pavestas sie
las, už a.a. Vytautą Vingelį, 11.30 
v.r. — už mirusius ir žuvusius sa- 
vanorius-kūrėjus, 7 v.v. — už a.a. 
Eleną Bieliauskaitę.

Jau priimami sveikinimai 
kalėdiniam “Tėviškės žibu
rių” numeriui, kuris išeis gruo
džio 18 d. Bus dviejų rūšių svei
kinimai — bendrasis ir paski
rų asmenų bei organizacijų ar 
institucijų. Įsirašant į bend
rąjį sveikinimą, skiriama pi
niginė auka “Tėviškės žibu
riams”. Už paskirus sveikini
mus mokama pagal dydį. Svei
kinimai priimai iki gruodžio 
7 d. Tad prašome mielus skai
tytojus nedelsti, kad spaustu
vė galėtų laiku viską paruošti.

“Tėviškės žiburių” metinė 
prenumerata nuo 1985 m. sau
sio 1 d. — $20, rėmėjų — $25. Iki 
sausio 1 d. galioja senoji pre
numerata — $19. Mokantiems 
prenumeratą už 1985 metus iki 
sausio 1 d. galioja senasis ta
rifas.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo “Tė
viškės žiburiams”: $25 — Ja
nina ir Juozas Šarūnai, Petras 
Ščepavičius, Toronto, Ont.; $20 
— Liucija Skripkutė, Hamilton, 
Ont., Jonas ir Kunigunda Der- 
vaičiai, St. Catharines, Ont.; 
$15 — Agutė ir Edis Heikiai, 
Stayner, Ont., Zina ir Kostas 
Beržanskiai, Oakville, Ont; 
$10 — Gertrūda ir Vladas Jo- 
cai, Florida, J. Juodikaitienė, 
Lina ir Liudas Einikiai, E. Vin- 
dašienė, Delhi, Ont., Ona ir 
Kazimieras Girniai, Ingersoll, 
Ont.

Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo metinės buvo pa
minėtos lapkričio 16 d. Latvių 
kultūros namuose specialiu 
priėmimu įvairių tautybių sve
čių. Lietuvai atstovavo gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas su 
Ponia, Kanados lietuviams — 
KLB pirm. adv. A. Pacevičius. 
Jiedu tarė sveikinimo žodį. 
Kalbas pasakė bene 10 asme
nų, atstovaujančių įvairiom1 
institucijom. Meninę dalį at
liko jaunimo vienetas.

Kanados radijo ir televizijos 
komisija ruošia naujas taisyk
les tautinių grupių progra
moms. Suinteresuotos organi
zacijos bei asmenys prašomi 
pateikti savo pasiūlymus iki 
1984 m. gruodžio 31 d. šiuo ad
resu: Secretary General,
CRTC, Ottawa, Ont. KIA 0N2. 
Vieša apklausa prasidės 1985 
m. sausio 15 d.

:s.t» lįlji LIETUVOS KARIUOMENĖS
vįflU/ ATKŪRIMO ŠVENTĖS

minėjimas - koncertas
lapkričio 25, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Paskaitą skaitys prof. R. Vaštokas. Koncerto programą atliks muziko U. 
Kook vadovaujamas 30 asmenų orkestras “Estonia ” ir sol. A. Simanavičius.
Girdėsime lietuviškų kariškų ir liaudies dainų pynę, komponuotą muz. A. Pralgaus.
Po minėjimo - kavutė. Išlaidoms padengti prašoma įėjimo auka - $3 asmeniui. 
Organizacijos kviečiamos minėjime dalyvauti su savo vėliavomis. KLB Toronto apylinkės valdybos 
pakviesta, šį minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia - vi. Pūtvio šaulių kuopa

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimo dieną lapkričio 
25, sekmadienį, kūrėjai-sava- 
noriai pamaldose su vėliava 
dalyvaus Prisikėlimo švento
vėje, kur tą dieną 11.30 v.r. už 
mirusius mūsų skyriaus narius 
kūrėjus-savanorius yra užpra
šytos šv. Mišios.

Skyriaus valdyba

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas su džiaugsmu praneša, 
kad Lietuvių namų moterų dai
nos vienetas sutiko dalyvau
ti gruodžio 1 d. rengiamame 
pobūvyje. Laukiame visų atsi
lankant! Valdyba

Toronto lietuvių ledo ritulio 
komanda rengia “video” šokius 
gruodžio 15 d. apatinėje Toron
to Lietuvių namų salėje. Bus 
loterija su įėjimo bilietais, ne
mokamas bufetas, veiks baras. 
Bilietai — pas R. Drešerį (231- 
2661) ir prie įėjimo. Kaina — 
$4.

Tradicinis Kūčių vakaras 
Anapilio salėje — gruodžio 
24 d., 8 v.v. Bus tradiciniai val
giai, Kalėdų senelis, kalėdinės 
giesmės, meninė dalis. Rengia 
Lietuvos kankinių par. mote
rys. Šeimininkė — J. Bubu- 
lienė.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $500 KLB Montrealio apy
linkės valdyba ir $50 Alf. Eršti- 
kaitis iš Stoney Creek, Ont.

Ontario pilietybės ir kultūros 
ministerija šiemet paskyrė 
$2.6 milijono bendruomeni- 
mas provincijos muziejams iš
laikyti. Tokių muziejų yra 214, 
jų tarpe 5 etniniai. Paramą ga
vo šie etniniai muziejai: ukrai
niečių muziejus Toronte — 
$5,535, vokiečių muziejus Ki- 
čeneryje (Joseph Schneider 
Haus) — $29,866, North Buxton 
muziejus (Raleigh Township 
Centennial Museum) — $1,223, 
Kanados ukrainiečių muziejus 
Toronto (rytų skyrius) — $5,- 
223, Doon Pioneer Village Wa
terloo vietovėje — $33,550.

Nuoširdžiausiai sveikiname 
mtūsty mielus tėve kites 

*■

Eleną ir Praną Dronseikas, 
švenčiančius 50 meetzy vedybinio 

gyvenimo sukaktį.
Linkime dar daug gražių, džiaugsmingų
gyvenimo metų —

Dienraščiui “The Globe and 
Mail” J. Meiklejohn pasiuntė 
laišką, protestuojantį prieš 
evangelisto Billy Graham pa
reiškimą apie religijos laisvę 
Sov. Sąjungoje. Tas laiškas bu
vo redakcijos tiek sutrumpin
tas, kad neteko pagrindinės 
prasmės. Liko išbraukta laiš
ko dalis, primenanti faktus, 
pateikiamus “LKB kronikos”, 
ir pastaba: “Savo pareiškimu, 
kad yra religijos laisvė Sov. 
Sąjungoje, Billy Graham pa
niekina nesuskaitomus tūks
tančius asmenų, kurie kentė
jo arba mirė už savo tikėjimą, 
ir nelaimi pasitikėjimo sau.”

Kanados daugiakultūrio ir 
tarpkultūrio švietimo konfe
rencija įvyko š.m. lapkričio 7- 
10 d.d. Toronto universitete. 
Dalyvavo apie 750 asmenų iš 
visos Kanados. Skaityta daug 
paskaitų, turėta 100 seminarų 
įvairiom temom. Konferenci
jos atidaryme pagrindinę kal- 

. bą pasakė naujasis Kanados 
daugiakultūrių reikalų minis- 
teris J. Murta. Iš lietuvių šioje 
sesijoje dalyvavo V. Matulaitis 
ir kun. Pr. Gaida. Konferenci
ją (antrą iš eilės, pirmoji įvyko 
Winnipege prieš 3 metus) su
rengė Kanados daugiakultūrio 
ir tarpkultūrio švietimo tary
ba. Registracijos mokestis — 
$135.

Sūnūs ir marti

Po nuotrauka “TŽ” 44 nr., 9 
psl., pažymėtina, kad KLB gar
bės teismo pirmininku yra J. 
Adomaitis. Pastarasis prane
ša, kad dabar pirmininku yra 
adv. Romas Išganaitis, o J. Ado
maitis— nariu.

Straipsnis “Pirmoji jaunuo
lių stovykla Neringoje” “TŽ” 
45 nr. parašytas Indrės Čup- 
linskaitės. Jos pavardė iškrito 
spaustuvėje per neapsižiūrė
jimą, kurį atitaisome šia ži
nute.

Spaudos ir radijo agentūra 
“Canadian Scene” paskelbė 
straipsnio konkursą ateiviams. 
Tema — kuris nors kanadiško 
gyvenimo aspektas ateivio aki
mis. Konkurse gali dalyvauti 
gimę užsieniuose, išskyrus D. 
Britaniją ir Prancūziją. Taip 
pat gali dalyvauti čiagimiai 
indėnai bei eskimai, bet nega
li dalyvauti apmokami žurna
listai ir anglų bei prancūzų 
kalbų mokytojai. Straipsnis 
turi būti anglų arba prancūzų 
kalba, neilgesnis kaip 1000 
žodžių, parašytas mašinėle dvi
gubais tarpais. Terminas — 
1985 m. kovo 1 d. Adresas: The 
Editor, Canadian Scene, Suite 
305, 2 College St., Toronto, Ont. 
M5G 1K3. Premijos: $500, $250 
ir 8 premijos po $100. Norin
tieji smulkesnių informacijų 
tesikreipia nurodytu adresu.

Akademinio sambūrio Vinco 
Krėvės premija už 1983-84 m. iš
leistą knygą lapkričio 6 d. posė
dyje, paskirta Kaziui Bradūnui, 
už poezijos rinkinį “Prierašai”. 
Vertintojų komisiją sudarė: J. 
Adomaitis, J. Kibirkštis, dr. I. 
Maziliauskienė, dr. H. Nagys ir 
A. Staškevičus. Komisija premi- 
juotiną veikalą rinkosi iš dešim
ties knygų. Dr. H. Nagys dėl ligos 
posėdyje nedalyvavo, bet savo 
nuomonę atsiuntė raštu. Premija 
— $1000, kuri yra gauta iš Kana
dos lietuvių fondo, bus įteikta 
laureatui lapkričio 24 d. B. S.

“Baltijos” stovyklavietei tvarkyti 
sudarytas naujas komitetas: pirm. 
Dainius Lukoševičius, sekr. Ginta
ras Nagys, ižd. Asta Staškevičienė, 
adm. Linas Staškevičius; talkinin
kai specialiems projektams — Ri
mas Piečaitis, Romas Otto ir Gytis 
Vazalinskas. Naujasis komitetas 
jau pradėjo svarstyti būsimo pa
rapijos susirinkimo darbotvarkę.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS . AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

ffl/ĮM MONTREALIO LIETUVIŲ 
Iam KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ...................... 11.25%
Terminuotus indėlius:

1 metų ...................... 10.75%
180-364 d................ 10:50%
120-179 d................ 10.25%
30-119 d................ 9.75%

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 8.25%
su drauda .................. 8 %

Čekių sąskaitos: .............. 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

PADĖKA
Nuoširdžiausia mano padėka vi

soms ponioms ir panelėms suruo- 
šusioms ir dalyvavusioms mano 
mergvakaryje.

Nepaprastai puikios ir naudin
gos dovanos bus didelis įnašas į 
mūsų namus. Ypatinga padėka B. 
Bedarfienei ir I. Drešerienei, 
kurios įdėjo tiek daug darbo ir 
laiko į visko paruošimą. Taip pat 
dėkoju G. Trinkienei, E. Kudabie
nei ir F. Buczko, vyriausiai pa
mergei, už labai gražius žodžius 
ir linkėjimus, kurie visada liks 
mano atmintyje. Nuoširdus ačiū L. 
Kuliavienei už taip puikų vakaro 
pravedimą.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
Diana Bubulytė

A. a. Povilui Kairiui atmin
ti bei pagerbti vietoje gėlių 
laidotuvėms L. T. Lorencai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30.

A. a. Marijonai Misevičienei 
pagerbti vietoje gėlių laido
tuvėms Alfonsas ir Aldona 
Erštikaičiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $15.

Užjausdama a. a. Petro Kove- 
lio artimuosius, Antanina Paš- 
kevičienė-Budžinauskienė iš 
Waterburio, Conn., atsiuntė 
“Tėviškės žiburiams” $10 auką.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS (luxury 
condominium) šiaurinėje Floridoje 
- Destin (tarp Pensacola ir Panama 
City) sausio 2 - kovo mėnesiams; 
$450 mėnesiui. Jei visiems trims 
mėnesiams $425 mėnesiui. Golfas, 
paplūdimys ir t.t. Skambinti (513) 
275-4003 vakarais.

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

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

Reikės nuspręsti klebonijos per
ėmimą nuosavybėn ir kitus svar
bius reikalus.

AV parapijos metiniai pietūs su 
loterija davė pelno $3.683. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Lap
kričio 11 d. įvyko metinis para
pijiečių susirinkimas. Dalyvavo 
127 asmenys. Antanas Yaunish, 
par. komiteto pirmininkas, pra
dėjo susirinkimą, pranešdamas 
susirinkusiems apie parapijos 
sunkumus, rūpesčius ir lėšas. 
Šiais metais pajamų buvo $9.165.- 
00, išlaidų $9.411.00. Du nauji na
riai išrinkti į komitetą — Leonas 
Šimonėlis ir Kazimieras Rašyti
nis. Savo kadenciją baigė A. Yau
nish. Klebonas jį apdovanojo šv. 
Kazimiero medaliu už labai gerai 
eitas komiteto pirmininko pa
reigas. Visi pasivaišino E. Kuri
lienės su padėjėjom gerai paruoš
tais pietumis. — Ir šiais metais 
bus rengiamos bendros Kūčios 
par. svetainėje. Sk.

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

DUODA 
PAŠKOLAS:

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

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

“VILNIUS MANOR” apartamentuo
se reikalinga vedusi pora prižiū
rėtojo (superintendent) pamainai. 
Abu gali dirbti kitur. Skambinti 
tel. 672-1744 Toronte.

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

KURORTINIAME LIETUVOS PA
JŪRIO mieste parduodamas dvie
jų butų namas su garažu. Jei kas 
norėtų nupirkti giminėms Lietuvo
je, prašome rašyti “Tėviškės žibu
rių” adresu, pažymint Gintautui.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

EUROPEAN 
CATERING

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


