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Lietuvių dienoms praėjus
Laisvojo pasaulio kraštuose, kur yra rengiamos Lie

tuvių dienos, jos palieka nemažus sujudimo pėdsakus, 
gana ilgai neužmirštamus. Jų metu yra sutelkiamos turi
mos išblaškytos kultūrinės pajėgos, ii- lietuviškasis gyve
nimas sušvinta visu galimu pajėgumu, padvelkia tautine 
šilima ir sudaro dvasinės atgaivos nuotaiką. Lietuvių 
dienų programos būna plačios apimties ir sudomina vi
sus tautiečius savo renginiais. Vieni mėgsta vienokius, 
kiti — kitokius renginius, bet kai jų būna daug ir įvairių, 
visi randa ką nors sau patinkamo bei vertingo. Imkime 
pavydžiui neseniai praėjusias Kanados lietuvių dienas. 
Jose buvo pramoginių, sportinių, literatūrinių, kultū
rinių, visuomeninių, koncertinių ir dailės renginių. Vie
ni domėjosi daugiau literatūros-dramaturgijos vakaru, 
kiti dailės parodomis, treti koncertu, ketvirti šokiais, 
penkti sportu, šešti demonstracija ir t.t. Galbūt netrūko 
ir tokių, kurie domėjosi visais renginiais ir beveik visur 
dalyvavo. Paprastai į Kanados lietuvių dienas suvažiuo
ja tūkstantinė tautiečių. Didesniuose Kanados centruose 
būna jų daugiau, mažesniuose — mažiau. Tai rodo, kad 
Lietuvių dienos yra tęstiną tradicija, jungianti krašto 
lietuvius ir gaivinanti jų dvasią.

KAD TOKIOS Lietuvių dienos išliktų ir toliau, svar
bu neužmiršti jų tikslo, apimties ir nesustingti 
atgyvenusioje tradicijoje. Visų pirma neturė
tume užmiršti, kad Lietuvių dienos yra tautinės jung

ties ir dvasinės atgaivos lietuviškumo šventė. Rengėjai, 
planuodami Lietuvių dienų programas, dažnai tuos esmi
nius dalykus pamiršta ir pasitenkina vien praktiškai 
techniniais renginiais, rūpindamiesi daugiausia paja
momis. Tokiais atvejais renginiai techniškai būna ge
rai paruošti, komerciškai apskaičiuoti, bet pilnai nepa
siekia savo tikslo. Jie tampa daugiau vietinio pobūdžio 
renginiais, kuriuose gali dalyvauti ir iš kitur atvažiavę 
tautiečiai, nusipirkę bilietus. Ne kartą užmirštama, kad 
į Lietuvių dienų programą reikia įjungti viso krašto lie
tuvių pajėgas. Tai, žinoma, nėra lengva, ypač tokiame 
dideliame krašte kaip Kanada, tačiau įmanoma. Pvz. iš 
Kanados vakarų nedaug tautiečių tegali dalyvauti, bet 
būtinas bent simbolinis jų dalyvavimas. Ir tesi y.\, vie
nas kitas talentas, kuris su rengėjų pagalba galėtų daly
vauti. Bet rengėjai apie tai nepagalvoja ir pasitenkina 
vien artimesniais lietuvių telkiniais bei jų turimomis 
pajėgomis. Dėl to Kanados lietuvių dienos praktiškai 
apima tiktai Ontario ir Kvebeko provincijas. O juk svar
bu, kad Lietuvių dienų tautinė šilima pasiektų visus to 
krašto lietuvių telkinius.

NEUŽMIRŠTINA taip pat, kad Lietuvių dienos yra 
visų gyvenamojo krašto tautiečių jungties šven
tė, iškelianti iš kasdienybės ir įgalinanti pajusti 
platesnio bei gilesnio akiračio lietuviškumą. Tam būti

na iškili kultūrinė programa, telkianti geriausias turi
mas pajėgas. Čia savo reikšmę turi ir tinkamų patalpų 
parinkimas. Ir gera programa, sukimšta į netinkamas 
patalpas, nustoja savo žėrėjimo bei įspūdingumo. Gera 
mintis Lietuvių dienų renginius organizuoti savose pa
talpose, jeigu jos yra tinkamos. Deja, tokių patalpų tėra 
mažai ir tik siauros apimties renginiams. Netinkamose 
patalpose šventiški renginiai netenka savo šventiškumo 
bei įspūdingumo. Dėl to svarbesnis dalykas tokiais atve
jais ne patalpų savumas, o jų tinkamumas. Tai pasaky
tina ir apie Lietuvių dienų pamaldas. Miela dalyvauti 
paskirose lietuviškų parapijų pamaldose, bet tokioje 
šventėje kaip Lietuvių dienos lietuviškoji bendruome
nė turėtų būti verta bazilikų bei katedrų, kur moralinė 
vienijanti dvasia gali ryškiausiai ir giliausiai pasireikš
ti. Bendroje lietuvių šventėje turėtų būti bendros ir pa
maldos. Jų atsisakymas, kaip nesena patirtis rodo, men
kina Lietuvių dienas, atima vieną svarbiausių jų ele
mentų. Žinoma, tos bendros pamaldos turi būti specia
liai paruoštos, kaip ir visi kiti renginiai. Visa tai, kas bū
na paruošta nerūpestingai, praeina blankiai.

Pasau/io įvykicii
JUNGTINIŲ TAUTŲ 40 METŲ SUKAKTIS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 
paminėta valstybių vadų bei jų atstovų apsilankymu ir pasakyto
mis kalbomis. Ilgan kalbėtojų sąrašan buvo įjungta apie 60 pre
zidentų, premjerų ir užsienio reikalų ministerių. Iš tikrųjų ši 
tarptautinė organizacija nepateisino į ją 1945 m. pavasarį Šan 
Francisco mieste sudėtų vilčių, nes jos pilnateisėmis narėmis 
tapo diktatorių ir diktatoriukų valdomos valstybės, nesilaikan
čios pagrindinių žmogaus teisių, keliančios ideologines kovas 
pasaulyje. Iš kalbėtojų išsiskyrė Japonijos premjeras J. Naga- 
sonis, II D. karo metais laivyno kapitonas, matęs beviltišką savo 
krašto būklę pasaulinėje kovoje prieš 40 sąjunginių valstybių. 
Jis apgailestavo anuometinės Japonijos atneštas kančias žmoni

KANADOS ĮVYKIAI

Kviestinių politikų kelionės
Protesto balsų Kanados par

lamente susilaukė grupė par
lamentarų ir senatorių, pri
ėmusių pilnai apmokėtą vieš
nagę Taivano saloje, kuri save 
dabar laiko laisvąja Kinija. 
Apsilankėlius ypač aštriai 
puolė socialistų atstovai L. 
Nystromas ir S. Langdonas, 
kaltindami, kad už tokias kvie
tėjų apmokėtas keliones vė
liau tenka atsilyginti jų pa
geidavimų patvirtinimu. Kana
dos diplomatinius ryšius su 
Taivanu nutraukė P. E. Tru
deau, siekęs suartėjimo su ko
munistine Kinija. Jį tada rė
mė socialistai ir jų vadas E. 
Broadbentas. Taivanui dau
giausia rūpi prekybiniai ry
šiai su Kanada. Komunistinė 
Kinija viską perka skolon, o 
Taivanas turi pakankamai už
sienio valiutos prekėms iš Ka
nados.

Socialistų antpuoliais Tai- 
vane apsilankiusiems konser

vatoriams ir liberalams pasi
piktino “The Toronto Sun” 
nuolatinis korespondentas B. 
MacDonaldas. Jis jau anksčiau 
rašė, kad šią vasarą mėnesį 
laiko Sovietų Sąjungoje su sa
vo vaikais viešėjo P. E. Tru
deau, pakviestas Maskvos 
instituto Amerikos ir Kanados 
studijoms. Šiam institutui va
dovauja pagrindinis sovietų 
propagandistas G. Arbatovas, 
priklausantis kompartijos 
centro komitetui. Institutą 
tvarko ir administruoja KGB 
institucija. Trečdalį institu
to tarnautojų sudaro KGB sau
gumiečiai. P. E. Trudeau kaip 
instituto svečias su savo vai
kais nemokamai važinėjo po vi
są Sovietų Sąjungą, susitiko su 
kompartijos veikėjais. Sovietų 
spaudoje jis džiaugėsi ant kali
nių kaulų Sibire pasiektais lai
mėjimais. B. MacDonaldas spa
lio 16 d. laidoje dabar rašo 
apie antrą instituto svečią E.

Mes protestuojame prieš sovietinę Lietuvos okupaciją, persekiojimą tautiečių, kovojančių už tautos bei žmogaus 
teises. Lietuvių demonstracijos dalyviai ir dalyvės Toronto miesto rotušės aikštėje Kanados lietuvių dienų metu 
1985.X.12. Ši demonstracija buvo rodoma ir televizijoje Nuotr. St. Dabkaus

Maskva vėl puola tikinčiuosius
Amerikiečio korespondento pranešimas iš Maskvos, paskelbtos "U.S. News a. 

World Report" savaitraštyje, kur minima ir Lietuva

Įtakingas ir plačiai skaito
mas amerikiečių savaitraštis 
“U. S. News a. World Report” 
1985. X. 21 laidoje išspausdi
no savo korespondento Nicho
las Daniloff reportažą, kuria
me jis iškelia Kremliaus vadų 
baimę dėl religinių bendrijų 
stiprėjimo, kuris galįs būti 
pavojingas komunistinei val
džiai.

Krikščionybės sukaktys
Esą krikščionybė, įvesta Ru

sijoje prieš 1000 metų, dabar 
vėl atgyjanti ryšium su tūks
tantmetine krikšto sukaktimi. 
Kijevo kunigaikštis 988 m. pra
dėjo masinį krašto gyventojų 
krikštą. Taigi 1988 m. bus mi
nima krikščionybės sukaktis. 
Ortodoksų Bendrija planuoja 
visą eilę iškilmių, kurių pri
sibijo Kremliaus valdovai, 
nes tai reiškia religijos stip
rėjimą ir komunistinės val
džios silpnėjimą.

Taip pat kelia Kremliui rū
pestį Lietuvos 600 metų krikš
to sukaktis, kuri bus minima 
1987 m. Tai minėdamas kores
pondentas pastebi, kad Lietu
va, anuomet nepriklausoma 
valstybė, drauge su Latvija 
ir Estija buvo aneksuotos Sov. 
Sąjungos II D. karo metu. 
Kremliaus rūpestį didina ir 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II no
ras dalyvauti Lietuvos krikš
to sukakties iškilmėse ir tuo 
būdu stiprinti katalikų tikė
jimą ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje bei Ukrainoje. Mask
va tokiam popiežiaus vizitui

Broadbentą, taip pat priėmu
sį sovietų kvietimą ir ten pra- 
leidusį tris vasaros savaites. 
Sovietus ypač erzino prez. R. 
Reagano iniciatyva amerikie
čių mokslininkų pradėti gina
mųjų ginklų bandymai erdvė
se, nors pati Sovietų Sąjunga 
tokius bandymus vykdo jau 12 
metų. E. Braodbentas, gavęs ne
apmokamą apsilankymą So
vietų Sąjungoje, pasisakė 
prieš Kanados įsijungimą į šią 
prez. R. Reagano programą ir 
netgi prasitarė, kad Kanadai 
būtų geriausia užimti neįsi
pareigojusios šalies poziciją, 
užmiršdamas, kad ji yra Atlan
to Sąjungos narė. Už viešnagę 
Sovietų Sąjungoje ir P. E. Tru
deau, ir E. Broadbentas atsily
gino Maskvai palankiais pa
reiškimais.

Apie tas dvi Kanados politi
kų keliones rašė ir lenkų “So- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

yra priešinga. Net ir Gromy
kos lankymosi metu Vatikane 
š. m. kovo mėnęsį šis klausi
mas nebuvo išs’. ręstas.

(vairūs varžtai
Sulaikyti krikščionybės at

gijimą, kylantį iš dalies ryšium 
su būsimomis krikšto sukakti
mis, Kremlius pavedė naujai 
paskirtam religinių reikalų 
tarybos įgaliotiniui Konstan
tinui Karčevui, buvusiam Sov. 
Sąjungos ambasadoriui Gvija- 
noje. Išvykdamas iš to kraš
to, Karčevas pareiškė važiuo
jąs namo būti “ambasadoriumi 
Dievui”.

Chruščiovo laikais valdžia 
sustiprino antireliginę pro
pagandą. Švietimo ministerija 
įsakė ateistiniams rašytojams 
suniekinti mintį, kad Ortodok
sų Bendrija yra rusų kultūros 
atžala. Mat ši mintis Sov. Są
jungoje tebėra populiari, nors 
krašte vyrauja jau septyni de
šimtmečiai priešinga komunis
tų skleidžiama propaganda.

Valdžios pareigūnai taip 
pat stipriai varžo ir kitų reli
gijų veiklą. Pastaraisiais mė
nesiais jie apkaltino sekmini- 
ninkus Sibire ir Ukrainoje, su
ėmė žydų mokytojus Maskvoje, 
suvaržė baptistų ir katalikų 
veiklą Baltijos kraštuose.

Nors sovietinė konstitucija 
laiduoja religijos laisvę, ta
čiau pareigūnai, varžydami tą 
laisvę, nemato prieštaravimo. 
Jie tebesinaudoja Stalino įsta
tymais, kurie reikalauja re
gistruotis religines bendri
jas ir susilaikyti nuo “anti- 
sovietinės veiklos”. Joms taip 
pat uždrausta socialinė veik
la ir religijos mokymas vaikų 
iki 18 metų amžiaus.

Dvasinis atgimimas
Ir vis dėlto sovietiniai pa

reigūnai mato dvasinį atgimi
mą, ypač jaunimo gretose. Jų 
bandymai įvesti civilines-vals- 
tybines santuokas, krikštus ir 
laidotuves buvo tik iš dalies 
sėkmingi.

Ortodoksų ir katalikų kuni
gai, žydų rabinai ir protestan
tų pastoriai kalba apie padidė
jusį susidomėjimą religija. Do
kumentinių įrodymų nėra, nes 
religinėm bendrijom uždraus
ta turėti statistikas.

Kaip ten bebūtų, nėra abejo
nės, kad nežiūrint visų varžtų, 
religija tebėra reikšmingas 
veiksnys daugelio Sov. Sąjun
gos piliečių gyvenime (jų yra 

278 milijonai). Ortodoksų ku
nigai mano, kad jų Bendrijai 
priklauso 30 milijonų, maho
metonų vadovai sakosi turį 15 
milijonų tikinčiųjų, katalikų 
— 4 milijonus, žydų — 1 mili
joną. Prie jų reikėtų pridėti 
nemažai protestantų.

Oficialių pareigūnų susirū
pinimą rodo pvz. sovietinėje 
spaudoje dažnai pasirodantys 
puolimai komjaunimo organi
zacijos už jos narių dalyvavi
mą pamaldose. Pasak katali
kų kunigų seminarijos parei
gūnų Kaune, Lietuvoje, jauni
mas gausiai lankosi šventovė
se. Maskvoje įsteigta Rusų or
todoksų jaunimo sąjunga.

Būna netikėtų atsivertimų. 
Pasak Vatikano radijo, 82 me
tų amžiaus G. Malenkovas, bu
vęs Sov. Sąjungos premjeras 
1953-1955 m., tapo Ortodoksų 
Bendrijos nariu. Užsienie
čiams lankytojams religinis 
gajumas Sov. Sąjungoje pa
lieka gilų įspūdį.

Skaičiai ir radijas
Žiūrint skaičių, dalykai at

rodo kitaip. Prieš 1917 m. revo
liuciją buvo 100.000 ortodoksų 
šventovių, o dabar tėra 8000. 
Komunistai paėmė tokias šven
toves, kaip Kazanės katedra 
Leningrade, Šv. Kazimiero ka
tedra Lietuvos Vilniuje, kuri 
yra paversta ateizmo muzieju
mi ir padarė antireliginiais 
centrais. (Šv. Kazimiero šven
tovė nėra katedra; Vilniaus 
katedroje įrengta paveikslų 
galerija, Red.).

Taip pat nėra patikimos sta
tistikos kalinamų religinių 
vadų, kurie buvo nuteisti už 
“antisovietinę veiklą” arba 
uždaryti psichiatrinėse ligo
ninėse.

Ir kodėl tokia priespauda, 
draudžianti įvežti net Šv. Raš
tą Sov. Sąjungon? Mat Krem
lius bijo, kad religija nebūtų 
panaudota silpninimui nusi
stovėjusios sistemos. Oficia
lūs pareigūnai sako, kad 14 
užsienio radijo programų, gir
dimų Sov. Sąjungoje, silpnina 
piliečių lojalumą.

Vis dėlto daugelis Sov. Są
jungos gyventojų laiko tikin
čiųjų Bendriją etikos bei mo
ralinių normų šaltiniu. Anot 
vieno ruso: “Valstybės užpuo
limas tikinčiųjų Bendrijos yra 
užpuolimas ir moralinio gyve
nimo”. Taip pat dar daug Sov. 
Sąjungos gyventojų atsimena 
Stalino teroro dienas ir abe
joja dabartinių vadų morale. M. 

jai ir savo tautai. Britanijos 
premjerė M. Thatcher nusi
skundė, kad gražią JT sukak
tį drumsčia nepakankama ap
sauga žmogaus teisėms pasau
lyje. Bene didžiausio dėmesio 
susilaukė JAV prez. R. Reaga
no kalba, pasiūliusi Sovietų 
Sąjungai užbaigti marksistine 
ideologijos paremtus mažuo
sius karus Afganistane, Kam- 
bodijoje, Etiopijoje, Angolo
je ir Nikaragvoje. Taikos atsta
tymą šiose šalyse prez. R. Rea- 
ganas žada įjungti į savo po
kalbius su sovietų kompartijos 
vadu M. Gorbačiovu Ženevoje. 
Jis priminė, kad Afganistane 
yra 118.000 sovietų karių, Kam- 
bodijoje — 140.000 vietnamie
čių karių, kuriuos remia So
vietų Sąjunga. Angola turi 
35.000 kubiečių karių ir 1.700 
patarėjų iš Sovietų Sąjungos, 
o Nikaragva — 8.000 karių ir 
milicininkų iš Kubos bei kitų 
satelitinių Maskvos šalių. Ka
rui užbaigti reikia tiesioginių 
susitarimų tarp kariaujančių 
grupių, JAV ir Sovietų Sąjun
gos įsipareigojimų taikai. Iš 
savo pusės prez. R. Reaganas 
užtikrino ekonominę paramą 
toms taikos susilaukusioms 
šalims. Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris E. 
Ševarnadzė nukrypo į vadų su
sitikimą lapkričio 19-20 d.d. 
Ženevoje, remdamas branduo
linių ginklų skaičiaus suma
žinimą ir puldamas prez. R. 
Reagano “žvaigdždžių karą” 
erdvėse, kuris iš tikrųjų yra 
nukreiptas prieš puolamąsias 
branduolines raketas.

Varžtai P. Afrikai
Bahamose posėdžiavo Bri

tanijos sandraugos valstybių 
vadai. Šiai organizacijai pri
klauso 49 šalys. Pagrindinis 
dėmesys pokalbiuose teko 
sankcijoms prieš baltųjų ma
žumos vyriausybę P. Afrikos 
respublikoje, jos vykdomą vi
sišką kitų rasių atskyrimą nuo 
baltųjų. Sankcijomis norima 
gelbėti negrų ir kitų rasinių 
grupių teises. Griežtesnių 
sankcijų nenori Britanijos 
premjerė M. Thatcher, veng
dama visiško prekybos nutrau
kimo su P. Afrika, jos uostų 
uždarymo kaimyninėms negrų 
valstybėms. Oficialiai buvo 
patvirtintos jau anksčiau tai
kytos sankcijos su keliom nau
jesnėm, kurios P. Afrikai ne
atneš didesnių problemų. Pir
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miausia įsipareigojama remti 
Jungtinių Tautų uždraustą 
ginklų tiekimą P. Afrikai. Sank
cijose taipgi numatoma su
stabdyti vyriausybių paskolas, 
auksinių Krugerando monetų 
pirkimą, atsisakyti prekybi
nių atstovybių ir mugių P. Afri
koje, neparduoti elektroninių 
skaitytuvų jos policijai ir sau
gumiečiams, skatinti kultūri
nių, mokslinių ir sportinių ry
šių nutraukimą. Į šias dalines 
sankcijas P. Afrikos prez. P. 
W. Botha reagavo grasinimu 
sustabdyti chromo rūdos par
davimą. Esą dėl to vien tiktai 
JAV darbo netektų milijonas 
pramonės darbininkų. Sankci
jų rezultatus po šešių mėne
sių peržiūrės suvažiavime spe
cialiai sudarytas septynių 
valstybių vadų komitetas, ga
lintis jas papildyti.

Suskilo komunistai
Suomijos kompartijoje įvy

ko Maskvai nemalonus skili
mas. Centrinis kompartijos ko
mitetas nutarė pašalinti aš
tuonis senų pažiūrų komu
nistus, pravardžiuojamus sta
lininkais, ištikimai rėmusius 
Kremlių. Didžioji suomių ko
munistų dalis remia europinį 
komunizmą, o mažuma nori 
tarnauti sovietiniam. Ta ma
žuma netgi turėjo atskirą sa
vo laikraštį, kurį centrinis 
komitetas nori uždaryti. Suo
mijos kompartija buvo stipri 
tuoj po II D. karo, bet vėliau 
pradėjo silpnėti dėl ideologi
nių nesutarimų tarp tautinių 
nuotaikų daugumos ir Maskvą 
remiančios mažumos.

Politiniai mainai
Marksistiniai Salvadoro su

kilėliai rugsėjo 10 d. pagrobė 
prez. J. N. Duartės dukrą Gva- 
dalupę Duran ir vieną jos drau
gę. Tada buvo pradėtos ilgos 
derybos dėl pasikeitimo poli
tiniais įkaitais ir kaliniais. 
Kartu su prezidento dukra su
kilėliai įsipareigojo paleisti 
38 pagrobtus įvairių vietovių 
burmistrus ir savivaldybių 
tarnautojus. Prez. J. N. Duar
tės vyriausybė paleido 118 po
litinių kalinių ir sužeistų su
kilėlių. Tarptautiniam Raudo
najam kryžiui buvo atiduoti 96 
sužeisti sukilėliai, kuriem me
dicininė pagalba bus suteikta 
užsienyje. Išleisti 22 politi
niai kaliniai įsijungė į sukilė
lių eiles.
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Iš trylikos
ALRKF Čikagos apskrities

JUOZAS ŠLAJUS

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos Čikagos ap
skrities suvažiavimas, įvykęs spa
lio 6, buvo pradėtas Mišiomis Ne
kalto Prasidėjimo parapijos šven
tovėje Brighton Parke. Mišias 
atnašavo vysk. V. Brizgys. Evan
gelijų skaitė parapijos klebonas 
prel. D. A. Mozeris. Jis pasveiki
no vykstantį federacijos suvažia
vimų ir čia savo parapiečiams pra
nešė, kad š. m. pabaigoje išeina 
pensijon. Prašė kitų dienų susi
rinkti mokyklos salėn ir su arki
vyskupijos atstovais pasitarti nau
jo klebono reikalu. Pamokslų pa
sakė kun. V. Bagdonavičius. Mal
das gražiai lietuviškai skaitė An
tanas Drūtys. Giedojo parapijos 
choras. Gausiai dalyvavo ir iš to
limesnių vietovių atvykusių fede
racijos atstovų.

Po pamaldų suvažiavimų parapi
jos salėje pradėjo Vincas Semaš
ka, ALRKF apskrities pirminin
kas. Pasveikinęs suvažiavimų, jis 
pakvietė Amerikos LRK Federaci
jos pirm. Saulių Kuprį vadovauti 
suvažiavimui. S. Kuprys į prezi
diumų pakvietė: vyskupų V. Briz
gi, kun. A. Saulaitį, SJ, Algį Kaz
lauskų, dr. Algį Norvilų ir Vincų 
Semaškų; sekretorėmis — Grasili 
jų Meiluvienę ir Grasildų Reiny- 
tę-Petkuvienę.

Jonas Kavaliūnas, krikščiony
bės sukakties vykdomojo komite
to pirmininkas, paaiškino apie 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
ties ruošos darbus. Didžiajai šven
tei paruošti yra sudarytas vyriau
siasis komitetas, kuriam vadovau
ja vysk. Paulius Baltakis. Krikš
čionybės įvedimas Lietuvoje vyko 
trimis tarpsniais (1251 m., 1387 
m. ir 1413 m.) ir yra susijęs su tri
jų Lietuvos valdovų — Mindaugo, 
Jogailos ir Vytauto krikštu. Lie
tuvos krikšto sukakties minėjimas 
rengiamas 1987 m. Pirmoji dalis 
buvo Romoje 1987 m. birželio mė
nesį. Antras centrinis minėjimas 
įvyks Čikagoje. Kanadoje ir kitose 
lietuvių gyvenvietėse bus ruošia
mi atskiri minėjimai. Prof. V. Var
dys rengia veikalų “Krikščionybė 
Lietuvoje” anglų ir lietuvių kal
bomis.

Loreta Stukienė suvažiavimų 
pasveikino Lietuvos vyčių vardu 
ir pranešė, kad jų vadovybė yra 
įsipareigojusi pagaminti Lietu
vos krikščionybės 600 metų su
kakčiai medalį. Kadangi Lietu
vos krikštas vyko trimis tarps

AfA
VYTUI LENAUSKUI

iškeliavus amžinybėn, jo mylimai žmonai LYDIJAI, 
sūnui dr. VYTUI bei jo šeimai, dukrai LORETAI su 
vyru, broliams LENAUSKAMS su šeimomis ir visiems 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Leonardas ir Laima Lukšos ir sūnūs
Loreta Lukšaitė Kazys ir Onutė Kudukiai
Bernardas Lukša Juozas ir Lydija Lukšos

Ottawa, Ont. London, Ontario

<3farnitureJ2t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

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

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

— tiktai trys
suvažiavimas ir jo svarstyti klausimai

niais — Mindaugo, Jogailos ir Vy
tauto, tai ir medalyje jie bus at
vaizduoti. Medalio projektų pa
ruošė skulptorius Kašuba.

Dr. Linas Sidrys, Pasaulio lie
tuvių katalikų bendrijos pirmi
ninkas, pranešė, kad už kelių mė
nesių bus šios globalinės organi
zacijos rinkimai, kurie bus vykdo
mi keturiolikoje kraštų, turinčių 
federacijas. Rinkimams jau yra 18 
kandidatų. JAV LRKF vadovybė 
yra sutikusi tuos rinkimus pra
vesti. Papasakojo, kad buvo nu
vykęs į Lenkijų, buvęs ir Puns
ke, kur rinko istorinę medžiagų 
apie Lietuvos didikų Mykolų Gied
raitį.

Algis Kazlauskas, vysk. Baltakio 
pastoracijos komiteto pirminin
kas, pasakojo, kad Čikagoje dar 
gyvena daug lietuvių, tačiau iš 13 
lietuviškų parapijų, statytų pir
mykščių lietuvių ateivių, yra liku
sios tik trys. Lemonte auga lietu
viška kolonija. Ten norima įsteigti 
naujų lietuviškų parapijų.

Dr. Algis Norvilas aiškino, jog 
daug lietuvių, ypač jaunųjų šeimų, 
išsikelia į Čikagos priemiesčius. 
Daug iš jų į parapijas neįsijungia, 
ir matomas atšalimas nuo religi
jos. Silpnėja lietuviškos parapi
jos. Pastebimos Amerikos dva
sininkų pastangos “etnikus” suly
dyti. Tik pastaruoju laiku pradėjo 
reikštis ir šviesesnių prošvaisčių.

Kun. A. Saulaitis, SJ, paminėjo, 
jog liūdna realybė yra kunigų trū
kumas. Čikagoje yra 73 kunigai, 
kurių tik 16 jaunesni nei 60 me
tų, ir tik 5 iš pastarųjų kalba lie
tuviškai. Romoje sekmadieniais 
pamaldose dalyvauja tik 14%, o 
Čikagoje apie pusę mūsų visų. Mes 
tris su puse kartų lankomės ge
riau už romėnus.

Po pranešimų vyko diskusijos 
lietuviškų parapijų egzistenci
jos, sielovados ir kitais reikalais. 
Suvažiavimas siūlė priimti nutari
mų kreiptis į Vatikanu, kad Vil
niaus vyskupija būtų prijungta 
prie Lietuvos bažnytinės provin
cijos; rūpintis, kad būtų grųžinta 
tikintiesiems Vilniaus katedra. 
Pavesta Federacijos vadovybei su
žinoti, ar būtų galima Šv. Jurgio 
šventovę paskelbti istoriniu pa
statu.

Buvo priimtos rezoliucijos ir 
sudaryta LRKF Čikagos apskri
ties valdyba: Paulius Binkis, se
selė Angelė Balčiūnaitė, dr. A. 
Juozevičius, Algis Kazlauskas, 
Nelė Paulauskaitė, Grasilda Pet- 
kuvienė, Vincas Semaška ir A. Va- 
lauskas.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Lietuvių jaunimas Toronte reikalauja laisvės savo tautiečiams, kalinamiems okupuotoje Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje už tautos bei žmogaus teisių gynimų Nuotr. St. Dabkaus

Lietuva dabartinėje lenkų spaudoje
Lenkų išeivijos ir šiandieninės Lenkijos pogrindžio spauda

PADĖKA
Mylima žmona ir motina

a. a. BIRUTĖ STRAZDIENĖ
mirė 1985 m. rugsėjo 15 d. Mississaugoje.

Esame labai dėkingi visiems, kurie mums palengvino šias 
skaudžias dienas. Ačiū Lietuvos kankinių parapijos klebonui 
kun. J. Staškui už maldas koplyčioje, atlaikytas laidotuvių Mi
šias ir palydėjimą į kapines, karsto nešėjams, sol. V. Verikaičiui 
už giesmes, muz. J. Govėdui už vargonavimą šventovėje, V. 
Balčiūnui už skaitymus Mišių metu.

Dėkojame V. Dauginiui už atsisveikinimo organizavimą, 
taip pat visiems atsisveikinimo žodį tarusiems: O. Gailiūnaitei, 
A. Jankaitienei, St. Jokūbaičiui, A. Pacevičiui, A. Vaičiūnui.

Dėkojame J. Bubulienei už laidotuvių pietų paruošimą ir 
visoms ponioms, iškepusioms pyragus.

Ačiū visiems mieliems bičiuliams, atsilankiusiems į atsi
sveikinimą, laidotuvių Mišias ir palydėjusiems a. a. Birutę į kapi
nes. Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems Mišias, puošu
sioms velionės karstą gėlėmis, paaukojusiems spaudai, organi
zacijoms, fondams ar kitaip išreiškusiems savo užuojautą.

Ypatingai dėkojame dr. A. Dailydei ir velionės krikšto sū
nui inž. A. Zaparackui už visokeriopą pagalbą laidotuvių metu.

Nuliūdę — vyras Jurgis Strazdas 
ir sūnus Vaidotas Lietuvoje

Ruso poema
1985 m. vasarą Paryžiaus 

lenkų “Literatūros sąsiuviniuo
se” (“Zeszyty literackie”) 10 nr. 
buvo išspausdinta tremtyje gy
venančio rusų poeto Josif 
Brodski išversta į lenkų kal
bą trumpa poema “Lietuviškas 
divertimento”. Šioje poemoje 
yra septynios dalys: įžanga, 
Liejyklos (g-vė), kavinė “Ne
ringa”, Herbas, Amicum philo- 
sophum de melancholia, Ma
nia et plica polonica, Palan
ga ir Domininkonai.

Tame pačiame nr. yra ir To
mo Venclovos šios trumpos 
poemos ilga, nuodugni recen
zija. Žodis “divertimento”, 
pagal semantikos dėstytoją 
T. Venclovą, turi tris prasmes: 
pramogą, digresiją ir baroki
nės muzikos formą. Visas tris 
“divertimento” prasmes gali
ma būtų šiai poemai pritaiky
ti: ji yra ir digresija — nukry
pimas nuo kasdienybės, ir ma
loni pramoga, ir turi baroki
nės muzikos ciklo charakterį.

Trys bičiuliai — poetai Čes
lovas Milašius, Josif Brodski 
ir Tomas Venclova yra pilkam 
skaitytojui sunkiai supranta
mi. Nobelio premijos laurea
tas Milašius yra pasisakęs, 
kad ir jis pats ne visus savo 
kūrinius supranta. Vienas Mi
lašiaus bičiulių yra jam pasa
kęs: “Česlovai, rašyk žmo
nėms”. Iš šių trijų poetų, ku
rie rašo “sau ir mūzoms”, Jo
sif Brodski yra pats supranta
miausias.

Gaila, Brodskio ir Milašiaus 
Lietuvą liečianti kūryba lie
tuviams yra beveik nežinoma. 
Tiesa, yra keli Kėkšto ir Venc
lovos atlikti vertimai, tačiau 
tai yra tik maža dalis to, ką 
mūsų poetai savo tautiečiams 
galėtų padaryti.

Proziškas paskutinės ir 
trumpiausios Brodskio poe
mos dalies vertimas “Dominin
konai” (čia yra kalbama apie 
Vilniaus domininkonų Šv. Dva
sios šventovę) būtų toks:
Iš judrios gatvės gali įsukti 
į pusiau aklų skersgatvį; ten 
įeik į šventovę, šiuo metu 
tuščių; pabūk valandėlę vienas 
ir tiesiai į milžiniškų Dievo ausį, 
uždarų nuo dienos triukšmo, tyliai 
ištark tik tris skiemenis — 
atleisk man.

Sandėris prieš lietuvius
Paryžiaus lenkų žurnale “Is

torijos sąsiuviniai” (“Zeszy
ty historyczne”) 1984 m. 69-to- 
je laidoje yra Z. S. Siemaszko 
straipsnis “Pokalbiai su Wehr- 
machtu Vilniuje 1944 m. vasa
rio mėnesį”.

Po pralaimėjimo ties Stalin
gradu vokiečių kariuomenė 
ėmė trauktis į vakarus. Kovas 
fronte trukdė kariuomenės 
užnugaryje pradėję veikti len
kų ir sovietų partizanai. Len
kų pogrindžio padėtis irgi ne
buvo lengva: sovietai jau buvo 
nutraukę diplomatinius santy
kius su lenkų Londono vyriau
sybe, o Markovo ir Želesnia- 
ko vadovaujami sovietų parti
zanai sėkmingai naikindavo 
lenkų pogrindžio armijos AK 
(“Armia krajowa”) dalinius. 
Esant tokiai padėčiai, buvo 
pagrindo lenkams ir vokie
čiams tartis dėl kovos prieš 
bendrą priešą — sovietų par
tizanus.

Vilniaus gebietskomisaras 
Wulf, dar anksčiau savo nuo
žiūra tiekdavo ginklus kai ku
riems lenkų AK daliniams. 

Vokiečių Wehrmachto majoro 
Christiansen iniciatyva pir
mas pokalbis dėl bendros ko
vos prieš sovietus įvyko 1944 
m. vasario 10 d. Vilniaus “Val
gio” Gedimino gatvėje buvu
sioje užkandinėje, o antras 
— vasario 12 d. Jakšto gatvė
je, už sveikatos draudos rūmų 
esančioje viloje.

Vokiečių atstovams vado
vavo mjr. Christiansen, o len
kų pik. Krzyžanowski-Wilk. 
Už kovą prieš sovietus ir žmo
nių vežimo darbams į Vokie
tiją netrukdymą vokiečiai siū
lė lenkams ginklus, atsakin
gus darbus Arbeitsamte, kad 
galėtų išsiųsti į Vokietiją 
jiems nepageidaujamą ele
mentą ir dar greičiausiai, pa
gal mjr. Christianseną, lietu
vių policijos ir administraci
jos pakeitimą lenkais.

Su šiais pasiūlymais pik. 
Krzyžanovvski nuvyko į Varšu
voje esančią vyriausią lenkų 
pogrindžio vadovybę, kuri at
sisakė bet kokio bendradar
biavimo su vokiečiais. Ji tai 
padarė Londono emigracinės 
vyriaušybės spaudžiama, kuri 
sovietus laikė “sąjungininkais 
savo sąjungininkų”.

Šie pokalbiai buvo priekabė, 
dėl kurios pik. Krzyžanowski 
buvo sovietų ir komunistinės 
Lenkijos kalinamas.

Panašaus pobūdžio pokal
biai tarp vokiečių ir lenkų dar 
vyko 1944 m. liepos mėn.

Suvalkų trikampis
To paties žurnalo š. m. 71- 

oje laidoje yra Jan Michal Oli- 
ta straipsnis “Lenkai, lietu
viai, rusai”. Jame liečiama 
lietuvių būklė Suvalkų trikam
pyje.

Pagal straipsnio autorių, 
Seinų apskrityje gyvena 5.300 
lietuvių (pagal T. Venclovą 
— 10.000, o pagal 1974 m. Kau
ne išleistą knygą “Tarybų Lie
tuvos ir Lenkijos liaudies res
publikos santykiai” — 30.000). 
Lietuvių skaičius Suvalkų tri
kampyje nuolatos mažėja dėl 
mišrių vedybų ir lietuvių kal
bos nereikalingumo lenkiško 
je valstybėje.

J. Olita smulkmeniškai ap 
rašo lietuvių — lenkų konflik 
tą dėl lietuviškų pamaldų Sei 
nų bazilikoje. Jis rašo, kai 
lietuvius prieš lenkus kurs 
tęs, pagal dėsnį “divide et im 
perą”, komunistinės Lenkijos 
saugumas, tačiau nei lietu 
viai, nei lenkai šiai provoka
cijai nepasidavę.

Pagal straipsnio autorių, 
popiežius Jonas-Paulius II 
gerai žinojo apie padėtį Sei
nuose, nes ten 1976 m. lankė
si kartu su kardinolu Wyszyns- 
kiu, tačiau, nenorėdamas že
minti vysk. Sasinowskio au
toriteto, jokių pakeitimų ne
darė. Lomžos vyskupui Sasi- 
nowskiui mirus, nuo 1983 m. 
spalio 23 d. kiekvieną sekma
dienį 14.00 v. laikomos lietu
viškos pamaldos Seinų bazili
koje.

Straipsnio autorius taip pat 
aprašo Suvalkų trikampio lie
tuviškas mokyklas ir kultūri
nę lietuvių veiklą.

“Pax” leidiniuose
Krokuvoje yra mėnesinis 

“Pax” organizacijos žurnalas 
“Znak” (“Ženklas”). “Pax” yra 
lenkų katalikų dvasiškių, pa
lankių komunistinei Lenkijos 
valdžiai, organizacija, negausi 
nariais. Ji turi teisę turėti

savo knygų ir žurnalų leidyk
lą. Daugumoje “Pax” leidinių 
jokio politinio atspalvio nė
ra.

1984 m. 357-358 nr. laidoje, 
ryšium su šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktimi, 
“Znak” išspausdino kelis Lie
tuvą liečiančius straipsnius: 
kun. T. Krahel: “Lietuvos Baž-

AfA 
ELZEI JANKUTEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą-

Brakų šeimos

nyčia antroje XV š. pusėje”, 
kun. H. Wojtyska: “Šv. Kazi
miero kanonizacijos proble
ma” ir vysk. Matulaitį liečian
tį straipsnį: “Šventieji — len
kiško elgesio pavyzdžiai”.

Visų šių straipsnių autoriai 
remiasi lietuviškais šaltiniais: 
Zenonu Ivinskiu, Jurgiu Gim
butu, kun. P. Rabikausku ir 
vysk. J. Matulaičio dienoraš
čiu. Galbūt todėl šie straips
niai jokios, dar dabar dažnai 
pasitaikančios, lenkiškos ten
dencijos neturi: Jogaila nėra 
vaizduojamas pusiau laukiniu 
pagonimi, vysk. Matulaitis 
nėra vadinamas “litvomanu”, 
o šv. Kazimieras nėra laiko
mas lenkišku karalaičiu. Lie
tuvos krikšto nuopelnas priski
riamas lygiai Vytautui, kaip ir 
Jogailai su lenkų dvasiškijos 
palyda. Vysk. Matulaitis laiko
mas daug Lietuvai ir Lenkijai 
nuopelnų turinčia asmenybe. 
Jis esą galėtų būti modernus 
abiejų kraštų globėjas.

Pogrindžio laikraščiuose
Nepamiršta lietuviškų rei

kalų ir gausi Lenkijos pogrin
džio spauda.

Lenkijos jaunimo mėnesinis 
leidinys “Nasze wiadomosci” 
(“Mūsų žinios”) 1985 m. vasa
rio 23 d. laidoje rašo, kad 
Lenkija negalės atgauti tik
ros nepriklausomybės, kol Lie
tuva, Ukraina ir Gudija nebus 
laisvos; tik bendra visų Sov. 
Sąjungos pavergtų tautų kova 
prieš okupantą gali duoti po
zityvius rezultatus.

Kitas pogrindžio leidinys 
“Mes ir kaimynai” rašo, esą 
tremties lietuviai be reikalo 
nuogąstauja, kad Jaltos nuta
rimų panaikinimas gali būti 
lygus Vilniaus netekimui. Len- 
kijos pogrindyje nesą jokios 
rimtos organizacijos, kuri rei
kalautų Vilniaus ir Lvovo pri
jungimo prie Lenkijos. Lenkų 
pogrindis ne tik sutinka su da
bartinėmis Lenkijos sienomis 

i rytuose, bet ir reikalauja, kad 
[bažnytinių provincijų sienos 
/sutaptų su valstybinėmis sie
nomis.

Mirus AfA
STASIUI BAKŠIUI

pirmajam Tautos fondo Hamiltone pirmininkui, reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai ONUTEI, 
sūnui LAIMUČIUI bei jo šeimai, visiems giminėms ir 
bičiuliams.

Tautos fondo atstovybė Hamiltone

AfA
kurėjui-savanoriui

ANTANUI ŠUKIUI
mirus, žmonai, dukterims ir sūnui su šeimomis šioje skaus
mo valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą-

Šergalių šeimos Toronte
Onutė ir Juozas Peleckiai Floridoje

AfA 
ANTANUI ŠUKIUI
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną ONĄ, dukteris BIRUTĘ TAMULIONIENĘ, 
JOANĄ ZUBRICKIENĘ, sūnų ALGIRDĄ su šeimomis, 
vaikaičius ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -
' i

M. ir A. Gverzdžiai E. ir A. Kuraičiai
Z. ir A. Staugaičiai P. ir J. Kalainiai
O. ir A. Pamataičiai S. ir I. Tauterai

Čia reikėtų lenkų pogrin
džiui priminti, kad Londono 
lenkų vyriausybė reikalauja 
ne tik Jaltos, bet ir Lietuvos
— Sov. Sąjungos 1939 m. sutar
ties panaikinimo, pagal kurią 
Vilnius yra priskiriamas Lie
tuvai.

AfA 
VINCUI KURAIČIUI

Lietuvoje mirus, 

broliui ANTANUI KURAIČIUI ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia -

M. ir A. Gverzdžiai p. įrj. Kalainiai
O. ir A. Pamataičiai Z. ir A. Staugaičiai

S. ir I. Tauterai

Krokuvoje leidžiamas po
grindžio žurnalas “Arka” 1985 
m. 10 nr. išsivertė iš “Problems 

Canadian (Hcmovials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

of Communism” 1983 m. liepos- 
rugpjūčio laidos S. Vardžio 
straipsnį apie 1980-1981 m. 
įvykių Lenkijoje atgarsius Bal
tijos kraštuose. Šio straipsnio 
paskelbimas lenkų pogrindžio 
spaudoje yra pozityvus reiški
nys. Dar Adomas Mickevičius 
“Vėlinėse” yra pastebėjęs, kad 
lenkai kartais geriau žino kas 
dedasi Kinijoje negu jų pašo
nėje — Lietuvoje. J.B.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - $20, JAV-se - $20 ameri
kietiškų. Naujam skaitytojui - $15.00.

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

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

Atlieka Įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486



MARIJA SKABEIKIENĖ, Religinės lietuvių katalikų šalpos kodirektorė, š. m. spalio 5 d. priima “LKB kronikai” 
skirtų rezistencijos žymenį iš Amerikos baltiečių laisvės lygos pirmininko AVO PIIRISILDO (esto). Dešinėje 
— šios organizacijos pirmininkas dėkoja JONUI MATULAIČIUI už uolių talkų Amerikos baltiečių laisvės lygai

Rezistencijos žymuo “Kronikai”
“LKB kroniką” pasveikino JAV prezidentas Ronald Reagan

Išeivija ir dabarties Lietuva
Abi tautos dalys stovi ant labai skirtingų platformų

Č. SENKEVIČIUS

Išeivijos bendravimas su 
kraštu bus dar ilgalaikė pro
blema. Bendrauti reiškia drau
gauti, santykiauti, turėti ką 
nors bendro, kas rištų. Toks 
ryšys, ir tai labai stiprus bei 
pastovus, yra mūsų tautybė. 
Tai šimtmetinės istorijos, 
bendros kalbos ir kultūros, 
netgi kraujo padarinys. Kad 
lietuvis jieško lietuvio, kad 

savieji bendrauja — kur pasi
dairysi, ten ir pamatysi. Tai 
normalu.

Rodos, tada ir su tautiečių 
mase, savame krašte gyvenan
čia, reikėtų lygiai vienodai 
bendrauti. Tačiau, kaip mato
me, išeivijos bendravimas su 
kraštu, nežiūrint to stipraus 
tautinio pagrindo, nežiūrint 
pavienių asmenų santykiavi
mo ir geriausių abipusių no
rų, vis dėlto yra painus daly
kas, nuolatinis akivaizdus liu
dininkas, kad krašte šeiminin
kavimas priklauso ne tėvynėje 
pasilikusiems broliams ir se
sėms.

Dėl tos apgailėtinos ir šiuo 
metu nepakeičiamos padėties 
kraštas ir išeivija stovi ant 
skirtingų platformų, tarp ku
rių tautybės jungtis jau nebė
ra pakankamas pagrindas pla
tesniam bendravimui — jūs ir 
mes. O stovėdami vienoje ba
zėje, nors ir plačiausiai po 
visą pasaulį būtume pasklidę, 
galėtume nesunkiai pradėti ir 
kultūrinius mainus. Tarkime 
— išeivijos tautiečiai prenu
meruotų krašte leidžiamą pe
riodiką, pirktų Vilniuje spaus
dinamas knygas, jas skaitytų, 
savo straipsniais bendradar
biautų tenykštėje spaudoje. 
Į tai atsiliepdami tautiečiai 
tėvynėje prenumeruotų išeivi
jos spaudą, skaitytų čia lei
džiamas knygas, bendradar
biautų. Renginių organizato
riai išeivijoje galėtų kviesti 
gastrolėms saviveiklininkų 
chorus, teatrus, ansamblius. 
Į tai atsiliepdami Lietuvos 
kultūrininkai kviestų išeivi
jos vienetus.

Argi nebūtų gražu, jei išei
vijos maldininkai nuvažiuotų 
į Lietuvą, ten aplankytų Šilu
vą, Aušros Vartus, Kryžių kal
ną, kai bus švenčiama Lietu
vos krikšto sukaktis. Atsaky
dami maldininkai iš Lietuvos, 
galėtų dalyvauti išeivijoj or
ganizuojamose iškilmėse.

Juk tai ir būtų bendravimas 
su kraštu ir krašto su išeivi
ja. Kodėl viso to nėra? Klau
simas naivus. Bet jis ir skau
dus, didžioji tautos tragedija.

Ji prasidėjo 1940 m. birže
lio 15 dieną, kai nemaža grupė 
Lietuvos piliečių kitataučių 
ir kai kurie lietuviai, daugiau
sia karjeristai, nuėjo tarnauti 
okupantui. Krašte raizgėsi 
naujųjų idėjų voratinkliai, ir 
tauta buvo priversta gelbėtis. 
Nei tiesa, nei logika neatitin
kančiais “liaudies” ir “liau
dies priešų” vardais buvo su
skirstytas visas kraštas, kurio 
pati mažiausia politinė parti
ja — komunistai pasiskelbė 
esą visos liaudies atstovai ir 
surežisuotu aktu Lietuvą ati
davė rusams.

Tie įvykiai buvo pirmieji 
smūgiai, pradėję skaldyti tau
tą. Antrasis smūgis ir dar di
desnis skaidymasis įvyko vo
kiečiams okupavus kraštą. Su 
ta okupacija išryškėjo dar vie
na kolaborantų grupė, o iš ki
tos pusės atsirado gana daug 
pogrindžio grupių, kurios irgi 
nebuvo vieningos. Tuo būdu 
susiskaldymas didėjo.

Bet pati didžioji ir labiau
siai nuostolinga susiskaldy
mo tragedija prasidėjo rusams

grįžtant į Lietuvą. Tada pra
sidėjo naujoji gausi išeivija, 
tada lietuviai buvo verčiami 
apsigyventi Sibire ar kur ki
tur, tada atsirado grupės par
tizanų, pasiryžusių ginklu prie
šintis okupantui ir geriau mir
ti, negu paklusti. Kraštui at
gauti nepriklausomybę viltys 
neturėjo realesnių pagrindų, 
ir Sov. Sąjunga, Amerikos są
jungininkė, padėjusi nugalėti 
nacinę Vokietiją, paaukojusi 
tikrai labai daug gyvybių, ta
po visos Rytų Europos šeimi
ninke. Taikos išsiilgusiems 
vakariečiams po tų didžiųjų 
įvykių dar ilgai rūpėjo tik sa
vieji namai.

Taip prabėgo keturi dešimt
mečiai. Tas laikotarpis buvo 
pakankamas, kad okupanto pa
tikėtiniai krašte imtų jaustis 
kaip “namie” ir visomis gali
momis priemonėmis skelbtų 
sau ir visam pasauliui, kad 
Lietuva esanti laisva ir kad 
kitokios niekada nebebus. Jie 
ir ant išeivių nepyktų, jeigu 
tie tokį jų skelbimą priimtų, 
kaip sakoma, pagaliau eitų su 
gyvenimu ir mestų tuos “vaduo
tojų” darbus. Gal tada nusto
tų mus ir buržuaziniais nacio
nalistais pravardžiavę, gal ir 
Lietuvą lankantiems leistų 
laisviau bei ilgiau pavažinė
ti, gal ir iš Lietuvos į tas “aukso 
šalis” daugiau išleistų pasi
svečiavimui. Kad tai įvyktų — 
kiek nedaug reikia: tik pripa
žinti, kad tokia Lietuva yra, 
tokia ir liks. Rodos, taip ne
sunku būtų tai padaryti.

Ir vis dėlto išeivija to neda
ro. Reikia manyti, kad ir jos 
atžalos nebus kitokios, nors 
tam okupanto patikėtiniai turi 
daug planų ir lėšų nesigaili. 
Nes neįmanoma laisvam žmo
gui tiesą sukeisti su melu, lais
vę su vergija. Sąžinė saugo, 
kad vertybės stovėtų ten, kur 

' jas surikiavo ne prievarta, bet 
■ per šimtmečius įgytas žmoni- 
\ jos patyrimas.

Sustoję ant skirtingų plat
formų, negalime susikalbėti. 
Okupanto patikėtinių rodoma 
per laikraščius ar kitais bū
dais krašto pažanga yra verčia
ma apibūdinti kaip tos vadina
mosios “socialistinės staty
bos” pasekmė. Negi normalus 
žmogus gali tuo patikėti, kai 
per 40 metų visame pasaulyje 
tokia ar net geresnė pažanga 
padaryta. Juk ir Afrikos 
džiunglių vietoje dabar stovi 
daugiaaukščiai namai, ir juo
dieji nebelaksto nuogi. Kam 
reikalinga ta tuščia propagan
da? Negi po tiek metų dar vis 
reikia laikytis tokios žemo 
lygio propagandos, kurią nau
dodavo 1941 m. raudonarmie
čiai, sakydami, kad apelsinai 
pas juos gaminami fabrikuo
se? . .. Šiandieninis žmogus 

! nebepratęs klausytis niekų. 
\ Geriausia propaganda — ne žo
dis, bet daiktas. “Gimtojo kraš
to” voko kokybė pasako dau
giau, negu ilgiausi straipsniai 
apie socialistinius laimėji- 

\mus . . .
\ Jei pažangos vykdymas įvai
riose statybose ir technolo-
gijoje, daugiau priklauso nuo 
valstybinės santvarkos, tai 
jau kultūriniai laimėjimai 
visada atsiremia į individus 
kūrėjus, jų talentą ir darbš
tumą. Visa žmonijos kultūra 
nesulaikomai slinko šimtme
čiais per įvairiausius politi
nius susigrupavimus, vis pakil
dama virš jų ir tik dėl to išliko.

Bet koks kūrėjo pajungimas 
saviems politiniams tikslams 
žmonijos kultūrai niekada 
nieko nedavė. Užtat mėgini
mas įtikinti, kad okupuotame 
“socialistinės statybos” kraš
te tik dabar rašytojai, meni- gos”.

ninkai, teatralai turi sąlygas 
kurti, — tėra nuoga propagan
da. Kokioj gi santvarkoj kūrė 
ir amžinai gyvi išlieka Dosto
jevskis, Tolstojus, Čaikovskis, 
Vergilijus, Dantė, Baironas, 
Balzakas, Ibsenas, Donelaitis, 
Krėvė . . .?

Manau, kad ir Lietuvos oku
panto patikėtiniai gerai žino, 
jog tikriems kūrėjams politi
nės partijos nėra kūrybos įkvė
pėjos. Ne išimtis ir komunistų 
partija, kuriai priskiriami to
kie gausūs nuopelnai. Supran
tama, kad tai liaupsinimas, 
kvepiančių smilkalų pūtimas 
iš reikalo. Bet juk tas amžinas 
kartojimas yra atstumiantis, 
ir nebepasiekia tikslo. Jei kas 
dar tiki, kad vandens lašai per 
ilgą laiką perskelia akmenį, 
geriau gal tikėti žmogaus am
žinybe.

Visokie laimėjimai tuo vie
nodu ir įkyriu tonu skelbiami 
“Gimtajame krašte”. Gal kar
tais išeivija ims ir pradės ma
nyti, kad dabar gera gyventi 
Lietuvoje: koncertuojam, šo
kam, kombainais po plačiau
sius laukus važinėjam, gra
žiais kaklaraiščiais pasipuo
šusių direktorių globojami. 
Tas pagyras nenutrūkstama 
srove purškiant, visai greta 
įvairiais straipsniukais nie
kinama išeivija: ten kunigų 
laikraštėlis, ten užpečkių fi
losofai, ten šmeižikų būrys, 
ten hitlerininkų tarnai, net 
jau ir prof. dr. A. Štromas — 
paskutinis tinginys ir išdavi
kiškas karjeristas . ..

Tikro bendravimo lietuvis 
su lietuviu pradžiai reikėtų 
rimtesnio dialogo. Vien laimė
jimų gyrimu ir išeivijos nie
kinimu toliau nueiti niekada 
nebus galima. Tai kliūtys, o 
ne užtvarų naikinimas. Kokia 
mūsų tauta buvo, yra dabar ir 
ateityje bus, vis tiek pasaulė
žiūrinės mozaikos neišvengsi
me, jokia partija į vieną gaba
lą visų nesulydys.

i Pakanka nuojautos ir logi
kos pranašauti, kad to nepa
darys nė komunistinė Sovieti- 

) ja, kaip norėjo ir nepadarė 
j nacinė Vokietija. Ginklai ir 

propaganda totalistinių uto
pijų skelbėjams padeda išsi
laikyti, bet neveda iki galuti
nio laimėjimo. Niekas nenori 
griauti tai, ką turi, kas jam 
padeda geriau gyventi. Val
dantieji nenori jokių pakei
timų. Pastarieji galėtų būti 
jų nelaimė ar net pražūtis. 
Užtat mes suprantame ir kraš
to patikėtinių laikyseną, bet 
negalime sutikti, kad Lietuva 
kitokia jau niekada nebebus.

Tai pagrindiniai dalykai, 
kurie kryžiuojasi ir neleidžia 
nuoširdžiau kalbėtis. Dabarti
nis bendravimas su kraštu re
miasi pavieniais asmenimis, 
kurie pulkais važiuoja į tėvy
nę, veža giminėms visokių gė
rybių, kurios tikrai reikalin
gos supažangėjusiai tautai, 
dar vis negalinčiai atsikraty
ti “juodosios rinkos”. O ir iš 
krašto į Vakarus išleidžiami 
daugiausia domisi ne tiek sa- 
tais žmonėmis, kiek krautuvė
mis. Viso šito bendravimu pa
vadinti negalima. Tai tik prasi
vėrusi galimybė padėti savie- 

Xsiems.
Kiek anksčiau tikėta, kad su 

pabėgėlių kartos išmirimu iš
eivija aprims, ir viskas savai
me išsispręs. Tačiau išeivių 

\ vaikai nerimsta, ir tai ne dėl 
to, kad jie nori ar turi eiti tė
vų pėdomis, bet dėl to, kad lais
vųjų kraštų sistemos išaugino 

į daugiažiūrį žmogų, kuriam ne- 
. sunku matyti, kas iš tikrųjų 
dedasi už tos “geležinės uždan-

Amerikos baltiečių laisvės 
lygos direktorių taryba įsteigė 
rezistencijos žymenį, kurį atei
tyje kasmet skirs leidiniui, 
kolektyvui ar asmeniui, labiau
siai nusipelniusiam rezistenci
nėje kovoje prieš sovietinį 
imperializmą pavergtose Bal
tijos valstybėse. Pirmąjį, 1985- 
jų metų, žymenį direktorių ta
ryba vienbalsiai pripažino 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikai”. Žymens įteikimo 
šventė įvyko Los Angelese spa
lio 5 d. Dalyvavo keli šimtai 
Amerikos lietuvių, latvių ir 
estų. In absentia “Kronikos” 
leidėjų vardu žymens priimti 
atvyko iš Niujorko Lietuvių 
katalikų religinės šalpos ko
direktorė, “Kronikų” į anglų 
kalbą vertimų redaktorė Ma
rian Skabeikis (Marija Skabei- 
kienė).

Rezistencinę “Kronikos” 
reikšmę įvertino estas advo
katas, Baltiečių laisvės lygos 
teisiais patarėjas Jaak Trei- 
man. Jis ypač pabrėžė “Kroni
koje” pateikiamų faktų tikru
mą, žinių teikėjų bei leidėjų 
pasiaukojimą ir padarė išva
dą, kad “Kronika” šiuo metu 
yra vadovaujantis rezistenci
nis veiksnys pavergtose Balti
jos valstybėse. Lygos direkto
rių tarybos nutarimu, šis žy
muo skiriamas visiems tiems, 
kurie surenka ir pristato ži
nias, prisiima atsakomybę už' 
žinios tikrumą, redaguoja, 
spausdina, platina ir suranda 
kelius perduoti į laisvąjį pa
saulį. Taip pat jis skiriamas! 
ir tiems, kurie šioje pusėje 
išveda “Kroniką” į laisvojo 
pasaulio viešumą.

Žymenį priėmė kun. K. Puge- 
vičiaus vadovaujamos Religi-i 
nės šalpos kodirektorė, tre
čios kartos Amerikos lietuvė, 
kuri atsisakė akademinės kar
jeros kaip kolegijos dėstytoja 
ir atėjo dirbti savo senelių 
krašto laisvės labui.

Savo kalboje ji įspūdingais 
žodžiais nusakė postalininės 
eros slogią tylą, kurioje pa
sigirdo “Kronikos” balsas. 
Nauji kunigų persekiojimai to 
balso jau nebenuslopino. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia pa
juto, kad ji ne vieniša — už jos 
stovi visa tauta.

“Kronika” skelbia faktus ir 
pasakoja istoriją — kalbėjo ji. 
Ne vien tik jų istoriją, bet ir 
mūsų. Jie reikalauja mus veik
ti: “Mieli broliai Vakaruose, 
kalbėkite apie mus. Skelbkite 
tiesą, nes mūsų prispaudėjai 
labiausiai bijo tiesos”.

Specialiai “Kronikai” skirtą 
sveikinimą atsiuntė preziden

TOUR
1985

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 
arba *

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

Tel. (416) 923-7337

Rengiatės i Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “HOUS6 O f 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)-----461 -2602

tas Ronald Reagan. Jis savo 
sveikinime sako:

“Su malonumu siunčiu nuo
širdžius savo sveikinimus vi
siems Amerikos baltiečių lais
vės lygos žymenų įteikimo ban
keto dalyviams. Ypatingai aš 
noriu pasveikinti “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką”, 
kaip . išskirtinai nusipelniu
sią gauti Baltiečių laisvės ly
gos žymenį.

Tiesiogiai patyrę totalizmo 
rykštę savo mylimose tėvynė
se, jūs ypatingai vertinate lais
ves, kurias daugelis iš mūsų 
čia laiko kaip savaime supran
tamą dalyką. Tų laisvių viršū
nėje yra religijos laisvė. Su
tvėrėjo valia žmogaus dvasia 
save išreiškia laisvėje: lais
vėje melstis, svajoti, tikėti ir 
kurti. Įgimtas žmogaus Dievo 
ilgesys negali būti visam lai
kui užslopintas.

Lietuvos žmonėse tebėra gy
va šv. Kazimiero dvasia, dva
sia drąsos ir tikėjimo. Aš esu 
giliai įsitikinęs, kad ta žėrin
ti dvasia, prasiveržianti iš 
kiekvieno jūsų “Kronikos” pus
lapio galiausiai triumfuos 
virš tironijos tamsybių. Ta pa
ti dvasia palaiko visų baltie
čių viltis atgauti teisėtai jums 
priklausančią laisvę ir valsty
binį statusą.”

Šventės dalyviai vienbalsiai 
priėmė prezidentui telegra
mos tekstą, kuriame dėkojama 
už dėmesį “Kronikai” ir prašo
ma “viršūnių” konferencijos 
metu pasakyti Gorbačiovui, 
kad Amerika Baltijos valsty
bių okupacijos nepripažįsta, 
niekad nepripažins ir kad ru
sai turi pasitraukti iš okupuo
tų Baltijos valstybių.

Šventė buvo baigta aukšto 
lygio koncertu. Solo dainavo 
estė, filmų aktorė, sopranas 
Viiu Allik, lietuvių vyrų kvar
tetas (E. Jarašūnas, B. Seliu- 
kas, A. Polikaitis ir R. Dabšys) 
ir latvių mergaičių ansamb
lis “Nauji balsai”. J. Kj.

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyriaus atstovės, 
pasveikinusios vyskupą PAULIU BALTAKĮ, OEM. dalyvavusį parapijos 
šventėje. Kairėje — A. Augaitienė, dešinėje — pirm. G. Trinkienė, įteiku
sios lietuvišką sveikinimo juostą Nuotr. St. Dabkaus

Taikos bei laisvės ryžto žygis Skandinavijoje ir mūsų išeivija 
S. DZIKAS

1985 m. liepos galo įvykiai 
Skandinavijoj — Sov. Sąjungos 
teismas ir baltiečių taikos bei 
laisvės išvyka turėjo būti ne
eilinės reikšmės, jei juos sekė 
per 50 spaudos, televizijos ir 
radijo korespondentų. Ne tik 
sekė: pirmieji spaudos pusla
piai buvo pilni apie juos žinių 
ir komentarų. Neatsiliko nė 
televizijos bei radijo progra
mos.

Jiems stebėti ir atitinkamai 
reaguoti Maskva atsiuntė spe
cialią delegaciją, kuri, be abe
jonės, stengėsi savo uždavinį 
— suniekinti šias baltiečių pa
stangas, kuo geriausiai atlikti. 
Prisimintina dar ir sovietų is
teriška propaganda, pilna pa
giežos ir grasinimų, pradėta 
dar gerokai prieš šiuos rengi
nius. Teismo teisėjais buvo žy
mūs Vakarų parlamentarai, 
profesoriai ir valstybininkai. 
Teisme liudijo žymūs įvairių 
tautų kovotojai už žmogaus tei
ses, tarp jų 5 lietuviai. Gi iš
vykos dalyviai buvo baltiečiai, 
daugiausia jaunimas, lietuvių 
tik 51 iš 301 bendro dalyvių 
skaičiaus.

Išeivijos spauda šiais isto
rinės reikšmės įvykiais nesi
domėjo. Tik “Tėviškės žibu
riai” atsiuntė ten savo specia
lų korespondentą, kurio eilę 
gerų reportažų skaitėme šia
me savaitraštyje. Kyla klausi
mas, kodėl šių įvykių mūsų 
spauda nepastebėjo. Kodėl iš
eivija jiems liko abejinga? 
Kodėl toks mažas mūsų jauni
mo skaičius išvykoje dalyva
vo?

Nevieningi rengėjai
Kad galėtume bent iš dalies 

atsakyti į šiuos klausimus, gal 
verta prisiminti šių Europos 
viešąją opiniją sujudinusių 
renginių užuomazgą ir ruošą. 
Idėja jiems kilo Pasaulio bal
tiečių santalkoje (PPS), kurios 
steigėjai ir nariai iš lietuvių 
pusės yra VLIKas, o iš latvių 
ir estų — jų centrinės organi
zacijos. Santalka veikia jau 
per 20 metų. Nemažai bendrų 
baltiečių žygių ir projektų 
buvo vykdyta jos vardu. Taigi 
ji nėra “kažkokia tai Pasau
linė baltų santalka”, kaip skel
bė “Pasaulio lietuvis” (1985 
m. 3 nr.).

Kadangi daugiausia entu
ziazmo teismo ir išvykos pro
jektui rodė latviai, ypač PPS 
to meto pirmininkas latvis dr. 
O. Pavlovskis, tad nenuostabu, 
kad latviai sudarė daugumą iš
vykos dalyvių (189 iš 301). VLI
Kas pakvietė liudininkus, pa
rūpino kaltinamąją medžiagą, 
pakartotinai kvietė jaunimą 
išvykoje dalyvauti ir parėmė 
visą šį projektą finansiškai. 
PLB, nors gruodžio 1 d. veiks
nių pasitarime buvo projektui 
principe pritarusi, bet prie 
jo ruošos neprisidėjo. PLJS-ga 
išvykos ruošoj dalyvavo, ta
čiau neaiškus jos pirm. G. Gru
šo atsisakymas nuo išvykos ko- 
pirmininko pareigų įnešė ne
sklandumo. Puikus R. Likande- 
rytės tuo reikalu straipsnis 
“P. lietuvyje” (nr. 6-7) jauni
mo, matyt, nepasiekė.

Stoka informacijos
VLIKas visą tuo reikalu in

formaciją ir kvietimus išvykoj 
dalyvauti skelbė ELTOS biule
teniuose, kuriuos gauna visi 
laikraščiai, tačiau mūsų spau
da retai tuos pranešimus 
spausdina, o patys redaktoriai 
nepasirūpino, kad šių rengi
nių idėja būtų jų laikraščiuo
se populiarinama. Tad nenuo
stabu, kad visuomenė tuo klau
simu liko nepainformuota ir 
abejinga. Taip ir praslinko 

šie Europos viešąją opiniją 
sukrėtę įvykiai mūsų visuo
menės beveik nepastebėti. 
Reikia tik džiaugtis, kad to
kiose aplinkybėse vis dėlto 
atsirado 50 pasiryžėlių, ku
rie išvykoje dalyvavo.

Kodėl taip įvyko?
Norėčiau manyti, kad mūsų 

visuomenei ir, matyt, Bendruo
menės veikėjams ir net laik
raščių redaktoriams visas tas 
projektas atrodė per daug fan
tastiškas, neįvykdomas ir gal 
pavojingas. Bet gal buvo blo
giau. Net iš Vokietijos kores
pondentė “Drauge” (195 nr.) 
klausė: “Kas paskleidė gan
dus, kad žygis nepasiseks, kad 
jis nereikšmingas, kad jame 
nereikia dalyvauti ir jo nerei
kia remti?” Nuošaliai gyven
damas aš tų gandų negirdėjau, 
bet jų, matyt, būta. Gal nema
lonus incidentas, įvykęs Eu
ropos lietuviškų studijų sa
vaitės metu gali bent PLB va
dovybės nusiteikimus paryš
kinti. Su maloniu dėmesiu iš
klausėme ten keleto išvykos 
dalyvių entuziastingus įspū
džių pasakojimus ir su nuosta
ba vartėme krūvas Europos 
laikraščių su gausybe straips
nių ir nuotraukų, vaizduojan
čių teismo ir išvykos momen
tus.

Ir kaip apstulbino klausy- 
ftojus ir ypač jaunus nepapras- 
/tų ' išgyvenimų pasakotojus 
PLB vicepirmininko pasisaky- 

I mas: “Jūs ne pirmi ir nepasku
tiniai, kalnų nenuvertėt ir Lie- 

I tuvos neišvadavot”. Nesupran- 
1 tu, kaip tuo momentu galėjo 
ateiti į galvą mintis jaunų en
tuziastų laimėjimus sumen
kinti, jiems net tai į akis pa
sakant!

Išvados
Žvelgiant dabar į teismą ir 

išvyką iš trijų mėnesių per
spektyvos, kaip į istorinius 
faktus, manau, tikslinga yra 
padaryti kai kurias išvadas. 
Pirma, tai buvo sėkmingiau
sias baltiečių tarptautinėje 
arenoje laimėjimas, kokių ne
dažnai pasitaikė praeityje. 
Antra, kai šiaurės Europoje 
mūsų laisvės bylos reikalai 
užpildė laikraščių skiltis ir 
eterio bangas, mūsų išeivija 
Amerikoje beveik nieko apie 
tai nežinojo, nes mūsų spau
da, ypač dienraščiai, neatliko 
savo pareigos (išskyrus “Tė
viškės žiburius”). Trečia, pa
sirengimo eigos trumpa per
žvalga parodė, kad mes esame 
politiškai nesubrendę, nesu
gebą savo tėvynės labui dirbti 
bendromis jėgomis. Jei minėti 
gandai tikrai buvo skleidžia
mi, tai jų skleidėjai, o ypač 
jų pradininkai, yra verti mūsų 
visuomenės užsitarnauto pa
smerkimo. Ketvirta, išvykoje 
dalyvavęs jaunimas okupantų 
engiamai savo tėvynei atliko 
neįkainojamą patarnavimą ir 
kartu išgyveno giliausius pa
triotizmo proveržius, kurie 
jų ateities veiklai turės neabe
jotinos teigiamos reikšmės.

“Tėviškės žiburių” kores
pondentas St. Dalius atliko 
didelės vertės darbą, taip 
vaizdžiai aprašęs iškylos da
lyvių nuotaikas ir emocijas. 
Tuo tarpu tai, rodos, vienin
telis mūsų spaudoje iškylos 
aprašymas, kurį visi turėtų 
perskaityti, kad tinkamai tų 
jaunuolių žygį įvertintų. Kad 
išvyka giliai paveikė jų patrio
tinius nusiteikimus, matyt iš 
to, kad jie jau rengia planus 
naujiems žygiams. Tenka tik 
linkėti, kad organizacijos, 
spauda ir visa išeivija juos 
ateityje geriau paremtų ir įver
tintų nei šį kartą.
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® PAVERGTOJE TE/YNEJE
ARKIVYSKUPO SUKAKTIS

Arkiv. Liudas Povilonis, Lie
tuvos vyskupų konferencijos pir
mininkas, Kauno arkivyskupas 
ir apaštališkasis Vilkaviškio 
vyskupijos administratorius, 
rugpjūčio 25 d. atšventė dei
mantinę savo amžiaus sukaktį. 
Nedidelė informacija šia pro
ga įdėta “Gimtojo krašto” rug
pjūčio 29 d. laidoje. Joje teigia
ma, kad arkiv. L. Povilonį pa
sveikino vyskupai, kunigai ir 
tikintieji. Sveikinimus taipgi 
atsiuntė: religinių reikalų ta
ryba prie Sovietų Sąjungos mi
nisterijų Maskvoje, okupuotos 
Lietuvos sovietinės taikos gy
nimo komitetas, kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugi
ja. Tuose sveikinimuose “pažy
mima vaisinga jubiliato veikla 
taikos labui”. Pagrindiniuose 
laikraščiuose arkiv. L. Povilo- 
nio sukaktis nebuvo paminėta. 
Išimtis padaryta tik “Gimtajam 
kraštui”, kuris siuntinėjamas 
ir išeivijos lietuviams.

NUBAUDĖ PLĖŠIKUS
Rugsėjo 15 d. “Tiesoje” rašo

ma apie Kaune įvykusį Algio 
Stalausko ir Rimo Vilkaičio 
teismą. Skaitytojų dėmesį at
kreipia antraštė “Plėšikai nu
bausti”. Tie plėšikai — septy
niolikmetis Algis Stalauskas, 
mokęsis 49-tojoje profesinėje 
technikos mokykloje, ir 23 me
tų amžiaus Rimas Vilkaitis, ve
dęs, spėjęs pakeisti kelias dar
bovietes. Abu jie mėgo gražiai 
apsirengti, lankytis kavinėse, 
restoranuose, bet neturėjo pini
gų, o dirbti tingėjo. Tada ir ki
lo mintis apiplėšti girtus praei
vius. Pirmas bandymas buvo sėk
mingas: iš stipriai įgėrusio vy
riškio, išėjusio iš “Trijų merge
lių” resotrano, jiedu atėmė laik
rodį, brangų žiedą, piniginę su 
pinigais. Nemažas laimikis kurį 
laiką leido linksmai pagyventi. 
Kitą kartą jie vėlų vakarą sumu
šė ir apiplėšė du jaunuolius. Ne
laimingas buvo trečias kartas, 
kai užpultas vyriškis išdrįso pa
sipriešinti. A. Stalauskas ir R. 
Vilkaitis jį taip sumušė, kad už
pultasis mirė nuo sužalojimų. 
Abu plėšikai stengėsi paslėpti 
šio nusikaltimo pėdsakus, bet 
buvo susekti ir suimti. Aukščiau
siojo teismo baudžiamųjų bylų 
kolegija A. Stalauskui paskyrė 
10 metų laisvės atėmimo, R. Vil
kaičiui — 15 metų, bausmes at
liekant sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijoje. Abiem 
konfiskuojamas jų turtas. R. Vil
kaičiui dar pridėti ir penkeri 
metai tremties. Nepilnametis A. 
Stalauskas susilaukė lengvesnės 
bausmės. Įstatymas jam leido pa
skirti didžiausią 10 metų bausmę.

PAMINKLAS PARTIZANAMS
Šakių rajono Jankų gyvenvie

tėje atidengtas paminklas so
vietiniams “Jūros” būrio parti
zanams. Paminklo autoriai — 
skulptorius A. Vaškevičius, ar
chitektai R. Buivydas ir J. Bal
kevičius. Gyvenvietės centre jie 
įrengė nedidelę aikštę ir ten ant 
neaukšto trikampės piramidės 
pjedestalo pastatė bronzinį ru
gių pėdą. Įrašai padaryti pjede
stalo plokštėse. Aiškinama, kad 
bronzinis rugių pėdas simboli
zuoja sovietinių žmonių “kovą 
už laisvę, duoną ir taiką”.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

Kalėdos ir Nauji Metai 
su giminėmis

12 DIENŲ LIETUVOJE
Išvyksta Grįžta
gruodžio 20 sausio 5

Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

Kelionės į kitas pasaulio šalis 
AUSTRALIJĄ - 1986 m. vasario mėnesį 
BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - 1986 m. vasario mėnesį

Mūsų įstaigoje:
• sutvarkomi dokumentai iškvietimams
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai 
naudingą finansinę paramą, nuperkant automobilius, koope
ratinius 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

KAUNO SENAMIESTIS
Kauno senamiestis turi 106 

hektarų plotą. Jame sutelkti vi
si reikšmingiausi architektū
riniai miesto paminklai. Pa
minklų konservavimo institu
to Kauno skyriaus paruoštas se
namiesčio atnaujinimo projek
tas atgaivino daugelį gatvių, 
atkūrė architektūrinį jų savitu
mą. Ten dabar yra keramikos 
muziejus, dailės, juvelyrinių 
dirbinių salonai, antikvarinis 
knygynas, visuomeninio maitini
mo įmonės, paštas, fotografi
jos galerija, ruošiasi atsikel
ti Lietuvos dailininkų ir archi
tektų sąjungų, liaudies meno 
draugijos Kauno skyriai. Sena
miestyje išsiplės J. Naujalio 
meno mokykla, atvers duris far
macijos, technikos, pašto mu
ziejai. Atnaujintame 14-jame 
kvartale, kuris yra tarp Vilniaus 
gatvės ir Nemuno krantinės, įsi
kūrė vakarinis Vilniaus univer
siteto fakultetas. Atnaujinama 
Vilniaus gatvė jau tapo antrąja 
Kaune, skirta pėstiesiems. Šimt
mečių architektūrą čia padeda 
išryškinti įvairi pastatų spal
va, stilizuoti šviestuvai, parduo
tuvių reklama, vitrinos, origi
nalūs reklaminiai stulpai, auto
matinių telefonų kabinos. Sena
miestis dabar tampa Kauno kul
tūros ir turizmo centru.

GIRTUOKLIŲ TALKA
Alina Račiūnienė “Tiesos” 

133 nr. rašo apie Vilniuje ne kar
tą apiplėštus Vėžio ligos tyrimo 
instituto ir respublikinės vaikų 
ligoninės maisto sandėlius. Va
gys išsinešė ne tik įvairių mais
to gaminių, bet ir asmeninių ten 
dirbusių žmonių daiktų. Teisme 
tarp jaunų vaikinų atsidūrė ir 
keli pagyvenę tėvai, savo vaikus 
įtraukę į girtavimą, o vėliau ir į 
vagystes. Prano Ašakos namuose 
vyko nuolatinis girtavimas, į ku
rį buvo įjungiami vaikai ir jų 
draugai. Už girtavimą vaikų 
kambario įskaiton pateko Mari
janas Ašaka ir jo mokslo bičiu
lis Romas Bartaševičius. Abejin
gi tėvai į šį pavojaus signalą ne
atkreipė dėmesio. Tėvas Pranas 
Ašaka netgi pakvietė savo sūnų 
Marijaną, R. Bartaševičių ir 
Aleksejų Slepniovą į talką minė
tų ligoninių maisto sandėlių 
apiplėšime. A. Slepniovo tėvas, 
sužinojęs apie jo “sėkijningus žy
gius”, pats nusprendė su sūnumi 
pasivogti maisto gaminių. Vy
resnysis Prano Ašakos sūnus 
Česlovas, jau pilnametis, dir
bantis šiltnamių kombinate, tė
vo ir brolio nusikaltime nedaly
vavo, bet iš jo pasimokė. Kai jo 
draugei prireikė staliuko, jį pa
vogė ir jai atidavė iš sodo na
melio. Kai jam pačiam prireikė 
dalių motociklui, pasiūlė bro
liui Marijanui pavogti motocik
lą, kurio dalis panaudojo sava
jam pataisyti. R. Bartaševičius, 
neturintis tėvų, nebuvo užmirš
tas dėdės Genadijaus Zaicevo. 
Jis sūnėną gimtadienio proga 
pavaišino iš vienos įstaigos 
valgyklos pavogtom gėrybėm. 
Abu vaikų klaidintojai — P. Aša
ka ir G. Zaicevas susilaukė lais
vės atėmimo ketveriems metams, 
jaunieji nusikaltėliai — įvairių 
bausmių, nesusijusių su laisvės 
atėmimu. V. Kst.

Hamilton, Ontario
A. a. STASYS BAKŠYS. Po ne

pagydomos ligos 1985 m. spalio 
9 d. St. Peter’s ligoninėj mirė Sta
sys Bakšys, 71 m. Liko liūdinti jo 
žmona Ona, sūnus Laimutis, marti 
ir du vaikaičiai. Lietuvoje yra li
kę daugiau jo giminių. Budynių va
karą laidotuvių namuose kun. Eug. 
Jurgutis, OFM, sukalbėjo Rožinį. 
Buvo priėjusi pilna koplyčia žmo
nių paskutinį kartą atsisveikin
ti su velioniu, kuris čia išgyveno 
37 metus.

Kilęs buvo iš Ukmergės aps., 
Pabaisko vis., Skominų kaimo. 
Gimnaziją baigė Ukmergėj, o Kau
ne aspirantu karo mokyklą. Vė
liau buvo pakviestas į kadrą. Bol
ševikams atėjus į Lietuvą, jis iš 
kariuomenės pasitraukė ir išėjo į 
civilinį gyvenimą. Susirado sau 
buhalterio vietą Anykščių banke. 
Vokiškosios okupacijos metais 
jis dirbo raštininku Pabaisko 
valsčiuje. Rytų frontui jau einant 
per Lietuvą, jis bandė vėl užsi
vilkti Lietuvos kariuomenės vyr. 
leitenanto uniformą ir su kitais 
stoti į susiformavusių paskutinių 
Lietuvos gynėjų eiles. Deja, rytų 
frontas nebesulaikomai artėjo 
prie Vokietijos sienos. Tada jis, 
kaip ir daugelis pasitraukiančių 
lietuvių, atsidūrė Vokietijoje, pa
bėgėlių stovykloje. Karui pasibai
gus, 1947 m. jo keliai nuvedė jį į 
Kanados Vai d’Or, Que., aukso ka
syklas. Atlikęs darbo sutartį, at
vyko į Hamiltoną. Čia gavo darbą 
“Stelco” plieno įmonėje, kurioje 
ištarnavęs 35 m., gyveno jau pen
sininko gyvenimą.

Savo laiku Hamiltone jis yra 
buvęs vienas didžiųjų lietuviško
sios veiklos šulų bei organizacijų 
steigėjų. Būdamas praktiško gal
vojimo, jis mūsų tautinei veiklai 
jieškojo ir ekonominio pagrindo. 
Tad pirmas čia suorganizavo ir 
1951 m. įsteigė Tautos fondo sky
rių, telkiantį lėšas tautos išlais
vinimo reikalams. Vėliau jis įstei
gė Lietuvių namų akcinę bendro
vę, kuri buvo įsigijus ir namus 
Deltoj. Tą bendrovę jis norėjo 
plėsti ir didinti. Buvo suplanuo
ta mieste statyti didelį modernų 
pastatą su erdviom salėm lietu
viškai veiklai ir patalpomis ko
merciniam nuomojimui. Tačiau 
kilęs dėl to susiskaldymas kolo
nijoje ir pačių statytojų tarpe vi
sus planus sugriovė. To projekto 
didysis entuziastas, nusivylęs 
savo tautiečiais, pasitraukė nuo 
visų ir paskutiniais metais gyve
no vienišą ir nuo visų atsiskyrusį 
gyvenimą.

Buvo nepaprastų gabumų žmo
gus. Jau Vokietijoj stovyklose vi
sur buvo renkamas į vadovaujan
čias vietas. Kanadoje, Vai d’Ore, 
vos tiktai atvykęs, ėmė organi
zuoti lietuvius. Susiorganizavę 
jie pirmieji čia pradėjo rengti 
šventes ir minėjimus. Tada Kana
dos lietuvių laikraščiui “N. Lie
tuvai” iš savo aukso kasėjų jis su
rinko už $1000 šėrų. O atlyginimai 
visų tais laikais dar nebuvo dide
li. Hamiltone jis buvo ir pirmasis 
lietuviškų laikraščių korespon
dentas. Taip pat buvo išrinktas 
apylinkės atstovu į KLB krašto 
tarybą. Velionis stropiai platino 
lietuvišką spaudą, su ryšulėliu 
vaikščiojo po lietuvių namus,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas" , Ą 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

platindamas lietuvių leidinius. 
Savo organizacijai ruošė vakarus 
ir gegužines. Jis yra vienas iš tų 
kelių hamiltoniečių, patekusių ir 
į “Lithuanians in Canada” leidinį.

Prieš daugelį metų viena pirmų
jų iškviesta iš Lietuvos Kanadon 
gyventi atvyko jo per karą ten pa
silikusi su dviem vaikais žmona. 
Vėliau jis išsikovojo leidimus čia 
atvykti ir savo vyresniajam sūnui 
inžinieriui su žmona ir dviem vai
kais. Visą laiką jis dosniai siun
tiniais rėmė ir kitus okupuotoje 
tėvynėje gyvenančius savo gi
mines.

1944 m. spalio 9 d. jis visam lai
kui paliko savo taip branginamą 
tėvų žemę. Po 41-rių metų gyve
nimo be tėvynės, kitą spalio 9-tą 
jis paliko amžinai ir šį pasaulį, 
kuris teikė jam daug sėkmių ir 
džiaugsmo, bet taip pat daug 
skausmo ir nusivylimų. Jo pelenai, 
pagal velionies norą, turės būti 
nuvežti į Lietuvą ir palaidoti jo 
parapijos Pašilės kapinaitėse, kur 
jau seniai ten ilsisi jo tėvai.

K. Mileris
MŪSŲ BŪRELIO NARIAI p. Erš- 

tikaitienės motinos mirties pro
ga Lietuvoje vietoj gėlių “Fishers 
Glen Cottage Owners Association” 
paaukojo $25. Esame labai dėkingi.

Hamiltono Rožinio būrelis
A. a. STASIUI BAKŠIUI iške

liavus iš šio pasaulio, aukojo Tau
tos fondui, reikšdami užuojautą 
liūdesio valandoje jo žmonai Onai, 
sūnui Laimučiui ir jo šeimai, vi
siems giminėms bei visiems bičiu
liams. $20: Anicetas ir Francis Po- 
vilauskai, Alfonsas ir Augustė Pa
tamsiai; $10: Boleslovas ir Regina 
Pakalniškiai, Vladas ir žmona Sta- 
bingiai, Juozas ir Elvyra Bajorai
čiai, V. Grikietis, Antanas Mingė- 
la. Ačiū visiems aukotojams.

PRISIMINDAMAI a. a. RIMAN
TĄ KLEVĄ, tragiškai žuvusį prieš 
ketverius metus, jo tėvai — Leo
nas ir Eugenija Klevai paaukojo 
Tautos fondui $100. Nuoširdus 
ačiū už auką.

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 HLlxH
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 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas............................. 6%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................... 5'/z%
term, indėlius 1 m..................9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo...........7'/2%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m.................. 9%

St. Catharines, Ont.
VYSKUPAS THOMAS B. FULTO- 

NAS pagyrė vietos lietuvių tauti
nę misiją-parapiją, jos susitvar
kymą bei pačius lietuvius. Meti
nio apsilankymo proga jis rugsėjo 
29 d. atlaikė sekmadienio pamal
das. Pamokslo metu iškėlė lietu
vius kaip tiesos liudytojus savo 
tėvynėje ir išeivijoje. Nurodė, 
kad visi esame Katalikų Bendri
jos nariai, kuriems rūpi tikėji
mas ir tautos gerovė bei laisvė. 
Lietuvybė ir tikėjimas yra mūsų 
ginklai, kurių joks priešas neįveiks.

Pamaldos buvo įspūdingos. Pil
nutėlė šventovė lietuvių, gražus 
solistų V. A. Paulionių giedoji
mas, organizacijų vėliavos, gė
lėmis papuoštas altorius ir, ži
noma, bendras visų dalyvių giedo
jimas neretai pagirtas dabarti
nio ir buvusių klebonų. Nesant 
choro, visi pamaldų dalyviai gie
da drąsiai ir darniai.

T. B. Fultonas apžiūrėjo pran
ciškonų vienuolyną-misiją, gra
žiai užlaikomą iš lauko ir vidaus. 
Viskas yra iš pagrindų pertvarky
ta, atnaujinta ir meniškai papuoš
ta dabartinio klebono kun. Kęstu
čio Butkaus.

Padidėjus lietuvių skaičiui mū
sų gyvenvietėje, galėtų būti kiek
vieną skemadienį mūsų šventovė 
perpildyta. Kažkaip nevisi įverti
name didelį turtą, kurį esame su
kūrę savo pačių jėgomis per tiek 
nelengvų metų. Kor.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask.............. 10%
asmenines paskolas.......  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

LIETUVIAI PASAULYJE■■ ■■

JA Valstybės
Lietuviškas Giraitės kaimas 

Connecticut valstijoje rugsėjo 
1 d. atšventė 20 metų sukaktį. 
Jis yra nepertoliausiai nuo N. 
Pr. Marijos seselių sodybos Put- 
name. Sukakties šventėn suva
žiavo visi Giraitės gyventojai 
ir būrys bičiulių, iš viso apie 
100 asmenų. Šventės programon 
buvo įtrauktas dalyvių paradas, 
dainos, vaišės, laužas vakare. 
Kaimą įsteigė Irena ir Vytautas 
Alksniniai, prieš 20 metų ten 
įsigiję žemės, pasistatę namus. 
Tada jie pardavinėjo sklypus 
savo bičiuliams. Giraitėje da
bar įiskūrė jau 12 šeimų. Dau
gelis čia praleidžia tik vasaras. 
Pastoviai gyvena dail. Vytautas 
ir Birutė Ignai. Vaišių metu 
prisiminta Giraitės steigėjų 
Irenos ir Vytauto Alskninių si
dabrinė vedybinio gyvenimo su
kaktis.

Lietuvių gyvenvietėse šimto- 
jo gimtadienio proga prisime
nami du politikai: buvęs Lietu
vos prezidentas bei Nepriklau
somybės akto signataras Alek
sandras Stulginskis ir prel. My
kolas Krupavičius, buvusios že
mės reformos autorius ir vykdy
tojas. Abu yra laikomi lietuvių 
krikščioniškosios demokratijos 
kūrėjais, Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos vadais. Mi
nėjimas Čikagoje rugsėjo 15 d. 
pradėtas vysk. V. Brizgio atna
šautomis Mišiomis Švč. Merge
lės Marijos gimimo parapijos 
šventovėje. Tautiniuose lietu
vių namuose paskaitą skaitė 
prof. dr. Bronius Kasias. Kon
certinę dalį atliko solistės — 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom ir 
Aldona Buntinaitė. Klivlande 
minėjimui skirta akademija įvy
ko rugsėjo 29 d. Dievo Motinos 
lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitininku buvo pakviestas dr. 
Kazys Ėringis.

Brazilija
A. a. Kasparas Matusevičius 

mirė Sao Paule š. m. birželio
16 d. Velionis gimė Trakuose 
1902 m. sausio 6 d. Rugpjūčio
17 d. numirė jo žmona a. a. Ona 
Matusevičienė, gimusi 1908 m. 
balandžio 8 d. Kaune, Brazili
jon atvykusi 1926 m. Velionė 
beveik visą laiką gyveno Vila 
Zelinoje, Sao Paulo priemiesty- 
jė. Liko dvi liūdinči'os dukros 
Genė ir Marija su šeimomis.

Australija
Tautos šventės minėjime Kan

beroje rugsėjo 8 d. buvo parody
tas pernai šioje Australijos sos
tinėje įvykusių XII-jų Lietuvių 
dienų filmas. Filmo pagamini
mu rūpinosi koordinacinis Lie
tuvių dienų Kanberoje komite
tas: pirm. Viktoras Martišius, 
vicepirm. Algis Brūzga, sekr. 
Audronė Kovalskienė, ižd. Jo
nas Andruška ir informacijos 
vadovas Juras Kovalskis. Fil
mo išleidimą finansavo Kanbe- 
ros lietuvių-australų klubas. 
Lietuviškus komentarus parašė 
ir su Gražina Katauskiene įkal
bėjo Juras Kovalskis. Filmas 
yra valandos ir 40 minučių il
gio. Jį lietuviai galės įsigyti, 
nes jau ruošiamos vaizdajuostės 
kopijos kasetėms. Filmas apima 
visas 1984 m. Lietuvių dienas, 
pradedant jų atidarymu ir bai
giant tautinių šokių švente. Fil- 
man įjungti Lietuvių dienų pro
ga įvykę ALB tarybos ir kiti su
važiavimai, dailės paroda, dai
nų ir sporto šventės, Klivlando 
vyrų okteto koncertas, jauni
mo pasirodymai, skautų stovyk
la. Įspūdingai atrodo vaikų at
liekamas “Grybų karas” ir “Gedi
mino sapnas”. Filmas laikomas 
istoriniu dokumentu, atsklei
džiančiu Australijos lietuvių 
gyvenimą 1984 m. ir aplamai su
pažindinančiu australus su lie
tuvių įnašu Australijos gyveni
mam Filmo pradžioje duodama 
Australijos sostinės Kanberos 
vaizdų. Pabrėžiama, kad ji yra 
ne tiktai australų, bet ir ten gy
venančių lietuvių sostinė.

A. a. kun. Albinas Spurgis, MIC, 
po sunkios ligos mirė Adelai
dėje spalio 7 d. Velionis gimė 
1907 m. rugsėjo 6 d. Šilų k., Pa
nevėžio aps. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje ir Kauno kunigų se
minarijoje. Kunigu įšventintas 
1932 m. gegužės 21 d. Dirbo vi
karu ir klebonu Panevėžio vys
kupijoje. Pokarinėje Vokietijo
je buvo lietuvių stovyklos Weide- 
ne kapelionu, prisidėjo prie 
Weideno lietuvių progimnazijos 
suorganizavimo. Į JAV atvyko 
1949 m. ir 1953 m. įstojo į mari
jonų vienuoliją. Romoje atliko 
naujokyną, gilino teologijos stu
dijas Angelicum universitete. 
Vienuoliškus įžadus atliko Ro
moje 1954 m. gruodžio 8 d. kaip 
Lietuvos provincijos narys. Grį
žęs į JAV, 1958-69 m. dirbo Čika

goje leidžiamo “Draugo” admi
nistratoriumi. 1969 m. išvyko 
Australijon dirbti jos lietuvių 
sielovadoje. 1973-84 m. jam te
ko būti marijonų aptarnaujamos 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nu Adelaidėje. Palaidotas spa
lio 11 d.

Britanija
Tautos šventės minėjimą Man

česterio lietuviams rugsėjo 7 d. 
surengė vietinis DBLS skyrius. 
Minėjimą jautriais žodžiais pra
dėjo skyriaus valdybos pirm. 
Antanas Jaloveckas. Paskaitą 
skaitė kaimyninio Boltono DBLS 
skyriaus valdybos pirm. H. Vai
neikis, dalyvius nukeldamas į 
garbingos senosios Lietuvos 
kunigaiščių laikus, kai lietu
viai pasiekdavo Juodąją jūrą, o 
Vytautas Didysis palaužė kry
žiuočių galybę Žalgirio mūšyje. 
Paskaitininkas taipgi priminė 
gyvai pulsuojantį nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą, da
bartines tautos kovas už savo 
laisvę. Tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji laisvės kovo
tojai. Po minėjimo Mančesterio 
veikėjai pasidalino įspūdžiais 
ir aptarė veiklos planus.

Kalėdinis bazaras, tradicinis 
baltiečių moterų renginys, įvyks 
lapkričio 23 d. Londone, Latvių 
namuose. Lietuvėms atstovaus 
Londono moterų “Dainavos” 
sambūris. Jo valdyba prašo vi
sus tautiečius paramos ir kvie
čia talkon. Lietuviškam skyriui 
reikia įvairių tautodailės dir
binių, o loterijai, kuri duoda 
daugiausia pelno, laimikių ir 
aukų pinigais. Tokios paramos 
bus laukiama iki spalio 20 d.

Lenkija
A. a. Alfonsas Lukošius, ilga

metis LVKD Varšuvos skyriaus 
pirmininkas, staiga mirė Varšu
voje. Jis gimė 1923 m. Laukuvos 
apylinkėse, Tauragės aps., Len
kijon atvyko prieš 40 metų, LVKD 
Varšuvos skyriaus pirmininku 
buvo išrinktas 1968 m. Jo rūpes
čiu Markų miestelio šventovėje 
rasta M. K. Čiurlionio mirties 
metrika. A. Lukošius turėjo di
doką lietuvišką biblioteką bei 
kitos lituanistinės medžiagos, 
kuri po jo mirties perduota Puns
ko ir Seinų kultūrinėms lietu
vių organizacijoms.

Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos centro valdyba po
sėdžiavo Seinuose rugpjūčio 25 
d. Posėdyje netikėtai atsistaty
dino valdybos pirm. Romas Vit
kauskas, o su juo pasitraukė ir 
visas prezidiumas. Naujan pre- 
zidiuman išrinkti: pirm. Juozas 
Bliūdžius, vicepirm. Juozas Pa
ransevičius, sekretoriumi per
rinktas Algirdas Nevulis. Prezi- 
diuman grįžo keturi buvę nariai.

Vokietija
A. a. Mikas Klumbys, evange

likų kunigas, sulaukęs beveik 
80 metų amžiaus, mirė birželio 
25 d. Velionis buvo Klaipėdos 
krašto gyventojas, gimęs Rau
džiuose, Šilutės aps. Pirmus 
teologijos egzaminus išlaikė 
1932 m., antrus — 1936 m. Į ku
nigus įšventintas 1938 m. Šv. Jo
no šventovėje Klaipėdoje. Kuni
gavo Rusnėje, Karklininkuose, 
1942-45 m. —Allenburge, R. Prū
sijoje. Pokaryje dirbo Blomber- 
ge-Lippe. Pensijon pasitraukė 
1971 m. Po II D. karo įsijungė 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Bendrijon, aptarnavo lietuvius 
evangelikus stovyklose, lankė 
senelius ir ligonius. Velionis 
taipgi dalyvavo 14 metų iš eilės 
lietuvių evangelikų kunigų ir 
bendradarbių suvažiavimuose 
Annaberge. Liko žmona ir du 
sūnūs. Palaidotas birželio 28 d. 
Blombergo kapinėse.

Kun. Vaclovas Šarka rugsėjo 
8 d. aplankė Liubeko lietuvius. 
Senoje katalikų šventovėje jis 
atnašavo Mišias, skirtas Tau
tos šventei. Pamoksle kalbėjo 
apie šios šventės atsiradimą, 
priminė dabartinę skaudžią ti
kinčiųjų būklę sovietų okupuo
toje Lietuvoje, ragino melstis 
už juos. Po pamaldų visi lietu
viai susirinko Liubeko užsienie
čių centre. Šventės dalyvius 
pasveikino ir paskaitą skaitė 
VLB Liubeko apylinkės valdybos 
pirm. Vytautas Mackevičius, 
plačiai nušviesdamas Vytauto 
Didžiojo gyvenimą ir veiklą. 
Mokytoja Elena Tesnau paskai
tą papildė keliais tautinės te
matikos eilėraščiais. Tada bu
vo parodytos vaizdajuostėn įra
šytos šv. Kazimiero minėjimo 
iškilmės Šv. Petro bazilikoje, 
Jono-Pauliaus II lietuviškai 
tartas žodis. Oficialioji dalis 
užbaigta lietuviškomis vaišė
mis, kuriose buvo netgi lietu
viško kumpio ir lašinių. H. Simo
nas rodė vokiečių pagamintą 
vaizdajuostę apie trijų Baltijos 
šalių istoriją ir nūdieną.



Sov. Sąjungos kompartijos vadui M. GORBAČIOVUI lankantis Paryžiuje buvo surengta didelė demonstracija, 
protestuojanti prieš tautų pavergimą ir paskirą asmenų persekiojimą. Demonstracijoje dalyvavo ir lietuviai. 
Nuotraukoje — lietuvių skyrius erdvioje salėje. Viršuje įrašas: “Lituanie — 40 ans d'occupation ca suffit” (Lietuva
— 40 metų okupuota, jau gana). Apie šią demonstraciją plačiai rašė prancūzų spauda

Nauja Venezuelos lietuvių vadovybė
Visuotiniame suvažiavime dr. V. Dambrava pakeltas garbės pirmininku

Komisaras moko vyskupus
“LKB kronika” 67 numeryje rašo apie religinių reikalų įgaliotinį Petrą Anilionį 

ir jo pastabas okupuotos Lietuvos vyskupams
1985 m. birželio 28 d. j Vil

nių RRT įgaliotinis Petras 
ANILIONIS sukvietė vyskupus 
ii- vyskupijų valdytojus. Jiems 
kalbėjo pats įgaliotinis, kal
bėjo piktai ir agresyviai. Pir
mas klausimas, kurį palietė P. 
ANILIONIS — kandidatų pa
rinkimas į Kauno kunigų semi
nariją. Valstybė turi teisę kiš
tis, nes Bažnyčia veikia valsty
bėje — pabrėžė pradėdamas 
savo kalbą P. ANILIONIS. Vi
sa eilė pristatomų kandidatų 
yra netinkami. Pristatant kan
didatus, reikia žiūrėti, kaip 
jie politiškai nusiteikę, kaip 
elgėsi jų tėvai vokiečių okupa
cijos ir pokario metais. (Dabar 
stojančių kandidatų tėvai tuo 
metu dažniausiai dar tebebu
vo nepilnamečiai arba vaikai, 
Red. past.), kad nebūtų ekstre
mistai. Štai, — tęsė P. ANILIO
NIS, — Saločiuose pas kun. A. 
BALAIŠĮ per primicijas vienas 
iš sveikintojų kalbėjęs: “Kuni
gas turi ne tik poterius kalbė
ti, bet ir būtį kovotojas už Baž
nyčią ir Tėvynę”. "Ko jūs norite 
turėti, — ironiškai klausė vys
kupus, — kunigų ar kovotojų?” 
(Čia prisimena Kristaus įspėji
mas apie tik poteriaujančius — 
“Ne kiekvienas, kuris sako 
Viešpatie, Vašpatie įeis į dan
gaus karalystę . . Red. past.).

P. ANILIONIS išvardijo visą 
eilę, anot jo, netinkamų kandi
datų į kunigų seminariją, kaip 
pvz. Julius SASNAUSKAS, vei
kęs A. TERLECKO ir kun. P. 
MASILIONIO grupėse ir 1980 
metais nuteistas (deja, dar 
jis nė galimybės neturėjo pa
duoti pareiškimą į kunigų se
minariją, Red. past.), Saulius 
KELPŠAS — antivalstybinių 
akcijų organizatorius (pernai 
kai kurie seminarijos dėstyto
jai mėgino jį apkaltinti akci
jomis prieš dvasinę vyriausy
bę, Red. past.), Adolfas TERE- 
SIUS — kun. A. SVARINSKO 
emisaras; netinkamais apšauk
ti ir Kazimieras STULGYS, 
Vidmanats STRICKAS, Liongi
nas VIRBALAS, Jonas VAI
LIONIS ir kiti dėl pažinčių 
su uoliais, P. ANILIONIO žo
džiais, ekstremistais, kunigais.

Vyskupai su tokiais tenesi- 
kalba ir tenešventina. Tai as

AfA 
VYTAUTUI LENAUSKUI

mirus, žmoną LYDIJĄ, sūnų dr. VYTAUTĄ, dukrą 
LORETĄ ir jų šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Bernadeta ir Eugenijus Rovai 
Aldona ir Petras Šimonėliai

Mielam kaimynui
AfA 

STASIUI BAKŠIUI
mirus,

dideliame liūdesyje likusią žmoną ONUTĘ, sūnų LAI
MUTĮ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Danutė, Antanas, Saulius ir 
Audronė Žemaičiai

meniškai primenama vyskupui 
V. SLADKEVIČIUI, kuris ne
mažai tokių kandidatų pašven
tinęs kunigais. Toliau tai ne
bus toleruojama. Kiek bus pa
šventinta nelegalių kunigų, 
tiek bus sumažintas limitas 
klierikų, tais metais priima
mų į kunigų seminariją.

Vyskupai turi užtikrinti, kad 
būsimieji kunigai nebus ekst
remistai. Reikia bausti tuos 
klebonus, kurie rekomenduoja 
ekstremistiškai nusiteikusius 
kandidatus į kunigų semina
riją. Dabar nustatytas limitas 
kasmet priimti po 30 kandidatų.

Netikėkite vyskupu Julijonu 
STEPONAVIČIUMI, kuris tei
gia, kad dėka raštų, kuriuos 
jis pasirašė, buvo padidintas 
limitas. “Jei siminarijoje su
sidarys didesnė dalis ekstre
mistiškai nusiteikusių klieri
kų, bus keliamas seminarijos 
uždarymo klausimas, — gąsdi
no P. ANILIONIS, — štai klieri
kai V. LIUIMA ir A. LUOTE ne
šė antitarybinę literatūrą į se
minariją (t.y. J. GIRNIAUS 
knygas — “Žmogus be Dievo” ir 
“Idealas ir laikas”), jiems už 
tai grėsė 7 metai kalėjimo, bet 
pasitenkinome pašalinimu iš 
seminarijos (seminarijoje įsa
kyta uždrausti klierikams tu
rėti mašinėle spausdintą li
teratūrą; dvasiniam skaitymui 
tegalima turėti spec, discipli
nų konspektus ir tarybiniais 
metais išleistą grožinę litera
tūrą, Red. past.).

P. ANILIONIS piktinosi, kad 
į seminarijos dėstytojus siūlo
mi netikę kandidatai, o “tinka
mų” (kun. Br. BULIKOS) vysku
pas V. SLADKEVIČIUS nepra
leidžia. Esą vyskupų pasiūly
ti kandidatai kunigai — M. 
PETKEVIČIUS, MINTAUČKIS, 
J. TUNAITIS, B. STRAZDAS — 
arba seni, arba ligoniai, arba 
bemoksliai.

Čia įsiterpė vyskupas V. 
SLADKEVIČIUS už tai P. ANI
LIONIO buvo grubiai išbartas. 
Buvo pasiūlytas kun. V. ALIU
LIS, kuris nei ligonis, nei se
nas, nei bemokslis. {tai P. ANI
LIONIS atsakė: “Jūs nepažįsta
te V. ALIULIO, jis nemoka 
bendraut su klierikais. Jis nie

kuomet nebus įsileistas į semi
nariją. Be to, jis atsisakė val
džios siunčiamas vykti į Ispa
niją, o dabar jam ir taip visko 
pakanka.

P. ANILIONIS reikalavo, kad 
vyskupai nesikištų į kunigų 
seminariją, į klierikų auklė
jimą bei sprendimą apie auk
lėtinių tinkamumą kunigystei, 
dėstytojų parinkimą, esą tai 
tik seminarijos rektoriaus rei
kalas. Seminarija esanti sa
varankiška įstaiga (Tuo P. ANI
LIONIS reikalauja, kad vysku
pai nesilaikytų Bažnytinės 
teisės kodekso 253, 259, 263 ka
nono, Red. past.).

įgaliotinis piktinosi, kodėl 
vyskupai nesudraudžia ekstre
mistų reiškimosi Bažnyčios gy
venime. Štai vyskupas V. SLAD
KEVIČIUS nesutvarkąs kun. 
Roko PUZONO, vyskupas A. 
VAIČIUS — kunigų V. SKIPA- 
RIO IR A. BENIUŠIO. Žagarės 
bažnyčioje buvęs suorganizuo
tas spektaklis šv. Kazimiero 
jubiliejui, Girdžiuose buvo 
renkami parašai, o Viduklėje 
prie bažnyčios susikūrė anti
tarybinis lizdas, kuriam vado
vauja moteris. Jei taip bus, 
reikės pradėti uždarinėti baž
nyčias.

Kun. Jonas-Kastytis MATU
LIONIS, suimtas vėl, nes pa
moksle pasakojo įspūdžius iš 
kalėjimo. Įgaliotinio žinio
mis, kun. Joną-Kąstytį MATU
LIONĮ į Kybartus pristatė ku
nigai — A. KEINA ir D. VALI- 
KON1S. Tai netiesa, sugalvota 
P. ANILIONIO, kad nuteiktų 
vyskupus prieš šiuos kunigus. 
Ir, deja, tai pavyko, nes vienas 
iš hierarchų čia replikavo: 
“Ach tie veikėjai”.

Priekaištavo, kad per bran
giai pardavinėjamos oficialiai 
išleistos maldaknygės, pvz. 
Joniškyje ir Žvėryno bažny
čioje Vilniuje, o į Taikos fon
dą mokėti nenori. Kalbėdamas 
apie Taikos fondą, įgaliotinis 
skundėsi, kad pakenčiama pa
dėtis yra tik Vilniaus arkivys
kupijoje, ten vienai parapijai 
tenka 93,10 rub. Prasti reika
lai Kauno, Vilkaviškio vysku
pijose, kur parapijai tenka tik 
46,20 rub., Panevėžio — 41,60 
rub., Telšių — 40 rub., Kaišia
dorių — 35,30 rub. Įgaliotinio 
nuomone, visoms parapijoms 
Taikos fondui reikėtų skirti po 
100 rub.

P. ANILIONIS barė vysku
pus, kad balandžio 17-19 d.d. 
nedalyvavo Maskvos pergalės 
40-mečio minėjime, kurį orga
nizavo patriarchas PIMENAS. 
Vyskupas A. VAIČIUS pasakė: 
“Buvo mūsų atstovas arkivys
kupas L. POVILIONIS”. Arki
vyskupas pasakė, kad atstova
vo tik save.

P. ANILIONIS barė vysku
pus, buvo nepatenkintas, kad 
vyskupas V. SLADKEVIČIUS 
ne visada praneša kur ir ka
da į kokią parapiją važiuoja. 
Priekaištavo vyskupams, kad 
jie per vėlai pristato jam per
žiūrėti, t.y., cenzūruoti, gany
tojiškus laiškus. Neperžiūrė
ti laiškai nebus praleidžiami 
į Vatikaną. Jei Vatikanas reak
cingai komentuos apie miru
sius kunigus, tai telegramos 
apie kunigų mirtį taip pat ne
bus praleidžiamos.

Po konferencijos arkivysku
pas padėkojo RRT įgaliotiniui 
P. ANILIONIUI “už šį smege
nų plovimą”.

Tautos šventės (rugsėjo 8) pro
ga sušauktasis devynioliktasis 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės narių suvažiavimas įver
tino dr. Vytauto Dambravos at
liktą darbą, už nuopelnus suteik
damas Lietuvių Bendruomenės 
garbės pirmininko vardą su tei
se sprendžiamuoju balsu daly
vauti visoje jos veikloje. Nu
tarimas padarytas vienbalsiai 
Maracay mieste sušauktame su
važiavime. kuriame dalyvavo 
apie 150 asmenų. Siūlymas bu
vo pateiktas raštu daugelio 
Bendruomenės narių.

Tai padaryta už šiuos nuopel
nus: 1. dr. Dambrava išvystė Ve
nezuelos Lietuvių Bendruome
nėje palyginimo neturinčią veik
lą Bendruomenės ir Lietuvos 
vardui kelti savųjų bei svetim
taučių tarpe; 2. dr. Dambravos 
išvystytoji spaudos ir televizijos 
akcija nei skaičiais, nei efėkty- 
vumu neturi palyginimo visoje 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės istorijoje; 3. dr. Dambra
va atnaujino Barquisimeto ir 
Maracaibo apylinkes, kurios da
bar gerai veikia, suartino jau
nimą su suaugusiais bendram, 
našiam darbui (suvažiavime Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Aras Mažeika tuo faktu didžia
vosi, pabrėždamas, kad tokio 
darnaus veikimo tarp jaunimo 
ir suaugusių, jo žiniomis kitur 

Sustabdykite Toronto švietimo vadybos 
supolitinimą — 

balsuokite už

Kai
Meipoom, 

mokyklų patikėtinį, 
antroje 
apylinkėje 
(Ward 2)

lapkričio 12 dieną.

Laikykite savo vaikus 
jų vietose...

nesą); 4. dr. Dambrava puikiai 
reprezentavo Bendruomenę ki
tose pavergtų kraštų bendruo
menėse ir venezueliečių tarpe, 
valdžios sluoksnių neišskiriant; 
pavergtom tautom jis buvo nuo
latinis jų vadas, patarėjas ir 
visuomet sektinas veiklos pavyz
dys; 5. jis buvo “spiritus mo- 
vens” ir Venezuelos Lietuvių 
katalikų misijoje, eidamas, mi
sijos vadovo prašymu, misijos 
globėjo pareigas.

Suvažiavimas pabrėžė, kad vi
sur dr. Vytautui Dambravai rū
pėjo krikščioniškai-tautinis 
veiklos pobūdis. Jeigu Venezue
los Lietuvių Bendruomenė yra 
aukštai iškilusi pasaulio lietu
vių bendruomenių tarpe, dau
giausia jam priklauso nuopel
nas už jo idealistinę dvasią, re
zistencinį veiklos pobūdį, ne
paprastą darbštumą ir net finan
sinę paramą.

Tautos šventės proga pamal
das atlaikė iš Sao Paulo atvykęs 
salezietis kunigas Petras Urbai- 
tis. Minėjime kalbėjo mokytojas 
Juozas Zavadzkas iš Valencijos. 
Į naują krašto valdybą išrink
tas prekybininkas Henrikas Ga- 
vorskas iš Maracay pirmininku, 
o Vytautas Korsakas iš Maracai
bo— vicepirmininku. Suvažiavi
mas baigtas jaukiomis vaišėmis.

Julius Vaisiūnas

To reikalauja įstatymas iš kiekvieno, 
keliaujančio automobiliu... deja, daugelis 
nesirūpina savo vaikų saugumu.

Pavyzdžiui:
• Maži- vaikai turi būti pritvirtinti diržais.
• Vaikų apsaugos sėdynės turi būti pritvirtintos 

prie automobilio sėdynės diržu.
• Jei reikia, kėdutė turi būti pritvirtinta 

specialiu diržu.
• Pečių diržai neturi eiti po pažastimis.
• Žemutinis diržas turi būti segamas ant šlaunų.

Vaikų apsaugos diržai pagelbsti tiktai tada, 
kai yra tinkamai vartojami.

Pritvirtinkite juos.
Ministry of Transportation

and Communications

© Ontario
Minister, Hon. Ed Fulton

Premier, Hon. David Peterson
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Lietuvos vėliavos iškėlimu pradėti 1985-86 mokslo metai Vasario 16 gim
nazijoje, Vakarų Vokietijoje Nuotr. M. Šmitienės

Mokslo metų pradžia Vasario 16 gimnazijoje
Rugsėjo 2 dieną prasidėjo 

1985-86 mokslo metai Vasario 
16 gimnazijoje. Šiais metais į 
gimnaziją suvažiavo mokinių 
iš įvairių Amerikos valstijų 
— Kalifornijos, Niujorko, In
dianos, Niudžersio, Arizonos 
ir kitur. Taip pat atvyko mo
kinių iš Kanados, Australijos, 
Mali, Domininkonų respubli
kos, Argentinos, Urugvajaus 
ir, žinoma, iš Vokietijos. Da
bar gimnazijoje mokosi 93 mo
kiniai.

Mokslo metus mokiniai ir 
mokytojai įspūdingai pradė
jo vėliavos pakėlimu. Skau
tams keliant vėliavą, skambė
jo Lietuvos himnas. Po vėlia
vos pakėlimo visi kartu nuėjo 
Hiuttenfeldo gatvėmis į šven
tovę dalyvauti lietuviškose 
pamaldose. Atvykusius sveiki
no su naujais mokslo metais 
evangelikų kunigas Fr. Skė
rys ir katalikų kunigas bei 
gimnazijos mokytojas J. Dėdi
nas.

Gimnazijos valgykloje di
rektorius A. Šmitas supažin
dino mokinius su taisyklėmis 
ir mokytojais. Pamokų šią die
ną nebuvo, ir mokiniai pralei
do laiką, baigdami įsikurti 
naujuose savo kambariuose ir 
susipažindami vieni su kitais. 

Mokytojai turėjo dar ir posėdį.
Už savaitės visi vėl rinkosi 

prie vėliavos stiebo. Buvo rug
sėjo 8 — Tautos šventė. Po vė
liavos pakėlimo sekė trumpa, 
bet puikiai atlikta programa, 
paruošta ir atlikta gimnazi
jos laisvų klausytojų (moki
niai iš užjūrio, baigę gimna
ziją ir atvykę čia patobulinti 
lietuvių kalbos). Buvo suvai
dintas neįvykęs Vytauto Di
džiojo karūnavimas, jo karū
nos pagrobimas. Po programė
lės buvo iškilmingos pamal
dos.

Dabar mokslas lietuvių gim
nazijoje vyksta pilnu tempu. 
Jau įvyko pirmasis ateitinin
kų susirinkimas, į kurį susi
rinko nemažas būrys gimnazis
tų. Skautų veikla taip pat pra
sidėjo ir netrukus bus sureng
ta pirmoji iškyla.

Šiuo metu statomas naujas 
bendrabutis berniukams. 
Bendrabučio kertinio akmens 
pašventinimas numatytas spa
lio mėnesį, kai mus aplankys 
vyskupas P. Baltakis. Ta pro
ga programą atliks gausi gim
nazijos tautinių šokių grupė, 
choras ir orkestras.

Rūta Kiršteinaitė,
Vasario 16 gimnazijos mokinė
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Keramikė VALENTINA BALSIENE prie savo kūrinių. Jos darbų paroda 
rengiama š. m. lapkričio 2-3 dienomis Anapilio Parodų salėje

Lietuvių dienų koncertas Anapilyje
TADAS GUREV KILS

RAINER MARIA RILKE

Karuselė / Jardin du Luxembourg
Su stogu ir šešėliais sukas 
eilė žirgų spalvotų karuselėj, 
visi iš k raito to. kurs valandėlę 
ilgaigaišuoja. delsia prieš pranykstant. 
Nors kai kurie iš jų vežimus tempia, 
tačiau visi taip narsūs jie atrodo; 
su jais drauge ten piktas liūtas pasirodo, 
ir protarpiais dramblys praslenka.

Kaip ir miške, gali ir briedį čia matyti, 
tiktai jis su balnu, o ant jo sėdi 
maža mergaitė mėlynais drabužiais apsirėdžius.
O ten ant liūto joja mažas vaikas 
ir laikosi tvirtai mažytėm rankom, 
o liūtas rodo vis dantis, liežuvį švaisto.
Ir protarpiais tai šen tai ten dramblys tas baltas . . .

Ir ant žirgų štai jie visi prajoja; f 
taip pat mergaitės šviesios žirgų šuoliais 
jau nesidomi: šio supimosi audroje 
jos žvalgos į visas puses, kur tik papuola.
Ir retkarčiais tai šen, tai ten dramblys praslenka.
Ir taip ji skuba, tolsta, kol sustoja; 
vėl skrieja, sukasi ir nieko nepasiekia. 
Raudonos, žalios, pilkos spalvos pravažiuoja 
Akimirkai vos trunkančio profilio. 
Tik kartais šypsena, tokia laiminga 
atsisuka į mus ir vėl prasmenga 
ant šito aklo, nesiliaujančio žaidimo . . .

Sekmadienį, spalio 13, Ana
pilio salėje įvyko XXX Kana
dos lietuvių dienų iškilmingas 
koncertas, kuris pasižymėjo 
gausa dalyvių, klausytojų ir 
muzikos bei tautinių šokių 
įvairumu.

Atvykus valandėlę prieš kon
certo pradžią, jau buvo aišku, 
kad visuomenė pajuto šio ren
ginio svarbą, nes salė buvo 
apypilnė. Tad juo labiau lau
kėme pradžios.

Sugiedojus Kanados himną 
ir po trumpo įžanginio žodžio, 
tarto KLB Toronto apyl. pirm. 
A. Vaičiūno, šauni pranešėja 
I. Lukoševičiūtė gabiai prane
šinėjo koncerto eigą. Sklandus 
jos pranešinėjimas ir orien
tacija daug prisidėjo prie dar
naus programos vyksmo.

Pradinis tautinių šokių gru
pės “Atžalyno” pasirodymas 
pakėlė žiūrovų nuotaiką. Ypač 
buvo pastebimas merginų plas
tiškas judesys ir atitinkama 
veidų išraiška. Vyrukus irgi 
būtų galima pagirti už energi
ją, nors judesiui trūko šiek 
tiek apdailos, ypač "Oželyje”. 
Muzikinėje šokių palydoje aš 
pilnai pritariu elektroninės 
amplifikacijos ir “synthethi- 
zer” priemonių panaudojimui, 
bet kartais būtų ne pro šalį 
gerai apgalvoti pasirinkimą 
atitinkamų garsų, kurie labiau 
tiktų šokio atmosferai ir la
biau panašėtų į lietuvišką inst
rumentų atgarsį. Tačiau nėra 
abejonės, kad ši šokių grupė 
moloniai nuteikė žiūrovus.

Pianino solo buvo staigme
na. Tai bene pirmas atvejis, 
kad tokiame renginyje, tarp 
įprastų dainos ir tautinių šo
kių pasirodymų atsirado pro
ga išklausyti L. Paulauskaitės- 
Kanovičienės interpretaciją M. 
K. Čiurlionio trijų preliudijų. 
Nelengva pianistui susikaupti 
ir pagauti klausytojo dėmesį 
gan nepalankiose sąlygose bei 
tokioje programos vietoje, bet 
ši pianistė skambino pasigėrė
tinai. Jos atlikimas kūrinių bu
vo jautrus, bet ir atsargus. Kaž
kodėl preliudijoje op. 12, nr. 1 
norėjosi kai kuriose vietose iš
girsti aiškesnių dinamikos 
skirtumų ir tempo pagreitini- 

Iš vokiečių k. vertė Če> aldemaras Obcarskas

mo. Pianistei ypač pasisekė pa
gauti trumpo "šopeniškos" pre-

o\^a's

Spalio 23 dieną 
Taupomieji Kanados lakštai 

pradėta pardavinėti
Naujieji Taupomieji Kanados lakštai pirmaisiais 
metais atneš 87?% palūkanų. Be to, garantuotai 
gausite 67?% palūkanų per sekančius šešerius 
metus iki serijos pabaigos.

Taip pat galite pirkti Taupomuosius Kanados 
lakštus, mokėdami dalimis savo bankuose, 
investavimo institucijose arba darbovietėse, 
atskaitant atitinkamą sumą iš jūsų atlyginimo.

Taip pat paskutinės trys serijos Taupomųjų 
Kanados lakštų, būtent serija 37 (išleista 1982), 
38 (išleista 1983) ir 39 (išleista 1984) irgi atneš 
87?% palūkanų per metus, pradedant 1985 metų 
lapkričio 1 dieną. Serijos 32, 34, 35 ir 36 duos 
107?% palūkanų.

Patikrinkite jau turimus lakštus. Serijos 28 
(1973), 31 (1976) ir 33 (1978) baigiasi šiais 
metais ir nebeduos palūkanų. Jei turite 28-tą 
seriją, gausite baigminę sumą grynais $482.70 
nuo kiekvieno $1,000.00 lakšto. Už 31 -mą seriją 
gausite baigminę sumą grynais $356.90 nuo 
$1,000 lakšto.

Taupomieji Kanados lakštai yra garantuoti 
Kanados vyriausybės. Juos galima pirkti po $100 
ir daugiau iki $75,000.

Savo turimus Taupomuosius Kanados lakštus 
galite iškeisti kiekvienu metu be jokios baudos 
palūkanomis po 1985 metų gruodžio 31 dienos. 
Palūkanas galite gauti kasmet arba jas kaupti.

Turite tiktai trumpą laiko tarpą juos vėl 
investuoti į šių metų Taupomuosius Kanados 
lakštus. Atsiminkite, lakštų pardavimas gali būti 
sustabdytas kiekvienu momentu. Tad nedelskite. 
Pasikalbėkite šiandieną su žmonėmis ten, kur 
atliekate bankines operacijas arba investuojate, 
ir gaukite pilną informaciją.

CANADA 
SAVINGS 

BONDS

LES OBLIGATIONS 
D’ĖPARGNE 
DU CANADA

liudijos op. 11, nr. 3 esmę. Lau
kiame pianistės L. Paulauskai- 
tės-Kanovičienės dažnesnių pa
sirodymų scenoje.

Didžiausia ir bene svarbiau
sia dalis programoje buvo skir
ta dainos grupių pasirodymams. 
Čia daininkai turėjo nugalėti 
nemažą kliūtį. Mat salės akus
tika nėra tinkama išgauti ba
lansuotą, švarų, chorinį skam
besį. Žinoma, tai nėra kieno 
nors kaltė, nes reikėjo naudo
tis tuo, kas prieinama pagal są
lygas. Vis vien aš manau, kad 
tokia padėtis kliudo dirigen
tui, daininkui ir klausytojui.

Pradžioje Montrealio vyrų 
oktetas, vadovaujamas muz. A. 
Stankevičiaus, visiškai neblo
gai sudainavo tris dainas, ku
rių viena (Sodeikos) skyrėsi 
tuo, kad joje aiškiai skambė
jo "blues” tipo akordai.

Po pertraukos sekė jungti
niai mišrūs chorai su solistais 
S. Žiemelyte, A. Pakalniškyte 
ir R. Strimaičiu. Šie solistai 
atliko savo dalis be didesnių 
problemų, bet bendras įspūdis 
nebuvo visiškai užtikrintas. 
Jungtinis choras skambėjo, 
lyg stokodamas susidainavimo. 
Buvo jaučiama techniškų ir 
net interpretacijos trūkumų.

Negaliu baigti apžvalgos ne
paminėjęs muz. J. Govėdo diri
guoto jungtinio mergaičių cho
ro, kuris gražiai pasirodė. Mer
ginos gana švariai ir muzika
liai atliko įdomias, jaunai šir
džiai tinkamas dainas. Didžiau
sias jų "nusikaltimas” tai ne
sugebėjimas taisyklingai lie
tuviškai ištarti kai kuriuos 
priebalsius ir galbūt dėl per 
greito tempo nespėjimas sklan
džiai ištarti kai kurias žodžių 
frazes dainos “Pempei, pem
pei” ištraukoje.

Ne kartą panašūs mūsų ren
giniai kritikuojami spaudoje 
ir kitur, kad per daug dėmesio 
kreipiama į visokias įžangines 
kalbas, įvairių asmenų bei or
ganizacijų sveikinimus, mies
tų ir valdžios pareigūnų propa
gandinius pasisakymus ir t.t. 
Malonu pastebėti, kad šio ren
ginio atstovai atkreipė dėme
sį į minėtą konstruktyvią kri
tiką. Kalbos buvo trumpos ir
aktualios. O sveikinimų — tik 
keletas.

Canada

Jaunosios lietuvių kartos choras “Volunge” Toronte, išleisdinęs savo plokštelę ir minintis savo veiklos dešimt
metį š. m. lapkričio 16 dieną. Chorui vadovauja muz. D. Viskontienė (nuotraukoje jos nematyti)

Dalinai pai viliojo a''kai.\kjs
Torontiškio jaunosios kartos choro “Volungės ” dešimtmetis

Komunistas Skvorcovas, bu
vęs politrukas, patekęs į Kau
no kalėjimą, kuriame buvo ir 
mūsų pik. J. Petruitis, vieną 
kartą pasruvo ašaromis ir su
šuko: "Ei, draugai dainuoki
me. Rusas negali verkti, neturi 
teisės nusiskųsti, tik daina 
yra ruso skundas, ruso ašaros. 
Jūs girdite — raudonarmie
čiai, gatve eidami, dainuoja. 
Jie nedainuoja, o verkia . .

Tokių pareiškimų būtų gali
ma parinkti daug. Daina yra 
dvasinio pakilimo — džiaugs
mo, liūdesio, skausmo ir pa
guodos apraiška, kuri ilgai
niui tampa mūsų kultūrinio gy
venimo istorijos lapu.

Dėl to mums malonu liudyti, 
kad mūsų tautos kultūrinio 
gyvenimo istorijos lapus 1976 
m. pradėjo rašyti ir Toronto 
jaunimo choras "Volungė”, su
organizuotas talentingos muzi
kės Dalios Skrinskaitės-Vis- 
kontienės. Tai jau trečia pa
kopa jos muzikinėje darbuotė
je — pati reikšmingiausia. 
Anksčiau ji buvo dirigavusi 
“Varpo" ir "Birbynės” cho
rams. Pastarąjį ji pati buvo 
ir įsteigusi. Dar į jos veiklą 
yra įsijungęs ir Maironio mo
kyklos choras.

Volungė!. .. Ak, ta auksa- 
plunksnė volungė! Lietuvoje ji 
yra laikoma gražiausiu paukš
čiu. O ką pasakyti apie savąją 
išeivijos “Volungę”? Į klausi
mą atsako jos dainų pynės: ji 
yra pirmaujantis choras; pa
žangus, ekspresyvus, judrus. 
Jo išvykos siekia gana tolimas 
vietoves ir net teritorijas.

Choro dirigentė, matyt, ne
nori, kad ji pati ir jos daini
ninkų kolektyvas sustingtų nu
sistovėjusioje padėtyje, bet 
kad vis kiltų ir kiltų aukštyn. 
Dėl to ji kviečiasi į choro re
peticijas atskirų muzikos sri
čių žinovus — dirigentus, solis
tus. kvėpavimo ir balso specia
listus, o anksčiau pati yra da
lyvavusi muzikos seminaruose, 
kuriuose buvo aiškinamasi su 
atskirų sričių žinovais chori
nės muzikos metodika, techni
ka, repertuaro sudarymas ir 
aplamai chorinis darbas. Šią 
patirtį ji sėkmingai panaudo
jo meniniam choro ūgiui pakel
ti. Nepamirštinas ir choristų 
pasišventimas, jų baisingu
mas, dainos pamėgimas ir 
drausmė. Visa tai ir yra tos 
pakopos, kuriomis choras kyla 
į kalną, kuris vilioja tik pir
mūnus.

♦ ♦ ♦
Paprastai savo šeimoj vie

no kito nario iškilumas kažko
dėl nutylimas. Taigi ir "Volun
gė” torontiečių lietuvių aplin
koj greičiausiai yra tik gražus 
ir mielas paukštelis, bet apie 
jo čiulbėjimą tekalba kiti. Tai
gi paklausykim, ką apie šį 
paukštelį porina tolimieji pa
kraščiai, kurie nusidriekia iki 
Anglijos. Vokietijos. Bostono, 
Niujorko, Ročesterio. Čikagos, 
Klivlando, Montrealib, Otavos 
ir gal dar kur nors už kelių šim
tų mylių. Tai vis vietos, kurio
se “Volungės" buvota.

Gaila, neturiu visų atsiliepi
mų apie jos sėkmę. Taigi pasi
dalinkim bent tuo, kas yra po 
mano ranka.

M. Drunga, dienraščio 
“Draugas” redaktorius, 1981 m. 
rašė, kad "Volungė”, būdama 
tikrai sąžiningos ir reiklios 
vadovės rankose, turi vilčių su
bręsti į aukšto, gal net profesi
nio, lygio kamerinį chorinį an
samblį, kokio išeivijoje šiuo 
metu kaip ir neturime.

1982 m. rašė ir torontietis 
mokyt. T. Gurevičius: “Užuolai
dai atsivėrus, choristų puošnu
mas, šauni laikysena ir maloni 
šypsena atkreipė klausytojų 

dėmesį, lyg ir iš anksto prana
šaudama koncerto pasisekimą. 
Choras savo uždavinį atliko, 
būdamas gana gerai techniš
kai pasiruošęs ir drausmingai 
nusiteikęs. Koncerto metu bu
vo matomas ir jaučiamas stip
rus ryšys tarp dirigentės, cho
ristų ir akompaniatorių. Diri
gentė lengvai išlaikė choro 
drausmę be perdėtų mostų 
rankomis . .. Choristai, ma
lonu pastebėti, sėkmingai pri
ėmė jos ženklus ir pagal tai 
nuotaikingai dainavo.. Be 
abejonės, dabar “Volungė yra 
geriausias ir daugiausia ža
dantis choras Toronte”.

Štai kaip “Volungės” koncer
tą Klivlande 1984 m. įvertino 
muz. Br. Kazėnas: “Choras pa
sirodė, kad turi repertuarą, 
kuriuo gali pasirodyti kita
taučių tarpe . .. Kaip reikia 
švelniai, tyliai dainuoti, tai 
šis choras labai gražiai skam
ba. ypatingai Faure ‘Can- 
tique’... buvo labai gražiai, 
stilingai išpildytas ... Thomp
son 'Alleluia’ parodė, kokius 
gražius niuansus, nuo pianissi
mo iki fortissimo, šitas choras 
gali atlikti. Ji yra viena iš pa
čių sunkiausių a capella' gies
mių choro repertuare. Iš visų 
lietuvių chorų tik šitas vienas 
galėtų tokį veikalą išpildyti. 
Moterų choras ypatingai gra
žiai skambėjo jų gražiai išla
vintais balsais. Smagiausia 
daina visoje programoje — Jo
no Govėdo Greitai, greitai lai
kas bėga’. Harmonizacija sma
gi, populiaraus stiliaus, ir for
tepijono pritaikymas vaizdin
gas ir fantastiškas. Dalia Vis
kontienė yra labai apdovano
ta, darbšti ir muzikali dirigen
tė. Jos sceninė išvaizda puiki 
ir jos dirigavimas labai gra
žus ...’’

1984 m. A. Balašaitienė apie 
"Volungę” "Dirvoje” šitaip ra
šė: “Volungė’ Klevelande . . . 
džiugino akis savo jaunatviš
ka išvaizda ir jaunais bal
sais .. . puikiai atliko kompli
kuotai aranžuotą Šumano ‘Či
gonus’ . .. Publika džiaugėsi 
Volungės’ koncertu... Dalia 
Viskontienė — subrendusi, 
subtili dirigentė ..

Tais pačiais metais apie šį 
koncertą Klivlande rašė ir V. 
Rociūnas: “Laukėme volungie- 
čių. o sulaukę džiaugėmės. 
Džiugino jaunu balsu pasigė
rėtinai atliekamas dainų są
skambis, ansamblio drausmė, 
laikysena scenoje, repertuaro 
įvairumas. Tokie ansambliai, 
kaip 'Volungė', pakelia dva
sią ir mažina nerimą. Ateina 
nauja dainininkų, dirigentų 
ir muzikų karta, nepasitrau
kusi nuo savo lietuviško ka
mieno . . .”

Labai gražia lietuvių kalba, 
jautriu stiliumi ir žinančiai 
apie “Volungę" ir kitus kon
certo dalyvius "Draugo” 75 me
tų sukakties proga rašė Nijolė 
Kupstaitė (“Draugas”, 15. VI. 
85). Jos žodis, kaip ir pačios 
"Volungės" daina, yra pasigė
rėtinai nuoširdus: Akompa
nuojant J. Govėdui, “daina 
‘Beauštant! aušrelė’. .. buvo 
sudainuota jautriai ir subti
liai be kokios nors sceninės 
įtampos žymių . . . ‘Mergužėle 
mano miela' sulaukė šiltų aplo

AfA 
VLADUI STOČKUI

atsiskyrus iš mūsų tarpo,

mylimai jo žmonai PETREI, sūnums, dukroms bei jų 
šeimų nariams reiškiu gilią užuojautą -

J. Oleka

dismentų .. . ‘Nuo Birutės kal
no’ — Maironio išreikštas ilge
sys Baltijai, jos nerami dva
sia atsispindėjo choro inter
pretacijoje. Efektinga dainos 
pabaiga — galingas, sodrus, 
bet nerėksmingas forte ... 
Tokio vokalinės kultūros ly
gio nepasieksi be dainininkų 
gerais vokaliniais duomeni
mis (o tokių ‘Volungės’ chore 
yra) ir teisingo bei kryptingo 
choristų vokalinių įgūdžių la
vinimo. Jis savo ruoštu neįma
nomas be išlavintos dirigento 
vokalinės klausos ir jo mokė
jimo ‘tvarkyti’ choro vokalą . .. 
Norisi pabrėžti choristų be
veik nepriekaištigą dikciją — 
tikrai didelio triūso rezulta
tas.

Dainavimas tai sielos mankš
ta, kaip sportas kūno. Galbūt 
vadovės tinkamai parinktos 
dainos ir traukia šį gražų lie
tuvišką jaunimą draugėn už
traukti šias smagias dainas: 
Apie Joną ir molio uzboną’, 
Kur mėlyna padangė’. Prie 
Nemuno vingio’... Matyt, ne 
vienas tą vakarą galvojome, 
kaip būtų gera tokį jaunimo 
chorą turėti Chicagoj. . . Mes, 
lietuvių tauta, nuo seno garsė- 
jam, kaip šaunūs dainininkai, 
ir jaučiam, kad menas — tokia 
pat būtinybė, kaip mokslas, 
technika, kaip kasdieninė duo
na."

Štai mūsoji “Volungė", apie 
kurią daugiau žino ir kalba 
“užsienis”, negu jos gimtieji 
namai — Torontas.

♦ ♦ ♦

“Volungė” savo duokles da
lina ne tik tolimiems miestams, 
ji jų negaili ir Toronto lietu
viams. Ji čia koncertavo ir dai
navo įvairių renginių progra
mose, iškilminguose minėji
muose. Mes taip pat atsimena
me jos dalyvavimą su ukrainie
čiais, slovakais ir kitų tauty
bių chorais pašventinime slo
vakų katedros, kurią šventino 
popiežius. Jinai giedojo Lietu
vos kankinių parapijos švento
vėje jauno torontiečio kun. E. 
Putrimo primicijose. Be to, vo- 
lungiečiai vieną kartą per mė
nesį gieda Prisikėlimo parapi
jos šventovėje per 10.15 v.r. Mi
šias. Likusius mėnesio sekma
dienius per tas pačias Mišias 
gieda choro dalis.

Taigi paslaugioji "Volungė” 
visais atvejais yra nusipelniu
si gilios pagarbos ir padėkos 
ne tik torontiečių, bet ir toli
mųjų apylinkių lietuvių.

♦ ♦ ♦
Š. m. lapkričio 16 d. volun- 

giečiai minės savo veiklos de
šimtmetį. Iškilmės centre bus 
veiklos apvainikavimas jau iš
leista savo dainų plokštele.

Vargšė “Volungėlė”! Jos iš
leista plokštelė jai suteiks 
daug džiaugsmo, bet nemažai 
ir rūpesčio. Juk plokštelės 
išleidimas kainuoja, kaip ir 
geroko dydžio knygos — apie 
$10.000. Kadangi jaunieji vo- 
lungiečiai paaukojo mūsų kul
tūros reikalams tūkstančius 
valandų, daug vargo, nemigos 
ir net išlaidų ne savo asmeni
niams reikalams, tai reikia ti
kėtis, kad lietuviškoji visuo
menė šią sumą jai suaukos.



Jaunųjų tu lentų vakaras
Dainininkių, pianistų ir instrumentalistų varžybos

BALYS GAIDŽIŪNAS

Klivlande spalio 5 d., įvyko 
antros JAV Lietuvių Bendruo
menės kultūros tarybos reng
tos jaunųjų menininkų varžy
bos. Panašias varžybas Kliv
lande, daugiau kaip prieš 20 
metų, rengė “Dirvos” laikraš
tis. Jos sutraukdavo gausų da
lyvių ir žiūrovų skaičių. Per tas 
varžybas perėjo eilė jaunųjų 
dainininkų, pianistų, smuiki
ninkų ir baletininkų, kurie ir 
dabar dar aktyviai tebesireiš- 
kia tų menų šakose. Štai tik 
kelios pavardės: Daiva Mongir- 
daitė, Nerija Linkevičiūtė, 
Brigita Pumpolytė, Antanas 
Smetona. Tada tos varžybos 
plėtėsi, buvo kasmetis susi
domėjimas, bet pakeitus re
daktorius jos dingo. Dabar to
kias varžybas rengia kultūros 
taryba, bet dėl mažo dalyvių 
skaičiaus negali įvykti kasmet. 
Toms varžyboms vadovauja 
kultūros tarybos narys prof. 
Andrius Kuprevičius.

Šių metų varžybose dalyva
vo trys dainininkės, trys pia
nistai, viena trompetininkė ir 
vienas violenčelistas. Pasta
rieji du buvo įrikiuoti į instru
mentalistų grupę. Iš daininin
kių toliausiai pažengusi, bai
gusi Curtis muzikos institutą, 
laimėjusi eilę konkursų, buvo 
Marytė Bizinkauskaitė. Ji var
žybose ir gavo pirmą vietą. Ant
roji vieta atiteko Rasai Kroky- 
tei ir trečioji — Danutei Rukš- 
tytei. Abi iš Filadelfijos.

Iš pianistų išsiskyrė Angelė 
Karaliūtė, klivlandietė. Ji ir 
gavo pirmą vietą. Antroji vieta 
teko Revinderiui Vasaičiui, o 
trečioji — Laimai Šarkaitei. 
Iš instrumentalistų pirmoji 
vieta teko Ilonai Kuprevičiū- 
tei, o antroji — Mariui Gražu
liui. Patiem žiūrovam juos ver
tinti buvo sunkoka, nes abu 
grojo skirtingais instrumen
tais. Klivlandiečių simpati
jos, aišku, buvo Ilonos pusė
je, nes ji labai dažnai talkina 
Klivlando lietuvių kolonijos 
renginiams, gražiai nuaugusi 
ir visada gražiai laikosi, o be 
to, ir gerai groja trompete.

Dainininkus ir instrumenta
listus pianinu lydėjo Kristi
na Kuprevičiūtė, be jokio abe
jojimo, ir pati galėjusi varžy
bose dalyvauti. Ją taip pat, 
kaip ir jaunesnę seserį Iloną, 
dažnai girdime muzikiniuose 
Klivlando renginiuose. Laimė
jusiems premijas įteikė ir vi
sus pasveikino energinga kul
tūros tarybos pirmininkė Ingri
da Bublienė.

Daugiau dalyvių
Miela matyti būrį mūsų at

žalų, kurie į tokias varžybas 
atvyksta ir parodo ką jie yra 
pasiekę pasirinktose menų ša
kose. Bet, kaip matome, skai
čiai nedideli. Tokias varžybas 
sekant kyla klausimas, ką rei
kią daryti, kad dalyvių skaičius 
būtų žymiai didesnis ir kad jos 
galėtų kasmet įvykti. Juk dėl 
mažo skaičiaus įsiregistravu
sių jau ne kartą varžybos buvo 
nukeliamos į tolimesnes datas. 
Ir dabar nuo tokio nukėlimo 
išsigelbėta tik prieš dvi savai
tes nuo skelbtų varžybų pra
džios.

Iš praeities turimas patyri
mas sako: kitaip nebus galima 
varžybų suaktyvinti, jei dides
nėse lietuvių kolonijose nebus 
suinteresuotų į tas varžybas 
pasiųsti tų menų šakose prasi
mušusius jaunuolius. Atseit, 
reikia turėti savanoriškus tel
kimo bei talkos agentus. Jie 

Kanados lietuvių dienų dailės parodoje, surengtoje Toronto miesto rotušėje 1985 m. spalio 12-18 d.d. Iš kairės: 
K. RAUDYS — parodos organizatorius, miesto burmistras A. EGGLETON, atidaręs parodą sveikinamuoju žodžiu, 
A. VAIČIŪNAS — KLB Toronto apylinkės valdybos ir XXX Kanados lietuvių dienų rengėjų komiteto pirminin
kas. Dešinėje — skulptoriaus J. Dagio kūrinys Nuotr. St. Dabkaus

ne tik turi raginti varžybose 
dalyvauti, bet ir pasirūpinti, 
kad važiuojantis turėtų kelio
nės bilietą ir kelis dolerius ki
šenpinigių. Juk važiuoti į var
žybas Klivlandan iš Bostono ar 
Los Angeles reikia nemažai lė
šų. Gerai dar, jei laimėsi pir
mą vietą ir gausi, kaip šiemet 
buvo duodama, 400 dolerių. O 
jei nieko nelaimėsi?
Varžybas rengia JAV L. Bend
ruomenės kultūros taryba. Ar 
čia tik vienos kultūros tarybos 
reikalas? Jei kas taip mano, 
labai klysta. Čia visos mūsų 
Bendruomenės reikalas. O 
Bendruomenės apylinkių, juk 
yra visose didesnėse lietuvių 
kolonijose, todėl jos ir turėtų 
būti tais agentais, kurie rūpin
tųsi savo kolonijos jaunuolius 
į tas varžybas pasiųsti.

Kitas svarbus reikalas, tai 
patraukli varžybose dalyvaujan
čių reklama. Kai “Dirva” tokias 
varžybas rengė, ji net pirmame 
savo puslapyje apie kiekvieną 
įsiregistravusį pateikdavo pa
trauklią reklamą, naudingą 
varžybų dalyviui ir patiems var
žybų rengėjams. Tiesa, kultū
ros taryba savo laikraščio ne
turi, bet manau, kad jei ne “Dir
va”, tai kitas kuris laikraštis, 
kuriam tokie reikalai rūpi, vie
tos neatsisakytų duoti sąskai- 
ton mažaverčių, visokių “paba- 
liavojimų” aprašymų, kurie gal 
ir įdomūs tik ten dalyvavu
siems, stikliukus kilnojusiems 
ir prakalbas sakiusiems.

Varžybų vertintojai
Lyginant anas varžybas, vy

kusias prieš 20 metų su dabar
tinėmis, panašumas beveik tas 
pats, išskyrus vertintojų komi
siją. Ji dabar sudaroma iš kita
taučių specialistų. Daugelis 
varžybomis besidominčių 
klausia, ar būtinai mums jų 
reikia, kai turime pakanka
mai ir savųjų laimėtojams at
rinkti. Jei tokios varžybos atei

JONAS GIJTAUSKAS Į

i Paminklai Žiedai
> Nueinu į kapus -
i Paminklai iš akmens.
j • O ši žalia žolelė ■■ -• ■■ »• .•
; Už juos ilgiau gyvens.

Žiedų žiedai aplinkui. 
Net miela pažiūrėti. 
Žiedeliai mano brangūs,' 
Prašau jus prakalbėti.

! Samana
! Sušalusi Į ledą
! Kantrioji samana -

Priminti žemės mirtį 
Perdaug sunku. Gana.

Našlaitės
; O jūs našlaitėlės,
; Mano seserėlės,
1 Kaip gi dailūs,

Kaip gi meilūs 
Tie jūsų veideliai -

į Margieji žiedeliai.

Aš negaliu
Aš negaliu nuskinti 
Nei rožių, nei lelijų. 
Kodėl jos mirti turi? 
Tegu, kol gyvos, i dangų žiūri.

Šalna į

Ateis šalna ir tyliai pasakys 
Ir tau. vėlai pražydusi gėlele. 
Ir man, bebaigiančiam žemės 

kelią:
"Užmikite, užmerkite akis”. S

tsiiąstži paminėti

TĖVYNĖS SARGAS 1985 m. 2 
(61) nr. Redaguoja Algirdas J. 
Kasulaitis, administruoja Ado
mas Viliušis (4050 S. Campbell, 
Chicago, IL 60632, USA), leidžia 
Popiežiaus Leono XIII literatū
rinis fondas.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1985 
m. 4 (353) nr. Straipsniai: Leonar
das Andriekus, Ilgiausiai lietuvių 
kalba einąs žurnalas; Alina Stan
kuvienė, Struktūralistinis žvilgs
nis j literatūrą Lietuvoje; dr. Vin
cas Vyčinas, Asmenybiškumas Ib
seno dramose (Brandas); Bronius 
Nemickas, Vokiečių nepasisekusi 
mobilizacija ir jos padariniai 

tyje vyktų ir ne Klivlande, tai 
ir kitose lietuvių kolonijose 
atrinkėjų užtektų. O siūlymas 
tokias komisijas sudaryti tik 
iš savųjų, yra ne vien tik am
bicijos reikalas.

Neužtenka, kad komisijos 
nariai, varžybose dalyvaujan
čius vertintų tik pirmą kartą 
juos pamatę ir pirmą kartą 
juos išgirdę. Ar žinojimas, 
kaip toji ar tas, jau anksčiau 
reiškėsi, kokios pagalbos rei
kia, kad jis ar ji dar stipriau 
susiimtų, negi neturi jokios 
reikšmės? Juk vertinami ne 
profesionalai, bet jauni meni
ninkai. Kad mano kalbėjimas 
nebūtų tik kalbėjimu, pateik
siu pavyzdį.

Pirmose kultūros tarybos 
varžybose kitataučių vertin
tojų komisija neatkreipė rei
kiamo dėmesio į vięną daini
ninkę, dalyvaujančią iš Vokie
tijos. Eilė varžybų klausovų 
tuo stebėjosi. Jų tarpe buvau 
ir aš pats. Žinantieji jos kelią 
į dainininkės aukštumas ir 
kaip ji vertinama konservato
rijoje manė, kad sprendimas 
neteisingas. Vienas mano bi
čiulis, po tokio vertinimo, kad 
varžovė pajustų savųjų para
mą, jai kavinėje įdavė 100 do
lerių. Scena buvo su ašaromis 
ir verta išliekančio dėmesio. 
Toji dainininkė tebesiekia dai
nininkės aukštumų, gerai reiš
kiasi konservatorijoje ir kon
certuose. O kai kurie, tada pre
mijomis apdovanoti, jau dabar 
baigia nutilti.

Jaunuosius vertinant, reikia 
iš visų pusių gerai pasverti. 
O kas gali geriau sverti, jei ne 
savieji, juos iš anksčiau girdė
ję, apie juos skaitę laikraščiuo
se ar kitaip sužinoję. Juk to
se varžybose renkama ne ope
rų ar simfoninių orkestrų 
žvaigždės, bet tokie, kurie turi 
neabejotinus duomenis gerai 
mokydamiesi ateityje tokiais 
tapti.

dokumentų atšvaistėje (dokumen
tų vertimas). Poezija — Alfonso 
Nykos-Niliūno, beletristika — Ne
lės Mazalaitės. Skyriai “Iš min
ties ir gyvenimo”, knygų recenzi
jos. Vyr. redaktorius — dr. Leonar
das Andriekus, OFM, administra
torius—T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM (361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA).

K. Š., KONSTANTINAS OLŠAUS
KAS IR JO TEISMO BYLA. Leidė
jai — “Saulės” draugijos nariai 
ir auklėtiniai. Spausdinta “Drau
go” spaustuvėje 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629, USA. Čikaga 
1985 m., 141 psl.

Naujoji Ontario daugiakultūrių reikalų ministerė dr. LILY MUNRO kal
ba etninių grupių atstovams Toronte, iškeldama kultūrinį įvairumą

Kanados lietuvių dienų dailės paroda Toronto miesto rotušėje

EDITA NAZARAITĖ

Praūžė, prašurmuliavo Ka
nados lietuvių dienos — graži 
šventė, puiki tradicija. Liko 
daug įspūdžių, mielų prisimi
nimų. Norisi pasidalinti minti
mis apie vieną iš šios šventės 
renginių, kuris tęsėsi bene il
giausiai (savaitę, laiko), būtent 
apie Kanados lietuvių meni
ninkų parodą. Gal būtų teisin
giau pasakyti: Kanados lietu
vių dailininkų paroda, nes žo
dis “menininkas” turi plates
nę prasmę.

Kiekviena dailės paroda yra 
didelis džiaugsmas tiek kūrė
jams, tiek ir žiūrovams. Gal ir 
didelė garbė pasirodyti su sa
vo kūriniais Toronto miesto 
rotušėje, tačiau šio puošnaus, 
milžiniško pastdfo fojė — ne
labai dėkingas fonas dailės 
darbams. Vieta parodai nėra 
pritaikyta, ir ekspozicija at
rodo kiek atsitiktinė, lyg ir 
pasimetusi kitokiais princi
pais suorganizuotoje erdvėje. 
Šios neparankios aplinkybės 
sąlygojo kitą nemalonią aplin
kybę — vietos stoką. Nelabai 
aišku, kokiais kriterijais va
dovaujantis, buvo atrinkti dar
bai, todėl paroda nepaliko 
vientiso įspūdžio. Nenagrinė
siu atskirų autorių kūrybos, 
kiekvienam jų užtenka indivi
dualumo, tačiau norisi paliesti 
kai kurias problemas, kurių 
ateityje galima būtų išvengti.

Pirmiausia, dėl vietos trūku
mo. Tai buvo rimta priežastis, 
dėl kurios negalėjo pasirodyti 
daugiau dailininkų. Turint gal
voje tas sąlygas, vargu ar ver
tėjo eksponuoti jau mirusių ir 
nebekuriančių dailininkų dar
bus, juo labiau, kad renginys 
yra ne retrospektyvinis, o kas
metinis. Niekas nesiginčija, 
kad nebegyvenantiems daili
ninkams reikalinga pagarba, 
ir tam parodyti yra progų. Ta
čiau manyčiau, kad dauguma 
sutiks su tuo, jog gyvenančiam 
ir kuriančiam dailininkui ne
mažiau yra reikalingas nors 
šioks toks moralinis paskati
nimas. Ar nebūtų protinga 
ateityje pasidairyti tinkames
nės salės dailės parodai, kad 
lietuvių dailininkai galėtų 
plačiau, visapusiškiau pasi
rodyti. O parodyti yra ką. Ne
manau, kad lietuvių bendruo
menė yra tokia neturtinga, jog 
negalėtų paremti savo kultū
ros puoselėtojų ir suteikti 
jiems galimybę kartą metuose 
žmoniškai pasirodyti su savo 
kūriniais. Šiais tiesiog liguis
to taupymo laikais nederėtų 
pamiršti, kad kultūra yra mū
sų tautos sielos veidrodis. Ir 
kultūra jokiais pinigais nepa
matuojama.

Dar vienas dalykas, kuris 
labai užkliuvo, tai dailės pa
rodos katalogas. Kaip ten be
būtų, tačiau parodos katalogas 
yra atmintinė, net šioks toks 
dokumentas, liudijimas. Ten
ka apgailestauti, kad katalo
gas paruoštas labai neprofe
sionaliai. Nenurodyti kai ku
rių dalyvių gimimo metai. 
Apie dail. Irene Mickunas su

žinome tik tiek, kad ji atvyko 
į Kanadą 1949 m. Kada gimė — 
neaišku. Paslaptinga liko ir 
dail. Elena Žebrauskaitė: nėra 
jokių datų. Toliau skaitome: 
“Bakis Juozas, They Still Walk 
the Earth”. Visa laimė, kad yra 
šio kūrinio nuotrauka, nes ki
taip niekas neatspėtų, kas gi 
ten tebevaikšto ta žeme. O kaip 
su tais, kurių darbų nuotrau
kų nėra? Visiška mįslė. Sudari
nėjant dailės darbų katalogus, 
reikia vadovautis tarptauti
niais dailės kūrinių žymėjimo 
principais. Reikalaujama ne 
taip jau daug: reikia nurodyti 
techniką, kuria yra atliktas 
kūrinys, kūrinio formatą ir su
kūrimo metus. Be to, visiškai 
nežinoma, kur gyvena parodos 
dalyviai — Toronte ar kituose 
Kanados miestuose. Paroda 
praėjo, darbai grįžo į autorių 
namus, o katalogas liko. Ir il
gam. Pas įvairius žmones, ku
rie aplankė tą parodą. Jis dar 
ilgai primins apie šį renginį. 
Todėl yra neatleistinas toks 
neapdairumas, skubotumas. 
Kiek man žinoma, Kanados 
lietuvių dienoms buvo pradė
ta ruoštis jau vasarą.

Baigiant norisi nuoširdžiai 
pasidžiaugti Kanados lietuvių 
dailininkų darbu, kuris reika
lauja tikro pasišventimo, au
kojant savo brangų laisvalaikį, 
nemigo naktis, pagaliau savo 
lėšas. Nes be jų nesavanau
diško triūso mūsų niekas ne
pavadintų kultūringa tauta.

ALGIS K. RAŠYMAS, Alesės ir 
Kosto Rašymu sūnus, šiais metais 
baigęs farmaciją Toronto univer
sitete bakalauro (BSc Pharm) laips
niu. Yra baigęs Toronto Maironio 
mokyklą ir Aukštesniuosius litua
nistinius kursus, dalyvavęs 10 me
tu tautinių šokių grupėje “Atžaly
nas”. Aktyviai dalyvauja Toronto 
Stasio Šalkauskio studentų ateiti
ninkų draugovėje (jai pirmininka
vo 1981-1982 m.), Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos veikloje kaip ta
rybos narys. Yra baigęs 13 skyrių 
Martingrove C. I. su garbės pažymė
jimu (Honours). Paskutiniais studi
jų metais universitete laimėjo pre
miją — knygą “USPDI” už mokėji
mą paaiškinti pacientams apie jų 
vaistus. Redagavo farmacijos fa
kulteto metraštį “Pharmakon” ir 
buvo išrinktas nuolatiniu klasės 
pirmininku (President for life for 
the Class of 8T5). Yra išlaikęs vals
tybinius Kanados egzaminus ir turi 
Ontario provincijos leidimą dirbti 
kaip vaistininkas. Tęsia studijas 
Detroite, Wayne State University, 
ir rašo daktaro laispniui gauti di
sertaciją klinikinės farmacijos sri
tyje.
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m h n i iiihi n veikloje
Lietuvių tautodailės instituto 

Bostono skyriaus valdyba spalio 
5-6 d.d. surengė dail. Prano Lapės 
darbų parodą Lietuvių piliečių 
draugijos namų II aukšto salėje. 
Parodos atidaryme dalyvavo pats 
dail. P. Lapė, svečiai dail. Vik
toras Vizgirda ir dr. Tomas Venc
lova.

Edita Nazaraitė, vos prieš me
tus atkilusi iš okupuotos Lietu
vos ir šiuo metu gyvenanti Toron
te, jau pradėjo reikštis poezijo
je ir dailėje. “Ateities literatūros 
fondas” Čikagoje išleido pirmąjį 
jos poezijos rinkini "Medaus ir 
kraujo lašai”. Dalis eilėraščių 
sukurta dar Lietuvoje, kita dalis 
— išeivijoje. Autorė yra gimusi 
Vilniuje 1955 m. gruodžio 10 d., 
ten užaugusi ir baigusi mokslus, 
įskaitant Dailės institutą. Taigi 
ji yra ir dailininkė, ir poetė.

Krėvos pilies teritorija, esan
ti Gardino srityje, dabar priklau
so Gudijos respublikai, kuri yra 
Sovietų Sąjungos dalis. Pilies teri
torijos kasinėjimus dabar atlieka 
jungtinė Gardino universiteto ir 
Gudijos mokslinių restauravimo 
dirbtuvių architektų bei archeo
logų ekspedicija. Krėvos pilį XIV 
š. pradžioje pastatydino Lietuvos 
kunigaikštis Algirdas. Pilis buvo 
tvirtas statinys su aukštomis dvie
jų metrų storio sienomis ir bokš
tais, vandens sklidinu giliu grio
viu. Kasinėjimų vietoje aptikta 
daug buitinių reikmenų— kerami
nių ir stiklinių indų, įvairių kok
lių su teminiais piešiniais ir mo
netų. Bene įdomiausias radinys — 
trylikos raktų ryšulys, priskiria
mas XVII šimtmečiui.

Originalią parodą Kilvlando 
ir apylinkių lietuviams Dievo Mo
tinos parapijos salėje rugpjūčio 
25 d. surengė Juozas Taoras, gy
venantis St. Petersburge, Flori
doje. Ant stalų jis išdėstė savo 
rinkinio turtus — pinigus, meda
lius, pašto ženklus, vokus ir nuo
traukas, atskleisdamas nepriklau
somos Lietuvos 22 metų numizma
tikos istoriją. Daug rodinių bu
vo surinkta JAV ir netgi okupuoto
je Lietuvoje. Parodon įsijungė ir 
V. Bacevičius, kuris taipgi turi 
gražų numizmatikos rinkinį. Nusi
skundžiama, kad paroda labiausiai 
domėjosi tik senoji karta, prisi- 
menenti nepriklausomybės laikus. 
Jaunimas tada linksminosi kavinė
je, nekreipdamas dėmesio į nieka
da nematytą tūkstančio litų bank
notą.

Savaitraštis “Darbininkas”, mi
nintis savo veiklos septyniasdešimt
metį, buvo paskelbęs romano ar 
novelių rinkinio konkursą, ku
riam mecenatas kun. dr. J. Pruns- 
kis atsiuntė tūkstantį dolerių. 
Konkursas buvo paskelbtas š. m. 
vasario mėnesį, o kūrinių buvo 
laukiama iki rugsėjo 15 d., nes 
jo rengėjai premiją norėjo įteik
ti sukaktuviniame “Darbininko” 
koncerte spalio 6 d. Daugiau lai
ko šiam konkursui pareikalavo 
norintys jame dalyvauti rašyto
jai. Konkursas pratęsiamas iki 
1986 m. kovo 1 d. (pašto antspau
do data). Visos kitos sąlygos pa
liekamos tos pačios. Temas pasi
renka dalyviai, bet jos turi būti 
susietos su spauda bei jos veikė
jais. Novelių rinkinyje ši tema 
turi būti paliesta bent dviejose 
novelėse. Konkursui skirti kūri
niai siunčiami “Darbininko" adre
su: 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA.

Algirdas Budrys, mokslinės fan
tastikos anglų kalba rašytojas. JA 
Valstybėse yra išleidęs apie 10 
romanų ir apysakų. Jis yra susi
laukęs plataus pripažinimo, daly
vauja "Science fiction" tarptauti
nės rašytojų organizacijos suva
žiavimuose. Pietinio Ilinojaus uni
versiteto leidykla dabar išleido jo 
naują knygą "Benchmarks: Galaxy 
Bookshelf”. Knygoje yra sutelk
tos A. Budrio 1965-70 m. laiko
tarpyje “Galaxy" žurnalui parašy
tos svarbiausių mokslinės fantas
tikos žanro veikalų recenzijos. 
Dienraštis "The Washington Post" 
A. Budrį laiko ne tik talentingu 
šio žanro rašytoju, bet ir tokios 
literatūros kritiku. Algirdas Bud
rys yra Lietuvos diplomato Jono ir 
Reginos Budrių sūnus, gimęs Ka
raliaučiuje 1931 m. sausio 9 d., kai 
tėvas ten buvo Lietuvos konsulu. 
Busimasis rašytojas Niujorkan su 
tėvais atvyko 1936 m., kai tėvas 
Jonas Budrys buvo paskirtas gene
raliniu Lietuvos konsulu. Algir
das Budrys anglų literatūrą studi
javo Kolumbijos universitete, kol 
pardavė savo pirmą apysaką. Ta
da pradėjo rašyti straipsnius žur
nalams ir beletristinius kūrinius, 
kurie daugiausia rėmėsi moksline 
vaizduote.

Lietuvos liaudies ūkio parodų 
rūmai vilniečius ir jų svečius pa
kvietė į parodą "Žmogus ir miš
kas”. Paroda supažindina su įvai
riausiomis miškų teikiamomis gė
rybėmis. Joje netrūksta miškinin
kų padarytų geriausių nuotraukų, 
atnaujinamų miškų vaizdų, nauja
metinių puokščių. Keistokai atro
do parodos kampelis, kur styro 
apdegusi pušelė, pūpso šiukšlių 
krūva, bet vis dar pasitaiko ir taip 
su miškais pasielgiančių svečių.

Lietuvos dramos teatrai šį sezo
ną paruoš nemažai naujų kūrinių. 
Vilniaus dramos teatras savo re
pertuarą papildys M. Gorkio dra
ma “Vasarotojai” (rež. H. Vance
vičius), J. Grušo pjese "Pijus ne
buvo protingas" (rež. I. Bučienė), 
mažojoje salėje — rež. R. Tumi
no paruoštu A. Kuternickio veika
lu "Tarytum mes visi nepažįsta
mi". Šiaulių teatrui rež. S. Var
nas parūpins propagandisto A. 
Laurinčiuko politinę dramą "Pa
radas San Francisce”. Panevėžio 
teatre dabartines moralės proble
mas nagrinės rež. A. Pociūno 
pastatyta V. Merežkos pjesė “Aš 
moteris”. Iš planuojamų 19-kos 
premjerų aštuonios yra lietuvių 
dramaturgų kūriniai. Jaunimo 
teatras Vilniuje suvaidins rež. D. 
Tamulevičiūtės paruoštą Justino 
Marcinkevičiaus draminę apysaką 
"Daukantas”, kurioje sprendžiami 
žmogaus ryšiai su gimtąja žeme. 
Panevėžio teatre pirmą kartą bus 
suvaidinta J. Dautarto režisuota 
J. Grušo istorinė drama “Mykolas 
Glinskis". Jaunas rež. V. Balsys 
Kauno teatre debiutuos su J. Mar
cinkevičiaus drama "Erelio gūž
ta", žiūrovus supažindinančia su 
Andriumi Višteliu-Višteliausku, 
XIX š. poetu ir spaudos darbuo
toju, bendradarbiavusiu “Aušro
je”, “Varpe", “Vienybėje lietuv
ninkų". V. Šekspyro tragediją 
“Ričardas II" Kauno teatrui žada 
paruošti rež. J. Vaitkus. Klaipė
dos teatras susilauks austro F. 
Brucknerio pjesės “Napoleonas 
pirmasis”, kuri yra nukreipta prieš 
nežabotos valdžios filosofiją. Su 
šia pjese dirba rež. P. Gaidys. 
Vaikams skirtų spektaklių susi
lauks Šiaulių teatro ir Jaunimo 
teatro Vilniuje lankytojai. Vil
niečiams J. Korčako kūrinį “Kara
lius Motiejukas pirmasis” ruošia 
debiutuojanti rež. D. Salytė, pa
saką “Bitutė” šiauliečiams — rež.
I. Marojeva iš Maskvos. Vilniaus 
“Lėlės” teatras ruošiasi parodyti 
rež. R. Driežio pastatytą ir api
pavidalintą groteskinį-didaktinį 
Vydūno kūrinį “Pasveikimas". Šis 
jaunas režisierius taipgi paruoš 
A. Gudelio “Dailidę, Perkūną ir 
velnią”. Kauno lėlių teatre rež. 
Matula repetuoja inscenizuotą 
pasaką "Vilkas ir septyni ožiukai”.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras savo 66-tąjį sezoną pradėjo 
rugpjūčio 29 d. A. Adano baleto 
“Žizel” premjera. Direktoriaus 
ir meno vadovo V. Noreikos pra
nešimu, dainininkai su režisieriu
mi Rimantu Sipariu ir dirigentu 
Vytautu Viržoniu intensyviai ruo
šia naują A. Bražinsko oratori
nę operą “Kristijonas". Tai yra 
spektaklis apie K. Donelaitį, ku
riam libretą parašė poetas A. Dri- 
linga. Pagrindinį K. Donelaičio 
vaidmenį atlieka bosai — V. Dau
noras, V. Kuprys ir V. Prudniko
vas, Anos vaidmenį — B. Almo- 
naitytė ir A. Stasiūnaitė, Ruigio 
— S. Dirsė ir A. Markauskas, Prič- 
kaus — E. Kuodis ir S. Larinas. 
Dar šiais metais opera paruoš J. 
Gaižausko “Buratiną” pagal A. 
Matučio libretą. Naujaisiais me
tais teatro laukia dideli darbai. 
Rež. R. Siparis ir dirigentas J. 
Aleksa repertuaran vėl grąžins 
Ch. Gounod "Faustą", rež. E. Do
markas ir dirigentas V. Viržonis 
paruoš lig šiol mūsų scenoje ne
matytą V. Bellinio “Normą". Ba
leto teatras bendradarbiauja su 
Leningrado S. Kirovo operos ir 
baleto teatro vyr. baletmeisteriu 
O. Vinogradovu ir talkininke J. 
Vinogradova. Su ja dabar repetuo
jami “Poloviečių šokiai" iš A. Bo
rodino operos "Kunigaikštis Igo
ris". Kompozitoriai yra sukūrę 
du naujus baletus: A. Rekašius — 
"Aurą”, J. Juozapaitis — “Andro
medą”. Pasak V. Noreikos, iš šių 
dviejų lietuviškų baletų premje
rai teks pasirinkti vieną. Spren
dimas dar nėra padarytas. Balet
meisterio V. Grivicko amžiaus 
šešiasdešimtmetį norima paminė
ti J. Strausso "Žydruoju Dunoju
mi”. Reikia baleto ir vaikams. S. 
Kirovo teatro vadovybė siūlo iš
J. Karnakovo gautą “Mauglį".
Dar šį rudenį Vilniun atvyks Vals
tybinis Ispanijos baletas, o pa
vasarį — Karališkasis baletas iš 
Anglijos. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 81/4%
180-185 d. termin. ind............. 81/2%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 91/2%
term, indėlius 3 metų............ 91/2%
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą...................... 71/2%
taupomąją s-tą ...................... 7 %
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ..................... 11 %
mortgičius nuo....... 93A»% - 111/2%

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

“Istorinės reikšmės laikas katalikų mokykloms”

Patikimas tėvų atstovas nuo 1979 metų

Vėl išrinkite
š. m. lapkričio

12 dieną
atskirųjų - katalikų 
mokyklų vadybos 

patikėtiniu

WALTER
MELNYK

Ward one
High Park - Toronto Tel. 763-4970

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

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

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

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

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SSj LAWSON & CO. LIMITED

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

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave., 

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............................

Pavardė, vardas ..........................................................................

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
-------------------- o-------------------------

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

Kanados įvykiai

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

tony genys

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

rūpestis.

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

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
239-3991, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.pardavėjas

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

bus: (416) 239-3991 
res: 231-2839

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

DRA.

(Atkelta iš 1-rao psl.) 
lidarumo” unijos atstovas Ka
nadai Z. Przetakieviczius, tu
rintis savaitinę savo skiltį 
dienraštyje “The Toronto Sun”. 
Spalio 18 d. laidoje jis prane
šė skaitytojams, kad jam buvo 
atsiųstas laiškas iš E. Broad- 
bento parlamentinės raštinės. 
Jame teigiama, kad kelionę ap
mokėjo pats E. Broadbentas, 
priėmęs sovietinio instituto 
kvietimą, bet laiške nemini
mos viešnagės išlaidos pačio
je Sovietų Sąjungoje. Teisi
namasi, kad buvo turėta daug 
naudingų susitikimų bei pasi
kalbėjimų, ypač su Viktoru 
Karpovu, Sovietų Sąjungos at
stovu Ženevoje vykstančiose 
branduolinių ginklų derybo
se. Laiške nėra nė žodžio, 
kad propagandisto G. Arbato- 
vo vadovaujamas Maskvos 
institutas Amerikos ir Kana
dos studijoms yra propagandi
nė KGB kontroliuojama insti
tucija, siekianti naudos So
vietų Sąjungai. Kažin ar ver
ta NDP socialistų atstovams 
taip smarkiai kritikuoti ne
mokama viešnage Taivane pa
sinaudojusius liberalus ir 
konservatorius, kai tokios 
viešnagės Maskvoje susilaukė 
pats jų vadas E. Broadbentas?

Ontario provincija po ketu
rių dešimtmečių pertraukos 
susilaukė liberalų biudžeto, 
kurį paruošė ir paskelbė fi
nansų ministeris R. Niksonas. 
Biudžete numatoma turėti $30,5 
bilijono pajamų ir $32,7 bili
jono išlaidų. Spragą turės pa
dengti $2,2 bilijono deficitas. 
Ontario vyriausybės skola pa
kils iki $27,1 bilijono, o jai pri
klausančios “Ontario Hydro” 
bendrovės — iki $21 bilijono. 
R. Niksonas $175 milijonus 
šiais metais ir $200 milijonų 
sekančiais metais yra numatęs 
naujiems darbams jaunimui 
bei jaunimo paruošimui. Tiki
masi, kad iki 1987 m. pavasa

rio, darbų susilauks 230.000 
bedarbių jaunuolių. Padėti 
šiaurinės Ontario dalies eko
nomijai numatyta $100 milijo
nų, ūkininkams $76 milijonai. 
Prekybinis 7% mokestis atšau
kiamas nuo higieninių reikme
nų moterims, nuo maisto užsa
kymų restoranuose iki vieno 
dolerio vertės. Buvusio prem
jero W. Davis nuostolingą 
“Suncor” naftos bendrovės 25% 
akcijų įsigijimą ir įsiskoli
nimą turės užbaigti biudžete 
numatytą $305 milijonų suma. 
Už tas akcijas 1981 m. buvo 
įsipareigota sumokėti $650 mi
lijonų, o dabar“Suncor” bend
rovė pasisiūlė tas akcijas at
pirkti tik už $160 milijonų. R. 
Niksonas yra pasiryžęs akci
jas parduoti, kai bus surastas 
geresnis pasiūlymas.

Išlaidų padidėjimas finansų 
ministerį R. Niksoną privertė 
jieškoti didesnių pajamų biu
džetui. Provincinis pajamų 
mokestis padidinamas 2% nuo 
48 iki 50% federacinio paja
mų mokesčio sumos. Tiems, ku
rių Ontario mokestis prašoka 
$5.000, įvedamas specialus 3% 
papildas. Prekybinis 7% mo
kestis nepadidinamas, nepa
liestos lieka ir mėnesinės įmo
kos sveikatos ir ligoninės OHIP 
draudai. Cigarečių dėžutė pa
branginama vienu centu, 24 bu
teliai alaus — 25 centais, bu
telis degtinės ar vyno — 15 
centų. Pabrangs ir leidimai 
automobiliams vairuoti. Se
niau už juos trejų metų laiko
tarpiui reikėjo mokėti $15, o 
dabar jie kainuos $21. Auto
mobilių registracijos plokš
tės pietinėje Ontario dalyje 
nuo š. m. gruodžio 1 d. pabrangs 
keturiais doleriais iki $54. Ne
pilnu centru pabranginamas ir 
litras benzino automobiliams, 
bet atšaukiamas premjero W. 
Davis laikais įvestas automa
tinis provincinio mokesčio pa
didinimas benzinui, kai par
davėjai pakelia kainas.

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

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

ZlIlCtfltp Simpson’s, 176 Yonge St.,
z IIIOICIID Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)’

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) i elefonaS 531-1305

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

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams i 
Lietuvą siųsti reikalai stabilizavosi. Dabar galima pasiųsti daug 
vertingų ir naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame ir jūsų dovanas arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosa
vybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pen
sijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS (LIETUVĄ PRAKTIŠKIAU
SIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 
Telefonas 01 460 25592.

Ateitininkų žinios
Spalio 27 d. Prisikėlimo šven

tovėje įvyko įžodžio iškilmės. Vyr. 
moksleivio įžodį davė: V. Dirman- 
taitė, L. Stanulytė, G. Jonytė ir 
T. Jonys. Studento juostelę ir 
ženklelį gavo: D. Dirmantaitė, A. 
Nausėdas ir R. Prakapas. Iškilmei 
vadovavo dvasios vadas kun. Pi
jus Šarapnickas, OFM. Po Mišių 
agapės metu davusius įžodį pa
sveikino Federacijos vadas J. Po- 
likaitis, SAS pirm. A. Pemkus ir 
dr. O. Gustainienė. Raštu sveiki
no Hamiltono moksleiviai.

Nuoširdi padėka V. Kolyčiui ir 
K. Manglicui, egzaminavusiems 
kandidatus. Malonu buvo iš egza
minatorių išgirsti, kad kai kurių 
kandidatų kristocentriškas nu
siteikimas yra stiprus ir gilus.

Jaunučių ir jaunių susirinkimas 
bus šeštadienį, lapkričio 9, pas 
seseles. Susirinkimai vyks regu
liariai kiekvieną antrą šeštadienį.

O. G.

SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

York lygos krepšinio pirmeny
bėse š. m. spalio 15 ir 21 d. d. “Auš
ros” vyrų komanda laimėjo dve
jas krepšinio rungtynes prieš 
“United Celtics” 79:61 ir prieš 
“Goodyear” 96:48.

Kanados Lietuvių dienų proga 
surengtose krepšinio rungtynėse 
“Aušros” vyrų pirmoji komanda 
laimėjo pirmą vietą prieš Hamil
tono “Kovą” 112:82 ir Toronto “Vy
tį” 95:68. Antroji vyrų komanda 
laimėjo antrą vietą prieš Toron
to “Vytį” 118:75 ir pralaimėjo Ha
miltono “Kovui" 68:70. Šias krep
šinio varžybas tvarkė Kanados 
sporto apygarda. K. S.

Edmonton, Alberta
LIETUVIAI PENSININKAI. Ma

žoje mūsų kolonijoje, proporcin
gai paėmus, gyvena daug vyres
nio amžiaus tautiečių. Didesnė 
jų pusė yra jau pokarinės imigra
cijos ateiviai. Deja, šie senesnės 
kartos ąžuolai — vyrai ir mote
rys, stiprūs lietuviška dvasia ir 
daugelį metų išsilaikę tvirti kūnu, 
jam susilpnėjus, pradeda lūžti . . . 
Š. m. rugsėjo 27 d. mirė Jonas Pa- 
šukonis, o spalio 5 d. — Vincas 
Yuodelis.

JONAS PAŠUKONIS išgyveno 
Kanadoje, daugiausia Edmontone, 
57 metus ir mirė sulaukęs 85 me
tus amžiaus. Paliko liūdinčius — 
žmoną Anelę, sūnų Benediktą su 
šeima, gyvenantį Kalgaryje ir dir
bantį naftos bendrovėje geologi
jos inžinieriumi; 4 vaikaičius, ke
letą tolimesnių giminaičių Ed
montone ir JAV. Palaidotas spa
lio 1 d. iš Šv. Andriejaus švento
vės — Holy Cross kapinėse. Litur
gines apeigas atliko kun. Leo Cor- 
deau.

Velionis buvo nuoširdus, drau
giškas ir visų mėgstamas žmogus. 
Iš profesijos siuvėjas, išmokęs 
amato dar gyvendamas Lietuvoje, 
ilgus metus dirbo Eatone, o vėliau 
Woodwards krautuvėse, siuvėjo 
darbą. Daug padėjo naujiems atei
viams, ir ypač Lietuvių namų sta
tyboje. Ilgus metus buvo LN val
dyboje, daugiausia pirmininko pa
reigose. Mėgo kalbėti apie Lietu
vą, ypač Lietuvos kariuomenę, ku
rioje tarnavo daugiau kaip dve
jus metus kūrimosi pradžioje. 
Gimtojo krašto ilgėdamasis, ve
lionis su žmona lankėsi du kartus 
Lietuvoje paskutinių 10 metų lai
kotarpyje; grįžęs mėgo dalintis 
išgyventais įspūdžiais.

Laidotuvių pamaldų metu, po 
pamokslo, dr. J. Pilipavičius ang
lų ir lietuvių kalbomis nušvietė 
velionies gyvenimo pagrindinius 
bruožus ir veiklą, pabrėždamas 
taip pat didelį velionies pamėgi
mą gamtos ypač medžiojant ir žu
vaujant.

Laidotuvių pietų metu Šv. And
riejaus centre E. Karosienė rin
ko aukas Kanados lietuvių fondui 
įrašyti a.a. Jono vardą ateities 
kartoms.

VINCAS VUODELIS, sulaukęs 
89 metus amžiaus, išgyveno Ka
nadoje, daugiausia Edmontone, 
56 metus. Liko liūdinti žmona Te
resė, duktė Dana su šeima Edmon
tone, 2 sūnūs — Vilius, Windsore, 
Ont. ir Ralfas, Seattle, Wash. JAV, 
10 vaikaičių ir 3 provaikaičiai. Pa
laidotas iš Šv. Pijaus X šventovės, 
š. m. spalio 8 d. Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Aldo Vendramin. Po laidotu
vių dalyviai buvo pakviesti pie
tums j Šv. Andriejaus centrą.

Sunki buvo a.a. Vinco gyvenimo 
pradžia Kanadoje. Dirbdamas 
skerdykloje Edmontone, daugelį 
kilometrų važiuodavo dviračiu, 
o keliams pablogėjus eidavo pės
čias į darbą. Užgrūdintas preri
jų vėjų ir žiemos speigų, paleng
va įsigijo didesnę žemės nuosavy
bę, kurią, miestui augant, gerai 
pardavė ir gražiai materialiai 
įsikūrė.

Tačiau dalį tos žemės pasiliko 
sau, pasistatė naujus, gražius ir 
patogius namus, kuriame, kartu 
su žmona Terese gyveno iki pasku
tinės gyvenimo dienos.

Velionies vaikai baigė aukštus 
mokslus. Vienas sūnus turi dakta
ratą metalurgijos srityje, kitas 
yra pagarsėjęs ortodonto profe
sijoje Seattle mieste. Dukra 11-

(Nukelta į 9-tą psl.)

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H U JI
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOK A : 
8’/4% už 90 dienų term, indei. 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
91/2% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą 
7’/2% už specialią taup. s-tą 
7 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 11 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................101/2%
2 metų ..................11 %
3 metų ..................11 ’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 93A%
(variable rate)

AKTYVAI virš 46 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

Telefonas 489-1543
įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

HURONIA PROPERTY APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ont.L4G 2L6. 

Telefonai 773-6480 arba 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn., B. Econ. CRA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

RF/14KK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

ISLINGTON-RATHBURN gražus, vieno aukšto namas, 
trys miegamieji, dvi prausyklos, užbaigtas rūsys. Švie
sus, erdvus, trumpoje, tylioje gatvėje. Kaina — $159,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

AJ? GOMES
Real Estates 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’



VLIKo seimas Floridoje
Rengėjų komitetas maloniai 

kviečia visus lietuvius daly
vauti VLIKo seimo suvažiavi
me, kuris įvyks 1985 m. gruo
džio 6-8 d.d. “The Don CeSar 
Beach Resort”, 3400 Gulf Blvd., 
St. Petersburg Beach, Fl. 33706. 
Viešbučio kambario kaina 
dviem asmenim — $75 parai. 
Už papildomą lovą — $15.

Gruodžio 6 d. 7 v.v., bus sei
mo atstovų ir visuomenės susi
tikimas Lietuvių klubo salėje. 
Laukiami visi lietuviai.

Seimo posėdžiai bus nuo 9 
v.r. iki 12, “The Don CeSar” 
viešbučio 5-tame aukšte.

Pokylis prasidės 6.30 v.v. 
draugiškom vaišėm (koktei
liais) “The Don CeSar” lauko 
terasoje; 7.30 — meninė dalis, 
kurių atliks solistė Roma Mas- 
tienė, mezzo sporanas; trumpų 
žodį tars dr. K. Bobelis. Bilie
tus ir stalus prašoma užsisaky
ti iš anksto pas L. Žvynienę tel. 
367-1286 ir T. Liutkienę tel. 
360-0925. Auka — $20 asmeniui. 
Stalai bus padengti dešimčiai 
asmenų. Salės administracija 
tos tvarkos nesiruošia keisti. 
8 v. — vakarienė. Po to — šo
kiai, grojant Gibby Lowe or
kestrui.

Edmonton, Alberta
(Atkelta iš 7-to psl.) 

gus metus dirbo “Imperial Oil” 
bendrovėje Edmontone, atsakin
gose pareigose. Velionis buvo 
jautrus lietuviškiems reikalams 
— rėmė Lietuvių namus, lietuviš
kų koplyčių, spaudų bei labda
ros draugijas.

Abu šie susipratę tautiečiai gy
veno netoli vienas kito, tapo ir pa
laidoti vienas šalia kito tose pa
čiose kapinėse. Abiejose laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių, vieti
nių, o taip pat iš tolimesnių vieto
vių. Tebūna jiems lengva svetin
gos Kanados žemė. Giminėms ir ar
timiesiems nuoširdi lietuviška už
uojauta.

BUVĘ EDMONTONIEČIAI — Va
lerija Šapkienė ir Petras Bražiū- 
nas, gyvenantys Kelowna, B.C., 
rugsėjo mėn. pabaigoje lankėsi 
Edmontone. Dalyvavo ir a.a. J. 
Pašukonio laidotuvėse.

Į ŽIEMOS REZIDENCIJĄ White 
Rock. B. C., spalio mėn. pradžioje, 
išvyko Adomas ir Filomena Kan
tautai. Iki malonaus pasimatymo 
pavasarį!

MŪSŲ KOLONIJA PADIDĖJO 
trimis jaunais vyrais — Grego- 
riu, Andriumi ir Martynu. Tai ber
niukai, gimę Ninowsky (Popikai- 
tytės), Loyer (Augytės) ir Behrens 
(Kasperavičiūtės) šeimose.

IKI NAUJU METU dar daugiau 
kaip du mėnesiai, tačiau B-ės v-ba 
praneša, kad jų sutikimas, kaip ir 
per paskutinius ketverius metus, 
įvyks. Lietuvių namuose, 11629 — 
83 Str„ Edmontone. Visi kviečia
mi iš anksto dalyvauti. Dobilas

Iškilmingos pamaldos, ku
rias atnašaus, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, bus gruodžio 
8 d., 1 v.p.p., Šv. Vardo šven
tovėje (5824 — 15th Avė., S. Gulf
port, Florida, 33706).

Seime dalyvaus ir lietuvių 
evangelikų vyskupas Ansas 
Trakis.

VLIKo seimas yra viešas. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
visuose renginiuose.

Seimo rengėjų komitetas: 
pirm. dr. I. Mačionienė, sekr. 
V. Urbonas, ižd. A. Tauginas, 
vicepirmininkai — inž. A. Šu
kys, K. Miklius, K. Vilnis, V. 
Mažeika, A. Krulikienė. Valdy
bos nariai —J. Žvynys, L. Žvy- 
nienė, V. Gruzdys ir T. Liut- 
kienė. V. U.

Šv. Tėvo pagerbti 
lietuviai

Vysk. P. Baltakis, lankęsis 
Romoje antroje spalio mėne
sio pusėje, grįžo Amerikon su 
pranešimu apie Šv. Tėvo ap
dovanojimus lietuviams. Kun. 
Algimantas Bartkus oficialiai 
perėmęs Šv. Kazimiero kolegi
jos rektoriaus pareigas š. m. 
spalio 20 d., pakeltas prelatu. 
Prel. L. Tulaba, ligšiolinis ko
legijos rektorius, paskirtas Šv. 
Petro bazilikos kanauninku- 
benefiatu. Prof. Jokūbas Stu- 
kas, vyčių veikėjas ir ilgametis 
radijo programos vedėjas, pa 
gerbtas Šv. Silvestro medaliu, 
Loreta Stukienė, vyčių veikė
ja — medaliu “Pro Ecclesia et 
Pontifice”, Antanas Saulaitis, 
skautų veikėjas — Šv. Silvest
ro medaliu, dr. Adolfas Darnu
sis, ateitininkų veikėjas — Šv. 
Silvestro medaliu, Jadvyga Da- 
mušienė, ateitininkų veikėja 
— medaliu “Pro Ecclesia et 
Pontifice”. Inf,

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174. 
Lietuviams pensininkams 10% nuo
laida iki š. m. spalio 31 d.

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).

namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė,

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469

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, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus —prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
* uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

CHOICE
ALL THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

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 •

Kanados lietuvių dienų dalyviai 1985.X.12 Toronto miesto rotušės aikštėje protestuoja prieš tautiečių persekio
jimų okupuotoje Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje, reikalaudami laisvės Lietuvai Nuotr. St. Dabkaus
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AfA 
ONAI OŽELIENEI

Lietuvoje mirus,
dukterį ELENĄ OŽELYTĘ nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime -

Bronė ir Vytas Palilioniai
Leonidas Venckus

TORONTO
Metinė ateitininkų šventė bu

vo surengta spalio 26-27 d.d. 
Prisikėlimo parapijos patal
pose ir Lietuvių vaikų namuo
se. Šventėje dalyvavo ir nau
jasis Federacijos vadas J. Po- 
likaitis. Jis kalbėjo studen
tams bei moksleiviams šešta
dienį po pietų, o vakare — sen
draugiams, studentams ir moks
leiviams. Sekmadienį jis tarė 
žodį agapės metu. Vakaronėje 
Prisikėlimo Parodų salėje da
lyvavo apie 150 asmenų. Jų pra
dėjo koordinatorė dr. O. Gus
tainienė. Apie ateitininkų pa
skirtį dabartyje kalbėjo J. 
Polikaitis. Meninę dalį atli
ko dainos trijulė — Zita ir Dai
na Gurklytės, Dana Pargaus- 
kaitė. Apie “LKB kronikų” ir 
poeto K. Bradūno poetinius ko
mentarus skaitė V. Kuprevi- 
čiūtė-Jay. Studentų būrelis 
padainavo vienų senoviškų su
tartinę. Programos pranešė
jais buvo L. Daukša ir V. Čup- 
linskas. Jų pasirinktas juok
dariškas stilius vietomis nesi
derino su rimto pobūdžio pro
grama. Vakaronėje dalyvavo ir 
dalis Hamiltono ateitininkų. 
Sekmadienį Prisikėlimo šven
tėje buvo ateitininkų įžodis, 
iškilmingos Mišios ir po jų 
agapė. Ši turininga šventė tu
rėtų paskatinti visas ateiti
ninkų šakas gyvesnei veiklai.

Toronto istorijos darugija, 
mininti 25 metų veiklos su
kaktį, spalio 25 d. surengė 32 
tautinių grupių apžvalginę pa
rodėlę Toronto miesto rotušė
je. Kiekviena tautybė turėjo 
vienų stalų ir vienų rėmų sie
noje, kur buvo parodyta jų kil
mės žmonių iškilūs darbai To
ronte. Minėjimas truko visų sa
vaitgalį.

Lietuvių rodiniuose buvo V. 
Gerulaitis, inž. A. Ketvirtis, 
dail. A. Dagys, archit. V. Petru
lis, inž. J. Danys, inž. L. Balsys, 
dr. R. Karka. Atskiroje fotogra
fijoje su ministeriu M. Wilsonu 
— Al. Pacevičius, J. Norkus, Ja
nušauskas, V. Jonynas. Iš lie
tuviškų pastatų fotografijos: 
Anapilio, Prisikėlimo, evan
gelikų, Lietuvių namų, “Vil
nius Manor” ir “Lithuania 
Park”. Ant stalo buvo padė
tos knygos: “Lithuanian Na
tional Costume”, “Telesforas 
Valius”, “Dagys”. Trūko bend
ros informacijos lapelio apie 
Lietuvų, kokį visur kitur teko 
gauti. Kvietimas šiam rengi
niui buvo gautas prieš pusę 
metų. Rodinius suorganizavo 
Kęstutis Raudys.

Sukakties iškilmę kviesti
niams svečiams atidarė Toron
to istorijos draugijos pirm. G. 
Rust-D’Eye. Pasveikino miesto 
burmistras A. Eggletonas, 
Ontario ministeris T. Ruprech- 
tas ir pavaizduotas pirmasis 
gubernatorius J. G. Simcoe. 
Miesto burmistras ir istorijos 
dr-jos pirmininkas prapjovė 
spalvotą “istorinį” tortą (Heri
tage pie). Miesto burmistras 
įteikė pažymėjimus visų daly
vavusių grupių atstovams. Lie
tuvių vardu pažymėjimų pri
ėmė lietuviškai pasipuošusi I. 
Čuplinskaitė. Atidaryme daly
vavo per 150 kviestinių svečių. 
Iš “TZ” dalyvavo V. Matulaitis.

Toronto lietuvių profesio
nalų ir verslininkų sąjungos 
rudeninis pobūvis — vakarie
nė įvyko spalio 17 d. “Old Mill” 
restorane. Dalyvavo 90 asme
nų, dauguma jų — jaunieji pro
fesionalai. Įvadinį žodį tarė 
J. Norkus, primindamas, kad 
buvo imtasi iniciatyvos atgai
vinti sąjungos veiklą. Vakaro 
kalbėtojais buvo — dr. O. Rud- 
zik, ukrainiečių kilmės advo
katas, Toronto universitete 
dėstąs anglų kalbos kursą, ir 
Kanados finansų ministeris M. 
Wilson. Su jais klausytojus 
supažindino adv. A. Pacevi
čius. Pirmasis kalbėjo apie 
ukrainiečių profesionalų ir 
verslininkų susiorganizavimą. 
Visoje Kanadoje esą 14 ukrai
niečių profesionalų bei vers
lininkų klubų, kuriuos jungia 
bendra federacinė valdyba. 
Jis siūlė ir lietuviams stipriai 
šioje srityje susiorganizuoti, 
nes tokie profesionalų klubai 
gali savo bendruomenės nau
dai turėti didelę įtaką Kanados 
ekonominėje ir politinėje sri
tyje. Ukrainiečių svorį minėtų 
klubų dėka esą pajuto ir tei
sėjo Deschenes komisija.

Ministeris M. Wilsonas iškė
lė smulkiųjų verslininkų svar
bą krašto gerovei. Pirmutinis 
valdžios rūpestis yra bedar
bių problema. Fedėracinė val
džia neturi pinigų investuoti, 
nes ir šiaip deficitas yra per 
didelis. Todėl jos dėmesys yra 
nukreiptas į privatų sektorių 
ir asmeninę iniciatyvą. Tam 
valdžia yra sudariusi palan
kias sąlygas. Ministeris atsa
kė ir į klausimus, kurių buvo 
nemažai.

Apie sąžinės kalinius Sovie- 
tijoje dienraštis “The Toronto 
Sun” dažnai spausdina Genyos 
Intrator straipsnius skyriu
je “Lifeline letters”. Viename 
iš paskutinių numerių buvo iš
spausdintas jos straipsnis “Ti
kėjimas veda jį lagerin”, ku
riame autorė aprašė Juliaus 
Sasnausko įkalinimą už religi
nę ir tautinę veiklą. Jis buvo 
teismo nubaustas 1,5 metų ka
lėjimo ir 5 metais tremties. 
Šiuo metu jis atlieka tremties 
bausmę. Jo adresas: Julius Sas
nauskas, 636600 Tomskaja obl., 
pos. Parabel, ui. Sovetskaja 
147a, USSR. Sesers adresas: 
Eleonora Sasnauskaitė, Paber
žės g. 16-8, Vilnius, Lithuania, 
USSR. Kiti adresai: Prof. Vy
tautas Skuodis, 431200 Mor- 
dovskaja ASSR, Tengushevsky 
r-n, pos. Barashevo, uchr. ZhKh 
385/3-5. Žmonos adresas: Ire
na Skuodienė, Vandentiekio g. 
44-4, Vilnius, Lithuania, USSR. 
Boleslovas Lizūnas, 422950 
Tatarskaja ASSR, g. Chistopol, 
uchr. UE-148/st. 4, USSR. Skai
tytojai raginami rašyti jiems 
paprastus arba registruotus 
laiškus.

A.a. Ilonos Bakienės atmi
nimui Adelė ir Aleksas Dudo- 
niai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Pajieškojimai
Lino Balaišio, gyvenančio Ka

nadoje, įieško A. Stasiūnas (85 
Queen’s Ave., Bromley Cross, Bol
ton, England). Jis pats arba apie 
jį žinantieji prašomi atsiliepti.

KLB krašto tarybos suvažia
vimas įvyko spalio 26-27 d.d. 
Montrealyje. Dalyvavo apie 
40-50 asmenų. Iš Toronto ir 
apylinkių dalyvavo apie 20 as
menų, keliavusių specialiu au
tobusu. Posėdžiuose dalyvavo 
ir PLB pirm. V. Kamantas, ku
ris padarė išsamų pranešimą 
apie aktualiuosius lietuvių iš
eivijos klausimus. Pranešimą 
apie Deschenes komisijos dar
bus padarė adv. J. Lasienė. Se
kančios Kanados lietuvių die
nos 1986 m. įvyks Montrealyje.

Į viešųjų mokyklų švietimo 
vadybą antroje Toronto rink- 
minėje apylinkėje (Ward 2) 
kandidatuoja estas Kai Mei- 
poom. Turimomis žiniomis, į 
tą švietimo vadybą veržiasi 
socialistinio nusistatymo kan
didatai. Kadangi švietimas nė
ra politinis dalykas, tai ir jį 
tvarkanti vadovybė turi būti 
nepolitinė. Taip skelbia minė
tasis estas. Pasak jo, viešųjų 
mokyklų švietimo vadyba per 
metus išleidžia $365 milijo
nus, vieną milijoną per dieną, 
$4,800 vienam mokiniui. Tos 
sumos esą turi būti išleidžia
mos švietimui, o ne partinei 
politikai. Rinkimai bus š. m. 
lapkričo 12 d. Telefonas in
formacijai: 769-4451.

Adv. Klemensas Neįmanąs 
kandidatuoja į Kaledono (Ca
ledon) burmistrus. Jis yra vy
resniosios kartos ateivių sū
nus, užaugęs Timminse. Kurį 
laiką gyveno Etobicoke, reiš
kėsi politinėje veikloje. Prieš 
15 metų apsigyveno Kaledone. 
Jo žmona Joana yra Kanados 
senato narė. Adv. K. Neįmano 
įstaiga yra Boltone. Rinkimi
niam vajui sudarytas specia
lus komitetas, kuris kviečia 
vietos gyventojus balsuoti už 
jo kandidatą lapkričio 12 d.

Prisimindami a. a. Mikučio- 
nių ir Gustainių šeimų miru
sius, V. A. Gustainiai iš Barrie, 
Ont., paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

Toronto Lietuvių namų mo
terų būrelis, įvertindamas “Tė
viškės žiburių” paslaugas vi
suomeninėje veikioje, atsiun
tė $35 auką.

PADĖKA
Dėkoju visoms meninėms gru

pėms ir jų vadovams už dalyvavi
mą XXX Kanados Lietuvių dieną 
koncerte. Esu labai dėkinga diri
gentams muzikams — D. Viskon- 
tienei, D. Deksnytei, A. Stanke
vičiui ir J. Govėdui už taip pui
kiai atliktą programą. Visi jie yra 
jaunosios kartos, gerai pasiruo
šę, aukšto lygio muzikai, ir buvo 
lengva su visais susikalbėti. Ypa
tingai esu dėkinga muz. D. Viskon- 
tienei už didelį jos darbą ir nuo
širdžius patarimus; taip pat — 
muz. J. Govėdui, ištvermingai ly
dėjusiam pianinu visus chorus; 
sol. A. Pakalniškytei ir sol. R. Stri
maičiui — už grąžą dainavimą; 
pianistei L. Paulauskaitei-Kano- 
vičienei — už pateiktą mums tik
rą Čiurlionį. Dėkoju Toronto “At
žalynui”, jo vadovėms L. Pacevi- 
čienei ir V. Vitkūnaitei už gražius 
šokius. Nuoširdi padėka priklau
so scenos puošėjai dail. S. Šilei
kienei, šviesą tvarkytojams — K. 
Juzumui ir V. Čuplinskui, prane
šėjai I. Lukoševičiūtei, techninią 
darbą vadovui V. Ivanauskui ir vi
siems, kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šio koncerto pasise
kimo. Labai ačiū visiems.

Slava Žiemelytė, 
koncerto organizatorė

AfA 
mielai ILONAI BAKIENEI

taip netikėtai iškeliavus amžinybėn, 
vyrui skulptoriui JUOZUI BAKIUI ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Ada ir Pranas Sutkai
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai

AfA 
VLADUI STOČKUI
negrįžtamai iškeliavus

jo mielą žmoną PETRONĖLĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

A. S. Kavaliauskai
B. J. Maziliauskai
E. M. Zabulioniai

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 A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

3425 Duodas St. W., Suite 200,
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. AA6S 2S-4-

Telefonas (416) 7<53-33č>2

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 848-0234

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

DRESHER REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 8 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

EACESIAS
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.

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 121
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TORONTO e)
KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius 
kapinių lankymo proga rengia dailininkės \7čilėS BčllsicnČS H MONTREAL?®

Anapilio žinios
— Lapkričio 3, sekmadienį, lie

tuviu kapinių lankymas. Mišios ka
pinėse — 3 v.p.p. Pamokslas — kun. 
dr. J. Gutausko. Specialus auto
busas veš maldininkus Anapilin iš 
Islingtono požeminio stoties 2.30 
v.p.p. ir grįš 6 v.v. Pietus Anapi
lio salėje ruošia Anapilio moterų 
būrelis nuo 12 v. iki 6 v.v.

— Meno parodų Anapilio Paro
dų salėje lapkričio 2 ir 3 d.d. rengia 
KLK moterų dr-jos Lietuvos kanki
nių par. skyrius. Bus išstatyti ke
ramikės V. Balsienės darbai. Ati
darymas — šeštadienį, 4 v.p.p.

— Metinis Anapilio sodybos kor
poracijos narių susirinkimas — 
lapkričio 28 d. parapijos salėje.

— Wasagoje, Gerojo Ganytojo 
koplyčioje. Mišios — lapkričio 3, 
sekmadienį, 11 v. r.

— Pakrikštytas Michaelio ir Ire
nos (Jurkevičiūtės) Hauck sūnus 
Martynas-Kristupas; Mariaus ir 
Rūtos (Urbonaitės) Rusinu dukre
lė Audra-Kristina-Liuda.

— Spalio 21 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse iš St. Catharines palai
dotas Lietuvos kūrėjas-savanoris 
a. a. Antanas Šukys, 86 m. amžiaus.

— Spalio25d. susituokė Romual
das Kilius su Patricija M. Doyle. 
Rengiasi tuoktis Vida Gaigalaitė 
su Brian Brunt.

— Aukojo lietuvių kapinėms: 
$100 — M. Jurkštienė, $25 — V. Any- 
sienė; parapijai: $150— A. ir V. Šu
kiai, $100 — E. ir P. Juteliai.

— Mišios lapkričio 3, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a. a. Šeflerių ir Ža
kevičių mirusius, 11 v.r. — už a. a. 
Anastaziją Ščepavičienę ir Kazi
mierą Ivanauskienę; Wasagoje 11 
v.r. — už a. a. Jeronimą ir Alfon
są Ignatavičius.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 10, sekmadienį, 

pamaldas 11.15 v.r. laikys kunigai 
— A. Putse, svečias iš Anglijos, 
ir P. Dilys.

— Moterų draugijos susirinki
mas — lapkričio 3 d. po pamaldų 
pas Ireną Delkuvienę (14 Shand 
Ave., tel. 233-8510). Ši draugija 
paaukojo parapijai $500, nuken- 
tėjusiems meksikiečiams — $250 
ir “World Concern” $250.

— Toronto liuteronų bendrijų 
taryba kreipėsi su prašymu į vi
sus liuteronus išnuomoti kamba
rius studentams ir studentėms. 
Tuo reikalu kreiptis į Ireną Pa- 
mataitytę (38 Highland Park Blvd., 
Thornhill, Ont. L3T 1B3, tel. 889- 
6590).

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje spalio 

24 d. buvo aptarti LN baliaus rei
kalai. Priimti du nauji nariai — 
kun. P. Dilys ir J. Vaškel.

— Salių nuoma renginiams — 
kun. P. Dilio pagerbtuvių, Išga
nytojo parapijos padėkos dienos, 
šaūliečių sambūrio ir konserva
torių partijos buvo sumažinta. 
LN pasilaikė tik valymo išlaidas.

— Nuo lapkričio 1 d. LN svetai
nėje “Lokys” pakeliamos kai ku
rios gėrimų kainos. Apytikrė pa
kėlimo vertė 3,5%.

— LN moterų būrelio susirinki
mas — lapkričio 17 d.

— Mūsų ligoniai — M. Antanaitis 
ir J. Samulevičius.

— LN popietėje lankėsi: S. ir A. 
Zaparackai iš Detroito, Z. Zapa- 
rackaitė iš Čikagos ir P. Labanaus
kas iš Vašingtono.

ANAPILIO KNYGYNAS (pa
rapijos salėje) kviečia tautie
čius apsilankyti lapkričio 3 — 
kapų lankymo dieną. Turi žva
kių kapų puošimui, naujų kny
gų, plokštelių ir sveikinimo 
atvirukų.

KAPŲ LANKYMO DIENA, lapkri
čio 3, bus galima įsigyti žydinčių 
gėlių induose prie didžiosios Ana
pilio salės įėjimo po 10 ir 11 v.r. 
Mišių ir kapinių lankymo metu.

NEBRANGIAI PARDUOTU radi
ją automobiliui, naują, stereo su 
kasete; japoniškos firmos mode
lis 510. Skambinti — Stasiui tel. 
767-0973 Toronte.

LIETUVIŲ MĖGSTAMAME Surf
side rajone prie Atlanto išnuomo
jami kambariai ir butai (aparta
mentai). Didelė nuolaida iki Naujų 
metų. Kreiptis — B. Sergautis, 
ARBOR APTS., 9016 Collins Ave., 
Surfside, Florida 33154. Skambin
ti (geriausia 7-8 vai. ryto) 1 (305) 
672-4903.

PARDUODU nebrangiai dvigubą 
lovą ant ratelių labai geram sto
vyje. Taip pat parduodama dujinė 
virimo krosnis ir miegamoji sofa. 
Skambinti tel. 769-7915 Toronte.

NORIU PIRKTI Wasagoje (Spring
hurst) prie vandens vasarnamį tarp 
50-64 gatvių. Skambinti j Otavą tel. 
(613) 733-7337 vakarais (mano są- 
skaiton).

IŠNUOMOJAMA RAŠTINĖ 700 kv 
pėdų dydžio, pilnai įrengta, su bal
dais, arti Kipling-Bloor požeminio. 
Tinka profesionalui arba verslui. 
Tel. 233-4741.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį 10.15 v. 

Mišiose organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo ateitininkai. Giedo
jo parapijos vaikučiai, lanką šeš
tadieninę mokyklą.

— Susituokė Benediktas Tarvy
das su Regina Daugėliene.

— Spalio 22 palaidota a. a. Ona 
Virbūnienė, 72 m., spalio 23 — 
a. a. Apolonija Viruišienė, 86 m.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Seneliai ir ligoniai lan
komi namuose ir prieglaudose 
iš anksto susitarus. Lapkričio 
2, šeštadienį, 5 v.p.p., pensinin
kų namuose “Vilnius” — Mišios.

— Mišios už mirusius parapijie
čius bus Vėlinių išvakarėse, penk
tadienį, 7 v.v.

— Pakeista uždarų rekolekcijų 
moterims data į gruodžio 13-15 
d.d. Rekolekcijos vyks King City, 
Mary Lake rekolekcijų namuose, 
vadovaus kun. A. Saulaitis, S.J. 
Registruotis pas pirm. J. Marci- 
nėnienę tel. 759-8118 arba vice- 
pirm. L. Senkevičienę tel. 233-7312.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija vėl pasiuntė Lenkijos lie
tuviams 32 siuntinius. Iš viso — 
945.

— Krikšto ir Sutvirtinimo sakra
mentų atsinaujinimo programa — 
septynių savaičių seminaras vyks 
trečiadieniais, 7.30 v.v., parapi
jos patalpose. Prasidės Mišiomis 
lapkričio 6 d., 7.30 v.v., šventovė
je. Organizuoja parapijos tarybos 
religinė sekcija ryšium su Lietu
vos krikšto 600 m. sukaktimi.

— Parapijos choras išrinko nau
ją valdybą: pirm. J. Nešukaitis, 
sekretorė ir sopranų atstovė — B. 
Alksienė, altų atstovė — L. Ma- 
čionienė, tenorų — V. Karnilavi- 
čius, bosų —V. Abromavičius.

— Prieškalėdiniam susikaupi
mui gruodžio 20-22 d.d. vadovaus 
kun. Ant. Saulaitis, S.J.

— Parapijai aukojo: $500 — P. 
A. Šalnos, L. Daunienė; $300 — 
R. Jokūbaitienė; $250 — P. R. Kū
rai; $100 — O. Virbūnaitė, V. Dau- 
gėlavičienė, A. E. Šileikos; $60 — 
F. P. Stirbiai; $50 — J. Kondro- 
tienė, L. Kunnapuu, V. Semaška; 
Vėlinių novenos proga $100 — Ša- 
rūnienė, B. Narbutas, J. Budni- 
kienė; $50 — S. Barškutis, Z. Ro- 
meika, V. Daugėlavičienė; pran
ciškonų klierikų fondui $200 — 
O. J. Mickai; $100 — P. V. Gudai
čiai, O. Vilimienė.

— Mišios lapkričio 3, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a. a. Alfonsą Si- 
monavičių, 9.30 v.r. — už Vėlinių 
novenai pavestas sielas, 10.15 v.r.
— už S. Dervinienės tėvus, už 
a. a. Stasę Viskontienę, 11.30 v.r.
— už parapiją, 7 v.v. — už Mačiulių 
šeimos mirusius.

Lietuvių kapinių lankymo 
dieną, t. y. lapkričio 3, sekma
dienį, “Tėviškės žiburių” ad
ministracija bus atidaryta nuo 
2v.p.p. iki 5 v.p.p.

Keramikės Valentinos Bal
sienės darbų paroda — lap
kričio 2-3 d.d. Anapilio Paro
dų salėje. Atidarymas — lap
kričio 2, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Ši dailininkė keramikos menę 
yra studijavusi Kanadoje ir jį 
dėsčiusi ketverius metus Pot
ters studijoje. Jos kūriniai 
buvo atspausdinti specialiuo
se kanadiečių keramikų leidi
niuose. Yra surengusi daug 
parodų Toronte, Čikagoje, Kliv- 
lande, Otavoje, Bostone, Niu
jorke, Montrealyje.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas lapkričio 9, šeštadienį, 
9 v.r., mokyklos auditorijoje 
šaukia visuotinį mokinių tė
vų susirinkimą, kuriame bus 
aptariami mokyklos reikalai. 
Po posėdžio galėsime pasivai
šinti kavute ir pyragaičiais. 
Prašoma, kad bent vienas iš 
šeimos dalyvautų!

Dailės draugija “Color and 
Form Society” rengia parodę 
“Upper Gallery of Northern 
District Library (40 Orchard 
View Blvd., Toronto, Ont.) nuo 
lapkričio 9 iki 29 d.d. Atida
rymas — lapkričio 9, šeštadie
nį, 1.30 - 4.30 v.p.p. Ar ten da
lyvauja ir lietuviai dailinin
kai, kol kas neturime žinių. 
Telefonas informacijai: 889- 
0930 H. Volpe.

Metinis informacinis “Atža
lyno” tėvų komiteto susirinki
mas — lapkričio 10, sekmadie
nį, 2 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namuose, III aukšte (1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont.).Visi šo
kėjų tėvai kviečiami dalyvauti. 
Bus svarstomi svarbūs veiklos 
reikalai. Po susirinkimo — ka
va ir skanėstai.

Dailės galerija “Amber Hou
se”, įsteigta dail. J. Bakio, mi
rus I. Bakienei, uždaroma š. m. 
lapkričio pabaigoje. Turimos 
skulptūros bei paveikslai par
duodami su 20% nuolaida. Ga
lerija veikia nuo pirmadienio 
iki penktadienio. Tel. 533-3623.

KERAMIKOS ir
PAPUOŠALŲ

lapkričio 2-3 dienomis Anapilio Parodų salėje
Atidarymas — lapkričio 2, šeštadieni, 4 valandą po pietą.
Atsilankę bus pavaišinti kavute ir pyragais. n
f Visus kviečia dalyvauti - Rengėjos

&

b

Tradicinis Toronto
Lietuvių namų

Muzikinę programą atliks-----------------------------
sol. Rūta Pakštaitė iš Baltimorės, JA V, 
ir fleitistas Tomas Regina, 
akompanuojant Jonui Govėdui.

į Po koncerto — šokiai, įvairių gėrimų baras, šiltų valgių 
; bufetas, loterija.
I įėjimas: suaugusiems — $5.00, pensininkams ir studentams — $4.00, 
i Lietuvių namų nariams — nemokamas.
! Stalai numeruoti. Bilietai gaunami LN raštinėje (tel. 532-3811) 
| ir sekmadienių popietėse.
I Pageidaujama, kad LN nariai bilietus pasiimtų iš anksto.

I Maloniai kviečiame visus torontiškius
Į ir apylinkės lietuvius dalyvauti!

1985 m.
lapkričio 9,
šeštadienį, 
6.30 v.v.
Programos pradžia
— 7.30 v.v.
LN Karaliaus
Mindaugo menėje
(1573 Bloor St. W.).

Toronto Lietuvių namai

“AITVARASMaloniai kviečiame atsilankyti 
į Toronto lietuvių teatro

vaidinimą 1985 metų lapkričio 10, sekmadienį, 
3.30 valandą po pietų, didžiojoje Lietuvių namų salėje. 

Bus vaidinama pirmą kartą Toronte Anatolijaus Kairio

S id storinė diena” 
3 veiksmų komedija Režisuoja — Aldona Dargyte-Byszkiewicz

įėjimas — $5.00. Bilietai gaunami Lietuvių namuose ir prie įėjimo. Aitvariečiai I
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006

1 metų ....................... 8.75%
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 8.50%
180-364 d................. 8.25%
120-179 d.................. 8 %
60-119 d................. 7.75%
30- 59 d................. 7.50%

Taupomosios sąskaitos:
specialios................... 6.25%
su draudimu............... 6 %
kasdieninis % .... ...... 5.75%

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

ir naujos
plokštelės sutiktuves

š. m. lapkričio 16, šeštadienį, 6.30 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje. 
PROGRAMOJE: choro koncertas, plokštelės sutiktuvės, vakarienė ir šokiai. 
Bilieto kaina - $17.50 asmeniui. Bilietai gaunami parapijų salėse po pamaldų sekmadieniais, Toronto 
Lietuvių namuose sekmadienų popietėse, šiokiadieniais — skambinant telefonu Pauliui Dunderui 
848-4800 ext. 216 (dienos metu) arba Morkui Sungailai 239-1047 (vakarais)

i Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserų ir Toronto skyriaus

METINĖ ŠVENTĖ
I 1985 m. lapkričio 24, Kristaus Karaliaus sekmadienį,
I 4 valandą po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje.
| Programoje: koncertas - solistė Linda Marcinkutė Auka _ $15 00
I dailusis žodis - Edita Nazaraitė, pensininkams - $13.00 ;!
I vakarienė* Bilietai gaunami lietuvių parapijų j;
| fc? salėse sekmadieniais po pamaldų. L
I tstuitieci£3i maloniai kviečiami dalyvauti. !;

TLSK “VYTIS” kx/iG>čisi visus i

fOKIU VAKAR A
lapkričio 23, šeštadienį, 8 v.v., Toronto Lietuvių namuose.
Trumpą meninę programą atliks naujas kvartetas - 

Laima, Paulius, Ramūnas ir Vaidotas 
Gros “Tzygani" orkestras. Veiks baras, loterija.

įėjimas — $5.00.
Bilietai gaunami pas
M. Zaleskienętel. 231-5331 
ir B. Savicką tel. 244-2267.

AV šventovėje spalio 6 d. buvo 
surinkta $429.10 nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo Meksikoje.

AV parapijos Šv. Onos draugi
ja, minėdama 25 veiklos metus, su
ruošė pietus spalio 13 d. Svečių 
atsilankė mažiau negu tikėtasi, 
nes kiti buvo išvažiavę į Lietuvių 
dienas Toronte arba tvarkė savo 
vasarvietes prieš žiemą per pasku
tinį ilgąjį savaitgalį.

AV parapijos metiniai pietūs 
ruošiami lapkričio 10 d. tuoj po 
pamaldų. Klebonas ir parapijos 
komitetas šia proga prašo visus 
prisidėti aukomis, dovanomis bei 
laimikiais loterijai.

"Litas" pradėjo dirbti sekma
dieniais spalio 20 d. Dirbama nuo 
10.30 v.r. iki 12.30 v.p.p.

Seselė Teresė, Putnamo seselių 
vyresnioji, su busimąja sesele I. 
Normantaite lankėsi Montrealyje.

Z. Barysas, likviduodamas savo 
lietuvišką biblioteką, daugelį kny
gų paaukojo "Rūtos” klubui. Klu
bo valdyba ir nariai yra jam la
bai dėkingi.

“Metinis “Rūtos" klubo bazaras

VERTA PASITIKRINTI 
kokią namų draudą turite!
Ne tik kiek apdrausta, bet ir kas apdrausta 

(ir kas neapdrausta)

- Vagystė yra dažnas reiškinys.
- Labai pravartu apdrausti inventorių 

naujo pirkimo kaina - kainuoja nedaug.

- Ar pakankamai apdrausta ?
(Kiek kainuotų tokį pastatą pastatyti dabar?).

Kreipkitės į:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. 722-3545

Greitas ir tikslus patarnavimas

V VVAt* montrealio lietuvių 
ill A An KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

..............9.00-3.00

...........  12.00-8.00 4.00-8.00

.... ....... 10.00-6.00 2.00-6.00

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS To
ronte reikalinga mokytoja su ECE 
diplomu. Skambinti tel. 534-5773.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS vieno 
miegamojo “Vilnius Manor” rū
muose nuo gruodžio 1 d. Skambinti 
tel. 762-1777 arba 766-4587 Toronte.

JIEŠKOMA moteris prižiūrėti 5 
mėnesių berniuką tris arba pen
kias dienas savaitėje. Skambinti 
tel. 767-7033 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.

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

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

LIETUVAITĖ norėtų susipažinti 
su likimo draugu — pensininku 
ar panašaus amžiaus. Gal būsime 
vienas kitam skirti. Paslaptį ga
rantuoju. Rašyti “Tėviškės žibu
rių” adresu, pažymint ant voko “Bi
rutei”. 

ruošiamas lapkričio 30 ir gruo
džio 1 d.d.B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Su
dėtinės Vėlinių Mišios už miru
sius bus lapkričio 2 d., 5 v.p.p. — 
Parapijos bazaras įvyks lapkričio 
14-15-16 d.d. Tam intensyviai ruo
šiamasi, ypač parapijos moterys, 
siūdamos ir megzdamos gražius 
rankdarbius. — Šv. Elzbietos drau
gija pirmoji atsiliepė į parapijos 
prašymą remontui paramos, pa
aukodama $5,000 tam tikslui. Sk.

Dienraštis “The Gazette” 1985. 
IX. 27 “Fitness a. Health” skyriuje 
išspausdino ilgą straipsnį apie pa
vojingą vaistą (estrogen diethyls- 
tilbestrol), sukeliantį vėžio ligą, 
ir apie jį pagamintą filmą, kurio 
scenarijų parašė ir režisavo Bon
nie Andrukaitis (Andrukaitytė). 
Filmas pavadintas “D. E. S.: An 
Uncertain Legacy”. Jo autorė vaiz
duoja to vaisto pasekmes nuo 1938. 
Nuo jo nukentėjo daugiausia gim
dyvės, jų dukros ir kiti. Sąjūdis 
prieš to vaisto vartojimą buvo 
pradėtas Kvebeko provincijoje 
ponios H. Simand. Jis atkreipė 
medikų ir visuomenės dėmesį į 
pavojingas pasekmes. Kr.

S DUODA 
= PASKOLAS:

Š Nekilnojamo
- turto,
- asmenines ir
- prekybines.
~ Paskolos
S mirties
= atveju
- draudžiamos
= iki $10,000

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
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 gėrimą (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas Gataveckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.


