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Šventė ir tikrovė
Tradicinė Motinos diena jau atšvęsta. Mūsų motinos 

ta proga buvo pagerbtos įvairiais būdais — sveikinimais, 
gėlėmis, eilėraščiais, dainomis, paskaitomis, specialio
mis vaišėmis. Nėra abejonės, kad jos to užsitarnavo, bet 
šventinis jų pagerbimas paprastai iškelia tiktai regimą
ją, iškilmingąją jų gyvenimo pusę. Dalyvaujantieji Moti
nos dienos minėjimuose mato motinas, papuoštas gėlė
mis, apdainuotas chorų dainomis, iškeltas poetų eilėraš
čiais, išaukštintas kalbėtojų paskaitomis. Visa tai labai 
gražu, bet ne visai realu, nes pamatome savo motinas iš
keltas ant pakylos, mūsų žvilgsnis lieka nukreiptas į šven
tinę pusę, ir nepamatome tikrovės. Atrodo, kad mūsų mo
tinos yra vaikščiojanti poezija, romantiškos figūros, lau
kiančios gėlių. Bet tai klaidingas įspūdis, užsklendžian- 
tis tikrovę. Motinos diena yra ne tam, kad iškeltume savo 
motinas iš tikrovės ir pastatytume ant pjedestalo, o ryto
jaus dieną jas nustumtume. Motinos diena turėtų atskleis
ti mums jos pilkąją kasdienybę, kuri visuomenei nėra 
matoma. O toji kasdienybė toli gražu nėra nei poetiška, 
nei romantiška. Ji yra pilna tik vien motinai žinomų rū
pesčių, vargų, sunkių valandų, kartais tragiškų momen
tų. Ir tik ji viena turi visa tai išgyventi bei pakelti.

PAGRINDINĖ motinos didybė glūdi ne šventinia
me jos pasirodyme, o minėtoje kasdienybėje. Ji yra 
tokia pilka, tokia slogi, tokia nepastebima, kad dau
gelis jos nemato ir nevertina. Tačiau toje kasdienybės 

pilkumoje bręsta ir pildosi motinos pašaukimas, kuris 
dažnai tampa tyliu didvyriškumu. Esame įpratę didvy
riais laikyti asmenis, pasižymėjusius kokiais nors kari
niais, sportiniais trumpalaikio pobūdžio žygiais, kurie 
iškelia juos į visuomenės viršūnes. Bet tai dažniausiai 
tiktai meteoriniai švystelėjimai. Jie pasilieka istorijo
je, bet kasdieniniame gyvenime jų pėdsakai būna gana 
seklūs. Tuo tarpu didvyriška motinos kasdienybė nepa
tenka istorijon, tačiau gyvenime palieka gilius pėdsakus 
savo šeimoje, o per ją ir visuomenėje. Tuo būdu tikrasis 
motinos pašaukimas yra kasdienybės sudidvyrinimas ty
liąja savo auka kitų gerovei. Ir tai yra vyksmas, kuris trun
ka ne tik visą motinos, bet ir močiutės gyvenimą. Tai pa
brėžtina ypač išeivijos gyvenime, kur jaunom moM-nom į 
pagalbą ateina močiutės, pratęsdamos tą patį motinos 
pašaukimą. Jos dalinasi motinos kasdienybe ir tarytum 
pergyvena antrą savo motinystę. Dėl to Motinos dienos 
proga atsimintina ir močiutės, ir motinos kasdienybė, 
kuri brandina vis naujas šeimos atžalas. Tėvui globojant, 
motinai pasiaukojant, tos atžalos išauga ir tampa tautą 
atnaujinančiais nariais.

KASMET švenčiame Motinos dieną, bet vis stipriau 
jaučiame, kad motiniškasis pašaukimas ir jo kas
dienybė susilaukia vis mažiau dėmesio dabarties 
visuomenėje. Gyvename juk moterų išsilaisvinimo laiko

tarpį, kuriame vyrauja kova už moterų laisves ir lygybę. 
Moterų dėmesys vis labiau krypsta į profesijas, didėja 
noras įsiveržti ir į tas profesijas, kurios iš seno buvo ski
riamos tik vyrams, būtent karių, policininkių, gaisrinin- 
kių, lakūnių ir t.t. Šioje kovoje moterys jau daug yra lai
mėjusios ir ateityje laimės dar daugiau. Tuo būdu jos tam 
tikra prasme suvyriškės, plačiu frontu išeis visuomenėn, 
bet nukentės šeima, ta pagrindinė mūsų gyvenimo ląste
lė. Yra pavojus, kad tada gali prasidėti visuomeninis vė
žys. Piktybinės ląstelės nesulaikomai naikins sveiką
sias. Šis pavojus lygiai gresia ir lietuvių tautai tiek iš
eivijoje, tiek dabartinėje Lietuvoje, kur dėmesys šeimai 
mažėja dėl kitų priežasčių. Metinės Motinos dienos yra 
šūksnis visai mūsų tautai: pamatykime motinos kasdie
nybę kaip didvyrišką pašaukimą ir skatinkime moteris 
nebėgti nuo to pašaukimo. Visus kitus darbus gali atlik
ti ir vyrai, bet motinų pavaduoti jie negali. Jei dabar
ties moterys laimėtų vadinamąją išsilaisvinimo kovą, 
bet pralaimėtų motiniškąjį pašaukimą, sužlugdytų ir sa
vąją tautą, ir tokio “laimėjimo” paliestą visuomenę. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
II D. KARO UŽBAIGOS EUROPOJE KETURIASDEŠIMTMETI 
PREZ. R. REAGANAS sutiko Štrasburge, 45 minutes trukusia 
kalba Europos parlamente. Tą 434 narių parlamentą sudaro 10 
valstybių, priklausančių Bendrajai Europos rinkai. Jo dėmesys 
šį kartą buvo nukreiptas ne tik į II D. karo užbaigą, bet ir į naujo 
karo grėsmę, kurią atneša Sovietų Sąjunga. Europos parlamenta
rus prez. R. Reaganas perspėjo, kad sovietai yra pradėję gamin
ti naują daug stiprių branduolinių užtaisų turinčią raketą "SSX- 
24”, kuri yra skirta pirmam smūgiui, kai tuo tarpu amerikiečių 
planuojami antiraketiniai ginklai erdvėse tėra apsauga nuo puo
lamųjų raketų. Prez. R. Reaganas taipgi kritikavo Sovietų Sąjun
gą dėl jos dabartinio veržimosi į Nikaragvą bei kitas valstybes.

KANADOS ĮVYKIAI

Lemianti socialistų pozicija
Ontario provincija susilau

kė netikėtų varžytinių dėl val
džios. Jas atnešė socialistų va
do B. Rae pareiškimas, kad 
jis parlamente rems tą parti
ją, kuri sutiks įgyvendinti dau
giausia rinkiminiame vajuje 
socialistų iškeltų pasiūlymų. 
B. Rae pakvietė konservato
rių ir liberalų vadus pateikti 
jam savo planus. Dabartinis 
premjeras F. Milleris jau gavo 
Ontario gubernatoriaus J. Air- 
do sutikimą sudaryti naujai 
konservatorių mažumos vy
riausybei, kuriai betgi yra 
būtina 25 atstovus turinčių so
cialistų parama. Su savo 52 at
stovais konservatoriai negali 
atsilaikyti prieš D. Petersono 
vadovaujamus liberalus, par
lamente turinčius 48 atstovus, 
jeigu su jais kartu balsuos ir 
socialistai. F. Milleris ir D. 
Petersonas priėmė B. Rae pa
siūlymą. Konservatoriai ir li
beralai paskelbs savo atsto
vus, kurie ves derybas su so

cialistais, jieškodami jiems 
ir savo partijoms priimtinų 
sprendimų. Patys vadai dery
bose nedalyvaus. Konservato
rių ir liberalų atstovai netu
rės atskirų susitikimų.

Toronto dienraščiai pasmer
kė varžytinėmis remiamus 
konservatorių ir liberalų po
kalbius su socialistais. Teisin
gai pabrėžiama, kad rinkėjai 
nenori socialistų programos, 
nes už juos balsavo tik 24%, 
atstovų skaičių padidindami 
trimis. F. Millerio konserva
toriai neteko 20 atstovų, bet 
vis dėlto gavo 37% balsų. D. 
Petersono liberalai parlamen- 
tan grįžo su 48 atstovais, jų 
skaičių padidinę dvidešimtimi 
iki 48, susilaukę 38% balsų. 
Tarp abiejų partijų tėra ketu
rių atstovų skirtumas, nors 
vienu nuošimčiu daugiau bal
sų surinko liberalai. Esą B. 
Rae neturi jokios teisės sėdė
ti ant tvoros ir reikalauti pri-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvės motinos, kaip ir šios ramunės, auga bei žydi ir kietoje žemėje — išeivijoje ir tėvynėje Nuotr. V. Maco

PRANEŠIMAS IS BRAZILIJOS

Tauta aprauda savo prezidentą
KLEMENSAS JŪRA

Balandžio 21 d. (Brazilijos 
tautinio kankinio — Tiraden- 
tės šventės dieną) galutinai 
užmerkė akis prez. Tankredo 
Almeida Neves. Jis buvo iš
rinktas Tautinės vienybės są
jūdžio — visų partijų (išsky
rus karinės valdžios PDS).

Visiems gyventojų sluoks
niams buvo galutinai įgrisęs 
kariškių valdymas, socialinės 
skriaudos, nebaudžiamai ir 
nesulaikomai išsiplėtusi ko
rupcija, iki debesų išaugusi 
infliacija, badmiriški dirban
čiųjų atlyginimai, sumenkėju- 
sios pensijos ...

Nepasitenkinimas krašte
Visuose krašto sluoksniuo

se reiškėsi toks nepasitenki
nimas, jog buvo imta baugintis 
visiško sąmyšio, net pilieti
nio karo! Kariškiai per 21 me
tus prie bedugnės krašto nu
vedę ekonominį ir socialinį 
krašto reikalų tvarkymą, iš
auginę iki šimto bilijonų do
lerių užsienio skolas ir kele
riopai daugiau vidaus skolas, 
tematė vienintelę išeitį: grą
žinti krašto valdžią civiliams. 
Valdžios partija — Partido 
Social Demokratico parinko 
savo kandidatu buv. S. Paulo 
gubernatorių Paulo Salini Ma- 
luf, gi visos kitos partijos, su
sijungusios į Tautinį demo
kratinį frontą, pasiūlė 70 m. 
peržengusį buv. Minas Geraes 
gubernatorių Tancredo Almei
da Neves. Aišku, valdžia buvo 
netekusi prestižo, ir jos kan
didatas neišvengiamai pralai
mėjo š. m. sausio 15 d. rinki
mus.

Kovo 15 d. naujasis prezi
dentas turėjo perimti parei
gas. Prieš tai jis dar apkelia
vo daugelį Europos ir Ameri
kos kraštų, jieškodamas drau
gų ir gelbėtojų pašlijusiai 
krašto ekonomijai. Pareigų 
perėmimo dieną atsigulė į li

goninę skubiai vidurių ope
racijai, kuriai nepavykus ir 
plečiantis užkrėtimams, buvo 
operuojamas šešis kartus Sao 
Paulo universiteto klinikose, 
turinčiose moderniausius apa
ratus ir geriausius specialis
tus, išgarsėjusius medicinos 
mokslo profesorius. Net vieną 
garsų specialistą atsikvietė 
iš Š. Amerikos. Nieko nepadė
jo. Prezidento gyvybė kasdien 
silpnėjo ir geso ...

Nepaprastas susijaudinimas
Krašto valdžią, pagal kons

tituciją, perėmė išrinktasis 
viceprezidentas, buvęs senato 
pirmininkas Jose Sarney, tau
toje mažai populiarus poetas. 
Tancredo gyvybei gęstant, 
įsiaudrino visa milžiniška ša
lis. Šventovėse, miestų aikš
tėse ir įvairiuose maldnamiuo- 
se, visomis kalbomis ir viso
kių religijų Brazilijos gyven
tojai daugiau kaip mėnesį mel
dėsi, pasninkavo, darė priesai
kas ir įžadus dangui, aplinkui 
ligoninę budėjo dieną ir naktį 
ne šimtai, o tūkstančiai maldi
ninkų ir visi su ašaromis mel
dė prezidentui sveikatos. Viso 
krašto įvairiausių pažiūrų bra
zilai neapsakomai jaudinosi 
dėl savo prezidento gyvybės! 
Niekuomet nesu matęs tokio 
solidaraus tautinio vieningu
mo tarp šitos šalies gyvento
jų. O šį kraštą ir jo gyventojus 
neblogai pažįstu jau 48 metai! 
Iki paskutinės minutės dar 
vis buvo raminamasi viltimi. . . 
kuriai užgesus, visa šalis pa
skendo gedule.

Seni, maži ir jauni — visi 
atvirai raudojo gatvėse, aikš
tėse ir šventovėse. Labai skau
džiai prezidento mirtį pergy
vena krašto varguomenė, kuri 
sudaro gyventojų daugumą. 
Vieni tikėjosi, kad badmirio 
algos-uždarbiai bus pagerinti, 
pensininkai, kurių taip pat 
esama keli milijonai, tikėjo
si didesnių pensijų ar bent 

nemokamų vaistų. Politiniai 
sąjūdžiai laukė švelnesnio 
režimo. Kairieji fanatikai jau 
atvirai kėlė galvas ir viešai 
reikalavo legalizuoti raudo
nuosius sambūrius, partijas, 
kuo glaudžiausio bendradar
biavimo su Kuba, Sovietija ir 
jos satelitais . ..

Dabar... plačią Brazilijos 
šalį gaubia miglotos ateities 
rytojus.

Rašytojų kongresas
Š. m. balandžio mėnesį Sao 

Paulo mieste įvyko Brazilijos 
rašytojų kongresas. Dalyvavo 
680 įsiregistravusių rašto dar
buotojų. Tai gana didelis skai
čius, nustebinęs net ir pačius 
kongreso rengėjus. Kalbėtojų 
įsiregistravo per 60! Daugelį 
nustebino dalyvių gausa. Poe
tė Joyce Cavalcante garsiai 
komentavo: Brazilijoje turime 
daugiau rašytojų negu analfa
betų.

Tai didelė netiesa. Nors kas 
metai plečiamas mokyklų tink
las, nepajėgiama aprėpti mil
žiniškų nuotolių, kur naujai 
besikurią kaimai ir miestai 
sunkiai pasiekiami. Gyvento
jų skaičius sparčiai artėja 
prie 140 milijonų, o visiškų 
analfabetų, nepajėgiančių net 
pavardės pasirašyti, dar esa
ma bent keliolika milijonų.

Brazilijos rašytojų kongre
są pradėjo prezidento parei
gas einąs išrinktasis vicepre
zidentas Jose Sarney, kuris 
taip pat yra rašytojas, keleto 
poezijos rinkinių autorius, 
buvęs senato pirmininkas ir 
Literatūros akademijos narys. 
Įžanginėje kalboje jis apgai
lestavo prezidento Tankredo 
Neves staigų susirgimą — pa
reigų perėmimo dieną. Tai bu
vęs pirmasis Brazilijos pre
zidentas civilis, po 21 metų 
kariškių valdymo. Sarney pa
brėžė naujos respublikos kū
rimą humaniškais demokrati
niais pagrindais. (Nukelta į 2 psl.) 

Įtampai sumažinti jis pasiū
lė specialų telefono ryšį ka
riuomenės atstovams tarp Va
šingtono ir Maskvos. Savo kal
boje prez. R. Reaganas tiesio
giai nepaminėjo Sovietų Są
jungos dalyvavimo II D. kare 
sąjungininkų pusėje, nutylė
jo ir jos pradinį suartėjimą 
su nacių Vokietija, įsiveržimą 
nacių okupuojamon Lenkijon, 
gėdingą Ribbentropo ir Molo
tovo sutartį. Maskvos kritika 
nepatiko maždaug trečdaliui 
Europos parlamento narių. 
Jie sėdėjo su plakatais, rei
kalaujančiais Amerikos nesi
kišimo į Nikaragvos reikalus, 
atsisakymo antiraketinių gink
lų. Jų eilėse buvo tokių, kurie 
prez. R. Reagano kalbą sutiko 
demonstratyvia tyla, nepalan
kiu baubimu ir net išėjimu iš 
parlamento salės. Čia labiau
siai pasižymėjo Britanijos dar- 
biečiai ir parlamentan išrink
ti komunistai.

Kaltinimai iš Maskvos
Kremliaus kongresų rūmuo

se Amerikos neužmiršo kom
partijos vadas M. Gorbačiovas. 
Scena buvo papuošta raudona 
vėliava, kurią sovietų kariai 
prieš 40 metų iškėlė Berlyne 
virš Reichstago pastato. M. 
Garbačiovas užsiminė apie 
britų, prancūzų ir amerikie
čių karių didvyriškumą, bet 
teigė, kad II D. karo sprendi
mas buvo padarytas sovietų- 
vokiečių fronte. Pasak jo, na
cių agresiją dabar yra pakei
tęs Amerikos imperializmas, 
prieš Nikaragvą ir Afganista
ną nukreiptas teroras, noras 
sugriauti branduolinių gink
lų balansą. Esą 40 metų tru
kusią taiką pasauliui atnešė 
Sovietų Sąjunga. Iš tikrųjų 
sukakties proga prez. R. Rea
ganas ir M. Gorbačiovas pasi
keitė draugiškomis telegra
momis, primenančiomis karo 
metų draugiškumą, kuris da
bar yra būtinas taikai užtik
rinti. Viešėdamas Europoje, 
prez. R. Reaganas pritarė su
sitikimui su M. Gorbačiovu. 
Tokią progą galėtų sudaryti M. 
Gorbačiovo galimas atvykimas 
į Jungtinių Tautų visumos po
sėdį Niujorke.

Pergalės paradas
Vakarų Europoje II D. karo 

užbaiga buvo paminėta be ka
rinių paradų. Prancūzijos prez. 
F. Mitterrandas padėjo gėlių 
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Mažai žinomas švedų susikirtimas su sovietų pareigūnais

vainiką prie nežinomo karei
vio kapo. Britanijos karalie
nė Elzbieta dalyvavo specia
liose pamaldose. V. Vokieti
jos prez. R. von Weizsaeckeris 
tarė žodį parlamente, džiaug
damasis nuo nacių teroro iš
laisvinta Vokietija. Tik Mask
vos Raudonojoje aikštėje įvy
ko milžiniškas paradas. Jame 
dalyvavo karo veteranai, bu
vusieji partizanai, pogrindi
ninkai, Maskvos pusėje kovo
jusių čekoslovakų ir lenkų di
vizijų atstovai, dabartinė ka- 
ruomenė su moderniais gink
lais. Pirmą kartą Vakarų diplo
matams buvo parodyta trumpo 
nuotolio raketa "SS-21”, tan
kai “T-64", kuriais aprūpinti 
Varšuvos sąjungos daliniai, 
patranka, galinti panaudoti 
branduolinius sviedinius. Kal
bėjo krašto apsaugos min. S. 
Sokolovas, sveikinęs parade 
dalyvaujančius vienetus, gar
binęs sovietų heroizmą II D. 
kare, priminęs 20 milijonų žu
vusių. Iš tikrųjų tiek daug gy
vybės aukų pareikalavo besai
kis prastai paruoštų ir apgink
luotų karių metimas į fronto 
linijas, laimėti neįmanomus 
puolimus. S. Sokolovas pripa
žino, kad daug įtakos pergalei 
turėjo JAV, Britanijos, Pran
cūzijos, Kinijos bei kitų šalių 
žmonės ir kariai.

Popiežiaus kelionė
Jonas-Paulius II pradėjo 

savo 26-tą apsilankymą užsie
nyje, pasirinkdamas Olandiją, 
Belgiją ir Liuksemburgą. Šiai 
kelionei jis specialiai mokė
si olandų kalbos, norėdamas 
sustiprinti olandų katalikų 
vienybę su Šv. Sostu. Šioje pro
testantų daugumą turinčioje 
šalyje katalikai yra daugelio 
reformų šalininkai, net ir kai 
kurie jų žymūs teologai. Tvar
kai atstatyti Jonas-Paulius II 
vyskupais turėjo paskirti kon
servatyvių pažiūrų kunigus. 
Ne visi katalikai yra patenkin
ti, kad primatu tapo arkiv. A. 
Šimonis. Savo pirmame žodyje 
Jonas-Paulius II ragino Olan
dijos katalikus nenukrypti nuo 
tradicijų, vengti per didelio 
liberalizmo. Liberalieji Olan
dijos katalikai nori didesnio 
vaidmens Katalikų Bendrijoje 
moterims, pasauliečiams, pasi
sako už gimimų kontrolę, iš
tuokas. Jau įvyko demonstra
cijų prieš popiežių.
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Kardinolas apie
Popiežiaus Pauliaus VI pra

sidėjusi Vatikano Ryty politi
ka nėra vienodai vertinama. 
Kai kam atrodo, kad šios poli
tikos nuolaidos komunistų val
domose Rytų Europos šalyse 
neatnešė laukiamo palengvė
jimo tų šalių katalikams.

Komunistinio gyvenimo tik
rovę gerai pažįstąs dabarti
nis popiežius Jonas-Paulius 
II Rytų politikos visiškai ne
atsisakė, bet ją pakreipė nuo
saikesne kryptimi. Ar dėl to 
ji pasidarė sėkmingesnė? Tei
giamai į šį klausimą atsako 
geras Rytų Europos reikalų ži
novas — Vienos kardinolas 
Kionigas.

Pasikalbėjime, kurį paskel
bė italų mėnraštis “Trenta 
Giorni” (30 dienų), kardino
las nurodė tokius Vatikano 
Rytų politikos tikslus: parū
pinti daugiau kvėpuojamo oro 
katalikams realaus socializmo 
šalyse, palaipsniui pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas ir vėl at
statyti daugeriopai sugriautą 
K. Bendrijos institucinę san
darą.

Šitos pastoracinės politikos 
prasme Šventasis Sostas sten
giasi surasti sugyvenimo būdą 
— modus vivendi su Rytų Euro
pos vyriausybėmis, kad K. 
Bendrija esamomis visuomeni
nės santvarkos sąlygomis galė
tų vykdyti pagrindinę savo už
duotį. Vienos kardinolas pri
pažįsta, jog šioje srityje iki 
šiol pasiekta labai nevienodų 
rezultatų.

Tauta aprauda
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Mirusio Brazilijos preziden
to tikroji pavardė, kurios be
veik niekas nežino, turėtų bū
ti Jose Ribamar de Araujo Cos
ta. Jo senelis tarnavo vieno
je anglų bendrovėje, kurios 
pirmininku buvo anglas Ser 
Ney. Didžiai gerbdamas savo 
viršininkę, metrikacijos įstai
goje liepęs savo sūnų regis
truoti šefo vardu ir tokiu bū
du iš Ser Ney atsirado dabar
tinis Sarney ir vaikaitis ją nau
doja kaip savo teisėtą ir tik
rą pavardę.

Kalbėtojai
Kongreso kalbėtojai pra

linksmino apsiblaususius (dėl 
prezidento ligos) dalyvių vei
dus. Visiems žinoma, kad Bra
zilija giliai nugrimzdusi sko
lose užsieniui. Vienas Bahia 
estado novelistas pasiūlė vers
ti Brazilijos rašytojų kūrinius 
į svetimas kalbas ir už auto
rines teises sumokėti užsie
niui skolas. Kiti tuojau repli
kavo, kad net primokant, už
sieniečiai nenori versti bra
zilų rašytojų kūrinių ...

Kitas — Parana estado inte
lektualas, laižai karštai kal
bėdamas apie kultūrą, sumai
šė ją su agrikultūra ir cerealiz- 
mą (javų derlių) su surrealiz- 
mu. O jauna rašytoja iš Sao 
Paulo siūlė, kad rašytojai re
gistruotų visas savo knygas,
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Vatikano politiką
Nuo pat Helsinkio proceso 

pradžios Šventasis Sostas ir
gi stengėsi, kad aktyvi žmogaus 
teisių politika užtikrintų re
ligijos laisvės, kaip pagrindi
nės žmogaus teisės, pripažini
mą. Ir kitomis priemonėmis 
buvo mėginama paremti pa
stangas visame pasaulyje ap
saugoti religijos laisvę, tačiau, 
pasak minėto kardinolo, Rytų 
politika ir tarptautinė diplo
matinė veikla nėra viskas. Rei
kia užmegzti kiek galima glau
desnius ryšius tarp Vakarų ir 
Rytų Europos tikinčiųjų Bend
rijų, kad būtų išsaugota ir net
gi sustiprinta jų vienybės są
monė.

Ateistų valdomų šalių visuo
menėje susidarė dvi klasės — 
tikinčiųjų ir ateistų. Religi
jos laisvės slopinimas esą bau
gina didelį piliečių skaičių ir 
juos padaro svetimus savajam 
kraštui. Todėl ateistinėms vy
riausybėms reikia vis iš naujo 
priminti, kad nieko negalima 
versti į ateizmą, nes kiekvie
nam priklauso sąžinės laisvės 
teisė kaip prigimties teisė.

Savo ruožtu komunistų val
domuose kraštuose krikščio
nys yra pasirengę prisidėti 
prie savo krašto ūkio pažan
gos. Vienos kardinolas Kioni
gas yra įsitikinęs, jog kaip tik 
čia galima įsitikinti, jog reli
ginis gyvenimas pajėgia suža
dinti didesnę energiją negu 
ateizmas.

A. Lembergas 

savo prezidentą 
apsisaugodami nuo perspaus
dinimo ar “daspausdinimo” iš 
nesąžiningų leidėjų pusės.

Diskusijos
Kongreso debatuose dau

giausia diskutuota tema “Ra
šytojas ir tautinis realizmas”. 
Buvo keliamos mintys, kad te
mų ir idėjų srityse atsilikome 
nuo laiko tėkmės ir tikrovės 
reikalavimų bent 50-čia metų! 
Daugelis apgailestavo autori
nių teisių negerbimą, kurių 
krašto įstatymai nepajėgia 
apsaugoti nei apginti. Vien
balsiai nutarta: jeigu kongre
so metu staiga nutrūktų prez. 
T. Neves gyvybė, debatai bū
tų pertraukti, scena papuoš
ta gedulu, iš anksto išrinkta 
kalbėtoja ir ruošiamas nekro
logas ...

Daugiausia nusiskundimų 
būta iš taip vadinamų “nepri
klausomų” rašytojų, kurie turi 
patys apmokėti savo knygų 
spausdinimą, iš anksto sumo
kėti platintojui, kad jis sutik
tų tavo veikalą paskleisti skai
tančioje visuomenėje. Dėl tos 
priežasties dauguma rašytojų 
visai nepajėgia pasireikšti 
savo kūriniais. Tiražai maži, 
o platintojas pasiima daugiau 
kaip 50% už parduosimas kny
gas. Dauguma verčiasi įvairio
mis kitomis profesijomis, dir
ba kaip žurnalistai spaudoje 
ir retai pasirodo atskiromis 
knygomis.
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GYDYTOJU DRAUGIJOS 
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Kelionė į Pilzeną
Nuo miestelio Eipovice į 

Pilzeną tėra 12 km. Dabar trau
kinys eina tris kartus į dieną, 
tačiau reikėjo gauti leidimą iš 
“Norodni Vibor” įstaigos. Tai 
tautinis komitetas, kuris turi 
valdžią revoliuciniame ir pore
voliuciniame laikotarpyje. 
Kun. Petras ir aš tokį leidimą 
lengvai gavome. Mudu turėjo
me vykti į Pilzeną apsižiūrėti 
ir paplanuoti tolimesnę kelio
nę į vakarus, atseit tolyn nuo 
barbarų.

Eipovice stotelėje būriavosi 
daug prancūzų, italų, belgų, 
buvusių vokiečių kariuomenės 
karių ir priverčiamojo darbo 
darbininkų.

Traukinio laukėme 2 valan
das. Teko išsikalbėti su dau
geliu bėglių iš Prahos, kurie 
matė rusų karius. Jie pasako
jo, kad raudonarmiečiai yra 
banditai, o ne kariai, nes jie 
užimtoje teritorijoje plėšika
vo — atiminėjo žiedus, laikro
džius, pinigus. Todėl čekai 
jiems davė specialų vardą: 
“Davaj Časy”. Kariai, palygi
nus su amerikiečiais, atrodą 
kaip tikri driskiai, apsimaukš- 
linę vatinėmis. Apginkluoti 
daugiausia amerikietiškais 
ginklais ir važinėja amerikie
tiškais džypais. Tai buvo tik
ra tiesa, nes Amerika davė Ru
sijai pilną karinę pagalbą, kad 
laikytų frontą prieš vokiečius.

Pilzenas labai subombar
duotas. Ištisi kvartalai dingę. 
Namai visai nupūsti, net iki 
pat pamatų.Daugybė pastatų 
riogso be stogų ir langų. Ypač 
žiauriai atrodė fabrikų rajo
nas. Didžioji geležinkelio sto
tis tik didelė plytų, cemento 
ir geležies laužo krūva. Mat 
amerikiečiai pliekė jį net vi
są mėnesį sprogstamom ir pa
degamom bombom.

Jau ant pataisytų geležin
kelio bėgių stovi dideli eša- 
lonai vagonų. Tai iškeliaujan
čių buvusių prievartos darbi
ninkais vakariečių traukinys.

Pilzenas turi 150,000 gyven
tojų ir yra trečias savo didu
mu Čekoslovakijos miestas. 
Jame yra plieno apdirbimo 
Škodos fabrikai, kurių 80% per 
intensyvų amerikiečių bom
bardavimą buvo sunaikinta.

Pilzeno apgriautose gatvė
se zuja daug žmonių, prisise
gę mažas čekiškas vėliavėles, 
o kai kurie — bolševikiškas. 
Kai kuriuose • krautuvių lan
guose riogsi išstatyti “didžio
jo mokytojo”, “išvaduotojo” 
Stalino portretai. Prie rotu
šės plevėsuoja didžiulės ilgos 
amerikiečių, anglų, sovietų ir 
Čekoslovakijos vėliavos. Po 
miestą slankioja amerikiečių 
tankai ir tanketės.

Svetimšalių lageris
Amerikos kariuomenės va

dovybė Pilzene įsteigė civi
liams pabėgėliams lagerį prie 
EPP gatvės, buvusiose Arbeits- 
amto patalpose ir prie jų esan
čiuose barakuose.

Pats lageris buvo labai ne
švarus, bet maistą žmonės gau
davo gana gerą. Į šį lagerį bu
vo priimami įvairių tautybių 
civiliai pabėgėliai, kurie tuo 
metu buvo Čekoslovakijos teri
torijoje. Mes visi šeši lietuviai 
čia irgi laikinai apsigyvenome, 
planuodami vėl toliau pasistū
mėti į vakarus.

Amerikiečiai šioje Čekoslo
vakijos dalyje buvo laikini 
svečiai, jie tuoj pasitrauks ir 
paliks šį kraštą administruoti 
patiems čekams. Todėl greit 
buvo pradėtas ir pabėgėlių 
lageris tuštinti. Lagerio vado
vybė sudarinėjo į Vokietiją iš
vežamųjų žmonių sąrašą. Taip 
pat buvo sudaromas ir antras 
sąrašas vykstančiųjų j Sovietų 
Sąjungos užimtas sritis, bet 
tokių savanorių šiame lageryje 
neatsirado.

Į VVuerzburgą
Atvyko 18 didžiulių autobu- 

sų-sunkvežimių ir sustojo prie 
lagerio vartų. Tie, kurie buvo 
įtraukti į išvažiuojančių są
rašus, turėjo teisę pakliūti į 
tuos sunkvežimius.

Mes šeši lietuviai bastūnai 
nebuvome dar įtraukti į tuos 
sąrašus, nors ir buvome pa
reiškę norą vykti į Vokietiją. 
Sąrašo sudarinėtojai mums pa
aiškino, kad pabėgėliai ar 
tremtiniai yra grąžinami į jų 

kilmės kraštus. “Jūs esate lie
tuviai, todėl turite vykti į Lie
tuvą. Lietuva dabar yra rusų 
žinioje, todėl turite kreiptis 
išvažiavimo reikalu į Sovietų 
Sąjungos komitetą, kuris čia 
Pilzene yra ir savo piliečių 
reikalus tvarko”.

Mes pareiškėme, kad nesa
me Sovietų Sąjungos piliečiai 
ir vyksime tik tada į Lietuvą, 
kai ji bus laisva, nepriklau
soma valstybė, o tuo tarpu no
rime vykti į Vokietiją. Sąrašo 
sudarinėtojai paaiškino, kad 
pirmiausia iš šio lagerio bus 
išvežami vakariečiai — pran
cūzai, belgai, italai, liuksem
burgiečiai. Rytų kraštų pilie
čiai gal būt bus vežami vėliau.

Matydami, kad nesaugu lauk
ti, nutarėme išbandyti savo 
laimę. Didelėje išvažiuojan
čiųjų masėje ir spūstyje prie 
vartų ir sunkvežimių, nieko 
nesiklausdami, prisiplakėme 
prie įtrauktų į sąrašą ir sulin
dome į vieną sunkvežimį su 
visa savo manta.

Su šia 18 autobusų-sunkveži- 
mių vilkstine išvykome 10 lie
tuvių, keletas latvių, kurie 
irgi nebuvo įtraukti į sąrašą. 
Lageryje pasiliko tik du lie
tuviai, kurie netikėjo mūsų 
laime. Išvykimo data — 1945 m. 
gegužės 26 d., 11 v.r.

Sunkvežimiai greitai nėrė 
puikiu asfaltuotu keliu pro 
daugelį sugriautų sudegintų 
kaimelių. Per visą naktį ke
liavome ir tik 5 v.r. pasiekė
me Wuerzburgo griuvėsius.

Mus visus naujai atvykusius 
patalpino buvusiose vokiečių 
kariuomenės kareivinėse, ku
rias radome labai nešvarias. 
Šiame pereiname lageryje gy
veno jau gana daug žmonių — 
daugiausia prancūzų, belgų, 
olandų, liuksemburgiečių, 
lenkų ir baltiečių. Buvo ir ru
sų, buvusių vokiečių karo be
laisvių ar atitremtų iš Rusi
jos prievartos darbams.

Prancūzai, italai, belgai, 
olandai, liuksemburgiečiai 
jau turėjo įstatytas nepri
klausomas valstybes ir jų vy
riausybės ėmė pagreitintu 
tempu savo piliečius grąžinti 
į savo gimtuosius kraštus. Bet 
Stalinas delsė. Jis turėjo daug 
darbo, bevirškindamas pa
grobtą Europos pusę. Jo trans
porto priemonės buvo užimtos 
Europos “išvadavimu” nuo vi
sokių turtų: mašinų, įvairių 
gaminių, mokslo ir meno kūri
nių, aukso ir sidabro dirbinių, 
baldų, tekstilės ir maisto iš
gabenimu. Be to, reikėjo per
gabenti ir milžinišką vokie
čių kariuomenės karo ginklų 
grobį vis į tą pačią Rusiją.

Pačiame lageryje rusai, kaip 
karo “laimėtojai”, paėmė virtu
vės vadovavimą. Geriausias 
maistas atitekdavo virtuvės 
vedėjams rusams arba tiems, 
kurie su ja ką nors bendro tu
rėjo. Nemažas maisto kiekis 
buvo naudojamas sovietų pro
pagandai. Atsitikdavo juokin
giausių paradoksų: žiūrėk, 
kalba, kalba kuris iš tų rau
doniukų kur nors lagery apie 
Rusijos turtus ir gyventojų 
turtingumą, o kitas jau be žo
džių, rimtą veidą nutaisęs, 
dalina vogtus amerikietiškus 
konservus, — girdi, jie iš Ru
sijos atvežti, nors anglų kal
ba užrašai nevykusiai nutrinti.

Netrukus atsirado lagery 
nepatenkintų dėl maitinimo. 
Lagerio gydytojas atliko ty
rinėjimą ir rado, kad prole- 
tariški virtuvės šeimininkai 
naudojo ypatingą kavos virimo 
receptą: kas rytą buvo verda
ma tik tiek kavos, kad užtektų 
tik pusei to lagerio gyventojų, 
o katilams tuštėjant, vis pri
pildavo bent po porą kibirų 
vandens ir taip dalindavo žmo
nėms rytinę kavutę.

{ žmonių priekaištą, kad ka
va neskani, draugas majoras — 
virtuvės viršininkas atsikirs
davo, kad tai yra kapitalistų 
šmeižtas.

Tokie draugo majoro paaiš
kinimai nieko nepadėjo. Lage
rio komendantas proletariš- 
kus virėjus ir jų viršininką 
atstatė ir jų vieton įtaisė Bal
tijos tautų kolektyvą.

Sovietinė vėliava
Kun. P. Ažubalis papasako

jo dar įdomesnę istoriją. Lage
ry gyveną rusai, jausdamiesi 
karo nugalėtojais ir amerikie

čių sąjungininkais, bandė vy
rauti. Lagerio aikštės centre 
buvo aukštas stiebas, skirtas 
iškilmių progomis pakelti vė
liavai. Kadangi amerikiečiai 
savo vėliavos beveik niekada 
nepakeldavo, ryžosi minėtieji 
virtuvės buvusieji vadovai tuo 
pasinaudoti ir, nieko neatsi
klausę, su didžiausiomis iškil
mėmis vieną rytą ant stiebo iš
kėlė savo raudonąją. Toks iš
kilmingas sovietinės vėliavos 
pakėlimas ir nuleidimas buvo 
kartojamas diena iš dienos. 
Niekas nedrįso šiam “patrio
tiškam” rusų komunistų elge
siui pasipriešinti.

Po kurio laiko pradėjo pa
mažu lagerio gyventojų skai
čius kasdien mažėti. Ypač bal- 
tiečiai, kurie tame lageryje 
gyveno, pabūgo to raudonojo 
skuduro. Mums ne kartą teko 
susidurti mieste su slankio
jančiais alkanais, neturinčiais 
buto lietuviais, kurie mus 
klausdavo, ar nebijome tame 
lageryje gyventi. Žinoma, mes 
atsakydavome, kad čia ameri
kiečių zona ir lagerio vado
vybė yra taip pat amerikiečių. 
Jie atsakydavo: “Jei lagerio 
vėliava yra bolševikų, iš to 
matyti kieno valdžioje yra tas 
lageris”.

Baltiečių tarpe atsirado drą
sių vyrų, kurie sugeba konkre
čiai veikti. Jie pradėjo ta pa
čia kalba kalbėti ir tais pat 
metodais veikti, kaip ir įžū
lieji rusai.

Vieną vakarą rusai, prieš vė
liavos nuleidimą, gerokai pa
sivaišino ir užmiršo tą vėlia
vą. Grupė drąsuolių be sovie
tų žinios nuleido vėliavą pas
kutinį kartą ... Išsipagiroję 
rusai vėliavos niekur nerado. 
Tada jie pasiuntė savo delega
ciją pas lagerio komendantą — 
amerikiečių kariuomenės vyr. 
leitenantą ir per vertėją rei
kalavo: surasti vėliavą, išduo
ti nusikaltėlius ir užtikrinti, 
kad tai nepasikartotų ateityje.

Komendantas, išklausęs 
skundą, maždaug taip atsakė: 
Kaip su ta jūsų vėliava įvyko, 
man nėra žinoma. Bet tai iš 
viso per menkas objektas, kad 
aš dėl to turėčiau savo galvą 
laužyti, nes lagery turiu daug 
svarbesnių reikalų. Šiame 
tarptautiniame lageryje yra 
per 30 tautybių. Jie laikinai 
patalpinti, kol bus galimybė 
juos grąžinti į savo kraštus. 
Jei visos tautybės įsinorės ant 
centrinės aikštės stiebo savo 
vėliavas iškelti ir šio mažo 
lagerio teritorijoje sudaryti 
sau nepriklausomas valstybes, 
tai susidarys iš viso net 30 ne
priklausomų valstybių ameri
kiečių vadovaujamame lagery. 
Ant centrinio stiebo turi tei
sę tik amerikiečių vėliava ple
vėsuoti, nes čia yra amerikie
čių užimta Vokietijos zona ir 
dargi amerikiečių išlaikomas 
ir vadovaujamas lageris. Atski
ros tautybės ar atskiri asme
nys turi teisę iškelti savo tau
tines ar idėjines vėliavas tik 
savo barakuose.

Sovietų delegacija, nieko 
nepešusi, grįžo į savo barakus.

(Bus daugiau)________

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Mylimam vyrui ir tėvui
AfA 

ADOMUI KUNIUČIUI
staiga mirus, 

jo žmoną — mūsų mielą narę ONĄ, dukrą IRENĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

AfA 
ADOMUI KUNIUČIUI

mirus,
jo žmonai ONAI, dukrai IRENAI ČIRŪNIENEI su šeima 
ir kitiem giminėm bei artimiesiem reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Sigita, Vytautas Aušrotai ir šeima 
Alvina, Vladas Ramanauskai ir šeima

AfA 
JUOZUI ir JADVYGAI 

SAKALAMS 
tragiškai žuvus,

jo brolį PRANĄ ir šeimą giliai užjaučiame -

Vladas ir Edita Vindašiai

AfA 
JONUI STEIBLIUI 

mirus,
jo žmoną ELENĄ ir dukrą DALIĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

J. A. Rubinai

AfA 
KAZIMIERUI KVEDARUI 

mirus,
jo sūnų dr. VAIDOTĄ su šeima, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados lietuvių medikų draugija

JULIJAI PLIKAITIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos dukrą JULIJĄ KOPERSKIENĘ su vyru LEONU, 
dukromis — Loreta bei Daiva ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -

O. J. Adomauskai O. J. Kareckai
G. B. Grajauskai A. Z. Pulianauskai
G. L. Klevai S. P. Ročiai

B. B. Venslovai

Canadian &rt ftlemerialsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALS - 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 meniškę darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

WoijiiyyX 
^urniture£t^

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro X ;. .&===—====—=—=—■&[ t,
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Rūmai Kanados sostinėje Otavoje, kur posėdžiauja Helsinkio akto peržiūros ekspertų konferencija. Dešinėje, 
prie šaligatvio tvorelės, plevėsuoja ir Baltijos valstybių vėliavos, laikomos trijų moterų Nuotr. St. Dabkaus

Žmogaus teisių konferencija Otavoje
Lietuviai ir kitos sovietų pavergtos tautos rūpinasi, kad nebūtų užmiršti žmogaus teisių

Dalyvaukime laisvės žygyje!

Helsinkio susitarimų baig
minį aktų pasirašiusių vals
tybių ekspertų konferencija 
prasidėjo Kanados sostinėje 
Otavoje š. m. gegužės 7 d. ir 
bus tęsiama iki birželio 17 d. 
Sovietų pavergtų tautų reika
lais rūpinasi išeivijoje vei
kiančios centrinės organizaci
jos. Lietuvių reikalais rūpin
tis yra pavesta Kanados Lie
tuvių Bendruomenei. Tuo 
klausimu gautas šis praneši
mas iš PLB valdybos visuome
ninių reikalų komisijos pir
mininko inž. A. Gečio.

Ši konferencija Otavoje su
daro puikių galimybę viešai 
iškelti Sov. Sąjungos Lietu
voje smurtu vykdomus nusi
žengimus pagrindiniams žmo
gaus teisių nuostatams ir in
formuoti apie padėtį Lietu
voje. Nors konferencijoje klau
simus kelti ir nuomones reikš
ti galės tik Helsinkio aktą pa
sirašiusių valstybių oficialūs 
delegatai, per veikiančią sek
retoriato įstaigą pavieniai as
menys ir organizacijos galės 
įteikti dokumentaciją žmogaus 
teisių paneigimo klausimais ir 
įtaigoti prijaučiančių valsty
bių delegacijas rūpimus klau
simus kelti posėdžių metu.

Kanados LB krašto valdybai 
(KLB) yra patikėtas Lietuvą 
liečiančių reikalų pagrindi
nis atstovavimas. Veikdami 
atskirai ir kaip dalis septynių 
pavergtų tautų Kanadoje vie
neto, KLB krašto valdybos at
stovai š. m. vasario 26 d. turė
jo susitikimą su Kanados už
sienio reikalų ministeriu Joe 
Clark. Šį susitikimą sukvietė 
Kanados delegacijos pirminin
kas ambasadorius Harry Jay. 
Turėto pokalbio metu paverg
tų tautų atstovai turėjo pro
gą pasiinformuoti apie numa
tytą konferencijos eigą ir Ka
nados užsienio reikalų minis- 
teriui pareikšti savo pageida
vimus.

Pavergtų tautų būstinė
Konferencijos metu prieš 

Kanados parlamento rūmus 
esančiam “Chateau Laurier” 
viešbutyje Kanados pavergtų 
tautų komitetas įrengė savo 
būstinę. Gan erdvioje salėje 
bus išstatytos kiekvienos pa
vergtos tautos parodėlės žmo
gaus teisių klausimu, dalina
ma informacinė medžiaga, ko
ordinuojamos demonstracijos, 
kontaktuojami delegacijų na
riai ir spaudos atstovai. Ge
gužės 8 d. būstinėje skirta Lie
tuvos klausimui kelti bei nu
šviesti dabartinei būklei Lie
tuvoje.

Kanados LB krašto valdy
bos pirm. adv. Algis Pacevi- 
čius, vicepirm. visuomeni
niams reikalams adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė ir krašto val
dybos ryšininkas Otavoje inž. 
Juozas Danys, talkinami visos 
eilės kitų asmenų ir organiza
cinių sambūrių, ruošia planus 
Lietuvos pavergimo ir okupan
to vykdomų žmogaus teisių pa
neigimo klausimus pateikti į 
Otavą atvykusioms delegatams 
bei žurnalistams.

KLB krašto valdyba yra pa
kvietusi į Otavą atvykti sovie
tų ištremtą Lietuvos Helsinkio 
grupės narį prof. Tomą Venc
lovą. Jam yra sudaryta proga 
dalyvauti keliose spaudos kon
ferencijose ir numatyti susi
tikimai su atstovaujamų vals
tybių delegacijų vadovais.

Paruoštas memorandumas
Š. m. kovo 9 d. Toronte įvy

kusiame PLB, VLIKo ir Kana-

pažeidimai jų kraštuose
dos LB atstovų pasitarime bu
vo aptarta reprezentacijos ir 
informacijos paruošimo klau
simai. PLB atstovavo visuo
meninių reikalų komisijos 
pirm. inž. Alg. Gečys, VLIKo 
valdybai — inž. Liūtas Grinius, 
Kanados LB — A. Pacevičius ir 
J. Kuraitė-Lasienė. Kai kuriuo
se posėdžiuose dalyvavo ir 
PLB visuom. reik, komisijos 
vicepirm. J. Danys, Toronto 
pavergtų tautų komiteto pirm, 
dr. L. Lukss. Buvo sutarta, kad 
PLB Otavos reikalu paruoš 
memorandumą, kurį paskirų 
kraštų bendruomenės ištisai 
ar dalinai galės panaudoti bei 
įteikti gyvenamos valstybės 
atstovams. PLB šiuo metu su
daro 19 kraštų bendruomenių, 
kurių devynios valstybės bus 
atstovaujamos Otavoje. Iš pa
tirties žinoma, kad žymiai ge
resnio dėmesio bus sulaukta, 
kai valstybės delegacija bus 
tiesiogiai kontaktuojama sa
vo valstybės piliečių.

PLB valdybos paruoštas me
morandumas devyniose valsty
bėse veikiančioms LB kraštų 
valdyboms buvo išsiųstas ba
landžio pirmoje pusėje. Kraš
to valdybos paprašytos prie 
prisiųsto memorandumo pri
jungti atitinkamą lydraštį sa-

Baltiečių pastangos ir demonstracijos
Telefonu iš Otavos, kur vyksta Helsinkio akto peržiūros konferencija

J. V. DANYS
Šios konferencijos pradžia 

buvo gana sunki. Dvi savaites 
prieš jos atidarymą Otavoje 
posėdžiavo 35 valstybių atsto
vai, kurių užduotis buvo — nu
statyti konferencijos progra
mą. Gegužės 7 d., 10.30 v.r., nu
matytas atidarymas neįvyko, 
nes atstovai negalėjo susitarti 
dėl darbotvarkės. Po papildo
mų pasitarimų atidarymas įvy
ko gegužės 7 d., 5 v.p.p. Atida
romąją kalbą pasakė Kanados 
užsienio reikalų min. J. Clar- 
kas. Darbotvarkė buvo priimta 
tiktai gegužės 8 d. vakare.

Vakarų valstybių delegaci
jos norėjo, kad visi konferen
cijos posėdžiai būtų vieši, bet 
su tuo nesutiko Sovietijos at
stovai. Pagaliau sutarta, kad 
vienas posėdis bus viešas, o 
visi kiti — uždari. Buvo ir dau
giau įvairių nesutarimų, bet 
jie išspręsti kompromisiniu 
būdu.

Posėdžių uždarumas apsun
kino korespondentų darbą. 
Žinias tenka rinkti įvairiais 
aplinkiniais keliais. Tikima
si, kad bus savaitinės spaudos 
konferencijos, kuriose išgir
sime oficialius pranešimus 
apie 35 tautų pasitarimų eigą.

Sovietų pavergtų tautų in
teresams ginti yra susidaręs 
Kanadoje Pavergtų tautų komi
tetas, kurin įeina: estai, lat
viai, lietuviai, ukrainiečiai, 
čekoslovakai vengrai ir len
kai. Šis sambūris išnuomojo 
salę “Chateau Laurier” vieš
butyje, netoli Helsinkio kon
ferencijos rūmų, dviem savai
tėm. Toje salėje buvo įreng
tas informacijos centras, ku
riame vyko spaudos konferen
cijos, pokalbiai su spaudos at
stovais, rodomi filmai, nuo
traukos, dalinami informaci
niai biuleteniai.

Gegužės 8-ji buvo skirta bal- 
tiečiams. Tą dieną įvyko dvi 
demonstracijos — viena prie 
Sov. Sąjungos ambasados, kita 
Konfederacijos aikštėje — Ota- 

vo krašto vyriausybei ir apsi
lankyti užsienio reikalų mi
nisterijoje, kur memorandu
mas įteiktinas pareigūnams, 
besirūpinantiems konferenci
ja Otavoje. Memorandumą su 
prijungta dokumentine me
džiaga sudaro per 60 puslapių. 
Jame smulkiai dokumentuotas 
tikėjimo persekiojimas, poli
tiniai kaliniai, 45 baltiečių 
atsišaukimą Molotovo-Ribben- 
tropo sutarties klausimu pa
sirašiusių lietuvių likimas, 
Lietuvos Helsinkio komisijos 
likvidacija, Lietuvos katali
kų komiteto tikinčiųjų teisėms 
ginti persekiojimas ir t.t. Me
morandumą paruošė PLB vi
suom. reikalų komisijos vice
pirm. J. Danys ir Gintė Damu- 
šytė. Plačiai naudotasi Lietu
vių informacijos centro Niu
jorke pateikta dokumentine 
medžiaga. Už ją jos vadovui 
kun. K. Pugevičiui priklauso 
nuoširdi padėka.

Kanados LB pasiūlius, PLB 
Otavos konferencijos metu ku
rį laiką ten turės savo atsto
vus — stebėtojus. Jais bus Gin
tė Damušytė, Liet. inf. centro 
vicedirektorė, ir Otavoje gy
venąs J. Danys. PLB atstovai 
kontaktuos įvairias valstybių 
delegacijas ir informuos kraš
tų bendruomenes apie jų vals
tybių delegacijų veiklą 

vos centre, netoli Helsinkio 
konferencijos. Demonstraci
jose dalyvavo apie 200 baltie
čių su vėliavomis ir plakatais. 
Iš Toronto buvo atvažiavęs au
tobusas — apie 50 asmenų. Vi
si trys televizijos tinklai rodė 
tas demonstracijas. Didžiau
sią dėmesį sukėlė viena latvė, 
bandžiusi prisirakinti prie 
Sov. Sąjungos ambasados var
tų. Ji buvo policijos suimta.

Vakare buvo surengta spau
dos konferencija, kurion atsi
lankė Ispanijos, Švedijos ir 
Belgijos delegacijų nariai, da
lyvaujantys Helsinkio akto 
peržiūros konferencijoje, kele
tas senatorių ir Kanados par
lamento narių.

Prie Helsinkio konferenci
jos rūmų plevėsavo 35 valsty
bių vėliavos. Baltijos valsty
bių vėliavų ten nebuvo. Dr. 
Lukss Kanados baltiečių fede
racijos vardu kreipėsi į atitin
kamą pareigūną ir pareiškė: 
pagal Helsinkio aktą, sovietinė 
Baltijos valstybių okupacija 
yra neteisėta; Baltijos valsty
bės įjungtos Sov. Sąjungon 
prievarta; Baltijos tautos nie
kad neatsisakė savo suverenu
mo; Sov. Sąjunga neturi teisės 
atstovauti Baltijos valstybėms. 
Išvadoje — Baltijos valstybių 
vėliavos turėtų plevėsuoti tarp 
kitų 35 valstybių.

Pareigūnas atsakė negalįs 
to prašymo patenkinti. Jis tu
rėtų būti svarstomas visų Hel
sinkio konferencijos narių ir 
vienbalsiai priimtas. Vis dėlto 
Baltijos valstybių vėliavos ple
vėsavo už įėjimo vartų: jas ran
kose laikė trys moterys — estė, 
latvė ir lietuvaitė ištisą dieną 
ir nebuvo trukdomos.

Otavon buvo atvykę iš JAV: 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
PLB vicepirm. T. Remeikis, 
PLB visuom. reikalų komisi
jos pirm. A. Gečys, T. Venclo
va, G. Damušytė. Lietuviškajai 
daliai vadovavo KLB visuo
meninių reikalų komisijos 
pirm. adv. J. Kuraitė-Lasienė.

Štai kvietimas iš Baltiečių 
taikos ir laisvės ryžto žygio 
organizatorių visam laisvaja
me pasaulyje gyvenančiam 
baltiečių jaunimui vykti šią 
vasarą į Europą ir dalyvauti 
šioje ypatingoje laivo išvyko
je. Deja, ligi šiol nedaug kas 
atsiliepė į šį nuoširdų kvie
timą padėti mūsų tautai. Š. m. 
kovo mėnesio gale žygio orga
nizatoriai paskelbė savo žinia
raštyje, kad iš 89 užsiregistra
vusių dalyvių, 86 yra latviai, 
o kiti trys — estas, lietuvis ir 
lenkė. Mėnesį vėliau lietuvių 
dalyvių skaičius proporcingai 
mažai padidėjo, o laive telpa 
apie 400 žmonių.

Atbodo, kad tarptautinė 
spauda yra daugiau susidomė
jusi šiuo įvykiu, negu mes pa
tys, baltiečiai. Jau pasirodė 
straipsnių įvairiuose Europos 
ir Š. Amerikos laikraščiuose 
apie numatytą laivo išvyką į 
Baltijos jūrą. Tarptautinio 
masto laikraščiai, kaip Ang
lijos “London Times”, V. Vo
kietijos “Die Welt”, V. Vokie
tijos televizija, “Radio Free 
Europe”, “Voice of America”, 
ir “Andrei Sacharov Institute” 
pažadėjo šį įvykį sekti ir net 
pasiųsti savo korespondentus. 
Organizatoriai irgi tikisi, kad 
tarptautinės spaudos agentū
ros kaip UPI, AP ir Reuteris 
šį žygį stebės bei aprašys. Ka
žin ar mes, lietuviai, latviai 
ir estai, vėl susilauksime to
kios progos atkreipti tarptau
tinį dėmesį į mūsų tautų liki
mą.

Baltiečių taikos ir laisvės 
ryžto žygio organizatoriai nori 
pasauliui įrodyti, kad laisvė 
ir taika yra mūsų pavergtom 
tautom svetimi žodžiai. Nors 
jau praėjo 45 metai sovietų 
okupacijos, ši laivo išvyka pa
demonstruos pasauliui, kad 
mūsų viltis yra nenugalima, 
kad mes nenurimsime, kol mū
sų tautos neatgaus laisvės ir 
taikos.

Svarbūs renginiai
Su laivo išvyka yra surišti 

įvairūs baltiečių renginiai. 
Liepos 25-26 d.d. Kopenhagoje 
vyks baltiečių surengtas teis
mas, kuris, pasauliui stebint, 
teis Sov. Sąjungą už jos nusi
kaltimus baltiečių tautom. Tuo 
pačiu laiku rengiama spaudos 
konferencija, kurioje dalyvaus 
garsūs baltiečių žmogaus tei
sių žinovai, pabėgėliai (jų tar
pe lietuviai prof. A. Štromas 
ir prof. T. Venclova) ir taikos 
darbuotojai, kurie primins 
tarptautinei spaudai, kad so
vietai viešpatauja Baltijos 
kraštuose, turi daug atominių 
ginklų ir grasina Vakarų pa
sauliui.

Iš Kopenhagos laisvės ryžto 
žygio dalyviai traukiniu va
žiuos į Stockholmą ir iš ten iš
plauks laivu į Baltijos jūrą. 
Reikia pabrėžti, kad beplau
kiant Baltijos jūra, laivas lai
kysis tarptautinių vandenų ri
bų, kurių laikosi visi preky
biniai ir turistiniai laivai, ku
rie dažnai plaukia į Švedijos 
arba Suomijos uostus. Iš Švedi
jos laivas plauks į pietus, ta
da į šiaurę Helsinkio link, ku
rį pasieks liepos 28 d. Sekan
čią dieną laivas grįš į Stock
holmą, kur bus spaudos konfe
rencija, demonstracija, kultū
rinė programa ir pamaldos. 
Liepos 30 d. bus “Baltic Fu
tures” akademinis simpoziu
mas ir kultūriniai pobūviai. 
Baltiečių laisvės ir taikos ryž
to žygis oficialiai užsibaigs 
liepos 31 d. vakare iškilmingu 
banketu.

TAI, KO JIEŠKAI STOVYKLOSE, 

RASI NERINGOJE 1985 METAIS
1984 metų stovykla Neringoje buvo labai sėkminga. 

Ji kartojama ir šią vasarą

Jaunuolių stovykla (nuo 17 metų ir studentų) — 
birželio 16-29

Berniukų stovykla (7-16 metų) — birželio 30
— liepos 13

Mergaičių stovykla (7-16 metų) — liepos 14-28 
Šeimų stovykla — liepos 28 — rugpjūčio 3

Lietuvių kilmės vaikams stovykla anglų kalba 
(7-16 metų, mišri) — rugpjūčio 4-17

Stovyklas rengia, tvarko ir joms vadovauja 
Nekaltai pradėtosios Marijos vienuolijos seserys 

Kreipkitės iki birželio 5 d.: Camp Neringa, I.C.C., Putnam, 
CT 06260 USA; nuo birželio 5 d.: Camp Neringa R.F.D. 
No. 4, Box 134C, W. Brattleboro, VT 05301, USA.

Tel. (802) 254-9819

Išvykos kaina
Gauta žinių, kad vasario mė

nesį visa septynių narių latvių 
šeima (seneliai, tėvai ir vai
kai) užsiregistravo šiai kelio
nei. Sekime latvių pavyzdį. Ži
nokit, kad visi baltiečiai yra 
mielai kviečimi dalyvauti šio
je išvykoje. Reikia ypatingai 
jaunimą raginti tenai dalyvau
ti, nes tokių progų ateityje ga
li nebūti. Išvykos kaina jauni
mui (iki 30 metų amžiaus) yra 
$300 JAV. Kitiem ekskursan
tam— $350 JAV. Galima užsisa
kyti “Cabin Class” bilietą už 
$400 JAV. Į kainas įeina trau
kinio kelionė iš Kopenhagos į 
Stockholmą, maistas, nakvynė 
laive ir Stockholme.

Parama kanadiečiams
Kanados lietuvių jaunimas, 

kuris nori dalyvauti baltiečių 
išvykoje, bet dėl finansinių 
priežasčių susilaiko, gali 
kreiptis į Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungą. Yra galimy
bė skirti po $300 kiekvienam 
Kanados lietuvių jaunuoliui- 
ei, kurie dalyvaus šiame ypa
tingame tarptautinio masto 
renginyje.

Šiais metais KLF paskyrė 
jaunimo veiklai nemažai lėšų. 
Ne pirmą kartą Kanados lietu
vių jaunmas susilaukia iš Lie
tuvių fondo stambių aukų. Ligi 
šiol Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga ir daugelis kitų kul
tūrinių ir visuomeninių jauni
mo organizacijų yra gavusios 
iš jo paramą, be kurios Kana
doje labai sušlubuotų jaunimo 
veikla. Kanados lietuvių jau
nimo sąjunga nuoširdžiai dė
koja Kanados lietuvių fondui, 
jo nariams ir rėmėjams už jų 
paramą jaunimo darbams.

Dėl informacijos apie Baltie
čių taikos ir laisvės ryžto žy
gį bei registracijos detales 
kreipkitės į Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos vicepir
mininkę Jūratę Uleckaitę, 12 
Glen Edyth Dr., Toronto, On
tario, M4V 2V7. Tel. (416) 928- 
9353. S.B.

Jaunimas prašo 
paramos

Daug lietuvių jaunimo mie
lai norėtų prisidėti prie Bal
tiečių taikos ir laisvės ryžto 
žygio, kuris įvyks liepos mėne
sio 25-31 dienomis Kopenhago
je, Helsinkyje, Stockholme.

Kelionė laivu — $300 kana- 
diškų, neskaitant skrydžio per 
Atlanto vandenyną. Daug kam 
reikėtų finansinės paramos.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, prašydama pinigi
nės paramos. Čekius rašyti — 
Kanados lietuvių jaunimo są
junga; siųsti: Jūratė Uleckai- 
tė, 12 Glen Edyth Dr., Toron
to, M4V 2V7, Ont., Canada. Jo
kia auka nėra per maža ir bus 
labai įvertinta.

Lietuvis, pasivadinęs Niaga
ros krioklių sargu, rašo: “Džiau
giuosi ir sveikinu jaunus pat
riotus lietuvius, kurie aktyviai 
ir produktingai dirbate Lietu
vos naudai ir mūsų tautos gero
vei. Organizuojamam sąskry
džiui paremti siunčiu $50.00.”

Kanados lietuvių jaunimo
sąjunga

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baidai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174
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Lietuvių plakatas baltiečių demonstracijoje š.m. gegužės 8 d. Otavoje, kur 
vyksta Helsinkio akto peržiūros konferencija Nuotr. St. Dabkaus

Taikos ir laisvės žygis
Lietuviai kviečiami nedelsiant registruotis ir jame dalyvauti

Š. m. liepos 25-31 d.d. Skan
dinavijoje rengiamas estų, 
latvių ir lietuvių taikos bei 
laisvės ryžto žygis. Jame bus 
du pagrindiniai renginiai — 
Sov. Sąjungos teismas Kopen
hagoje, Danijos sostinėje, lie
pos 25-26 d.d., ir kelionė lai
vu per Baltijos jūrą bei kultū
rinis baltiečių sąskrydis Stock- 
holme, Švedijos sostinėje, lie
pos 26-31 d.d.

Sov. Sąjungos teismą ruošia 
Pasaulio baltiečių santalka, 
kurion įeina, pagal ELTOS pra
nešimą, Pasaulio estų taryba, 
Pasaulio latvių federacija ir 
VLIKas. Sov. Sąjunga Kopen
hagoje bus teisiama už nusi
kaltimus taikai, neteisėtą Bal
tijos valstybių okupavimą bei 
įjungimą Sov. Sąjungon ir už 
žmogaus teisių laužymą. Teis
mas įvyks “SAS Hotel Scandi
navia”. Vadovaus penki pasau
linio masto teisininkai iš Bri
tanijos, Austrijos, Prancūzi
jos, V. Vokietijos ir Švedijos. 
Teismas apklausinės liudinin
kus, priims atitinkamą doku
mentaciją ir padarys sprendi
mą.

Šiuo teismu jau susidomėjo 
apie 20 žinių agentūrų bei laik
raščių ir pažadėjo atsiųsti sa
vo korespondentus. Kopen
hagoje gyvena daug užsienio 
spaudos korespondentų. Jie 
yra informuojami apie minėto 
teismo ruošą.

Kelionę per Baltijos jūrą 
rengia specialus baltiečių 
komitetas Stockholme, remia
mas centrinių baltiečių visuo
menės veiksnių. Šis renginys 
prasidės Kopenhagoje liepos 
25 d. drauge su Sov. Sąjungos 
teismu. Jo dalyviai liepos 25 
d. vakare traukiniu keliaus į 
Stockholmą. Liepos 26 d. jie 
laive įsijungs į kultūrinę, po
litinę ir meninę programą.

Laivas išplauks liepos 26 
vakare pro Gotlando salą į 
pietryčius, siekdamas 56-ą 
lygiagretę (Lietuvos pakraš
čius), o iš ten į Helsinkį, kuria
me sustos liepos 28 d. Iš Hel
sinkio bus grįžtama į Stock

Kelionė įŠv. Žemę ir Europą
3 savaitės - $2,995.00. 1985 m. rugpjūčio 3-24 

Viena, Miunchenas, Oberammergau, Garmišas, Insbrukas, Vene
cija, Florencija, Roma, Amanas, Jeruzalė, Nazaretas ir Galilėja, 
Haifa ir Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Betanija, 
Jerichas, Mirties jūra, Jordano upė.

TOURS
1985

įspūdingiausia gyvenimo kelionė - Tol. Rytai 
2 savaitės — $2,895.00. 1985 m. spalio 5-19

Tokijo, Singapūras, Hong Kongas, Honolulu
_ -

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

Smulkesnių informacijų teirautis:
Rev. Father J. Cullen, C.S.B., c/o St. Michael’s College School, 
1515 Bathurst St., Toronto, Ont. M5P 3H4. Tel. (416) 653-3180 

a ba GIDEON TRA VEL AGENCY 
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5

Tel. (416) 923-7337

holmą, kuris bus pasiektas lie
pos 29 d. apie pietus. Liepos 
30-31 d.d. išvykos dalyviai pra
leis gyvame kultūriniame są
skrydyje Stockholme. Daly
viams bus parūpinta kelionė 
traukiniu iš Kopenhagos, mais
tas ir nakvynė laive, nakvynė 
Stockholme. Jie galės reikš
tis visuose renginiuose Kopen
hagoje, laive, Helsinkyje ir 
Stockholme.

Dalyvių skaičius abiejuo
se renginiuose ribotas, nes 
vyks pačiame turistinio sezo
no įkarštyje. Norintieji juose 
dalyvauti turėtų kuo greičiau
siai registruotis ELTOS ad
resu. (1611 Connecticut Ave., 
N.W., Suite 2, Washington, D. 
C. 20009, USA).

Apytikrė kelionės kaina iš 
Šiaurės Amerikos yra $800. 
Baltiečių taikos ir laisvės iš
vykos (liepos 25-31 d.d.) kai
na yra $300, $350, $400 (pagal 
klasę). Kelione į Skandinavi
ją ir atgal pasirūpinama as
meniškai; galimi ir grupiniai 
papiginimai per kelionių agen
tūrą.

Baltiečių taikos ir laisvės 
ryžto žygio dalyviai turės pro
gą susipažinti su pagrindiniais 
atbėgėliais iš Sovietų Sąjun
gos ir juos išgirsti. Jie veiks 
drauge su pasaulinio masto 
kultūrininkais ir politikais, 
santykiaus su svarbiausiais 
estų, latvių ir lietuvių išeivių 
darbuotojais bei jaunimo at
stovais. Žygis bus įspūdingas, 
turiningas, svarbus ir gilių 
asmeniškų išgyvenimų pilnas 
politiškas įvykis!

Tokias žinias paskelbė “EL
TOS Informacijos” 1985. IV. 23. 
Jose taip pat sakoma, kad mi
nėtąjį bendrą baltiečių žygį 
remia visi lietuvių veiksniai. 
VLIKas tam reikalui paskyrė 
$60,000, kurių toli gražu ne
užteks. Dėl to prašoma siųsti 
aukas ir čekius rašyti — Li
thuanian National Foundation 
ir siųsti adresu: ELTA, 1611 
Connecticut Ave., N. W., Suite 
2, Washington, D. C. 20009, 
USA.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ BRONIUS OŠKINIS

Po sunkios ligos Palangoje 
balandžio 7 d. mirė žymusis 
sklandytuvų kūrėjas Bronius Ož
kinis, sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Palaidotas senosiose Palangos 
kapinėse. Velionis į sportinės 
aviacijos sūkurį įsijungė prieš 
gerą pusšimtį metų. Jam daly
vaujant, buvo suburtas Kauno 
aukštesniosios technikos mokyk
los aviacijos būrelis, įsteigta 
garsioji Nidos sklandymo mo
kykla. B. Oškinis suprojektavo ir 
pastatė 23 BRO simboliu žymi
mus skridimo aparatus — moko
muosius bei treniruočių sklan
dytuvus, sportinius lėktuvus. 
1937 m. B. Oškinis dalyvavo tarp
tautinėse sklandymo varžybose 
JAV su savo aukštajam pilotažui 
skirtu sklandytuvu BRO-4 “Rū
ta”, kuris buvo vienas pirmų
jų pasaulyje. Jis labai daug pri
sidėjo prie sklandymo sąjūdžio 
atkūrimo Lietuvoje pokario me
tais. B. Oškinio sklandytuvai 
didelėmis serijomis buvo sta
tomi Prienuose, Raguvoje, Sim
feropolyje.

NAUJAS INSTITUTAS
Vilniuje įsteigtas naujas Mo

tinos ir vaiko sveikatos apsau
gos institutas, vadovaujamas me
dicinos mokslų kandidato B. 
Balkevičiaus. Šio instituto už
davinys — mokslinio tyrimo re
zultatais papildyti visas moti
nos ir vaiko sveikatos apsaugos 
įstaigas, pradedant kaimo ambu
latorijomis, poliklinikomis, pa
tarimų punktais motinoms, bai
giant didžiosiomis respubliki
nėmis ligoninėmis.

SVEČIAI IŠ GIMNAZIJOS
“Gimtasis kraštas” vėl rašo 

apie jaunuosius svečius ir vieš
nias iš V. Vokietijos, atvyku
sius “Tėviškės” draugijos kvie
timu. Pranešime pabrėžiama, 
kad jie beveik visi yra “Hiuten- 
feldo lietuviškosios gimnazi
jos moksleiviai”. Vasario 16 gim
nazijos pavadinimas, kaip jau 
įprasta tokiais atvejais, nuty
limas, kad skaitytojams oku
puotoje Lietuvoje neprimintų 
nepriklausomybės laikotarpio, 
ypač šiemet, kai minima sovie- 
tinamos Lietuvos 45 metų sukak
tis. Viešėjusioje grupėje buvo 
dvi dešimtys merginų ir vaiki
nų, tėvų žemėje praleidusių 10 
dienų. Jiems buvo parodyta Tra
kų pilis, leista apsilankyti Drus
kininkuose, Elektrėnuose, Kau
ne, Klaipėdoje ir Palangoje. Su
sitikimas su Vilniaus inžineri
nio statybos instituto studen
tais įvyko jų diskotekoje. Susi
tikti su bendraamžiais buvo leis
ta pirmojoje Elektrėnų ir Klai
pėdos K. Donelaičio vidurinėse 
mokyklose. Viešnagės metu 
Klaipėdoje ir Palangoje susipa
žinta su jūrų ir gintaro muzie
jais, pasivaikščiota jūros pa
krante, pastovėta ant Palangos 
tilto, nors tada pūtė aštrus suo
minis vėjas, purkštė šaltas lie
tus. Esą delnus sušildyti padė
jo paplūdimio smėlyje rasti gin
taro gabalėliai. Klaipėdoje pa
buvota Vytauto Kernagio an
samblio koncerte, su populia
riuoju dainininku susipažinta 
šaunioje vakaronėje. Šį kartą be 
jokio sulietuvinimo pateikiamos 
ekskursantų pavardės: kolum-

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Išvyksta

Gegužės 24
Birželio 24
Liepos 12 (nėra vietų)

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

bietė Diana Stasiukynas, Ingri
da Kotke, Lili Burškaitis, Edita 
Kizkickas, Daiva Korint, Rūta 
Martel, Nida Mickus, argentinie- 
tis Nestoras Rupenas, Silvija 
Vosylius, Arvidas Herbst, Volf
gangas Langė. Grupei vadovavo 
Lili Burškaitis. Taip ir neaiš
ku, ar ji yra Burškaitienė, ar tik 
Burškaitytė.

NAUJA ĮMONĖ
“Vilniaus statybos” trestas ga

mybiniam “Elektrono” susivie
nijimui atidavė stambią radijo 
aparatų ir televizorių taisymo 
įmonę, kuri per metus teiks apie 
1,2 milijono rublių vertės pas
laugų. Anksčiau remonto tarny
bos, įsikūrusios įvairiuose sos
tinės rajonuose, dabar persikė
lė į naują įmonę, turinčią na
šią techniką, diagnostinius prie
taisus. Įmonėje įrengti specia
lizuoti skyriai taisyti spalvoto 
ir nespalvoto vaizdo televizo
riams, radijo priimtuvams, mag
netofonams bei kitiems apara
tams.

ŽUVŲ NERŠTAS
Gamtos apsaugos komiteto 

žuvininkystės skyriaus viršinin
ko pavaduotojas Algirdas Do
markas “Valstiečių laikrašty
je” balandžio 9 d. rašo apie pra
sidedantį žuvų nerštą. Žuvinin
kystės valdyboje šiemet buvo 
įsteigtas apsaugos organizavi
mo štabas. Tokių štabų susilau
kė ir žuvininkystės ūkiai. Su
daromas budėjimo prie vandens 
telkinių planas. Pernai tokiu 
budėjimu buvo užkirstas kelias 
daugeliui brakonierių. Šiau
lių medžioklės ir žūklės ūkio 
meškeriotojai sulaikė 18 žeber- 
klautojų, daug kitų pažeidėjų. 
Kėdainių skyriaus nariai išaiš
kino 20 pažeidėjų, atėmė 6 tink
lus, 3 žeberklus. Vis dėlto daug 
kur budėjimas buvo blogas, bra
konieriai turėjo galimybių nai
kinti neršiančias žuvis. Žvejai 
mėgėjai beveik nebudėjo Jur
barko, Molėtų, Kauno, Zarasų 
rajonuose. Neteisėta žvejyba 
vis dar klesti Skaisčio ežere 
prie pat Trakų miesto. Gamtos 
apsaugos komiteto grupės čia 
sutiko K. Kublickį, vakare val
timi vežusį tinklą, o rytą buvo 
sulaikyti Vilniaus gyventojai — 
J. Dervinis, K. Orentas ir D. Ta- 
mulionytė, su elektrožūklės apa
ratu sugavę 43 ungurius ir kito
kių žuvų. A. Domarkas primena, 
kad visoms žuvims daugelyje 
vandens telkinių neužtenka 
nerštui tinkamų vietų. Reikia 
įrengti dirbtines nerštavietes 
ir jas nuolatos prižiūrėti, kad 
ant padėtų ikrelių nenusėstų 
dumblas. Pavasarinis potvynis 
daug kur palieka izoliuotus ne
didelius vandens telkinukus su 
žuvimis ir jų mailiumi, išdžiūs- 
tančius vasarą. Tokias žuvis rei
kia išgaudyti, perkelti į ežerus 
ir upes. Taip galima įsigyti ver
tingų jauniklių ežerų įžuvinimui. 
Nevėžio senvagėse Raudondva
rio žvejai mėgėjai kasmet sugau
na apie 2.000 lydekų jauniklių 
ir juos perkelia į kitus telkinius. 
Dėl žiobrių neršto nuo balan
džio 20 iki birželio 20 d. visai ne
galima žvejoti Neryje, kai ku
riuose Dubysos, Minijos, Jūros, 
Šventosios, Širvintos, Musės, 
Vokės, Šušvės bei kitų upių ruo- 
žose. V. Kst.

Grįžta
Birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė) 

Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” dainos bei muzikos grupė, koncertavusi Klivlande. Pirmoje eilė
je iš kairės: sol. RIMAS PAULIONIS, vadovė GIEDRĖ PAULIONIENĖ, akompaniatorius JONAS GOVĖDAS

f HAMILTON
METINĖ ATEITININKU KUO

POS ŠVENTĖ — birželio 1-2 d.d. 
Ji prasidės šeštadienį su geguži
ne Bronte Creek provinciniame 
parke, 6 v.v. AV par. salėje bus 
vakaronė su dr. P. Kisieliaus pa
skaita, menine programa, kurią 
atliks dainininkų trijulė — Vai
dotas Vaičiūnas, Ramūnas Unde- 
rys ir Laima Dambrauskaitė. Bus 
šaltas bufetas. Sekmadienį atei
tininkai organizuotai dalyvaus 
10.30 v.r. Mišiose, aštuoni jų at
liks ateitininkų įžodį. Po iškil
mių par. salėje įvyks pasižmonė- 
jimas prie pyragų ir kavutės. Kvie
čiami visi šventėje dalyvauti. 
Informacijų teirautis pas E. Gu- 
dinskienę tel. 547-1967.

TRADICINĖ ŠAULIU GEGUŽI
NĖ rengiama birželio 23, sekma
dienį, medžiotojų-žūklautojų sto
vyklavietėje prie Kaledonijos. 
Ten jau baigtas įrengti ir nauja
sis pastatas, kuriame vyks šokiai, 
pasivaišinimas ir loterijos. Šalia 
esančioj šaudykloj visiems bus ga
lima išbandyti savo taiklumą.

AV PARAPIJOS KLEBONAS 
kun. J. Liauba vardadienio proga 
gegužės 3 d. buvo pasveikintas sa
vo parapijos tarybos narių ir su
važiavusių mūsų organizacijų pir
mininkų.

DANUTĖ IR BERNARDAS MA
ČIAI atšventė 20 m. savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ta proga 
Aid. Apanavičienė, O. Dziemio- 
nienė ir torontiškės G. Vaitkie
nė ir G. Baliūnienė balandžio 28, 
šeštadienį, suorganizavo jiems 
gražų pobūvį, į kurį suvažiavo 
apie 40 šeimų iš Hamiltono ir To
ronto. Sveikinimo žodį susirinku
sių vardu tarė K. Mileris. D. B. 
Mačius prieš 20 m. Hamiltono AV 
šventovėje sutuokė prel. J. Tada- 
rauskas. Jaunoji buvo iškviesta ir 
tik neseniai atvykus iš Vidugirių, 
Suvalkų trikampio. Piršle buvo 
E. Bajoraitienė, tada dibusi šal
pos fonde ir daug tuo laiku susira- 
šinėjusi su Suvalkų trikampio lie
tuviais. Dabar sukaktuvininkai 
augina gražią šeimą: Loreta jau 
McMaster universiteto studentė, 
Ramunė šį pavasarį baigs gimna
ziją, sūnus Vincelis dar pradi
nėje. Abi mergaitės yra baigusios 
Vysk. Valančiaus lit. mokyklą ir 
dabar lanko aukšt. lituanistinius 
kursus. Vincukas yra pavyzdingas 
lituanistinės mokyklos mokinys 
ir geras Mišių patarnautojas. Jų 
visi vaikai yra aktyvūs liet, jau
nimo organizacijose. B. Mačys yra 
KLB Hamiltono apyl. pirmininkas. 
I PENSIJĄ PASITRAUKĖ “Int. 
Harvester” mašinininku dirbęs L. 
Koperskis, čia žinomas šachma
tininkas. Jo dukra Daiva vienu 
laiku buvo Kanados stalo teniso 
jaunių čempionė.

VIDA STANEVIČIENĖ Royal 
Botanical Gardens iškilmėje Onta
rio provincijos ministerės Susan 
Fish buvo apdovanota medaliu už 
veiklą daugiakultūrėje srityje.

STAIGIAI MIRĖ Ramunė Ber- 
notaitė-Mrs. Ironside, 23 metų. 
Palaidota balandžio 26 d. Hamil
tono Holy Sepulchre kapinių mau
zoliejuje.

A.a. JULIJA PLIKAITIENĖ ba
landžio 25 d. mirė Šv. Juozapo li
goninėje. Paliko liūdinčius — duk
rą Juliją ir žentą L. Koperskį, su 
kuriais velionė visą laiką kartu 
gyveno. Taip pat liko vaikaitės — 
Loreta ir Daiva, kurios savo sene
lės, kaip ir daugelio čia seneles 
turinčių šeimose, yra išmokytos 
gražiai kalbėti lietuviškai. Po dvie
jų vakarų Rožinio ir gedulingų 
pamaldų AV par. šventovėje ba
landžio 29 d. palaidota Mississau- 
goje, Šv. Jono liet, kapinėse. K. M.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) eS

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

A.a. JUOZUI ir JADVYGAI SA
KALAMS netikėtai iškeliavus am
žinybėn, reikšdami užuojautą liū
desio valandoje broliui Pranui 
Sakalui ir jo visai šeimai, paau
kojo Tautos fondui Stasys ir Sofi
ja Rakščiai, Justas ir Laima Kriau
čiūnai $30.

A.a. KAZIUI KVEDARUI atsisky
rus su šiuo pasauliu, reikšdamas 
liūdesio valandoje užuojautą ve- 
lionies žmonai Marijai ir sūnums
— dr. Vaidotui ir Vytautui bei jų 
šeimoms, paaukojo Tautos fondui 
Marius Sakas $20.

A.a. ŠIAULIUI MARCIJONUI 
JUODŽIUI iškeliavus amžinybėn, 
jam atminti paaukojo Tautos fon
dui: DLK Algirdo šaulių kuopos 
valdyba $25, J. Elvyra Bajorai
čiai $25; $20 — Francis ir Anicetas 
Povilauskai, Marija Kvedaras, 
Albertas Dara Jankūnai, A. A. 
Patamsiai; $15 — Sofija Pakštie
nė; $10 — J. Asmenavičius, Ani
ceta Deksnienė, J. O. Deveikiai, 
Br. Ema Milašiai, V. Gelžinis, P. 
St. Kanopos, St. Senkus, G. Pa
kalniškis.

Už aukas visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū -

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

A.a. MARCIJONUI JUODŽIUI 
mirus, artimieji draugai bei pa
žįstami aukojo Kanados Lietuvių 
Fondui: S. A. Šukaičiai —$25; $20
— A. Petraitienė, B. Steponavi
čius, St. Dalius, J. Andriukaitis; 
$15 — P. Latauskas, A. Mingėla; 
$10 — G. Melnykas, K. Mikšys, E. 
VI. Perkauskąi, F. Krivinskas, A. 
Keliačius, V. Bartninkas, P. Saka
las, P. Vaitiekūnas, P. Bosas, J. 
Lekutis; $5 — K. Gudinskas, A. Lu
kas, B. A. Parėštis. Dėkoja visiems 
aukojusiems — KLF.

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA RUO

ŠIASI dideliam lietuvių pasiro
dymui Tautybių festivalyje gegu
žės 26 d. Paroda bei lietuvių bu
fetas prasidės nuo 12 v. “Atžaly
no” tautinių šokių programa irgi 
prasidės maždaug 12 v. ir truks su 
protarpiais iki 6 v.v. Po to prasi
dės bendri šokiai. “Folk Arts” va
dovybė duoda nemokamai salę ir 
plačią reklamą. Dalyvaus ir 35 
tautybių iškiliosios mergaitės, 
vadovaujamos “Miss Lithuanian 
Community”. Valdyba organizuoja 
šiam renginiui kuo didesnę visų 
lietuvių talką. Renginio pasise
kimas priklausys nuo visų lietu
vių paramos.

Kreipiamasi į visus tautiečius, 
prašant paruošti parodai kuo gra
žiausius rūdinius — gintaro, me
džio ir kitokius dirbinius, gra
žių raštų audinius, keramiką, lie
tuviškas knygas, numizmatiką, 
pašto ženklus ir pan. Parodą puoš 
didelis prezidento Antano Smeto
nos portretas, tapytas aliejiniais 
dažais. Gaila, kad tik jo vieno por
tretą čia teturime.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlXA
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.)...............51/a% nekiln. turto pask............ 10'/a%
santaupas......................... 61/a% asmenines paskolas......12’/z%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas......................  6% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............ 9'/2% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m..............  10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo..............  8% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius............ 8'h°/o Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.
Reg. pensijų 1 m.............. 9'/2%

Pasisekimas priklausys nuo to, 
kiek dalyvaus lietuvių, kiek jų 
atsisakys tą dieną nuo visokių var
dinių, kelionių pas draugus, te
levizijos, meškerės, kiek bus to
kių, kurie parodys savo meilę pa
vergtos tėvynės reikalams.

Ypač visi turėtume tą sekma
dienį ateiti į lietuviškas pamal
das, nes praktika jau daug kartų 
įrodė, kad kai mus vargai užpuo
la, tai mūsų parapija visad ištie
sia mums savo pagalbos ranką.

Bendruomenė ir parapija yra 
mūsų vieninteliai namai — puoš- 
kime juos savo veikla! Kor.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANI
ZACIJOS posėdis įvyko balan
džio 25 d. Dalyvavo visų septy
nių tautybių atstovai. Pirminin
kas latvis —- Peter Vasarinš pla
čiai painformavo apie dalyvavi
mą Otavoje ten rengiamose de
monstracijose prieš Sov. Sąjun
gą dėl pažeidimų žmogaus teisių 
ir nesilaikymo Helsinkio sutar
ties. Ukrainiečių atstovas adv. 
Ben Dolishny padarė pranešimą 
apie Deschenes komisiją ir OSI. 
Ukrainiečiai kietai kovoja prieš 
jų vardo žeminimą. Čekoslovakų 
atstovas prof. Victor Fic nušvie
tė dabartinę čekoslovakų veiklą. 
Lenkų buvo du atstovai — vienas 
jų Adam Kossowski yra “Solida
rumo” narys. Lietuvių atstovas 
papasakojo, kad “The St. Catha
rines Standard” dienraštis iš
spausdino platų jo laišką-straips- 
nį apie sovietų genocidą 1940 ir 
1944 m. Baltijos kraštuose su ant
rašte didelėm raidėm: “Peacelo- 
ving Soviets murdered millions”. 
Tai buvo paminėta, kad sovietai 
iki to laiko nužudė nemažiau 60 
milijonų savų žmonių (A. Solže- 
nicino duomenys). Visi atstovai 
pripažino, kad laiškas teigiamai 
paveikė ne tik dešiniosios, bet ir 
kairiausios pažiūros gyventojų 
mases. Visi atstovai buvo pakvies
ti dalyvauti lietuvių renginyje 
“Open Hosue” gegužės 26 d. tarp
12 ir 6 v.v.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ Marija 
Ruzgienė, aplankiusi savo mamą 
Madride, Ispanijoje, ir Juozas 
Vyšniauskas, atostogavęs Flori
doje. Kor.

London, Ontario
“TAURAS” — ANTRAVIETIS! Ši 

mūsų krepšinio komanda dalyvavo 
35-ose Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynėse Detroite balandžio
13 ir 14 d.d. Pirmose B kl. vyrų 
krepšinio rungtynėse jis susitiko 
su stipria Čikagos “Neries” koman
da ir ją įveikė 72:70.

Antrose rungtynėse “Tauras” ir 
šį kartą susitiko su savo “amžinu 
priešu” — Hamiltono “Kovo” ko
manda, praeito sezono B kl. čem- 
pijone. Po įtemptos kovos ir ją 
pavyko pirmą sykį įveikti, kai taš
kų žymėjimas nekėlė jokių abejo
nių. Prieš ją laimėta 41:38.

Sekmadienį teko žaisti baig
mines rungtynes prieš kitos gru
pės laimėtojus — Toronto “Auš
ros” B kl. komandą. Mūsų amžiu
mi vyresnieji buvo truputį dar pa
vargę iš praeito dienos rungty- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

JA Valstybės
Salomėja Endrijonienė yra iš

rinkta naująja Jaunimo centro 
Čikagoje valdybos pirmininkė ir 
direktore. Šias pareigas gegu
žės 1 d. ji perėmė iš valdybai 
penkerius metus vadovavusios 
Irenos Kriaučeliūnienės. Prieš 
tai S. Endrijonienė vadovavo 
Jaunimo centro moterų klubui. 
Ji pati pasirinks valdybos na
rius, kuriuos turės patvirtinti 
Jaunimo centro taryba.

Gen. prof. inž. Stasys Dirman- 
tas mirties dešimtmečio proga 
prisimintas ir pagerbtas Čikago
je. Mišias Tėvų jėzuitų koplyčio
je atnašavo ir velioniui skirtą žo
dį tarė kun. J. Borevičius, SJ. Da
lyviai po pamaldų padėjo gėlių 
vainiką prie Lietuvos laisvės ko
vų paminklo. Tas paminklas bu
vo S. Dirmanto idėja. Tautiniuo
se lietuvių namuose apie velio- 
nies gyvenimą ir veiklą kalbėjo 
buvęs generalinio štabo pik. K. 
Dabulevičius ir velionies moki
nys Vytauto D. universitete inž. 
dr. K. Burba. K. Dabulevičius 
priminė minėjimo dalyviams, 
kad reikėtų paruošti ir išleis
ti S. Dirmanto monografiją. E. 
Vengianskas rodė ramovėnų 
pastangomis A. Rėžio, SJ, paga
mintą filmą “Stasys Dirmantas”.

Niujorko lietuviai balandžio 
14 d. lituanistinio darbo 30 me
tų sukakties proga pagerbė mo
kytoją Eleną Ruzgienę, kelio
lika metų vadovavusią Mairo
nio mokyklai. Sukaktuvininkę 
sveikino mokytojas A. Samu
sis, mokyklos vedėja V. Peni- 
kienė, tėvų komiteto pirm. G. 
Žemaitis ir buvęs šios mokyk
los inspektorius A. Masionis. 
Raštu gautus sveikinimus per
skaitė dukra A. Bilerienė.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba patvirtino Či
kagoje sudarytą jauniesiems 
žurnalistams skirto P. Daužvar- 
džio fondo valdybą. Jos pirmi
ninkas yra Bronius Juodelis, 
vicepirmininkai — Rita Likan- 
derytė, Petras Petrutis, Ritonė 
Rudaitienė ir Algirdas Pužaus
kas. Valdyba skatins jaunosios 
kartos lietuvius tapti lietuviš
kos spaudos bendradarbiais, jų 
pastangas įvertindama premi
jomis.

PLB vicepirm. Birutė Jasaitie
nė šį pavasarį tris savaites pra
leis pas Brazilijos, Urugvajaus 
ir Argentinos lietuvius. Su tų ša
lių lietuvių vadovais bus aptar
ti lituanistinio švietimo reika
lai bei kita parama P. Amerikos 
lietuviams.

Urugvajus
“Jaunojo ąžuolyno” nariai, 

vadovaujami savo mokytojų Ce
cilijos Dorelytės ir Marijos Moc
kevičiūtės, ilgąjį savaitgalį pra
leido Montevideo lietuvių sto
vyklavietėje, kur yra pastatyti 
Edvardo poilsio namai. Išvykoje 
dalyvavo 15 merginų ir vaikinų. 
Į surengtą laužą atvyko svečių 
iš Montevideo. Jaunimas atliko 
dainų ir vaidinimėlių progra
mą. Poilsio namo komisija svars
to būdus stovyklavimo sąlygoms 
pagerinti. Balandžio 28 d. jie 
surengė gegužinę stovyklavietė
je visiems lietuviams, juos su
pažindino su ateities planais.

Argentina
Argentinos lietuvius balan

džio 24-27 d.d. aplankė Čikagoje 
leidžiamo žurnalo “Laiškai lie
tuviams” suorganizuota ekskur
sija, turėjusi 24 dalyvius, dau
giausia iš Čikagos. Balandžio 21 
d. ekskursantai viešėjo pas Bue
nos Aires lietuvius. Balandžio 
21 d. Avellanedos priemiesty
je, Aušros vartų šventovėje, Mi
šias laikė ir pamokslą sakė žur
nalo red. kun. J. Vaišnys, SJ. Po 
pamaldų buvo aplankytas prie 
Aušros vartų parapijos esantis 
lietuvių muziejus ir mokykla, 
kurios jau nelanko lietuvių vai
kai, išblaškyti po visą didmiestį. 
Šeštadieninės mokyklos taip pat 
nebėra. Ekskursantai taipgi ap
lankė laikraščio “Laikas” spaus
tuvę, Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje pastatą, Senelių židi
nį ir Lietuvių centrą. Visi šie 
pastatai — tolokai nuo vienas ki
to. “Lietuvių žiniose” St. Peters- 
burge, Floridoje, rašoma, kad 
minėtame židinyje gyvena šeši 
seneliai, turintys po atskirą ma
žą kambariuką ir mažytę virtu
vėlę. Kitas namas nėra užbaig
tas — be langų ir durų. Jame se
neliai galėtų įsirengti savo salę, 
bet trūksta lėšų. Ekskursantai 
Senelių židiniui paaukojo $165. 
Geriausią įspūdį paliko dar nau
ją pastatą turintis Lietuvių cent
ras, kuriame telkiasi jaunimas, 
vyksta tautinių šokių repetici
jos, lietuviškieji renginiai.

Australija
Dr. Jonas Kunca, dabartinis 

ALB Melburno apylinkės valdy

bos pirmininkas, tapo nuolati
niu ispanų kalba leidžiamo žur
nalo “Vision” bendradarbiu. Pa
saulinio masto žurnalas, įsteig
tas 1950 m., išeina kas dvi savai
tės, spausdinamas tuo pačiu lai
ku Meksikoje, Čilėje ir Argenti
noje, siunčiamas Ispanijon ir į 
ispaniškai kalbančias P. Ameri
kos šalis. Dr. J. Kunca yra Ve
liuonoje gimęs chirurgas ir me
dicinos mokslų daktaras, ilgai 
gyvenęs Argentijoje ir ten tu
rėjęs savo chirurginę kliniką 
“Baltika”. Atrodo, Argentijoje 
jis ir išmoko ispanų kalbą. Sa
vo nuolatinę skiltį “Vision” žur
nale pradėjo vasario 25 d. straips
niu “Quo vadis, Australia?” Ko
vo 11 d. pasirodė antras jo straips
nis “Bado problema”. Tikimasi, 
kad savo straipsniuose jis ga
lės paliesti ir dabartines Lie
tuvos problemas sovietinėje 
okupacijoje.

Britanija
Londono lietuvių namuose 

balandžio 13-14 d.d. įvyko me
tinis DBLS atstovų suvažiavi
mas ir Lietuvių namų bendrovės 
akcininkų susirinkimas. Suva
žiavimo atidaryme trumpą žodį 
tarė Lietuvos atstovas V. Balto
kas. DBLS centro valdybos pir
mininko ir iždininko praneši
mai iš anksto buvo paskelbti 
“Europos lietuvyje” — jų nerei
kėjo kartoti suvažiavime. Ilges
nį pranešimą padarė tik tary
bos pirm. K. Bivainis. Buvo iš
klausyti tik skyrių ir organiza
cijų atstovų pranešimai. Pirm. 
J. Alkis priminė, kad šią vasa
rą Britanijoje su koncertais 
lankysis Toronto “Aro” choras, 
o Lietuvių diena įvyks Bradfor- 
de rugsėjo 14. DBLS suvažiavi
me dalyvavo 17-kos skyrių 24 
atstovai ir 9 organizacijų atsto
vai. Tie abiejų grupių atstovai 
su įgaliojimais turėjo 699 bal
sus. Centro valdybon buvo iš
rinkti: J. Alkis (693 balsai), V. 
Dargis (619), Z. Juras (533); tary
bom J. Levinskas (484) ir N. Vai- 
noriūtė (400). Diskusijose buvo 
aptarti jaunimo reikalai, “Bal- 
tiečių taikos ir laisvės žygis”, 
tautinių šokių grupės pasiunti
mas Stockholman. Lietuvių na
mų bendrovės susirinkime susi
pažinta su atliktais remontais, 
spaustuvės pagerinimu. Jau yra 
nupirktos 6.300 svarų vertės rai
džių rinkimo mašinos, bet plokš
čių gaminimui ir litografinei 
mašinai reikės 14.000 svarų, 
kurių bendrovė neturi. Šią su
mą tikimasi sutelkti paskolomis 
iš privačių asmenų ir organiza
cijų. Lietuvių namų akcinės 
bendrovės valdybon išrinkti: 
V. Dargis — 6.573 balsais, J. Al
kis — 6.276, Z. Juras — 5.600. 
Kandidatu liko A. Lapinskas, ga
vęs 2.828 balsus.

Mančesterio lietuvių klubas 
antrą Velykų dieną surengė 
gražiausių margučių ir kepurai
čių varžybas, kurios yra laiko
mos tradicinėmis. Apie jas šie
met nebuvo pranešta spaudoje. 
Dėl to buvo susilaukta mažiau 
varžovų. Kepuraičių varžybose 
dalyvavo tik viena E. Žebelie- 
nė. Jai premiją įteikė klubo 
pirm. A. Podvoiskis. Margučių 
varžybose premijas laimėjo: I 
ir III — S. Verbickas, II — I. Ger- 
džiūnienė. Nė vienas jų nebuvo 
atėjęs į velykinį pobūvį.

Lenkija
Pristavonių mokykla pernai 

atšventė 40 metų darbo sukak
tį. Darbas buvo pradėtas lenkų 
tautybės mokytojo Antano Bal- 
cevičiaus, gerai kalbančio lie
tuviškai. Jis jau 1944 m. spalio 
9 d. gavo Suvalkų švietimo ins
pektoriaus M. Gniazdovskio lei
dimą steigti mokyklą Pristavony- 
se pas ūkininką S. Balytą išnuo
motoje patalpoje. Pristavonių 
kaimas turi apie 110 gyvento
jų, kurie yra visi lietuviai, iš
skyrus vieną lenkų šeimą. Pir- 
mon klasėn įsijungė 30 vaikų, 
antron — 21. Mokslas vyko len
kų kalba. Klasių ir mokinių skai
čius sparčiai augo. 1951 m. mo
kykloje buvo įvestos lietuvių 
kalbos pamokos, o 1958-59 moks
lo metais — dėstomoji lietuvių 
kalba. Mokyklą su vietiniu kai
mo jaunimu jungė glaudūs ry
šiai, ypač, kai joje mokytoju 
dirbo J. Jankeliūnas. Jo vado
vaujamas jaunimas tada paruo
šė nemažai vaidinimų — J. Gru
šo “Herkų Mantą”, A. Vienuolio 
“Paskenduolę”, V. Mykolaičio- . 
Putino “Valdovą”, V. Krėvės 
“Skirgailą”. Įvairiais keliais 
žengė Pristavonių mokyklos ab
solventai. Nemažai jų mokėsi 
Punsko gimnazijoje. Daug kas 
įsigijo žemdirbio specialybę 
ir dabar ūkininkauja pas tėvus. 
Kai kurie, net ir baigę aukštąjį 
mokslą, grįžo į gimtąjį savo kraš
tą. Pvz. mokytojai — Gediminas 
Dzemionas, Antanas Šliaužys, 
Jurgis Paransevičius.



Dabarties rūpesčiai ir ateities viltys
Vyskupas Paulius Baltakis pas Australijos lietuvius

Tėviškės žiburiai 1985. V, 14 — Nr, 20 (1839) • psi. 5

Musų veikėjai ir veikla
1984 m. pabaiga ir 1985 m. 

pradžia buvo gana reikšmin
gos Australijos lietuvių gyve
nime. Metų gale įvykusios Lie
tuvių dienos sutraukė įspūdin
gus skaičius lietuvių ne tik iš 
šio kontinento tolimų vietovių, 
bet ir retų bei iškilių svečių 
iš užjūrių, jų tarpe Bendruo
menės, VLIKo ir kitų stambių 
junginių vadovaujančių asme
nų.

Kovo mėnesio pradžioje į 
Australiją atvyko vysk. P. Bal
takis, kuris aplankė visas di
desnes lietuvių kolonijas. 
Aukštasis svečias ne tik susi
pažino su Australijos lietu
vių religiniu gyvenimu, bet ir 
domėjosi mūsų tautine veikla, 
įvairių organizacijų įnašu į 
mūsų tautinį bei religinį gy
venimą. Kadangi artėjo Vely
kų šventės, ganytojas šį laiko
tarpį išnaudojo vesdamas jo 
aplankytose vietovėse rekolek
cijas. «

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje praleidęs po kelias die
nas, svečias turėjo gerą progą 
susipažinti ne tik sū religinio 
ir bendruomeninio gyvenimo 
vadovais, bet ir su žymiu skai
čiumi eilinių tautiečių, norė
jusių su juo pasikalbėti. O to
kių pasikalbėjimų buvo tikrai 
gausu. Visus žavėjo neformali 
svečio laikysena ir šiltas drau
giškumas. Malonu buvo patirti, 
kad ganytojas domėjosi visom 
mūsų problemom, kantriai iš
klausė įvairius nuomonių iš
siskyrimus, bandė rasti pri
imtiniausius sprendimus.

Parapijų nėra
Beveik visose Australijos 

lietuvių kolonijose religinis 
gyvenimas yra seniai nusisto
vėjęs, nekeliantis niekam di
desnių rūpesčių. Religiniai 
lietuvių telkiniai čia atsira
do kartu su masine trejus me
tus trukusia lietuvių imigra
cija. Visi atvykome kaip fizi
niai darbininkai, pasirašę dve
jiem metam sutartį dirbti bet 
kokį darbą, kurį valdžios įstai
gos mums paskirs.

Šių 
eilėse 
nigai, 
niams 
teikti 
savo tautiečiams. Buvo gautos 
patalpos parapijinėse šven
tovėse, kur iki šiol vyksta lie
tuvių pamaldos ir atliekami 
kiti religiniai patarnavimai.

Australija tebelaikoma mi
sijų kraštu. Etninėm grupėm 
nėra leidžiama steigti savas 
parapijas. Savų parapijų ne
turi ir lietuviai. Nors mes pa
tys savo religinius susibūri
mus vadiname parapijomis, 
bet vyskupijose jos vadinamos 
lietuvių misijomis.

Adelaidės lietuviai
Visame tame Australijos 

lietuvių religiniame archipe
lage išsiskiria savo fizine, o 
gal ir teisine, padėtimi Ade
laidės lietuvių misija (para
pija). 1959 m. buvusio lietuvių 
kapeliono (dabar prelato) kun. 
P. Jatulio suorganizuota “Ca
ritas” draugija įsigijo seną 
kolegijos pastatą, kurį su tal
kininkų pagalba atremontavo 
ir įrengė 
čią. Visa 
rūpinosi 
nas kun.
užsibaigus, buvo gautas iš ar
kivyskupo Beovich pažadas, 
kad jis parūpins ir ateity šiai 
koplyčiai lietuvį kunigą. Kun. 
J. Kungiui netikėtai mirus, 
adelaidiškiai liko be kapelio
no. Arkiv. Beovich, nuvykęs į 
Romą, susitiko su lietuviais 
marijonais, pasiūlė jiems at
vykti į Adelaidę bei čia aptar
nauti lietuvius ir įsteigti ma
rijonų centrą, jei norės. Ne
trukus į Adelaidę atvyko iš 
Londono du marijonai — kun. 
A. Kazlauskas ir kun. P. Dauk
nys. Koplyčiai skirtas pasta
tas (pavadintas Katalikų cent
ru) buvo praplėstas, pristatant 
kambarių būsimam noviciatui. 
Tačiau kandidatų į marijonus 
neatsirado. Gražiai sutvarkęs 
Katalikų centrą, išlyginęs ne
sklandumus tarp parapijos ir 
Bendruomenės, kun. A. Kaz
lauskas mirė 1976 m.

Kun. A. Kazlausko sveikatai 
pašlijus, jau 1969 m. jo pava
duoti ir parapijai vadovauti 
iš Čikagos atvyko kun. A. Spur
gis, MIC. Naujasis klebonas ra
do lietuvių parapiją gražiai 
susitvarkiusią. Visas rūpestis 
buvo išlaikyti lietuvių visuo
menėje gerus santykius, kurie 
daugelį metų buvo gana jaut

darbininkų (labourers) 
atvyko ir keli jauni ku- 
kurie prisistatė vieti- 
vyskupams ir pasisiūlė 
religinf patarnavimą

gana erdvią koply- 
šio pastato statyba 
tuometinis kapelio- 
J. Kungys. Statybai

rūs, tarp parapijos ir Bend
ruomenės vis atsirasdavo trin
ties. Kun. A. Spurgis šiuos san
tykius išlaikė korektiškus ir 
net buvo išrinktas Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
garbės nariu.

Nesutarimai
1983 m. iš Vokietijos atvy

ko į Adelaidę buv. vyskupo A. 
Deksnio sekretorius kun. dr. 
A. Savickas. Jaunas, idealis
tiškai nusiteikęs kunigas greit 
suartėjo su adelaidiškiais, 
įsijungdamas ne tik į religi
nį, bet ir kultūrinį gyvenimą. 
Užaugęs Australijoje, bet ge
rai moka lietuvių kalbą. Jis 
skaitė paskaitas, kaip pianis
tas akompanavo mūsų daini
ninkams ir chorui; visur su
spėjo, su visais bendravo, kiek
vienam rasdamas draugišką 
žodį. Užmezgė ryšius ir su jau
nimu, kurio šventovėje pamal
dų metu mažai tesimatė.

Dauguma adelaidiškių tikė
josi, kad šis jaunas ir energin
gas kunigas pakeis jau į pen
siją pasikėlus} kun. A. Spur- 
gį. Tačiau, kai 1984 m. pradžio
je buvo paskelbta, kad į Ade
laidės lietuvių parapiją kle
bonu paskirtas iš Argentinos 
kun. J. Petraitis, MIC, apie 
300 Adelaidės lietuvių parašė 
peticiją, prašydami šį pasky
rimą atšaukti ir į kun. A. Spur- 
gio vietą paskirti kun. dr. A. 
Savicką. Į šią peticiją nebu
vo atkreiptas dėmesys, ir pa
rapiją perėmė kun. J. Petrai
tis. Kun. dr. A. Savickas vie
tos arkivyskupo buvo paskir
tas moralinės teologijos dės
tytoju kunigų seminarijoje. 
Laisvalaikiu jis ir toliau bend
ravo su Ądelaidės lietuviais. 
1984 metų gale įvykusiame 
Australijos lietuvių kunigų 
suvažiavime kun. J. Petraitis, 
MIC, pageidavo iškeldinti kun. 
dr. A. Savicką iš Adelaidės 
(“Tėviškės aidai” 1985 m. 1 nr.) 
Buvo nutarta šį klausimą pa
likti spręsti vysk. P. Baltakiui.

Vėl buvo surinkta per 200 
parašų po prašymu vysk. P. 
Baltakiui, kad kun. dr. A. Sa
vickas būtų paskirtas dirbti 
pastoracinį darbą Adelaidės 
lietuvių parapijoje. Tačiau 
paaiškėjo, kad ši parapija yra 
pavesta administruoti marijo
nams, todėl kunigų paskyri
mus gali daryti tik marijonų 
generolas. Šios padėties aki
vaizdoje vysk. A. Baltakis pa
skyrė kun. dr. A. Savicką dve
jiem metam į Pertho lietuvių 
koloniją. Padėties netikrumas 
ir esama įtampa, kaip vysku
pas savo laiške Bendruomenės 
pirmininkui rašė, atsiliepė į 
kun. dr. A. Savicko sveikatą.

Parapiją išlaiko nedidelis 
lietuvių skaičius. 1983 m. šven
tovės išlaikymui aukojusių są
raše buvo 275 pavardės. Po pe
ticija marijonų generolui pasi
rašė 290 asmenų. Šie skaičiai 
parodo, kiek šioje parapijoje 
asmenų nėra patenkinti esama 
padėtimi. Daromos išvados, 
kad vietos lietuviai savo pra
kaitu įsigiję Katalikų centrą 
ir šventovę, yra praradę teisę 
prašyti sau pageidaujamo ku
nigo. Dalis parapijiečių, ne
pritardami esamai padėčiai 
prisijungė prie vietinių aus
tralų parapijų. Neišvengiamai 
parapija susidurs su išlaiky
mo sunkumais.

Šiuo metu Australijoje turi
me du jaunus lietuvius kuni
gus, čia išaugusius ir pasiry
žusius šiame krašte dirbti sie
lovados darbą. Vienas jų —jau 
minėtas kun. dr. A. Savickas, 
kitas — kun. J. Vildžius, dir
bantis tolimoje provincijoje, 
australų parapijoje, klebonu 
Penoloje, P.A. Dauguma mūsų 
kapelionų jau brandaus am
žiaus. Kas juos pakeis? Šiuos 
jaunus kunigus paleidę iš savo 
akiračio, gal prarasim visiem 
laikam. Ambicijos čia niekam 
jokios naudos neatneš.

Vyskupo pastangos
Su čia aprašyta tikinčiųjų 

padėtimi nuodugniai susipaži
no mus aplankęs naujasis ga
nytojas, rūpestingai išklau
sęs abi puses. Bet nuomonių 
susikirtimo atveju ne taip jau 
lengva padaryti sprendimą, ku
ris patenkintų visus. Tikėki
mės, kad esama padėtis amži
nai nesitęs. Beveik porą mė
nesių pas mus pabuvojęs vys
kupas P. Baltakis tikriausiai 
nuodugniai susipažino su mū
sų rūpesčiais ir problemom. 
Ateis eilė ir šiam klausimui 
spręsti.

Vyskupas P. Baltakis, aplan
kęs visas lietuvių kolonijas, 
balandžio 8 d. iš Sydnėjaus 
išskrido į Ameriką. Aukštasis 
svečias visur buvo gražiai su
tiktas ir išlydėtas. Pažinęs ade
laidiškių nesutarimus, ganyto
jas, prieš išvykdamas iš Aus
tralijos, atsiuntė ALB Adelai-'' 
dės apylinkės pirmininkui J. 
Stačiūnui porą laiškų. Viena
me jų rašo:

“Šios septynios savaitės, praleis
tos Jūsų, mieli N. Zelandijos ir 
Australijos lietuviai, tarpe sutei
kė progą ne tik asmeniškai susi
pažinti su Jūsų gyvenimu, bet ir 
praplėtė mano akiračius bei pra
turtino mano pastoracinę patirtį.

Jūsų puikus susiorganizavimas, 
sugebėjimas prieiti prie aukštų
jų Australijos valdžios ir bažny
tinės vadovybės atstovų bei aus
tralų sudominimas Lietuvos reika
lais man padarė be galo didelį 
įspūdį, o Jūsų lietuviškas nuošir
dumas, parodyta pagarba ir palan
kumas padėjo užmiršti kituose 
kraštuose nebaigtus darbus ir 
pasijusti vienu iš Jūsų.

Nuoširdus ačiū broliams ku
nigams, AL Bendruomenei ir vi
soms organizacijoms už viešus ir 
privačius priėmimus, sveikini
mus bei dovanas, o visiems tikin
tiesiems už tokį gausų dalyvavi
mą gavėnios rekolekcijose.

Tikėdamasis vėl surasti pro
gą Jūs aplankyti, lieku su malda, 
dėkingumu ir gilia pagarba.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje — 
Paulius A. Baltakis, OFM, 

vyskupas lietuviams 
katalikams išeivijoje 

Kitame laiške Australijos 
lietuvių sielovados reikalu 
vyskupas rašo:

“Aplankęs visas Australijos 
lietuvių bendruomenes ir asme
niškai susipažinęs su lietuvių 
sielovada, džiaugiuos, kad beveik 
visi tikintieji yra aptarnaujami 
lietuvių kunigų: Sydney, Canber
ra, Newcastle ir Wollongong — 
prel. P. Butkaus ir kun. P. Martū- 
zo; Melbourne, Geelong, Hobart — 
kun. P. Vaserio ir kun. P. Dauk
nio; Adelaide —i Tėvų marijonų 
(kun. J. Petraičio ir kun. A. Spur- 
gio); Brisbane — kun. dr. P. Ba- 
činsko. Pertho lietuviai katali
kai ilgus metus buvo aptarnau
jami lietuviškai pramokusio kroa
to kunigo T. Tomich, jam gi susir
gus nepagydoma vėžio liga, liko be 
dvasios vadovo. Kun. dr. A. Savic
kui sutikus (jis šiuo metu dirba 
australų parapijoje) ir Adelaidės 
bei Pertho arkivyskupijoms prita
rus, kun. dr. A. Savickas yra išima
mas iš australų pastoracijos ir 
jam pavedama Pertho lietuvių ka
talikų sielovada. Paskyrimas ga
lioja dviem metam. Kun. dr. A. Sa
vickas yra oficialiai užregistruo
jamas Australijos federalinės 
imigracijos sekretoriate, kaip 
lietuvių katalikų kapelionas.

Nuoširdi padėka visiems lietu
viams kunigams už jų apaštališką 
uolumą ir linkiu glaudžiai bend
radarbiauti su Lietuvių Bendruo
mene ir visom lietuviškom organi
zacijom, ir toliau su tokiu pat pa
sišventimu rūpintis lietuvių sie
lovada.

Balandžio 18 d. Sov. Sąjun
gos ambasadorius buvo pa
kviestas į Švedijos užsienio 
reikalų ministeriją, pasiaiš
kinti, kodėl sovietinė inspek
cija kontroliuoja švedų žvejų 
laivus tarptautiniuose Balti
jos jūros vandenyse.

Iš tikrųjų Švedija ir Sov. Są
junga jau nuo seno nesutaria, 
kur eina siena prie Gotlando 
salos. Švedų žiniomis, šiuo
se tarptautiniuose vandeny
se sovietinis laivas sulaikė 
ir patikrino apie dvidešimt 
žvejų laivų, tarp jų devynis 
švedų, šešis danų, du V. Vokie
tijos. Civiliškai apsirengę so
vietiniai kontrolieriai sura
šė kapitonų pareiškimus, lie
pė juos pasirašyti ir įsakė pa
likti vandenis, kuriuose esą 
gali žvejoti tiktai sovietiniai 
žvejai.

Švedijos užsienio reikalų mi
nisterija pareikalavo, kad Sov. 
Sąjunga paaiškintų, ką šie in
cidentai reiškia. Be to, Švedi
jos pakrančių apsauga tuojau 
pasiuntė du savo patrulinius 
laivus bei lėktuvus jieškoti 
sovietinės inspekcijos laivo. 
Švedai norėtų nustatyti, ar so
vietinis kapitonas pasielgė 
savo nuožiūra, ar vykdydamas 
nurodymus iš aukščiau. Šve
dijos vyriausybė į šį inciden
tą labai rimtai žiūri. Jau 16 
metų Stockholmas ir Maskva 
nepajėgia susitarti dėl tarp
tautinių vandenų ribos šioje 
Baltijos jūros Srityje. Dery
bos nutrūko po to, kai 1981 ir 
1982 m. prie Karlskrunos ir 
Muskės sovietiniai povandeni
niai laivai, o pernai vasarą 
virš Gotlando sovietinis karo

Paulius A. Baltakis, 
vyskupas lietuviams 

katalikams išeivijoje 
Vyskupo viešnagė šiame 

tolimame lietuvių gyvenama
me užkampyje atnešė giedros 
ir vilties mūsų užmirštom ko
lonijom. Esame dėkingi už nuo
širdžius bei draugiškus susiti
kimus bei mielus pokalbius.

B. Str.

Dail. PRANO DOMŠAIČIO paveikslų parodoje Klivlande. Iš kairės: dr. J. 
Jakštas, R. Kiršteinaitė, D. Staniškis, dr. R. Kiršteinas. Parodą surengė 
LB Klivlando apylinkės valdyba Nuotr. V. Bacevičiaus

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Sonkirfis prie Gotlando
lėktuvas pažeidė Švedijos van
denų ir oro erdvę.

Abi šalys ginčijasi dėl prin
cipo. Švedijos nuomone, siena 
eina per vidurį tarp Gotlando 
ir Baltijos pakrančių. Sov. 
Sąjunga norėtų ribą pravesti 
per vidurį tarp Švedijos ir Bal
tijos pakrančių. Kol nėra su
tarties, Sov. Sąjunga ginčija
mus vandenis laiko tarptauti
niais. Šią vadinamą “baltąją” 
zoną Maskva norėtų paversti 
“pilkąja” zona, į kurią reiškia 
pretenzijas abi šalys, bet ku
rioje kitų šalių žvejų laivai 
negalėtų žvejoti.

Švedija nesutinka šiuos tarp
tautinius vandenis paversti 
Švedijos ir Sov. Sąjungos įta
kos zona, nes tada Šov. Sąjun
ga priartėtų labai arti Švedi
jos teritorinių vandenų — dvy
lika mylių nuo Gotlando. To
dėl Švedija su dideliu susirū
pinimu žiūri į šiuos naujau
sius incidentus Baltijos jūroje.

Verta priminti, kad balan
džio 11 d. “Tiesa” išspausdino 
Kazio Bagdonavičiaus pamfle
tą “Vaiduoklių laivas”. Auto
rius, mėgindamas pajuokti šie
met vasarą Baltijos jūroje or
ganizuojamą baltiečių taikos 
ir laisvės ryžto žygį, pamfletą 
baigė nedviprasmiškais grasi
nimo žodžiais: “Tik neiškris- 
kit per bortą, ponai! Nes sovie
tai ištrauks!.. . Nepriterški- 
te mums Baltijos, ponai! Tarp
tautinė vandens švaros inspek
cija už tai labai smarkiai bau
džia ...” Incidentas prie Got
lando šiam “Tiesos” bendra
darbio grasinimui suteikia 
realaus svorio. Lmb.

Australijos lietuviai Adelaidės orauostyje pasitinka iš JAV-bių atskridusj vyskupą PAULIŲ BALTAKĮ, OFM

Reikalingi globėjai-įtėviai: 
ilgos valandos, sunkus darbas,

didelis atlyginimas
Būti įtėviais yra sunkus darbas. Ir tai pilnalaikis. Dvidešimt keturios valandos 

per dieną. Dažnai apviliantis, visuomet reikalaujantis kantrybės, 
energijos ir meilės.

Ir vis dėlto, nepaisant jo reiklumo ar gal dėl jo, tūkstančiai žmonių 
ima globotinus vaikus į savo namus kiekvienais metais. Vieni jų yra 

vaikai, kiti paaugliai. Kai kurie turi fizinių ir emocinių reikmių, bet visi turi 
vieną bendrą dalyką: jausmą pastovios pastogės, kuri pagelbėtų jiems 

sunkiame gyvenimo laikotarpyje ir paruoštų juos įsijungti į savo šeimas.
Dalinimasis su vaiku arba jaunu žmogumi gyvenimo duota dovana 

teikia nepaprastą džiaugsmą.
Kaip socialinių darbuotojų bei kitų profesionalų grupės dalis jūs pagerė

site globojamiem vaikam ir jų tėvam, kai jiems tos pagalbos labiausiai reikia. 
Tuo pačiu jūs pagelbėsite ir sau bręsti bei augti kaip asmuo.

Jei norite sužinoti daugiau apie įtėvystę, kreipkitės į vietinę Vaikų 
pagalbos draugiją arba Šeimos bei 
(Family and Children’s Services).

Tai nėra lengva užduotis.
Ji daug reikalauja iš asmens, 
bet kartu ir daug duoda.

vaikų paslaugas

Ministry of Community 
and Social Services 

©Ontario

Č. SENKEVIČIUS

Nesunku šiandien matyti, 
kad visuomeninis darbas toly
džio virsta vis mažėjančiu taš
keliu, pro kurį praeiname tar
si ten nieko nebūtų, vis aistrin- 
giau įsiliejant į gyvenamojo 
krašto surikiuotus, poreikius 
arba ir į savus pasidraugavimo 
ratelius. Tačiau tame taškely
je vis dėlto dar slypi ta pati 
jėga, kuri per 40 metų įsteigė 
naujas parapijas, mokyklas, 
organizacijas, kredito koope
ratyvus, pristatė namų ir sto
vyklaviečių. Kaip šiandien at
rodytų lietuviškoji išeivija 
be viso to?

Visuomeninio darbo vadovų 
pastangomis sukurti židiniai 
ir dalykai yra visiems lietu
viams — ir tiems, kurie akty
viau visur reiškiasi, ir tiems 
“gudriesiems”, kuriems savieji 
reikalingi tik tada, kai reikia 
bankeliuose pasiskolinti pi
nigų. Taigi praktiškai vieni 
duoda ir gauna, kiti — tik gau
na. Pastarieji dažnai pilni 
įvairios kritikos, mėginančios 
pateisinti savo nedalyvavimą, 
parodyti savo “pranašumą” — 
tai žemo lygio koncertas ar 
vaidinimas, tai aukos kažkur 
dingstančios, tai pirmininkas 
nepatinka...

Kaip ten bebūtų, turbūt abi 
grupės sutaria, kad visuomeni
nio darbo šakotumas reikalau
ja ir daug vadovų. Iš tikrųjų 
nuo jų ir priklauso pati veik
la. Pavyzdžiai 
tame judėjime 
tai daugiausia 
asmenų, jeigu 
ruošimu, gabumais, būdu ir ki
tom savybėm atitinka pasirink
tos šakos reikalavimams. Pvz. 
geras aukų rinkėjas nebūtinai 
bus geras iždininkas arba 
mokslo laipsniais apsikaišęs 
tautietis nebūtinai turi būti 
pirmininku.

Žmonių parinkimas ir pasi
rinkimas visada bus labai svar
būs dalykai bet kokiam visuo
meniniam uždaviniui atlikti. 
Tačiau mūsuose yra viena bū
dinga kliūtis — tai kai kurių 
pirmaujančių, net ir tam dar
bui tinkamų, vadovų solistinės 
veiklos pamėgimas. Toks pir
mininkas viską vienas nori su
galvoti, vykdyti, o valdyba to
kiam tereikalinga pritarimui 

rodo, kad jei 
kas padaroma, 
pasišventusių 

jie savo pasi-

gauti arba kokiems techniš
kiems darbams atlikti. Viskas 
griūna, jei kas nors tokiam va
dovui pareiškia priešingą nuo
monę. Tada arba jis pasitrau
kia, arba stengiasi išstumti 
savo oponentą, motyvuodamas 
tuo, kad nesą įmanoma dirbti.

Iš kitos pusės kai kurie pir
mininkai yra verčiami būti 
solistais dėl per menko valdy
bos narių domėjimosi ar akty
vumo. Tokie, išrinkę pirminin
ką, jaučiasi tartum kuo nors 
nusikratę, išsisukę iš pareigų, 
o jas pasiėmęs turi tą vežimą 
vienas tempti.

Kai kuriais atvejais valdy
bos nariai pradeda jaustis, 
lyg jų pareiga būtų kontroliuo
ti ir kritikuoti pirmininko 
darbus. Rodos, ir laukiama 
progos, kad galėtų išreikšti 
dėl ko nors nepasitenkinimą, 
šokti į akis ir dėstyti visokią 
“teisybę”.

Pirmininko bei jo bendra
darbių pareigų padėtis ir mo
ralinė atsakomybė yra vieno
da. Dirbant bendrą darbą, ne
derėtų remtis vien tik forma- 
įine puse (pirmininkas atsa
kingas už veiklą); būtina su
prasti, kad kiekvienas valdy
bos narys savo įnašu deda tvir
tesnius pagrindus veikloje.

Nors kaskart vis sunkiau 
darosi surasti kandidatuojan
čių žmonių, bet prielaida, kad 
“geriau šioks toks, negu nie
kas” yra pavojingas reiškinys, 
pagal kurį tvarkantis dažnai 
telieka sąrašai ir vardai, o 
paties darbo kaip ir nematyti, 
neskaitant pačių būtiniausių 
renginių, kurie šiaip taip pra- 
stumiami be išradingumo, di
desnio rūpesčio ar pilnesnės 
atsakomybės.

Vieni, vedami idealizmo, kiti 
gal kokios garbės ar ko kito 
siekdami, visuomeninio darbo 
vadovai vis dėlto VISI yra ver
ti didesnio dėmesio ir atitin
kamo įvertinimo. O ima jau 
plisti juokai, juokeliai, gan
dai, gandeliai, pašaipėlės — 
tos pigios strėlės, nukreiptos 
į visuomeninį darbą dirban
čius, leidžiamos daugiausia iš 
tų uždarų “pilaičių”, kurias 
ne vienam padėjo pastatyti lie
tuviškasis solidarumas ir savi- 
šalpa. Negi čia sunku būtų su
prasti — kas laukia išeivių vie
nybės subyrėjimo, bet kokios 
veiklos sustabdymo ir numoji- 
mo ranka į viską — žinokitės? 
Negi po 40 metų esame jau 
taip toli kažkur paklydę?

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.

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).
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Paskutinis laiškas motinai
Matysime 200 šokėjų scenoje
Pokalbis su torontiškio “Gintaro” vadove Rita Karasiejiene, 

besiruošiančia trisdešimtmečio iškilmei bei koncertui
KAZYS MILERIS

Karui pasibaigus, kai ma
no pirmasis laiškas iš Vokieti
jos pasiekė namus, mama jau 
turėjo tikrą įrodymą, kad aš 
ne miškuose, bet Oldenburgo 
pabėgėlių stovykloje. Tada 
tarybiniai pareigūnai nusto
jo ją lankę ir klausinėję. Iš 
Vokietijos parašiau ir dau
giau laiškų į namus. Atvykęs 
Kanadon, jau galėjau siųsti 
ne vien tik laiškus, bet ir 
siuntinius, kurie dar anais 
laikais jiems buvo labai pra
vartus.

Mama labai domėjosi mano 
imigranto gyvenimu. Ji vis pra
šė daugiau parašyti. Taip ma
no laiškai pradėjo darytis vis 
ilgesni ir ilgesni. Juose aš ap
rašiau visa, ką čia naujo ma
tau ir ką pergyvenu. Bet pasku
tinis jai rašomas laiškas pa
liko nebeišsiųstas. Atėjusi iš 
Lietuvos telegrama man pra
nešė apie staigią motinos mir
tį. Tą neišsiųstą, dabar jau 
pageltusį laišką ir šiandien 
dar tebelaikau savo albume 
tarp nuotraukų. Dar tebeturiu 
tą senos datos, jau išblyšku
sio rašalo ir vos beišskaito
mą laišką asmeniui, kurio gy
venamoji vieta dabar jau yra 
paženklinta ne gatvės nume
riu, bet juodu medžio kryžium 
Darbėnų kapinaitėse.

Kai ateina antrasis gegužės 
sekmadienis, aš susijieškau 
tą laišką ir jį vis skaitau. Kai 
kurias to laiško vietas skai
tau sau garsiai, lyg tikėdama
sis, kad motina kur nors ten 
manęs klausosi. Gal nesugirgž- 
dėdamos atsidarys kambario 
durys, ir ji įeis. Prieis ji prie 
manęs, padės man ant peties 
savo gerą ranką, ir mes abu 
skaitysime jai nebeišsiųstą 
laišką.

— Šiandien parašysiu tau, 
mama, apie miestą, kuriame da
bar aš gyvenu. O jis didelis 
ir pilnas žmonių. Eina minios 
šaligatviais, visi kažkur sku
bėdami ir vieni pro kitus grūs- 
damiesi,-kaip ir Kretingoj per 
šv. Antano atlaidus. Galvą 
užvertęs turi žiūrėti į išmū
rytus ir debesis remiančius 
namus. Dideli fabrikai su 
aukštais, rūkstančiais kami
nais čia dirba ištisai dieną 
ir naktį. Tu lengvai pasiklys
tum mūsų miesto išraizgytų 
gatvių sankryžose. Vasarą ant 
įkaitusio miesto grindinio ne
galėtum padėti savo basos ko
jos. Miesto parkų fontanuose 
čia gražiai trykšta iliuminuoti 
vandenys, bet pavasarį juose 
neišgirsi varlių kurkimo. 
Gandralizdy nekalena rau- 
donsnapiai gandrai, padangė
je pasikabinęs nečirena vie
versėlis. Jų čia nėra. Gatvė
je nepamatysi Bėreliu pakin
kyto nudardančio vežimo. Visi 
keliai yra užkimšti blizgan
čiais automobiliais. Nežinau 
kaip tu čia, grįždama iš lau
kų su naščiais ant pečių ir siū
buojančiais kibirais primelžto 
šilto pieno, galėtum pereiti 
per mūsų juoda smala išpiltą 
gatvę? Nelengva yra ir man 
prie to visko priprasti, mama!

— Gyvenu dabar antroj pa
gal teritorijos didumą pasau
lio valstybėj, kuri turi neiš
pasakytus žemės ir gamtos tur
tus. Mūsų kraštas pasigamina 
maisto ir kitų gėrybių pertek
lių. Valstybė nebeturi kur dė
ti kviečių, sviesto, kiaušinių 
ir mėsos. O žinau, kad jūs ten 
šiuo metu beveik badaujate. 
Žmonės sunkiai dirba ir čia, 
bet bedirbdami sukrauna sau 
turtus ir atsargas. Žmonės vi
sur yra tie patys — su savo ge
rom širdim ir su savo silpny
bėm. Čia visur pabrėžiamas 
agresyvumas, veržlumas ir bet 
kokia kaina užsikariavimas 
sau geresnės vietos ir gero
vės. Dvasinės vertybės dažnai 
būna iškeičiamos į daiktus. 
Gali kartais pastebėti, kaip 
žmonės lipa vieni per kitus, 
siekdami kitų sąskaita sau 
didesnio įsitvirtinimo ir už- 
sitikrinimo gyvenime. Tokie 
savo garbę lengvai keičia į 
pinigus, teisybę į melą ir užuo
jautą į ignoravimą. Netikėsi, 
kad geras gyvenimas gali žmo
gų ir sugadinti, mama!

— Vienas išdidžiųjų čia žmo
nių rūpesčių yra kaip malo
niau ir įdomiau praleisti savo 
laiką. Jie sveikindamiesi ir 
atsisveikindami vieni kitiems 
turėti “gerą laiką” tik ir lin
ki. Man rašei, kad Tu dar nesi 
mačiusi televizijos. Mes savo 
namuose ją seniai jau turime. 

Tai yra gudriai kalbanti, dai
nuojanti, šokanti ir sportus 
rodanti dėžė su didelėm sa
gom. Iš jos ekrano kartais į 
tave gąsdinančiai kas nors 
atkiša šautuvo vamzdį. Labai 
daug ten rodoma, kaip žmogus 
žmogų muša, smaugia ir visaip 
žudo. Kartais pradedi net bi
joti, kad ten jie susikibę ir be- 
sivartydami neišvirstų iš ek
rano tau šalia besėdinčiam 
ant kojų. Ir tie televizijoj žmo
nės kartais prakalba taip, kad 
aš nelabai drįsčiau tau tai lie
tuviškai išversti. Taip kiek
vieną dieną mūsų televizijoj 
aktoriai mušasi ir šaudosi, 
nes, sako, žmonės tai mėgsta, 
su malonumu žiūri ir tokių 
programų reikalauja. Ar ne
atrodo keistas žmonių noras, 
mama?

— Mokyklose mokytojai čia 
vaikus tik moko, bet neauklė- 
ja. Visiems yra labai sunku 
suderinti savo šeimos auklė
jimą su kitokia mūsų jaunuo
sius supančia aplinka. Mūsų 
prieauglis sunkiai prisiima 
lietuviškąsias tradicijas. Jie 
nenori išsiskirti iš kitų. Jau
nieji čia nėra išmokyti gerbti 
seną žmogų. Pas mus, įlipus į 
autobusą, nejieškok ten sau 
atsisėsti vietelės. Jas visas 
užsėdęs sau laiko mūsų jauni
mėlis. Nelabai daug čia pama
tytum to linksmo, dainuojan
čio ir gegužinėse šokančio jau
nimo. Daugelis jų savo gražų 
jaunystės laiką praleidžia 
jieškodami sau mums nesu
prantamo malonumo. Pasislė
pę jie traukia kažkokio keis
to kvapo dūmus ar uosto ap
svaiginančias dulkes. Tai jau 
tau bus sunku suprasti, mama!

— Ar įtikėsi, kad mes čia 
daugelis jau nebesusikalba- 
me lietuviškai su savo vaikais. 
Mūsų protėviai šimtmečiais 
išsaugojo savo tėvų kalbą, o 
mes ją prarandame jau su pir
mąja karta. Dauguma bėgome 
iš savo namų skubomis lau
kuose nuo plūgo atsikabinę 
arklius, Lietuvos audėjėlė 
sėdo į vežimą išlipus iš savo 
staklių, o dabar gi po tokio 
trumpo laiko tie patys Lietu
vos žaliojo kaimo sūnūs ir duk
ros spėjo pasidaryti savo gim
tajam kraštui kažkokiais sve
timšaliais. Alkanas ir nuvary
tas lietuvis tremtinys Sibiro 
taigose užgrūdino savo tauti
nę sąmonę, o mes čia, beval
gydami baltą pyragą, ją pra-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Klivlando “Grandinėlės" vaikai ir jauniai, dalyvavę pavasariniame ansamblio koncerte Nuotr. V. Bacevičiaus

INTERNATIONAL
J SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
KELIONĖ nr. 007 “OCTOBERFEST” rugsėjo 21 iki spalio 3 d.:
Liuksemburgas, Heidelbergas, Rotenburgas, Miunchenas, Inzellis, Fiusenas, Lucerna, Strasbourgas, 
Salzburgas, Insbruckas, Oberammergau. Priedai: laivu ekskursija Reino upe, Eagles Nešt, Chiemsee; 
kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai (lunch) “Hofbraeuhaus" ir daug kitų priedų.

Pilna kaina iš Čikagos ................ $1,289.00
KELIONĖ nr. 2 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

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

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

Nakvojant dviese kambaryje, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius (“Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991 
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė "Gintaras” 1957 m. televizijos stotyje. Pirmoje eilėje iš kairės: L. Kuolaitė, 
KLB Toronto apylinkės pirm. p. Bubelis, I. Rutkauskaitė; antroje eilėje: A. Besųsparytė, I. Kušneraitytė, I. Lin
gytė, vadovas V. Turūta, R. Merkelytė, A. Eižinaitė, D. Kondrotaitė; trečioje eilėje: J. Karasiejus, R. Nariukas, K. 
Kaėiulis, L. Baziliauskas, S. Kazlauskas, A. Baziliauskas, M. Slapšys. Šiemet "Gintarui” sueina 30 metų

Naujos ir patrauklios meninės kibirkštys
“Grandinėlės” ir parapijos choro koncertas Klivlande

BALYS GAIDŽIŪNAS

Visus metus girdėjom kal
bant, kad “Grandinėlė” ir Die
vo Motinos parapijos choras 
sutelktinėm jėgom rengiasi 
naujai metinei staigmenai. 
Tos staigmenos laukėm, nes 
žinojom, kad Liudas Sagys — 
“Grandinėlės” vadovas ir jau
na muzikė Rita Kliorienė — 
Dievo Motinos parapijos cho
ro dirigentė pasirodymuose 
visada atkasa ką nors naujo 
ir patrauklaus.

Į jų sutelktinį koncertą ba
landžio 21 d. susirinko per 
600 žiūrovų. Jie dar kartą pa
tvirtino, kad seną posakį sa
voj aplinkumoj pranašu nebū
si jau reikia keisti nauju po
sakiu — savo aplinkumoj, jei 
ką gero ir naujo darysi, pra
našu tikrai gali būti ir sulauk
ti pilno įvertinimo.

Tame jungtiniam koncerte 
aiškiai vyravo “Grandinėlė”, 
atlikusi 16 tautinių šokių: Re- 
tasai, Šitam dideliam būry, 
Viliotinis, Rusnietis, Linai, 
Jaunimo žaidimas, Juostos, 
Kalvelis, Čigonėlis, Pakelt- 
kojis, Kuskinėlis, Voveraitė, 
Gyvataras, Dzūkiškas kadrilis, 
Pintuvių polka ir Kupolinis.

Parapijos choras dainom 

buvo įsijungęs tik į keturius 
šokius, bet įsijungęs labai vy
kusiai ir patraukliai — mote
rys sustojo vienoje scenos pu
sėje, vyrai kitoje, o viduryje 
“Grandinėlės” orkestras. Ir 
reikia pripažinti, kad tie ke
turi šokiai su dainos talka, bu
vo pakilioji viso koncerto vir
šūnė.

Kas tie keturi šokiai? Štai 
jie: Retasai, Linai, Dzūkiškas 
kadrilis ir Kupolinis. Kai juos 
paminiu, tenebūnie suprasta, 
kad kiti šokiai kuria nors pras
me buvo silpniau atlikti. Ne. 
Šokiai po šokių ėjo dideliu pre
ciziškumu su šokėjų (mergai
čių ir vyrų) šypsena, jaunu pa
trauklumu, energija, naujais 
išraitymais ir prakaito lašais 
ant veidų, nes diena pasitaikė 
vasariškai šilta.

Savo choreografinę duoklę 
naujom šokių formom, daug 
naujo ir anksčiau nematyto 
davė Liudas Sagys, o muzikai 
— Rita Kliorienė. Kai tarpu
savyje lygini visas matytas 
tautinių šokių grupes, Liudą 
Sagį reikia laikyti, geriausiai 
nusimanančiu ir išradingiau
siu mūsų tautinių šokių ne tik 
žinovu, bet ir jų parodymu žiū
rovams. Dar gerai atsimenu, 
kad a.a. prof. Vladas Jokubė-

Simple elegance... by Finnish design 

nas apie “Grandinėlę” yra taip 
rašęs: “Visa, ką matėme sce
noje, buvo sava, miela, lietu
viška. Nebuvo tai, supranta
ma, grynas akademinis folk
loras. Čia buvo toli nueita sce
niško išsiplėtojimo keliu. Bet 
eita natūraliai, organiškai, 
plačiai vartojant liaudies te
matiką bei motyvus”.

Šias eilutes rašantis “Gran
dinėlę” seka nuo jos įsteigimo 
— 1953 m. ir džiaugiasi, kad ji 
į sceną niekad neateina vien 
anksčiau pasiekto lygio karto
ti. Ateina su naujumo kibirkš
tim, preciziškumu, užtat jos 
koncertuose niekad nebūna 
tuščių vietų salėse. Atrodo, 
kad tuo keliu eiti jau išmoku
si ir muzikė Rita Kliorienė, 
kuri yra ne vien Dievo Moti
nos parapijos choro, bet ir 8 
asmenų “Grandinėlės” orkest
ro vadovė. Todėl jų abiejų su
telktinė meninė jėga ir davė 
labai patrauklų, ilgai atsimin- 
tiną koncertą.

“Grandinėlės” tautinių šo
kių šokėjai šiame koncerte 
buvo suskirstyti į tris grupes: 
vaikų, jaunimo ir vyresniųjų, 
jau vadinamų koncertine gru
pe. Kai kuriuose koncerto pa
sirodymuose jie visi buvo drau
ge. Vyresniųjų grupėje dabar 
šoka 40, o vaikų ir jaunimo — 
37. Taigi prieauglis gražus, į 
geras vėžes įstatytas ir žada 
tautinių šokių tęstinumą.

Baigiantis koncertui, visi 
dalyviai, dėkodami už metinį 
darbą — repeticijas, už naujų 
meninių kibirkščių įžiebimą, 
ilgai plojo. Plojo vadovams 
ir šokėjams, plodami linkėjo, 
kad tokią programą labai ver
tėtų parodyti ne vien tik lie
tuviams, bet ir per didžiuo
sius televizijos kanalus visai 
Amerikai. Juk veržlių žmonių 
turim, negi negalim ledus pra
laužti? O laužti tikrai verta.

“Grandinėlės” šokių progra
mas ruošia Liudas Sagys. Jam 
talkina šokių mokytojos Kris
tina Liutkutė ir Dalia Motie
jūnienė. Muzikos vadovė yra 
Rita Kliorienė, reikalų vedė
ja Aleksandra Sagienė. Yra ir 
dar visas būrys talkininkų, 
kaip tautinių drabužių audi
mas, jų siuvimas ir kiti ne
mažiau svarbūs darbai, kad 
visos pasirodymo smulkmenos 
įsirikiuotų į darnią visumą. 
O kur dar šokėjų tėvai, kurie 
taip pat atiduoda savo talkos 
dalį.

Lauktas koncertas praėjo. 
Žiūrovai skirstėsi šviesiais 
veidais ir džiaugėsi pasiseki
mu, o “Grandinėlės” vadovai, 
greičiausiai, iš koncerto ėjo 
manydami ką ateinančiais me
tais vėl naujo reikės duoti.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

— Artėja Jūsų “Gintaro" tris
dešimtmečio sukaktis. Rengia
te plataus masto koncertą erd
vioje suvažiavimų salėje To
ronte. Kiek šokėjų ir daininin
kų pasirodys scenoje ?

— Trisdešimtmečio progra
moje dalyvaus arti 200 šokėjų, 
dainininkų ir muzikantų. Šo
kėjų eilėse matysite nuo jau
niausių iki veteranų, kurių 
daugumas pradėjo šokti “Gin
tare” prieš 30 metų. Šioje šven
tėje dauguma jų šoks drauge 
su savo vaikais.

— Tai tikrai didelis skaičius. 
Sakykite, kas traukia jaunimą 
dalyvauti “Gintaro" veikloje?

— Labiausiai turbūt jauni
mą traukia į "Gintaro” eiles 
išvykos, kelionės, kurių kas 
metai nemažai turime. Be to, 
geri pasirodymai bei draugys
tė, nes dauguma tų pačių gin- 
tariečių dalyvauja ir kitose 
lietuviškose organizacijose, 
lietuviškoje mokykloje, litua
nistiniuose kursuose. “Ginta
ras” yra tos draugystės tęsti
numas.

— Ar “Gintare” telkiasi tik
tai šokėjai, ar puoselėjate ir 
kitas meno šakas?

— Šalia šokėjų grupių “Gin
taro” eilėse telkiasi ir daini
ninkų grupė, kuriai vadovauja 
G. Paulionienė. Ši grupė pasi
rodo ne tik su šokėjais, bet ir 
koncertuoja atskirai. Pvz. ji du 
kartus visą savaitę koncertavo 
Winnipege, lankėsi Detroite, 
Klivlande ir visoje eilėje ma
žesnių lietuviškų kolonijų. 
Dainos grupė ypač išgarsėjo, 
kai į jos eiles įsijungė sol. R. 
Paulionis, kuris pernai tarp
tautinėse varžybose Anglijoje 
už liaudines solo dainas lai
mėjo antrą vietą. Pernai šis 
vienetas išleido savo plokš
telę “Gintaras su daina”.

— Kodėl mūsų jaunimas la
biau mėgsta šokį nei dainą ar 
muziką?

— Šis klausimas buvo kelia
mas ne viename suvažiavime, 
tačiau aiškaus atsakymo nie
kas nedavė. Šokis gal yra vie
nas iš lengviausių būdų paro
dyti savo meninius gabumus, 
nereikalaujantis didelio pasi
ruošimo ar darbo. Muzikai ar 
dainai reikia dirbti daug dau
giau. Be to, šokis žmones trau
kia per šimtus metų.

— Per 30 metų apkeliavote 
daug pasaulio kraštų su kon
certais. Kurios jūsų išvykos 
buvo iškiliausios?

— Didesnės kelionės pradė
tos prieš 15 metų. Po 15-me- 
čio koncerto drauge su lietu
viais skautais keliavome po 
Europą ir turėjome koncertus 
Anglijoje, Austrijoje ir V. Vo
kietijoje. Antra didesnė išvy
ka buvo į Vakarų Kanadą — 
Winnipegą, Kalgarį, Kam
loops, Vankuverį. Po to sekė 
Los Angeles, 1980 m. Prancū
zija, 1984 — Anglija. Per šias 
keliones daug vargome, bet 
dar daugiau išmokome. Turė
jome daug progų garsinti Ka
nados lietuvių vardą, priminti 
mūsų tautos pavergimą bei 
priespaudą, ypač įvairiuose 
festivaliuose ir varžybose, kai 
pavykdavo prasimušti į pir
maujančių grupių eiles.

Turėjome daug iškilmingų 
koncertų įvairiose vietovėse, 
gražiose koncertų salėse, ste
bint mūsų koncertus tūkstanti
niam žiūrovų skaičiui. Daly
vavome daugelyje turtingų ir 
iškilmingų priėmimų Anglijo
je, Prancūzijoje, V. Kanado
je ir JAV-se. Bet galbūt di
džiausią nuoširdumą ir šilu
mą pajutome pas Škotijos lie
tuvius, kurių dauguma jau yra 
pensininkų amžiaus, jau ant
ros kartos lietuviai. Jų paro
dytas vaišingumas ir draugiš
kumas bei noras su mumis 
bendrauti turbūt niekados ne
išdils iš mūsų atminties.

— Spaudoje dažnai skaito
me, kad “Gintarui” vadovauja 
Rita ir Juozas Karasiejai. Kaip 
dalinatės vadovavimo pareigo
mis — kas už ką atsakingas?

— Šiuo metu esame devyni 
vadovai, kurie moko penkias 
šokėjų grupes, dainininkus 
bei muzikantus. Su pačiais 
jauniausiais jau daugiau kaip 
10 metų dirba nepamainoma 
mokytoja D. Nausėdienė, jai 
padeda R. Rusinavičienė. Vi
duriniųjų yra dvi grupės — 
vyresniajai vadovauja R. Yčie- 
nė, jai talkina A. Biretaitė, 

jaunesniajai vadovauja I. Lu- 
koševičiūtė. Dainininkų gru
pei vadovauja G. Paulionie
nė, su pagalbininke Ž. Šilinin- 
kaite. Muzikinėje srityje daug 
patarimų susilaukiame iš muz. 
J. Govėdo. Aš mokau vyriausią 
— studentų grupę, o prieš šo
kių šventes ar metines sukak
tis mokau ir veteranus. Tad 
turbūt ir būsiu vyriausia va
dovė. Juozas tvarko visus ad
ministracinius reikalus ir pa
deda programos sudaryme. Lė
šų telkimu ir vietiniais paren
gimais rūpinasi tėvų komite
tas, iš kurio visuomet susilau- 
kiam daug paramos. Šiuo metu 
jam pirmininkauja R. Žilins
kienė.

— Sakoma, kad dabartinis 
mūsų jaunimas, dalyvaudamas 
tautinių šokių grupėse, neiš
moksta lietuvių kalbos, dalis 
šokėjų visai jos nebemoka, o 
šokių mokytojai viską aiški
na vien angliškai. Kaip atro
do šis reikalas “Gintaro” ei
lėse?

— “Gintaro" eilėse nėra dar 
taip blogai, bent vyriausioje 
grupėje. Kiek sunkiau su vai
kų ir vidurinėmis grupėmis. 
Visose grupėse vadovai varto
ja tik lietuvių kalbą ir tuo pri
sideda prie vaikų žodyno pra
plėtimo. Jie visi žino ką reiš
kia “už parankės”, "suktis į 
dešinę”, “dvigubas žingsnis" ir 
t.t. Sutinku, kad reikalas kas 
metai sunkėja, juoba, kad gau
sėja mišrios šeimos. Bet jei 
vaikus pavyksta sudominti, ir 
jiems patinka šokti, jie patys 
nori sužinoti ką reiškia šokio 
žodžiai. Svarbiausia yra turėti 
vadovus, kurie kalba lietuviš
kai.

— Jau daug metų vadovauja
te “Gintarui”. Kada jis buvo 
pajėgiausias ne skaičiumi, o 
meniniu požiūriu?

— Vadovauti pradėjau 1966 
m. Tuomet Juozas vadovavo 
vyresniųjų grupei, kurioje aš 
šokau. Jis suorganizavo jau
nių grupę ir perdavė man mo
kyti, o kai ta grupė po kelerių 
metų perėjo į vyriausios gru
pės eiles, aš pasilikau ir to
liau su ja dirbti. Tai darau ir 
iki šios dienos. Kada grupė 
buvo pajėgiausia, sunku pasa
kyti. Visuomet būna gerų ir 
prastesnių šokėjų — visiems 
reikia leisti pasirodyti, todėl 
kartais ir ne visi koncertai ge
rai pavyksta. Daug žinių ga
vau tautinių šokių kursuose, 
kuriuose lektoriavo G. Breich- 
manienė, G. Gobienė, J. Matu
laitienė, K. Marijošienė, B. 
Shotas, V. Bieliajus ir kt. Gau
tas žinias bandžiau perduoti 
grupei. Atrodo, tai pavyko. 
Jei prieš 10 metų ar daugiau 
“CHIN-Molsons” varžybose ne
patekome nė į pirmąjį dešim
tuką, tai jau 1982 m. laimėjo
me antrą vietą. Jei 1980 m. 
Prancūzijoje iš kelių šimtų 
šokėjų laimėjom antrą vietą, o 
1984 m. Anglijoje iš daugiau 
kaip 2500 laimėjom pirmą vie
tą, — reiškia vis gerėjame. Kas 
metai darbas sunkėja: daugu
ma šokėjų mokosi mokyklose 
ar dirba; vis sunkiau suderin
ti repeticijas, kad visi būtų, 
o norint turėti gerą grupę vie
nos repeticijos per savaitę 
neužtenka.

— Kaip žiūrite į “Gintaro” 
ateitį? Kaip ilgai jis pajėgs gy
vuoti?

— Kol turėsime jėgų ir pa
kankamai vadovų bei talkinin
kų, laikysimės, nes jaunimo 
atrodo netrūks; vien tik su da
bartinėmis grupėmis esame 
užtikrinti 15 metų. Aš esu tik
ra, kad dar ir po to mūsų eilės 
nemažės.

— Lietuvių visuomenė “Gin
tarą” laiko stipriu vienetu ir 
taip pat tikisi ilgo jo gyvavi
mo, bet ar ji pakankamai re
mia gintariečių ir vadovų pa
stangas? Kokios paramos tiki
tės ateityje?

— Visuomenės pritarimą ir 
paramą labai jaučiame per ei
lę metų. Už tai visiems dėko
jame. Laukiame didesnio susi
domėjimo tėvų, kurių vaikai 
yra “Gintaro” eilėse. Reikė
tų daugiau dėmesio mokytojų 
pastaboms bei prašymams, 
gausesnio dalyvavimo tėvų 
susirinkimuose. Iš visuome
nės šiuo metu prašome vieno 
ir didžiausio atlyginimo — 
būtent gausaus dalyvavimo 
koncerte ir susitikimo šokiuo
se. Ypač laukiame buvusių 
gintariečių.
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Viktoros Garolis ir kiti veikėjai
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KJLTŪRIfllEJE VEIKLOJE

Pokalbis su religinės operos kompozitoriumi
Olivier Messiaen - operos “Šventasis Pranciškus Asyžietis” autorius ir jo pažiūros į religijos bei meno klausimus

Prancūzų žurnalas “Panorama 
aujourdh’ui” 1985 m. balandžio 
mėnesio laidoje išspausdino platų 
pasikalbėjimų su garsiuoju dabar
ties prancūzų kompozitoriumi Oli
vier Messiaen, kurio pavardė buvo 
ne kartų minima ryšium su kazimie- 
rine opera “Dux Magnus”. Čia patei
kiame tiktai dalį minėto pasikal
bėjimo, išverstų į lietuvių kalbų.

RED.

— Pasikalbėkime dabar apie 
tikėjimą, apie Jūsų tikėjimą, 
Olivier Messiaen. Ramiai sa
kėte: “Gimiau tikinčiu ..

— Tai tiesa, bet tai ne mano 
nuopelnas. Ką tik kalbėjome 
apie abejonių momentus, lie
čiančius mane patį ir kitus. 
Aš niekad neabejojau realu
mu nei Dievo, nei Kristaus, 
kuris skelbė savo Evangeliją, 
buvo nukryžiuotas, prisikėlė 
iš numirusių ir pasirodė žmo
nėms. Esu absoliučiai įsitiki
nęs, kad tai yra tiesa. Evange
lijos dvelkia tokiu grožiu, kad 
aš negaliu jomis netikėti. Jos 
dvelkia ne tik žmogišku grožiu
— literatūrine kokybe ar sti
liumi, bet ir natūraliu grožiu^ 
ateinančiu iš aukštybių.

— Esate tikintis, tačiau ne
laikote savęs mistiniu muziku?

— Aš per daug gerbiu misti
kus, kad galėčiau laikyti save 
vienu iš jų! Jei vengiu to žo
džio, tai dėl jo daugiaprasmiš- 
kumo. Nors aš gerbiu mistikus, 
bet galbūt daugiau vertinu teo
logus: šv. Augustiną, šv. Tomą, 
taip pat naujųjų laikų teologus
— Dom Marmion, Romano 
Guardini, Tomas Merton, Urs 
von Balthasar ... Žinoma, pa
grindinį įkvėpimą randu Šv. 
Rašte, Evangelijose, apaštalų 
laiškuose, psalmėse. Tačiau 
daug gavau skaitydamas di
džiuosius teologus. Tai padė
jo man geriau išsakyti muzi
koje Dievą bei tikėjimo miste
rijas, kurias kiti bando išreikš
ti knygose arba dailėje.

— Savo operoje “Šv. Pran
ciškus Asyžietis” sakydinate 
angelui: “Tu kalbi apie Dievą 
savo muzika. Ir Jis tau atsakys 
savąja muzika”. Ar Jis Jums 
kada nors taip yra atsakęs?

— Ne. Norint Jį susitikti, 
reikia pereiti per mirtį ir pri
sikėlimą. Muzika gali mus tik 
paruošti tokiam šuoliui ana
pus laiko, muzika, kuri yra nuo
latinis dialogas tarp erdvės ir 
laiko, tarp garso ir spalvos . .. 
Muzikas, kuris mąsto, regi, gir
di, kalba tomis pagrindinėmis 
sąvokomis gali iki tam tikro 
laipsnio artėti prie antgam- 
tės. Pasak šv. Tomo, muzika 
mus kelia dievop, kol neturi
me pilnutinės tiesos ligi tos 
dienos, kai Jis pats mus ap
švies tiesos gausa. Tokia yra 
galbūt orientacinė muzikos 
prasmė.

— Sustokime ties “Šv. Pran
ciškum Asyžiečiu”. Jau beveik 
18 mėnesių nuo šio milžiniško 
veikalo pastatymo Paryžiaus 
operoje. . . Kodėl į savo gy
venimo pabaigą taip susido
mėjote tuo Umbrijos šventuo
ju?

— Aš jį seniai myliu . . . Ne
drįsdamas pavaizduoti Kris
taus gyvenimo, pasiryžau paro
dyti scenoje šventąjį, kuris 
buvo labiausiai Jam panašus 
savo skaistumu, nuolankumu, 
neturtingumu ... Be to, buvo 
ir kita dingstis, truputį jaus

minė. Šv. Pranciškus man yra 
artimas tuo, kad taip pat bu
vo ornitologas — sakė pamoks
lus paukščiams.

— Kiek laiko pareikalavo 
tasai veikalas?

— Aštuonerius metus. Aštuo
nerius metus baimės: bijojau, 
kad muzika nebus pakankamai 
iškili, bijojau, kad neturiu 
teatrinės dovanos . . . Vėl ma
ne apėmė baimė, kai išvydau 
prieš save puslapius orkestro 
partitūrų, kurių 70 turėjau pa
rašyti stovėdamas. Vienu mo
mentu, kai liko dar 1000 pus
lapių paruošti orkestrui, ma
ne apėmė neviltis: “Aš nebaig
siu” — tariau sau. Ir vis dėlto 
baigiau. Tą dieną, kai baigiau, 
baimė dingo. Užsiėmęs repeti
cijomis, dekoracijomis, daini
ninkais, orkestru, — ramiai 
laukiau tiesos valandos: pa
galiau išgirsiu tikrovėje tai, 
ką buvau girdėjęs savo galvoje.

— Kokią vietą užima “Šv. 
Pranciškus Asyžietis” Jūsų kū
rybos visumoje?

— Tai jos atbaiga. Toje ope
roje išreiškiau visa, ką aš ti
kėjau kaip krikščionis, visa, 
ką radau muzikoje: paukščių 
giesmes, garsų telkinius, sa
vo ritmus, orkestracijos nau
joves.

— Ar pabaigoje savo gyve
nimo (gimęs 1908 m., Red.) Jūs, 
kaip krikščionis muzikas, bu
vote mielai klausomas?

— Dabar esu. geriau klauso
mas . . . Bet pradžioje, žinote, 
kritika man nebuvo švelni, net
gi šmeižianti ir užgauli.

— Net iki tokio laipsnio!

— Taip. Ir buvo girdėti vien 
tiktai kritika . . . Dažnai net 
pagyrimuose buvo matyti ne
supratimo, kuris iš tikrųjų 
lietė keturis dalykus. Tai bu
vo man beveik keturios dra
mos. Esu tikintis ir beveik vi
suomet kalbėjau apie Dievą 
žmonėms, kurie buvo netikin
tys. Aš skleidžiau paukščių 
giesmes žmonėms, kurie gyve
na miestuose ir nežino kas yra 
paukščių pabudimas miške. 
Jie yra matę vien balandžius 
arba žvirblius gatvėse ir visai 
nesupranta, kad paukštis gie
da ... Aš studijavau ritmą, 
kuris tapo viena iš mano spe
cialybių, bet tie, kuriems kal
bėjau suplaka ritmą su džiazu 
arba kariniu maršu, kurie man 
yra tikras ritmo paneigimas. 
Ritmas yra medžio šakose, jū
ros bangose. Tai asimetrija, 
nelyginiai dalykai... Paga
liau turbūt blogiausias nesu
pratimas buvo, kai sakiau, kad 
aš, girdėdamas garsus, matau 
spalvas. Tai Jums esu ką tik 
minėjęs...

— Ar Jumis netikėjo?
— Ne. Net konservatorijoje, 

mano klasėje, tiktai patys man
dagiausieji man pritardavo, o 
labiau išprususieji manė, kad 
aš vartoju labai pavojingus 
haliucinacijas sukeliančius 
narkotikus, bet tai buvo ne
tiesa.

— Sakėte: “Aš kalbėjau apie 
Dievą žmonėms, kurie netikė
jo”. Bet, tie žmonės vis dėlto 
mėgo jūsų muziką!

— Tai tiesa ... Kai muzika 
yra nuoširdi, kažkas pabunda. 

Ir tai nepriklausomai nuo au
toriaus valios...

— Galbūt nepriklausomai ir 
nuo klausytojo valios. Arne?

— Žinoma ... Susitikime vei
kia abipusis nuoširdumas.

— Ar turite kokį nors pro
jektą šiuo momentu?

— Aš niekad nekalbu apie 
tai, ką darysiu, kol dalykas nė
ra baigtas! (Juokiasi).

— Tai ir nekalbėkime. Ta
pęs Olivier Messiaen su mil
žinišku muzikiniu lobiu, ar 
jaučiatės viską pasakęs?

— Norite žinoti, ar aš esu 
patenkintas savimi?

— Ne. Aš klausiu, ar jaučia
tės išreiškęs visą muziką, ku
rią turite savyje?

— Atsakysiu pasaka Hofma
no, kuris buvo ir kompozito
rius, ir rašytojas. Vieną vaka
rą Hofmanas mato įeinantį jo 
kambarin keistą asmenį su pe
ruku, sėdantį prie pianino, 
ir pradedantį skambinti Glu- 
cko kūrinius, daug gražesnius 
už Glucko. Nustebęs Hofmanas 
beveik puola ant svečio kelių 
ir klausia: “Kas esate Jūs, 
daug genialesnis už Glucką?” 
O svečias atsako: “Aš esu ri
terio Glucko vaiduoklis!” Tai 
atsakymas į jūsų klausimą: 
Gluckas nepasakė visko, ką tu
rėjo pasakyti.

— Ar gyvenimo saulėlydy
je nesigailite kaikurių daly
kų?

— Gailiuosi daugelio daly
kų .. . Gailiuosi ypač to, kad 
negalėjau būti toks, kaip Mo
tina Teresė. Geras dalykūs bū
ti kompozitoriumi, bet slaugy
ti vargšus ir mirštančius yra 
vis dėlto geresnis.

— Geresnis?
— Taip. Juk turbūt ne visi 

moka slaugyti mirštančius. 
Aš nemokėčiau.

— Bet turbūt ne visiem duo
ta dovana būti Olivier Mes
siaen? Ar ne taip?

A URELIJA 

BALAŠAITIENĖ

Ar prisimeni?
Ar prisimeni, mama, alyvas 

kieme,
kai jos puošdavo namą 
kaip balta skarelė?
Ar prisimeni kiemą 
su gausybe gėlių, 
o vėliau, gilią žiemą 
toks baltumas svaigus, 
kad ir sodas nušvitęs 
žvilga jis sidabru, 
o Margiukas mažytis, 
kai sulojo balsu, 
krito snaigės nuo medžių, 
nuo tvoros ir šakų . . . 
Kaip baladę be žodžių 
aš tą laiką menu.

Pasakyki, man, mama, 
kad tai buvo tiesa, 
nors jau gimtojo namo 
nei kiemelio nėra.
Aš tikėsiu, kad buvo, 
taip, kaip sapnas šviesus . . . 
Ko verki, miela mama ? 
Ar ir tau gal graudu ?

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Tiesa, romane dar yra atve

jis, kuris rodo mūsų herojaus 
neatvirumą. Norma ir tasai 
Viktoras ne tik tenisą žaisda
vo, bet ir abu ilgokai išgyve
no Vozniako viloje ant ežero 
kranto. Jie ten leido dienas, 
kol paaiškėjo, kad mergina jau 
turės gimdyti. Viktoras jau se
niai žinojo, kuo verčiasi mer
ginos tėvas, o apie save pagal
voja: “Juk ji vis dar nežino, 
iš ko aš gyvenu”. Ar šitaip ga
li būti? Tiesa, nesmalsi ta Nor
ma, bet vis dėlto .,. Sunkoka 
patikėti. * * *

Gudriai pakalbėti, kaip sa
kiau, moka ir kai kurie kiti ro
mano veikėjai. Štai kad ir tas 
ciniškas bei suktas patėvis, ku
riam apibūdinti gal pakaktų ir 
tokio žiobtelėjimo posūniui 
apie jo motiną, o savo žmoną: 
“Tavo motina graži. Stiklinia
me karste ji atrodytų gražuole 
iš ‘Miegančios gražuolės’ ba
leto. Būtų pasakiškai gražus 
spektaklis”.

Tačiau už tą verslininką įdo
mesnis plačiaburnis Garolio 
uošvis Vozniakas. Jis gerai 
sutaria su žentu, kad reikia 
išmesti iš galvos tautybės lie
kanas, tačiau kumpius rekla
muoja kaip lenkišką prekę, no
rėdamas palenkti lenkus, kad 
jie atiduotų balsus už Garolį, 
kai jis kandidatuoja į kongre
są. Senis ir šiaip neslepia len
kiškumo, gali sakyti, didžiuo
jasi savo tautybe labiau už žen
tą. Štai pirmą kartą sutikęs 
Garolį ir sužinojęs, kurios jis 
tautybės, džiūgaudamas sušun
ka: “Nevidone! Aš polakas, tu 
litvakas. Norma, kur tu jį su
radai? Cha cha cha! Tavo moti
nėlė buvo iš litvakų. Jis gi bus 
man kaip brolis, kaip nuosavas 
sūnus”.

Kai ūgtelėjo Garolių dvynu
kai, senelis Vozniakas ragina 
juos muštis, kad stiprėtų, ir 
paskirsto jiems tautybes: “Tu, 
Povilai, būsi polakas, tu, Pet
rai, tavo letenos jau stiprios, 
būsi litvakas”. Tęsdamas žai
dimą su vaikais, vis ragina: 
“Muškis gi, Povilai, tu atsto
vauji senelįui. „Nepasiduok 
Petrai, pulk kaip erelis. Bū
si litvakų kunigaikštis, jie 
mums pripenėjo karališkų di
nastijų”.

Taigi tautybė jam, žinoma, 
praverčia daugiau žaidimams 
ir kumpiams reklamuoti. Ame
rikietis verslininkas — su ne
stipriu unijinės praeities kva
pelių.

Nuo tų dviejų neatsilieka, 
o gal juos ir pralenkia Kata
pulta, kuri vadovauja Garolio 
rinkiminiam vajui ir štai kaip 
gudriai patarinėja: “Viktorai, 
tu atlaikyk programą. Ji kieta, 
nes reikia kakta sieną pramuš
ti”, arba: “Atkreipk dėmesį, 
kad Nugalėjimas kaip duoklės 
skyrimas Nugalėtojui. Ne ant
raip. Nugalėtojas niekad nėra 
Nugalėjimo dalis. Nugalėji
mas aukojamas Nugalėtojui”. 
Po tokių ir panašių jos pareiš
kimų gali tik pasakyti: gudri 
bobelė! Ar gal supergudri. Ta
čiau, jeigu jos sugebėjimu la
bai išradingai dėstyti mintis 
norėtum pasigardžiuoti, visiš
kai teisėtai galėtų įsižeisti vy
riausias veikėjas Garolis, ku
rio sudėtingam kalbėjimui ir 

Jie daugiausia pasidarbavo, berengdami pavasarinį Klivlando “Grandi
nėlės” koncertą. Iš kairės: “Grandinėlės” vadovas Liudas Sagys, Nijolė 
Kersnauskaitė, Alexandra Sagienė Nuotr. V. Bacevičiaus

mąstymui daugiausia vietos 
skirta romane.

Dirbdamas laidotuvių na
muose paskui skerdykloje ir 
kitur, Garolis susitinka su ke
liais originaliais bendradar
biais. Skrisdamas į mėsos dar
bininkų susivienijimo konfe
renciją, susižavi lėktuvo pa
tarnautoja lietuvaite Birute, 
kuri vėliau pakvietė jį į lietu
vių inteligentų pobūvį. Jame 
jam teko išklausyti paskaitą 
apie lietuviškų literatūros 
premijų skirstymą “savo žmo
nėms”, taigi aktualia tema, 
kuri kai kam, matyt, stipriai 
rūpi.

Dvi moterys, tegu ir reikš
mingos Garolio gyvenime (mo
tina ir žmona), nėra origina
liau išryškintos. Motinai gal 
ir mirtį bus priartinęs pamė
gimas smarkiai bendrauti su 
alkoholiu. Jos ir ryšiai su sū
num nėra labai šilti. Norma 
rūpinasi savo Povilu ir Petru, 
jų ateitimi.

* * *
Be kita ko, rašydami apie 

knygas, dabar jau dažniausiai 
būsime pripratę nebeužsimin- 
ti, ar jos žmoniškai pateikia
mos skaitytojams: ar pakenčia
ma kalba, ar korektūra ne mie
gančių skaityta. Taip yra dėl 
to, kad apie tokius dalykus kal
bėti gal jau ir beprasmiška: 
niekas nekreipia dėmesio, ar 
tu čia tuo reikalu pakalbi, ar 
patyli. Jei kuri leidykla leidžia 
į žmones knygą su baisybe ko
rektūros klaidų, tai į kokius 
nors nurodinėjimus ir ateityje 
nekreips dėmesio. Malonę juk, 
sako, dabar daro, kad išlei
džia, o kaip — kam čia tuo be
sirūpinti!

J. Gliaudos iš eilės teko per
skaityti du romanus. “Kovo 
ketvirtojoje” net korektūros 
klaidų reikia jieškoti su labai 
geru žiburiu. O “Baltose vė
liavose” tų klaidų negali atsi
ginti.

Leidykla juk turėtų nors la
biau rėkiančias kalbos klaidas 
pataisyti, jeigu rašytojas būtų 
šen ten suklupęs. J. Gliaudos 
stilius, tiesa, ypatingas, vie
tomis gana sunkus. Bet nege
rai juk palikti, knygoje tokią 
dviprasmybę, kaip “Šalia žmo
nos aš kuždėjau jai” (kuždėjo 
jis čia žmonai, o ne kuriai nors 
kitai moteriai). Visuotinai juk 
priimta JAV prezidentūrą va
dinti ne Baltaisiais namais, 
kaip romane rašoma, o Baltai
siais rūmais. Net ir nežino
čiau, iš kur ištrauktas keistas 
posakis “papasakojo apie svei
ką iš penkto į dešimtą”. Man 
tokį priežodį, rodos, pasise
kė užtikti pirmą kartą (ar ne 
vertimas?). Lietuvių kalba juk 
nepateisintų ir tų dviejų “kad” 
posakyje: “Pirma, kad pajus
čiau, kad aš galiu taip pada
ryti”. Sakinys “Po telefono per
jungimų aš gavau jos atsilie
pimą” ilgi lietuviškai nepaken
čiamas.

Žodžiu, spaudos priežiūra 
ši knyga negalėtų pasididžiuo
ti. Viktoras Garolis romane 
teisingai sako, kad lietuviš
kos knygos kuklutės iš pavir
šiaus. O jeigu jis netingėtų jų 
paskaityti, tai pamatytų, kad 
ir viduje ne kažin kokia pa
garba parodyta jo paties gyve
nimo istorijai...

Antano Škėmos dramos veika
las “Pabudimas”, naujai išverstas 
į anglų kalbą (“The Awakening”), 
gegužės 31 — birželio 29 d.d. pir
mą kartą bus suvaidintas amerikie
čiams Niujorke, Arts Club Theatre, 
Inc., 39 Grove St. Veikalą reži
suoja estė Linda Pakri, vaidme
nis ruošia aktoriai — Arūnas Čiu- 
berkis, Colleen Gallagher, Mar
shall Hambro, David Newer ir 
Paul Taylor Robertson.

Kamerinės muzikos koncertą 
kovo 24 d. surengė centrinė Na
shua biblioteka New Hampshire. 
Programą atliko kamerinė tos vie
tovės simfonijos grupė. Jon bu
vo įjungti J. S. Bacho, F. Deveinne 
kūriniai, Jeronimo Kačinsko “Lie
tuviškoji siuita”, “Keturios minia
tiūros pučiamiesiems.” Kūrybinį J. 
Kačinsko kraitį sudaro 6 simfoni
niai veikalai, 17 kamerinės muzi
kos kūrinių, 10 stambių chorinių 
kompozicijų. J. Kačinskas, su
laukęs 77 metų amžiaus, tebėra 
veiklus — dėsto kompoziciją ir 
dirigavimą Berklee muzikos ko
legijoje, 35 metus yra dirbęs Šv. 
Petro parapijos vargonininku P. 
Bostone.

Tomas Venclova Yale univer
sitete labai gerai apgynė dokto
rato disertaciją “Nepastovi pu
siausvyra”. Ją sudarė serija rusų 
poetų struktūrinių-semiotinių ana
lizių pagal Lotmaną ir iš dalies 
Greimą. Disertacijon jis įjungė 
daug lituanistinės medžiagos, ci
tuodamas dr. Joną Balį, Pranę 
Aukštikalnytę-Jokimaitienę ir ki
tus. Doktoratas oficialiai bus su
teiktas Yale universitete gegu
žės 24 d. Nuo sekančių mokslo 
metų pradžios dr. T. Venclova 
bus asistentu profesoriumi Yale 
universiteto slavistikos katedro
je, dėstydamas rusų ir lenkų lite
ratūrą, maždaug kas antri metai — 
ir lietuvių kalbą.

JAV LK kultūros tarybos 1984 
m. muzikos premija paskirta 
dirigentui ir pedagogui Vytau
tui Marijošiui, gimusiam 1911 m. 
liepos 10 d. Panevėžyje. Premi
ją paskyrė pianistės Aldonos Ke- 
palaitės vadovaujama vertintojų 
komisija, sudaryti iš Niujorke 
bei jo apylinkėse gyvenančių lie
tuvių muzikų. Sprendimas pada
rytas ne tik pačios komisijos nuo
žiūra, bet ir kitų muzikos specia
listų pasiūlymais bei patarimais. 
Laureatas yra baigęs Klaipėdos 
konservatoriją, dirigavimą stu
dijavęs 1936-38 m. Prahos konser
vatorijoje. Grįžęs Lietuvon, bu
vo paskirtas Kauno operos vyr. 
dirigentu ir meno vadovu. Išei
vijoje nuo 1964 m. vadovavo Hart
fordo universiteto taikomosios 
muzikos departamentui, talkino 
Čikagos lietuvių operai. Premi
jos mecenatas — JAV Lietuvių 
fondas.

Kultūrinis subatvakaris Bos
tone balandžio 13 d. buvo skirtas 
teatro dekoracijų dail. Viktorui 
Andriušiui (1908—1967), paliku
siam gilius savo darbo pėdsakus 
Kauno operos, baleto ir dramos 
teatruose. Apie jo gyvenimą kal
bėjo Antanas Gustaitis, lyginda
mas jį su poetu kun. A. Strazde
liu, nes jų abiejų gyvenimo bū
das ir kelias turėjo panašumo. 
Dail. V. Andriušis Kauno meno 
mokyklą baigė 1931 m., Kauno 
teatre pradėjo dirbti su garsiuo
ju M. Dobužinskiu, tapo ne tik 
geru jo mokiniu, bet ir įpėdiniu, 
kai M. Dobužinskis išvyko užsie
nin. V. Andriušis iki 1944 m. dir
bo vyr. dailininku Kauno teatre, 
sukurdamas daug scenovaizdžių 
operos, baleto ir dramos spek
takliams. Dail. V. Andriušio kū
rybą aptarė iš Cape Cod atvykęs 
dail. Jonas Rūtenis. Pokario me
tais V. Andriušis V. Vokietijoje 
paruošė scenovaizdžius ir drabu
žių eskizus lietuvių statomai G. 
Rossinio operai “Sevilijos kirpė
jas”. Atvykęs į JAV ir apsigyve
nęs Bostone, dail. V. Andriušis 
taip pat kūrė scenovaizdžius 
lietuvių dramos ir baleto spek
takliams. Darbas buvo sunkus, nes 
čia trūko reikiamos scenos, įran
kių. Teko pjūklu, kirviu ir plak
tuku paruošti ir sukalti rėmus. 
Niekas už tai neatsilygindavo, duo
nos kąsnį reikėjo užsidirbti ligo
ninės virtuvėje. Vakaronės užbai
gai Romas Šležas ekrane rodė bu
vusių žymiųjų Kauno teatro atsto
vų skaidres, įjungdamas Kiprą 
Petrauską, kitus menininkus, ku
rių dalis dabar yra išeivijoje. Tai 
aktoriai — Henrikas Kačinskas, 
Aleksandra Gustaitienė, Liucija 
Rutkauskaitė-Tvirbutienė, satyri
ku tapęs teatro direktorius Anta
nas Gustaitis. Kultūrinio savait
galio salėje buvo iškabinti dail. 
V. Andriušio tapybos darbai, su
rinkti iš įvairių asmenų. Jis mirė 
Bostone 1967 m. kovo 27 d.

Respublikinės bibliotekos lan
kytojus Vilniuje sudomino dail. 
Giedriaus Kazimierėno tapybos 
darbų paroda, kuriai jis buvo su
telkęs apie 30 kūrinių, daugiau
sia figūrinių kompozicijų. Ne vie
nas dail. G. Kazimierėno darbas 
yra rodytas respublikinėse paro
dose.

Vilniaus operos baleto teatras 
balandžio 20 d. G. Verdi “Tra
viatos” spektaklyje susilaukė dvie
jų išeivijos menininkų iš JAV. 
Spektakliui dirigavo Alvydas Va- 
saitis, Žermono vaidmenį atliko 
baritonas Algis Grigas. Jų pavar
dės didelėmis raidėmis buvo at
spausdintos Vilniuje ant stulpų 
klijuojamuose reklaminiuose pra
nešimuose. Violetą dainavo sol. 
I. Milkevičiūtė. “Gimtajame kraš
te” rašoma, kad svečius buvo pa
kvietusi “Tėviškės” draugija.

Sol. Jonas Jocys, Vilniaus ope
ros bosas, savo sceninės veiklos 
sidabrinę sukaktį paminėjo G. 
Verdi operos “Don Carlo” spek
takliu, jame atlikdamas Pilypo 
vaidmenį. Kartu su juo šiame spek
taklyje dainavo solistai — N. Am
brazaitytė, J. Antanavičius, A. 
Lietuvninkas, D. Juodikaitytė, 
S. Gižaitė, A. Markauskas, G. 
Pamakštys, R. Tumuliauskaitė. 
Dirigavo J. Aleksa. Sol. J. Jocys 
yra baigęs Maskvos konservato
riją 1958 m., laimėjęs H vietą 
tarptautiniame Erkelio dainininkų 
konkurse Budapešte 1960 m.

Muzikinio Kauno teatro F. Uo
to wo operos “Martha” spektakly
je balandžio 7 d. pagrindinius 
vaidmenis atliko penki Vilniaus 
konservatorijos diplomantai — A. 
Sauspreikšaitis, S. Trimakaitė, 
A. Tveraga, A. Zubaitė ir A. Mali- 
kėnas, paruošti kurso vadovų V. 
Mikštaitės ir A. Kievišo. Spek
taklio aprašyme teigiama, kad A. 
Tveraga, turintis gražaus temb
ro stiprų tenorą, susilaukė ne
sėkmės viršūnėse. Esą jis tada 
sutriko ir pradėjo bijoti kitų sun
kių vietų — aukštos gaidos ne
nuskambėjo. S. Trimakaitė, gerai 
valdanti balsą, išgavo daugybę 
niuansų. A. Malikėnas nuotai
kingai atliko “Alaus dainą”. A. 
Sauspreikšaitis ir A. Zubaitė gra
žiai įsiliedavo (ansamblius.

Profsąjungų kultūros rūmuose 
Kaune įvyko tradicinė respubli
kinė liaudies teatrų šventė “Kauno 
rampa”. Rengėjai kauniečiai su
vaidino M. Gorkio “Saulės vai
kus” ir B. Vasiljevo “O aušros čia 
tykios”, Vilniaus respublikinių 
profsąjungų kultūros rūmų liau
dies teatras — R. Samulevičiaus 
“Smėlį ir karūną”, Tartu profsą
jungų kultūros rūmų liaudies teat
ras — A. Abukovo pjesę “Trylik
tasis pirmininkas”, Kretingos kul
tūros namų muzikinis liaudies 
teatras — Moljero “Šykštuolį”, 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
studentai — A. Arbuzovo “Tai 
buvo Irkutske”. Šventės proga 
buvo surengtas respublikinis liau
dies teatrų simpoziumas.

Vilniaus dramos teatras žiūro
vus pakvietė į antrąją šio sezono 
premjerą mažojoje salėje — R. 
Tumino režisuotą R. Lankausko 
pjesę “Svečiai atvyksta prieš per
kūniją, arba sausainiai su gvazdi
kėliais”. Šį kūrinį dabartinio gy
venimo tema R. Lankauskas yra 
pavadinęs tragišku farsu. Jame 
vaizduojamas pagyvenusio profe
soriaus susidūrimas su įžūliais 
jaunuoliais, sprendžiamas klau
simas, ar kultūra ir humaniškumas 
gali atsispirti blogiui, iškilti virš 
jo. Spektaklio paruošime rež. R. 
Tuminui talkino kompoz. F. La
tėnas. Vaidmenis atlieka aktoriai 
— H. Kurauskas, A. Rosenas, A. 
Sabalys, M. Smagurauskas, I. 
Burneikaitė, D. Tautavičiūtė, A. 
Dapšys ir A. Žebrauskas.

Mažojoje Vilniaus filharmoni
jos salėje įvyko birbynių muzikos 
koncertas, kurio programą atliko 
Vilniaus konservatorijos liaudies 
instrumentų katedros studentai. 
Js Švedo solo birbynei “Piemenu
ko raliavimas” atliko A. Auškal
nis, B. Dvariono pjesę “Prie eže
rėlio” — R. Baublinskas su pianis
te D. Rėpšaite, V. Bagdono “Me
lodiją” ir D. Gendelevo “Šokį” — 
S. Kusas, G. Veinerio “Vengrų 
šokį” ir E. Laumenskienės “Ta
rantelą” — K. Mikiška. J. Kavan- 
co sonatą dviem fleitom grojo 
lumzdeliniiikas A. Lunys ir birby
nininkas A. Auškalnis. A. Smols- 
kaus klasės studentai programą 
papildė B. Britteno “Alpių siui
ta”, M. Diubua “Kvartetu”. Kon
certą A. Bražinsko kūriniu “Sker- 
co” užbaigė konservatorijos liau
dies instrumentų katedros birby
nių kvintetas. Tai buvo debiuti
nis jaunų birbynininkų pasiro
dymas. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
= 90 dienų termln. indėlius....... 8’/«%
= 180-185 d. termln. ind............... 8’/z%

Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų............... fP/4%
— term. Indėlius 2 metų............... 9 %

Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų.............. 9’/«%
Trečiadieniais uždaryta = E^?®1*,!®^.....................7 — spec. taup. s-tą........................ 772 /0
Ketvirtadieniais 10-8 = taupomąją s-tą........................ 7 %
Penktadieniais 10-8 | depozitų-čekių s-tą.................. 6 %

Šeštadieniais 9-1 = duoda paskolas:
_ . .. . . asmenines nuo .......................  111/a%
Sekmadieniais 9-12.30 = mortgičius nuo 1 o1/2% -113/<%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. Torontiškio “Gintaro" muzikantai — nuolatiniai jo palydovai koncertuose. Iš kairės: Ch. Goudie, Ž. Šilininkaitė, 
A. Kaminskas, dažnai talkinantys ir repeticijose Nuotr. V. Maco

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: s
81/4% už 90 dienų term, indėl. - 
81/z% už 6 mėn. term. Indėlius - 
83A% už 1 m. term, indėlius =
9 % už 2 m. term, indėlius -
91/a% už 3 m. term, indėlius S 

10 % už pensijų planą 
9'/2% už namų planą 
71/j% už specialią taup. s-tą S 
7 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IM A :

už asmenines
paskolas nuo............11'/?%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................103/4%
2 metų ...................111/<%
3 metų ...................113/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 10’/z%
(variable rate)

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kanados įvykiai

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

Vaidotas (Way) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
------------------------ o------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

- AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

rūpestis.

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sitaikymo prie socialistų par
tijos programų. Tiesa, po 1975 
ir 1977 m. rinkimų socialistai 
rėmė premjero W. Davis kon
servatorių mažumos vyriausy
bę, ją priversdami taikytis 
prie savo planų. Tačiau tais 
dviem atvejais socialistai bu
vo gavę 29% ir 28% balsų. Pa
sak dienraščių, jeigu B. Rae 
socialistai prisidės prie prem
jero F. Millerio mažumos vy
riausybės skubaus nuvertimo, 
geriausia būtų skelbti nau
jus parlamento rinkimus da
bar. Iš jų nieko nelaimėtų so
cialistai, bet rinkėjai turėtų 
progą pasisakyti už konserva
torius arba dabar staiga iško
pusius liberalus. Jeigu rinkė
jai tikrai nori valdžios pakei
timo, jie pasirinks D. Peterso
no liberalus, ne B. Rae socia
listus.

Šia proga primenama skaity
tojams, kad kaltė dėl Kanados 
ministerio pirm. J. Clarko kon
servatorių mažumos vyriau
sybės nuvertimo 1979 m. gruo
džio mėnesį tenka tada Kana
dos parlamente buvusiam B. 
Rae, pasiūliusiam biudžeto 
pakeitimus. J. Clarko vyriau
sybė turėjo paskelbti naujus 
rinkimus, kai tuos pakeitimus 
patvirtino balsų daugumą tu
rėję liberalai ir socialistai. 
Tad jau ir tada socialistas B. 
Rae sėdėjo ant tvoros, priekin 
norėdamas išstumti savo parti
jos planus. Dabar šią savo tak
tiką, tapęs Ontario socialistų 
vadu, nori panaudoti deryboms 
su keturių atstovų daugumą tu
rinčiu premjeru F. Milleriu ir 
tos mažytės daugumos stoko
jančiu liberalų vadu D. Peter
sonu, iš jų abiejų reikalauda
mas įsipareigojimų iš anksto. 
Daug kam atrodo, kad B. Rae iš 
tikrųjų nenori ankstyvų rinki
mų, nes jo partijos iždas yra 
išsemtas praėjusių rinkimų. B. 
Rae turėjo pasitarimus su 
Ontario darbo federacijos 
pirm. C. Pilkiu ir kitais didžių
jų unijų vadais. Žinoma, kad 
buvo aptarta socialistų ir jų 
vado B. Rae taktika, bet ji nu
tylima. Šiek tiek šviesos atne
šė Ontario automobilių gamin
tojų unijos vado Roberto White 
pareiškimas dienraščio “The 
Toronto Star” atstovui. Esą 
balsuotojai nori valdžios pa
sikeitimo ir atmetė F. Mille
rio konservatorius. Partijos 
pakeitimas po beveik 42 metų 
valdymo būtų naudingas pro
vincijai. Kas iš to, jeigu B. Rae 
pvz. iš atgailaujančio F. Mille
rio iškovos sustabdymą papil-

dabar reikia siekti dar arti
mesnių ryšių, kurie būtų nau
dingi ir Kanadai, ir Sovietų 
Sąjungai. Telegrama graži pro- 
pagandiškai. Kalbama apie 
bendrą kovą už tautų laisvę ir 
nepriklausomybę, kai iš tik
rųjų Sovietų Sąjunga II D. ka
re pasiglemžė ir vergijoje lai
ko Baltijos valstybes, savo 
kontrolėje pasiliko R. Vokie
tiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Bulgariją, Rumuni
ją, o dabar kelia koją į Afriką, 
Centrinę Ameriką.

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

nių, o, be to, to nuovargio netrū
ko ir kai kuriems jauniesiems. Tuo 
tarpu “Aušros” žaidėjai buvo visi 
jauni, pailsėję, miklūs ir gerai 
pasiruošę veržlūs kovotojai. To
dėl jie mus gana sėkmingai spau
dė prie sienos, nors santykis daž
nai svyravo keliais taškais tai 
vienų, tai kitų naudai. Tačiau, 
kai dėl baudų aikštę turėjo palik
ti pora mūsų gerųjų žaidėjų, pra
laimėta 65:70. Taigi “Aušrai” ati
teko čempijonatas, prie kurio ir 
mes buvome taip sėkmingai priar
tėję, bet galų gale turėjome pa
sitenkinti antra vieta.

PAVYZDINGOS PIRMENYBĖS. 
Ruošiantis 35-osioms pirmeny
bėms labai didelė kliūtis buvo vi
sai sutrikusi pašto tarnyba. Ne
buvo įmanoma laiku gauti reikia
mų informacijų. Rengėjai mums 
išsiuntė praąešimus savaitę prieš 
turnyrą, o mes juos gavome po sa
vaitės .. . po turnyro!! Laiškas 
iš Detroito ėjo apie dvi savaites.

Vis dėlto, nepaisant visų sun
kumų, miego stokos ir nuovargio, 
pirmenybės buvo bene pačios ma
loniausios, nes labai gerai orga
nizuotos.

ŠEŠTADIENIO VAKARE įvyko 
tradicinis pasilinksminimas. Pil
na salė buvo gražaus lietuviško 
jaunimo. Teko nustebti, kad vy
riausias šio didelio įvykio orga
nizatorius Algis Rugienius, rodos, 
net iš darbo nepaėmęs atostogų, — 
pajėgė viską taip pavyzdingai su
tvarkyti, juoba, kad buvo per 70 
įvairių rungtynių keliose vieto
se. Jis buvo ne tik organizacinio, 
bet ir varžybinio komiteto pirmi
ninkas bei kai kurių atskirų ša
kų vadovas. Ir jis viskam turėjo 
laiko, įskaitant ir su didele kant
rybe informacijos perteikimą te
lefonu. Pavyzdingai rungtynių de
tales tvarkė ir jo brolis. Ta proga 
išleistas gražus leidinys, reda
guotas Liudas Rugienienės. Me
niškas viršelis, geras popierius, 
skoningas leidinio apipavidali
nimas. Šios taip pavyzdingai su
organizuotos pirmenybės Londo
nui ilgai išliks kaip labai malo
nus prisiminimas. D. E.

Skautų veikla
• Per ilgąjį savaitgalį, gegu

žės 17-19 d.d., ruošiama iškyla į 
Romuvą atidarymo darbams. Or
ganizuoja valdybos pirm. vyr. valt. 
S. Kuzmas. Prašomi tėveliai, sk. 
vyčiai gausiai dalyvauti ir padė
ti paruošti stovyklavietę vasarai.

• Romuvos stovyklos I sav. virši
ninkas — Kanados rajono vadas s. 
V. Turūta, II sav. — Kanados rajo
no vadeivė s. A. Baltakienė. Visi 
registruokimės!

• Prit. skautų-čių, jūrų skautų-
čių, vyr. skaučių, vyčių, gintariy ir 
budžių suvažiavimo Dainavoje re
gistracija pratęsta iki gegužės 
18 d. Programa bus įvairi ir įdo
mi. Organizatoriai laukia gausių 
dalyvių. D. Barzdžiūtė

/SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Detrioto žaidynėse dalyvavo 4 
Vyčio komandos — 3 krepšinio ir 1 
tinklinio. Ypatingų laimėjimų ne
pasiekė, tačiau sėkmingai kovojo 
prieš pajėgiausius vienetus.

Krepšininkai vyrų A varžybo
se pirmose rungtynėse pralaimė
jo beveik meisteriui “Lituanikai” 
44-56. Sekančiose rungtynėse vy- 
tiečiai įveikė H. “Kovą” 78-64 ir 
laimėjo V vietą. Komandoje žaidė: 
J. Karpis 33, R. Duliūnas 21, R. 
Karpis 12, K. Simonaitis 18, Knei- 
tas 18, Pollman 14, L. Ažubalis 6.

Vyrų B varžybose Vyčio vetera
nai pralaimėjo “Žaibui” 46-58 ir D. 
“Kovui” 50-60.

Jaunių A varžybose jaunieji 
krepšininkai pirmose rungtynėse 
įveikė Čikagos “Lituaniką” ir pa
teko į žaidynių pusbaigmį, kuria
me pralaimėjo būsimam meiste
riui D. “Kovui” 20-79. Rungtynės 
su N. Y. “Atletais” trečios vietos 
laimėtojui išaiškinti neįvyko. Žai
dė: E. Stanulis 10, R. Stanulis 15, 
A. Šimonis 4, L. Ažubalis 18, P. Kar
pis 6, R. Garbaliauskas, R. Praka- 
pas 6.

Tinklininkai visas rungtynes 
sužaidė labai ryžtingai, nors lai
mėjimo pasiekti ir nepavyko. 
Rungtynių pasekmės: “Vytis” — N. 
Y. “Atletai” 8-15, 7-15; V. — “Žai
bas" 5-15, 5-15; V. — “Neris” I 7-15, 
10-15; V. — “Grandis” 10-15, 6-15. 
“Neries” II-jai komandai rungty
nėse nepasirodžius, vytiečiai pra
rado galimybę laimėti rungtynes.

Mūsų rėmėjams: Prisikėlimo 
parapijos ir “Paramos” banke
liams nuoširdžiai dėkojame. A.S.

70®

• Tas, kuris yra lėtas pykti, yra 
geresnis už galingąjį (Priež. 16,32)

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, studen
tams, mokslus baigusiems, jau
niems profesionalams, naujaku
riams, vienišiems tautiečiams. Me
tinė prenumerata naujam skaityto
jui - $15.00, JAV-se - $15.00 ameri
kietiškų. Reguliari prenumerata - 
$20.00, JAV-se - $20.00 amerikie
tiškų.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Zl||ct$ltp Simpson’s, 176 Yonge St., 
z lllolCIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)'

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , 
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Dundas ir College) Telefonas
* 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

do kai kuriems gydytojams iš 
OHIP draudos pacientų, kai 
rinkiminiame vajuje tai yra 
pažadėjęs liberalų vadas D. 
Petersonas. Atrodo, norima ne 
naujų rinkimų, tik F. Millerio 
valdžios pakeitimo D. Peterso
no liberalų mažumos vyriausy
be su B. Rae socialistų parama.

Sovietų kompartijos vadas 
M. Gorbačiovas atsiuntė tele
gramą ministeriui pirm. B. 
Mulroniui II D. karo užbaigos 
Europoje keturiasdešimtme
čio proga. Telegramos tekstą 
paskelbė sovietinė TASSo 
agentūra. Esą Sovietų Sąjun
ga didžiai vertina Kanados 
įnašą į bendrą koaliciją prieš 
A. Hitlerį, siekusią laisvės ir 
nepriklausomybės tautoms, fa
šizmo sunaikinimo. Dabar rei
kia stengtis, kad neiškiltų ki
to karo liepsnos, kad vėl grįž
tų geri tarptautiniai santykiai,, 
vedantys į taikų sugyvenimą, 
pasitikėjimą, naudingą lygia
teisį bendradarbiavimą. Pasak 
M. Gorbačiovio, Kanados ir So
vietų Sąjungos draugystės šak
nys buvo išbandytos bendroje 
kovoje II D. karo metais. Esą

Toronto miestas
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
1985 metų gegužės 20 

yra Viktorijos diena 
ir karalienės gimtadienis —

šventė savivaldybės tarnautojams. Tą dieną atmatos nebus 
išvežamos. Tai bus padaryta sekančią reguliarią atmatų 
išvežimo dieną.
Gegužės 22, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai, nei 
kiti sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį— gegužės 29 d.
PASTABA: Toronte yra 16 sandėlių stiklo ir metalo indų perdir- 
bimui Vasario mėnesį buvo surinkta 195 tonos laikraščių, 37 
tonos stiklo ir 4 tonos skardinių. Smulkesnių informacijų teirau
tis telefonu 947-7742.

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

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

Trealtor

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.

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

232-2322

HIGH-PARK - BLOOR, puikus 3 aukštų, 14 kambarių namas; 
privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Labai gražiai prižiūrėtas, 
$275,000.
ISLINGTON-DUNDAS — visas naujai atremontuotas namas, 
$179,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

A.P GOMES
Real Estate 4 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

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

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

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIŠKAS “GYVATARUI” 
ir jo vadovei G. Dumčiūtei- 
Breichmanienei Hamiltone

MIELA GENOVAITE, 
neįsivaizduoji koks džiaugsmas 

pasveikinti man Tave ir “Gyvata- 
ro” grupės šokėjus 35 metų veik
los proga! Tu, pamilusi lietuviškų 
šokį, supratai ir jo reikšmę išei
vijos jaunimo lietuviškumo ugdy
me. Subūrusi Hamiltono jaunimų, 
priglaudei jį po savo ansamblio — 
“Gyvataro” sparnu.

Dirbdama su jais, skleidei jų 
gretose meilę lietuviškam žodžiui 
ir šokiui. Jaunimas, pajutęs šoky
je dvasinę bei fizinę atgaivų, pa
milo jį. Vieniems išeinant, kitiems 
su džiaugsmu įsijungiant, tęsei 
savo darbų toliau. Pasiekusi nori
mų grupės brandumo laipsnį šoky
je, pradėjai lankyti išsisklaidžiu
sių mūsų išeivijų, teikdama jiems 
džiaugsmo. Supažindinai juos bei 
svetimtaučius su mūsų lietuvišku, 
savitu, šokiu, su mūsų tautos gi
lia dvasine kultūra. Neužteko Tau 
Hamiltono. Mostelėjus Tau magiš
kųjų lazdele, “Gyvataras” pradė
jo keliauti po platųjį pasaulį au
tomobiliais, autobusais, lėktu
vais. Apkeliavę plačiųjų Kanadų 
lankėtės Šiaurės ir Pietų Ameri
koje, Europoje ir buvote pirmie
ji aplankę ir mūsų tolimų Austra- 
lijų. Jūs visur parodėte mūsų šo
kį žaviai, kultūringai, pabrėžda
mi tautinį orginalumų šokyje, lai
kysenoje, aprangoje, muzikoje. 
Buvote puikūs mūsų lietuviško šo
kio atstovai. Visur palikote pui
kius įspūdžius ir giliai įminto 
lietuviško šokio pėdsakus. Užsi- 
tarnavot didelę pagarbų iš visų 
lankytų kraštų vyriausybių! Tad 
valio Jums! Linkiu Tau ir visiems 
buvusiems, esamiems ir būsimiems 
šokėjams su pasiryžimu tęsti pra
dėtų darbų, kol grįšim į Tėvynę.

Su meile -
Tavo buvusioji mokytoja

M. Baronaitė-Grebliūnienė 
Adelaidė, Australija

RUSINAMI VAIKAI
Metai iš metų okupuotos Lietu

vos mokyklos lietuvių kalbos pa
mokų skaičius mažinamas, o rusų 
kalbos didinamas. Todėl baigusių 
vidurinę mokyklų lietuvių kal
bos žinios yra silpnos, ypač šlu
buoja rašyba, daromos gramati
nės klaidos. Ir kaip tu, jaunas 
žmogau, gerai išmoksi gimtųjų 
kalbų, kai nuo pirmųjų abėcėlės 
raidžių ir nuo pirmųjų perskaity
tų žodžių tau brukama “didžio
jo brolio” kalba. Ir štai šios inter
nacionalinės arba dar vadinamos 
leninės politikos rezultatas: ma
žiesiems skaitytojams jau leidžia
mos dvikalbės knygutės. Apie tai

informuoja vilniškis leidinėlis 
“Naujos knygos”. Rašoma, kad ru
sų vaikų poezijos antologijoje 
“Kregždelė” bus sudėti rusų tau
tosakos pavyzdžiai, rusų litera
tūros klasikų kūriniai ir dabar
tinių rusų poetų posmai, o tekstai 
spausdinami lygiagrečiai lietuvių 
ir rusų kalbomis. Knygelę iliust
ravo dail. V. Šatunovas. B. B.

St. Petersburg, Fla.
LIETUVIŲ KLUBO CHORO ir 

“Bay Area Chamber Strings” or
kestro koncertas buvo surengtas 
balandžio 13 d. Programoje buvo 8 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Dirigavo muz. P. Armonas. Kon
certų surengė Lietuvių klubas. 
Dalyvavo 220 klausovų.

AMERIKIEČIŲ PARADE kovo 
30 d. dalyvavo 20 tautinių grupių 
su savo vėliavomis. Lietuvos tri
spalvę nešė K. Gaižauskienė ir E. 
Welsh. Paradų stebėjo 50.000 žmo
nių. Jis truko dvi valandas. Va
kare buvo parodytos ištraukos iš 
13-tosios televizijos stoties.

TAUTYBIŲ ORGANIZACIJOS 
SPIFFS susirinkime E. Radvilie
nė padarė pranešimų apie Lietu- 
vų — jos praeitį ir dabartį. Daly
vavo 37 tautybių atstovai.

ATSISVEIKINIMAS su čia žie
mojusiais tautiečiais buvo su
rengtas balandžio 27 d. Lietuvių 
klubo salėje. Kalbėjo klubo pirm. 
K. Jurgėla. Vakarienę paruošė I. 
Jurgėlienė. Programų paįvairino
A. Karnius savo rašiniu apie iš
vykstančius tautiečius.

POETAS BERNARDAS BRAZ
DŽIONIS kovo 27 d. Lietuvių klu
bo salėje skaitė savo poezijų, ku
ria gėrėjosi 200 klausytojų. Mu
zikinę programų atliko pianis
tė Kristina Grabnickaitė. Apie
B. Brazdžionio kūrybų kalbėjo 
Vladas Kulbokas. Vakarų suren
gė LB St. Petersburgo apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja K. 
Urbšaitis. '

BALFo KONCERTAS įvyko ba
landžio 17 d. Lietuvių klube. Juo 
buvo paminėta 143-jo skyriaus 10 
metų veiklos sukaktis. Meninę 
programų atliko sol. Nelė Palti- 
nienė ir muz. Arvydas Paltinas 
iš V. Vokietijos. Veiklos apžval
gų padarė skyriaus pirm. V. Klei- 
vienė. Apie Vasario 16 gimnazi
jų kalbėjo jos mokytojas A. Palti
nas. Gimnazijai surinkta $326.00.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
“SAULĖ” vakaras buvo surengtas 
balandžio 20 d. Lietuvių klubo 
salėje. Vakarų pradėjo tėvų komi
teto pirm. D. Bobeliene.^Progra
mų atliko mokiniai, vadovaujami 
M. Pėteraitienės ir L. Robertson. 
Dalyvavo 140 tautiečių. L. Ž.

Dabartinė Toronto Lietuvių namų valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: ižd. J. Slivinskas, pirm. V. Dauginis, visuo
meninės veiklos komisijos pirm. A. Jankaitienė, vicepirm. dr. E. Birgiolas, sekr. J. V. Šimkus; antroje eilėje: vedė
jas A. Vaičiūnas, narys T. Stanulis, narys E. Pamataitis, revizijos komisijos pirm. M. Abromaitis, jaunimo komi
sijos pirm. Z. Bersėnaitė, statybos komisijos pirm. O. Delkus, narys B. Jackus, narys V. Kulnys Nuotr. B. Tarvydo
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Artimiausiam kaimynui

a.a. VINCUI MANIUŠKAI
mirus Lietuvoje,

jo broliui JONUI MANIUŠKAI nuoširdi ir gili mūsų 
užuojauta-

A. J. Lajukai

’4.’ TORO M T T

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

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

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1 068

Lietuvių muzikų suvažiavi
me Klivlande š. m. gegužės 11 
d. iš Kanados dalyvavo muz. J. 
Govėdas ir keletas kitų. Jis 
akompanavo sol. A. Pakalniš
kytei LB kultūros tarybos su
rengtoje premijų įteikimo iš- 
kilmėje-koncerte. Muzikų su
važiavime buvo išreikštas pa
geidavimas nerengti bendros 
dainų šventės 1986 m., jų ati
dėti tolimesnei datai ir kol 
kas rengti rajonines dainų 
šventes. Išrinkta vadovybė to
limesniam organizaciniam 
darbui.

KLB krašto valdybos sudary
tas komitetas Ilinojaus un-to 
lituanistikos katedros lėšoms 
telkti: pirm. dr. A. Pacevičius, 
sekr. J. Andrulis, ižd. dr. S. Če
pas, nariai — dr. M. Arštikai- 
tytė-Uleckienė, P. Augaitis, J. 
Bersėnas, V. Dauginis, J. Kriš
tolaitis, adv. A. Pacevičius. 
Šis komitetas specialiais laiš
kais kreipiasi į finansines lie
tuvių institucijas ir paskirus 
asmenis, prašydamas skirti au
ką lituanistikos katedrai Ili
nojaus un-te, kuria gali pasi
naudoti ir Kanados lietuviai. 
Už aukas išduodami pakvitavi
mai mokestinėm atskaitom. 
Aukas siųsti: Lėšoms telkti 
komitetas, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Dr. Marija Ramūnienė, vie
nuoliktųjų savo vyro a.a. prof. 
Antano Ramūno mirties meti
nių proga paaukojo lituanis
tikos katedrai Ilinojaus un-te 
$1000.00 ir vyskupo P. Balta
kio fondui $300.00. Mišios už 
velionį bus Lietuvos kankinių 
šventovėje gegužės 21 d., 7.30 
v. r.

Parama daugiakultūrei veik
lai. Ontario pilietybės ir kul
tūros ministerė Susan Fish 
pranešė spaudai, kad vyriau
sybė 1985-86 m. paskyrė $30 
milijonų bendruomenių pasta
tams bei institucijoms. Para
ma bus duodama daugiakultū- 
riams centrams, bibliotekoms, 
muziejams, meno galerijoms, 
etnokultūriams projektams, 
teatrams. Jau paskirta para
ma: Daugiakultūrei Ontario 
istorijos draugijai $150,000, 
teatrui “Factory Theatre Lab” 
— $60,000, Sault Ste. Marie mu
ziejui — $4,000, teatrui “Thea
tre du Nouvel-Ontario Ine. 
Sudburyje — $4,000, Šv. Juo
zapo miesto bibliotekai — 
$40,000. Adresas: Ministry of 
Citizenship and Culture, 77 
Bloor St. W„ Toronto M7A 2R9.

Dana Pomerancaitė-Mazur- 
kevičienė su savo vyru smui
kininku Juriu, kurį laiką gy
venę Toronte ir Ontario Lon
done, persikėlė į JAV-bes. 
Nuo 1984 m. Juris dėstė muzi
ką Urbanos un-te, ateinan
tiems mokslo metams persi
kels (abu) į Bostono un-tą. Da
nos tėvas Danielius Pomeran- 
cas mirė, o motina tebegyve
na Toronte. Pasikalbėjime su 
“Draugo” korespondentu (1985. 
III. 14) Dana pareiškė: .. aš 
savo širdyje jaučiu didelį dė
kingumą lietuviams. Beveik 
visa mano šeima buvo išgelbė
ta lietuvių. Tėveliui, tiesa, te
ko daug iškentėti koncentra
cijos stovyklose. Aš pati bu
vau išgelbėta ir tiesiog išau
ginta lietuvių. Aš visiems sa
kau, kad turiu dvi motinas ir 
du tėvus. Mano pusseserė buvo 
išgelbėta ir išauginta nepa
žįstamų kaimiečių lietuvių. 
Mano mamą taip pat išgelbėjo 
lietuviai. Bu-vo išgelbėta ir 
kita mano pusseserė”.

“Toronto Sun” 1985. IV. 23 iš
spausdino ilgą Marko Bono- 
koskio straipsnį apie Tadą 
(Ted) Vadauską, sulaukusį 
65 m. amžiaus ir priverstą pa
sitraukti pensijon iš valdinės 
tarnybos. Kanadon atvyko iš 
Lietuvos 1948 m. Pradžioje 
penkerius metus buvo drau- 
dos agentu, vėliau gavo val
dinę tarnybą imiįgracijos ir 
įdarbinimo ministerijoje — 
tikrinti įvairius piktnaudžia
vimus. Gyveno Toronte, Belle- 
villėje, Sudburyje ir North 
Bay. Vedė būdamas 52 metų 
amžiaus ir turi du vaikus. Pa
sak laikraščio, jis esąs nepa
tenkintas tokiu išsiuntimu 
pensijon, bet kol kas to reika
lauja įstatymas.

A.a. Adomo Kuniučio atmi
nimui paaukojo Tautos fon
dui Stasė ir Benius Yokuby- 
nai $20.

A.a. Juozo Vaičaičio atmi
nimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams” po $20 — Vanda ir 
Petras Giedraičiai, Vanda ir 
Laimutis Bakšiai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms 

rengėjoms už taip gražiai suruoš
tas man pintuves. Taip pat nuo
širdus ačiū viešnioms už atsilan
kymą. Jūsų sudėtas kraitis pri
mins man Jus visas ir šį brangų 
vakarą.

Jus visas mylinti —
Dainora Čeponytė

Juozas (Joseph)
Norkus

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

“ALL THE__ ,
CHOICE SĮSįja IN THE <@27 

WORLD" 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 •

S ekskursijos
l VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

3. Liepos 11-24
4. Rugpjūčio 21 - 29
5. Rugsėjo 4-13

Rugsėjo 4-19
6. Spalio 3-11

$1912.25
$1739.25
$1612.25
$1912.25
$1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms 

rengėjoms už taip šauniai man 
suruoštą vedybinį mergvakarį. 
Dėkoju viešnioms ir rengėjoms, 
dalyvavusioms ir toms, kurios 
negalėjo dalyvauti, o tik prisidė
jo prie mano kraičio. Taip pat dė
koju už skanius pyragus ir gražiai 
paruoštą vaišių stalą — bufetą. 
Dėkoju kalbėtojoms už gražius žo
džius ir gerus linkėjimus. Labai 
ačiū visoms už taip puikias ir ver
tingas dovanas. Visa tai bus man 
neužmirštamas atminimas.

Visoms dėkinga —
Ramona Gudavičiūtė

PADĖKA

Dėkoju dr. H. U. Cameron už sėk
mingai padarytą operaciją. Esu 
nuoširdžiai dėkinga ligoninės 
kapelionui ir seselėm už religi
nį patarnavimą. Ačiū kun. L. Ja
nuškai, OFM, už aplankymą. Bū
dama ligoninėje, susilaukiau daug 
geraširdžių lankytojų. Labai nuo
širdi mano padėka už gėles ir do
vanas M. Astrauskienei, J. Vaitie
kūnaitei, A. J. Šulcams, S. Gečie
nei, M. Bumbulienei, Prisikėlimo 
par. katalikių moterų draugijai, 
O. Juodviršienei, M. A. Norkams,
J. V. Rusliams, M. J. Žėkams, Z. 
Žebrauskienei, M. Raškauskienei, 
Trečiojo ordino Prisikėlimo par. 
kongregacijai, E. Jaškuvienei, 
visam “Vilniaus Manor” moterų 
mezgimo būreliui, B. Niunevie- 
nei, A. Puterienei, B. Kerulienei, 
I. Stasiulienei, V. Siminkevičie- 
nei, M. Skučienei, O. Adomavičie
nei, O. Juodišienei, Z. J. Didžba- 
liams, G. Kaulienei, O. Indrelie- 
nei, M. Senkuvienei, M. Janušie
nei, M. Jasionytei, N. Preibienei, 
A. Vekterienei, I. Kandrotienei, 
U. Žilinskienei, E. Ulickienei, 
O. P. Karaliūnams, J. A. Rakaus
kams, J. Kudabai, J. Urbonui. 
Ačiū mano mielam vyrui už įvai
rią pagalbą ir rūpestį. Gili mano 
padėka visiems, linkėjusiems man 
geros sveikatos. Iš širdies tariu 
nuoširdų ačiū —

Dėkinga
Marija Basalykienė

PADĖKA
Š. m. balandžio 20 d. atšventė

me 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Mūsų vaikai, žentas ir 
marčios, vadovaujant vyr. dukrai 
Irenai, suruošė mums pobūvį su 
iškilmėmis šventovėje.

Reiškiame giliausią padėką 
klebonui kun. J. Staškui už atlai
kytas Mišias su pritaikytu turi
ningu pamokslu ir palaiminimą 
(Mišioms patarnavo sūnaitis Vy
tas, skaitymus atliko dukraitė 
Audrė); kun. K. Kaknevičiui už 
dovaną, muzikui-kompozitoriui 
S. Gailevičiui už iškilmingus mar
šus ir vargonavimą per pamaldas, 
solistei S. Žiemelytei už žavų 
giedojimą, M. Gudelienei už šven
tovės papuošimą ir gėles, žentui 
Romui už įdomų ir sklandų pra- 
vedimą pobūvio, choro pirminin
kui R. Paulioniui už pasveikini
mą choro vardu, A. Ramanauskie
nei ir muzikui J. Govėdui už me
nišką bei vertingą choro dovaną,
K. Batūrai už sveikinimus prisi
menant laisvoje Lietuvoje links
mai praleistą laiką, Petrui Augai- 
čiui už uchtiečių sveikinimus, 
prisimenant nerūpestingai pra
leistas dienas, A. Augaitienei už 
sveikinimus katalikių moterų 
draugijos vardu, A. Vitkienei už 
sukurtą ta proga gražų eilėraš
tį, sūnui Remigijui ir sūnaičiui 
Steven už gražius bei nuoširdžius 
sveikinimus, seselei M. Loretai- 
Onutei ir A. E. Abromaičiams už 
jų sukurtą gražų lietuviško sti
liaus atviruką ir dovaną, ponioms 
už skanius pyragus, visiems susi
rinkusiems svečiams už jų linkė
jimus ir dovanas. Visiems nuošir
dus ačiū.

Marija ir Antanas Elijošiai

Mirus

AfA
KAZIMIERUI KVEDARUI,

jo žmoną MARIJĄ ir sūnus su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame -

Tomas ir Anelė Žiliai

Paskutinis laiškas motinai
(Atkelta iš 5-to psl.)

radome. Tiesa, turbūt visi no
rėjome, kad mūsų vaikai iš
moktų lietuviškai, bet šio kraš
to gyvenimo skuba ir pradžio
je nekreipimas į tai daug dė
mesio mums tuo atsimokėjo. O 
ir nebuvo tai jau taip lengva, 
kaip iš pirmo žvilgsnio kad 
atrodo. Tad gal dėl to per daug 
nepasmerk mūsų, mama!

— Pamatytum, kad tie daly
kai, kuriuos tu statei pirmo
je vietoje, kitų moterų čia yra 
nustumiami į paskutinę vietų. 
Daugelis jaunų motinų čia yra 
pasidavusios prasidėjusiam 
naujam moterų judėjimui, 
skelbiančiam kažkokį moterų 
išsilaisvinimą. Jos nori pasi
traukti nuo pasiaukojimo ir 
gyventi gyvenimą vien tik sau. 
Čia daug rašoma ir kalbama, 
kad augančiai kartai turi būti 
duodama visiška laisvė savaip 
elgtis ir kaip gyventi. Dauge
lis jaunųjų taip ir padaro — 
palieka tėvų namus, mokyklas 
ir išeina į pražūtingą gyveni
mą. Visokios naujos pedagogi
kos nebesutinka jau čia su 
dviejų colių šikšnine tėčio 
“pedagogika”, kuri jam per 
juosmenį prilaikė kelnes ir

prilaikė namuose tvarką. Sako, 
kad dabar jau tokie moderniš
ki laikai, mama!

— Nors šių laikų tos moder
nios moterys karingai kalba 
apie išsivadavimą ir savo tei
ses, bet esmėje jos visvien pir
ma nori būti žavingos, viliojan
čios ir turėti šeimą. Jos negali 
prarasti jom gamtos ir Dievo 
įdiegto motinystės jausmo. 
Man atrodo, kad jos nieku ne
siskiria nuo motinų ir anksty
vesnių laikų. Savo vaikui, savo 
prieaugliui, kaip ir visi žemės 
gyviai, jos turi tą patį instink
tą — mylėti, apsaugoti ir rūpin
tis juo. Žmogiškoje prigimtyje 
tas rūpestis ir prisirišimas 
neišnyksta ir vaikui užaugus. 
Ar nėra taip, kad moteris, ta
pusi motina, lieka apdovanota 
dar vienu jausmu, galinčiu pa
justi mažiausią savo vaiko abe
jojimą, baimę, rūpestį bei 
džiaugsmą. Motinai nereikia 
visko pasakyti — ji viską jau
čia. Visos motinos, kokių tau
tų, rasių bei kultūrų bebūtų, 
turi vieną ir tą patį motiniš
ką žvilgsnį, vieną ir tą pačią 
motinos šypseną. Sakyk, ar ne 
tiesą sakau, mama!

IM E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane st., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

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

17 QTJT7 R insurances DnEoiiiLriREAL estate brokers 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -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
— Ilgojo savaitgalio proga ge

gužės 18, sekmadieni, 11 v.r., bus 
Mišios ir Wasagoje.

— Maironio mokyklos mokinių 
grupė su vedėja G. Paulioniene 
mokslo metų užbaigos proga da
lyvavo 11 v.r. Mišiose — atnešė 
aukas ir atliko skaitymus.

— Katalikių moterų draugijos 
skyriaus rengiama išvyka Mont- 
realin įvyks gegužės 18-19 d.d. 
Aplankys garsiąją Šv. Juozapo 
oratoriją, kur bus pamaldos už 
Lietuvą.

— Klebonas kun. J. Staškus ge
gužės 11-12 d.d. lankėsi Sudbu- 
ryje ir laikė pamaldas vietos lie
tuviams bei dalyvavo Motinos 
dienos minėjime. Šiuo metu Lie
tuvos kankinių par. kunigai ap
tarnauja vietinę parapiją, Wa- 
sagą, Sudburį ir Sault Ste. Marie.

— Motinos Teresės labdarai In
dijoje kat. moterų draugijos sky
rius telkia įvairius maisto gami
nius bei kitus reikmenis.

— Susituokė gegužės 4 d. Julija 
Girčytė su Michael Rutigliano.

— Paaukojo: kapinėms $100 — 
St. Povilenskis, $25 — J. Stonkus; 
parapijai $100 — P. Gulbinskas; 
religinei Lietuvos šalpai $50 ir 
parapijai $100 — F. Pawelko (sa
vo vyro a.a. Edvardo atminimui).

— Mišios gegužės 19, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Joną Bleizgį, 
11 v.r. — už Leoną Kocių, Ramo
nų ir Truikių mirusius; 11 v.r. Wa
sagoje — už a.a. Danutę Jonaity
tę ir Jonaičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Gegužės 8 d. LN valdybos po

sėdyje aptarti ateities planai ir 
patvirtinta LN visuomeninės bei 
kultūrinės veiklos komisijos są
mata. Aukų skirstymui sudaryta 
komisija iš Dauginio, Birgiolo 
ir Stanulio svarstys prašymus bei 
savo rekomendaciją pateiks valdy
bai patvirtinti.

— Gegužės 19, sekmadienį, 1.30 
v.p.p., įvyks “N. Lietuvos” laik
raščio rėmėjų būrelio susirinki
mas.

— Sergančius K. Liutkų ir L. Va- 
luką lankė A. Borkertas ir A. Vai
čiūnas. Žinantieji apie kitus ser
gančius arba galintieji prisidėti 
prie ligonių lankymo prašomi pra
nešti V. Kulniui tel. 769-1266.

— LN svetainei “Lokys” reika
lingi patarnautojai vakarinei pa
mainai nuo 6 v.v. iki 2 v.r. Kreip
tis į LN raštinę.

— Motinos dieną buvo pagerbtos 
lietuvės motinos. Atsilankiusioms 
į LN popietę buvo įteiktos gėlės 
ir taurelė vyno. Motinos sveiki
no LN valdybos pirm. V. Dauginis. 
Taip pat buvo pagerbta ir š. m. 
iškilioji motina E. Šernienė- 
Trumpjonaitė. Ją ir visas moti
nas pasveikino LN vyrų būrelio 
pirm. J. V. Šimkus. Trumpa ofi
ciali dalis buvo baigta sugiedant 
“Ilgiausių metų” visoms motinoms.

Pagerbdamas savo buvusį 
mokytoją a.a. Antaną Jušką, 
mirusį Lietuvoje, K. Ginčius 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

Užjausdami Joną Slivinską 
jo tėveliui mirus, Toronto Lie
tuvių namų valdyba ir tarnau
tojai paaukojo “Tėviškės žibu
riams $50.

Religinė lietuvių katalikų 
šalpa ir Informacijos centras 
Niujorke priima studentus, no
rinčius susipažinti su įstaigos 
darbu bei moderniom komuni
kacijos priemonėm. Tam tiks
lui skiriamos dvi savaitės: bir
želio 24 — liepos 5, liepos 8-19, 
rugpjūčio 5-16, rugpjūčio 19-30. 
Bus parūpintas kambarys ir 
$200 stipendija. Kandidatai- 
tės turi būti bent 18 metų am
žiaus, mokėti lietuvių ir anglų 
kalbas, turėti automobilio vai
ruotojo leidimą. Prašymai pri
imami iki š. m. birželio 3 d. 
šiuo adresu: Lithuanian Catho
lic Religious Aid, 351 High
land Blvd., Brooklyn, New 
York 11207, USA. Tel. (718) 647- 
2434.

Motinos dienos pagerbtuvė- 
se-pietuose, kuriuos suruošė 
Lietuvos kankinių par. jaunų 
šeimų sekcija gegužės 12 d. 
Anapilio salėje, dalyvavo per 
300 asmenų. Šeimos buvo suso
dintos prie atitinkamo dydžio 
stalų. Eilėraščius deklamavo 
Linas Narušis, Zita Gurklytė, 
rašinį apie motinos kelią skai
tė K. Janavičiūtė. Maironio mo
kyklos mokinių grupė, vado
vaujama D. Viskontienės ir R. 
Mickevičienės, atliko origina
lų dalyką “Traukinys”, kuria
me buvo ir pasivažinėjimo, ir 
dainų, ir vaidybos. Jiems 
akompanavo J. Govėdas. Pro
gramos pranešėja buvo D. Ka- 
lendraitė. Šaunius pietus pa
gamino kulinarė J. Bubulienė 
su savo talkininkėmis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

atšvęsta Motinos diena. Per visas 
Mišias buvo skaitomas pasiauko
jimas Nekalčiausiai Marijos šir
džiai.

— T. Augustinas Simanavičius, 
OFM, šios parapijos klebonas ir 
pranciškonų provincijolas, yra iš
vykęs į Asyžių, Italijoje, kur vyks
ta provincijolų suvažiavimas. Iš
bus apie šešias savaites.

— Ruošiasi tuoktis: Adelė Če
ponytė su Francis A. Horgan, Jo
nas Gutauskas su Sharon Lyn 
Fushtey.

— Gegužės 11 d. palaidotas a.a. 
Albinas Slivinskas, 80 m. amžiaus.

— Pakrikštyti: Lukas-Maxwell, 
Arūno ir Adelės Gataveckų sū
nus; Ramonas-Vasaris-Jonas, La- 
nos (Vytės) ir Dainiaus Vaidilos 
sūnus; Michelle-Gabrielle, Gi
nos (Draudvilaitės) ir Guy Thorn 
dukrelė.

— Jaunų šeimų sekcija ruošia 
vaikams Mišias gegušės 25, šešta
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo šven
tovėje. Dalyvauja ir jaunos šei
mos iš Klivlando. Informuotis pas 
N. Simanavičienę 239-7226.

— Sekminių novena pradedama 
penktadienį, geg. 17. Kviečiame 
šią noveną kalbėti namuose, sa
vo šeimos ratelyje.

— Parapijai aukojo $100: Z. R. 
Rimšos, A. S. Šergaliai, A. A. Šmi- 
gelskiai; $75: J. J. Yčai; $50: U. 
Petkūnienė, R. L. Rauba, A. R. 
Sapijoniai, G. Strimaitis, D. V. 
Šaltmirai; novenai $100: J. Lapp; 
$50: A. Artičkonis, L. Balsys, J. 
Budnikienė, E. Mardosienė, V. 
Mickus, A. Šiukšta; vyskupo fon
dui $100: P. Gulbinskas.

— Mišios gegužės 19, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Joną Simanavi
čių; 9.30 už Juozą Černiauską; 
10.15 v.r. — už Mišių novenai pa
vestas motinas, už Joną Simana
vičių; 11.30 v.r. — už parapiją;
7 v.v. — už Joną Kalinauską.

A.a. Teofilė Kaušienė mirė 
gegužės 11 d. Pašarvota Tur- 
nerio ir Porterio laidotuvių 
namuose Roncesvalles gt. Lai
dojama gegužės 15, trečiadie
nį, 10 v.r. iš Lietuvos kankinių 
šventovės.

Kun. Edmundo Putrimo pri
micijos įvyks š. m. birželio 16, 
sekmadienį, Anapilyje. Primi- 
cijanto atnašaujamos Mišios 
bus 4 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje, o po jų —- didžiojo
je Anapilio salėje iškilmingos 
vaišės. Visi Toronto ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Pakvietimai į vaišes gau
nami sekmadieniais po pamal
dų Lietuvos kankinių parapi
jos salėje arba pas R. Celejews- 
ką (tel. 231-8832). Rengia Lie
tuvos kankinių parapijos ta
ryba.

Kultūrinės veiklos 
seminaras,

rengiamas KLB kultūros ko
misijos, įvyks gegužės 24-26 
d.d. Toronte N. Pr. Marijos se
serų vienuolijos patalpose (57 
Sylvan Ave.).

Gegužės 24, penktadienį, 8 
v.v., susipažinimo vakaras (sū
ris, vynas, meninė dalis).

Gegužės 25, šeštadienį: 9 v.r.
— 9.30 registracija ir kava;
9.30- 10.00 atidarymas ir sveiki
nimai; 10.00-10.50 paskaita 
“Kultūrinė Kanados lietuvių 
veikla — vertybės ir tikslai”
— Rasa Kurienė; 10.50-11 per
trauka; 11.00-12.00 diskusijos
— pirmininkauja K. Mangli- 
cas; 12.00-1.00 pietūs; 1.00-2.30 
pirmoji diskusinių būrelių se
sija. Būrelių vadovės bei kova- 
dovės: šeimos — I. Lukoševi
čienė ir V. Stanevičienė; kul
tūriniai vienetai — D. Viskon- 
tienė, G. Breichmanienė ir B. 
Nagienė; spauda, literatūra, 
menas — A. Sungailienė; 2.30- 
2.45 — pertrauka; 2.45-4.00 ant
roji diskusinių būrelių sesija; 
6 v.v. — Toronto “Gintaro” su
kaktuvinis koncertas Conven
tion Center, 255 Front St. W.

Gegužės 26, sekmadienį:
11.30- 12.30 diskusinių būre
lių paruoštos santraukos — 
pirm. K. Manglicas; 12.30-12.50 
baigiamoji paskaita “Žvilgs
nis į ateitį” — kun. Pr. Gaida.

Anapilio ateitininkų sen
draugių kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 7 d., Lietuvos 
kankinių par. salėje. Sunega
lavus paskaitininkui kun. dr. 
J. Gutauskui, kun. J. Staškus 
perskaitė prof. A. Maceinos 
straipsnį apie išlaisvinimo 
teologiją. Ta tema išsivystė 
gyvos diskusijos. Pirmininka
vo kuopos pirm. St. Vaštokas. 
Dalyvavo apie 20 narių. Susi
rinkimas baigtas vaišingu pa
bendravimu.

Dailininkės REGINOS EIČJD/XI I IENĖS,

aliejinės 
tapybos ir 
akvarelių

gegužės 25-26 dienomis Anapilio parodų salėje.
: ATIDARYMAS - gegužės 25, šeštadienį, 4 valandą po pietų.
: Gegužės 26, sekmadienį, paroda bus atidaryta nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. 

Parodą rengia ir visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio moterų būrelis

Ontario policijos savaitė — 
gegužės 12-18 d.d. Visuomenė, 
ypač jaunimas kviečiami ap
lankyti vietinius policijos da
linius bei jų įrengimus.

“Gintaro” 30-čio koncertas 
artėja. Prašome visus iš anks
to įsigyti bilietus pas J. Vin- 
gelienę tel. 233-8108. Bilietų 
kaina — $8 ir $10. Po koncerto 
Lietuvių namuose bus susitiki
mo vakaras, į kurį kviečiami 
visi atsilankyti. Čia veiks ba
ras, gros geras orkestras, o iš- 
alkusieji galės pasistiprinti 
J. Bubulienės paruošta šilta 
vakariene. Čia matysime daug 
buvusių ir esamų gintariečių. 
Bilietų kaina — $5 (gaunami 
pas J. Vingelienę ir prie įėji
mo). Čia bus sveikinimai ir 
“Gintaro” pagerbimas. Koncer
to metu nebus leidžiama fil
muoti ar rekorduoti. Toks yra 
salės nuostatas. Koncerto sa
lė — Metro Convention Center 
Theatre, 255 Front St. W., tarp 
Spadina ir University gatvių. 
Važiuojantiems požeminiu rei
kės išlipti Union Station ir 
Front gatve eiti porą blokų į 
vakarus.

Filmas “Lietuvos tragedija” 
bus rodomas Toronto lietu
vių namuose birželio 2 d. Fil
mo turinį sudaro nepriklauso
mos Lietuvos vaizdai: Kaunas, 
Karo mokyklos šventinimas, 
nežinomo kareivio kapas, ku
ris dabartinių okupantų yra iš
griautas ir sunaikintas, Vokie
tijos užsienio reikalų minis- 
terio Ribbentropo ir sovietų 
užsienio reikalų komisaro Mo
lotovo 1939 m. sutarties pasi
rašymas Maskvoje, Lietuvos 
delegacijos kelionė į Maskvą 
pasitarimams dėl Vilniaus, 
Vilniaus krašto dalies grąži
nimas Lietuvai. Džiūgauja vil
niečiai lietuviai, sutikdami 
žygiuojančius mūsų karius, lai
komos padėkos pamaldos Auš
ros Vartų koplyčioje, dalyvau
jant Lietuvos valdžios ir ka- 

• riuomenės atstovams, keliama 
trispalvė Gedimino kalne, 
skamba šventovių varpai.

Rodomi bolševikų 1941 m. 
nužudyti lietuviai kaliniai 
Pravieniškėse, Rainiuose ir 
kt., vokiečių okupacijos me
tu bandymai organizuoti savą 
kariuomenę, vokiečių pasi
traukimas naikinant tiltus, 
įmones ir pan. Vėl grįžta Rau
donoji armija, prasideda ki
tas vergovės laikotarpis Lie
tuvoje. Filmas trunka apie 1 
vai.

Ypač būtų rekomenduojama 
jaunajai kartai pamatyti šį 
filmą ir susipažinti su nepri
klausomos Lietuvos vaizdais.

V.K.
“Gyvataro” 35-rių metų su

kaktis paminėta gegužės 11 d. 
Hamiltone, dalyvaujant gau
siem žiūrovam. Iš Toronto-Mis- 
sissaugos dalyvavo “Atžalyno” 
atstovai p.p. Dauginiai, “Gin
taro” vadovai p.p. Karasiejai, 
“Dirvos” atstovas J. Varana
vičius, p.p. Kulpavičiai, “TŽ” 
redaktorius ir kt. Iškilmės ap
rašymas — kitame “TŽ” nr.

KULTŪRINĖS VEIKLOS
SEMINARAS

1985 metų gegužės 24,25 ir 26 dienomis Toronte, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos

seselių namuose (57 Sylvan Ave.)

a. nagrinės lietuvių kultūros vertybes,
b. numatys būdus jom siekti,
c. nustatys gaires tolimesniam lietuviškos 

kultūros puoselėjimui.

Rengia KLB kultūros komisija ir visus tautiečius kviečia dalyvauti. 
Registruotis iš anksto iki gegužės 12 d. šiuo adresu: Rasa 
Kurienė, 40 Ferman Dr., Guelph, Ont. N1H 7E1; tel. (519) 
837-0780; arba: Judita Čuplinskienė, 62 Burnside Rd., Toronto, 
Ont. M6G 2M8; tel. (416) 533-7425

Dalyvaukime ŠEIMŲ STOVYKLOJE 
PER ILGĄJĮ SA VAITGALĮ!

Sudarytos specialios sąlygos šeimoms, 
negavusioms pilnos savaitės atostogų.

KADA: nuo rugpjūčio 3, šeštadienio, 2 v. p. p., 
iki rugpjūčio 5, pirmadienio vakaro.

VIETA: Pranciškonų stovyklavietė, 
New Wasoga, Ontario.

KAINA: vienai nakčiai $ 12.50 nakvynė ir patalpos,- maistas 
vienai dienai — suaugusiam $10, vaikui 7-11 m. 
$7, vaikui 4-6 m. $5, vaikui 2-3 m. $3.50.

REGISTRUOTIS: iki 1985 m. gegužės 30 d. rašant: 
ŠEIMŲ STOVYKLA, 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H Mfl.Čekius rašyti: "Šeimų stovykla" vardu.

Skanėstai Ir sumuštiniai, įvairių rū
šių mėsa, sūriai, salotos, duona, 
bulkutės, kava, arbata, spurgos, 
pyragaičiai. Paruošiame baliams ir 

iškyloms užkandžius.

įvairių rūšių ledai - riešutiniai, 
troplški, šokoladiniai Ir kiti. 

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Valkams ir suaugusiems!

Atvykite arba skambinkite tel. 429-5240.
1379 Mosley St. (prie 32-os gatvės) Wasaga Beach, Ontario 

Vasaros metu atidaryta 7 v.r. - 11 v.v. Savininkai L.R.S. Kaknevičlai

Daugiakultūrį paradą Toron
te š. m. liepos 6 ir 7 d.d. rengia 
“Toronto Multicultural Festi
val Association” ir kviečia da
lyvauti visas tautybes. Pernai 
tokiame parade dalyvavo 40 
tautinių grupių. Ir šiemet jame 
gali dalyvauti paradinės plat
formos, orkestrai, grupės. Po 
parado University Ave. daly
vių dėmesys nukryps į Trinity 
Bellwoods parką, kur bus paro
dėlės, sceniniai pasirodymai, 
pardavinėjami valgiai. Infor
muotis pas Keith Sheppard 
tel. 222-1936.

“The Observer” yra lietuvių 
mėnraštis anglų kalba. Jis yra 
leidžiamas LK Federacijos Či
kagoje angliškai kalbančiai vi
suomenei. Jame gausu infor
macijų apie Lietuvą ir jos iš
eivijos veiklą. Pvz. 1985 m. ko
vo mėnesio numeryje rašoma 

apie sovietų kalinamą prof.
V. Skuodį, tautinių grupių įta
ką JAV-se, Australijos lietu
vių dienas, Jogailos krikštą, 
Baltijos tautų kovą už laisvę, 
lietuvius Lenkijoje ir t.t. Mėn
raštis gausiai iliustruotas. Re
daguoja kolektyvas. Vykdoma
sis redaktorius — Jonas Kup
rys. Adresas: Observer, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629, 
USA. Metinė prenumerata — 
JAV $10, Kanadoje ir kitur 
— $15.00.

Palm Beach, Floridoje, lie
tuvių pensininkų klubo valdy
ba, įvertindama “Tėviškės ži
burių" pastangas išeivijai, per 
ižd. Stasę Balčiūnienę atsiun
tė $25 auką.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas fiziniam darbui pa
jėgus asmuo. Kreiptis į LN rašti
nę darbo valandomis.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba gegužės 1 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: A. Staškevi
čius — pirmininkas ir kultūros rei
kalų vadovas, V. Piečaitis — vice
pirmininkas, P. Drešeris — sekre
torius, G. Nagys — ryšininkas su 
krašto, provincijos ir savivaldy
bių valdžiomis. Be to, trys pasta
rieji rūpinsis valdybos renginiais. 
K. Toliušis — iždininkas ir šalpos 
reikalų tvarkytojas, J. Šiaučiu- 
lis — informacija, archyvas, ry
šiai su Montrealio lietuviškomis 
organizacijomis ir Tautos fondas, 
M. Danytė — ryšiai su Baltiečių 
federacija ir kitomis etninėmis 
grupėmis bei akcija už žmogaus 
teises Lietuvoje, D. Piečaitytė 
— Jaunimo sąjunga. Šalia valdy
bos narių, dar yra pakviesti as
menys atskiroms sritims: M. Ada- 
monytė — švietimui. E. Krasows- 
kienė — Vasario 16 gimnazijai, D. 
Lukoševičius — “Baltijos” stovyk
lavietei ir Br. Staškevičius — Ka
nados lietuvių fondui.

Išvyką į "Safari” parką rengia 
“Rūtos" klubas birželio 9 d. Ka
dangi bus važiuojama dideliu au
tobusu, išvykon priimami ir klu
bui nepriklausą asmenys. Regis
truotis tuoj pat pas klubo valdy
bos narius, įmokant $15. Į šią su
mą įeina kelionė ir įėjimas į par
ką. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

f fIJIAfĮ montrealio lietuvių 
liMHM KREDITO UNIJA

. 1476 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E ’A8. Telefonas: 766-5827 |

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų .......................
Terminuotus indėlius:

1 metų .......................
180-364 d..................
120-179 d................

30-119d................
Trumpalaikius indėlius 

už $20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios..........
su draudimu..............
kasdieninis % ............

Čekių sąsk..........................

9.50%

9.25% 
9 % 
8.75% 
8.25% .

6.50%
6.25%
6 %
5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

JIEŠKAU BUTO iš dviejų ar vieno 
miegamojo su atskira prausykla. 
Skambinti tel. 762-0072 Toronte.

PIANO PAMOKOS. Leokadija Pau- 
lauskaitė-Kanovičienė, M.D. buvusi 
Vilniaus konservatorijos dėstytoja. 
Tel. 225-8428 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS pagrin
diniam namo valymui Toronto šiau
rės rytų rajone. Atlyginimas - $8.00 
į valandą. Prašau skambinti vaka
rais ir savaitgaliais tel. 445-9598.

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

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

BE ŠEIMOS PROBLEMŲ ir švel
naus būdo moteris reikalinga die
nos metu prižiūrėti senyvą moterį, 
aptvarkyti nedidelį butą, pasiga
minti sau ir dviem senjoram mais
tą. Norinčiai yra kambarys gyventi. 
Tel. 763-6498 Toronte.

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

DĖMESIO, Toronto ir apylinkių 
tautiečiai! Jei turite kilimus savo 
kambariuose ir norite juos turėti 
švarius, kreipkitės į “All Season's 
Carpet Cleaning". Susitarus, atva
žiuoja į Jūsų namus, sąžiningai iš
valo Jūsų kilimus, sofas, minkštas 
kėdes su “steam cleaning” maši
nom už prieinamą kainą. Informa
cijų teirautis pas Juozą Baliūną 
tel. 532-3410 Toronte.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Pir
masis gegužės mėn. šeštadienis 
buvo skirtas vysk. P. Baltakio ap
silankymui. Klebonas kun. St. Ši
leika paruošė vyskupo ženklą su 
įrašu: “In caritate serviamus Deo” 
(meilėje tarnaukime Dievui) virš 
didžiojo altoriaus, kuris buvo gė
lėmis papuoštas. Prieš Mišias ko
mitetas, jaunimas, Šv. Onos, Šv. 
Elzbietos draugijų moterys paly
dėjo vyskupą, įeinantį pro didžią
sias šventovės duris. “Ecce sacer- 
dos magnus” giedojo choras, pro
cesijai artinantis prie didž. al
toriaus. Iškilmingos Mišios buvo 
aukojamos vyskupo ir kunigų — 
Romeo Trottier, saleziečių pro- 
vinciolo, St. Šileikos, P. Daugin- 
čio, Iz. Sadausko. Savo pamoksle 
vyskupas, įvertindamas parapiją, 
skatino išlaikyti gyvą tikėjimą, 
krikščionišką, lietuvišką kultū
rą, nepamiršti pavergtos Lietu
vos, daugiau susipažinti su jos 
kova už tikėjimą, skelbti jų per
sekiojimą. Labai svarbu išugdyti 
pašaukimų, šeimose perduoti ti
kėjimą ir lietuvių kalbą. Aukas 
Mišioms atnešė J. MacNamara, J. 
Asipavičius, P. Bunys su žmono
mis. — Svetainėje įvyko vaišės 
kartu su vyskupu ir kunigais. Pie
tus paruošė Elena Kurilienė ir 
jos padėjėjos. Grojo ukrainiečių 
šešių asmenų orkestras. Sk.

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

JONAS KRIPAS suplanuoja, pa
rūpina leidimus, įdeda langus lubo
se ar stoguose, stato namų priesta
tus, garažus, prie namo grįstas aikš
teles (patio) ir atlieka kitokius sta
tybos darbus. Skambinti tel. (416) 
537-8140 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikali
nėms langų užuolaidoms. “The 
Stepping Stone”, 2465 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Tel. 767-4286. Oak- 
villės apylinkėje ir vakarais tel. 
827-3446.

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. RI BULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie- . 
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


