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Baltijos mastu
Esame įpratę žvelgti į savosios Lietuvos problemas 

vien savo krašto mastu. Spalio 9 dieną prisimename Vil
niaus atplėšimo žaizdą, palikusią labai gilius pėdsakus, 
sausio 15 d. - sėkmingą Klaipėdos sukilimą, lapkričio 23 
dieną — Lietuvos kariuomenės atsteigimą, vasario 16 
dieną — nepriklausomybės paskelbimą ir t.t. Tai vis gai
rės, kuriomis ribojamės savame rate. Gana retai tesiryž- 
tame bendriem baltiečių žygiam, išskyrus sibirinių trė
mimų minėjimus, kurie daug kur suveda baltiečius į 
bendras pamaldas bei kitokias iškilmes. O turėtų būti 
kitaip. Juk ir estai, ir latviai, ir lietuviai esame vienodo 
likimo žmonės. Glaudesnis bendradarbiavimas, siekiant 
savo kraštams laisvės, stiprintų bendrąjį frontą ir savo
se visuomenėse, ir tarptautinėje plotmėje. Tiesa, ta link
me yra veikiama ir politinėje, ir kultūrinėje, ir sporti
nėje srityje, tačiau dar labai nedrąsiai, ribojamas! dau
giausia viršūnių pasitarimais. Plačioji visuomenė tai ma
žai tejaučia. Dar mažiau tai pastebi tarptautinė visuo
menė. Pavergtųjų Baltijos valstybių problema retai te- 
iškyla plačiojon viešumon. Net akademiniuose kitatau
čių sluoksniuose trūksta žinojimo apie Baltijos valsty
bes, dabartinę jų būklę. Kai susiduriama su šia proble
ma, pasigirsta labai paviršutiniška kalba.

ESANT tokiai būklei, kilo nauja iniciatyva, kurios 
dėka šiomis dienomis pasirodė naujas periodi
nis leidinys “Baltic Forum”, pusmetinis žurnalas.

Kol kas jis išėjo tiktai anglų kalba. Vėliau jis bus gauna
mas taip pat estų, latvių ir lietuvių kalbomis. Jo tikslas 
redakcijos žodyje taip nusakytas: .. informuoti plačią
ją visuomenę apie reikšmingus įvykius, poslinkius bei 
sroves, pasireiškiančias estų, latvių ir lietuvių bendruo
menėse”. Kitoje vietoje sakoma: “Jo (žurnalo) straipsniai 
ir pastabos siekia pateikti informuojančią analizę apie 
einamuosius įvykius baltiečių gyvenime — jų tėvynėse 
ir išeivijoje bei skleisti žiniją apie jų kultūras platesnei 
visuomenei”. Žurnalą leidžia bendrovė “MH Internatio
nal Design and Publications A.B.” Švedijoje. Redaguoja 
kolektyvas, sudarytas iš septynių asmenų, kurių eilėje 
matyti trys lietuviškos pavardės: pirm. R. J. Misiūnas, 
A. Štromas, T. Venclova. Iš aštuonių nuolatinių bendra
darbių yra trys lietuviai: J. Jurašas, A. Landsbergis, n. 
Žemelis. Šis jų leidinys skiriamas ir baltiečiams, ir kitų 
tautų skaitytojams. Tuo būdu baltiečiai galės daugiau 
sužinoti apie vieni kitų problemas ir jas išnešti tarptau- 
tinėn visuomenėn. Tik reikėtų suabejoti leidėjų užmoju 
leisti tą žurnalą baltiečių kalbomis. Dauguma baltiečių 
juk moka anglų kalbą. Atrodo, naudingiau būtų leisti 
prancūziškas ir ispaniškas laidas.

PIRMOJO numerio “Baltic Forum” turinys gana sva
rus ir aktualus. Jame rašo Nobelio premijos lau
reatas Č. Milašius, kurio gimtinė yra Lietuvoje, 
prof. A. Štromas, prof. R. Taagepera, fizikas E. Finkel

šteinas, buvęs Latvijos komjaunimo sekretorius Jūrmalo
je S. Zamascikovas. Daug vietos skirta faktams ir pasta
boms (74—130 psl.), kuriose atsispindi politinis ir kul
tūrinis baltiečių gyvenimas išeivijoje. Gvildenama ir 
pogrindžio spauda. Šiame numeryje rašoma tiktai apie 
Lietuvos pogrindžio leidinius, kituose žadama rašyti 
apie Estijos ir Latvijos. Viską perskaičius, susidaro ga
na geras vaizdas apie baltiečius savo tėvynėse ir išeivi
joje. Apgailėtina tiktai lietuvių išeivijos spaudos apžval
ga — paviršutiniška, netiksli, neišsami, nežurnalinė. 
Palyginus su estų spaudos apžvalga, ji atrodo labai blan
kiai. Tokiai apžvalgai reikalinga objektyvi akademinė 
akis. Reikia tikėtis, kad kituose numeriuose ji atsiras, 
nes visa kita medžiaga yra gero lygio. Ir jeigu šis žurna
las tokiame lygyje išsilaikys, nenuklysdamas į tam tik
ras grupines tendencijas, galės atlikti reikšmingą pa
skirtį ir netaps konkurentu “Journal of Baltic Studies” 
bei “Lituanus” žurnalams. Pastarieji yra mokslinio-aka- 
deminio pobūdžio leidiniai, o “Baltic Forum” yra dau
giau politinis-visuomeninis žurnalas, skirtas plačiajai 
visuomenei, užsimojęs būti dabarties akimi, žvelgiančia 
į gyvenamojo momento įvykius įvairiose srityse.

Pasaulio įvykiai
JAV VALSTYBĖS SEKR. G. SHULTZAS IR SOVIETŲ UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS A. GROMYKA 14 valandų trukusius 
pasitarimus Ženevoje užbaigė 1983 m. gruodžio 8 d. sustabdytų 
derybų atnaujinimu. Šį kartą tos derybos branduolinių ginklų 
klausimu bus kitokios, padalintos į tris grupes, vedamos atski
rai. Pirmoje grupėje bus svarstomos tolimo skrydžio raketos su 
branduoliniais užtaisais, antroje — vidutinio nuotolio, įskai
tant sovietų trigalves “SS-20”, JAV “Pershing 2” raketas ir skrie
jančias bombas, trečioje —gynybos raketos žemėje ir erdvėse. 
Pastaroji grupė liečia prez. R. Reagano vadinamąjį “žvaigždžių 
karą”, ginklus erdvėse, kurie sunaikintų atskriejančias puola
mąsias raketas. Pasak prez. R. Reagano, tokia sistema visiškai

KANADOS ĮVYKIAI

Kova dėl iškabų
Naujos spragos susilaukė 

kontroversinis Kvebeko par
lamento įstatymas nr. 101, pa
ruoštas karingoje separatisto 
dr. C. Laurino, duodantis pir
menybę prancūzų kalbai šioje 
provincijoje, varžantis ar net 
visiškai išjungiantis anglų kal
bos vartojimą. Vienas to įsta
tymo paragrafas buvo leidęs 
tik prancūzų kalbą prekybos ir 
verslo iškabose. Tą paragrafą 
nelegaliu pripažino Kvebeko 
aukščiausio teismo teisėjas 
Pierre Boudreault, spręsda
mas penkių Montrealio versli
ninkų pradėtą bylą. Pasak 
teisėjo, tas paragafas iš tikrų
jų pažeidžia paties Kvebeko 
garantuojamas žmogaus tei
ses. Darydamas šį sprendimą, 
teisėjas P. Boudreault nesi
rėmė premjero R. Levesque 
oficialiai nepripažinta Ka
nados konstitucija, bet pačios 
Kvebeko provincijos parla

mento nuostatais. Šį sprendi
mą su džiaugsmu sutiko už ang
lų kalbos teises kovojanti “Al
liance Quebec” grupė. Praktiš
kai tai reiškia, kad iškabos 
galės būti dvikalbės — prancū
zų ir anglų kalbomis arba pran
cūzų ir kuria nors kita kalba. 
Sprendimas betgi neįsako iš
kabas padaryti dvikalbėmis, 
tik leidžia.

Montrealio prekybininkai 
neskuba pereiti prie dvikal
bių iškabų, jas pakeitę į vien
kalbes, laikydamiesi įstatymo 
nr. 101. Mat jiems daug kaina
vo iškabų įvedimas viena pran
cūzų kalba, ypač kai jos buvo 
padarytos iš neoninių lempų 
vamzdelių. Grįžimas dvikal- 
bėn sistemon vėl pareikalau
tų didelių išlaidų. Be to, nėra 
aiškus teisėjo padaryto spren
dimo likimas. Atostogaujantį 
premjerą R. Levesque pava-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Klaipėdos krašto Preilos kaimo žvejai, pasiruošę išplaukti jūron. Vytautas Daraškevičius (“Lietuvos fotografija”)

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Laukia nelengva ateitis
Buvusio Lietuvos Helsinkio grupės nario mintys apie naujų tarpsnį Lietuvos gyvenime

A. LEMBERGAS
Neseniai pasirodė naujas 

baltiečių žurnalas anglų kal
ba “Baltic Forum”. Kaip maty
ti iš pavadinimo, jame nagri
nėjami baltiečių gyvenimo 
klausimai plačiausia šio žo
džio prasme, neišskiriant vi
suomeninio gyvenimo, politi
kos, istorijos.

Žymūs vardai
Vyriausias žurnalo redak

torius yra istorikas Romual
das Misiūnas. Pirmame “Baltic 
Forum” numeryje rašo Lietu
voje gimęs lenkų rašytojas, 
Nobelio literatūros premijos 
laureatas Česlovas Milašius, 
teisininkas Aleksandras Štro
mas, rašytojas Algirdas Lands
bergis, režisierius Jonas Ju
rašas.

Čia spausdinamas ir 1983 m. 
iš Vilniaus į Izraelį persikė- 
lusio fiziko Eitano Finkelštei- 
no platus straipsnis apie Bal
tijos respublikų padėtį naujau
siais laikais priklausomai nuo 
permainų Kremliaus viršūnė
je. E. Finkelšteinas drauge 
su Viktoru Petkum, kunigu K. 
Garucku ir kitais dalyvavo Lie
tuvos Helsinkio grupės steigi
me, gla/idžiai bendradarbiavo 
su kai kuriais kitaminčių 
sluoksniais Lietuvoje. Atsto
vaudamas Lietuvos Helsinkio 
grupėje tautinių mažumų rei
kalams, Finkelšteinas turėjo 
savitą požiūrį, kuris įgalino 
jį objektyviai stebėti padė
tį Lietuvoje ir kitose Baltijos 
respublikose. Kaip tik todėl 
jo pastabos vertos dėmesio.

Maskvos požiūris
Skirdamas Stalino ir Chruš

čiovo valdymo laikotarpius, E. 
Finklešteinas pažymi, kad Sta
linas Baltijos respublikose 
vykdė žiaurią tautžudystės po
litiką. Tik Stalinui mirus pasi
baigė kruvinos lietuvių, latvių 
ir estų skerdynės. Atėjęs į val

džią Chruščiovas suvokė Balti
jos respublikų naudą Krem
liaus tikslams ir norėjo jose 
įrengti paradinę Maskvos vitri
ną. Buvo plečiamos respubli
kinės valdžios teisės, keliami 
į vadovaujančias vietas nacio
naliniai kadrai. Chruščiovo po
litiką gana atsargiai toliau tę
sė ir jo įpėdiniai. Žinoma, pa
stebi autorius, visų svarbiau
sių reikalų tvarkymas visuo
met buvo Kremliaus rankose. 
Išoriškai viskas Baltijos res
publikose vyko pagal Maskvos 
užmačias. Visų laipsnių vieti
nius vadovus prižiūri, kaip ir 
Stalino laikais, pavaduotojai 
rusai ar ukrainiečiai.

Ne viskas patiko
Vis dėlto per nepilną poli

tinio atoslūgio dešimtmetį Bal
tijos respublikose įvyko dide
lių permainų — iš nemylimų 
Maskvos pavainikių jos išaugo 
į klestinčius, reprezentaci
nius modelius — teigia E. Fin
kelšteinas. Tačiau ne viskas 
Kremliui patiko. Nepatiko 
ypač pagalbinio ūkio iškili
mas. Labiau patiko politinė 
raida. Nacionalinių kadrų kė
limo politika pasiteisino: at
sirado vietinis privilegijuo
tas, glaudžiai su Maksva susi
rišęs konservatyvių valdinin
kų sluoksnis. Pasak autoriaus, 
“Maskvos ir Baltijos respub
likų valdžios tarpusavio santy
kiai rėmėsi abipusiu susita
rimu, pagal kurį, atsidėkoda
ma už visišką paklusnumą, 
Maskva priimdavo vietinį eli
tą į ‘išrinktųjų klubą’ ir leis
davo jam atsikąsti atitinkamą 
gabalą ‘pyrago’.”

Tačiau didėjantis jų vaidmuo 
ir savarankiškumas nepatiko 
respublikose gyvenantiems 
svetimtaučiams, kurie užvertė 
Maskvą skundais. Naujomis 
sąlygomis išaugusi jaunesnio
ji karta dar mažiau laikėsi 
Kremliaus nustatytų žaidimo 

taisyklių. Dalies jaunimo ne
tikra savivalda nepatenkino 
— jie siekė visiškos tautinės 
nepriklausomybės. Maskva įsi
tikino, kad jos klastingos prie
monės neneša norimų vaisių.

Kremliaus nerimą dar la
biau sukėlė religinis atgimi
mas, kitaminčių veikla, didė
jantis noras emigruoti. Auto
rius ypač pabrėžia religinio 
atgimimo reikšmę Lietuvoje. 
Jis teigia: sąvoka, kad religija 
yra tautos nacionalinės kultū
ros dalis ir dvasinis turtas, 
labai sustiprėjo gyventojų są
monėje.

Pabūgo Kremlius
Ir taip aštuntojo dešimtme

čio pradžioje, tęsia E. Finkel
šteinas, politinio atoslūgio 
išdavos pradėjo kelti didelį 
rūpestį KGB ir valdžiai. Jie 
pamatė, jei įvykiai ir toliau 
klostysis ta linkme, tai su pa
dėtim nebus įmanoma susido
roti, naudojant tuo metu lei
džiamas represijas. Prisidėjo 
tarptautinės padėties įtampa. 
Juo labiau Sov. Sąjunga nusi
gręžia nuo Vakarų, juo godžiau 
dairosi į Trečiojo pasaulio ša
lis, juo labiau mažėja Balti
jos respublikų svarba Krem
liaus vadovų akyse.

Naujas politinis kursas eko
nomikoje — čekistų metodais 
įvesti drausmę ir tvarką — ne
išgydys ligoto sovietinio ūkio, 
bet gali smarkiai pakenkti pa
lyginti aukštai Baltijos respub
likų gerovei.

Išvadoje E. Finkelšteinas pa
stebi: čekistai ne šiandien ir 
ne vakar pradėjo kovą su na
cionalizmu, religija ir kitamin
čiais. Jų veiklos programa pa
rengta seniai, bet dabar jiems 
suteikta ypač didelė veikimo 
laisvė . . . Viena aišku: Balti
jos kraštai stovi ant naujo Sov. 
Sąjungos istorijos etapo 
slenksčio. Atrodo, kad jų lau
kia nelengva ateitis. 

pašalintų branduolinio karo 
grėsmę, nes puolamosios rake
tos negalėtų pasiekti taikinių. 
Branduolinis karas pasidary
tų beprasmis. Amerikiečiai 
mokslininkai jau yra pradėję 
tyrimus, tačiau tokios siste
mos paruošimas gali pareika
lauti kelių dešimtmečių. Pa
grindinis dėmesys tenka laze
rio spinduliams erdvėse. Pra
našumą technologiniu požiū
riu turi JA Valstybės. Tokiai 
gynybos sistemai paruošti yra 
numatyti $26 bilijonai, atlie
kamiems tyrimams jau paskir
ta $1,2 bilijono. Tie “žvaigž
džių karo” dar tik įsivaizduo
jami ginklai labiausiai erzi
no Kremliaus vadus. A. Gro- 
myka pareikalavo, kad jie bū
tų įjungti į trečią derybų gru
pę, jeigu iš viso norima pra
dėti derybas. G. Shultzas bu
vo priverstas patenkinti jo rei
kalavimą. Prez. R. Reaganas 
betgi užtikrino amerikiečius, 
kad mokslininkų pradėti tyri
mai nebus nutraukti ir derybų 
metu.

Būsimos derybos
Trys derybininkų grupės bus 

sudarytos kovo viduryje ir sa
vo pokalbius greičiausiai pra
dės Ženevoje. Ir G. Shultzas, ir 
A. Gromyka žadėjo siekti ne 
tik branduolinių ginklų apri
bojimo, jų skaičiaus sumaži
nimo, bet ir visiško jų panai
kinimo. Tai optimistiškas pa
reiškimas, nes nė viena pusė 
negali numatyti į tris grupes 
padalintų derybų sėkmės ar 
nesėkmės. Pabrėžiama, kad 
tos derybos bus vedamos at
skirai, bet kurioje grupėje pa
siekti susitarimai bus pasira
šomi nelaukiant susitarimų 
visose grupėse. Tokia takti
ka gali atnešti bent dalinius 
branduolinių ginklų apriboji
mus kai kuriose grupėse.

Žuvo trys kariai
Heilbronno bazėje V. Vokie

tijoje žuvo trys amerikiečiai 
kariai, tvarkę iš JAV atgaben
tas naująsias “Pershing 2” ra
ketas. Tos raketos yra dviejų 
dalių. Iškraunant užsidegė ku
ras vienos raketos pirmojo
je dalyje be jokio sprogimo. 
Branduolinio užtaiso raketa 
neturėjo. Du kariai sudegė ne
laimės vietoje, trečias mirė 
ligoninėje, penki buvo sužeis
ti. Pranešime pabrėžiama, kad 
civiliams gyventojams nebuvo 
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Dail. Jūratės Batūraitės-Lemkienės paveikslai vokiečių publikai

jokio pavojaus, nes jų nėra ar
ti tos bazės.

Žiema iš Sibiro
Europą nusiaubė iš Sibi

ro prasiveržęs šaltas oras su 
stipriu vėju ir sniegu. Jo net
gi susilaukė Roma, pietinis 
Prancūzijos pakraštys ir Ispa
nija. Suomijoje buvo užregist
ruota žemiausia temperatūra 
šiame šimtmetyje-----50C, ki
tose Europos dalyse — nuo -30C 
iki -40C. Dideli nuostoliai pa
daryti vaismedžiams Prancū
zijoje ir Ispanijoje. Per savai
tę laiko dėl šalčio, sniego ir jų 
atneštų nelaimų žuvo apie 110 
europiečių. Daugiausia aukų 
susilaukė Prancūzija ir Ispa
nija. Prancūzija neteko 65 gy
ventojų, Ispanija — 31. Pary
žiuje nakties metu netgi teko 
atidaryti požeminių traukinių 
stotis, kad jose galėtų prisi
glausti gatvėse nakvojantys 
paryžiečiai.

Gelbės kaviarą
Sovietų Sąjunga nutarė gel

bėti daug pajamų iš užsienio 
duodančius juoduosius erške
to (sturgeon) ikrus. Šioms 
žuvims pavojų atnešė vandens 
lygio kritimas Kaspijos jūro
je. Jos dabar neįstengia rei
kiamai užpildyti Volga, pra
radusi dalį savo vandens lau
kų drėkinimui ir pramonei. 
Planuojama nukreipti Balto- 
jon jūron įtekančias Verchna- 
jos, Suchonos ir Onegos upes. 
Jos įtekės Volgon ir pasieks 
Kaspijos jūrą. Dar didesniš 
planas yra paruoštas Aralo jū
ros papildymui, susietas su že
mės ūkiu Kazachstane, Uzbe
kistane ir Turkmenistane. Ara
lo jūrą sumenkino laukų iri- 
gacijai išsunkiamas vanduo. 
Specialiu 1.500 mylių ilgio ka
nalu dalį Obės ir Irtyšiaus upių 
vandens norima nukreipti į 
Aralo jūrą pietvakariuose. Abi 
šios Sibiro upės įteka į Arkti
kos jūrą. Kanalą numatoma 
pradėti tų dviejų upių santa
koje. Galutiniai planai bus pa
ruošti 1986 m., o juos įgyven
dinti tikimasi iki 2000 metų. 
Sustiprinta Aralo jūra tada 
turėtų pakankamai vandens di
desniems žemės ūkio plotams, 
ypač javams, kuriuos dabar 
reikia įsivežti iš užsienio. Šį 
planą daug mokslininkų sutin
ka kritiškai, nes jis gali pa
keisti klimatą ne tik Arktikos 
srityje, bet ir kitose vietovėse.



2 psi. > Tėviškės žiburiai • 1985. I. 15 — Nr. 3 (1822)

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $20, pusmetinė — $11, rėmėjo — $25 
(Amerikoj - JA V doleriais). Pavieniai numeriai - 50 et.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už. skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $20.00 per year, $11.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Q RELIGINIAME GY/EMME
Religinio pasaulio lietuvių 

katalikų kongreso, įvykusio To
ronte 1984 m. rugsėjo 1-2 d.d., ma
nifestas buvo plačiai paskelb
tas lietuvių išeivijos spaudoje, 
perduotas į Lietuvą per Vatika
no, “Laisvės” ir “Amerikos bal
so” radijo programas. Į vokiečių 
kalbą jį išvertė K. Barono reda
guojama “Elta-Pressedienst”, 
kurią gauna V. Vokietijos spau
da. Ištisą manifesto tekstą pa
skelbė mėnraštis “Der Fels” 1984 
m. 12 nr. Be to, manifestas buvo 
išsiuntinėtas įvairių valstybių 
vyriausybėms per Kanadoje 
esančias atstovybes ir JT dele
gacijas. Jo tekstą paskelbė ir 
mėnraštis “Glaube in 2 Welt”. 
Aplamai, vokiškasis “Eltos” ma
nifesto vertimas buvo plačiai 
panaudotas.

JAV apaštalavimo sąjūdis už 
šeimų pašventimą Kalėdų pro
ga pravedė dvasinių dovanų va
jų Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II. 
Tikintieji buvo skatinami auko
ti popiežiaus intencija Mišias, 
Komunijas, Kryžiaus kelių, Roži
nio bei kitas maldas. Surinktie
ji pažadai buvo įteikti popie
žiui Kalėdų dieną.

V. Vokietijos vyskupai Pui
doje įvykusiame susirinkime 
nutarė reikalauti, kad kunigai, 
eidami viešas tarnybas visuo
menėje (pvz. mokydami mokyk
lose), pradėtų nešioti kunigiš
kas apikakles arba įprastą juo
dą aprangą. Įdomu, kad šiam 
uniformos dėvėjimui spaudoje 
pritarė ir liberalusis katalikų 
sparnas.

Įtampa kyla tarp kardinolo 
Josef Glemp ir V. Vokietijos vys
kupų dėl sielovados tarp vokie
čių Lenkijoje. V. Vokietijos vys
kupai bendrame pareiškime pa
sisakė už Lenkijoje gyvenančių 
vokiečių teisę būti kunigų ap
tarnaujamais sava kalba. Tas jų 
bendras pasisakymas buvo pa
darytas už poros dienų po kar
dinolo Glempo pamoklso, kuria
me jis skatino Lenkijos vokie
čius save laikyti lenkais.

Oberammergau Kristaus kan
čios vaidinimo tekstas 1990 m. 
bus toks pat, kaip ir 1980 m. Taip 
nusprendė to miestelio 25 asme
nų teksto peržiūros komitetas. 
Prieš sprendimą juos perkalbė
ti buvo nuvykę JAV žydų pasiųs
ti trys amerikiečiai. Jie norėjo 
pagrindinių teksto pakeitimų, 
nes, jų nuomone, tekstas dar 
esąs labai antisemitiškas. Ara
bai tačiau jokio antisemitizmo 
nepastebi, nors ir jie yra semi
tai.

Leidimą priimti Komuniją 
abiem pavidalais ne tiktai ypa
tingais atvejais, kaip jungtuvių, 
laidotuvių ar kita išskirtinesne 
proga, bet ir kiekvieną sekma
dienį bei šventadienį, gavo JAV 
vyskupų konferencija iš Vati
kano liturginės kongregacijos. 
Kongregacijos dokumente nuro
doma, kad šio leidimo vykdymas 
paliekamas paskirų vyskupijų 
vadovų nuožiūrai. Dokumente 
nurodyti ir atvejai, kada ir šio 
leidimo ribose vyskupai negali 
leisti, kad būtų dalinama Ko
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munija abiem pavidalais: 1. kai 
Mišios laikomos didelei miniai 
žmonių lauke; 2. kai žmonių yra 
labai daug ir Komuniją abiem 
pavidalais būtų sunku dalinti; 
3. kai Mišiose dalyvauja tokia 
mišri publika, kad sunku būtų 
spręsti ar visi turi tinkamą pa
siruošimą abiem pavidalais Ko
muniją priimti; 4. kai yra tokios 
aplinkybės, kad negalima garan
tuoti tinkamos pagarbos Šven
čiausiajam. Dokumente pabrė
žiama, kad Komunijos einąs ti
kintysis negali būti verčiamas 
ją priimti abiem pavidalais 
prieš savo norą.

Nuo Romos atskilusių koptų 
vadovas popiežius Šenuda II pa
leistas Egipte iš namų arešto 
ir vėl gali eiti laisvai savo pa
reigas. Ankstesnis Egipto prezi
dentas Anwar Sadat buvo įkali
nęs jį vienuolyne 1981 m.

Maltos parlamentas 1984 m. va
sarą priėmė įstatymą, kuris lei
džia valdžiai perimti visas priva
čias gimnazijas, jei ima mokestį 
už vaikų mokymą. Įstatymas taip
gi reikalauja, kad privačios gim
nazijos, kurios neima mokesčio 
už mokymą, kas metai atnaujin
tų turimą valdžios leidimą veik
ti ir laikytųsi kas metai nusta
tomų švietimo ministerio taisyk
lių. Kadangi daugumas privačių 
gimnazijų yra katalikiškos ir 
įstatymas ta linkme nukreiptas, 
Maltos vyskupai tokiam veiks
mui nutarė priešintis ir arkiv. 
J. Mercieca pareikalavo aukš
čiausiąjį teismą panaikinti to
kį žmogaus teises pažeidžiantį 
įstatymą. Maltos ministeris pir
mininkas Dom Mintoff buvo nu
vykęs net į Vatikaną ir tarėsi 
su kard. Agostino Casaroli, nes 
vyskupai buvo nutarę protesto 
vardan katalikiškas gimnazi
jas šiais mokslo metais laikyti 
uždarytas. Pagaliau po ilgesnių 
ginčų arkiv. J. Mercieca atida
rė visas katalikiškas gimnazi
jas lapkričio pabaigoje ir suti
ko šiais mokslo metais visiems 
katalikiškas gimnazijas lankan
tiems teikti mokslą nemokamai. 
Iš savo pusės valdžia pažadėjo 
jokių naujų suvaržymų katali
kiškom gimnazijom neįvsti. Abi 
pusės sutarė toliau reikalus 
aiškintis draugiškai ir sankir- 
tį išlyginti.

Vietname suimtas arkiv. Phi
lippe Nguyen-Kim-Dien, 63 m. 
amžiaus, iki šiol valdęs Huė ar
kivyskupiją. Pasirodo, jis pasi
priešino komunistinės valdžios 
kuriamam Patrijotiniam Vietna
mo katalikų solidarumo komite
tui.

Vatikanas nori užmegzti ryšį 
su komunistine Kinija, bet iki 
šiol tai nepavyko padaryti. To
kią mintį išreiškė kard. Agosti
no Casaroli po kardinolo Sin 
lankymosi Kinijoje. Kalbėda
mas spaudos žmonėms, kard. Ca
saroli aiškino, jog Paulius VI ir 
Jonas-Paulius II yra bandę įvai
riais būdais tiesioginius santy
kius su komunistine Kinijos val
džia užmegzti, tačiau kol kas tik 
netiesioginiai santykiai įma
nomi. Kun. J. Stš.

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės
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Vienos iš "viršplaninių” primicijų procesija Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje 1984 m. Vietovė nepažymėta

Taip prekiaujama Sovietijoje
Pirkėjai, pardavėjai, direktoriai, aukštieji pareigūnai ir slapti uždarbiai

PADĖKA 
Liūdėdami

a. a. AGNIETĖS PILIPAVIČIENĖS -
žmonos ir motinos, susilaukėm gausios 
pagalbos bei užuojautos ją laidodami.

Dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui 
kun. J. Staškui už maldas prie karsto, laidotuvių Mišias, 
solistei L. Marcinkutei už giedojimą bei vargonavimą 
per laidotuvių pamaldas. Dėkojame karsto nešėjams, 
laidotuvių dalyviams ir visiems, pareiškusiems užuo
jautą man ir visai šeimai. Taip pat dėkojame už gau
sias gėles ir užprašytas Mišias velionės intencija.

Esame dėkingi šeimininkei B. Stanulienei už pa
ruoštus pusryčius ir visiems jų dalyviams, palydėju- 
siems velionę į amžino poilsio vietą.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
L. Pilipavičius ir šeima

KONSTANTIN SIMIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Viena ausimi nugirstu kaž
kokį triukšmelį. O taip, atvil
ko kažką iš rūsio, bet žmonės 
nepuola. Aš desperatiškai pra- 
sispraudžiu į priekį. Stversiu 
bet ką, man viskas vis vien, 
kad tik ištrūkt iš čia kuo sku
biausiai. Aš turiu juk dar nu
siprausti, pakeisti drabužius, 
išgerti puoduką kavos ir drož
ti darban.

Teisybė! Moterys dėbčioja 
nykiais žvilgsniais į avių ko
jų kaugę. Kiekviena kojelė 
10-15 centimetrų. Tfu! Kokia 
dvėseliena! Jei bent būtų jas 
nuvalę kaip reikiant. Tikras 
siurrealistinis paveikslas: 
juodų plaukų kuokštelės rau
donų gumbuotų kremzlių fone. 
Tačiau . . . tinkamai išplovus, 
sulaužius kaulelius, gal ir iš
eitų buljonas? Truputį svogū
nų, truputį kvepiančių lapų 
vien tam, kad užmuštų kva
pą... Ko gero po oda bus kiek 
mėsytės. Ką? Imt? Sultinys bus 
sodrus, jį atšaldžius išeitų sa
votiška šaltiena. Mano brolis 
mėgsta ją, nors, žinoma, jam la
biau patinka gaidžiukas ... 
Bet, kaip žmonės sako, jei nė
ra jerubių...

Aš paprašiau pardavėją man 
atsverti tarp 3 svarų ir 2 kilo
gramų. Jis atrodo patenkintas, 
kad gali atsikratyti to dvoka- 
lo. Mikliai suvyniojęs, pame
ta man ryšulį. Tą pačią akimir
ką jis pastveria mėsos padėk
lą, ateinantį iš rūsio.

— Būkit malonus, atsverkit 
man bent mažytį gabaliuką”, — 
maldauju, puldama neviltin, 
pardavėją.

— Trenkit ją lauk!
— Jūs tik pažiūrėkit į tą kūt

vėlą, ji priėjo be eilės, lakūd- 
ra, ir mums dar reikia jai ati
duot savo mėsą!

— Ei vėpla, mauk laukan, 
girdi?!

Didžiulė boba “lengvai” 
stukteli mane pečiais ir vož
teli alkūne į krūtinę. Man bai
siai suskauda. Iškrenta iš ran
kų krepšys.

Žmonės rėkauja, verksnoja. 
Dvokia, trūksta oro . . . Šlykš
tus, neįprastas kvapas ... Iš
varo žmones lauk; krautuvę už
daro pietų pertraukai.

Aš sukemšu avių kojas į mai
šą ir pakabinu jį už lango, ti
kėdamasi, kad vėjas jas kiek 
pravėdins. Juk negaliu laikyti 
tokios smarvės kambaryje.

Šaltiena pagaminta. Ji visiš
kai tiršta. Net mėsos striūne- 
lės atšoko nuo kaulų. Brolis, 
atėjės šįryt, pašoko iš džiaugs
mo, kai jam pasakiau, kad va
kare valgysim avių kojų šaltie
ną. Jis sakė negalįs įsivaizduo
ti gardesnio valgio švenčių die
ną. O gal norėjo pataisyt man 
nuotaiką?

(Renata Lesnik, Ici Moscou. 
Paris, Hachette, 1982).

* * ♦
Panašios kombinacijos vyks

ta visuose prekystaliuose. Vi
sur pirkėjas mulkinamas.

VADOVYBĖS 
KOMBINACIJOS

Krautuvės vadovybė turi sa
vo vargų, išlaidų ir, savaime 
aišku, asmeninių savo pajamų 
šaltinių. Atgabens, sakysim, 
mėsos iš fabriko, kurio direk
torius bus, savaime supran
tama, išsilupęs savąjį kyšį. 
Bet reikia numest kelis rub
lius viršaus tarnautojams, ku
rie paruošė važtą, ir krovė
jams, kurie samdomi neregu

liariai. Krautuvės vadovybė 
neturi oficialiai sumų tokiom 
išlaidom, ir direktoriui ten
ka tuos darbininkus apmokėt 
iš savo kišenės.

Kol direktorius užsiėmęs 
siunta ir prekių iškrovimu, jo 
pavaduotoja darbuojasi su sa
vo senais, gerais pirkėjais, 
su stambaus fabriko, kažkur 
už 600 km. nuo Maskvos, atsto
vais. Tenai, jų krautuvėse, ne
rasi tokių dalykų, kaip mėsa, 
dešros ar kiaušiniai. Vadinasi, 
dukart per mėnesį jie atlekia 
Maskvon pirkinių savo tarnau
tojams. Tie svečiai linkę pirk
ti “urmu”! Savaime aišku, krau
tuvėse yra griežtai uždrausta 
verstis urmo prekyba. Už tą 
“loską” pirkėjai primoka. Kai 
sąskaitos būna sutvarkytos ir 
pirkėjai iškeliavę, direkto
riaus pavaduotoja pasižymi 
savo juodoj knygelėj: “Parduo
tos prekės — 1800 rb., gauta 
— 2580 rb.”

SLAPTI UŽDARBIAI
Nelegalūs uždarbiai, ku

riuos sukala pardavėjai, api- 
plėšdami pirkėjus, yra stam
būs palyginus su oficialiomis 
algomis. Vidutinė maisto krau
tuvės pardavėjo algelė Mask
voj svyruoja tarp 120 ir 130 rb. 
į mėnesį. Parduotuvėj nr. 5 
nelegalūs uždarbiai mėsinin
kui siekdavo 500-700 rb. “Deli” 
skyriaus patarnautojui tekda
vo 1500-2000 rb. į mėnesį. Di
rektorių nelegalios pajamos 
sukosi apie 40.000-50.000 rb. 
Bet šiuo atveju nebūna gryno 
pelno, nes direktorius ir jo 
pavaduotoja turėdavo visą ei
lę išlaidų, ir tai nemažų.

Direktoriaus pavaduotoja 
kruopščiai vedė savo “juodo
sios knygelės” sąskaitybą, ir 
tai padėjo tardymo bei teismo 
metu patirti konkrečius fak
tus apie parduotuvės pajamas 
ir išlaidas. Pirmoje skiltyje 
buvo sužymėtos bendros išlai
dos, be kurių negali normaliai 
veikti jokia krautuvė. Direk
toriams reikdavo apmokėti pa
prastus darbininkus ir specia
listus, samdomus retkarčiais 
atlikti neišvengiamus pataisy
mus bet kokioje didelėje krau
tuvėje. Vadovybė turėjo kito
kių nuostolių. Krautuvė sam
dė 36 pardavėjus. Kiekvienas 
jų išsinešdavo su savim kas
dien maisto. Tuos trūkumus 
turėdavo padengti direktorius 
ir pavaduotoja — maždaug 
4000-5000 rb. į mėnesį.

Krautuvės vedėjai turėjo, 
be to, papirkti pinigais arba 
gaminiais visą kirbinę inspek
torių, buhalterių, ekspertų, 
policijos pareigūnų. Tos do
vanos sudarė 8000-9000 rb. ver
tės išlaidas per mėnesį.

AUKŠTŲJŲ KRAUTUVĖ
Maisto parduotuvė nr. 5 bu

vo skirta Maskvos rajono eli
tui. Krautuvėje buvo vyriau
sybės bei rajono partijos per
sonalo sąrašas narių, kuriem 
reikėjo duoti tam tikras pri
vilegijas. Kai tekdavo prira
šyti ką arba išbraukt iš sąra
šo, Raikomo inspektorius 
skambteldavo telefonu direk
toriui. Išbrauktieji asmenys 
paprastai susiprasdavo, ko
kios bus pasekmės ir nebesi- 
rodydavo krautuvėj. Tų, kurie 
bandė naudotis savo privile
gijomis, nors buvo praradę į 
jas teisę, neišmesdavo viešai 
į gatvę, bet jiems būdavo pra
manomi visokie permatomi pa
siaiškinimai. Tarnautojai, pa
vyzdžiui, skųsdavos, kad šlu
buoja kai kurių prekių prista

tymas arba tvirtindavo, kad 
direktorius neturįs laiko jų 
priimti.

Štai į ką buvo panaši duok
lės rutina. Kartą ar du į savai
tę Raikomo ar Raispolkomo šu
lų žmonos užeidavo krautuvėn. 
Jos pasiklausinėdavo ko joje 
esama ir įteikdavo sąrašą joms 
reikalingų daiktų. Kol joms pa
ruošdavo užsakymą, jos pa
laukdavo direktoriaus kabine
te. Ten joms užnešdavo ryšu
lius. Direktorius tada pasa
kydavo klientei pirkinių kai
ną. Liuksusinės prekės, kaip 
vynas, degtinė, konjakas bū
davo joms duodamas už norma
lią kainą arba nemokamai 
(dažnai švenčių išvakarėse; 
Raikomas tada duodavo nuro
dymus paruošti siuntinėlius 
— dovanėles). Kitos prekės 
joms būdavo parduodamos už 
trečdalį ar pusę kainos.

Be Raikomo ir Raispolkomo 
aukštų pareigūnų, dar kiti žy
mūs valdančio elito žmonės 
naudojosi pirmenybe parduo
tuvėje, nors jų pavardžių ir 
nebuvo sąrašuose. Jų tarpe 
buvo ir rajono policijos bei 
milicijos vadai. Bet ne jų žmo
nos, o jie patys turėdavo už
eit į krautuvę. Jokia prekė 
jiems nekainavo nė kapeikos, 
ar tai būtų alkoholiniai gė
rimai, ar maistas. Tai rodo, 
kad krautuvė buvo veikiau 
policijos, negu rajono komi
teto valdose.

Sovietinėje spaudoje nepa
sirodo jokių informacijų apie 
šią miestinę “činšo” sistemą 
ir man niekad neteko išgirsti, 
kad koks aukštas pareigūnas 
partijoje ar vyriausybėje bū
tų buvęs traukiamu teisman 
už tai, kad jis pasinaudojo 
savo padėtimi.

Tokiais atvejais visad yra 
kaltinami išimtinai krautuvių, 
restoranų, kavinių tarnauto
jai. Jų privilegijuojami pir
kėjai niekad nepasirodo teis
muose. Parduotuvių bei resto
ranų vedėjus, pardavėjus ar 
valgyklas padavėjas paprastai 
kaltina turto grobstymu ir var
totojų skriaudimu.

RETOS PREKĖS
Tuo direktorių išlaidos nesi

baigė. Kad krautuvė galėtų 
įvykdyti savo planą ir dar pa
sidaryti nelegalių pajamų, jai 
buvo reikalingos retos ir geros 
kokybės prekės. Parduotuvės 
nr. 5 direktoriai turėjo duoti 
pastoviai stambokus kyšius, 
kad gautų jų iš bazės, iš šal
dytuvų sandėlių arba iš mėsos 
bei žuvies apdirbimo įmonių. 
Direktoriaus pavaduotoja ap
skaičiavo savo sąskaityboj, 
kad tie kyšiai sudarė 9000 rb. 
į mėnesį.

Be to, direktoriaus pavaduo
toja nueidavo į miesto parduo
tuvių valdybą kas mėnesį neši
na pluoštu banknotų (10,000- 
12,000 rb.), kuriuos jinai įteik
davo valdybos pirmininkui ar
ba jo pavaduotojui. Bylos me
tu paaiškėjo, kad dalis tų pi
nigų nukeliaudavo aukštėliau.

Žodžiu, didesnė nelegaliai 
gautų penktojoje parduotuvė
je vedėjų pajamų dalis, būtent 
35,000-45,000 rb. nukeliauda
vo profesinėm išlaidom ar ky
šiam. Vis dėl to išlaidas ap
mokėjus, jų grynas pelnas bu
vo 5000-10,000 rb. (Bus daugiau)

Mirtis yra žmogaus gyvenimo dalis, tačiau artimiausio, 
mylimo ir brangaus žmogaus staigus netekimas atneša skaudų 
smūgį ir liūdesį. Nors Viešpaties maldoje kalbame “teesie 
Tavo valia", bet įskaudintoms širdims sunku jų priimti.

PADĖKA
A. a. JUOZUI KAULIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią padėką J. E. vyskupui P. A. Baltakiui, 
OFM, Prisikėlimo parapijos klebonui ir provincijolui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, už pareikštas užuojautas; 
gedulines Mišias koncelebravusiems kunigams, kun. dr. F. 
Jucevičiui už prasmingą pamokslą, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
už maldas prie mirusio namuose, laidotuvių koplyčioje ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą, kun. L. Januškai, OFM, už 
maldas laidotuvių koplyčioje.

Dėkojame karsto nešėjams, sol. V. Verikaičiui už gražų 
giedojimą per Mišias, Br. Mackevičiui už giedojimą kapinėse.

Dėkojame lankiusiems velionį laidotuvių koplyčioje, 
užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gausias gėles, 
dalyvavusiems gedulinėse Mišiose ir palydėjusiems velionį 
į kapines.

Dėkojame už gausias užuojautas, pareikštas per spau
dą, laiškais, kortelėmis ir telefonais. Dėkojame už velionies 
intencija užprašytas šv. Mišias KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriui ir visiems kitiems.

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. P. Patlabai, prel. K. 
Ramanauskui ir prel. J. Ragauskui už šv. Mišias ir užuojau
tas. Taip pat esame dėkingi Prisikėlimo parapijos kunigams 
pranciškonams už pareikštas užuojautas.

Atskirą padėką reiškiame plačiajai Kaulių, Mockų ir 
Radvanskų giminei, taip greitai išreikusiai užuojatą bei pa
guodą.

Esame dėkingi ponioms už suneštus pyragus bei pa-

Nullūdusi žmona G. Kaulienė, 
dukros ir jų šeimos

gailią.

AfA 
AGNIETEI PILIPAVIČIENEI

mirus,
jos vyrą LEONĄ, dukras — VIOLETĄ, RŪTĄ, sūnų 
ARŪNĄ, žentus, marčią, vaikaitį, kitus gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Alfonsas ir Ona Krikščiūnai
Daiva ir Julija Sirutis

AfA 
broliui ALBINUI 

Lietuvoje mirus,

PETRĄ DALYTĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame-

A. V. Apanavičiai
J. J. Kamaičiai
D. V. Kekiai
B. D. Kriaučiūnai
B. Rukšėnienė

K. J. Rudaičiai t
O. A. Dziemionai
A. J. Žukauskai
D. B. Mačiai
T. P. Kareckai

B. F. Ankudavičiai

Canadian Srt jfHcmorialsf Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

• Jei turi širdies žaizdą, lieski 
ją kuo mažiausiai — kaip sužeistą 
akį. Nuo širdies skausmo tėra du 
vaistai — viltis ir kantrybė

(Pytagoras)

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Nuo meškos bėgom... a.Kalnius
Žydų ofensyva prieš kai kurių tautybių ateiviją Š. Amerikoje

Negerą dalužę likimas mums 
lėmė — gyventi kryžkelių raiz- 
gynėje. Vienur rusiškasis meš
kinas maurodams ropoja, kitur 
ereliai padangėje kaklus ištie
sę auką tykoja. Ak, kur dingti 
nedalios paženklintam žmo
gui, kai visi išeities keliai 
spąstais nusagstyti!

Dėl to ne vienas iš mūsiškių 
arimais ir rugienomis vien
marškinis patraukė giliųjų 
vandenų link — gal nuneš ban
gos į laisvės šalį, kur mažiau 
verksmo ir dantų griežimo, kur 
bjaurus žmogėnas jo netyko, 
kur gali ramiai skaičiuoti sa
vo gyvenimo dienas .. .

Amerika, Amerika!. . . Ka
nada, Amerika! . . . Tai lais
vės ir gerovės šalys, apie ku
rias svajojo kryžkelių žmogus. 
Tai ir skrido lėktuvais, plau
kė laivais į anas palaimintas 
šalis. Nors pradžia gyvenimo 
ir čia buvo sunki, bet jis vin
giavo ramiai, tarytum skaid
raus upelio vaga plaukė. Ak, 
kokia miela ta dienų ir naktų 
ramybė, kai negirdėti rusiško 
meškino urzgimo ir kruvinų 
dantų taukšėjimo.

Ramybė, ramybė!.. . Laisvė 
ir ramybė!.. . Tai pavergto 
žmogaus vilčių dievaitė!. . .

* * *
Bet šiaurės meškino nagai 

ištįso ir kėsinasi į šiuodu kraš
tus. Pirmąja auka tapo Ameri
kos ateivija, ta didžioji prieš- 
komunistinė rakštis, kuri iš
ryškino komunistų veidą ir už
kirto kelią jų plėtrai.

Taigi jis panūdo ištraukti 
rakštį, sunaikinti komunisti
nės Rusijos okupuotų kraštų 
išeiviją, idant ji netaptų sa
vo tėvonijų atrama, o veikiau 
atkeltų vartus į Amerikos vals
tybes komunistinei plėtrai.

Sovietai su savo užmačiom 
liko ne vieni — jiems į pagal
bą atėjo dalis žydijos, kurios 
keršto filosofija ir jos anti- 
krikščioniškas nusiteikimas 
šiuo atveju sutampa su sovie
tų politika.

Įtakingų žydų bei jų organi
zacijų spaudžiama JAV vyriau
sybė įsteigė tam tikrą organą 
(OSI — Office of Special In
vestigations) “karo nusikaltė
liams” medžioti. Prezidentui 
Carteriui pasirašius atitinka
mą įstatymą 1977 m., OSI pra
dėjo savo negarbingą veiklą 
prieš Amerikos etninių grupių 
ateiviją. Karo nusikaltėlių 
darbai dažniausiai yra “pa
grindžiami” KGB sufabrikuo
tais dokumentais, kuriais osi- 
ninkai tiki. Žydams visiškai 
nesvarbu, kad šiuose doku
mentuose slypi klasta ir te
roras, nes tai atitinka jų pa
čių užmojus: nuplėšti lietu
vių tautos garbę, suniekinti 
ją taip, kad ji niekad negalė
tų atsikelti savarankiškam 
gyvenimui. Be to, tai būtų at
sikeršyta už žydų žudynes Lie
tuvos teritorijoje ir mopriš- 
kai įsiteikta Sovietų Sąjungai.

(Mopr—Meždunarodnaja or
ganizacija pomošči borcam 
revoliucii — tarptautinė or
ganizacija revoliucijos judė
jimui remti. Lietuvoje šią or
ganizaciją rėmė dauguma žy
dų. Vieni jų nuoširdžiai pri
tarė pasaulinės revoliucijos 
idėjai, o kiti Moprą rėmė at
sargumo sumetimais. Matyt, 
jie pramatė Lietuvos okupa
cijos galimybę ir jai ruošėsi. 
Jie neapsiriko — okupacija 
įvyko, žydai okupantus sutiko 
entuziastiškai ir Lietuvoje 
tapo padėties viešpačiais — 
enkavedistais, politrukais, 
milicininkais, kadrų viršinin
kais, įmonių ir įstaigų “už- 
vaizdomis”, Sibiran išvežamų
jų lietuvių sąrašų sudarinė
tojais ir pagaliau jų medžio
tojais, panašiais, kaip JAV 
osininkai. Žinoma, neginčy
tinas faktas, kad medžiotojų 
tarpe buvo ir lietuvių komu
nistų, bet proporcingai jų 
buvo žymiai mažiau ir jie ne
buvo tokie žiaurūs).

AfA 
prelatui dr. BRONIUI BARAUSKUI

Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai

KSAVERAI ŠLEKIENEI bei jos šeimai, broliui LEONUI 
ir visiems giminėms -

A. V. Bubeliai D. Zulonienė
J. L. Dūda S. A. Sakai

Žydai nusikaltėliais laiko: 
“Jaunąją Lietuvą, lietuvių ka
riuomenę, Šaulių sąjungos na
rius, gimnazijų ir universite
tų studentus, mokytojus, lais
vų profesijų narius, buvusius 
policininkus ir t.t. (Žiūr. Ja
cob Oleiski, Lietuvos žydų 
draugijos Izraelyje pirminin
ko, laišką kun. J. Prunskiui, 
“TŽ”, 1980. IX. 25). Jeigu lais
vųjų profesijų narius detali
zuosime į gydytojus, advoka
tus, notarus, kalvius, siuvėjus 
ir t.t., tai ir gausime visą lie
tuvių tautą, “nusikaltusią” 
žydžudyste, kolaboravimu su 
naciais ir neteisingu užpildy
mu JAV imigracinių blankų. 
Kadangi dar priedu kaltinama 
ir Lietuvos Bažnyčia, tai čia 
žydija ypač išryškėja kaip so
vietinių užmačių rėmėja, nes 
kas nežino komunistų kovos 
su religija. Taigi žydų ir so
vietų kaltinimai pavergtų tau
tų išeivijai kažkodėl kyla iš 
tų pačių Maskvos šaltinių. Kaip 
tad kitaip būtų galima įsivaiz
duoti žydus osininkus ir pavie
nius žydus, kurie veja Rusijos 
komunistams virves, kad ant 
jų iškartų mūsų ir kitų pa
vergtų tautų išeiviją.

* ♦ ♦
Tiesa, kaltinti yra lengva. 

Žydai, ypač osininkai, kaltina 
lietuvius žydžudyste, trukdy
mu sąjungininkams vesti karą 
su naciais, atseit kolaboravi
mu ir t.t. Mes kaltiname žy
dus, kad jie kai kurių lietu
vių kerštą prieš save patys iš
provokavo, pasitarnaudami so
vietų okupantams, išdavyste 
lietuvių brutaliam teroriza
vimui. Žinoma, lietuviai už 
tai nekaltina visos žydijos, o 
tik tuos, kurie teisia visiškai 
nekaltus žmones, kagėbistų 
paliudytus, nekreipdami dė
mesio į sovietinės Rusijos už
mačias suvirškinti pasigrob
tuosius kraštus. Argi žydai dar . 
nepatyrė per 2000 metų, ką 
reiškia vergija? Kodėl jie jos 
linki kitiems, kodėl jie nesi
stengia kitiems padėti, o visur 
tik pakenkti? Juk dar niekad ir 
niekam kenkimas kitiems ne
išėjo į gerą!

Antai lietuvis Palčiąuskas, 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės paskirtas eiti Kauno mies
to burmistro pareigas, tik pa
kluso savo lietuviams viršinin
kams, o pats, būdamas atsakin
game poste, stengėsi, kiek ga
lėdamas, būti naudingu ne tik 
lietuviams, bet ir žydams, o ne 
okupantams. Jis buvo Lietuvos 
skautijos veikėjas ir jos auk
lėtojas, mokęs mylėti žemę ir 
jos išaugintą Dieviškos kūry
bos viršūnę — žmogų. Argi tad 
jis kuo nors galėjo kenkti iš 
tos pačios rankos išėjusiam 
žmogui — žydui? Žinoma, kad 
ne. Taigi turbūt visam pasau- 
lui yra nesuprantama “Dievo 
išrinktosios tautos” filosofi
ja: keršyti nekaltiesiems už 
kažkieno jiems padarytą 
skriaudą. Palčiauskas yra OSI- 
KGB smurto auka. Dr. Dov Le
vin sako, kad žydai turi iš bib
linių. laikų užsilikusią gerą 
atmintį. Reikia pasakyti, kad 
ir lietuviai iš gana senų lai
kų turi tokią pat atmintį: “Kas 
su kardu kovoja, nuo kardo ir 
žūsta”.

Gerai atsimenu Antaną Vir- 
kutį, buv. Šiaulių kalėjimo 
viršininką. Jis dažnai lanky
davosi savo draugo Marijono 
Misevičiaus šeimoje, kuri gy
veno viename iš mano šeimos 
kambarių. Kadangi mes pla
čiau gyvenome, tai Misevičių 
svečiai buvodavo mūsų sve
tainėje. Taip mes susipažino
me ir su Virkučiu. Jis mums 
atrodė ramaus būdo žmogus, 
kuris nesmerkia kitų. Jis mū
sų tarpe niekad nepaminėjo 
žydo blogu vardu. Dabar jis 
yra žydų įrašytas į pasmerk
tųjų sąrašą. Už ką? Juk jis bu
vo Lietuvos kalėjimo viršinin
kas, o ne nacių. Vokiečių oku
pacijos metu, regis, Lietuvoje 

niekas žydų į kalėjimą neso
dindavo. Kuo tad šis žmogus 
galėjo nusikalsti žydams? Čia 
ir vėl iš tamsos išnyra OSI ir 
rusų KGB “skaistusis” veidas.

Ar yra tad bent vienas iš tų 
JAV-se kaltinamų keturiolikos 
lietuvių kuo nors nusikaltęs 
žydams? Žinoma, KGB pasa
kys: “da”. O OSI su teismų pa
galba jį ar juos nuteis. Tai 
OSI ir KGB ir yra tasai kroko
dilas, ant kurio dantų pateko 
lietuvių ir kitų Rusijos oku
puotų kraštų etninių grupių 
ateivija.

* * ♦
Negalima tikėti žydų teigi

mui, kad visi “nusikaltėliai” 
pabėgo į Amerikos kraštus, 
ypač JAV ir Kanadą. Lietuviai 
bei kiti baltiečiai ir ukrainie
čiai negalėjo nurimti nekovo
ję dėl savo kraštų laisvės su 
rusiškuoju slibinu. Yra mano
ma, kad lietuvių “nusikaltė
lių” dauguma nuėjo pas savo 
miško brolius ir įsimaišė į jų 
50.000 masę, kuri net kelioli
ka metų kovojo nelygią kovą su 
savo tautos pavergėjais. Dar 
1959 m. Žemaitijoj buvo nušau
ti 3 partizanai. Tai bene jau 
paskutiniai iš 50.000. Už mūsų 
žuvusius partizanus galima pa
kaltinti ir žydus, nes jie taip 
pat prisidėjo prie sovietinės 
vergijos įtvirtinimo Lietuvo
je.

Be to, kodėl visiems kaltina
miesiems reikėjo bėgti į Ame
riką, jeigu be miškų artimiausi 
kraštai buvo Lenkija, Vokieti
ja, Anglija, Švedija, Prancū
zija ir kitos Europos šalys, net
gi Australija ir P. Amerika. 
Be to, dėl žydų kerštingos gau
sos daugelis vengė JAV ir Ka
nados. Vadinasi, Kanadon ga
lėjo atvykti tiktai keletas. O 
iš šio atvykėlių skaičiaus per
43 metus apie 70% jau išmirė. 
Gi karo nusikaltėlių, kurių 
vardu dabar yra bandoma su
naikinti etninių grupių atei
viją, Lietuvoje iš viso nebu
vo. Naciams nepasisekė su
organizuoti nė vieno SS bū
rio, nepasisekė nė suvilioti 
Lietuvos karių eiti su vokie
čiais į frontą ir kovoti už na
cių tūkstantmetinę valstybę. 
Lietuvoje susiorganizavo gau
sūs kariuomenės daliniai, bet 
tiktai savo sienų gynybai ir 
vidaus tvarkos palaikymui. 
Šitokia kariuomenė vokie
čiams netiko ir jie ją nugink
lavo, o mūsų jauni vyrai išsi
slapstė. Vokiečiams pasisekė 
šiek tiek lietuvių sugaudyti 
ir net smurtu iš šventovių iš
sivesti bei nuvaryti apkasų 
kasti. Ir darbams Vokietijoje 
neatsirado nė vieno lietuvio 
savanorio.

* * *
Kaip jau esame patyrę iš 

spaudos ir kitų šaltinių, ypač 
iš adv. P. Žumbakio paskaitos, 
1984 m. vasarą skaitytos Toron
te apie OSI, kad Kanados kai 
kurios žydų organizacijos ir 
pavieniai asmenys taip pat da
ro žygių Kanados valdžioje, 
kad ir čia Amerikos pavyzdžiu 
būtų įsteigta institucija “ka
ro nusikaltėliams” ir nacių 
kolaborantams gaudyti.

Mes nežinome, ar čia po 40-
44 metų dar yra užsilikęs bent 
vienas žydų ir karo nusikal
tėlis, bet, turint galvoje, kad 
OSI veikia kartu su rusiškuoju 
KGB, tai jie čia gali “atrasti” 
dešimtis ar net ir daugiau, nes 
pagal naujausią Sol Littmano 
“apskaičiavimą” šiame krašte 
jų iš viso yra apie 3000(???).

Ryšium su šiom Kanados žy
dų pastangom daugelis atei
vių gyvena nerime, nes žydai 
nedaro skirtumo tarp kalto ir 
nekalto, naudojasi kagėbistų 
padirbtais dokumentais.

Tad reikia šį žydų pasikė
sinimą, būtinai išsiaiškinti 
su Otava ir užkirsti jiems ke
lią laikyti mūsų žmones neri
me arba net juos išduoti mir
čiai Sovietų Sąjungoje. Tai 
padaryti yra pareiga KLB val
dybai, kaip autoritetingiau
siam lietuvių organui šiame 
krašte.

Žinoma, būtų daug sėkmin
giau šį klausimą spręsti su 
kitomis etninėmis grupėmis. 
Reikia dar pridurti, kad ir vi
si lietuviai prie šios savo 
interesų gynybos turėtų akty
viai prisidėti, rašydami savo 
apylinkių parlamentarams 
laiškus ir protestuodami 
prieš šį neteisingą žydų išsi
šokimą.

Lietuvių išeivijos vyskupas P. A. BALTAKIS pas Šv. Tėvų Vatikane 1984 m. 
gruodžio 15 d. Nuotr. Felici

Pirmoji vyskupo kelionė Romon
Naujai paskirtasis vyskupas P. A. Baltakis, OFM, pas 

Sv. Tėvą Joną-Paulių II Vatikane
Gavęs vyskupo šventimus, 

kun. P. A. Baltakis 1984 m. rug
sėjo 14 d. Portlando katedroje, 
JAV-se, uoliai ėmėsi sielova
dinio darbo. Per trumpą laiką 
JAV-se ir Kanadoje jis daly
vavo visose didesnėse iškilmė
se, aplankė per 30 vietovių. 
Čikagoje 1984. XI. 19-25, Lie
tuvių katalikų federacijos su
važiavimo proga, jis sukvietė 
specialų kunigų, seselių ir pa
sauliečių pasitarimą sielova
dos klausimais ir sudarė komi
sijas įvairom sritim.

Naujojo vyskupo poziciją 
sustiprino ir tai, kad buvo pri
imtas JAV katalikų vyskupų 
konferencijos nariu ir jau 1984. 
XI. 12-15 dalyvavo jos posė
džiuose kaip lygiateisis narys. 
Tai palengvins jam palaikyti 
glaudesnius ryšius su JAV vys
kupais ir juos informuoti apie 
lietuvių reikalus.

Pas Šv. Tėvą
Kadangi vysk. P. A. Balta

kis, OFM, yra skirtas ne tik 
Amerikos, bet ir visiems lie
tuviams katalikams išeivijo
je, reikėjo visų pirma išsiaiš
kinti su Vatikanu savosios mi
sijos apimtį. Tos minties ve
damas, vysk. P. A. Baltakis 
1984 m. gruodžio 11-21 d.d. lan
kėsi Vatikane, kur buvo pri
imtas paties Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II ir pagrindinių jo 
pareigūnų.

Iš iki šiol gautų pranešimų 
dar nematyti, kaip toli siekia 
mūsų išeivijos vyskupo galia — 
jurisdikcija. Reikia tikėtis, 
kad ji išryškės su laiku, nes 
tai naujo pobūdžio paskyri
mas, skirtingas nuo iki šiol 
turėtų išeivijos vyskupų.

Iš spaudai atsiųsto prane
šimo matyti, kad vysk. P. A. 
Baltakis buvo priimtas Šv. Tė
vo 1984 m. gruodžio 15 d., 12.30 
v.p.p. Jis prieš tai buvo įtei
kęs Vatikanui platų praneši
mą apie lietuvių katalikų iš
eiviją. Šv.Tėvas jau buvo susi
pažinęs su tuo pranešimu. Tai 
palengvino jam orientuotis 
lietuvių išeivijos klausimuose.

Vysk. P. A. Baltakis pus
valandį trukusioje audienci
joje išreiškė padėką už Šv. Tė
vo pastangas iškelti Lietuvos 
globėją šv. Kazimierą ir pa
čią Lietuvą pasaulinėn viešu
mon specialiomis pamaldomis 
bazilikoje ir vėliau lietuviš
komis Mišiomis bei pamokslu 
Castel Gandolfo rūmų koply
čioje. Taip pat jis dėkojo už 
kun. Paetz paskyrimą Lomžos 
vyskupu, kuris užbaigė ilgai 
trukusią kovą dėl lietuviškų 
pamaldų Seinų bazilikoje.

Bet tai jau praeities daly
kai. Vyskupui P. A. Baltakiui 
rūpėjo atkreipti Šv. Tėvo dė
mesį į ateities planus, būtent 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktį bei su ja susijusius ren
ginius. Dėl to jis prašė Šv. Tė
vą, kad Šv. Petro bazilikoje 
1987 m. būtų surengtos didin
gos iškilmės. Šv. Tėvas mielai 
su tuo sutiko ir pritarė, kad 
tokios sukaktuvinės pamaldos 
už Lietuvą būtų surengtos 1987 
m. birželio mėnesį. Pareiškė 
norą tais metais aplankyti Lie
tuvą ir davė sutikimą išleis- 
dinti atitinkamus Vatikano 
pašto ženklus.

Vysk. P.A. Baltakis taip pat 
prašė Šv. Tėvą Lietuvos krikš
to sukakties proga, t.y. 1987 
m., paskelbti palaimintuoju 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį. 
Aiškaus pažado, matyt, nebu
vo, nes spaudai pateiktame 
pranešime sakoma, jog Šv. Tė

vas prie to prašymo pridėjęs 
privatų savo prierašą, kurio 
turinys neminimas.

Pas Vatikano pareigūnus
Priėmė vysk. P. A. Baltakį 

ir dešinioji Šv. Tėvo ranka — 
Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Agostino Ca- 
saroli, viešųjų reikalų tary
bos sekr. arkiv. Achille Sil- 
vestrini, emigracijos reikalų 
sekr. arkiv. Emanuele Clari- 
zio, studijų kongregacijos pre
fektas kardinolas W. Baum ir 
kiti pareigūnai. Visur mūsų 
vyskupas rado daug palanku
mo lietuviams. Buvo išreikš
tas netgi pageidavimas neuž
miršti Lenkijos lietuvių, juos 
aplankyti, nors jie neįeina į 
lietuvių išeivijos vyskupo ju
risdikciją.

Lankydamasis pas studijų 
kongregacijos prefektą kard. 
W. Baum, vysk. P. A. Baltakis 
patyrė, kad lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius prel. 
L. Tulaba yra įteikęs atsistaty
dinimo raštą ir kad dar prieš 
naujų mokslo metų pradžią 
numatoma paskirti nauju rek
toriumi dabartinį kolegijos 
prorektorių kun. Alg. Bartkų.

Su arkivyskupu P. Marcin
kumi vysk. P. A. Baltakis ta
rėsi dėl specialių Vatikano 
pašto ženklų išleidimo Lie
tuvos krikščionybės sukakties 
metais, t.y. 1987. Tuo reikalu 
prašymas jau įteiktas ir bus 
svarstomas specialios komisi
jos. Tikimasi, kad ji padarys 
lietuviams palankų sprendi
mą, ir pašto ženklai bus iš
leisti panašiai, kaip kazimie- 
rinės sukakties metais.

Po pagrindinių vizitų vysk. 
P. A. Baltakis per Vatikano ra
diją prabilo į Lietuvą, be to, 
įkalbėjo juostelėn kalėdinį 
sveikinimą, kuris buvo per
duotas Lietuvon Kūčių vakarą.

Būdamas Romoje, vysk. P. A. 
Baltakis gyveno lietuvių ko
legijoje ir, lietuvių prelatų 
bei kunigų padedamas, aplan
kė visą eilę svarbių pareigū
nų: Romoje viešintį Augsbur
go vyskupą Stimpfle, išlaikan
tį vyskupo A. Deksnio lietu
viams skirtą centrą V. Vokie
tijoje, čekų ir slovakų išei
vijos vyskupus Dominic Hru- 
sovsky ir Jaroslav Škarvada, 
kardinolą domininkoną Mario 
L. Ciappi, arkiv. Eduardo Mar
tinez Šomalo, arkiv. Luigi Pog- 
gi — Vatikano valstybės sek
retoriato pareigūnus.

Prie kardinolo kapo
Nebuvo užmirštas ir a.a. kar

dinolas Antonio Samore, bu
vęs nunciatūros sekretorium 
Lietuvoje, pramokęs lietuvių 
kalbos, vėliau tapęs aukštu 
Vatikano pareigūnu ir daug 
padėjęs Lietuvai bei lietu
viams. Jis yra palaidotas apie 
70 km už Romos. Lydimas vysk. 
A. Deksnio, mons. V. Mince
vičiaus, kun. A. Bartkaus ir 
A. Avižonienės, vysk. P. A. Bal
takis aplankė velionies kapą 
ir atnašavo Mišias karmeličių 
koplyčioje.

Velionis kardinolas A. Sa
more turėjo lietuvišką vysku
pišką kryžių. Mirdamas prašė 
mons. V. Mincevičių perduoti 
jį naujam lietuviui vyskupui. 
Taip tas kryžius teko dabar 
vysk. P. A. Baltakiui.

Reikia tikėtis, kad ši pirmo
ji naujojo vyskupo kelionė Ro
mon padės išspręsti kai ku
riuos neaiškumus ir įgalins 
sėkmingesnį naujų darbų pla
navimą. K.
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Istorikė kaltina lietuvius
Europos lenkų ir rusų spaudos balsai apie lietuvius

Paryžiuje leidžiamame len
kų žurnale “Kultūra” 1984 m. 
gruodžio laidoje yra išspaus
dintas lenkų istorikės Anna 
M. Cienciala R. A. Vito straips
nio “The Polish-Lithuanian 
Crisis of 1938” (“Lituanus” 
1984 m. nr. 2) recenzija. Re
cenzente kaltina R. A. Vitą, 
kad šis nepastebėjęs Lenki
jos Lietuvai ištiestos draugiš
kumo rankos. Ji kaltina Lie
tuvą dėl diplomatinių santy
kių nebuvimo; Lietuva nutrau
kusi slaptas su Lenkija dery
bas.

Tokie lenkų priekaištai Lie
tuvai nėra nauji —juos kartoja 
daugelis lenkų istorikų, at
siminimų rašytojų ir žurnalis
tų.

Lenkų valdymo metu Vil
niaus lietuvių laikraštyje 
“Vilniaus rytojus” buvo iš
spausdintas apsakymas apie 
“pakistaniečius” brolius Po- 
li-aki ir Litu-aki, kuriems 
mirdamas tėvas padalino sa
vo žemę. Poli-aki, būdamas 
stipresnis, su tarnų pagalba 
pagrobė dalį savo brolio že
mių ir ėmė jose šeimininkau
ti. Tai padaręs jis tiesė Litu- 
akiui ranką, norėdamas vėl 
broliškai sugyventi. Litu-aki 
norėjo, kad Poli-aki grąžin
tų pirma jo žemes. Pastarasis 
nenorėjo to padaryti, nes bu
vo labai gobšus.

Buka lenkų cenzūra šios ryš
kios alegorijos nepastebėjo 
— laikraštis nebuvo konfiskuo
tas.

Toje pačioje “Kultūra” žur
nalo laidoje yra straipsnelis 
apie Balį Gajauską, kuris iš 
savo gyvenimo 57-rių metų 31- 
rius praleido sovietų kalėji
muose bei koncentracijos sto
vyklose.

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” 1984 m. gruo
džio 13 d. laidoje įdėjo ilgą 
straipsnį apie Lietuvos pogrin
džio žurnalo “Lietuvos atei
tis” septintąją laidą. Ši laida 
buvo atspausdinta 1983 m., 
tačiau į Vakarus pateko tik 
pastaruoju metu. “R.M.” rašo:

“Lietuvos ateityje’ įdėti du 
laiškai, kuriuos galima vadin
ti simboliškais. Pirmajame — 
‘laiškas motinai’ yra aprašoma 
būdinga katalikiškos šeimos 
padėtis Sov. Sąjungoje. Auto
rius, jaunuolis, vaikystėje 
savo tikinčios motinos dėka 
buvo katalikiškai išauklėtas. 

1984 m. gruodžio 10 — Žmogaus teisių dienų. Priekyje — lietuvių atstovai 
su plakatu, reikalaujančiu išlaisvinti sovietiniuose lageriuose laikomų 
prof. V. SKUODĮ, Jungtinėse Amerikos Valstybėse gimusį lietuvį

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

Mokykloje tačiau jam ir jo 
draugams buvo tvirtinama, 
kad negalima rimtai priimti 
‘atsilikusių tėvų’ pažiūrų, nes 
Dievas — tai pasakų išgalvota 
būtybė. Motina ėmė mokyti sū
nų ‘atsargumo’ ir patarė jam 
nepasisakyti, kad jis yra tikin
tysis. Ji pergyveno sūnaus at
sisakymą įstoti į pionierius 
ir komjaunuolius — tai būtina 
aukštesniajam išsilavinimui 
gauti ir tolimesnei karjerai. 
1976 m. jos sūnus buvo iškvies
tas į KGB ryšium su jo daly
vavimu Vasario 16 pamaldose. 
Motina savo sūnaus elgesį pa
vadino ‘idiotišku’, manydama, 
kad tai gali pakenkti jos ke
lionės į užsienius planams. 
Sūnus vis dėl to ir toliau vie
šai išpažino savo tikėjimą — 
dalyvavo procesijose ir reli
ginėse šventėse. Galutinis san
tykių su motina nutraukimas 
.įvyko po to, kai ji atsistojo 
mokyklos direktoriaus, kovin
go ateisto pusėje, gaunančio 
informacijas iš KGB. Savo laiš
ke sūnus motinai rašo: ‘Mes 
neturime bijoti nukentėti dėl 
tų vertybių, kurias iš mūsų 
protėvių paveldėjome. Kokius 
gi kitokius ginklus mes turime, 
jeigu ne maldą ir kančią prieš 
iki dantų atominiais ginklais 
ginkluotą šėtono armiją? Pa
laimink mus, nors tavo širdis 
yra pilna skausmo”.

Pernai sukako 80 metų nuo 
poetės Salomėjos Nėries (1904- 
1945) gimimo. Ta proga Mask
voje aštuoniomis kalbomis 
leidžiamame mėnesiniame 
žurnale “Soviet Literature” 
buvo išspausdintas poetės mo
kinio E. Mieželaičio straips
nis, eilėraščių “Dainuok, šir
die, gyvenimą” ir “Per lūžtantį 
ledą” vertimai. E. Mieželai
tis savo straipsnyje daug vie
tos skyrė S. Nėries kūrybai 
Sov. Sąjungoje karo metu, kur 
ji rašė kovingus propagandi
nio pobūdžio eilėraščius ir 
juos skaitė “lietuviškos” 16- 
tos divizijos raudonarmie
čiams. S. Nėries “Eiliuotas 
žodis”, jos pačios pasakymu, 
skirtas “vadui, mokytojui, 
lietuvių tautos išlaisvintojui 
— didžiajam Stalinui”, į jokius 
jos eilėraščių rinkinius Sov. 
Sąjungoje nebėra įtraukiamas. 
“Dainoje apie Staliną” per 
daug pasireiškė nuo Chruš
čiovo laikų nepageidaujamas 
asmens kultas. J.B.
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PLAUKIMO SUKAKTIS

Lietuvos plaukimo sporto še
šiasdešimtmetis paminėtas Kau
ne 1984 m. gruodžio 15-16 d.d. 
Varžybinio plaukimo pradžia 
yra laikoma Kaune 1924 m. su
rengta vandens sporto šventė. 
Jos programon buvo įtraukti 150, 
1500 ir 3000 metrų plaukimai 
pasroviui Nemune. Istorinė su
kaktis buvo paminėta Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos kul
tūros ir sporto rūmuose, kur su
sirinko plaukimo veteranai, tre
neriai, žymieji plaukikai ir juos 
pakeičianti jaunoji karta. Pra
nešimą apie plaukimo šešias
dešimtmetį padarė Lietuvos 
plaukimo federacijos pirm. B. 
Jankauskas. Lietuvos sporto 
komiteto pirm. Z. Motiekaitis 
sukakties atminimui skirtus me
dalius įteikė plaukikams — B. 
Jankauskui, J. Juozaičiui, H. 
Reingardui, V. Juzumui, L. Ka- 
čiušytei, A. Juozaičiui, B. Už- 
kuraitytei-Statkevičienei, V. 
Burkauskaitei-Timfavičienei, R. 
Žulpai, A. Dambrauskui, A. Star
kevičiui, R. Bagdonavičiui, V. 
Kupsčiui. Lietuvos plaukikus 
sveikino sporto organizacijų 
atstovai, kolegos iš Latvijos ir 
Estijos, veteranas R. Bagdona
vičius, pirmą olimpinį medalį 
laimėjęs A. Juozaitis. Meninę 
programą atliko dainininkai ir 
šokėjai. Dvi dienas truko bal- 
tiečių plaukimo varžybos “Pluoš
to” baseine. Lietuvai negalėjo 
atstovauti tomis dienomis Sovie
tų Sąjungos taurės varžybose 
dalyvavę plaukikai, susirgęs G. 
Bartkus, sportinę veiklą užbai
gusios A. Buzelytė, A. Gerulytė, 
L. Vanagaitė ir D. Kožkutė. Sun
ki kova vyko su Estijos rinkti
ne. Vis dėlto ją laimėjo Lietu
vos rinktinė, sutelkusi 210 taš
kų. Antroji vieta teko Estijos 
rinktinei su 208 tšk., trečioji — 
Latvijos rinktinei su 146 tšk.

NAUJOS BYLOS
Su neseniai pradėtomis bylo

mis už pilnai neįvykdytų darbų 
prirašinėjimus “Tiesos” skaity
tojus 1984 m. gruodžio 5 d. laido
je supažindina prokuratūroje 
dirbantis Fulgentas Levulis. 
1983 m. liepos 1 d. Šakių sodinin
kystės sovchozas turėjo gauti 
Šakių kilnojamosios mechani
zuotos kolonos statomą bendra
butį. Birželio 30 d. valstybinės 
komisijos nariai pasirašė aktą, 
kad statyba yra užbaigta, nors 
kelininkai tada dar tiesė kelią, 
buvo neišasfaltuotos krepšinio 
ir teniso aikštelės. Jos taip ir 
nesusilaukė asfalto, bet staty
bos jmonė pasiėmė premijas už 
pilnai atliktą darbą. Baudžiamo
jon atsakomybėn buvo patraukti 
— mechanizuotos kolonos virši
ninkas D. Martinkėnas, vyr. inž. 
G. Karūnas ir sovchozo direkto
rius A. Kalesinskas. Pagal gamy- 
binį-finansinį planą Černia
chovskio kolchozas Kapsuko 
(Marijampolės) rajone turėjo 
pasėti 5 ha pupų, 20 ha avižų ir 
vikių mišinio, 138 ha vienmečių 
ir 128 ha daugiamečių žolių, pa
gaminti 40 tonų kapoju. Buvo 
pasirašyti dokumentai apie pla
no įvykdymą. Iš tikrųjų vietoj pu
pų buvo pasėtos avižos, vietoj 
avižų ir vikių mišinio — mie
žiai. Liko nepasėta 45 ha vien

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

Išvyksta 
Balandžio 3 
Gegužės 8 
Gegužės 24 
Birželio 24 
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20 

Kelionės į kitas pasaulio šalis

AUSTRALIJA - gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

Mūsų įstaigoje
• 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

mečių ir 111 ha daugiamečių žo
lių, visiškai nepagaminta kapo
ju. Fiktyviniuose dokumentuose 
buvo aiškinama, kad nesėtos kul
tūros nuimtos, paruoštos ir su
naudotos kolchozo reikalams, o 
nesami kapojai sušerti gyvu
liams. Bylos už dokumentų klas
tojimus susilaukė kolchozo pir
mininko pavaduotojas A. Rut
kauskas ir augalų apsaugos agro
nomas A. Pauliukevičius, tvar
kęs kolchozo atskaitomybės rei
kalus. Pasak F. Levulio, Šakių 
ir Kapsuko rajonų liaudies teis
mai nagrinėjo abi šias bylas. 
Visi minėti pareigūnai už pri
rašinėjimus nubausti įvairio
mis bausmėmis. Jiems pridėta ir 
papildoma bausmė — atimta tei
sė eiti vadovaujančias parei
gas nuo vienerių iki trejų metų.

SPORTO MUZIEJUS
Klaipėdoje, Teatro aikštėje, 

įsikūrusiame šio miesto kūno 
kultūros ii- sporto komitete jau 
antrus metus skaičiuoja visuo
meninis sporto muziejus, vado
vaujamas Klaipėdos aukšto 
sportinio meistriškumo labo
rantės Bronės Dumskytės. Su
telktoji medžiaga atspindi Klai
pėdos sporto istorijos pusla
pius. Krepšininkas Modestas 
Paulauskas, šiame mieste žen
gęs pirmuosius žingsnius į di
dįjį krepšinį, muziejui dovano
jo suvenyrus, prizus, nuotrau
kas, krepšinio kamuolį, sporti
nius savo marškinėlius su juose 
pažymėtu penktuoju numeriu. 
Klaipėdą taipgi išgarsino dvi
ratininkai — pasaulio rekordi
ninkas Gintaras Umaras ir Jo
nas Romanovas, 1976 m. pasau
lio dviračių jaunimo čempionas. 
Iš pastarojo yra gauta brangių 
sportinių apdovanojimų. Muzie
jus turi aukso medalį Jūratės 
Šereikytės, tapusios čempione 
Europos jaunimo šaudymo iš 
lanko pirmenybėse. Muziejuje 
taipgi išstatytas Europos jau
nių II vietos laimėtojo S. Mė- 
čiaus diplomas ir sidabro me
dalis, Sovietų Sąjungos PDG 
daugiakovės čempionės D. Ki- 
seliovaitės aukso medalis. Rū
dinius papildo klaipėdiečių iš
kovotos taurės, prizai, meda
liai, dovanoti suvenyrai, gaire
lės, ženkliukai. Muziejų taipgi 
puošia žymių Klaipėdą garsinu
sių sportininkų skaidrės. Jį dau
giausia lanko sportininkai, tre
neriai, sporto veteranai. Augan
čiam sporto muziejui reikia di
desnių patalpų, kurias, tikima
si, parūpins Klaipėdos miesto 
vadovai.

VILNIAUS ORAUOSTIS
Komunalinio ūkio projekta

vimo atstovai — A. Alekna, R. 
Dičius, G. Telksnys, E. Vaitys, R. 
Jakas ir L. Rožkovas paruošė Vil
niaus orauosčio išplėtimo pla
nus. Jie nori sujungti jau esan
čius ir planuojamus pastatus, 
laikydamiesi naujų ir senų sta
tinių tūrių bei techtonikos bend
rumo. Projekto autoriai dabar 
atlieka technologinius, archi
tektūrinius ir konstruktyvinius 
sprendimus, ruošdami brėžinius 
statybininkams. Projekte yra 
numatytas sujungtų pastatų pra
plėtimas, jeigu jo reikėtų atei
tyje, nepažeidžiant visumos vaiz
do. V. Kst.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Grįžta |

Balandžio 21
Gegužės 22
Birželio 2 arba birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17

.Spalio 20
Sausio 5

IMIetinis zuikių

• Meninėje programos dalyje -Londono, • Įvairūs gėrimai, šilta vakarienė, loterija, »
Ont., “Pašvaistės" choras, vadovauja- taurių įteikimas klubo nariams.
mas muz. P. Vilienės. • Šokiams gros “Tzygani" orkestras.

Baliaus pradžia - 18.30 v., meninės programos - 20 v. įėjimas - $5.00, studentams - $4.00.

Giedraičio lietuvių žūklautojų ir medžiotojų klubo valdyba

Lankys lietuvius Kanados vakaruose
Kanados lietuvių katalikų 

kunigų vienybės pakviestas 
kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas iš Otavos sutiko ir šiais 
metais aplankyti savo tautie
čius Kanados vakaruose Gavė
nios metu. Jis lankys tas vie
toves, kuriose gyvenantys lie
tuviai neturi nuolatinio lie
tuvio kunigo. Ten jis laikys 
Mišias, sakys pamokslus, ves 
rekolekcijas (kur įmanoma), 
klausys išpažinčių, lankys li
gonius.

Numatytas toks jo kelionės 
planas. Iš Otavos išskrenda į 
Vankuverį kovo 6 d. Pamaldas 
visiems lietuviams įprastoje 
vietoje laikys kovo 10, sekma
dienį. Iš Vankuverio išskren
da į Edmontoną kovo 13 d. Bai-

London, Ontario
KALĖDŲ EGLUTĘ vaikučiams 

surengė apylinkės valdyba ir 
skautai. Vaikai deklamavo eilė
raščius, Kalėdų senelis (A. Švil
pa) traukė dovanas iš didelio mai
šo, visus apdovanodamas. Apylin
kės valdybos pirm. A. Petrašiū- 
nas tarė sveikinimo žodį, klebo
nas kun. I. Mikalauskas pakvietė 
visus dalyvius sugiedoti “Sveikas, 
Jėzau gimusis”, akompanuojant 
muz. R. Vilienei, L. Eimantas pa
pasakojo eglutės reikšmę. Visi 
buvo pavaišinti kavute ir pyra
gais.

KALĖDINIS KONCERTAS prieš 
Bernelių Mišias žavėjo pamaldų 
dalyvius. Giedojo “Pašvaistės” 
choras ir sol. Irena Černienė, pa
lydint vargonais Ritai Vilienei. 
Šventovė buvo pilnutėlė žmonių. 
Gražiai atrodė altorius ir pra- 
kartėlė, kuriuos papuošė gėlėmis 
Judickų šeima.

PENSININKŲ KLUBAS prieš 
Kalėdas suruošė bendras Kūčias. 
Stalai buvo gražiai papuošti ir 
apkrauti skaniais valgiais. Pirm. 
V. Gudelis, visus pasveikinęs, 
pakvietė kleboną tarti žodį. Jau
kioje nuotaikoje vaišinosi, links
mai praleisdami vakarą.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ su
rengė apylinkės valdyba su dide
liu pasisekimu parapijos salė
je, kurią užpildė parapijiečiai 
ir svečiai. Išmušus 12-tai valan
dai, apylinkės valdybos pirm. A. 
Petrašiūnas visus pasveikino, 
linkėdamas laimingų metų, ir bu
vo sugiedotas Tautos himnas. Iš
gėrus šampaną, visi sveikinosi, 
džiaugdamiesi, sulaukę 1985 
metų. Daug prisidėjo darbu R. 
Vilembrektas, maistą pagamino 
Grasilda Mačienė.

VASARIO 16-TOSIOS minėji
mas bus vasario’ 24, sekmadienį, 
4 v.p.p., Althouse auditorijoje, 
prie Londono universiteto. Meni
nę programą atliks sol. Gina Čap- 
kauskienė ir “Pašvaistės” cho
ras, vadovaujamas muz. Ritos Vi
lienės. Koresp.

St. Petersburg, Florida
ŠV. KAZIMIERO MISIJOS su

sirinkime 1984.XII.14 išrinktas 
naujas komitetas: pirm. Antanas 
Gudonis, nariai — Vaclovas Kriau
čiūnas, dr. Juozas Petrikas, Ed
vardas Praninskas, dr. Aldona 
Valienė, kandidatė — Ida Valaus- 
kienė. Vokalinis misijos moterų 
būrelis, vadovaujamas muz. P. Ar- 
mono, 1984.XII.9 paminėjo savo 
5-rių metų veiklos sukaktį mažo
joje Lietuvių klubo salėje. Daly
vavo 50 asmenų. Sveikino misijos 
vedėjas kun. V. Zakaras, OFM, 
radijo valandėlės vedėjas K. Klei
va, misijos komiteto pirm. A. Gruz
dys, vyrij dainos vieneto vadovas 
muz. A. Mateika, šaulių atstovas 
S. Lungys. Žodį tarė ir muz. P. Ar- 
monas.

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
komisija 1984.XII.7 Lietuvių klu
bo salėje surengė sol. Nerijos Lin- 
kevičiūtės-Kasparienės koncer
tą. Dalyvavo 250 asmenų, jų tarpe 
ir LF vadovybės atstovė Marija 
Remienė. Vajaus metu iki 1984.- 
XII.7 surinkta $7,682.00.

VAIDINTOJŲ GRUPĖ “ŽIBIN
TAS” kovo 13 d. Lietuvių klubo 
salėje suvaidins A. Rūko 3 v. ko
mediją “Bubulis ir Dundulis”. 
Programoje dalyvaus A. Mateikos 
vad. dainos vienetas ir tautinių 
šokių grupė, vad. Laimos A. Ro
bertson. Režisuoja A. Ulbinas, 
dekoracijas piešia dail. V. Vai
tiekūnas. L. Ž. 

giamąsias rekolekcijų pamal
das laikys kovo 17, sekmadie
nį, Lietuvių namuose. Iš Ed- 
montono išskrenda į Kalgarj 
kovo 20 d., pamaldas visiems 
lietuviams ten laikys kovo 24, 
sekmadienį. Iš Kalgario grįž
ta Otavon kovo 27 d.

Pamaldomis ir keliaujančio 
kunigo priėmimu rūpinasi vie
tiniai pareigūnai: Vankuvery
je — B. Vileita, tel. (604) 943- 
4770, Edmontone — A. Dudara- 
vičius arba dr. J. Pilypavičius 
(3 Gilchrist PL, St. Albert, Al
berta, T8N 2M3), Kalgaryje — 
K. Dubauskas, (403) 252-0694. 
Vietiniai tautiečiai informa
cijų ir kitais reikalais prašo
mi kreiptis į minėtus pareigū
nus. Inf.

Windsor, Ontario
PRIEŠ PAT KALĖDAS įvyko 

visuotinis metinis KLB Windso- 
ro apylinkės susirinkimas. Į val
dybą išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: pirm. Mikas Kizis, sekr. 
Joana Kurienė, ižd. Vytautas Ba- 
risas. Revizijos komisija: Graži
na Pacevičiūtė-Carruthers, Balys 
Balaišis. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir greitai. Pirminin
kavo V. Barisas, sekretoriavo B. 
Balaišis. Po susirinkimo visi vai
šinosi kava ir mūsų darbščių šei
mininkių gėrybėmis. Vanduolis

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos kariuomenės atsteigimo sukaktį minint St. Catharines, Ont.
Kalba STEPAS ŠETKUS Nuotr. J. Vyšniauskaitės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 6% nekiln. turto pask.......... 11%
santaupas...........................73A% asmenines paskolas...12'h°/0
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..................... 77«% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m..........  1072% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............... 11% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............. 97«% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.............. 972% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

sausio 26, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
centre

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ponioms už 
man suruoštą mergvakarį, dova
nas ir taip skoningai paruoštą 
maistą.

Ypatinga mano padėka tenka 
rengėjoms — p.p. G. Razokienei 
ir Marijai Mickevičienei.

Taip pat esu dėkinga atsilan
kiusiems vyrams ir moterims, o 
M. Mickevičienei už linkėjimus 
atsilankiusių vardu.

Jūsų parodytas nuoširdumas 
ir dovanos ilgam liks mūsų atmin
tyje.

Jums dėkinga -
Janina Rutkauskas

St. Catharines, Ont.
KALĖDOS IR NAUJI METAI 

sutikti bei palydėti pakilia nuotai
ka, nes buvo šiltas ir gražus oras. 
Bendros Kūčios irgi gražiai pra
ėjo: skoningai papuošta salė, tra
diciniai valgiai, Stasės Zubric- 
kienės paruošta programėlė. Vy
riausia šeimininke šiemet buvo 
Jadvyga Labuckienė — apylinkės 
valdybos vicepirmininkė.

NAUJOJI APYLINKĖS VALDY
BA antrame posėdyje priėmė vi
sos kadencijos veiklos planą, ku
rio pagrindą sudarys kukli bet 
pastovi lietuvybės veikla. Dides
nio masto renginiai bus ruošiami 
tik didesnių sukakčių proga.

“ST. CATHARINES STANDARD” 
gruodžio 13 d. laidoje išspaus
dino platų straipsnį “Lithuanian 
nationalism closely tied to old 
Christmas tradition”. Didelėje 
nuotraukoje buvo matyti dr. Ju
dita Čuplinskienė su dukrele 
Indre puošiančios eglutę šiau
dinukais Toronte. Šis dienraš
tis taip pat rašė apie V. J. Liangų 
sūnų Viktorą kaip žymiausią mo
kyklos sportininką.

SENUS BIČIULIUS aplankė 
buvęs klebonas kun. Ignas Mika
lauskas iš Londono, Ont. Kor.

JA Valstybės
Balį Gražulį, rašytoją ir žur

nalistą, amžiaus septyniasde
šimtmečio proga Detroito bei 
apylinkių lietuviai pagerbė 
1984 m. gruodžio 9 d. Šv. Anta
no parapijos salėje. Sukaktuvi
ninkas yra išleisdinęs du nove
lių rinkinius: “Brydė rugiuose”
— 1947 m. ir “Sudužęs vaizdas”
— 1955 m. Prasidedant sovietų- 
vokiečių karui, su kitais ginkluo
tais vyrais išgelbėjo Kauno ra
diofoną nuo gresiančio sunaiki
nimo. Iš jo radijo bangomis bu
vo perduotas laikinosios vyriau
sybės atsišaukimas ir nepriklau
somybės atstatymas lietuvių tau
tai. Okupacijos metais B. Gra
žulis vadovavo literatūriniam 
radiofono skyriui, palaikyda
mas ryšius su pogrindžiu. Įėji
mą radiofonan tada kontroliuo
davo vokiečių kariai, stropiai 
tikrindami dokumentus, tačiau 
literatūrinio skyriaus darbuo
tojai savo stalčiuose turėda
vo slapta atsineštus pogrindžio 
organizacijų atsišaukimus, ku
riuos parodydavo patikimiems 
lankytojams. Taigi vokiečiai 
saugojo duris, nė nenujausda
mi, kad progrindininkai jau yra 
įkėlę koją į literatūrinį skyrių 
ir jame organizuoja cenzorių 
prižiūrimas radijo programas, 
norėdami išsaugoti jų lietuviš
kumą. Apie B. Gražulio gyveni
mą, jo literatūrinę veiklą kal
bėjo Vytautas Alantas, meninę 
programą atliko muz. St. Sližio 
vadovaujamas vokalinis moterų 
vienetas — B. Janušienė, Č. Pliū- 
rienė, N. Sližienė ir A. Tamulio- 
nienė. Po sveikinimų padėkos 
žodį tarė B. Gražulis. Pagerb- 
tuvės baigtos vaišėmis. Jas su
rengė Lietuvių žurnalistų są
jungos skyrius ir St. Butkaus 
šaulių kuopa.

Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Bostono 
skyriui vadovaus neseniai iš
rinkta nauja valdyba, kurią su
daro: pirm. B. Veitas, sekr. T. 
Manomaitis ir ižd. G. Banaitis. 
Metiniame narių susirinkime, 
susilaukusiame 25 dalyvių, pa
minėta buvusio ALIAS pirm. 
Juozo Dačio 80 metų amžiaus 
sukaktis. Inž. V. J. Dabrila skai
tė paskaitą apie pastatų susti
prinimą, kad jie galėtų atlaikyti 
žemės drebėjimo smūgius.
, Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste, vadovaujama 
naujo klebono kun. Algirdo Ol
šausko, savo biuletenyje paskel
bė 1984 m. duomenis: pakrikšty
ta 13 kūdikų, sutuoktos dvi po
ros, palaidota 20 parapijiečių. 
Bendras parapijos narių skai
čius betgi nėra sumažėjęs, nes 
kolonijon atsikelia lietuvių iš 
kitų JAV vietovių. Parapijos biu
letenį gauna 1100 lietuvių šei
mų. Teigiamus reiškinius tam
sina beveik epidemija tapęs di
delis šeimų irimas. Skiriasi ne 
tik jaunos, bet ir vaikus išaugi
nusios šeimos.

Argentina
Šv. Kazimiero 500 metų mir

ties minėjimus Rosario lietuviai 
užbaigė 1984 m. spalio 27-28 d.d. 
Iškilmėse Šv. Kazimiero parapi
joje negalėjo dalyvauti staiga 
susirgęs jų organizatorius kun. 
K. Margis, MIC. Jos pradėtos pie
tumis, į kuriuos atvyko Mindau
go draugijos tautinių šokių an
samblis iš Berisso. Iš lietuvių 
kalbos išverstą veikalėlį “Bal
tosios lelijos riteris” suvaidino 
parapijos jaunimas su Lietuvos 
respublikos mokyklos mokiniais. 
Ispanų kalbon tą veikalėlį iš
vertė ir režisavo seselė M. An
gelika Damarodytė. Keturis tau
tinius šokius atliko Mindaugo 
draugijos ansamblis, palydėtas 
iš Berisso atsivežto orkestrė
lio. Spalio 28, sekmadienį, Mi
šias atnašavo kun. A. Švedas, 
vadovaujantis Tėvų marijonų 
vienuolynui Rosario mieste. Po 
pamaldų tautinių šokių progra
mėlę vėl atliko Mindaugo drau
gijos šokėjai.

Britanija
A. a. Aldonos Lėderytės-Ku- 

činskienės, veiklios visuomeni- 
ninkės, neteko Gloucesterio 
lietuviai. Ji mirė 1984 m. lap
kričio 11 d. Cheltenhamo ligo
ninėje, sulaukusi 61 metų am
žiaus. Gimė Noreikonių k., Šiau
lių aps., mokėsi Linkuvos gimna
zijoje. Su tėvais pasitraukė Vo
kietijon, kur buvo sunkiai su
sirgusi. Pokaryje visa Lėderių 
šeima persikėlė Britanijon. Ve
lionė greit išmoko anglų kalbą, 
ilgą laiką dirbo įstaigoje. Reiš
kėsi Britanijos lietuvių sąjun
goje, netgi buvo išrinkta tary
bos pirmininke, ir katalikų ei
lėse kaip Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Gloucesterio apylin
kės vicepirmininkė. Lietuviai su 
velione atsisveikino lapkričio 
15 d. Šv. Petro šventovėje, kur 
gedulines Mišias laikė kun. dr. 

S. Matulis, MIC, savo pamoksle 
apibūdinęs pagrindinius velio
nės gyvenimo ir veiklos bruo
žus. Jos palaikai buvo nuvežti 
į krematoriumą, nes ji norėjo, 
kad pelenai būtų užkasti bend
rame jos tėvų kape Bath kapi
nėse. Atsisveikinimo žodį kre
matoriume tarė DBLS vardu kal
bėjęs centro valdybos narys E. 
Šova.

“Europos lietuvio” skaitytojų 
laiškuose 1984 m. 46 nr. turisti
nes keliones į okupuotą Lietuvą 
paliečia Dalyvio slapyvardžiu 
pasirašęs asmuo. Pasak jo, Brita
nijos lietuviai dažnai pasinau
doja mažos Huddersfieldo agen
tūros “Yorkshire Tours” paslau
gomis. Ta agentūra organizuo
ja pigias keliones į Sovietų Są
jungą ir jos satelitines valsty
bes. Autorius pateikia kelias 
pastabas. Esą kelionė Vilniun 
buvo labai ilga, nes autobusu 
teko važiuoti į Budapeštą, o iš 
jo į Vilnių — traukiniu. Ekskur- 
sijon buvo įjungtos dvi skirtin
gos grupės: lietuviai, norintys 
aplankyti gimines, ir kitatau
čiai, keliaujantys į Rumuniją 
ar Kijevą, neturintys ten jokių 
giminystės ryšių. Iš pokalbių 
su jais paaiškėjo, kad jie visi 
yra kairiųjų pažiūrų, žinias apie 
tą agentūrą gavę iš komuhisti- 
nio dienraščio “The Morning 
Star”. Kelionės metu grupės 
vadovas pradėjo pardavintėti 
komunistinę spaudą. Grįžtant 
atgal, kai buvo pervažiuota 
Vengrijos-Austrijos siena, gru
pės vadovas pradėjo politinę 
paskaitą, garbindamas aplan
kytus komunistinius kraštus, 
niekindamas Britaniją ir netgi 
rinkdamas aukas streikuojan
čiai angliakasių unijai, kuriai 
vadovauja marksistas A. Scar- 
gillas. Esą lietuviai tokiu gru
pės vadovo elgesiu nebuvo su
žavėti, autobuse kilo įtampa. 
Laiško autorius rašo: “Ne mano 
reikalas spręsti, ar lietuviams 
tinka naudotis tokios agentū
ros patarnavimais. Tai yra kiek
vieno asmeniškas dalykas. Iš vie
nos pusės žiūrint, tai gal pigus 
kelias aplankyti Lietuvą ir dėl 
to gal verta pasiklausyti Lenino 
envangelijos, bet iš kitos pusės 
kyla klausimas, ar mes turime 
lietuvių spaudoje reklamuoti 
šią neaiškią agentūrą? Gal ge
riau palikime tai komunistų 
laikraščiui “The Morning Star”.

Šveicarija
Lietuvos diplomatas dr. Alber

tas Gerutis, gyvenantis Berne, 
sunkiai susirgo. Ligoninėje jam 
padaryta sudėtinga operacija. 
Sveiksta, bet ligoninėje teks 
praleisti kelias savaites.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos moki

niai ir darbuotojai Kūčias at
šventė gruodžio 14 d., prieš iš
siskirstydami Kalėdų atostogų. 
Dalyvių, įskaitant vokiečių pa
reigūnus ir svečius, buvo susi
laukta apie 160. Juos visus šį 
kartą teko sutalpinti prie stalų 
valgyklos salėje. Kūčių vakarą 
pradėjo evangelikų kapelionas 
kun. Fr. Skėrys, primindamas, 
kad kalėdinė eglutė yra sukak
tuvinė — jau trisdešimtoji. Jis 
perskaitė buvusio gimnazijos 
direktoriaus J. Kavaliūno svei
kinimą, vokiškai apibūdino Kū
čių reikšmę lietuviams. Austra
lijos lietuvaitė Danutė Baltu
tytė uždegė tris žvakes ant atski
ro staliuko, kurį apsupo skau
tai. Savo kraštams būdingus lie
tuviškus eilėraščius deklamavo: 
Laima Šležaitė iš JAV, Jonas 
Venckus iš Kanados, Diana Sta- 
siukynaitė iš Kolumbijos ir Vir
ginijus Jocys iš V. Vokietijos. Jie 
uždegė žvakes ant visų stalų. 
Kalėdinės eglutės žvakutes už
degė kuratorijos valdybos pirm, 
kun. a. Bernatonis, direktorius 
A. Šmitas, katalikų kapelionas 
kun. J. Dėdinas ir evangelikų 
kapelionas kun. Fr. Skėrys. Apie 
Kūčias ir 1984 m. įvykius kalbė
jo direktorius A. Šmitas, pri
mindamas pilies gaisro atneštas 
problemas. Šiais mokslo metais 
buvo perorganizuota tautinių 
šokių grupė, atstatytas ir padi
dintas orkestras. Sudegusius 
instrumentus pakeitė nauji, 
įsigyti už 30.000 DM dosnių au
kotojų dėka. Kalėdinių giesmių 
programėlę atliko A. Paltino 
vadovaujamas mokinių choras, 
instrumentinis kvartetas ir vi
sas orkestras. Mokiniai suvai
dino kun. J. Dėdino parašytą 
vaidinimą “Teateinie Tavo kara
lystė”. Visiems padėkojo kalė
dinės eglutės rengėjas ev. kun. 
Fr. Skėrys. Su dideliu dovanų 
maišu valgyklon atėjo Kalėdų 
senelis, kurį šį kartą suvaidino 
Algirdas Palavinskas, prieš dau
gelį metų vadovavęs gimnazi
jos berniukų bendrabučiui. Kū
čias aprašė vietiniai laikraš
čiai — “Mannheimer Morgen” ir 
“Lampertheimer Zeitung”.

t



Toronto “Gintaro” vyrai šoka Pakeltkojį Čikagos Lietuvių jaunimo centre Nuotr. J. Tamulaičio

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Jaunimas ir lietuviškos parapijos
Vienas iš pasisakymų kazimierinio kongreso svarstybose Toronte

Tai vienas aktualiąją klau
simų dabartinės išeivijos gy
venime. Nuo parapiją lietuviš
kumo daug priklauso jaunimo 
lietuviškumas ir atvirkščiai. 
Ateities parapijos bus tiek 
lietuviškos, kiek lietuviškas 
bus dabarties jaunimas.

Tautinių parapijų paskir
tis yra dviguba — tautinė ir 
religinė. Pirmoje eilėje, ži
noma, religinė. Pagal Kata
likų Bendrijos nuostatus, vi
si tikintieji turi aktyviai įsi
jungti į liturginį ir kitokį pa
rapijos gyvenimą. Tai liečia 
ir jaunimą, kurio lietuvių kal
ba yra silpnoka. Toks jauni
mas, klausydamas Šv. Rašto 
skaitymų ir pamokslų lietu
vių kalba, nepajėgia suprasti, 
jo dėmesys nukrypsta kur ki
tur. O jei bando suprasti, jo 
dėmesys telkiasi ties atskirais 
žodžiais, ir minties nepagau
na. Nesupratus minties, silp
nėja religijos supratimas. Tai 
atidaro kelius antireliginiams 
argumentams, kurie lengvai 
pasiekia ypač silpnai besi
orientuojančius bei jieškan- 
čius atsakymų.

Dabartinės lietuviškos pa
rapijos išeivijoje gana gerai 
išlaiko lietuviškas tradicijas, 
bet nejaučia reikalo atkreipti 
specialų dėmesį į jaunimą, ku
riam nelengva yra įsijungti į 
lietuviškos parapijos gyveni
mą. Tam palengvinti reikėtų 
specialių pamaldų jaunimui, 
kuriose jis atliktų visus skai
tymus, giedojimus, rinkliavas 
ir girdėtų lengva lietuvių kal
ba pamokslus jaunimui aktua
lia tema.

Be to, svarbu kunigams tu
rėti gyvą ryšį su parapijos 
jaunimu. Asmeninis kontak
tas su kunigais yra labai pa
geidautinas. Jaunimas yra pil
nas įvairių problemų, į kurias 
jieško atsakymų. Ir jei para
pijos kunigai bus atviri tokiam 
kontaktui, galės prisidėti prie 
jaunimo religijos stiprinimo 
ir jo įjungimo į parapijos gy
venimą. Dėl to lietuviškų pa
rapijų klebonijos turėtų būti 
atviros jaunimui, o ne izoliuo
tos tvirtovės, į kurias užeina
ma tiktai svarbių reikalų at
vejais.

Jaunimas dalyvaujantis lie
tuviškoje parapijoje, turė
tų jausti, kad joje rūpinamasi 
ne vien tik lietuviškumu, bet 
ir religingumu. Maldos dvasia 
turi būti lygiai stipri, kaip ir 
patriotinė. Parapijoje, kur 
rūpinamasi vien lietuviškumu, 
jaunimas pradeda jausti, kad 
tai daugiau lituanistinė mo
kykla, o ne religinė bendruo
menė.

Jaunimui daug reiškia kuni
gų amžius. Jauni kunigai jam 
yra daug artimesni. Jiems yra 
žymiai lengviau palaikyti kon
taktą su parapijos jaunimu. 
Bet čia iškyla pašaukimų pro
blema. Labai mažai jaunuolių 
ryžtasi eiti į kunigus. Jeigu 
pašaukimų į kunigus skaičius 
nepadidės artimoje ateityje, 
parapijų ateitis bus liūdna.

Toje srityje reikia visų tal
kos, ypač šeimos. Pirmoji se
minarija yra šeima. Jeigu jau
nuolis užauga religingoje šei
moje, jaučia iš tėvų einančią 
krikščionišką šilimą, skatinan

čią į kunigišką bei vienuoliš
ką kelią. Be tokio auklėjimo 
jaunuoliui vėliau tenka per
gyventi daug dvasinių audrų, 
kol jis suranda savo kelią į 
Dievą arba ir visai pasimeta.

Pašaukimų srityje reikia 
daug pastangų, bet dar dau
giau maldų, kad atsirastų pa
kankamai jaunų žmonių, pasi
ryžusių aukoti savo gyvenimą 
Dievui ir artimui. Šv. Tėvas 
Pijus XI savo enciklikoje “Ad 
catolici sacerdotii fastigium” 
ragino tikinčiuosius melstis 
už naujų, šventų kunigų skai
čiaus pagausėjimą.

Religinė jaunimo orientacija
Ši tema buvo gvildenama 1984 m. 

kazimierinio kongreso svarstybo
se, ypač kreipiant dėmesį į tai, 
kas stiprina ir kas silpnina jauni
mo tikėjimą. Po svarstybų narių 
pareikštų minčių ir dalyvių pasi
sakymų pirmininkaujanti Gabija 
Petrauskienė sudarė išvadinęs 
mintis, kurias čia pateikiame. RED.

Ateities tikinčiųjų Bendri
jai reikia rasti būdą suderinti 
augantį individualizmą bei as
meninę laisvę su tikėjimo skel
biama artimo meile ir atsako
mybės jausmu už kitus. Rasti 
išraiškos formas kurios pagi
lintų asmeninį santykį su Die
vu ir vestų prie bendro gėrio 
siekimo krikščioniškoje dva
sioje.

Rasti būdų, stiprinančių 
dvasinį lietuviškų parapijų 
gyvenimą, kad jaunimui nerei
kėtų to jieškoti anglų parapi
jose. Kunigai turėtų padėti 
parapijiečiams organizuotis, 
susiburti į katekistų grupe
les, nes to darbo negali atlik
ti vienas kunigas, kai trūksta 
pašaukimų.

Lietuviams dar nėra priimti
na, kad pasauliečiai įsijung
tų į aktyvų apaštalavimą pa
rapijoje — dar galvojama, kad 
tai vien kunigo užduotis.

Jaunimas pas lietuvius daž
nai nurašomas į nuostolius. 
Tačiau eilinis lietuvis jaunuo
lis yra giliai tikintis asmuo, 
kuris jieško jam tinkamų for
mų tam tikėjimui išreikšti. 
Pvz. paimkime tuos jaunuo
lius, kurie stovyklų, rekolek
cijų, kurselių metu giliai įsi
jungia į maldas bei jų kūrimą 
ir perdavimą, o šventovėje 
arba parapijoje neranda bū
dų tai padaryti.

Reikia daugiau suėjimų lie
tuviškoje aplinkoje, per ku
riuos galima tikėjimą giliau 
plėtoti. Pvz. mažame ratelyje 
mieliau ir greičiau galima 
kelti klausimus, aiškintis, vie
nas kitam padėti.

Lietuvis jaunuolis varžosi 
ką nors semtis iš angliškosios 
parapijos: “Esu lietuvis, tu
riu eiti pas lietuvius”. O kai 
ten dvasiško nieko negauna, 
taip ir lieka dvasiškai tuščias, 
nors išorines apeigas atlieka. 
Kunigai turėtų organizuoti 
specialias tikėjimui ugdyti 
programas.

Tikėjimą stiprina suėjimai, 
kuriuose jaunuolis gali lais
vai dalyvauti diskusijose ti
kėjimo klausimais.

Jaunos šeimos turėtų jausti 
parapijoje pagalbą jų pastan
gom dvasiniame vaikų auklėji
me. Pvz. kunigai turėtų orga-

Jaunimo organizacijos tu
rėtų sudaryti palankesnę nuo
taiką religiniams pašauki
mams, kalbėti apie jų kilnu
mą bei reikalingumą. Be to, 
jos turėtų skatinti savo narius 
stipriau mokytis lietuvių kal
bos, paremti ta linkme šeimos 
bei mokyklos pastangas, kad 
jaunimas būtų pajėgus įsijung
ti į lietuviškos parapijos gy
venimą, kad lietuvių kalba jam 
būtų ne kliūtis, o paskata da
lyvauti lietuviškoje parapi
joje. Tada jis pajus, kad para
pija yra jo gyvenimo dalis.

E. Putrimas

nizuoti tėvus Krikšto ir kitų 
sakramentų paruošimui. Ne
leisti tėvams, atvežusiems vai
kus pasiruošimui kartą į savai
tę, išvykti apsipirkimui ir vė
liau juos pasiimti.

Norintieji tuoktis turėtų 
eiti į pasiruošimo kursus, “en
gaged encounter” savaitgalius. 
Skatinti jaunavedžius vieni 
kitiems padėti, ypač kai da
bar didėja skyrybų skaičius.

Kunigai turėtų išaiškinti už
pildomų blankų taisyklių, nuo
statų reikšmę žmonėms, kad 
matytų viso to prasmę.

Kreipti daugiau dėmesio į 
žmogaus sąžinės lavinimą, 
nes dabartinė visuomeninė 
aplinka tą sąžinę labai silp
nina. Visuomenėje nebevy- 
rauja krikščioniškos apraiš
kos, vertybės, meilė vienas 
kitam, moralė. Vyraujančios 
įtakos šiandieną yra humaniz
mas, hedonizmas ir pagoniz- 
mas (savo kūno garbinimas). 
Būti krikščioniu reiškia eiti 
prieš srovę. Tai neturi nieko 
bendro su lietuviškumu para
pijoje, tačiau lietuviai dėl 
savo tautos tragedijos yra įpra
tę eiti prieš politinę pasau
lio opiniją ir ta prasme prieš 
srovę, tad juo labiau ši atmos
fera turėtų rasti atgarsio pas 
mus.

Tikėjimą ir moralinius ap
sisprendimus silpnina dvily
pumas (double standard), pa
stebimas kuniguose ir tėvuo
se pvz. alkoholinių gėrimų at
vejis, vedybose neištikimybė, 
gyvenimas be jungtuvių tė
vams priimtina, bet vaikams 
draudžiama.

Tikėjimą silpnina stoka ge
rų pavyzdžių.

Silpnina tikėjimą, kai pa
rapija atsiriboja nuo plates
nio krikščioniško pasaulio 
problematikos, pvz. pas lie
tuvius mažai diskutuojamas 
aborto klausimas, nesidomima 
gyvenamo krašto esminiais 
klausimais, aktualijom. Jau
nuolio gyvenimas neišvengia
mai siejasi su gyvenamuoju 
kraštu daug daugiau, negu mū
sų tėvų kartoje. Jaunimui nė
ra pasirinkimo klausimas — 
būsiu lietuvis arba nelietu
vis, jis jieško suderinimo.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.

Šimtadienis
Abiturienty šventė 

Vasario 16 gimnazijoje

Šimtas dienų iki abitūros — 
šimtadienis. Tai reiškia: pa
skutinį kartą švęsti, paskutinį 
kartą nerūpestingai pasi
džiaugti, o po to pasitrauki iš 
viešojo gimnazijos gyvenimo ir 
visą savo laiką skirti tik moks
lui, knygoms.

Šis senas Lietuvos mokyklą 
paprotys, ir pas mus prieš ke
letą metą vėl atgijęs, pagyvi
no mūsą moksleivišką gyveni
mą, tapo Vasario 16 gimnazijos 
tradicija, kurios dyvliktokai 
bei tryliktokai neketina ap
leisti. Į šią šventę kviečiami
mokytojai, internato vedėjai, 
ūkio personalas ir vyresniųjų 
klasių mokiniai. Programą su
daro tryliktokai ir patys kar
tu su dvyliktokais ją atlieka.

Pagrindinė progamos dalis 
yra testamento bei rakto per
davimas dvyliktai klasei. Tuo 
abiturientai simboliškai ati
duoda mokyklos šeimininkų 
teises dvyliktokams. Testa
mento perdavimą paįvairina 
linksmas, humoristiškas, ta
čiau nieko neįžeidžiantis kla
siokų apsišaudymas taikliomis 
ir juokingomis charkteristi- 
komis. Šį kartą ir mokytojai 
nebuvo aplenkti.

Po programos visi svečiai 
buvo pavaišinti pačių mokinių 
pagamintais cepelinais, o vi
siems pasistiprinus, abitu
rientai pradėjo savo paskuti
nius iki abitūros šokius.

Inga Bitautaitė, 
Vasario 16 g-jos XII kl. mokinė

Tremtinio laiškas 
iš Sibiro

Jaunas lietuvis, atliekantis 
bausmę Sibire, Kalėdų proga 

atsiuntė laišką gimnazijos 
moksleiviui Kanadoje

Esame gavę vieno kalinio laiš
ko ir voko kopiją. Laiškas para
šytas lygia, gražia* rašysena 1984. 
XII.15, gautas Toronte 1984.XII.30. 
Tekstas surašytas atviruke, kurio 
viršelyje atspausdinta M. K. Čiur
lionio “Jūros sonata”. Atvirukas 
išleistas “Minties” leidyklos 1982 
m. Matyt, šį atviruką tas kalinys- 
tremtinys yra gavęs iš Lietuvos, kur 
tebegyvena jo artimieji. Torontie- 
čiui tai buvo graži kalėdinė dovana.

RED.
Mielas tautieti,

Labai pradžiugino mane Ta
vo laiškas, kupinas Kalėdų 
dvasios ir gražaus jaunatviško 
polėkio. Taip toli vienas nuo 
kito gyvename, o Tu visgi su
radai mane tarp Sibiro snie
gynų, pasidalinai Kalėdų 
džiaugsmu. Ačiū Tau nuošir
džiai už tą aplankymą, už ki
birkštį nuo Jūsų kalėdinio lau
žo, kuri nuostabiai papuošė ir 
praturtino mano šventę. Ir 
plotkelė atkeliavo sveikut svei
kutėlė — ją laušiu prie Kūčių 
stalo, minėdamas Tave ir vi
sus mūsų brolius, po platųjį 
pasaulį pasklidusius. Taip pat 
ir vieną žvakutę ant savo Ka
lėdų eglutės įžiebsiu Tau.

Šiais mtais Velykų proga esu 
gavęs labai brangų man svei
kinimą nuo mielo Dominin
ko. Tai Tavo vyresnysis 
brolis? O gal tėvelis? Rašiau 
jam laišką, bet turbūt nega
vo, nes raudona kortelė su pa
rašu taip ir nesugrįžo. Taigi 
prie progos ir Domininkui 
perduok mano geriausius lin
kėjimus Kalėdų šventėms. Ir 
dar sykį jam dėkoju už puikias 
pirštines, jau anksčiau gau
tas. Turiu pasakyti, kad man 
labai patiko šv. Kazimiero 
atvaizdas jūsiškės Prisikėli
mo bažnyčios vitraže. Rodos, 
kaip tik tokį' šv. Kazimierą ir 
įsivaizdavau.

Sibire tuo tarpu šalta ir snie
guota žiema, temperatūra bu
vo nukritusi iki -50°C — gana 
neįprasta mums, šiltesnių pla
tumų gyventojams. Kanadoje 
turbūt panašus klimatas, tik 
gal tokių šalčių nebūna.

Jeigu turi laiko ir noro, pa
rašyk man vėl. Būsiu labai lai
mingas. Tiesa, laiškai iš čia 
sunkiai keliauja per Atlantą, 
bet gal pasiseks. Taigi mielas 
tautieti, sveikinu su šven
tėmis ir linkiu Tau daug Ka
lėdų džiaugsmo ir palaimos. 
Taip pat kuo geriausios klo
ties Naujuose metuose. Sudie!

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Telefonas 498-5823

Vasario 16 gimnazijos tryliktoji klasė su savo auklėtoju A. WEIGELIU dainuoja šimtadienio baliuje. Akordeonu 
palydi MARYTĖ BALAIŠYTĖ iš Toronto Nuotr. M. Šmitienės

Toronto Maironio mokykloje
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Mokiniai nekantriai laukė prieš
kalėdinio šeštadienio, nes juos 
viliojo Kalėdų atostogos, mokyk
los eglutė ir noras parodyti tėve
liams bei svečiams savo gabumus 
lietuvių kalboje.

Kalėdų eglutė įvyko mokyklos 
auditorijoje 1984 m. gruodžio 15 d., 
10 v.r. Klasės įėjo salėn organi
zuotai ir rado svečius, pripildžiu
sius didžiąją dalį auditorijos. Iš
puošta eglutė stovėjo visoje sa
vo didybėje.

Kalėdų eglutės programa pra
sidėjo su naujenybe — lėlių teat
ru. Žodžius paruošė rašytojas Vy
tas Tamulaitis, o aktorių vaidme
nis atliko Aldona Biškevičienė, 
Vaida Jay ir Ramūnė Jonaitienė.

Po lėlių teatro pasirodė paren
giamasis ir pirmasis skyriai — 
dainelėmis, eilėraščiais, paįvai
rintais pačių vaikučių veiksmais, 
gyvulėlių garsais ir t.t. Antras ir 
trečias skyriai padainavo daine
lių. Antras skyrius — visa klasė 
ir paskiri mokiniai, padeklamavo 
Kalėdoms pritaikytų eilėraščių. 
Savo klasės programos praneši
mą įtikinančiai atliko J. Baibo- 
kas. Trečias skyrius incenizavo 
dainelę “Pelėda”. Trys trečio sky
riaus mokiniai padeklamavo po 
eilėraštį. Linas Underys pagro
jo violončele. Vienas pritaiky
tas Kalėdoms eilėraštis buvo pa
deklamuotas ir vyresnės klasės 
mokinio.

Pagaliau pasirodė ir Maironio 
mokyklos pasididžiavimas — cho
ras (IV-VIII skyriaus mokiniai, 
su kuriais kas šeštadienį dirba 
mokytojos D. Viskontienė ir R. 
Mickevičienė. Maloniai skambė
jo lietuviškos dainos ir kalėdi
nės giesmės.

Atkeliavo ir taip laukiamas Ka
lėdų senelis — šv. Mikalojus (Ant. 
Dilkus), lydimas nykštukų. Jis at
rodė labai iškilmingai su vyskupo 
kepure. Seselė Margarita papasa
kojo šv. Mikalojaus, kaip gera
širdžio vyskupo, istoriją. Sene
lis nuoširdžiai pasikalbėjo su 
vaikučiais ir apdovanojo vertin
gomis dovanėlėmis. Po visų pasiro
dymų mokiniai vaišinosi spurgais 
ir gėrimais.

Programa kalėdiškai nuteikė at
silankiusius. Juokai ir džiaugs
mas, vyresniųjų pokalbiai, linkėji
mai “linksmų kalėdų” girdėjosi au
ditorijoje. Mokiniai linksmi iš
siskirstė atostogų.

Tėvų diena ir kiti renginiai
Mokslo metai bėgte bėga, ir jau 

sausio 26 d. mokiniams bus išduo
dami pirmo pusmečio pažymėji
mai. Ta diena lietuvių mokyklo
je vadinama Tėvų diena. Mokyk

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

“Gintaro” dainos vienetas iš Toronto koncertuoja Čikagos Lietuvių jaunimo centre. Iš kairės: Rimas Paulionis, 
Mirga Šaltmiraitė, Renata Kaknevičiūtė, Žibutė Šilininkaitė, Aldona Biskytė, Bernadeta Abromaitytė, 
Dana Dirmantaitė Nuotr. J. Tamulaičio

la laukia atsilankant visų tėve
lių, artimiau susipažinti su jų 
vaikučių mokytojais, pasidalinti 
mintimis (o taip svarbu mokyklai 
tėvų-mokytojų bendradarbiavi
mas!) ir atsiimti savo dukros/sū- 
naus pažymėjimą.

Šiemet mokyklos vedėja Giedrė 
Paulionienė nori, kad būtų moky
tojų peržiūrima kiekvieno sky
riaus programa. Kai kas progra
moje suprastinama, išlyginama, 
pridedama. Metams bėgant, mo
kyklos programos turi būti per
žiūrimos, patobulinamos ir pri

Romanas-apysaka jaunimui
PLB švietimo ir tautinio auklėjimo komisija skelbia

JAUNIMUI SKIRTO ROMANO- 
APYSAKOS

KONKURSĄ.
Konkurso premija - $1,000.00. 

Premijos mecenatė yra Rožė G. 
Jasinskienė.

Romano-apysakos temos 
bruožai:

1. Kūrinio tema, kurią pasi
renka autorius-autorė, turi 
būti suprantama, atitinkanti 
šių dienų jaunimą, mielai jo 
skaitoma; skirta jaunimui tarp 
13 metų ir 18 metų (aukštes
niosios mokyklos) amžiaus.

2. Premijos mecenatė pagei
dauja, kad kūrinyje būtų iš
kelta jaunimo kilnumo, grožio 
pamokoma mintis.

Įteikimo taisyklės:
1. Kūrinys turi būti rašytas 

Talentu vakare Vasario 16 gimnazijoje dainuoja mokiniai CYNTIJA 
ENDZ1NATIĖ iš JAV-bių ir JURIJUS ROITAS iš Vokietijos, palydi gitara 
gimnazijos inspektorius RONALDAS TESNAU Nuotr. M. Šmitienės

taikomos prie esamo gyvenimo są
lygų (tai daro visos mokyklos!).

Mokinai jau įteikė savo raši
nius metiniam mokyklos leidiniui.

Kiekvienas skyrius išsiuntinė
jo kalėdinius atvirukus-pasveiki- 
nimus lietuviams tremtiniams Si
bire. Mokykla minės Vasario 16 
vasario 16 d. mokyklos auditori
joje. Vasario 17 d. bus Vasario 16 
Mišios mokyklai.

Kovo 9 ir 16 dienomis — žiemos 
atostogos. Toronto Maironio mo
kykla šiemet ruošiasi išleisti 35-tą 
mokyklos mokinių laidą.

mašinėle, pasirašytas slapy
vardžiu.

2. Slapyvardis užrašomas ant 
kartu su kūriniu siunčiamo už
klijuoto voko. Voke įdedamas 
lapas su šiomis žiniomis: kū
rinio pavadinimas, tikrasis 
autoriaus-ės vardas ir pavar
dė, pilnas adresas ir telefonas.

3. Konkursiniai kūriniai yra 
siunčiami PLB švietimo ir tau
tinio auklėjimo komisijai iki 
1985 m. vasario 16 d. (pašto 
antspaudas) šiuo adresu: PLB 
Jaunimo romano-apysakos 
konkursas, PLB būstinė,5620S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Premijuotas kūrinys tampa 
PLB švietimo ir tautinio auk
lėjimo komisijos nuosavybe. 
Vertintojų komisija bus pa
skelbta vėliau.
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“Onos veidas”-premijuotas scenos kūrinys (2)
Kritiškos pastabos apie A. Landsbergio komediją, vaidint? Čikagoje

Sukaktuvinė knyga Petrui Karužai
, PR. VISVYDAS

“Aš nesu sutikęs savo gyve
nime tokio žmogaus, kaip tu, 
kuris taip gerbtų ir mylėtų sa
vo brolį Petrų Karužą”, — kar
tą losangeliečiui Kaziui Karu
žai pasakė Bernardas Braz
džionis, stebėdamasis jo su
rinkta gausia biografine me
džiaga, susijusia su palyginti 
trumpu poeto brolio gyveni
mu.

Kazio meilė savo broliui kuo 
ryškiausiai atsiskleidžia 1984 
m. pasirodžiusioje gražioje 
sukaktuvinėje knygoje “Pet
ras Karuža”. Išleidimas buvo 
derintas su 1983 metais, kai 
sukako penkiasdešimtmetis 
nuo staigios poeto mirties Kau
no miesto ligoninėje 1933.III. 
15. Petras Karuža tada dar ne
buvo sulaukęs 27 metų. Gimė 
Anglijoje, netoli Glasgovo, 
1906.IV. 17.

Talentingam lyrikui pakan
ka vieno nepilno dešimtmečio 
(kartais kelerių metų) savo 
kūrybiniu proveržiu įminti gi
lią pėdą literatūroje. Žino
ma, tam reikalingas visiškas 
užsiangažavimas poezijos žo
džiui. Petras Karuža nėra iš 
tokių fenomenų. Jo ankstyvos 
eilės, kad ir tos rašytos 1924 
metais, kai jam buvo 18, yra 
pernelyg kuklios, epigoniškos. 
Poezija buvo jam viena iš dau
gelio dvasinės veiklos orbitų, 
lygiai tiek pat jį traukianti, 
kiek pavasarininkų kuopų or
ganizavimas ar esperanto kal
bos išmokimas.

Jo paties jaunuoliškoje “Au
tobiografijoje” (1923) apie poe
ziją neužsimenama nė vienu 
žodžiu. Jis tvirtai pabrėžia 
savo geismą mokslui: “Mokslas 
tai mano darbas, aš be jo kaip 
be nieko”. Užsimena apie ne
paprastą norą skaityti knygas. 
Sakosi per mėnesį perskaitęs 
45 knygas. “Raštelius” pradė
jęs rašyti 1922 metų pradžioje. 
Visgi prisipažįsta: “Formos ir 
turinio atžvilgiu veik visi raš
tai nepilni ir per daug nuobo
dūs skaityti”. Ši savikritika 
vėlesniais metais pavirto la
koniška literatūros ir kultū
ros kritika, savaip įtaigesnė 
už jo moralines akistatas su 
miesto gyvenimu eilėraščiuo
se.

Rimtesnis darbas poezijoje 
Karužos literatūrinėje kar
jeroje prasidėjo vėliau. Ruo
šė rinkinį ir tikriausiai kan
kinosi prie formos, ir jam ne
labai sekėsi. Po mirties išleis
tas rinkinys “Giesmės apie 
daiktus ir žmones” yra jau su
brendusio jautraus vyro troš
kimas eilėmis išsakyti savo 
mintis, emocijas. Yra čia ir 
žmonių, ir daiktų, deja, ne
daug pagaunančio lyrizmo, 
sulydyto iš vaizdo ir skambe
sio. Brazdžionis pagiria grakš
tų eilėraštį “Apie ponios šunį”. 
Savo ruožtu gėriuosi jo ro
mantiškai liaudišku kūrinėliu 
(nors Karuža stengėsi atsiri
boti nuo “žvaigždėto” roman
tizmo) — “Lylia”. Bet ar tai vis
kas? Yra, tiesa, imponuojan
čių eilučių, fragmentų, dviei
lių, kaip tas valingas įžadas: 
“Pats tiltus tiesk per bedug
nes,/ Pats savo laimę kalk”.

Kaimo vargų užgrūdintas, 
religinėje pasaulėjautoje auk
lėtas, dorovingas jaunuolis 
Petras, patekęs į miesčioniš
ką aplinką, žinoma, negalėjo 
jaustis laimingas. “Miestas, 
kaip valkata girtas./ Tik vakar 
dar iščiulpė sielą”, arba “Tos 
dienos tokios tuščios, taip 
nuobodžios./ Kaip vakarykštis 
maskaradas”. Šitaip jis reaga
vo į miesto nesusigulėjusią, 
daugeliu atveju ligotą civili
zaciją, į pseudokultūrines pra
mogas. Jam, kaimo idealistui, 
rūpėjo dvasinis tobulėjimas, 
o mieste tykojo nuodėmės.

A. a. PETRAS KARUŽA

Poezija turėjo ateiti į pagal
bą, kaip būtinybė išlieti pri
tvinkusį graudulį, išreikšti 
bodesį gyvenimo tuštybėmis, 
gal ir poetiškai pasimelsti, 
šauktis išganymo: “O, Viešpa
tie, nuženk nuo kryžiaus”.

Galima pridurti, kad P. Ka
ružos antiurbanistinės nuotai
kos, šaižus, beveik satyriškas 
miesto poelgių nuvertinimas 
panašėjo į daugelio anuometi
nių poetų — literatų jauseną. 
Epochos dvasinė situacija su 
plazdančiomis nuopolio vė
liavomis, buvo bendra visai 
Europai.

P. Karužos poezijos lygmenį 
taikliai charakterizavo B. 
Brazdžionis eskizuose (at
spausdintuose šioje monogra
fijoje) “Karužos giesmės ir 
žmonės” ir “Petro Karužos poe
zijos motyvai”. Abu straips
niai parašyti poetui mirus 
1933 m. Cituoju: “Laimei (ar 
nelaimei) Petras Karuža buvo 
ne vien poetas, bet ir visuo
menininkas, žurnalistas. Jei 
žurnalistika iš dalies slopi
no jo poetinį pasireiškimą ir 
eilėraščių rašymas darėsi vis 
retesnis, tai kritikomis bei 
literatūros publicistika jis 
narsiai gynė naujosios poe
zijos posūkius, dirbdamas “Ry
to” redakcijoje ir redaguoda
mas literatūrinę atkarpą, rė
mė jaunus autorius ...”

P. Karužos visuomeniškumą, 
itin pasireiškusį aistra orga
nizuoti katalikišką valstiečių 
jaunimą, iškelia mokslo drau
gas kalbininkas Matas Jurky- 
nas “Biografijoje”: “Iš viso P. 
Karuža yra įsteigęs daugiau 
kaip 30 naujų pavasarininkų 
kuopų”. Niekad nevengdavo 
karštos polemikos mokslo, 
meno, literatūros, įvairiais 
pasaulėžiūros klausimais.

Kaip tik dėl to polemiško 
būdo P. Karužos žurnalistika 
buvo gyva, reikli, naudinga 
anuometiniam kultūriniam gy
venimui. Jau gimnazijoje jis 
redagavo moksleivių laikraš
tėlius. Rašinėjo į provincijos 
spaudą, pasirašydamas slapy
vardžiu P. Kapsainis. Vėliau, 
laikinoje sostinėje studijuo
damas ir kaip literatas pelny
damas duoną, jis uoliai dirbo 
paeiliui keliose redakcijose: 
“Ryto”, “N. Romuvos”, “Židi
nio”. Vedė filmų skyrių, “Fak
tų ir idėjų” atkarpą. Recen
zavo knygas, vaidinimus, fil
mus. (Tarp kitko gavo filmų 
cenzoriaus vietą vidaus rei
kalų ministerijoje). Rašė ii* 
ilgesnius literatūros straips
nius.

Monografijoje skaitytojai 
suras nepriklausomu Lietuvos 
oru kvepiančius P. Karužos 
“Straipsnius literatūros klau
simais”, rašinius apie “Teatrą 
ir kiną”, “Sukakčių ir sukak
tuvininkų paminėjimus". Tai 
įdomi praeitis. Nėra ji apra
šyta sausai. P. Karužos lite

ratūrinė publicistika pasižy
mi sakinio aiškumu, paprastu
mu, faktų gausa, savotišku eru
diciniu pasitikėjimu ir pole
miniu reiklumu. Jis linkęs į 
kondensuotą, santraukas pri
menantį rašymą. Ne veltui bu
vo išrinktas pirmuoju Rašyto
jų draugijos sekretoriumi, o 
šiame užsiėmime faktai ir kon- 
densuotumas yra būtini.

Su kokiu gyvumu jis dėsto 
jam rūpimą temą, įsitikiname 
skaitydami straipsnį “Ar poe
zija atgyveno savo amžių?” Vi
sų pirma gina poezijos skaid
rinantį poveikį žmogui. Per 
ją žmogus pajunta savo vertę. 
Tada drebia sodrų palygini
mą: “Poezijos menas niekuo
met negali tarnauti agitaci
jai ir mokyti bekonų augini
mo”. “... poezija negali būti 
pati sau tikslas, nes ne nosis 
tabokinei, o tabokinė nosiai”.

Į knygą įdėti ankstyvi, dar 
mokykliniai beletristikos vaiz
deliai, knygų ir teatro recen
zijos, reportažai iš “Ateitinin
kų ir studentų gyvenimo”. Ir 
čia pasireiškia glaustumas, 
pastabi akis, prozoje — pomė
gis lengvam dialogui, straips
niuose — faktų ir samprotavi
mų sampyna.

Nekrologų skyriuje randame 
P. Karužą artimai pažinojusių 
— Ant. Vaičiulaičio, B. Braz
džionio, J. Keliuočio, A. Ty- 
ruolio, M. Jurkyno, A. Miški
nio, kalbininko Juozo Senkaus 
rašinius. Seka įvairių asmenų 
atsiminimai. Dr, Grigas Valan
čius rašo: “Su pasigėrėjimu 
skaitėme anuomet jo anonimi
nius vedamuosius ‘Ryte’, ma
nydami, kad pats Bistras rašo”.

Suprantama, plačiausiai 
apie savo brolį ir šeimą rašo 
knygos sudarytojas — leidė
jas Kazys Karuža “Atsimini
muose”, pailiustruotuose gau
siomis nuotraukomis. Šeima 
kilusi iš Suvalkijos. Bet poe
tas gimė Škotijoje, nes ten dar
bo sumetimais buvo emigravę 
tėvai. Sugrįžo į Lietuvą prieš 
pirmą pasaulinį karą. Apsigy
veno Alvite. Tėvas išėjo į ru
sų armiją. Pateko į vokiečių 
nelaisvę. Šeima įsikūrė Vokiš- 
kėlių kaime. Čia sunkiai ver
tėsi. Iš prigimties gabus Pet
ras veržte veržėsi į mokslą.

Šitaip, truputį kanceliari
niu stiliumi pasakodamas, 
epizodas po epizodo K. Karu
ža atskleidžia maždaug viską, 
kas išliko atmintyje ir ką su
žinojo iš dar gyvų savo brolio 
draugų bei pažįstamų.

Yra daug rašymo kelis kar
tus apie tą patį. Vietomis per
sistengta keliant gerąsias sa
vo brolio charakterio savybes, 
neužmirštant nei savojo asme
ninio veržlumo ir drąsos. Ta
čiau nei pasikartojimai (sun
kiai išvengtini panašiose an
tologijose), nei vienodai su
kirpti žmonių apibūdinimai 
nenustelbia knygos reikšmės. 
Aprašomo laikotarpio tam tik
ras skirsnis pakankamai atsi
skleidžia. Nuoširdžiai parodo
ma katalikiško jaunimo kultū
rinė veikla Suvalkijoje ir Kau
ne nep/iklausomos Lietuvos 
antrojo dešimtmečio pradžio
je. Girdisi ir anuometinės kul
tūrinės žurnalistikos balsas.

Knygoje poeto P. Karužos su
kakties proga pažvelgta į tą 
nuožmų Lietuvos laikotarpį, 
apie kurį šiandien komunistai, 
pasiglemžę gausius archyvus, 
nusikaltėliškai tyli. Šia pras
me Kazio Karužos milžiniškos 
pastangos išleidžiant ilius
truotą veikalą apie savo bro
lį sulauks pritarimo ypač atei
ties lietuviuose, kurie bandys 
kuo tiksliau atkurti mums 
brangią praeitį.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams. pažįstamiems.

DALILA MACKIALIENĖ

Veikalo siužete dažnai pra
sikiša tendencija pasišaipyti 
iš visko: iš lietuvės moters, 
norinčios prabangiai gyventi 
(kas nenori?); iš vyro, prispaus
to po padu; iš Santa Monikos 
prasigyvenusių lietuvių (nebū
tinai našlių); iš atvykstančių 
apsilankyti iš Lietuvos mūsų 
giminių nesusigaudymo. Ar no
rima pasišaipyti ir iš nesišai- 
pomų dalykų, kaip žemės 
grumstelio, sutraukto į siurb
lį? Taip ir liko neaišku iš ko 
ir kodėl norėta pasijuokti.

Daug “properšų”
Veikale tikrai daug “proper

šų”, skylių, nedasakytų min
čių ir dviprasmiškų posakių, 
daug neišryškintos dialogų 
prasmės, kurią žiūrovas, matęs 
spektaklį vieną vienintelį kar
tą ir girdėdamas tekstą pirmą 
kartą, kuris ne vienu atveju, 
buvo užgožiamas per garsiai 
leidžiamos muzikos, — nepajė
gė susivokti ir pasimetė tarp 
sukapotų scenų. Šitokio sukir
pimo veikalas, net ir labai iš
radingą režisierių, kokiu yra 
Petras Maželis, stūmė į nemigo 
naktis. Juk reikia neužmiršti 
mūsiškių scenų apšvietimo ne
tobulumo, scenų keitimo pri
mityvumo. Jei vienoje scenoje 
tuo pačiu metu reikia sutalpin
ti net tris veiksmo vietas ir tik 
primityvaus apšvietimo pagal
ba, tada iš spektaklio pasida
ro kažkas juokingo, kai preten
zingame salone Santa Moniko
je matai kabančius kanaliza
cijos vamzdžius, ir tik įpusė
jus antram veiksmui imi su
prasti, kad jie priklauso Ario
galai. Prispaustas prie kuliso 
“veidrodis be veidrodžio” turi 
vaizduoti prabangoje gyvenan
čios šeimos miegamojo detalę. 
Jį matydamas pilnoje šviesoje, 
matai ir saloną, ir Ariogalo
je sėdinčią ant “kubiko” seną 
tetulę.

Veikale juokingų situacijų 
nėra. O komedijos žanrui tai 
būtina. Yra atskiri sakiniai 
pasijuokti. Tai tik paskiri sa
kiniai ar žodžiai. Jų prasmė 
— apverktiną,,graudi.

Scenos problema
P. Maželis parodė daug iš

radingumo, pastangų. Keletą 
mėnesių praleido repetuoda
mas veikalą, kad sudarytų 
spektaklį suprantamą ir pras
mingą, kad žiūrovas neišei
tų “tuščias”. Ar jam tai pavy
ko? Čia jau kitas klausimas. 
Šitokio savotiško, gabalais 
sukapoto teksto pervedimas į 
sceną su skirtingu apstatymu, 
skirtinguose kontinentuose, 
skirtinga nuotaika ir vaizdu 
pro langą reikalauja moder
nesnių scenos įrengimų, negu 
mes turime parapijinių salių 
scenose. Daug pastatymų “nu
žudoma”, neturėdami tobules
nio apšvietimo, nuolatinių 
scenoje esančių pagrindinių 
butaforinių reikmenų, kuriuos 
galima sukombinuoti į įvai
rias formas, nesant širmų — 
pertvarų, kurias autorius siū
lo naudoti atskirti scenoms. 
Nežinau, kaip atrodytų spek
taklis, padalintas pertvaro
mis į būdeles. Gal tik padėtų 
žiūrovui greičiau ir geriau su
siorientuoti, kuriame žemės 
krašte vyksta veiksmas.

P. Maželis šią problemą 
(veiksmo vieta) mėgino spręsti 
šviesų pagalba. Tiesa, šviesa 
truputį pritemdavo, atėjus rei
kiamam momentui, bet dažnai 
susimaišydavo pritemdymo 
reikalingos vietos ir apsišvies- 
davo tas kampas, kuris turė
jo būti tamsus. Scenas skirs
tant šviesomis, reikia įgudu
sio, nuolatinio apšvietėjo, tu
rint galvoje tai, kad čia vie
tos keičiasi vos po kelių saki
nių ir daug kartų. Už tai ir li
ko prabangiame bute kabą ka
nalizacijos vamzdžiai ir ištai
gingo salono kampe sėdinti su
sirietusi senutė. Salono de
talė, susidedanti iš kampais 
sustatytų “kubikų”, stalelio 
ir to paties stiliaus sofkutės, 
Ariogalos scenoje buvo ta pati, 
tik nudažyta kita spalva. Ant 
tokio pat “kubiko” prie per
tvaros sėdėjo tetulė, ir reikė
jo geros fantazijos, kad įsivaiz
duotum, jog čia Ariogala. La
bai trūko bent mažos “arioga- 
liškos” detalės.

Ofelijos salone, pro didžiu
lį “langą” matėsi Santa Moni
kos vaizdas. Piešinyje nebuvo 
gilumos, tad ir vaizdas pro lan
gą atrodė kaip piešinys ant 
sienos: su palmėmis, kaktusais 

ir melsvu vandens ruoželiu. 
Tas pats piešinys buvo palik
tas ant sienos, kai Maskvos 
muitininkas tikrino Onos pa
są. Tai ir susijungė Maskvos 
aerodromas ir Santa Monikos 
pajūris. P. Maželio sukonstruo
tos ir didžia dalimi padarytos 
dekoracijos buvo modernios, 
pritaikytos gastroliavimui, 
lengvai pervežamos lėktuvu 
prie asmeninio lagamino.

Režisieriaus ranka
Vaidyboje jautėsi discipli

nuotas susiklausymas ir 
griežta režisieriaus ranka, 
gal net per mažai paliekant 
laisvės pačiam aktoriui, ku
riančiam charakterį. Ne kiek
vienam personažui tinka tas 
pats štampas. Vienas tą patį 
jausmą išreiškia rankas pa
keldamas, kitas — nuleisda
mas. Visi skirtingai išreiškia
me savo jausmus, sprendžiame 
problemas, išgyvename skaus
mą. Tad ir šioje komedijoje, 
kas tiko režisieriaus būdui 
ir stiliui, reiškiant emocijas, 
ne visai tiko individualiam 
aktoriaus charakteriui. Išėjo 
sužalotas vaidmuo.

Aktorių keblumai
Autorius, artimai nesusi

dūręs su veikalo pastatymu 
scenoje, gal net nenujaučia, 
kiek keblumų sudaro toks, ro
dos, paprastas “pasisendini- 
mas”. Iš jaunos moters, čia pat 
scenoje, reikia per labai trum
pą laiką pasidaryti sena, susi
raukšlėjusia, pražilusia, dė
vinčia senos moters aprangą, 
vaikščiojančia pasiramsčiuo
jant lazdele, su skausmais nu
garoje, drebančiu balsu. Ži
noma, tą galima padaryti im
provizuojant, bet tada reikia 
profesionalo aktoriaus, kuris 
sugebėtų įtikinti publiką, kad 
čia tikra tiesa. Kitaip labai 
lengvai galima nuslysti į šar
žą.

Šioje komedijoje toks užda
vinys teko tetulei, kurį sukū
rė Ema Dovydaitienė. Ji segėsi 
kitą sijoną (ilgą), suposi ska
ra, nusiimdama kitą nuo gal
vos, po kuria buvo paslėpusi ži
lus plaukus, dėjosi akinius, 
sulinko, šlubavo, rėmėsi laz
dele. Vaidmuo buvo išgyven
tas, išjaustas, sušildytas šir
dimi, dvelkė nuoširdumu ir 
meniška tiesa. Taip pat labai 
buvo žavi mažoji Onutė, kurią 
vaidino Vaida Kiškytė. Ji tik 
aštuonerių metų amžiaus, la
bai sceniška, drąsi, kalbanti 
gražiai lietuviškai. Jos abi su 
tetule spektaklio pradžioje ir 
pabaigoje sudarė labai gražų 
ir scenišką derinį.

Ši mažoji Onutė yra Antano 
Kiškio dukrytė. Antanas Kiš
kis šioje komedijoje atliko 
net tris vaidmenis.

Onos vaidmuo
Užaugusios Onos vaidmuo 

buvo sukurtas Vilties Jatulie- 
nės. Viltis, turinti eilės me
tų sceninį patyrimą, nesijautė 
šioje rolėje “namie” gal todėl, 
kad per trumpą laiką ji turėjo 
“pasikeisti” iš paprastos kol
ūkio paukštides tarnautojos į
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rafinuotą damą. Pastarasis 
vaidmuo jai pavyko geriau. At
rodo, kad tokie vaidmenys ge
riau atitinka jos charakterį: ji 
— moteris su aukštuoju moks
lu, ir visa jos kasdienio gyve
nimo aplinka toli nuo paukšti
des tarnautojos. Tik nesupran
tama, kodėl autorius į jos teks
tą įdėjo frazes: “kalbi metafo
romis”, "ji sofistikuota mote
ris” ir kt. Neatrodo, kad Onai, 
dirbant kolūkio paukštidėje, 
teko susidurti su tokiais žo
džiais, kurie paprastų kaimo 
žmonių kalboje nevartojami. 
Onos vaidmuo buvo bene pats 
sunkiausias. Bet Viltis Jatu- 
lienė jį įveikė, nors ir ne visu 
šimtu nuošimčių. Jos stipriau
sia vieta buvo parodytoji de
talė prieš veidrodį, “persikei
timo” scenoje. Čia ji tikrai su
žibėjo.

Ofelija
Jos sesers Ofelijos vaidme

nį su didele energija ir užtik
rintai vežė Ramunė Vitkienė. 
Ji Čikagoje vaidino “Antrame 
kaime”, o ir Los Angeles jau 
yra gražiai bei įdomiai pasi
reiškusi keliuose pastatymuo
se. Jos sukurtas Ofelijos vaid
muo buvo perdėm šaržuotas, 
neįtikinantis, paviršutiniš
kas. Jeigu režisierius tokio 
vaidmens norėjo, tai Ramunė 
jį atliko pasigėrėtinai — ne- 
nukrypo nuo to stiliaus jokio
je detalėje, jokiame pasisuki
me. Viskas buvo suderinta: ir 
drabužis, ir balsas, ir mostas. 
Ar visa tai tiko tam rafinuo
tam moters charakteriui, rei
kėtų pagalvoti. Tai buvo lie
tuvės moters parodija, pajuo
kianti visas norinčias turtin
gai gyventi.

Karolis
Jos vyro Karolio vaidmenį 

atliko Saulius Matas, vaidinęs 
ir sukūręs gražių vaidmenų, 
laimėjęs net geriausio akto
riaus žymenis už “Palikime” 
sukurtą Eugenijaus vaidmenį. 
Čia jis neturėjo progos paro
dyti pilnos savo sceninių ga
bumų skalės. Šiame Karolio 
vaidmenyje jis padarytas kaž
koks “jnulkis”, kurį žmona ko- 
lioja visokiais žodžiais, išnau
doja savo gero gyvenimo malo
numams, duoda nurodymus 
kiekvienam žingsniui: ką veik
ti, kaip kalbėti, kur žiūrėti ir 
t.t. Saulius Matas kantriai ne
šė savo naštą per visą spektak
lį. Tikiu, jis patenkino režisie
rių, kuris, sekdamas komedi
jos tekstą, turėjo jį tokį sukur
ti. Tai jauno vyro, dviejų vai
kų tėvo išjuoka. Saulius, pri
spaustas teksto žodžių ir kie
tos režisieriaus rankos, prara
do savo individualybę. Nepa
rodė reikiamo griežtumo nei 
judesyje, nei balse, palikda
mas namus ir žmoną, tariamai 
“išsilaisvinęs”, prižadėdamas 
laukti Onos. Jis yra stiprus 
aktorius, sceniškas, gražaus 
balso ir geros išvaizdos vyras, 
vertas geresnio vaidmens. Jis 
nešė jam uždėtą naštą su nuo
širdumu, tik neaišku kodėl au
torius Karolį padarė tokį ne

balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .............................. $1,481.00
Iš Montrealio .......................... $1,850.00 kanadiškais

liepos 15 iki liepos 31 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .............................. $1,788.00
Iš Montrealio .......................... $2,225.00 kanadiškais

rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ............... $1,669.00

gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .............................. $1,467.00
Iš Montrealio .......................... $1,835.00 kanadiškais

valyvą: nei iš šio, nei iš to pra
deda glamžyti žmonos seserį 
Oną, įvelia ją į nesantaiką su 
Ofelija, kuri išvaro ją lauk iš 
Amerikos, Lietuvon išsiųstoji 
telegrama nustato ją prieš 
dukterį ir vyrą, kuris, many
damas, kad grįžo “lengva” mo
teris, pradeda jai meilintis.

Kas po visu šituo konglome
ratu slepiasi? Kodėl Karolis, 
palikdamas žmoną Ofeliją, pa
sižada laukti Onos “visą lai
ką”. Kas tai? Meilė iš pirmo 
žvilgsnio ar kažkoks nesuvo
kiamas simbolis? Gal tik prie 
žastis atsikratyti žmonos? Žiū
rovas kėlė sau tą klausimą, 
diskutavo su kitais, bet taip 
ir liko neaišku, kas čia norė
ta pavaizduoti. Jeigu Karolis 
norėjo išsaugoti Onos lietuviš
kumą ir paprastumą, tam yra 
kiti būdai, o ne jos glamonė
jimas savo žmonos akivaizdoje.

Adolfas
Onos vyras Adolfas Arioga

loje, vaidintas Antano Kiškio, 
buvo labai spalvingas, vikrus, 
tikro donžuano tipas. Jo gyve
nimas tik pasismaginimai, tik 
moterys. Jis esąs nekaltas, kad 
“jos linksta per kelius” jį pa- 
mačiusios. Antanas Kiškis — 
stiprus komiškuose vaidmeny
se. Šis “Abdulos” sukurtas cha
rakteris jam ypatingai pavyko. 
Šalia Onos vyro vaidmens, jis 
dar vaidino du epizodinius 
vaidmenis — muitininko Los 
Angeles aerodrome ir nusigė
rusio našlio Santa Monikoje. 
Šis vaidmuo tebuvo kartoji
mas: “aš vertas, aš vertas ... 
aš vertas ..

Ramunė
Adolfo ir Onos duktė Ramu

nė, suvaidinta Rasos Matienės, 
buvo gal kiek per ekstravagan
tiška Ariogalos kolūkiui. Pas
kutinės mados amerikietiški 
provokuojantys drabužiai, lyg 
iš “tūkstančio ir vienos nak
ties”, nelabai derinosi su nu
skurdusia motina Ona. Rasa 
Matienė atliko savo vaidmenį 
labai grakščiai, su reveran
sais motinai. Labai iššaukian
ti, nesiskaitanti, reikalaujan
ti. (Tai vienas neigiamas per- 
sonąžas šioje komedijoje). Ji 
savo trumpame vaidmenyje 
grakščia išvaizda ir gražia 
lietuvių kalba prisidėjo prie 
šio spektaklio spalvingumo. 
Šiame pastatyme spalvų tikrai 
netrūko.

Muitininkas
Nepriimtiniausias asmuo gy

venime ir šio spektaklio sce
noje buvo mums visiems gerai 
pažįstamas Maskvos muitinin
kas. Šis nemalonus vaidmuo 
teko Vincui Dovydaičiui, ku
ris per eilę metų yra sukūręs 
visai gerų charakterių. Čiur
lionį vaizduojančioje dramoje 
už gatvės katarininko vaidme
nį jis buvo pripažintas geriau
siu antros eilės vaidmens ak
torium. Šioje muitininko ro
lėje buvo visiškai sugroteskin- 
tas.

Norint muitininką padaryti 
juokingu, užtenka jį parodyti

(Nukelta į 9-tą psl.)



LŽS centro valdybos vicepirm. ALGIRDAS PUŽAUSKAS sveikina Dauž- 
vardžio fondo premiją laimėjusį ANDRIŲ KULIKAUSKĄ. Viduryje — 
gen. konsule JUZĖ DAUŽVARDIENĖ Nuotr. P. Maletos

Lietuvaitės paroda Vokietijoje

Kai grįžta tikėjimas tautos kūrybingumu
Poeto Alfonso Nykos-Niliūno išverstos Vergilijaus “Georgikos”

K. BARONAS

1984 m. gegužės mėn. jauna 
menininkė Jūratė Batūraitė- 
Lemkienė surengė pirmą savo 
parodą Vokietijoje, išstaty- 
darna per 20 paveikslą. Deja, 
mažos Hiuttenfeldo vokiečių 
kataliką parapijos patalpos 
neleido buvusiai torontietei 
pilnai atskleisti savo meni
nio pasaulio, kuris remiasi 
daugiausia gamta. Tačiau me
no žinovai, aplankę lietuvai
tės parodą, pastebėjo jos me
ninį grožį ir aprašė vietinė
je spaudoje. Tuoj pat atsilie
pė didžiausio Lampertheimo 
banko direktorius (taip pat 
didelis meno mėgėjas), kvies
damas Jūratę Lemkienę paro
dą surengti banko patalpose. 
Deja, birželio mėn. gaisras 
Vasario 16 gimnazijos berniu
ką bendrabutyje palietė ir J. 
V. Lemkią butą bei dalį pa
veikslą. Teko parodą atidėti 
vėlesniam laikui. Be to, jau
na dailininkė taip pat norė
jo parodą praturtinti naujais 
paveikslais, tad ir atidarymas 
įvyko 1984 m. gruodžio 11 d., 
dalyvaujant kviestiems vokie
čių ir lietuvių visuomenės at
stovams.

Parodą atidarė banko direk
torius Heinrich Selzer, trum
pai apibūdindamas Jūratės 
Lemkienės nueitą meninį ke
lią ir anksčiau rengtas kitų 
menininkų parodas tose pačio
se patalpose. Jis džiaugėsi, 
kad lietuvaitės paveikslai yra

Gydytojų suvažiavimas
Pasaulio lietuvių gydytojų 

sąjunga ruošiasi suvažiavimui, 
kuris įvyks 1985 m. gegužės 
25-26 d.d. Harley Hotel of 
Cleveland South, 5300 Rock
side Road, Independence, 
Ohio 44131. Norintieji rezer
vuoti kambarius prašomi 
skambinti šiuo numeriu: 1- 
800-321-2324. Gyvenantieji 
Ohio valstijoje skambina 1- 
800-362-2960. Suvažiavimo 
programa numatyta tokia: Ge
gužės 24 d., 7 v.v., meno paro
dos atidarymas, gegužės 25 d., 
9 v.r., registracija, 10 v.r. — 1 
v.p.p. darbo posėdis, 1 v.p.p. 
— 2 v.p.p. bendri priešpiečiai, 
2 v.p.p. suvažiavimo atidary
mas, 3.15 v.p.p. visuomeninė 
paskaita, 6 v.v. pažinčių at
naujinimas, 7.30 v.v. meninė 
programa, 8 v.v. vakarienė ir 
šokiai. Gegužės 26 d., sekma
dienį, 10 v.r., pamaldos ir vai
niko padėjimas prie paminklo, 
12 v. pietūs, 1.30 v.p.p. — 4.30 
v.p.p. mokslinės paskaitos, 
4.30 v.p.p. antras darbo posė

(siųsta paminėti
TAUTOS GYVYBĖ. Politinis, 

literatūrinis, tautinio sąmonin
gumo žurnalas. 1984 m. spalis-lap- 
kritis-gruodis, nr. 4 (5).

Mitteilungen aus baltischem 
Leben 1984 m. 3 (127) nr. Leidė
jas — Baltische Gesellschaft in 
Deutschland. Redaktorius — Dr. 
Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, 
8000 Muenchen 81, W. Germany.

LŠST VILNIAUS ŠAULIŲ RINK
TINĖS METRAŠTIS KANADOJE 
1954-1984. Leidėjas LŠST Vilniaus 
šaulių rinktinė Kanadoje. Leidi
nio komisija — Petras Gabrys, Au
gustas Mylė, Ignas Petrauskas. 
Redaktorius — Juozas Šiaučiulis. 
Viršelis ir pirmieji puslapiai — 
dail. Romo Bukausko. Tekstą rin
ko Vida Šiaučiulienė ir Lina Ku- 
liavienė — Type Master Graphics 
Toronte. Atspaude “Litho-Art 
Ltd.” Tiražas — 400 egz. Montrea- 
lis 1984 m., 320 psl. Kaina Kana
doje — $27.50 (su persiuntimu), 
JAV-se $27.50 (amerikietiškais, su 
persiuntimu). Leidinys gaunamas: 
J. Šiaučiulis, 1500 De Seve, Mont
real, Que. H4E2A7.

labai artimi Lampertheimo 
apylinkėms (Hiuttenfeldą nuo 
Lampertheimo su 30.000 gy
ventojų skiria tik 10 km). Ypač 
kelių paskutinių mėnesių lai
kotarpyje sukurtuose paveiks
luose esą atsispindi dailinin
kės “trauka” į gamtos grožį. 
Dėkojo lietuvaitei už sutiki
mą surengti parodą banko pa
talpose, taip pat — lietuvių 
gimnazijos dir. A. Smitui; mat 
prie šios meno šventės prisi
dėjo ir gimnazijos choras, at
likdamas kelias kalėdines 
giesmes lietuviškai ir vokiš
kai.

Parodoje J. Lemkienė išsta
tė 36 paveikslus, kurių daugu
mą sudaro grafika ir spalvotas 
tušas bei keli aliejiniai pa
veikslai.

Paveikslų kaina svyravo nuo 
120 markių (1 kan. dol. — 2,25 
m.) iki 700 markių, tačiau de
šimt buvo neparduodami. Pa
roda truko nuo gruodžio 11 d. 
iki 1984 m. pabaigos. Buvo gau
siai lankoma ne tik banko na
rių (juk prieš Kalėdas reika
lingi pinigai!), bet ir meno mė
gėjų.

Reikia džiaugtis ligšioliniais 
lietuvaitės laimėjimais Vo
kietijoje ir kartu stebėtis jos 
darbštumu — ji randa laiko ne 
tik trijų vaikų auklėjimui, bet 
ir menui.

Mannheimo ir Lamperthei
mo laikraščiai įdėjo plačius 
parodos aprašymus su nuo
traukom.

dis ir suvažiavimo uždarymas, 
7 v.v. korporacijų pasitarimai 
ir bendra vakarienė.

Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos valdybą sudaro: 
pirm. dr. J. Šonta, vicepirm. 
dr. J. Skrinska ir sekr.-iždi- 
ninkas — dr. Dainius Degėsys. 
Mokslinei programai paruošti 
valdyba yra kooptavusi dr. J. 
Daugirdą ir dr. A. Vanagūną, 
gyvenančius Čikagoje.

Suvažiavimo ruoša rūpinasi 
Ohio lietuvių gydytojų drau
gijos valdyba kartu su Gydy
tojų žmonų pagalbinio viene
to valdybos narėms — A. Mau- 
rutiene ir D. Puškoriene. Ohio 
lietuvių gydytojų draugijos 
valdybą sudaro — pirm. dr. J. 
Stankaitis, vicepirm. dr. V. 
Puškorius, sekr. dr. R. Degė- 
sienė, ižd. dr. V. Maurutis ir 
narys dr. A. Aželis.

Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos suvažiavimo rengė
jai nuoširdžiai kviečia visus 
laisvame pasaulyje gyvenan
čius gydytojus dalyvauti. Inf.

1985 METŲ KALENDORIUS — 
Lithuanian Calendar (knygos for
mato). Eina XI metai. Paruošė 
Stasys Prakapas, išleido Toronto 
Prisikėlimo parapijos ekonominė 
sekcija. Toronto 1985 m., 208 psl.

METMENYS, kūryba ir anali
zė, 48. Redaguoja Vytautas Kavo
lis (Dickinson College, Carlisle, 
Pennsylvania 17013, USA). Admi
nistruoja Marija Paškevičienė 
(3308 West 62nd Place, Chicago, 
IL 60629, USA). Išeina dukart per 
metus. Metinė prenumerata — $10 
JAV.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA No. 
62, April 4, 1984; No. 63, July 1, 
1984. Translated by Rev. Casimir 
Pugevičius, published by Lithua
nian Catholic Religious Aid, Inc. 
(351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA).

LIETUVA, Filatelistų draugi
jos biuletenis, 1984 m. 3-195 nr. 
Redagavo J. Adomėnas ir A. Beleš- 
ka. Metinė prenumerata — $5.00. 
Adresas: A. Žakas, 5723 S. Merri
mac Ave., Chicago, IL 60638, USA.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Nuostabiame italų filme 
“Padre, padrone” yra tokia 
nelaukta scena. Ekrane tamsu. 
Staiga ant žiūrovų galvų virs
ta gergžėdamas baisus tankas. 
Rodos, sutrėkš! Bematant ki
tas kadras. Jau ištisas laukas 
tokių riaumojančių tankų. Ma
nevrai. Dabar scena tanko vi
duje. Filmo herojus — radistas 
klausosi direktyvų. Jos — lo
tynų kalba:
Conticuerunt linines, intentique 

ora tenebant
Inde toro Pater Aeneas, sic orsus 

ab alto.

O radistas atsako:
Infandum regina iubes renovare 

dolorem
Trojanas ut opės et lamentabile 

regnum
Eruerint Danai...

Šimtai aušrokų, buvę A kla
sėse, tuoj pat atspės, kad tai 
Vergilijaus “Eneidos” pradžia. 
Juos tas eilutes deklamuoti 
mokė K. Kepalas ir jų jie ne
pamirš iki amžių pabaigos. Bet 
kam jų reikia filme? Ar komiš
kam efektui? Ar tai šiaip re- 
žisoriaus kvailiojimas, nėri- 
masis iš kailio?

Nežinant filmo turinio, vi
saip galima spėliot. Bet “Pad
re, padrone” tai istorija, pa
imta iš gyvenimo, apie vieną 
italų kalbininką, prasimušusį 
iš skurdo, iš tamsybės Sardi
nijoj į žmones. Ši scena nepa
prastai iškalbi, filmui abso
liučiai būtina.

Negavęs baigti net pradžios 
mokyklos, nes jo tėvui, tam 
Padre, reikalingas piemuo. 
Sardinietis herojus atlieka 
karo prievolę Pizoj, atstum
tas visų. Jis net nesusišneka 
bendrine italų kalba. Jei ne 
jo draugas (dabar kitam tan
ke), jis būtų šimtą kartų nu
sižudęs. Bet jo dėka jis įvei
kia savo nepasitikėjimą, įvei
kia muštrą, techniką — Morzės 
abėcėlę, radiją, geležinės pa
baisos — tanko valdymą. Įvei
kia kalbą, raštą, dabar krem
ta kaip nieką lotynų kalbą. Ne 
tankas verčia užtvaras, ne tan
kas triumfuoja, bet žmogus, 
prasilaužęs į klasikinės kul
tūros versmes, savo kaimietiš
ku, sakytumėm, daukantišku 
užsispyrimu, atkaklumu.

Rasit visai nenuostabu, kai 
šis “Padre, padrone” epizo
das šmėkšteli atmintyje, skai
tant retu puošnumu išleistą 
leidinį: Publius Vergilijus Ma
ro “Georgikos”. Iš lotynų kal
bos vertė Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas. Jo pasirodymas neišven
giamai primena žmogaus triū
są įrodyti sau kažką didelio, 
svaigaus. Akivaizdoj tų pastan
gų ir mums, skaitytojams, už
kaista paausiuos, pamačius, 
kad negyvos kalbos tekstas, 
kurį knaisiojai kažkada, ties 
kuriuo vargai prie žodynų, stai
ga nušvinta savo paprastumu, 
darosi suprantamas ir pilnas 
lyriškos pagavos.

Tokią staigmeną padaro A. 
Nyka-Niliūnas mums nebe pir
mą kartą. Žavėjomės jo “Ham
leto” vertimu. Paskui buvo 
“Aiduos” “Giesmių giesmės” 
vertimas. Bet tai buvo pasau
linės literatūros šedevrai, 
tuo tarpu Vergilijaus “Geor
gikos” niekad negarsėjo kaip 
išskirtinos literatūrinės ver
tės veikalas net ir klasikinės 
filologijos rabinų tarpe. Toji 
didaktinė poema buvo laiko
ma daugiau pažintinės vertės 
dokumentu. Sakytumėm, ei
liuotu ano meto “Ūkininko 
patarėju”. Keturiose jos da
lyse kalbama apie praktiškus 
žemės ūkio darbus — dirvos 
paruošimą, vynuogių augini
mą, gyvulininkystę, bitinin
kystę ir 1.1.

Be abejonės, kiekvienai kul
tūringai tautai, o ypač mažai, 
būtina' turėt išsivertus kuo 
gausiausią klasikinės seno
vės rašytojų tekstų rinkinį. 
Buvo laikai, kai žmonės, ne
moką graikų, lotynų, hebrajų 
kalbų, neturį tvirtų pagrindų 
senovės mitologijoj, buvo iš 
viso nelaikomi apsišvietusiais. 
Nūdien, po Antrojo pasaulinio 
karo, ši pažiūra laikoma atgy
venusia. Paties Vergilijaus 
garbė, andai vedžiojusio Dan
tę po pragarus, irgi nublanko.

Bet poetas A. Nyka-Niliū
nas savaip supranta poeto mi
siją, ir jam nebūtinai galioja 
tai, kas yra madinga. Visų pir
ma Vergilijaus kaipo senovės 
poeto figūra visada veikė jo 
vaizduotę. Tai matyti iš jo ly

rikos. O antra, jis anaiptol ne
sutinka su pažiūra, kad “Enei
da” yra poetiškiausias, geriau
sias Vergilijaus kūrinys:

“Rizikuodamas papiktinti 
ne vieną dorą klasikinės filo
logijos bei literatūros žinovą, 
noriu pabrėžti, kad šiuos žo
džius rašančiojo galva, ‘Geor
gikos’, ne ‘Eneida’ yra geriau
sias Vergilijaus kūrinys. (. ..) 
‘Georgikose’ daugiau nepakar
tojamos poezijos, paradiziško 
šviežumo ir betarpiškumo, tuo 
tarpu, kai ‘Eneida’ žymiai 
ineistriškesnė forma bei tobu
lesnė technika; jos lyginasi, 
kaip nuolat kintanti ryto spal
vų orgija su nusistovėjusiais 
ir jau šiek tiek prigesusiais 
vidudienio tonais”.

Ir kitur:
“Savaime aišku, kad lietuviš

kai išverstos ‘Georgikos’ čia 
pristatomos ne kaip agronomi
jos traktatas, bet kaip poezijos 
kūrinys paprasčiausia šio žo
džio prasme”.

Taip sakoma Nykos-Niliūno 
įvade-prieraše “Vergilijus ir jo 
‘Georgikos.” Vertėjo “post- 
scriptum” esama ir daugiau 
užuominų apie būtinumą reha- 
bilituoti “Georgikas” (ir “Bu- 
kolikas”) kaipo meninius vei
kalus. Užsimenama, kad “Bu- 
kolikos” buvusios Andre Gide 
mėgstama knyga (“livre de che- 
vet”), kad Paul Valery jas iš
vertęs į prancūzų kalbą, kad 
Francis Jammes parašęs savą
sias “Georgiques chretiennes”. 
Neužmirštama paminėt, kad 
žymūs dailininkai (A. Maillo- 
lis, A. Dunoyer de Segonzac) 
yra iliustravę šiuos kūrinius, 
“grįžę prie vergilinės temati
kos”.

Nyka-Niliūnas įsakmiau ne
pabrėžia tos sąsajos, bet leis
tina spėlioti, kad nesvetimas 
buvo vertėjui poslinkis jieš- 
koti Vergilijaus pasaulėjautoj 
kažko giminingo Donelaičiui, 
betarpiškam gamtos išgyveni
mui. Iš viso norėtųsi klausti, 
kas verčia poetą rinktis versti 
tą ar kitą kūrinį? Spėlioji
mams nebūtų galo. Bene svar
biausia prielaida būtų toji, 
kad jo esama tikro poeto. Ne 
sekmadieninio, ne pakuli
nio .. . Atseit žmogaus turin
čio Dievo dovaną įsijaust į sa
vo niekingą būtį kosmose, pa
justi tą patį nerimastavimą 
kito, artimo, sieloj. Kubietis 
David Cherician laiko verti
mus netgi lyriko pareiga:

“Prieš kiek laiko susirinki
mo metu vienas draugas pa
reiškė: kiekvienas poetas tu
rėtų angažuotis išverst bent 
vieną kitos šalies poetą ir pri
valėtų tai laikyt tokiu pačiu 
įsipareigojimu, kaip ir kurti 
savo paties kūrinius” (Petits 
pays, grandės litteratures 
(Small countries, great litera
tures, Budapest, 1979).

Galbūt esama tame užmojyje 
kažko panašaus į tą mūsų savi
monę, kuri verčia mus mestis 
vienu metu skaityt jaunystėj 
skaitytus (kartais neįveiktus) 
kūrinius, nes to nepadarę nu
žengsiu) į kapą, nežinodami 
kas esam ir ko gyvenę.

Būtų dar kitas akstinas, ver- 
čiąs poetą galynėtis su sveti
mos kalbos tekstu. Jį iškelia 
Tomas Venclova savo straips
nyje knygoj “Mind Against the 
Wall. Essays on Lithuanian 
Culture Under Soviet Occupa
tion”. Esą vertimo darbas 
leidžia autoriui atsikratyt su
stabarėjusių mechanizmų, įga
lina jį tobulint savąją kalbą. 
Užtat Daukša esąs mums ly
giai svarbus, kaip Donelaitis 
ir “geras Prousto vertimas ga

Poetė ŽENTĄ TENISONAITE, dabar studijuojanti tapybą Belgijoje, Lier 
mieste, prie savo darbų parodoje, surengtoje meno akademijos patalpose

lėtų būti reikšmingesnis už 
dvidešimtį (savų) romanų”.

Tikriausiai tokios ir pana
šios mintys buvo vienu ar kitu 
laiku palaikiusios A. Nykos- 
Niliūno ryžtą, nes kiekvienam 
aišku, kad šis vertimas parei
kalavo didžiulės energijos, 
rungiantis su Vergilijaus užuo
minomis apie mitologines bū
tybes, geografines vietoves. 
Ne taip paprasta perteikti 
prietaringo romėno mintijimą, 
jo betarpį santykį su žeme. 
Svarbu tai, kad vertėjui pavy
ko perteiki savo kalba Vergi
lijaus teksto poetiškumą, kaip 
tai liudija šis dramatiškas ga
balėlis, kalbantis apie siau
bus, ištinkančius žemdirbius, 
užklupus gyvulių marui:
Štai ten krinta po arklu, 

garuodamas prakaitu, jautis;
Kraujas kartu su puta jam veržias 

per snukį; dar kartą
Sustena sunkiai ir dvesia. Nuliūdęs 

artojas iškinko
Brolio mirtį apraudantį kitą ir eina, 

palikę
Vienišą arklą, kur dirbo, bekyšantį 

įsmeigtą dirvoj.
Nieks, nei miško tankmių pavėsis, 

nei vešlios ganyklos
Likusio nebepradžiugins, ir nei 

už kristalą skaidresnis
Srautas upokšnio, kuris per uolas 

atbėga į lauką:
Šonai jo kabo įkritę, gyvybės 

netekusios akys
Spokso sustingę; žemyn jau linksta 

galingas jo sprandas.
Kam gi buvo tas visas jų darbas ir 

visas tas triūsas?
Ką gi jie pelnė, sunkias žemes 

bevartydami arklu?
Savo pratarmėje-prieraše 

Nyka-Niliūnas primena mums, 
kad senovės autoriai nesigėdi
ję nusirašyt iš kitų, plagijuo
ti ištisus gabalus; kad skyrelį 
apie gyvulių ligas gal bus Ver
gilijus pasiėmęs iš Lukreci
jaus. Svarbu, kad šis tekstas 
vertime skamba visa jėga, visa 
emocine pakrova.

Kiekvienas vertimas parei
kalauja iš vertėjo ne vien pui
kaus pažinimo savo kalbos iš
teklių, bet ir intymaus susi
draugavimo, pypkių parūkymo 
su verčiamu autorium. Visa tai 
junti Nykos-Niliūno tekste ir 
jo baigminiame straipsnyje. 
Juk peršokami šimtmečių šimt
mečiai. Kiekvienam mesis į 
akis jo pastanga išsijoti, ne
lyginant kokiam Klondaiko 
aukso skalautojui, iš mūsų kal
bos žvyro aukso grūdelius — 
augmenijos pavadinimus, bo
tanikos terminus. Visokias 
“karčplaukes trūkažoles”, “žal- 
čialunkius”, “švidres”, “lekes”, 
“prožirnius”, “palėpsčius”, 
“širdažoles”. Nuostabus taip 
pat Nykos-Niliūno sugebėji
mas rasti atitikmenis gal kiek 
archajiškai skambantiems 
Vergilijaus epitetams. Sunku 
nepajusti begalinės pagarbos 
tokiam darbui.

Bet nemažesnės pagarbos 
bei pripažinimo nusipelno ir 
pats leidinio įvadas ar, kaip 
autorius jį pavadino, vertė
jo post-scriptum. Kad jis spaus
dinamas leidinio pabaigoj, yra 
aiški nuoroda, jog vertėjui rū
pėjo supažindinti skaitytoją 
su juo vėliau. Ne kitaip ir reik
tų elgtis. Skaitytojas iš paties 
teksto lengvai supras ko Vergi
lijus siekė savo didaktine poe
ma. Kiekvienam bus atspėja
ma, kad “Georgikose” išsako
ma liaupsė Augustui, joje di
džiuojamasi Italija, pateikia
ma patarimų jaunųjų ūkinin
kų rateliams, nepagailima geo
grafinių žinių ir kad visa tai 
skatina alkis pažinti, supras
ti atsiskleidžiančią ano meto 
žmogaus pasaulėjautą. Vaizdi

(Nukelta į 9-tą psl.)
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U b il l imu II VEIKLOJE
“Ateities” literatūros fondas 

Čikagoje netrukus išleis prieš de
vynerius metus Brazilijoje miru
sio poeto Venancijaus Ališo (prel. 
Aleksandro Armino) poezijos 
rinktinę “Anapus marių”. Jai yra 
sutelkti geriausi eilėraščiai iš ve- 
lionies trijų poezijos leidinių, pa
pildyti dar niekur anksčiau ne
spausdintais. Rinkinį redagavo 
Kazys Bradūnas, įvadą apie ve- 
lionies gyvenimą ir jo kūrybinį 
palikimą parašė Antanas Vaičiu
laitis. Spalvingą aplanką 192 psl. 
turėsiančiai rinktinei sukūrė dail. 
V. O. Virkau. Leidinio mecena
tas — čikagietis Petras Kasulai- 
tis.

Lietuvių moterų federacijos 
Niujorko klubas šio didmiesčio 
bei apylinkių tautiečius 1984 m. 
lapkričio 18 d. pakvietė į mont- 
realietės sol. Ginos Čapkauskie- 
nės koncertą Brukline, didžiojo
je Kultūros židinio salėje. Kon
certas buvo pradėtas lietuvių kom
pozitorių kūriniais. Jiems atsto
vavo: O. Metrikienės “Dainos, 
muzika ir gėlės”, J. Gruodžio 
“Amžinas keleivi” ir “Rūta”, B. 
Budriūno “Šauksmas”, J. Govėdo 
“Liepsnelės” ir J. Gaidelio “Poe
tas”. Užbaigai sol. G. Čapkaus- 
kienė buvo pasirinkusi tris kla
sikinių Ch. Gounod, G. Verdi, G. 
Donizetti operų arijas. Tarp abie
jų koncerto dalių programą E. 
Griego, F. Chopino, A. Skriabi
no, R. Schumanno, S. Rachmani- 
novo kompozijomis papildė sol. 
G. Čapkauskienei akompanavęs 
pianistas William Smiddy.

Seniausias lietuvių choras Aust
ralijoje yra “Lituania” Adelai
dėje, įsteigtas prieš 35 metus. Jo 
pirmuoju vadovu du dešimtmečius 
buvo muz. Vaclovas Šimkus, o da
bar jam jau 15 metų vadovauja 
sol. Genovaitė Vasiliauskienė. 
Choro sukaktis paminėta specia
liu koncertu Lietuvių namuose 
1984 m. spalio 28 d. Choro įstei
gimo aktą perskaitė krikšto tė
vas smuikininkas Pranas Matiu- 
kas, žymesniųjų asmenų atsiliepi
mus “Lituania” knygoje — Siety
nas Kubilius. Sukaktuvinį koncer
tą trim dainom pradėjo 30 vyrų 
grupė, su jon įsijungusiais buvu
siais choro nariais. Tada scenon 
atžygiavo moterys. Mišrus choras 
atliko ištisą liaudies dainų pynę. 
Skambėjo ir kitos dainos, įtrauk
tos į Lietuvių dienų būsimos dai
nų šventės repertuarą. Porai vyrų 
choro dainų dirigavo Vytas Strau- 
kas, visom kitom — sol. G. Vasi
liauskienė. I kai kurias dainas 
įsijungė choro solistės J. Maže- 
lienė ir M. Pečiulienė. Koncer
tas užbaigtas Tautos himnu. Su
kakties proga chorą sveikino or
ganizacijų atstovai. Chore nuo 
pat jo veiklos pradžios tebedai- 
nuoja Vytautas Opulskis, Vytau
tas Vosylius ir Jeronimas Miliaus
kas, 16 kitų narių — daugiau kaip 
25 metus. Jiems įteikti lietuviš
kais ornamentais papuošti asme
niniai žymenys!

Klivlando vyrų oktetas, įsteig
tas ir vadovaujamas Ryto Babic
ko, savo veiklą pirmuoju koncer
tu pradėjo 1959 m. spalio 13 d. 
Jos sidabrinė sukaktis, specialiu 
koncertu paminėta 1984 m. lapkri
čio 3 d. Šv. Jurgio parapijos salė
je, susilaukė beveik 300 dalyvių, 
kurių kiekvienas sumokėjo po 
$25, paremdamas pirmąokteto ke
lionę už Š. Amerikos ribų — į Lie
tuvių dienas Australijos sostinė
je Kanberoje. Pokylio metu okte
tas tai ilgai kelionei gavo $3.000 
iš PLB valdybos, po $1.000 — iš 
Lietuvių namų Klivlande ir iš me
cenato Petro Milašiaus. Lig šiol 
oktetas yra surengęs daugiau kaip 
200 koncertų įvairių JAV ir Ka
nados vietovių lietuviams. Dabar
tiniu metu, be paties vadovo ir 
akompaniatoriaus R. Babicko, ok
tetą sudaro: pirmieji tenorai — 
Algis Gylys (įsijungęs 1959 m.), 
Mindaugas Motiejūnas (1961), 
antrieji tenorai — Raimondas But
kus (1968), Gytis Motiejūnas 
(1960), baritonai — Romas Zylė 
(1979), Paulius Nasvytis (1984), 
bosas Valdas Žiedonis (1964) ir 
okteto sol. Irena Grigaliūnaitė, 
sporanas (1964). Savo pirmą 
plokštelę oktetas yra išleidęs 1962 
m., antrą — 1973 m. Sidabrinei 
sukakčiai buvo skirta trečioji est
radinių dainų plokštelė, su kuria 
sukaktuvinės šventės dalyvius su
pažindino Aurelija Balašaitienė, 
kalbėjusi apie okteto veiklą, jo 
steigėją ir vadovą R. Babicką. 
Plokštelėn su šokių orkestro pa
lyda įrašytos lietuviškai atlieka
mos dainos: keturios B. Gorbuls- 
kio, po vieną — G. Posfordo, N. 
Vaitkevičiaus, R. Rodgerso, V. 
Jančio, E. Madrigueros, A. Rau
donikio ir T. Makačino.

Simonas Stanevičius (1799- 
1848), rašytojas, gimtosios kal
bos gaivintojas, kilęs iš smulkios 
žemaičių bajorų giminės, 185-tųjų 
gimimo metinių proga prisimintas 
Šilutės rajono Švėkšnos kapinėse 
pastatyta medžio skulptūra, su
kurta liaudies menininko V. Majo
ro. Jos atidengimo proga Šilutė
je surengtas Vilniaus konserva
torijos fakultetų Klaipėdoje an
samblio “Vorusnė” koncertas.

Ariogalos miestelyje jau de
šimtį metų veikia Raseinių melio
racijos statybos montavimo val
dybos vyrų choras, vadovaujamas 
Antano Vizbaro. Dešimtmečio 
proga choras išvyko gastrolių į 
Vietnamą. Koncertinei kelionei 
buvo paruošta speciali lietuvių, 
estų ir pačių vietnamiečių liau
dies dainų programa. Su ariogalie- 
čiais Vietnaman taip pat išvyko 
vokalinis Varėnos miškininkų vy
rų ansamblis “Girių aidas” ir Birš
tono vokalinis instrumentinis 
ansamblis.

Mokytoja Tatjana Mažeikienė 
jau gerą dešimtmetį savo laisva
laikius skiria lėlių teatrui zoni
niuose Kelmės rajono Tytuvėnų 
kultūros namuose. Ten ji yra įstei
gusi saviveiklinį lėlių teatrą “Gi
liukas”. Spektakliuose daugiausia 
dalyvauja vidurinės mokyklos 
moksleiviai. Vadovė T. Mažeikie
nė yra Šiaulių K. Preikšo pedago
ginio instituto absolventė, lėlių 
teatro aktorės specialybę įsigi
jusi neakivaizdiniame Maskvos 
universitete, dabar ten studijuo
janti režisūrą.

Geriausiu Lietuvos kino stu
dijos filmu 1984 m. tapo “Mo
teris ir keturi jos vyrai”. Filmui 
panaudota danų rašytojo H. t)rak- 
mano novelė “Romanas kopose”. 
Scenarijų parašė pats rež. A. Pui
pa, muziką sukūrė kompoz. J. Šir- 
vinskas, filmavimą atliko J. Toma- 
ševičius. Filmas yra alegorija apie 
gamtos amžinumą, įsikūnijusį pa
mario moters paveiksle. Šiame 
penktajame rež. A. Puipos filme 
vyrai grumiasi su jūra ir širdies 
nerimu. Pagrindinius vaidmenis 
atliko aktoriai — J. Onaitytė, A. 
Šurna, V. Petkevičius, S. Balan
dis, P. Gaidys, V. Paukštė. Fil
mas “Moteris ir keturi jos vyrai” 
laurus pradėjo skinti dar nepasie
kęs žiūrovų kino teatruose. Kije
ve įvykusiame XVII sąjunginiame 
festivalyje laureatais tapo mo
ters vaidmens atlikėja J. Onaity
tė ir scenovaizdžius sukūręs dail. 
A. Ničius. Sąjunginėje jaunųjų 
kinematografininkų darbų apžiū
roje Kišiniove filmas laimėjo pa
grindinį prizą, J. Onaitytė — už 
geriausiai atliką moters vaidme
nį. Kauno dirbtinio pluošto ga
mykla ir M. Melnikaitės trikotažo 
bei galanterijos įmonė Utenoje 
“Moterį ir keturis jos vyrus” pri
pažino geriausiu lietuvišku 1984 
m. filmu, J. Onaitytę — geriausia 
aktore.

Lietuvos kompozitorių sąjun
gą papildė trys nauji nariai — Jū
ratė Baltramiejūnaitė, Antanas 
Laimutis Vilkončius ir Audronė 
Žigaitytė. J. Baltramiejūnaitė, 
gimusi Kaune 1952 m. rugsėjo 23 
d., yra baigusi prof. J. Juzeliūno 
kompozicijos klasę Vilniaus kon
servatorijoje. Dirba teorinių dis
ciplinų dėstytoja ir koncertmeis
tere Vilniaus kultūros mokykloje. 
Yra sukūrusi vokalinį ciklą “Jau 
atskrido jerubėlės” sopranui, flei
tai ir fortepijonui, muzikinę pa
saką “Katinėlis ir gaidelis”, dainų 
mišriam chorui ir vaikams, muzi
kos teatrų spektakliams. A. L. 
Vilkončius, gimęs 1950 m. Pane
vėžyje, Vilniaus konservatorijo
je baigė chorinio dirigavimo kla
sę. Kurti pradėjo 1970 m. daugiau
sia estradines ir chorines dainas, 
stambias kompozicijas “rock” gru
pėms. Vadovauja vokaliniam- 
instrumentiniam ansambliui, pats 
jame groja ir dainuoja. Dirba Lie
tuvos meno darbuotojų rūmuose 
Vilniuje. A. Žigaitytė yra vilnie
tė, gimusi 1957 m. sausio 12 d. 
Baigė prof. E. Balsio kompozi
cijos klasę Vilniaus konservato
rijoje, tobulinosi P. Čaikovskio 
konservatorijoje Maskvoje. Jos 
kūrybinį kraitį sudaro: operos 
“Mažvydas” prologas ir I paveiks
las, dvi poemos styginių kvarte
tui, dvi chorinės poemos “Nemu
nas” Justino Marcinkevičiaus 
tekstu, vokalinis ciklas “Žiedų 
kalbėjimas” Jono Meko tekstu, 
vokalinis ciklas “Akimirkų at
spalviai”, kuriam panaudoti įvai
rių poetų eilėraščiai. 1983 m. lai
mėjo respublikinę S. Šimkaus pre
miją už baladę mišriam chorui “Še
šiolikmečiai”. Teksto autorius 
yra Justinas Marcinkevičius. Dir
ba dėstytoja Vilniaus konserva
torijoje. 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 Į
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9-12.30 =

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UZ:
90 dienų termin. Indėlius........ 9 %
180-185 d. termln. Ind.............. 9’/z%
term, indėlius 1 metų............  10 %
term, indėlius 2 metų.............. 101/4%
term, indėlius 3 metų..............10’72%
pensijų s-tą................................ 10 %
spec. taup. s-tą........................ 8'/2%
taupomąją s-tą ........................ 8 %
depozitų-čekių s-tą................. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičlus nuo........  103/«% - 12’/?%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Veikia ir Arizonos baltiečiai. Jų iniciatyva 1984 m. valstijos gubernato
rius paskelbė Pavergtų tautų savaitę. Iš kairės: estė M. SIMINGTON, latvė 
N. TRAPANS, gubernatorius B. BABBITT, lietuvė A. PETRULIENĖ

Skautų veikla
• Š. m. sausio 2 d. Klivlande 

mirė v.s. V. Šenbergas, 86 m. am
žiaus, buvęs Lietuvos skautų są
jungos pirmasis ilgametis vyr. 
skautininkas, Kauno tuntininkas 
ir rajono vadas. 1924 m. vadova
vo Lietuvos skautams džiamborė- 
je Olandijoje. Jo atminimui ren
kamos aukos, kurios bus įrašytos 
į Lietuvių skautų fondų. Kanado
je aukas galimas įteikti s. Morkū
nui ir s. Sendžikui. Nuoširdi už
uojauta v.s. A. Šenbergienei ir 
šeimai.

• Sausio 2 d. pirmame “Ram- 
byno” tunto vadijos posėdyje su
daryti pradiniai planai. Mindau
go drugovės draugininku paskir
tas Paulius Sukauskas. Tel. 767- 
2301.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9% už 90 dienų term. Indė). 
9’/z% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term. Indėlius 
10’/4% už 2 m. term. Indėlius 
10’/z% už 3 m. term, indėlius 
1O’/2% už pensijų planą 
9’/z% už namų planą 
8’/j% už specialią taup. s-tą 
8 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IM A :

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 11’/z%
2 metų ................... 12 %
3 metų .....................12’/z%
(fixed rate)

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgižius 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

SPORTAS

QTEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

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

rūpestis.

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

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ - -------- - -...  .........................

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

ZlIlOtžltn Simpson’s, 176 Yonge St., 
zlliaiCllB Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)'

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue —. . -
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės 

Australijoje
Buvęs ŠALFASS pirm. V. Adam

kus tarėsi su ALFASS pirm. J. 
Dambrausku dėl šios šventės ren
gimo Australijoje. Principe buvo 
susitarta, tik liko nuspręsti lai
kų. Australijon yra išvykęs R. Dir
venis, kuris tarsis šiuo reikalu 
su Bendruomenės ir sporto parei
gūnais. ŠALFASS šioms žaidy
nėms siūlo 1986 metus. A. S.

Sportinės varžybos
Š. A. baltiečių ir lietuvių slidinė

jimo pirmenybės — vasario 2-3 
d.d. Devil’s Elbow, Bethany, Ont. 
Rengia latviai ir estai.

35-tosios Š. Amerikos lietuvių 
žaidynės — balandžio 13-14 d.d. 
Detroite. Rengia LSK “Kovas”.

Golfo pirmenybės — rugpjūčio 
31 — rugsėjo 1 d. Čikagoje. Rengia 
Čikagos lietuvių golfo klubas.

Lengv. atletikos pirmenybės 
— rugsėjo 7 ir 8 d.d. Kanadoje. 
Rengia latviai.

Šaudymo pirmenybės — rugsėjo 
7 ir 14 d.d. Kanadoje. Rengia ŠAL
FASS šaudymo komitetas.

Pirmąsias Š. A. lietuvių softboio 
varžybas numatoma surengti 1985 
m. vasarų.

Š. A. baltiečių klubines krepši
nio, tinklinio ir lauko teniso pir
menybes numatoma rengti arti-, 
miausiu laiku. Taip pat numatoma 
ateinančių vasarų rengti lietuvių 
individualines lauko teniso pir
menybes. Tiriamos galimybės su
rengti baltiečių šachmatų, gol
fo, raketbolo, kėgliavimo ir ledo 
ritulio varžybas. Centro vaidyba

Naujoji ŠALFASS centro val
dyba nutarė kviesti valdybon Al
girdų Bielskų generalinio sekre
toriaus pareigoms.

Oficialus adresas: ŠALFASS 
centro valdyba, c/o Pranas Ber- 
neckas, pirm., 32 Rivercrest Rd., 
Toronto, Ont. M6S 4H3. Tel. (416) 
763-4429.

Varžybinės informacijos reika
lu kreiptis pas gener. sekr. A. 
Bielskų: 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117, USA. Tel. (216) 481-7161.

Naujus darbus 
pradedant

Sausio 27 d., 3 v.p.p., Toronto 
lietuvių sporto klubas “Vytis” ren
kasi 38-tam visuotiniam susirin
kimui Toronto lietuvių namuose.

Šalia įprastų veiklos praneši
mų, susirinkime bus renkama nau
ja valdyba ir aptariami ateities 
užmojai. Beveik keturių dešimt
mečių gyvavimo eigoje LSK “Vy
tis” išvystė plačių sportinę veik
lų, pasiekė daug skambių laimė
jimų, tačiau turėjo ir sunkių mo
mentų. Laikas ir aplinkybės kei
čiasi ir tenka pagalvoti apie są
lygas, kuriose dabar gyvename. 
Vienas svarbiausių šio susirin
kimo uždavinių yra gairių nusta
tymas ateities darbams. Todėl 
kviečiame visus “Vyčio” sporti
ninkus, sportininkų tėvus, buvu
sius darbuotojus, rėmėjus ir bi
čiulius šiame susirinkime daly
vauti.

Dabartinė “Vyčio” valdyba yra 
pasiryžusi pagyvinti klubo veik
lų, atnaujinti Wasagoje esančias 
sporto aikšteles ir suburti Toron
te esančius jauniausius krepši
ninkus. Mišrių šeimų skaičiui 
gausėjant, bus stengiamasi suda
ryti sųlygas visiems jaun. sporti
ninkams lietuviškoje aplinkoje 
sportuoji ir bendrauti. Jei są- 
lygos leis, tikimasi darbus vėliau 
praplėsti į kitas sporto sekcijas 
ir Wasagoje aptvarkyti stovykla
vietę.

Šiems darbams atlikti reikės 
daug rankų, todėl laukiame jūsų 
paramos. A.S.

Krepšininkai 1984 m. pabaigoje 
žaidė 3 pirmenybių rungtynes, iš 
kurių vienerias laimėjo ir dvejas 
pralaimėjo. Rungtynėse prieš 
“Hotspurs” vytiečiai pralaimėjo 
70-73. Antrose rungtynėse įveikė 
“Goodyear” penketukų 68-54. Tre
čiose rungtynėse, žaisdami be R. 
Duliūno, pralaimėjo OTHG ko
mandai 60-85. Pirmenybės jau 
įpusėjusios, ir vytiečiai yra len
telės viduryje su 5 laimėjimais 
ir 4 pralaimėjimais. Pirmenybė

se dalyvauja 14 komandų. Vyčio 
komandoje žaidžia: R. Duliūnas, 
K. Simonaitis, Pollman, Kneitas, 
E. Nacevičius, A. Klimas, E. Stra
vinskas. Džiugu, kad jaunieji krep
šininkai L. Ažubalis ir R. Stanu- 
lis daro pastebimų pažangų ir daž
nai talkina komandai bei rodo 
brandų žaidimų.

Mūsų rėmėjui Baliui Savickui 
nuoširdžiai dėkojame. A.S.

“AUŠROS” ŽINIOS
“Etobicoke Recreations Lea

gue” krepšinio pirmenybėse 1985 
metų sausio 8 d. Martingrove 
gimnazijos patalpose “Aušra” 
laimėjo prieš “PEDS” komandų 
68:61 (33:33). “Aušros” komandai 
taškų iškovojo: R. Kaknevičius 
20, A. Herman 19, V. Gataveckas 
18, V. Dementavičius 2, E. Nor
kus 2, K. Bartusevičius, T. Con
ner 4, A. Baziliauskas 3, R. Sysak.

York lygos B klasėje antroji 
“Aušros” vyrų krepšinio koman
da York Humber gimnazijos pa
talpose laimėjo prieš “Hectors” 
komandų 93:55 (53:24). K.Š.

• Sausio 20 d., 11.30 v.r..Prisi
kėlimo parapijos salėje bus pa
minėtas Klaipėdos krašto atvada
vimas. Jūrų skautai dalyvaus su 
vėliava.

• Sausio 20 d., 11.30 v.r., skautų 
būkle įvyks specialus Romuvos 
valdybos posėdis. Visų narių da
lyvavimas būtinas.

• Sausio 7 d. įvyko Kanados 
rajono vadų pasikeitimas. V.s. Č. 
Senkevičius perdavė pareigas s. 
V. Turūtai. Tame pačiame susi
rinkime Romuvos XXH-tos sto
vyklos organizavimų perėmė 
“Rambyno” tuntas. Tema — ”40 
metų skautavimas už tėvynės ri
bų”. Tuo reikalu, “Rambyno” 
tunto vadovai sausio 15 d., 7.30 
v.v., renkasi skautų būkle pirmam 
pasitarimui.

• Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 10 d., 4 v.p.p., Prisikėli
mo par. salėje. Vasario 17 d. tun
tai dalyvaus Lietuvių Bendruo
menės ruošiamame minėjime ir 
pamaldose.

• Už ilgametį ir nenuilstamų
darbų skautų veikloje abu tun
tai taria skautiškų ačiū v.s. Č. Sen
kevičiui. D. Barzdžiūtė

• Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, bet pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti

(J. M. Barrie)

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

davęs B. Landry pareiškė, kad 
provincinė valdžia kreipsis į 
apeliacinį teismą ir bandys 
atšaukti aukščiausio teismo 
padarytą sprendimą. Paties 
premjero R. Levesque nuomo
nė šiuo klausimu tebėra neži
noma. Apeliacijai duota 30 
dienų. Premjeras R. Levesque 
švelnina savo liniją, iš sekan
čio provincinio parlamento 
rinkimų nori išjungti separa
tizmo klausimą, dėl kurio juos 
greičiausiai tektų pralaimė
ti. Teismai jau pripažino ne
legaliais kelis įstatymo nr. 101 
suvaržymus Kanadoje oficialia 
laikomai anglų kalbai. Atšauk
tas buvo suvaržymas angliš
koms mokykloms, draudimas 
vartoti anglų kalbą darbovie
tėse, įjungti ją į reklamines 
brošiūras. Viešosios nuomo
nės tyrimai liudija, kad to
kiems varžtams nepritaria net 
ir prancūziškai kalbančių kve- 
bekiečių dauguma. Jiems iška
bos vien tik anglų kalba atro
dė juokingos, kai prekybinin
kai turi skaitytis su savo klien
tais. Toronte tokių iškabų yra 
visokiomis kalbomis, ir nie
kas dėl jų nesuka galvos, nes 
juk Kanada yra daugiatautė 
šalis.

Nemalonios staigmenos susi
laukė Toronto viešėjusi Mask
vos “Dinamo” ledo ritulio ko
manda. Jos susitikimas su 
olimpine Kanados rinktine 
įvyko “Maple Leaf Gardens” 
arenoje, kurios savininkas 
yra Harold Ballard. Kai iki 
rungtynių užbaigos buvo li
kusi viena minutė, elektroni
nėje rezultatų lentoje staiga 
sušvito įrašas anglų kalba: 
“Neužmirškit keleivinio P. 
Korėjos lėktuvo, kurį sunai
kino rusai. Nekelkit ovacijų, 
pasitenkinkit baubimu! Ha
rold”. Rungtynes laimėjo olim
pinė Kanados rinktinė 4:3. 
Lentos nuotrauka su tuo įrašu 
pasiekė spaudos puslapius. 
Sovietų komandą lydėjęs ofi
cialus ledo ritulio preigūnas 
N. Lentsas H. Ballardą pava
dino chuliganu, neskiriančiu 
sporto nuo politikos, ir pa
grasino oficialiu Sovietų Są
jungos ambasados Otavoje pro
testu Kanados vyriausybei. 
Tarptautines ledo ritulio 
rungtynes organizuojantis ir 
už tai pinigus gaunantis A. 
Eaglesonas atsiprašė “Dina
mo” komandą dėl H. Ballardo 
išsišokimo.

Pats H. Ballardas vėliau pri
sipažino spaudai niekada ne
mylėjęs rusų. “Dinamo” ko
mandą savo arenon jis įsileido 
tik dėl olimpinės Kanados le
do ritulio rinktinės. Esą atei-

tyje jon įsileis tik nemokan
čių šaudyti sovietų paauglių 
komandas. Suaugusių koman
dų nariai, priklausantys A. 
Eaglesono cirkui, turės pasi- 
jieškoti kitų arenų.

Tokiu mostu H. Ballardas 
priminė rungtynių stebėto
jams kanadiečiams 1983 m. 
rugsėjo 1 d., kai sovietų nai
kintuvai sunaikino P. Korė
jos lėktuvą su 269 keleiviais 
ir įgulos nariais. Su jais žuvo 
ir aštuoni kanadiečiai. Padė
ką H. Ballardui pareiškė Tomo 
Hendrie šeima, tame lėktuve 
netekusi savo dukros, baigu
sios ekonomikos studijas uni
versitete. Nei ta šeima, nei 
kitų žuvusių kanadiečių šei
mos lig šiol nėra susilauku
sios jokios kompensacijos iš 
Sovietų Sąjungos. H. Ballardui 
plojo ir Toronte gyvenančių 
40.000 korėjiečių atstovai. Net 
ir generalinis P. Korėjos kon
sulas D. W. Ču pritarė H. Bal
lardo protestui, tik apgailes
tavo nevykusį jo metodą.

Sovietų Sąjungos ambasados 
Otavoje pareigūnas E. Pozd- 
niakovas pareiškė spaudos 
atstovams, kad oficialus pro
testas Kanados vyriausybei ne
bus įteiktas, nes ji nieko bend
ro neturėjo su šiuo incidentu. 
Tai buvo tik nevykęs vieno 
žmogaus mostas, sportą supla
kęs su politika. Karingąjį H. 
Ballardą daugiausia puolė 
sporto sirgaliai, mesdami tą 
patį kaltinimą. Jie, matyt, net 
nežino, kad Sovietų Sąjungo
je sportas ir politika žygiuo
ja koja kojon. Sportininkų 
laimėjimais siekiama politi
nių tikslų — pripažinimo so
vietinės sistemos pranašumo 
pasaulyje. Net ir į pasaulio 
olimpiadas Sovietų Sąjunga 
siunčia ne mėgėjus, o profesi
nius sportininkus. Jiems yra 
parūpinami atlyginimai, kad 
jiem nereiktų dirbti, kad vi
są laiką galėtų skirti treni
ruotėms ir laimėti medalius, 
kurie stropiai skaičiuojami 
sovietinėje spaudoje sistemos 
pranašumui įrodyti.

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant Jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ......... 103/«%
(variable rate)

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo K) 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 menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A. E. LePAGE
miiiiiiiiiiiiliiiiillll Daiva T-Dalinda’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. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

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

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

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.W.) 
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451,533-8452

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

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

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



“Onos veidas
tokį, koks jis yra gyvenime. 
Maskvos muitininkas yra įkū
nytas juokingumas, nors prieš 
jį stovėdamas su išverstais 
lagaminais virpi širdyje, bet 
pro jį praėjęs nori juoktis vi
su balsu, kad nerado to, ko la
biausiai jieškojo — lietuviš
kos spaudos, nors batai ir kon
jako buteliai keliomis eilėmis 
suvynioti į lietuviškus laik
raščius su parinktais straips
niais. Nebuvo jokio reikalo 
kvailai juokingą asmenį dar 
įsprausti į groteską ir pada
ryti tokį netikrą, tokį dirbti
nį, šokinėjantį apie savo “pa
gautą auką”, kuri pagarbiai 
pasodinta kėdėje, žiovauja. 
Joks muitininkas viešai ne
demonstruos savo noro gauti 
paaukštinimą už iššifruotą 
“amerikiečių šnipą”. Gal džiū
gaus tik savo širdyje, kad 
“karjera šaus aukštyn, kaip 
kosminė raketa”. V. Dovydai
tis, bešokinėdamas aplink 
“amerikiečių šnipę”, išjuokė 
ne muitininką.

(Atkelta iš 6-to psl.) 

buvo tokia režisieriaus užma
čia, tai ji toli prasilenkė su 
menine tiesa. Groteskas čia 
buvo nereikalingas.

Baigiant
Režisierius P. Maželis ir vi

sas sambūris įdėjo daug darbo 
valandų, atliko didelį darbą. 
Garbė ir padėka režisieriui, 
aktoriams ir visiems prisidė- 
jusiems. Žmonės pasidžiaugė 
spalvingu spektakliu, vienur 
kitur iš juokingos frazės nu
sijuokė, atsigaivino.

Tikimės, kad Los Angeles 
lietuvių sambūris su nauju 
vadovu pastatys ir daugiau 
veikalų, nes žmonės vaidini
mus mėgsta. Žiūrovas laukia 
tokių spektaklių, kurie nebū
tų užmiršti vos tik išėjus iš 
salės.

Šiame spektaklyje muzikos 
ir garsų efektais rūpinosi 
Vladas Gilys. Spektaklį ren
gė “Margutis”.

“Onos veidas”, LB kultūros 
tarybos premijuotas veikalas, 
yra dar gerokai neapšlifuo-

Muzikns ir dainos atstovai, susitikę Anapilyje po dviejų fortepijonų koncerto 1984.XII.2. Iš kairės: sol. ALGIS 
GRIGAS, pianistas ALVYDAS VASAITIS, sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ, pianistas JONAS GOVĖDAS Ntr. B. Tarvydo

Aukojo “Tėviškės žiburiams"

Jo apranga visai netiko šio 
personažo uniformai, tai buvo 
ne Maskvos muitininko unifor
ma, o kažkokia kitokia, kadai
se matyta Lietuvoje .. . Vin
co nei amžius, nei išvaizda ne
sutapo kuriant šokinėjančio 
muitininko vaidmenį. Jeigu tai

tas, neišbaigtas. Tekstas rei
kalingas gero persijojimo. Iš 
premijuotų veikalų tikimasi 
sotesnio dvasios peno.

Linkėjimai Dramos sambū
riui: gyvuokite, tobulėkite! 
Dar daug metų žiūrovai pripil
dys sales!

Stayner, Ontario
JAUKUS NAUJŲ METŲ SUTI

KIMAS įvyko p. Birštonu ūkyje. 
Kad ir vyresnio amžiaus dalyviai, 
visi buvo gerai nusiteikę. Padėka 
p.p. Birštonams už erdvias pa
talpas visų dalyvių vardu. P. P.

Kai grįžta tikėjimas...

Minėkite
vietinės valdžios savaitę

1985 metų sausio 14-19

(Atkelta iš 7-to psl.) 
ir taikli vertimo kalba. Nega
na to, kad tame straipsnyje 
puikiai aptariama Vergilijaus 
kūrybos raida, kad išvardina
mi autoriai, turėję jam įtakos, 
N.-Niliūnas užkliudo ir verti
mo formos dalykus (hegzamet
ro problemą) ir, nesirangęs 
reveransuos, paliečia kai ku
rias įsigalėjusias lietuvių ver
timuose negeroves:

“Vengta taip pat ir perdėto 
‘sulietuvinimo’ — pavojaus, 
gresiančio kiekvienam vertė
jui, o ypač tam, kuris, kaip mū
sų minėtas A. Rukša, kiekvie
na kaina nori parodyti ‘neiš
semiamus žodingos lietuvių 
kalbos turtus’. Šiuos žodžius 
rašančiajam, priešingai, atsi
žvelgiant į dalykišką Vergili
jaus stiliaus nuogumą bei ribo
tą žodyną, kartais buvo neleng

Vietinės valdžios savaitė yra gera proga daugiau sužinoti kaip 
dirba vietinė valdžia jūsų naudai. Pasinaudokite specialiais 
renginiais, ruošiamais jūsų savivaldybėje, ir sužinokite daugiau 
apie asmenis — išrinktus, tarnautojus, savanorius, kurie dirba 
jūsų naudai. .

Tai liečia savivaldybių tarybas, mokyklų vadybas, hidroelektrines 
jėgaines, viešųjų tarnybų komisijas. Sužinokite, kas daroma 
jūsų gyvenamoje aplinkoje ir atsiminkite, kad Jūs kaipo pilietis, 
turite atlikti svarbų vaidmenį.

Ministry of Municipal Affairs 
and Housing

©Ontario
Claude Bennett, Minister 
William Davis, Premier

va grumtis su bizantiškai puoš
nia mūsų kalbos ornamentika, 
t.y. su vaizdingais būdvar
džiais bei veiksmažodžiais, 
kad iš Vergilijaus neišeitų Va
lančius, o iš Georgikų — Pa
langos Juzė.”

Pasiutusiai miela išgirst po 
tiek metų Nykos-Niliūno kriti
ko, ir tai kandaus kritiko bal
są, bet norėtųs jį išprovokuot 
pasisakyt išsamiau šia aktua
lia tema. Nepaslaptis, kad iš
eivijoje lietuvių kalba skursta. 
Ir laikraštinės, ir vertiminės 
kalbos žodyne tiek pat įvairu
mo, kiek britų karalienės ap
rangoje ir avalynėje. Ateinan
tys iš anapus tekstai, priešin
gai, bizantiškai puošnūs savo 
ornamentika. Ar nevertėtų 
mūsų kultūriniams žurnalams 
pravesti anketą šia tema?

Knygą užsklendžia aiškina
masis terminų vadovėlis, ku
ris, savaime aišku, tokiu atve
ju būtinas.

Atskiro žodžio nusipelno 
Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas. Visų pirma už 
iniciatyvą išleisti šį vertimą, 
antra, už duotą knygai drabu
žį. Sunku atsiminti, kada te
ko matyt paskutinį kartą to
lygaus stilingumo leidinį, taip 
elegantišką, skoningą, išpuoš
tą tobulai knygos dvasią per- 
teikiančiom dail. R. Viesulo 
litografijom. Tai tikra puota 
akims. Taip pat puikus įrody
mas, kad išeivija gali, jei no
ri, jei nepagaili darbo ir iš
tvermės, būti kūrybinga.

Publius Vergilijus Maro, GEOR
GIKOS. Iš lotynų kalbos vertė 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dai
lininkas Romas Viesulas. Iš
leido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas. Chicago, 
1984 m., 135 psl., $10.

$300: Hamiltono kredito koope
ratyvas “Talka”; $100: dr. M. Ulec- 
kienė; $75: Lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos moterų drau
gija; $50: KLK moterų draugijos 
Montrealio skyrius; $40: prel. J. 
Bertašius; $30: LŠS Toronto Vla
do Pūtvio šaulių kuopa; $26: S. 
Tumosienė; $25: L. VI. Nakrošiai, 
KLB Sudburio apylinkė; $20: Kos
tas Gaputis, Feliksas Mackevičius, 
Adelė Katelienė; $15: A. Krakaus- 
kas; $11: Pr. Kalesnykas; $10: An
gelė Stankaitienė, Aldona Simin- 
kevičienė, L. Česėkienė, Jonas 
Linkūnaitis, A. Marcis; $7: M. Ry- 
bienė; $6: Bronius Mozūras, Juozas 
Vaičiulis, A. Paulius, Anna Langas 
(Mrs.), Elena Valiukonienė, Pra
nas Stankus.

$5: Liudas Merkelis, Regina Pro- 
ciw (Mrs.), A. Dragašienė, J. Bart
kus, V. Goldbergas, Stasys Astraus
kas, J. Okmanas, Ignas Vegis, P. M. 
Ruikis, Stasys Valiukas, Vladas 
Šalvaitis.

$4: A. Nutautas; $3: Augustas 
Underys, Jonas Rutkauskas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$50: Antosė Baltrušaitytė, Vla

das Bakūnas; $40: Sofija Marti- 
nonytė; $30: Ona Kavaliauskie
nė, Vytautas Biskys, Z. Gasiūnas, 
V. Kerbelis, J. Žalys, A. Čepulis, 
J. Krasauskas, M. Pargaliauskie-, 
nė, Pranas Pargauskas.

$25: Vytautas Buragas, Anastazi
ja Gaidelienė, Jonas Govėdas, 
Bronius Kišonas, E. Aleksienė, 
M. Meškauskas, S. Kuzmickas, 
Pranas Ališauskas, Albertas Vaič
kus, Antanas Giniotis, Stasys Mor
kūnas, Jonas Ranonis, Izidorius 
Girdzijauskas, Angelė Stankaitie
nė, Mindaugas Putrimas, Pranas 
Linkevičius, Elena Jaškus, Juo
zas Petravičius, Vytautas Mont
vilas, P. Jurėnas, A. Sekonis, Leo
nas Pilipavičius, J. Augustina- 
vičienė, P. Barteška, V. Bartinin- 
kaitienė, K. Bubliauskienė, Kostas 
Gaputis, Jadvyga Gasperienė, K. 
Gudžiūnas, P. Juozaitis, V. Kiz- 
laitis, J. Labenskas, Birutė Lem- 
bergas, M. A. Masiulis, Al. Nugent, 
Regina Proctw (Mrs.), O. Ramo
nienė, J. J. Rukša, Juozas Skilan- 
džiūnas, J. Starke-Starkevičius, 
P. Stosius, J. Barakauskas, Elena 
Kurylienė, George Ilgauds, St. 
Liuimienė, Jonas Lukoševičius, 
Romas Masiulionis, J. Dadurka, 
Ada Harstock, A. Skardžius, Sta
sys Poška, Jonas Grajauskas, M.

Petrauskis, Albinas Smilgys, kun. 
Juozas Tautkus, Eugenija Čepie
nė, Bronė Galinienė, Jonas Bartni- 
kas, Stasys Vaitkus, A. Lukošiū- 
nienė, Jadvyga Marčiukaitienė, 
A. Krakauskas, A. S. Kenstavičius, 
S. Fredas, Jonas Lekutis, A. Knys- 
tautienė, vysk. Vincentas Briz- 
gys, Julius Jurėnas, Ona Juod- 
viršienė, R. Namikas, Leonas 
Radzevičius, Jonas Paršeliūnas, 
P. Grunskis, O. J. Jablonskis, A. 
Zalagėnas, Vytautas Taseckas, 
Mečys Pranevičius, K. Galdikas, 
R. Geidukytė, Jonas Gudavičius, 
Juozas Janeckas, A. Kantvydas, 
Juozas Petrauskas, dr. P. Vytė, 
Bronius Liškauskas, Mečys Empa- 
keris, K. Vaitkūnas, K. Strikaitis, 
dr. Viktoras Stankus, V. Stočkus, 
A. Tamošaitis, H. Stepaitis, H. 
Šiaurys, V. Skukauskas, Waldema- 
ras Schwarz, V. Sapkus (Mrs.), S. 
Žulpa, K. J. Žara, Petras Vilutis, 
Vladas Kezys, Petras Podzunas, 
Petras Sidaras, Ona Indrelienė, 
Otonas Stasiulis, Jonas Čipkus, 
Stasys Valiukas, Vladas Kazlaus
kas, Walter Mastis, Vladas Šalvai
tis, Henrikas Chvedukas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: Peter Ma
lis, už pusę metų — Antanas Pesys.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai.

Sault Ste. Marie, Ont.
PRAĖJO ŠALTOS IR BALTOS 

KALĖDOS, pradėjome 1985-tuo- 
sius, bet daugeliui “ilgėjančiais 
gyvenimo šešėliais” (atseit, “sen
jorų") tautiečių, tos šventės ne
atnešė tikros šventinės nuotai
kos ir optimistiškesnių vilčių. 
Švenčių stalai buvo apkrauti viso
kiais valgiais ir “baterijomis” iš
gėrimų, bet juk reikia laikytis dr. 
J. Adomavičiaus patarimų. Dėl to 
mažai kas belieka valgyti nes vie
nas valgis tukina, o kitas stačiai 
varo į kapus ... Dar blogiau mėgė
jams išgerti, nes tai ne tik sveika
tai kenkia, bet ir sudaro pavojų — 
švenčių metu policija pradėjo me
džioklę. Net vietiniame dienrašty
je buvo patarta vietoje “one for 
the road” imti “none for the road”.

KAZIMIERAS IRKLEMENTINA 
SLYŽIAI švenčių proga susilaukė 
mielų svečių iš Guelph, Ont, — at
vyko dukra Irena ir žentas Bill 
Moore, abudu neseniai baigę vete
rinarijos studijas.,,Korespondentas

LILIJA PACEVIČIENĖ 
West Insurance Brokers Ltd. 
(416) 846-4888 - dienomis Namų, automobilių
853-3652 (519) - vakarais ir komercinė drauda

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

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

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

(416)486-5777 445-9469

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

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

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

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

Lagaminas
Geležinkelio stotyje susi

tinka du pažįstami.
— Kodėl toks nusiminęs?
— Dingo mano lagaminas.
— Pavogė?
— Ne, atsikimšo butelis.
• Ir šimto mylių kelionė 

prasideda pirmuoju žingsniu.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

„etų ekskursijos

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor 
1614 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ • '

16-24 
16-29
20-29
16-24
16-29

4. Rugpjūčio
5. Rugsėjo

Rugsėjo
6. Spalio

21 -29
5-13 
5-18
3-11

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

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

į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus
1. Gegužės

Gegužės
2. Birželio
3. Liepos

Liepos
Grupps 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu auto
mobilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilges
niam laikui.
Šiais metais dirbsime 3 žmonės. Smulkesnių žinių teirautis 
čia žemiau nurodytu adresu ar telefonu.

FACEN AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
i Toronto, Ontario M6P 1A5

rui C H Aru. 2110 Huronlirio St.. 27t-7M>

YOU K t CHAFtL 23S7 Bloor St. W.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

DRESHER^^bbokbos
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 -10 v.r. - 2 v.p.p. '

Narys “Better Business" biuro

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Anapilio žinios

— Pamaldos Wasagoje bus va
sario 17, sekmadienį, 11 v.r. (ne 
vasario 24, kaip anksčiau buvo 
skelbta). Apylinkės valdyba tą 
dieną rengia Vasario 16 minėji
mą.

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Lietuvos kankinių šventovėje 
bus minima vasario 24, sekma
dienį, kitose parapijose — kovo 
3 d., įskaitant ir Wasagą.

— Sutvirtinimo sakramentą šio
je parapijoje teiks vysk. P. A. Bal
takis rugsėjo 22, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių šventėje. Po pa
maldų — parapijos vakarienė. 
Norintieji priimti sutvirtinimo 
sakramentą prašomi registruotis 
klebonijoje. Netrukus prasidės 
pasiruošimo pamokos.

— Religinei Lietuvos šalpai V. 
Jurgulienė paaukojo $50; Šv. Jo
no lietuvių kapinėms paaukojo 
$1,000 — A. Balsevičius, $40 — V. 
F. Mašalai, $20 — E. Diksonienė; 
parapijos skoloms mokėti paau
kojo $150 — A. Naruševičius, $100 
— Aug. Kuolas, P. Kirstukas, C. E. 
Javai, E. P. Kripai, V. Jasiūnie- 
nė; $50 — dr. A. Pacevičius, J. Dič- 
petris.

— Mišios sausio 20, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Eugeniją Gugie- 
nę, 11 v.r. — už a.a. Anastaziją Šč'e- 
pavičienę ir a.a. Joną Gatavecką.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sausio 20 d., 9.45 

v.r. — anglų kalba. Jas laikys kun. 
A. Celms.

— Pamaldos sausio 27 d. — 1.30 
v.p.p. Po pamaldų — metinis para
pijos susirinkimas. Kviečiame vi
sus parapijiečius dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis — 
sausio 16 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Marija Marcienė sunkiai ser
ga Queensway General Hospital, 
150 Sherway Dr. Buvo prisiminta 
pamaldose sausio 13 d.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys sausio 17-24 d.d. bus 
Čikagoje, kur sausio 20 d. daly
vaus Šv. Antano katalikų švento
vėje Cicero ekumeninėse pamal
dose.

Lietuvių namų žinios
— Sausio 10 d. LN valdybos po

sėdyje patvirtinti nauji nariai: 
E. Ginčauskas, G. Ginčauskienė, 
E. Simonavičienė, A. Akelaitytė,
A. Akelaitis.

— Pagal paduotus prašymus 
paskirtos aukos: “Atžalynui" $425, 
“Volungei” $200, konservatorių 
partijai $700, šaulių VI. Pūtvio 
kuopai $425, Latvių jaunimo są
jungai $1000, kandidatams į Onta
rio premjerus $300, “Vilniaus” ka
ralaitės baliui $500. Statybos ko
misijai paskirtas $5400 biudžetas 
pastato priekio pagražinimui. 
Posėdyje buvo svarstyti Užgavė
nių karnavalo reikalai ir praėju
sių Kūčių bei Naujų metų parengi
mų apyskaitos.

— Sausio 13 d. valdybos posė
dyje svartytos LN tarnautojų al
gos ir honorarai.

— Švenčių metu, šalia jau anks
čiau išvardintų ligonių lankyto
jų, ligonius lankė L. Balsienė ir
B. Mackevičius.

Patikslinimas. Sieninį Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvo kalendorių 1985 me
tams spausdino “Litho-Art” spaus
tuvė (ne “Time Press Ltd., kaip 
per klaidą išspausdinta “TŽ” 2 nr.).

Kanados lietuvių fondo prane
šime “TŽ” 1984 m. 49 nr. vietoje 
Petro turi būti Pranas Čičinis. 
Prie Prano Juozaičio pavardės 
praleistas jo žmonos vardas Mag
dalena. Abu paliestieji aukoto
jai yra iš Wasaga Beach, Ont. Ta
me pačiame “TŽ” nr. parašyta, 
kad Vincas ir Irena Ignaitis pa
didino savo įnašą iki $10,000, tu
ri būti — iki $1,250. KLF atsipra
šo už klaidas.

Kai kurie “Tėviškės žiburių” 
skaitytojai savo laiškuose pra
šo atitaisyti jų adresą, atmuš
tą ant laikraščio “aukštyn ko
jom”. Tai esanti klaida. Iš tik
rųjų tai nėra klaida. Visi adre
sai dabar išmušami moder
naus adresografo tiktai tokiu 
būdu. Jisai yra taip pagamin
tas ir laikraščiui pritaikin
tas. Esą taip patogiau ir paš
tininkams. Taigi “TŽ” admi
nistracija, deja, negali paten
kinti kai kurių skaitytojų pa
geidavimo. — Dalis “TŽ” pre
numeratorių vis dar siunčia 
$19 metinę prenumeratą. Pri
mename, kad nuo 1985 m. sau
sio 1 d. prenumerata yra $20, 
JAV-se — ta pati suma ameri
kietiškais doleriais (branges
nis persiuntimas), rėmėjo pre
numerata — $25. Dabar pats 
laikas atnaujinti “TŽ” prenu
meratą 1985 metams. Kviečia
me skaitytojus tai nedelsiant 
padaryti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantį sekmadienį pa

mokslus sakys dijakonas E. Put
rimas.

— Kurie dar negavo Prisikėli
mo parapijos knygos formato iš
leisto 1985 m. kalendoriaus, pra
šomi kreiptis į spaudos kioską.

— Išvyka į Vaičiūnų ūkį prie 
Hamiltono, Ont., įvyks sausio 27, 
sekmadienį, 11 v.r. Bus Mišios, 
suneštiniai pietūs, pramogos. 
Informacijas teikia Mary Ann 
Kušlikienė 769-2321.

— Vaikų Mišios, organizuoja
mos jaunų šeimų sekcijos, įvyks 
vasario 2, šeštadienį, 5 v.p.p., Pri
sikėlimo šventovėje. Tai bus ir 
sekmadienio pareigos atlikimas. 
Po Mišių Parodų salėje dalyviams 
bus bendra vakarienė (pot luck 
supper) ir trumpa programėlė 
vaikams. Informacijų ir maisto 
reikalais kreiptis į Mary Ann Kuš- 
likienę 769-2321.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės sek
madienį, sausio 20, po 10.15 v.r. 
Mišių.

— Parapijai aukojo: D. Rautinš 
$350, P. Šalna $300, A. R. Nakro- 
šiai $300, dr. R. G. Petrauskai $250; 
po $100: J. Poška, Z. Tumosa, V. M. 
Simanavičiai, J. Šergalis, G. Dič- 
petris, A. A. Šmigelskiai, E. Švėgž- 
dienė; $70: D. L. Vaidilos; $50: A. 
G. Stankai, T. Trakynienė, G. Kund- 
rotienė, I. V. Biskiai, M. Raškaus- 
kienė, C. Kazlauskas, A.S. A. Šerga- 
liai, P. Kudreikis, E. Miniota, J. 
M. Vaseriai, I. Stasiulis, dr. A. R. 
Šlekiai; klierikų fondui $100: St. 
Pranckevičius, U. Petkūnienė, J.
L. Geniai; $50: M. S. Meškauskai; 
vienuolynui: St. Dabkus $100, M. 
Raškauskienė $50; religinei šal
pai: Pr. Basys $100, St. Dabkus $50,
M. S. Meškauskai $50; “Kronikai”: 
St. Dabkus $50; labdaros sekcijai: 
V. A. Kulniai $50; Etiopijos badau
jantiems: KLK moterų draugijos 
parapijos skyrius $100. Iš viso 
Etiopijos badaujantiems surink
ta ir persiųsta $5,419.00.

— Mišios sausio 20, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. kun. Vincą Kiz- 
lauską, 9.30 v.r. — už a.a. Mariją 
ir Praną Romeikas, 10.15 v.r. — už 
a.a. Joną Matulionį, Oną Rutkaus
kienė, 11.30 v.r. — už mirusius 
Klaipėdos krašto vadavimo rengė
jus, žuvusius savanorius, karius, 
šaulius, 7 v.v. — už a.a. Joną Pi- 
liukaitį.

“Ateities” žurnalo redakci
ja Čikagoje yra numačiusi va
sario mėnesio numerį skirti 
Toronto ateitininkams — jų 
buvusiai ir dabartinei veik
lai. Medžiaga jau paruošta 
Toronto ateitininkų ir išsiųs
ta Čikagon. Vyriausia “Atei
ties” redaktorė šiuo metu yra 
Stasė Petersonienė.

Mėnraštis “Lietuvių dienos”, 
išeinantis Los Angeles mies
te, 1984 m. lapkričio numery
je išspausdino recenziją J. 
Kralikausko knygos “Ąžuolai 
piliakalnyje”. Joje sakoma: 
“Ąžuolai piliakalnyje’ yra pir
ma tokios rūšies knyga mūsų 
pokario išeivijoje”. Leidėjai 
(‘Tėviškės žiburiai’ ir specia
lus komitetas) labai patarnavo 
mūsų literatūrai, išleisdami 
šią originalaus pobūdžio kny
gą, duodami progos skaityto
jui labiau pažinti vieną iš kū
rybingiausių mūsų rašytojų 
beletristų”. Gaila, recenzijos 
autoriaus pavardė nepažymė
ta.

Šv. Mykolo gimnazijos direk
torius kun. Norman Fitzpat
rick 1985. L 11 lankėsi “TŽ” 
redakcijoje ir atvežė informa
ciją apie ateitį gimnazijos, 
kurioje mokosi gana daug lie
tuvių mokinių. Toje informa
cijoje sakoma, kad Šv . Mykolo 
gimnazija Toronte, laikyda
masi senos savo tradicijos, 
nuo 1985 m. rugsėjo taps ne
priklausoma — privačia gim
nazija. Tai reiškia, kad ji lai
kysis valdžios nustatytos pro
gramos, bet negaus finansinės 
paramos. Tuo būdu gimnazija 
turės laisvas rankas savo vi
daus santvarkoje. Joje galės 
dėstyti ir tie mokytojai, kurie, 
pagal oficialias taisykles, tu
rėtų pasitraukti sulaukę 65 m. 
amžiaus. Bazilijonų vienuoli
ja, išlaikanti Šv. Mykolo ko
legiją Toronte, turi penkias 
gimnazijas Ontario provinci
joje. Kitos keturios gimnazi
jos pasiliks ir toliau oficia
lioje sistemoje. Direktorius 
kun. N. Fitzpatrick pasidžiau
gė lietuviais mokiniais ir pa
reiškė, kad ateityje mokiniai, 
kurie negalės mokėti už moks
lą gimnazijoje $1.150.00, gaus 
paramą iš kitų šaltinių, ku
riais pasirūpins bazilijonų 
vienuolija. Mokinio išlaiky
mas gimnazijoje (mokslapini- 
giai) kainuoja $4000 metams.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS” 

maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ 

BALIU *
Programoje: “ATŽALYNAS", (ėjimas $12.50. Stirnienos 
vakarienė su vynu. Šokiams gros “Les and the Music Masters”. 
Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse pas J. Šimkų 231-9425, 
W. Drešerį 233-3334, P. Šturmą 274-3529, pas klubo narius ir prie įėjimo.

Rengėjai

1985 m. 
sausio 19, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

ooocooooococooooooooooooooccoocooooooocooooooooooooooooooooooocoooooooocoo 
LŠST Jūrų šaulių kuopa “Baltija” Toronte 
1985 metų sausio 20, sekmadienį, rengia 

Mažosios Lietuvos Klaipėdos krašto 
atvadavimo 62-jų metų sukakties

11 vai. 30 mirt. Prisikėlimo parapijos šventovėje pamaldos už mirusius 
vadavimo rengėjus, kovoje žuvusius savanorius, karius ir šaulius.

15 vai. Toronto Lietuvių namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, gene
ralinio Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino žodis, A. Vaičiūno paskaita, choras 
"Aras” ir solistas V. Veri kai tis.

įėjimas — 4 dol., pensininkams — 3 dol., moksleiviams — nemokamas. 

Tai svarbi sukaktis Lietuvos istorijoje. Kviečiame gausiai dalyvauti. Kuopos valdyba

Lietuvių sporto klubo “Vy
tis” visuotinis susirinkimas 
— sausio 27, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Toronto lietuvių namuo
se. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Dijakonas Edis Putrimas, 
šiuo metu talkinantis lietu
vių parapijose, sausio 30 d. 
grįš Romon tęsti teologinių 
studijų ir ruoštis kunigystės 
šventimams.

Kanados lietuvių fondas pri
mena paskutinį kartą visiems 
suinteresuotiems gauti pašal
pas, kad prašymai jom gauti 
bus priimami tik iki š. m. va
sario 16 d. Taipgi atkreipia
me dėmesį ir į tai, kad orga
nizacijoms, kurios nėra KL fon
do narės, pašalpų gavimas abe
jotinas. Prašymus siųsti: Kana
dos lietuvių fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 
arba 28 The Palisades, Toron
to, Ont. M6S 2W8.

Religinei Lietuvos šalpai 
paremti popietė įvyks Gavė
nios rekolekcijų užbaigos pro
ga kovo 24, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., Anapilyje su tai dienai 
pritaikyta programa ir pietu
mis, kuriuos paruoš J. Bubu- 
lienė. Popietę rengia KLKM 
dr-jos Lietuvos kankinių pa
rapijos skyrius ir socialinė 
sekcija.

Knyga apie Lietuvą anglų 
kalba “Land of Crosses”, para
šyta anglikonų kunigo M. Bour- 
deaux, jau išparduota. Tai pra
nešė leidykla, esanti Britani
joje. Tikimasi, kad autorius 
paruoš naują papildytą laidą.

Ontario provincija 1984 m. 
paminėjo savo 200 metų gyva
vimo sukaktį įvairiomis iškil
mėmis. Ta proga Ontario vy
riausybė apdovanojo specia
liu medaliu 1984 asmenis, nu
sipelniusius šiai provincijai 
savo darbais. Iš lietuvių tokį 
aukso medalį gavo Stasys Jokū
baitis. Medaliai Toronte buvo 
įteikti 1984 m. gruodžio 9 d. 
specialioje iškilmėje. Meda
lius ir pažymėjimus įteikė 
min. L. Grossmanas, asistuo
jamas parlamento nario Yuri 
Shymko. Ta proga St. Jokūbai
tį raštu pasveikino Y. Shymko, 
Toronto miesto burmistras Art 
Eggletonas ir kiti. Min. L. 
Grossmanas, kviesdamas St. 
Jokūbaitį į medalių įteikimo 
iškilmę, rašė: “Jūs buvote spe
cialiai parinktas Jūsų bend
ruomenės narių už vertingą 
Jūsų įnašą į savo draugų pi
liečių gyvenimą”. Y. Shymko 
savo sveikinimo rašte pareiš
kė: “Tasai žymuo primena 
reikšmingus darbus bei įna
šus tokių asmenų kaip Jūs sa
vosioms bendruomenėms”. 
Pranešimą apie Ontario sukak
ties medalio paskyrimą ir St. 
Jokūbaičiui atsiuntė premje
ras W. Davis 1984. X. 25.

ŠV. MYKOLO GIMNAZIJA 
(St. Michael’s College School) 

vėl bus nepriklausoma-privati mokykla
1985 metų rugsėjyje Šv. Mykolo gimnazija pradės savo grįži

mą į istorinį statusą kaip pilnai nepriklausoma katalikiška 
aukštesnioji mokykla.

Šv. Mykolo gimnazija, įsteigta 1852 metais, pagelbėjo įgy
vendinti nepriklausomo katalikiško švietimo tradiciją Ontario 
provincijoje ir gerai žino ką reiškia ta tradicija, siekianti įgy
vendinti katalikiškąjį auklėjimą.

Šiuo metu Šv. Mykolo gimnazija veikia Metropolinės atski
rųjų mokyklų vadybos priežiūroje IX ir X skyriuose, o kaip ne
priklausoma mokykla - XI, XII ir XIII skyriuose. Perėjimas į 
visišką nepriklausomybę truks trejus metus sekančia tvarka:

Nepriklausoma kat. mokykla 
apmokama
Skyriai IX, XII, XIII
Skyriai IX, X, XIII
Skyriai IX, X, XI, XIII
Skyriai IX, X, XI, XII, XIII

132 mėty senumo tradicija pasilieka
• Šv. Mykolo gimnazija ir toliau bus vadovaujama Tėvų bazi
lijonų, talkinama kunigų ir pasauliečių mokytojų.
• Pasaulėžiūra, įkvepianti programą, yra krikščioniškasis hu
manizmas, įsišaknijęs humanitariniuose moksluose ir tradicijoje.
• Dėstomieji dalykai yra pažangesnio bei aukštesnio lygio ir 
yra skirti paruošti jaunimą universitetui, profesijoms, vers
lams, taipgi krikščioniškam šeimos gyvenimui ir kunigystei.
• Pagrindinė programa papildoma stipria atitinkama prog
rama sceninio meno, kūrybos, sporto ir visuomeninės-bend- 
ruomeninės veiklos srityse.
• Mokestis už mokslą IX skyriuje 1985 m. rugsėjyje - $1,150.
Kadangi vietų skaičius naujame IX skyriuje 1985 metų rugsė
jyje yra ribotas, suinteresuoti tėvai turėtų nedelsdami teirautis 
informacijų telefonu (416) 653-3180.

“Mokyk mane gerumo, drausmės ir žinijos -Psalmė 118.

Bernelių Mišias laikė AV para
pijos klebonas kun. J. Kubilius. 
Pamaldų metu ir dar pusvalandį 
prieš jas gražiai giedojo sustip
rintas parapijos choras, vado
vaujamas muz. A. Stankevičiaus. 
Keletą giesmių taip pat pagiedo
jo sol. Ant. Keblys. Maldininkų 
buvo pilna šventovė. Daug buvo 
svečių iš kitų Kanados provin
cijų, daugiausia lankančių savo 
tėvus. Po pamaldų dauguma užsu
ko j parapijos salę pasisveikin
ti ir pasivaišinti vynu bei sau
sainiais.

VVilliamo ir Julijos Žukauskai- 
tės-Krahule sūnus gruodžio 26 d. 
pakrikštytas Jonathan-Petro var
dais. Krikštyjo kun. J. Aranaus- 
kas, krikšto tėvais buvo Rasa Žu
kauskienė ir Peter Krahule.

Seselės prašo tėvus, turinčius 
vaikus trejų metų amžiaus ir vy
resnius, atvesti juos sekmadie
niais 3 v.p.p. į seselių saliukę žai
dimams, dainoms ir šiaip pabend
ravimui. Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti tel. 766-9397.

“Trust” bendrovė jau daugiau 
kaip 20 metų ruošia prieš kalėdinį 
lėlių aprengimo konkursą. Bend
rovė nemokamai duoda lėles. Jas 
galima aprengti įvairiais drabu
žiais — vestuviniais, tautiniais, 
kasdieniniais ir t.t. Šiemet iš tau
tinių drabužių grupės pirmą vie
tą ir premiją laimėjo D. Staške- 
vičienė už lietuviškai aprengtą 
lėlę. Visos lėlės Kalėdų proga

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo 
menėje 7 valandą vakaro.

Bus renkama 1985 metų 
“Vilniaus ” karalaitė

* Madų paroda • Šilta vakarienė • Šokiai

• Turtinga loterija • Pyragų išpardavimas

• Programoje - Otavos lietuvaičių dainos vienetas “Ramunėlės”

PETRAS ADAMONIS

DĖMESIO! DĖMESIO!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ 

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

Vasario 2 diena jau artėja!
Bus “Vilniaus” karalaitės balius!

Bilietų kainos: 
suaugusiems — $17.00, 
pensininkams ir 
studentams — $15.00

Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietai gaunami: 

pas Kęstutį Raudį 
239-7040 ir 

Ričardą Budniką 767-2693 KASOS VALANDOS

f fTflt* montrealio lietuvių! Iii iflž KREDITO UNIJA __ 1
MOKA UŽ: Z DUODA

Certifikatus: min. $1,000.00 = PASKOLAS:
1 metų ....................... 10 %

Terminuotus indėlius: S Nekilnojamo
1 metų ...................... 9.75% S turto,
180-364 d................ 9.50% S asmenines ir
120-179 d................ 9.25% = prekybines.

30-119 d................8.75% Z Paskolos
Trumpalaikius indėlius = mirties

už $20,000 ar daugiau X atveju
Taupomosios sąskaitos: draudžiamos

specialios................... 7 % S iki $10,000
su draudimu.............. 6.75% =
kasdieninis % .......... 6.50%

Čekių sąsk.......................... 5 % "

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč................ 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais............ 12.00 - 8.00 4.00 - 8.00
Penktadieniais.............  10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

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

JIEŠKAU MOTERS prižiūrėti 3 
mėnesių mergaitei 4 arba 5 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 530-1892 
Toronte.

Vieša kat. mokykla 
nemokama
1985- 86 skyriai X ir XI
1986- 87 skyriai XI ir XII
1987- 88 skyrius XII
1988- 89

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

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

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Fr. Norman Fitzpatrick, C.S.B., 
Principal
St. Michael’s College School 
1515 Bathurst St., Toronto 
Ont. M5P3H4

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).

atiduodamos ligoninėse esan
tiems vaikams.

A. a. Jonas Petrulis, 80 m. am
žiaus, mirė sausio 1 d. Palaidotas 
sausio 4 d. iš AV šventovės Cote 
dės Neiges kapinėse. Jo liūdi žmo
na, duktė ir sūnus su šeimomis.

Arūno ir Silvijos Akstinaitės- 
Staškevičių antras sūnus pakrikš
tytas gruodžio 29 d. Antano-Bro- 
niaus vardais. Krikštijo kun. J. 
Staškevičius, krikšto tėvais bu
vo Alma Drešerienė ir Linas Staš
kevičius. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Snie
gas, lietus, didelis šaltis ir ledas 
sukaustė Montrealį Naujų metų 
dieną. Jonas Petrulis tą dieną 
Verdune, prie savo namų kasda
mas sniegą, nuo širdies priepuo
lio mirė vietoje. Gražų pamokslą 
apie velionį pasakė kun. J. Kubi
lius, A. Vartų klebonas. Iš St. Ca
tharines į laidotuves atvyko gi
minės Vyt. ir A. Zubai. A. Vartų 
par. svetainėje buvo surengti pus
ryčiai. — Ant slidaus šaligatvio 
paslydusi Teofilė Šmitienė krito 
ir susilaužė šonkaulius. Gydėsi 
Maisonneuve ligoninėje; dabar 
gydosi namie, savo dukrų prižiū
rima. — "Tėviškės žiburiuose” 
buvo įdėta trijų brolių nuotrau
ka — Petro, Mykolo ir Ričardo Gri
geliu Floridoje. Po nuotrauka pra
leista Leono Grigelio pavardė. Tu
rėjo būti: Anelės ir Leono Gigelių 
vaikaičiai. Sk.

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

\TLIEKU 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.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBELIAI
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.

REIKALINGA MOTERIS priežiū
rai dviejų mažų berniukų (viene- 
rių ir trejų metų amžiaus) mūsų 
namuose 3 ar 4 dienas savaitėje, 
retkarčiais vakarais ir savaitga
liais Cawthra-Bloor rajone Missis- 
saugoje. Skambinti ir prašyti John 
darbo tel. 674-2105 arba po 7 v.v. 
namų tel. 273-5065.

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.

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.


