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Pralaimėtas frontas?
Laisvame mūsų gyvenime vis iškyla ginčai apie pra

eities įvykius. Vieni juos mato vienaip, kiti kitaip. Ma
tyt, laiko perspektyva tebėra per trumpa, jausminis nu
siteikimas tebėra gyvas ypač žmonėse, kurie tuose įvy
kiuose dalyvavo. Ir taip mes iš praeities dar negalime nei 
išsivaduoti, nei objektyviai suprasti. Kol praeitis jaudi
na, sunku į ją pažvelgti ramia širdimi. Tokia vidinė bū
sena mus gal dar ilgai kamuos, laikys prirakinusi prie 
nutolusios praeities ir neleis stipriau žvelgti į tautos atei
tį, ypač į už tėvynės ribų gyvenančios jos dalies. O ta atei
tis formuojasi jau dabar per mūsų rankas. Mes to nejau
čiame, bet akyliau pažvelgę matome, jog ta ateitis gimsta 
per mūsų veiklą, darbus, švietimą, šeimas, mokyklas .. . 
Dalį kurtos ateities nesenoje praeityje matome jau da
bar. Vaikai, kurie prieš porą dešimtmečių uoliai mokėsi 
lietuvių kalbos, lankė šeštadieninę mokyklą, lituanistinį 
seminarą, dalyvavo organizacijose, lietuviškoje mokyk
loje, šoko ar dainavo ansambliuose, — nepasitraukė iš 
lietuvių tautos, liko jai ištikimi, įsijungė į lietuviškos 
visuomenės gyvenimą, nors buvo ir išimčių, nubyrėjimų, 
nelaimingų atvejų. Tai rodo, kad ateitis gali būti laimė
ta ir lietuviškosios išeivijos fronte, jeigu jame tinkamai 
kovojama.

YRA BETGI vienas frontas, kuriame gresia skaudus 
pralaimėjimas. Tai tautiškai mišrių vedybų fron
tas. Jis netolimoje ateityje nulems lietuviškosios 
išeivijos likimą. Išskyrus retus atvejus, mišrios šeimos 

negali sudaryti sąlygų lietuviškom atžalom. Tai rodo lie
tuvių patirtis, taip pat kitų tautybių, neišskiriant nė žy
dų. Visos tautybės, kuriom rūpi ateitis, tuo yra susirūpi
nusios, nes mato aiškią grėsmę. Gausios tautos, kaip ita
lai, portugalai, tuo per daug nesisieloja, nes išeivijos 
nubyrėjimas jiems nėra lemtingas. Bet mums, lietuviams, 
pralaimėjimas vedybų fronte yra didelis tautinis nuosto
lis. Seniau šis klausimas buvo gana jautriai svarstomas 
ir spaudoje, ir organizacijų susirinkimuose, ir šeimose, 
o dabar visi nutilo. Niekas to klausimo nebekelia spau
doje. niekas nebekalba susirinkimuose Mišrios verbos 
palydimos su tuo pačiu iškilmingumu, kaip ir grynai lie
tuviškos, mergvakariai rengiami nebekreipiant dėmesio 
į vedybų lietuviškumą. Reiškia visi su dabartine būkle 
taip apsiprato, kad mišrias vedybas laiko normaliu reiš
kiniu. Skaitant parapijų kronikas, matyti, jog dauguma 
vedybų yra mišrios. Atrodo, kad šis frontas jau pralai
mėtas. Ir jeigu jis neatsigaus, nesustiprės mums palan
kia linkme, išeivijos lietuviškumas už keliolikos metų 
bus labai sumenkęs.

NESINORĖTŲ vis dėlto sutikti su mintimi, kad ve
dybų frontas jau pralaimėtas. Taip, jau daug pra
laimėta ir dar daugiau bus pralaimėta, bet ne vis
kas. Lietuviškas išeivijos branduolys, kuris iki šiol reiš

kėsi visose kartose, teikia pagrindą manyti, kad išliks 
lietuviškas ir toliau, atsilaikys ir vedybų fronte. O jame 
galime dar daug laimėti. Reikia, žinoma, sąmoningos 
organizuotos iniciatyvos. Šiuo atveju prisimintinas ka
daise Rusijos Petrapilyje studijavusių lietuvių medikų 
pavyzdys. Jie įsteigė slaptą korporaciją “Fraternitas 
Lithuanica” 1908 m. Vienas jos tikslų buvo kurti lietu
viškas šeimas. O kodėl šia mintimi negalėtų pasinaudoti 
išeivijos organizacijos — akademikai ateitininkai, skau
tai, jaunimo sąjungos nariai ir kiti? Net tų pačių organi
zacijų rėmuose galėtų susidaryti sambūriai, pasiryžę gel
bėti išeivijos lietuviškumą per lietuviškas vedybas. Jų 
dėka šis klausimas galėtų būti keliamas jaunimo organi
zacijų veikloje. Kiek matyti iš jaunimo organizacijų skel
biamų veiklos programų, lietuviškų vedybų klausimas 
visai nejudinamas, paliekamas grynai asmeniniam apsi
sprendimui. Gerai, jeigu tas apsisprendimas palinksta 
lietuviškon pusėn, jei ne — ateina pralaimėjimas. Tam 
apsisprendimui gali turėti daug įtakos lietuviškoji ap
linka, veikianti psichologine bei moraline įtaka, prime
nanti, kad vedybinis apsisprendimas yra viso gyvenimo 
žingsnis, svarbus ne tik asmeniui, bet ir tautai.

Pasaulio įvykiai
TRAGEDIJA BAIGĖSI IŠ ATĖNŲ Į KAIRĄ SKRIDUSIO EGIPTO 
keleivinio lėktuvo pagrobimas, kai jame buvo užregistruoti 86 
keleiviai, šeši įgulos nariai ir keturi ginkluoti palydovai. Penki 
pagrobėjai staiga išniro iš keleivių tarpo, išsitraukė paslėptus 
ginkus ir pradėjo krėsti skrendančiuosius. Pasipriešino tik 
vienas palydovas, nušovęs jį tikrinusį grobėją ir pats žuvęs su
sišaudyme su gaujos nariais. Kulkų pramušta kabina privertė 
lakūnus nusileisti žemiau, kad keleiviai turėtų pakankamai 
deguonies kvėpuoti. Nusileidimui buvo pasirinktas orauostis 
Maltoje. Keturi likusieji pagrobėjai neatskleidė savo planų. 
Jie betgi norėjo pasikalbėti su Libijos ambasadoriumi. Pas
tarasis atvyko orauostin, bet atsisakė įlipti į lėktuvą. Tada buvo

KANADOS ĮVYKIAI

Siūlo pertvarkyti paštą
Kanados pašto problemas at

skleidė A. Marchanto vadovau
jamos komisijos pranešimas, 
paskelbtas Kanados parlamen
te. Tą komisiją sudarė minis- 
terio pirm. B. Mulronio konser
vatorių vyriausybė, pasikvie
tusi neutralius žmones — ketu
ris verslininkus ir vieną dar
bo grupių atstovą. Kruopščiai 
paruoštame pranešime yra 43 
pasiūlymai. Pagrindą sudaro 
išvada, kad valdinės pašto 
bendrovės laukia kritimas, jei
gu iki 1990 m. nebus pašalin
tas deficitas ir paspartintos 
pašto paslaugos. Tokiu atveju 
paštą teks atiduoti privačiai 
bendrovei, o valdžios kontro
lėje palikti tik nedidelę jo 
dalį siuntų pristatymui nepel
ningose vietovėse. Komisijos 
pranešimas reikalauja, kad 
pašto siuntos toje pačioje vie
tovėje būtų pristatytos per 
vieną dieną, toje pačioje pro
vincijoje — per tris dienas, 

visoje Kanadoje — per ketu
rias. Streiko atveju rekomen
duojama į pirmos klasės laiš
kų pristatymą įjungti priva
čias bendroves. Kanados paš
tas dabar turi net aštuonias 
savo tarnautojų unijas. Jos vi
sos turi būti sujungtos į vie
ną, kuri siektų naujos darbo 
sutarties visiems tarnauto
jams. Deficitinėms išlaidoms 
panaikinti reikia gerokai su
stiprinti tarnautojų darbin
gumą, apie trečdalį jų pakeis
ti daliniais darbininkais, dir
bančiais nepilną savaitę.

Pranešimas taipgi konstatuo
ja, kad Kanados paštininkų at
lyginimai ir gaunami priedai 
yra gerokai aukštesni negu ki
tų valstybių pašto įstaigose 
ar panašios vertės darbą at
liekančiose privačiose įstai
gose. Pašto paslaugų pabrangi
nimas Kanadoje gerokai pra
šoka infliacijos nuošimtį. Ka- 
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Lankantis Paryžiuje Sovietų Sąjungos kompartijos sekretoriui M. GORBAČIOVUI 1985 m. spalio pradžioje, lietu
viai dalyvavo bendrose įvairių tautybių protesto demonstracijose. Joms pasibaigus, darbininkų unija “Force 
Ouvriere” surengė Vincennes miške mugę, kurioje buvo įrengtas ir lietuvių skyrius šalia garsiosios lenkų darbi
ninkų “Solidarumo” unijos skyriaus. Lietuvių skyriuje darbavosi JOLANTA VAIČAITYTĖ (sėdi prie stalo), 
Baltiečių namų vedėja, kuri teikė informaciją apie Lietuvą ir dalino atitinkamą literatūrą

RAŠO IŠ PARYŽIAUS

Buvo uždraustos demonstracijos
Kai Gorbačiovas lankėsi Paryžiuje, Prancūzijos vyriausybė uždraudė demonstracijas gatvėse, bet jos 
įvyko išvakarėse. Be to, pavergtųjų balsai pasigirdo spaudoje ir masiniame susirinkime bei kitais būdais

J. VAIČAITYTĖ

Lankydamasis Paryžiuje 
Sov. Sąjungos kompartijos 
sekretorius M. Gorbačiovas, 
turintis savo rankose krašto 
valdžią, kalbėjosi su Prancū
zijos prezidentu Mitterandu, 
bandydamas atjungti Prancū
ziją, valdomą socialistų, nuo 
bendrosios vakariečių lini
jos, o jo žmona Raisa lankė 
muziejus, madų ir meno paro
das. Sakoma, kad M. Gorbačio
vas reikalavęs atiduoti sovie- 
tų okupuotų Baltijos valšty- 
bitį auksą Maskvai"

Trocadero aikštėje
Paryžiaus prefektūra už

draudė visas demonstracijas 
ir sutelkė 4000 policininkų iš 
provincijos. Žmogaus teisių or
ganizacija SOS sugretino Gor
bačiovo pavardę su žodžiu “Gu
lag” ir porą dienų prieš jo at
vykimą išklijavo Paryžiaus gat
vėse šimtus tūkstančių plaka
tų. Ta pati organizacija pakvie
tė lietuvius, latvius, estus, len
kus. afganistaniečus, ukrainie
čius, vietnamiečius ir kitus su
sirinkti Trocadero aikštėje 
prie Eifelio bokšto Gorbačiovo 
atvykimo išvakarėse — rugsėjo 
30 d. Deja, policija neleido 
lauke rodyti skaidrių bei fil
mų apie komunizmo tikrovę, 
nors organizacija buvo išnuo
mojusi didelius ekranus ir vi
są reikalingą technišką me
džiagą.

Baltiečiai žygiavo drauge 
nuo Ienos aikštės iki Troca
dero su Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vėliavomis. Paryžiaus 
lietuvių bendruomenė pasista
tė stalą šalia lenkų organiza
cijos “Solidarnosc” skyriaus. 
Dalinom literatūrą apie mūsų 
šalis ir dabartinę jų būklę. 
Vėliau visi vėliavnešiai suli
po ant scenos, kur buvo ir me
ninė programa. Jolanta Vaičai
tytė pakalbėjo apie Lietuvą 

/ ir padainavo dvi lietuviškas 
dainas. Birutė Venskuvienė 
atvyko į demonstraciją su 
prancūzų grupe, o Rimas Bač- 
kis ilgai stovėjo ant scenos 
su Lietuvos vėliava.

Spaudos požiūris
Gaila, kad šis įdomus susi

rinkimas nuskambėjo prancū
zų spaudoje kaip radikalių 
dešiniųjų renginys. Mat “Front 
National" vadas Le Pen kėlė 
daugiausia triukšmo ir laimė
jo reporterių dėmesį. Prancū
zai dar nesupranta, kad jų po

litiniai ginčai nėra mūsų pro
blemos. Jie vis^ando mus su
tapatinti su kokia nors pran
cūzų grupe. Bet tai klaidingas 
požiūris, iškreipiantis tikro
vę. Mums teks dar daug aiškin
ti, kol prancūzai supras baltie- 
čių problemas.

Po antradienio visos de
monstracijos buvo uždraustos. 
Lietuvių, latvių ir estų bend
ruomenės nutarė nieko dau
giau nebedaryti. Net ir į pir
madienio susirinkimą Troca
dero aikštėje būtų susirinkę 
daug daugiau žmonių, jeigu ne
būtų buvę gandų, kad ir ta de
monstracija uždrausta. Desin- 
formation! Atrodo, kad M. Gor
bačiovas atvyko Paryžiun su 
savo šalies taisyklėmis, su ku
riomis mandagūs prancūzai tu
rėjo sutikti.

Milžiniškoje salėje
Tarptautinė rezistencijos 

grupė (“Resistance Internatio
nale”), įsteigta V. Bukovskio 
ir jo draugų Kuznecovo, Maksi- 
movo bei kitų, išsinuomojo 
4000 vietų salę Kongresų rū
muose netoli Sov. Sąjungos am
basados ir pakvietė įvairių 
politinių partijų bei organi
zacijų narius vakare dalyvauti 
susirinkime. Pagrindinė tema 
buvo ne grupių, bet paskirų 
asmenų problemos su Gorba
čiovo sistema.

Po kalbų ir diskusijų buvo 
rodomas filmas apie A. Sacha
rovą ir jo žmoną E. Bonner. 
Sacharovo dukra Tatjana pa
aiškino. kad jinai ir jos vyras 
E. Jankelevič buvo pagrindi
niai patarėjai šio filmo paruo
šime ir kad prancūzų televizi
ja yra vienintelė visoje V. Eu
ropoje, kuri to filmo dar ne
rodė.

“Titus Productions" filme A. 
Sacharovą vaidina Jason Ro
bards, o jo žmoną E. Bonner — 
Glenda Jackson. "Titus” firma 
yra paruošusi ir garsųjį filmą 
“Holocaust".

įdomios diskusijos
Prieš filmo rodymą ir po jo 

buvo diskusijos, kuriose daly
vavo žymūs žmonės. Rašytojas 
Marek Halter pareiškė, kad tą 
vakarą susirinko daug prana
šų. Ir iš tikrųjų visi kalbėto
jai atrodė kaip pranašai, ku
rių pareiga — perspėti ir pa
tarti karaliui. Pasak Halterio, 
kažkas yra netvarkoj, kai ka
ralius geriausius savo patarė
jus siunčia į Gulagą. Esą pra
našai gali išjudinti ir abejin

gus, vidutinius žmones bei pa
daryti juos sąmoningais žmo
gaus teisių gynėjais.

E. Kuznecovas pareiškė esą 
klaidinga matyti Gorbačiovo 
asmenyje džentelmeną refor
matorių. V. Bukovskis iškėlė 
Gorbačiovo nedėkingumą 
Prancūzijos valdžiai, kuri už
draudė Antigonei protestuo
ti prieš neteisingus totalisti- 
nės valstybės įstatymus, pri
minė Lietuvos kunigus, tų ne
teisingų įstatymų aukas. V. Bu
kovskis, kaip ir Kuznecovas, 
perspėjo nesusižavėti gražia 
Gorbačiovo šypsena, už kurios 
slypi geležiniai dantys ir ka
nibalo apetitas.

Po prancūzų politikų ir kitų 
pasisakymų, Leonidas Plioušč, 
ukrainiečių istorikas ir disi
dentas, ragino visus demons
truoti tą patį vakarą prieš Sov. 
Sąjungą prie jos ambasados, 
nepaisant draudimo demons
truoti Gorbačiovo lankymosi 
dienomis. Minėtasis Plioušč 
ir šimtas kitų demonstrantų 
buvo suimti prancūzų polici
jos, kuri laukė prie ambasa
dos su didelėmis statinėmis 
vandens.

“Resistance Internationa
le” organizacija minėtam su
sirinkimui paruošti pakvie
tė į talką šešis asmenis iš Bal- 
tiečių namų. Kitos lietuvių, 
latvių ir estų organizacijos 
(ir bendruomenės) nedalyva
vo.

Kiti renginiai
Trečiadienį “Laisvosios Ru

sijos" organizacija NTS nemo
kamai rodė du neseniai pa
ruoštus filmus — “Guolag" (Ro
ger Young) ir "Staline" (J. Au
reli. "Mutualite" salėje rin
kosi žydai ir jų draugai iš “Co- 
mite de Quinze” ir kitų organi
zacijų. kurios rūpinasi Sov. Są
jungos žydais bei jų problemo
mis.

Ketvirtadienį įvyko sėkmin
gas ukrainiečių susirinkimas 
prie Ševčenkos aikštės. Ne
įvyko planuota masinė maho
metonų demonstracija prieš 
sovietinį Afganistano užpuo
limą, nes labai daug mahome
tonų, gyvenančių Paryžiuje, 
bijojo pasirodyti. Mat jie ne
turi legalių dokumentų ir bi
jo suėmimo.

Komunistų demonstracija
Penktadienį prie Lenino 

muziejaus, Marie-Rose gatvė
je, įvyko komunistų demons-
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pareikalauta kuro lėktuvo 
skrydžiui iš Maltos, pagrasinta 
keleivių šaudymu, jeigu tas 
reikalavimas nebus patenkin
tas. Iš lėktuvo buvo išleista 11 
egiptiečių ir filipiniečių mo
terų. Pagrobėjai įkaitais pasi
rinko izraelitus ir amerikie
čius. Keli buvo nušauti ir iš
mesti iš lėktuvo. Vėliau pa
aiškėjo, kad žuvo tik du, o kiti 
buvo lengvai sužeisti dėl į gal
vą šaudžiusio asmens neįtikė
tinai blogo taiklumo. Kelei
viams gelbėti iš Egipto buvo at
siųsta specialiai paruošta 25 
karių grupė. Nakties metu ji 
įsiveržė lėktuvan, susprogdi
nusi užpakalines bagažinės du
ris. Prasidėjo kryžminė ugnis 
tarp gelbėtojų ir pagrobėjų, 
kurie lėktuvo užpakalin nume
tė dvi padegamąsias granatas. 
Blogai suorganizuotas išlaisvi
nimas baigėsi 57 gyvybės auko
mis. Per visą laiką lėktuve žu
vo 59 asmenys. Atlikti skrodi
mai liudija, kad 8 žuvo nuo 
sprogimo, 44 — nuo ugnies žaiz
dų ir dūmų. Septyni, įskaitant 
tris pagrobėjus, buvo nušauti. 
Vieną pagrobėją lėktuvo kapi
tonas H. Galalis užmušė kovai 
su gaisru skirtu kirviu.

Pavėluotas ginčas
Sudegė daugiausia lėktuvo 

galan suvaryti keleiviai ir vai
kai, jų tarpe ir kanadietė June 
Leonard su keturiolikos mėne
sių sūneliu. Dabar vyksta gin
čas dėl juos nusiaubusio gais
ro. Gelbėtojai kaltina pagro
bėjų numestas granatas, o kiti 
kaltais laiko gelbėtojus, pa
naudojusius per stiprų užtai
są užpakalinėms lėktuvo du
rims susprogdinti. Aukų skai
čiumi pagrobtų lėktuvų istori
joje šiai nelaimei su 59 žuvu
siais tenka antroji vieta. Pir
moji priklauso 1974 m. pagrob
tam P. Vietnamo keleiviniam 
lėktuvui, kurio pagrobėjai no
rėjo skristi Hanojun. Tada žu
vo visi (70 asmenų) su nukritu
siu lėktuvu, kai grobėjai su
sprogdino dvi granatas skren
dančiame lėktuve. Izraelio ka
riai 1976 m. iš pagrobto lėktu
vo Ugandoje išgelbėjo įkaitais 
laikomus 103 keleivius, netek
dami tik 28. Dar sėkmingesnė 
buvo V. Vokietijos suorganizuo
ta gelbėjimo operacija 1977 m. 
iš pagrobto ir Somalijoje nusi- 
leidusio “Lufthansos” lėktuvo. 
Specialus vokiečių dalinys iš
gelbėjo visus 86 keleivius.
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Kiek lietuvių Ontario provincijoje?

Kanados gyventojų surašymo duomenys ir jų analizė
Okupuoti menininkai ir laisva išeivija

Partizaniniai iškvietimai ir nevienoda išeivijos reakcija
Praneša “Kronika" iš okupuotos Lietuvos

Ištraukos iš pogrindžio spaudos apie dabarties įvykius
“Sidabrinė diena” Toronte

Anatolijaus Kairio drama, suvaidinta “Aitvaro" aktorių
Amžiaus ir kūrybos šventė

Dailininko Dagio 80 metų sukaktis ir kūrybiniai jo darbai
“Antras kaimas” Bostone

Humoristinis teatras, kurį mėgsta nuobodžiaujantys žiūrovai
Mažai žinoma aušrininke

Tęsinys straipsnio apie rašytoją Malinauskaitę-Šliūpienę
Paklydau gintaro rūmuose

Naujoji A. Landsbergio drama "Vaikai gintaro rūmuose”

Neaiškus tikslas
Lėktuvo pagrobimo organi

zatoriai tebėra nenustatyti. 
Kaltę prisiėmė Egipto revo
liucijos grupė, keršydama už 
taikos sutartį su Izraeliu ir 
siekdama prez. H. Mubarako 
pašalinimo. Pastarasis teigia, 
kad iš tikrųjų tokios grupės 
nebėra. Ja tik prisidengia Egip
tui nedraugiška valstybė. Vė
liau buvo padaryta išvada, kad 
lėktuvo pagrobimą suorganiza
vo nuo J. Arafato atsiskyrusi 
palestiniečių PLO grupė, tu
rinti ryšius su Libija. Neaišku
mus turėtų atskleisti Tunizi- 
jos pasu apsirūpinęs grobėjas 
A. O. Marzoukis, sužeistas, bet 
išlikęs gyvas. Keleiviai teigia, 
kad jis vadovavo grobėjų grupei.

Suėmė šnipą
FBI agentai prie Izraelio 

ambasados Vašingtone suėmė 
žvalgybos analistu JAV karo 
laivyne dirbusį civilį ameri
kietį J. Pollardą, kuris yra žy
dų kilmės. Suimtasis ir jo žmo
na kaltinami slaptų laivyno do
kumentų parūpinimu Izraeliui 
už $50.000. Kaltinimas yra ne
tikėtas, nes JAV ir Izraelis 
oficialiai keičiasi surinktais 
žvalgybos duomenimis. Nie
kam ir į galvą neatėjo mintis, 
kad Izraelis vykdytų špionažo 
veiksmus, nukreiptus prieš 
Ameriką, kai pats laikosi tik 
jos dolerių ir ginklų dėka. Rei
kalaujama, kad būtų grąžinti 
visi iš J. Pollardo įsigyti lai
vyno dokumentai ir leista ap
klausinėti iš ambasados Va
šingtone atšauktus du Izraelio 
diplomatus.

Varžtai Lenkijoje
Kompartija įveda didesnę 

kontrolę Lenkijos universite
tams, 1980-81 m. Išsikovoju
siems akademinę laisvę. Turė
tus vadovaujančius darbus pra
rado apie 40 universitetų rek
torių, fakultetų vadovų ir deka
nų. Jie paliekami tuose pačiuo
se universitetuose menkesnėms 
pareigoms. Aukštesniojo švie
timo ministeris B. Mickievi- 
čius teisinasi, kad pareigūnų 
pakeitimais norima sustiprinti 
mokslo lygį. Iš tikrųjų sustipri
nama politinė universitetų 
kontrolė kompartijai ištikimais 
žmonėmis. Profesoriai dabar 
turi duoti ištikimybės priesai
ką, priimti valdžios paruoštas 
mokslo programas.
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Aukos lituanistikos katedrai

JAV prezidentūroje — Baltuo
siuose rūmuose lapkričio 8 d. 
buvo surengtas priėmimas įvai
rių tikybų hierarchams, kurių 
buvo 20. Jų tarpe buvo vysk. P. 
Baltakis ir kun. K. Pugevičius. 
Pokalbio metu su prez. R. Rea- 
ganu buvo keliami įvairūs klau
simai. liečiantys žmogaus tei
sių pažeidimus Sov. Sąjungoje 
ir tikinčiųjų persekiojimą. Ta 
proga buvo įteiktas vysk. P. Bal
takio vardu laiškas preziden
tui. Jame buvo išreikšti lietu
vių pageidavimai, liečiantys 
pavergtą Lietuvą ir sąžinės ka
linius. Prezidentui taipgi bu
vo įteiktas raštas, prašantis pa
veikti Sov. Sąjungą, kad išleistų 
iš lagerio Balį Gajauską. Raštas 
buvo pasirašytas net kelių ame
rikiečių organizacijų. Vysk. P. 
Baltakio pasiūlymu preziden
tas sutiko perduoti savo linkė
jimus lietuvių tautai per “Ame
rikos balso” radiją. Preziden
tas džiaugėsi sužinojęs, kad ne 
kartą Lietuvos pogrindžio spau
da jį su dėkingumu minėjo už jo 
moralinę paramą pavergtom 
tautom.

Anglikonų kunigas Michael 
Bourdeaux, Kestono kolegijos 
direktorius, plačiai skleidžian
tis informacijas apie religijos 
persekiojimą sovietiniuose kraš
tuose, buvo vienas iš teisėjų 
Baltijos tribunole Kopenhago
je 1985 m. liepos 25-26 d.d. Lei
dinyje “The Right to beleive” 
1985 m. 3 nr. rašo savo įspūdžius: 
“Liudininkų kokybė buvo aukš
ta. Jie pateikė savo pareiški
mus ramiai, objektyviai ir labai 
detaliai. Aš ten sužinojau gana 
daug naujos informacijos apie 
įvairius gyvenimo aspektus Bal
tijos valstybėse, ypač apie jų 
dabartį. Daugelis ten kalbėju
sių buvo palikę savo tėvynes vi
sai neseniai. Jų pareiškimų su
darytas įspūdis buvo jaudinan
tis. Nė vienas, juos girdėjęs, ne
galėjo likti nesujaudintas tų 
kraštų žmonių gerumo ir nepasi
piktinęs jiems ir jų tėvynėse da
romomis skriaudomis. Daugelis 
jų buvo krikščionys, vienas ar 
du — žydai. Aš susidariau stip
rų įspūdį, kad tikėjimas tose 
šalyse teikia žmonėms viltį ten, 
kur politinė sistema jos neduo
da. Aš, kaip teisėjas, jaučiau 
ypatingą pareigą dar labiau iš
kelti religinius klausimus vie
šumon. Man tik buvo gaila, kad 
ten tarp liudininkų nebuvo nė 
vieno katalikų kunigo iš Lietu
vos — nė vienas negalėjo emig
ruoti pastaraisiais metais.

Žurnalas “National Geographic” 
1985 m. gruodžio mėnesio nume
ryje išspausdino ilgą reportažą 
apie Vatikaną, jo praeitį, dabar
tį ir ekonomines problemas. Re
portaže paminėtas ir arkivysku
pas Paulius Marcinkus, vadovau
jantis Vatikano religinių darbų 
institutui — bankui ir kartu esąs 
Vatikano miesto “burmistras”. 
Gimęs Čikagoje, 63 m. amžiaus. 
30 metų dirbąs Vatikano tarny
boje. "Turime čia muziejus, so
dus ir pastatus. Žmonės mano, 
kad visa tai išsilaiko savaime. 
Bet mes esame valstybė, kaip ir 
visos kitos. Jei norime elektros, 
turime ją pasigaminti arba pirk
ti". Reporteris nuo savęs pridu
ria: "Per ištisus šimtmečius Ka
talikų Bendrija turėjo turtų 
ir kartu rodėsi beturtė. Bend
rija yra savininkė nesuskaito
mų turtų, bet jos vyskupijos vi
suomet gramdo lėšas naujom 
mokyklom arba elektros sąskai
tom apmokėti”. Jis betgi nepažy
mi, kad Vatikano turtus sudaro 
daugiausia meno vertybės, šven
tovės, paminklai, kurie pelno 
neduoda, be to, reikalingi ne
mažų išlaidų išlaikymui. Prie 
Vatikano pajamų prisideda in
vestavimai ir aukos. Pastarai
siais metais jo biudžetas vis bū
na deficitinis.

Brazilijos vyskupai, paprašyti 
Brazilijos lietuvių kunigų vie
nybės, paskelbė visame krašte 
maldos dieną už Lietuvą. Apie 

tai buvo informuotas ne tik Va
tikano valstybės sekretorius 
kard. A. Casaroli, bet ir pats Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II. Brazili
jos vyskupų konferencija per 
Vatikano nuncijų arkiv. Carlo 
Furno gavo pranešimą, kad Šv. 
Tėvas tą vyskupų užmojį labai 
vertina ir išreiškia savo prita
rimą. Brazilijoje yra 219vyskupi- 
jų ir 369 vyskupai. Vyskupų kon
ferencijai pirmininkauja kard. 
Ivo Lorscheider. Lietuvių kuni
gų vienybės pirmininku yra kun. 
Pr. Gavėnas.

Burundi valstybė išvarė iš sa
vo krašto per 200 katalikų misi- 
jonierių. Jau nuo 1972 m. ši Ry
tų Afrikos valstybė varžė kata
likiškąją veiklą. Dabar Burundi 
valstybės prezidentas Jean Bap
tiste Bagaza apkaltino katalikus 
savosios valstybės kūrimu Bu
rundi valstybėje, o užsieniečius 
misijonierius — Burundi valsty
bės ardytojais, prisidengusiais 
Dievo pasiuntinių vardu.

Šv. Pijaus X draugija, kuriai 
anksčiau vadovavo arkiv. Marcei 
Lefebvre ir kuri nepripažįsta 
eilės II Vatikano santarybos pa
darytų pakeitimų, pasiuntė po
piežiui Jonui-Pauliui II prašy
mą nuimti įvairius suvaržymus 
nuo leidimo laikyti Mišias pa
gal senąsias apeigas. Draugija 
prašo, kad būtų oficialiai leis
ta kiekvienam kunigui (tad ir jų 
kunigams) tomis apeigomis Mi
šias atnašauti: Šiuo metu tokių 
Mišių leistinumą saisto dvi są
lygos: kad žmonėms prašant bū
tų duotas vietos vyskupo leidi
mas tam tikroje vietoje tokias 
Mišias atnašauti ir kad Mišias 
laikytų kunigai, kurie priima 
visus ligšiolinius liturginius 
pakeitimus. Aišku, tokios sąly
gos neteikia kol kas galimybės 
leistinai senomis apeigomis Mi
šias laikyti arkiv. Lefebvre pa
sekėjams. Prašyme draugija 
taipgi reikalauja, kad būtų at
šauktas arkiv. Lefebvre suspen
davimas nuo kunigiškų pareigų. 
Prašymą yra pasirašęs dabarti
nis šv. Pijaus X draugijos va
dovas kun. Franz Schmidberger.

Prancūzijoje yra leidžiamas mė
nesinis laikraštis “Catacombes”, 
kurį redaguoja rumunų kilmės 
Sergiu Grossu. Laikraštis yra 
antkonfesinis, kelia viešumon 
persekiojamų tikinčiųjų kovas 
bei kančias sovietų persekioja
muose kraštuose. Pvz. 1985 m. 
spalio mėnesio laidoje redak
torius, apžvelgdamas spalio mė
nesio įvykius įvairiais metais, 
rašo apie Mielagėnų parapiją, 
1973 m. spalio mėnesį, pasiun
tusią prašymą sovietinei val
džiai, kad nekliudytų kunigams 
aptarnauti jų ir kitas parapijas. 
Skyriuje “Gyvenimas katakom
bose” laikraštis pateikia sovie
tinio persekiojimo faktus. Rem
damasis “LKB kronikos” žinio
mis, jis pateikia nukankintų Pa- 
venėžio vyskupijos kunigų kalė
jimuose bei lageriuose sąrašą 
su atitinkama metrika. Štai tas 
sąrašas: Juozapas Bardišaus- 
kas, Boleslovas Beinoravičius, 
Stanislovas Baltrimas, Vladas 
Didžiokas, Petras Liepa, kitas 
Petras Liepa, Petras Margevi- 
čius. Fabijonas Kemėšis, Anta
nas Riauba, Vytautas Samsonas, 
Benediktas Šveikauskas, Leonas 
Mažeika, Rapolas Kvedaraus- 
kas, Antanas Žakevičius. Mėn
raščio adresas: “Catacombes”, 
B. P . 98—F—92405 Courbevoie 
Cedex, Paris, France. Metinė 
prenumerata — 90 frankų.

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).

Toronto jauniai atžalyniečiai bando savo jėgas metiniame koncerte Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Kiek lietuvių Ontario provincijoje?
L. BALSYS

Iš Ontario provincijos 
8,534,265 gyventojų 1981 m. su
rašyme rasta 12,065 lietuviai: 
6,105 vyrai ir 5,960 moterys. 
Pastarieji skaičiai apima as
menis, kurie yra patys arba jų 
protėviai lietuvių kilmės atvy
kimo dieną į Š. Ameriką. Estų 
1981 m. surašyta 11,800, o lat
vių—11,375.

Šalia aiškios vienos tauty
bės asmenų, statistikoje šešio
mis etninių grupių mišrumo 
kategorijomis yra pažymėti 
skaičiai mišrios tautybės as
menų. Prileidžiant, kad lietu
viai kūrė arba kuria mišrias 
šeimas tuo pačiu proporcingu
mu, kaip ir kitos tautybės, ga
lima manyti, kad yra 900-1,000 
asmenų tarp tų mišriųjų, ku
rių bent vienas jų protėvių 
buvo lietuvių kilmės į šį kon
tinentą atvykimo dieną.

Pagal lietuvių 1967 m. pa
ruoštą “Lithuanians in Cana
da”, Kanados 1961 m. gyvento
jų surašymas Ontario provinci
joje rado 13,469 lietuvius — 
7,128 vyrus ir 6,341 moteris. 
Tai reiškia, kad dvidešimties 
metų laikotarpyje lietuvių 
skaičius sumažėjo 1,021 vyrais 
ir 381 moterimi. Anksčiau mi
nėtus 12,065 lietuvius, remian
tis įvairiomis kitokiomis sta
tistikomis, būtų galima su
skirstyti maždaug taip: 2,000 
prieškarinės (prieš II pasau
linį karą) ir 10,000 pokarinės 
imigracijos.

Gimtąja lietuvių kalba kal
bėjo 1971 m. 10,263 asmenys, o 
1981 m. — jau tik 9,295 surašy
tų asmenų (4,755 vyrai ir 4,540 
moterų). Atitinkamai pagal 
gimtąją kalbą 1971 m. Ontario 
provincijoje buvo 11,280 estų, 
10,725 latvių, o 1981 m. — 10,265 
estų, 9,720 latvių.

Surašymo duomenų surinkta 
apie maždaug 100 tautybių 
(įskaitant nežymią kanadišką 
tautybę) iš 90 apygardų, iš ku
rių 10 yra metropoliniai rajo
nai, 27 junginiai ir 53 kitokie 
padaliniai. Norint surasti skai
čių lietuvių, gyvenančių kurio
je nors LB apylinkėje, reikėtų 
žinoti atitinkamos apylinkės 
ribas ir po to daryti atitinka
mas atrankas iš tų savitu būdu 
suskirstytų surašymo rajonų. 
To neturint, tenka sužymėti 
lietuvių pasiskirstymą Onta
rio provincijoje pagal kilmę 
ir gimtąją kalbą surašymo ra
jonuose, kuriuose gyvena ne
mažiau kaip 100 lietuvių.

Iš viso................. 12,065 9,295

RAJONAS KILMĖ GIMTOJI 
KALBA

Toronto .............. .. 6,335 4,920
Hamilton ........... .. 1,790 1.410
Kitchener ......... ..... 150 140
London .................... 425 275
Oshawa ................... 110 80
St. Catharines/
Niagara ................... 415 335
Windsor .............. .... 195 185
Ottawa ................. .... 290 205
Simcoe ................ .... 325 230
Sudbury .............. .... 275 180
Thunder Bay ..... .... 130 80
Sault St. Marie .. .... 105 100
Kitur ................... . 1,520 1,155

Žemiau pateikiami skaičiai 
liečia geografiškai aiškiai api
brėžtą Toronto metropolinį ra
joną (2,975,445 gyv.), kuris api
ma metropolinį Torontą 
(2,120,230 gyv.) ir Peel bei York 
rajonines savivaldybes, kurios 
sutampa maždaug su Toronto 
LB apylinkės ribomis. Jame 
surašyta 52.5% Ontario provin
cijoje aptiktų lietuvių kilmės 
asmenų.

RAJONAS K ilme G. KALBA

Toronto 
(centras)............... 2,690

.. 405
2,135

440York .......................
East York.............. .... 95 45
Etobicoke ............ 1,255 975
North York .......... .. 590 405
Scarborough ....... .. 250 160
Mississauga ........ ... 490 395
Brampton ............. ..... 85 85
Markham ................... 60 30
Richmond Hill.... .... 65 20
Caledon, Vaugham, 
Stouffville, Aurora, 
Newmarket, King City
ir kitose vietovėse 
gyvena po mažiau 
negu 50 lietuvių, 
sudarydami .......... .. 350 230

Iš viso .................... 6,335 4,920

Šalia pastarųjų gal bus apie 
450-500 asmenų, kilusių iš miš
rių šeimų, kurių bent vienas 
iš protėvių buvo lietuvių kil
mės atvykimo dieną.

Už Toronto metropolinio 
rajono, t. y. likusioje Ontario 
dalyje gyvena 5,730 lietuvių 
kilmės asmenų. Iš jų 4,380 gim
toji kalba buvusi lietuvių. Be 
jų yra galbūt apie 500-550 as
menų, kilusių iš mišrių šeimų, 
kurių bent vienas iš protėvių 
buvo lietuvių karinės į šį kon
tinentą atvykimo dieną.

Šia proga verta pažvelgti, 
kiek iš Ontario provincijoje 
gyvenančių kurios nors tauty
bės asmenų apsigyveno metro
poliniame Toronto rajone. Iš 
to būtų galima spręsti apie 
lietuvių susibūrimo laipsnį.

Iš visų provincijos gyven
tojų 34.9% susispietę metror 
poliniame Toronto rajone. 
Paskiros tautybės, nemažes
nės už baltiečių grupę pro
vincijoje, susibūrusios jame 
tokia proporcija: žydų 83.2%, 
filipiniečių 82.0%, juodžių 
81.8%, japonų-korėjiečių 
77.8%, graikų 77.5%, kiniečių 
75.5%, indo-pakistaniečių 
74.1%, estų 69.4%, portugalų 
68.9%, italų 61.0%, latvių 57.3%, 
lietuvių 52.5%, jugoslavų 
48.6%, lenkų 38.8%, ukrainie
čių 38.6%', vengrų 38.4%, britų 
(anglų škotų, valų ir pan.) 
31.1%, skandinavų 30.4%, ai
rių 29.7%, vokiečių 22.2%, in
dėnų 13.6%, prancūzų 11.5%.

Geografinis išsidėstymas kai 
kurių tautybių metropolinia
me Toronto rajone iš vakarų 
į rytus, išreiškiant atitinka
mos tautybės telkinį nuošim
čiais atitinkamoje savivaldy
bėje gyvenančių asmenų at
žvilgiu, atrodo taip (žymimos 
savivaldybės, kuriose gyvena 
nemažiau kaip 100 lietuvių):
TAUTYBĖ MISSIS

SAUGA
ETOBI
COKE

Estų ... ... 0.10% 0.20%
Latvių ... 0.14 0.20
Lietuvių ............. ... 0.16 0.42
Ukrainiečių ..... ... 1.85 3.7
Lenkų .................. ... 1.90 3.5
Žydų .. .................. ... 0.35 0.30
Italų .. .................. ... 9.1 11.2
Britų .. .................. ... 44.1 42.2
Airių . .................. ... 5.6 6.0
Kiniečių ............ ... 1.70 1.37
Prancūzų ........... ... 3.0 2.50
Indo-
pakistaniečių ....... 3.0 2.53
Mišrių ................. ... 8.4 6.9

YORK TORONTO NORTH SCARBO-
YORK ROUGH

0.26% 0.37% 0.35% 0.31%
0.27 0.36 0.19 0.22
0.30 0.45 0.11 0.06
2.50 2.43 0.88 0.92
2.10 2.64 0.89 0.62
3.7 3.7 12.3 0.28

23.3 8.1 16.7 5.4
30.3 34.3 32.0 48.3

4.0 5.1 3.9 5.9
1.15 5.5 3.2 4.1
1.92 2.7 1.97 2.63
1.70 1.46 3.0 3.3
5.1 6.9 5.9 6.9

Estai susitelkę daugiau ry
tuose, latviai išsisklaidę po 
visą metropolinį Torontą, o 
lietuviai — Toronto vakaruose. 
Didžiausias baltiečių telki
nys yra Toronto miesto savi
valdybės rajone, kur jie suda
ro 1.2% tos savivaldybės ribose 
gyvenančių.

Gana panašiai kaip lietuviai 
yra susispietę ukrainiečiai ir 
lenkai — nuo Toronto miesto 
centro į vakarus. Žydai išsi
dėstę nuo Toronto centro į 
šiaurę — į North York, kur jų ir 
italų yra didžiausias telkinys. 
Mažiausiai mišrių šeimų York 
ir North York savivaldybių ra
jonuose, kur yra žymūs bent ke
lių tautybių stambūs telkiniai, 
pvz. Yorke — britų ir italų, o 
North Yorke — britų, italų ir 
žydų.

Pažvelkime dabar kokį nuo
šimtį sudaro kai kurios tau
tybės visų savo provincijoje 
gyvenančių tautiečių atžvil
giu tose Toronto metropolinio 
rajono savivaldybėse, kuriose 
jos tirščiausiai susitelkusios.

Estai 18.7% (Toronto), latviai 
18.1% (Toronto), lietuviai 22.3% 
(Toronto) ukrainiečiai 10.7% 
(Toronto), lenkai 12.7% (To
ronto), žydai 52.1% (North 
York), italai 19.0% (North 
York), portugalai 41.5% (Toron
to), kiniečiai 27.3% (Toronto), 
indo-pakistaniečiai 17.6% 
(North York), britai 5.3% (Scar
borough), airiai 5.7% (Toron
to), prancūzai 2.4% (Toronto), 
mišrieji 5.3% (Toronto). Pir
mauja žydai, portugalai, kinie
čiai ir kiti.

Galop žvilgterėkime į kai ku
rių tautybių, nemažesnių kaip 
jungtinė baltiečių grupė, nuo- 
šimtinį pasiskirstymą Hamil
tone, antrame lietuvių centre 
Ontario provincijoje.

Estų 0.10%, latvių 0.22%, lie
tuvių 0.33%, žydų 0.68%, ukrai
niečių 2.16%, lenkų 2.27%, ita
lų 7.7%, portugalų 1.21%, indo- 
pakistaniečių 0.84%, airių 
5.1%, prancūzų 3.4%, vokiečių 
3.6%, olandų 3.2%, jugoslavų 
2.35%, vengrų 1.20%, britų 
50.4%, mišrių 9.2%. Bendras 
baltiečių nuošimtis 0.65.

Hamiltone visos tautybės, 
palyginus su britų, sudaro ga
na mažus telkinius, didesnius 
— mišrių tautybių.

Per gyventojų surašymą kas 
400-tasis provincijoje pasisa
kė esąs kanadiškos tautybės. 
Į pastarąją kategoriją gal įei
na nemažas skaičius gerokai 
ankstyvųjų imigrantų palikuo
nių, kilusių iš kartos į kartą 
mišrių šeimų.

Pastabos
Norint pateiktus duomenis 

palyginti ir tiksliau įvertinti, 
reikia atsižvelgti į šiuos pa
aiškinimus.

1. Gyventojų skaičius: 1981 m. 
gyventojų surašymas neįtrau
kė į tautinių grupių skaičių 
asmenų, patekusių į įvairias 
institucijas. O tokių asmenų 
provincijoje 1981 m. buvo 
1.05%. 1971 m. ir ankstyvesnių 
metų surašymai tokius iškaity
davo. Iškaičius juos į 1981 m. 
surašymą, provincijoje iš tikro 
buvo 8,625,105 gyventojų. Ati
tinkamos pataisos būtų reika
lingos ir kitiems kilmės pagrin
du suvestiems skaičiams.

2. Tautybė, etninė kilmė. Dėl 
priklausomumo kuriai nors 
tautybei 1981 m. anketa klau
sė: “Kokiai etninei ar kultūri
nei grupei priklausei, kai pats 
arba tavo protėviai atsikėlė į 
šį kontinentą pirmą kartą?” 
Ankstyvesnieji surašymai iki 
1971 m. nustatydavo asmens

(Nukelta į 3-čią psl.)

$3000: Kanados lietuvių fondas (papildė iki $8000), J. Vitkūnas; 
$1000: dr. J. Sungaila. dr. J. Sakalauskas; $250: dr. J. Mališka, G. M. Šernas (papildė iki $500), L. Balsys; $200: P. Basys, P. Gulbins- kas; $150: S. V. Liuima; $100: J. Vaičeliūnas (papildė iki $160), dr. J. Yčas, P. Ščepavičius, S. Fredas, V. Miceika, O. ir D. Šiurna, P. ir Z. Augaitis, M. Povilaitienė, A. Klemkienė, dr. G. Skrinskas, Lietuvos kankinių parapija; $75: A. Šukys; $60: A. Aleliūnienė; $50: J. Palys, K. Mileris, J. ir M. Rimkus, B. Lukošienė, G. A. Sakus, Dresher Insurance Brokers Ltd.; $40: P. Stauskas; $25: P. Skablaus- kas, B. ir A. Stonkus, J. Staškevičius, O. Kuschnerait, AAVO Inv.
Kanados lietuvių fondas

NAUJI NARIAI IR {NAŠAI:
1188. Mickienė, Julija .............. $200
1189. Butienės, Konstancijos

atm........................................... 290
1190. Banelienė, Nijolė .............. 100
1191. Vaškevičiaus, Juozo

atm........ ..................................  255
1192. Paplausko, Juozo atm........ 100
1193. Makauskienės, Kotrynos

atm........................................... 100
1194. Luomono, Broniaus

atm...........................................  385
1195. Bražiūnas, Petras.............. 250
1196. Lukošiaus, Karolio atm. .. 325
1197. Baranauskienės, Sofijos

atm........................................... 266
1198. Valiuko, Leono atm............ 260
1199. Radzevičienės, Onos

atm........................................... 170
1200. Morkūno, Stasio atm.......... 580
1201. Janulionio, Kazimiero

atm........................................... 100
1202. Kerberio, Prano atm.......... 100
1203. Balsio, Vlado atm................ 275
1204. Kėkštas, Stasys ..................  100
1205. Bakienės, Ilonos atm......... 300
1206. Pašukonio, Jono atm......... 300
1207. Liet, katalikų mokslo

akademija............................. 100
1208. Vasiliausko, Mečislovo

atm...........................................  100
1209. Vasiliauskienė,

Stanislava............................. 100
1210. Barysienės, Eugenijos

atm...........................   300
1211. Draudvilos, Romo atm...... 180
1212. Mažeikaitė, Rasa................ 100
1213. Augaičiai, Vidas ir Rūta . 200
1214. Stanevičius, Vaclovas...... 100
1215. Jonelis, Pranas..................  100
1216. Heikys, Edvinas ................ 100
1217. Dūda, Romas ir Joana ..... 100
1218. Geras, Vladas...................... 100
1219. Jankūnienė, A.....................  300
PRADINIAI (NAŠAI:
Renkio, Augustino atm.............  $ 10
Olekienės, Onutės atm ................. 10
Mainelio, Juozo atm........................  50
Galeckienės, Elenos atm............... 40
Stalauskienės, Sofijos atm............ 40
Pakalka, Petras................................ 50
Matulevičienė, Stasė ..................... 50
Jagučanskis, Vytautas .................  20
Gataveckas, Izidorius.................... 20
Rakauskas, Bronius....................... 20

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
23. KLB Otavos apylinkė

....................................... iki $8100
24. KLB Delhi apylinkė........ 820
48. "Parama”, liet. kred.

kooperatyvas..................... 4050
49. Gulbinskas, Petras ..........  500
53. Tadarauskas, J., prel......... 400

127. Januška, Mykolas......... 1010

Canadian 3rt jftlemorialsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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 visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

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

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

<3turntture£f&

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
jvairūs kilimai

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

d
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Ltd.; $20: A. V. Ciuprinskas, E. Vindašienė, A. Kairys, P. Lapie- nis, J. Vitas, J. Jauneika, B. O. Čei- ka, V. Garnelienė, M. ir J. Stankaitis, J. Lukšys; $15: B. Augaitie- nė-Molloy.Iš viso 1985 m. rudenį suaukota 
$18,475. Komitetas nuoširdžiai dėkoja už aukas ir maloniai prašo daugiau atsiliepimų. Anksčiau aukojusiems išsiuntinėjami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių; visiems kitiems jie bus išsiųsti iki Kalėdų.Čekius rašyti: Lituanistikos katedra ir siųsti Lituanistikos katedros lėšom telkti komitetui, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.
128. Januška, Vincas ............ 1010
179. Pacevičius, Balys, kun. ... 300
326. Stankai, Kazys ir Vanda .. 950
358. Kerulio, Vaclovo atm...... 1300
577. Šlekiai, Eliziejus ir

Ksavera................................  200
579. Daniliūnas, Edvardas...... 300
673. Kaziūnas, A......................... 1000
712. Jocas, Juozas....................... 700
718. Agurkiai, W. &G..............  1100
731. Strazdienės, Birutės

atm...........................................  480
742. Ruzgas, Albinas.................  300
765. Britų Kolumbijos liet. medž.

ir žūki. kl. “Bebras............ 400
767. Baltuoniai, P. & J................ 150
894. Aleliūno, Juozo atm........  1100

1020. Montrealio merg. choras
"Pavasaris” .........................  125

1040. Domeika, Juozas ir
Stefanija............................... 200

1083. Girnius, Povilas ................  200
1114. Motiejūnas, Vladas ........... 300
1120. Petrauskienės, Stasės

atm........................................... 150
1121. Gruzinsko, Antano test.

palikimas .......................... 1371
1138. Noreikos, Felikso

atm...........................................  200

Sveikiname naujus ir įnašus pa
pildžiusius narius. Praėjusi vasa
ra buvo labai skaudi mūsų visoms 
apylinkėms, netekusioms daug mie
lų tautiečių. Nors jie tėvynės Lie
tuvos nebepamatys, tačiau jų įnašai 
bei aukos eis į ją. Tai mūsų Fondo 
tikslas — sutelkti kapitalų Lietu
vai atstatyti, o išeivijoje išlaiky
ti lietuvybę visiems laikams.

Mieli nariai, būkite malonūs pra
nešti pakeistus savo adresus. Prie
šingu atveju laiškai nebebus siun
čiami, ojų daug grįžta. įnašus siųs
ti: Kanados lietuvių fondas, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

KL fondas kviečia visus lietu
vius įsijungti su savo įnašu, — 
skirtu Tėvynės labui! KLF

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

b



Okupuotoje Lietuvoje, Giedraičiuose, palaimintojo MYKOLO GIEDRAIČIO tėviškėje, buvo pastatytas kuklus 
paminklas jo garbei ryšium su jo mirties 500 metų sukaktimi. Nuotraukoje — paminklo-statulos šventinimo iš
kilmė 1985 m. rugpjūčio 15 <1. Apeigas atliko Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevčius

PASTABOS IR NUOMONES

Okupuoti menininkai ir laisva išeivija

Praneša “Kronika” iš okupuotos Lietuvos
Jaunimo pamaldos Giedraičiu šventovėje. Suimti spaustuvininkai. Mokslo ir kovos vyrai —

Giedraičiai (Molėtų raj.). 
1985 m. gegužes 2 d. buvo šalta 
ir lietinga. Tačiau nežiūrint 
nepalankaus oro, į Giedraičių 
bažnyčių, kurioje yra palai
mintojo' Mykolo GIEDRAIČIO 
altorius, rinkosi žmonės.

Prieš pamaldas j vainikais 
ir gėlėmis išpuoštų bažnyčių 
atėjo didelis būrys tautiniais 
rūbais pasipuošusio jaunimo 
ir baltomis suknelėmis apsi
rengusių mergaičių. Jie visi 
nešėsi gėles. Jaunimas suklau
pė prie bažnyčios durų ir mels
damiesi keliais ėjo iki palai
mintojo Mykolo GIEDRAIČIO 
altoriaus. Jaunoji Lietuvos 
karta, suvažiavusi iš įvairių 
miestų ir miestelių, kaip mei
lės ir pagarbos dovanas ant 
palaimintojo Mykolo GIED
RAIČIO altoriaus sudėjo gė
les.

Taip tikintieji pradėjo švęsti 
palaimintojo Mykolo GIED
RAIČIO 500 metų mirties jubi
liejų. Oficialiai švęsti jubi
liejų buvo nepageidaujama.

Uolūs kunigai sakė pamoks
lus ir ragino ruoštis jubilie
jui. Tikintieji platino palai
mintojo Mykolo GIEDRAIČIO 
paveiksliukus, viena po kitos 
pasirodė mašinraščiu rašytos 
knygelės apie palaimintojo 
gyvenimų. Lietuvų pasiekė ir 
lenkų kun. Andriejaus Gerar
do DYLIO disertacijos apie 
Mykolų GIEDRAITI ištrauka, 
o vėliau ir visa disertacija. 
Greitai paplito malda į palai- 
mintųjį Mykolų GIEDRAITJ, 
kurių daugelis įsipareigojo 
kalbėti kasdien per visus ju
biliejinius metus. O dabar, 
susirinkę į jo tėviškę (arba 
netoli jos, nes gimimo vieta 
tiksliai nėra žinoma) maldi
ninkai su dideliu entuziazmu 
meldė palaimintųjį užtarti 
Lietuva ir jos Bažnyčių. Pa
mokslus pasakė kunigai: Zeno
nas NAVICKAS, Rokas PU- 
ZONAS, ir Ričardas REPŠYS. 
Po ilgai užtrukusių pamaldų 
atvažiavusieji nenorėjo skirs
tytis: jaunimas prie altoriaus 
sukalbėjo maldų į Mykolų 
GIEDRAITĮ, giedojo giesmes, 
skaitė religinius eilėraščius. 
Tų dienų vietos klebonas kun. 
Vilius CUKURAS šventė savo 
kunigystės dešimtmetį. Tikin
tieji pasveikino jį.

Pasibaigus minėjimui, kun. 
V. CUKURĄ užpuolė valdžios 
pareigūnai: gąsdino, grasino, 
buvo atvažiavę net iš Vilniaus. 
Klebonų kaltino, kam jis su- 
ruošęs minėjimų, leidęs sakyti 
pamokslus “reakcingiems” ku
nigams: esą jaunimas giedojęs 
senųjį Lietuvos himnų; nepa
tiko pareigūnams ir Maironio 
"Lietuva brangi", tapusi neofi
cialiu Lietuvos himnu, reika
lavo. kad daugiau panašių mi
nėjimų nebūtų. 

* * *
Klaipėda. 1985 m. pradžioje 

apkaltinti nelegaliu verslu bu
vo suimti klaipėdiečiai — MU
RAUSKAS ir JONULIS. Gargž
duose, privačiose patalpose, 
jie spausdino religinius pa
veiksliukus Kalėdų, Velykų 
švenčių progoms, Krikšto, Su
tvirtinimo, pirmos Komunijos 
dienai atminti, Žemaitijoje 
giedamus Kalvarijos Kryžiaus 
kelio kalnus. Suimtieji laiko
mi Vilniaus kalėjime.

* * *
Rašo iš tremties grįžęs Ser- 

giejus KOVALIOVAS:
“.. . Iš Magadano grįžau gruo-

Kovaliovas ir Skuodis
džio pradžioje. Jau po dviejų 
savaičių tapau oficialiai ap
šauktas vietos milicijos kaip 
pasų režimo pažeidėjas, netgi 
valkata, nors nė karto namuo
se neišgyvenau pilnų 3 parų. 
Net ir mano žmona yra pavo
jinga įstatymų pažeidėja — lei
do pernakvoti nepriregistruo
tam savo vyrui.

Gyvenu Kalinine — namelis 
kaime, turiu savo kampelį, ku
rį palaikau ir remontuoju. Po 
ilgų vargų pagaliau įsidarbi
nau. Štai jau mėnuo, kai dirbu 
statybose naktiniu sargu. Ma
no dabartinis adresas: 170007 
Kalinin oblact, 2 aja Novoza- 
vodskaja ui. dom. 114, Kova
liovu Sergieju Adomovičiu. 
1985 m. balandžio mėn.

* * *
Mordovija. 1981 m. birželio 

13 d. doc. Vytautas SKUODIS 
savo laiške TSRS Aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkui Leonidui BREŽNEVUI 
ir TSRS generaliniam proku
rorui A. M. REKUNKOVUI mo
tyvuotai išdėstė, kad jis savo 
įsitikinimus reikš bado strei
kais sekančiomis dienomis: 
birželio 15 — Lietuvos vals
tybės suvereniteto praradimo 
dienų, spalio 30 — TSRS po
litkalinio dieną ir gruodžio 
10 — Tarptautinę žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių die
ną. Doc. V. SKUODIS yra pa
skelbęs, jog badaus pasirink
tinai vieną dieną savaitėje 
tol, kol gaus iš Lietuvos KP 
CK patenkinamą atsakymą į

Buvo uždraustos demonstracijos
(Atkelta iš 1-mo psl.). 

tracija prieš antikomunisti
nes demonstracijas. Keletas 
asmenų, pasipriešinusių šiai 
demonstracijai, buvo polici
ninkų apmušti. Pastarųjų tar
pe buvo ir Renata Lesnik, at
važiavusi iš Maskvos prieš po
rą metų. Ji kiekvieną rytą ei
na Sov. Sąjungos ambasadon ir 
prašo leidimo savo motinai 
atvykti Paryžiun.

Darbininkų atsišaukimas
“Le Monde” dienraštyje 

penktadienį buvo išspausdin
tas prancūzų darbo unijos 
“Force Ouvriere” (Darbinin
kų jėga) atsišaukimas į Sov. 
Sąjungos ir R. Europos gyven
tojus. Atsišaukime aiškiai pa
minėtos Lietuva, Latvija ir 
Estija, kurioms išreikštas 
prancūzų darbininkų solida
rumas ir padrąsinimas ištverti.

Atsišaukimą pasirašiusių 
tarpe buvo minėtos unijos 
pirmininkas H. Bergeron, prof. 
Claude Bitoure, Francoise ir 
Edmund Baluka, Baltiečių na
mai ir kt.

E. Baluka savo laiku buvo 
Stetino (Lenkijoje) streiko 
komiteto pirmininkas. Šis ko
mitetas kartu su L. Walensa 
vedė derybas su komunistine 
Lenkijos vyriausybe. Buvo 
ištremtas 1973 m. ir atvyko 
Paryžiun. 1980 m. grįžo Len
kijon, bet ir vėl buvo suimtas 
1981 m. bei nuteistas penke
rius metus kalėti. 1984 m. am
nestuotas. Po kun. J. Popie- 
liuškos nužudymo įsteigė žmo
gaus teisių komitetą KOP. Da
bar gyvena Paryžiuje ir vado
vauja Laisvų profsąjungų žur
nalo koordinacijos komitetui.

E. Baluka ir kiti 1985 m. ba- 

laišką, kuriame, remdamasis 
tarptautinės teisės dokumen
tais, yra išdėstęs, kad Lietu
vos religinių susivienijimų 
nuostatai yra neteisėti.

Paskutiniu metu Mordovi
jos lageryje protesto badavi
mai pasidarė "šiurkščiausiu 
disciplinos pažeidimu”. Už tai 
kaliniai baudžiami karceriais, 
o lagerio prokuroras teigia, 
kad kalinius už bado Striku 
skelbimą kankinti izoliato
riuose ir karceriuose yra vi
siškai normalus dalykas, ati
tinkantis TSRS pataisos dar
bų kolonijų kodekso princi
pus ir apskritai tarybinės tei
sės normas.

1984 m. spalio 30 d. doc. V. 
SKUODIS “už nepagrįstą bado 
streiko paskelbimą” buvo 10 
parų uždarytas karceryje, iš 
kurių 5 paras visiškai be mais
to. Rugsėjo mėn. lagerio ad
ministracija doc. V. SKUODĮ 
nušalino nuo darbo skalbyk
loje ir paskyrė dirbti valgyk
loje indų plovėjų ir valytojų 
be teisės turėti išeigines die
nas ir švęsti šventes.

Paskutiniu metu V. SKUO
DŽIO nepasiekia dauguma 
jam adresuojamų laiškų bei 
atvirlaiškių. Kalinio rašomi 
pareiškimai ir skundai Aukš
čiausiajai vadovybei dėl pa
našių lagerio administraci
jos savivaliavimų iš lagerio 
neišsiunčiami arba “ištyrimui 
ir atsakymo davimui” persiun
čiami lagerio prokurorui.

(“LKB kronika” 67 nr.).

landyje pradėjo leisti naują 
žurnalą "Diagonale Est- 
Ouest”. Baltiečių namai, įsteig
ti 1985 m. kovo 30 d., aktyviai 
prisideda prie to žurnalo veik
los. Dėl to Baluka jų veikėjus 
pakvietė dalyvauti profsąjun
gos “Force Ouvriere” rengia
moje mugėje Vincennes miške 
prie Paryžiaus spalio 5-6 d.d.

M. Gorbačiovas išvyko iš Pa
ryžiaus spalio 5 d., tad mugė
je pareikštų protestų negirdė
jo, bet tikriausiai pastebėjo 
minėtos profsąjungos atsišau
kimą, paskelbtą dienraštyje 
"Le Monde”, kuriame primena
mos prancūzų demokratijos 
tradicijos ir išreiškiamas 
darbininkijos solidarumas su 
visomis Sovietų Sąjungos pa
vergtomis tautomis.

Č. SENKEVIČIUS
“TŽ” 1985 m. 45 nr. Aureli

jos Balašaitienės pastabos 
apie okupuotos Lietuvos ra
šytojų iškvietimų ir kai ku
rios mūsų visuomenės laikyse
ną yra įsidėmėtinos ligšioli
nių išeivijos principų atžvil
giu. Tie mūsų ne kartą nagri
nėti, sutarti ir, rodos, aiškūs 
principai, be abejonės, įtako
ja ar saisto tik tuos, kurie jų 
nori laikytis.

Tačiau, reikia pastebėti, kad 
kasmet vis labiau įsisiūbuoja 
laisvesnės laikysenos bangos, 
skaudžiai užliejančios ne vie
nų bendrąjį kelią. Ir taip yra, 
man atrodo, ne vienu atveju, o 
gal ir didėjančiu procentu, tik 
dėl to, kad kai kurie okupuo
tos Lietuvos lankytojai ar ir 
kiti “išeities” neberandą išei
viai suartėjimo jieško bet ko
kia kaina, tarytum norėdami 
kam nors įtikti arba ir iš viso 
elgtis taip, kaip jiems apsimo
ka ar patinka. Jei išeivijoje 
tokios atplaišos “kaip aš no
riu, taip darau” nubyrėtų ir su
džiūtų, niekas dėl to per daug 
gal nė nesijaudintų, nes tokių 
tylių “nubyrėjimų” visada bū
na. Blogiau yra kai tos atplai
šos bando atželti kitur ir ki
taip.

Nemanau, kad “Šviesa-San- 
tara”, kaip organizacija, turi 
atskirą laikyseną dėl bendra
vimo su okupuotos Lietuvos 
kultūrininkais. Minimų rašy
tojų iškvietimas ir jų litera
tūriniai vakarai, manau, bus 
buvę tik atskirų asmenų ini
ciatyvos padarinys. Jis kiek 
kitoniškas, nelauktas ir, rei
kia sutikti su A. Balašaitiene, 
daug kam nemalonus. Aš taip
gi prisimenu nemalonias die
nas, kai Kanadoje gastroliavo 
solistas V. Noreika, vienų su
tiktas karštais plojimais, ki
tų visai boikotuotas. Pajutau 
skaudų skaldymąsi, o ypač gi
liai pergyvenau žinią, kai vie
noje vietovėje turėjo būti nu
kabinta trispalvė, kad nepasi
piktintų garsusis solistas.

Važinėja po Šiaurės Ameri
ką ir vadinamos estradinės 
dainininkės, taipgi žavinčios 
klausytojus. Susižavėjimas, 
kaip toks, negali būti smerkia
mas ar kaip kitaip neigiamai 
vertinamas. Natūralu, kad 
žmogus žavisi pakilesniu me
nu, kuris mūsuose nėra jau 
taip dažnas dalykas. Ir daug 
išmanyti nereikia, kad meną 
atskirtum nuo politikos. Ne
sunkiai suprantami žmonės, 
kurie viešai išreiškia meni

Reikalingi tarnautojai
1. Patyręs nekilnojamo turto pardavėjas-ja ap

tarnauti lietuviams klientams.
2. Pilnai tarnybai asmuo kaip mokinys draudos 

ir nekilnojamo turto pardavimo raštinėje. Pageidau
jamas mokantis mašinraštį. Yra galimybė kilti tarny
boje. Turite būti priimtas Ontario vyriausybės progra
mai “Futures”. Tai reiškia: jeigu nesate baigęs XII sky
riaus, turite būti pasitraukęs iš mokyklos arba neturė
jęs pilnalaikio darbo per 12 praėjusių savaičių. Jei esa
te baigęs XII skyrių, turite būti pasitraukęs iš mokyklos 
arba neturėjęs pilnalaikio darbo 20 savaičių. Pageidau
jamas amžius: 17-21.

Dėl pasimatymo kreiptis į Valterį arba Ričardą 
Drešerį: Dresher Insurance Brokers Ltd. tel. 
233-3334 arba tel. 231-2661.

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

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

Kreipkitės į “HOUSC 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

1444 Gerrard St. E., Toronto 
(41 6)---- 461 -2602

ninkams savąjį pasitenkinimą. 
Esame atviri ir nuoširdžiai 
priimame tai, kas mums patin
ka. Laisvi esame ir pasirink
ti. Taigi ta prasme — aiškūs 
ir suprantami.

Kas kita yra su anąja puse, 
kur tik priemonės keičiasi, o 
tikslai likę tie patys nuo 1917 
metų. Ne vienas stebėjomės, 
gėrėjomės ir jaudinomės, kai 
pirmą kartą išgirdome iškilų 
okupuotos Lietuvos chorą, dai
nuojantį “Lietuva brangi”. 
Negi jau Lietuva laisvėjanti? 
Ar nedingtelėjo panašus klau
simas, ar dėl to širdis smar
kiau nesuplakė? Maironio de
klamavimas, poeto A. Bara
nausko minėjimai, knygos apie 
dr. J. Basanavičių, K. Done
laitį, pilių restauravimai, — 
ak daug, daug dar kas dvelkia 
kažkokiu savarankiškumu. Ta
čiau žinant, kad ten viskas tu
ri tarnauti komunistinei sta
tybai ir Lenino partijai, visi 
respublikose leidžiami “sava
rankiškumai” negali būti be 
tikslo ir kaip nors išsiskirti 
iš bendrosios struktūros. Tai 
būtų prieš režimo prigimtį. 
Užtat yra pagrindo manyti, kad 
respublikoms Maskva leidžia 
užsiiminėti kultūriniais da
lykais, nukreipti dėmesį nuo 
kitų, pavergtai tautai labai 
svarbių uždavinių, tolinti 
nuo politikavimo ar kokio oku
pantui nepriimtino organizavi
mosi. Gi iš kitos pusės tais 
kultūriniais veiksmais de
monstruojama pažanga ir įvai
rūs laimėjimai. Todėl ir savo 
tautiečius menininkus, iš oku
puotos Lietuvos atvykstančius 
pas mus, turime vertinti dve
jopa matuokle: menine ir pro
pagandine, tai yra, politine.

Rodos, A. Balašaitiene jaut
riai atsiliepė antruoju atžvil
giu, kuris mums, išeiviams, vis 
dėlto, negali būti aptemdytas 
tuo pirmuoju. Apie meninį tų 
keturių svečių lygį tegalėtų 
tarti juos girdėję. Tik ovaci
jos atsistojus dar nereiškia 
objektyvaus pasirodymų verti
nimo. Impulsai užkrečia ir 
dažnai suklaidina. Bet jei tai 
buvo daroma tik dėl to, kad tie 
keturi iš Lietuvos, o ne iš kur 
kitur, — tokia išraiška nebe
reikalinga, nes panašūs atvy
kėliai jau nebėra naujiena.

O reikia vilties neprarasti, 
kad kada nors ir išeivijos ra
šytojai susilauks panašių ova
cijų Vilniuje, paskaitę jau jo
kių cenzūrų nepaliestą savo 
kūrybą.
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Per Vėlines DARIAUS-GIRĖNO paminklą Pščelnike, dabartinėje Lenki
joje, aplankė jo prižiūrėtojas JULIUS SANVAITIS su lietuvaite BARBO
RA, Jiedu čia uždegė žvakes, pasimeldė už savo artimuosius, mirusius ne
žinia kur. Pašto dėžutę ir įrašą rado apgadintus

Kiek lietuvių Ontario provincijoje?
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tautybę (etninę kilmę) pagal 
tėvo, senelio ir t.t., t.y. pagal 
kilmę vyriškosios lyties pir
mą kartą į šį kontinentų anks
tyviausiai atvykusių surašo
mo asmens protėvių. Bet 1981 
m. pirmų kartą buvo įvesta 
mišrios kilmės kategorija. To
kiu būdu pvz., jei kas nors bu
vo kilęs iš lietuvių ir vokiečių 
kilmės Kanadon atvykusių pro
tėvių ir taip anketon įrašė, tai 
tokio surašomojo kilmė pateko 
į mišriųjų “European only” ka
tegoriją, o daugiakultūrei pro
gramai paruoštose, suvestinė
se — į mišriųjų “European and 
other”. Asmuo, kilęs iš lietu- 
vių-britų arba lietuvių-pran
cūzų kilmės šeimų, pateko į 
“British and other” arba į 
“French and other” mišriųjų 
kategoriją.

1971 m. , ir ankstyvesnių me
tų surašymuose darant galuti
nes suvestines, jei nebuvo ras
ta ryšio pvz. tarp kilmės ir ly
ties, mišriųjų kilmė buvo savi
vališkai įrašyta į kurią nors 
vienų iš surašomojo sužymėtų 
kilmių. Taip pvz. 1971 m. sura
šyme kas šimtas prancūzų-vo- 
kiečių kilmės asmenų buvo vi
dutiniškai suskirstyti į 45 pran
cūzų ir 55 vokiečių kilmės. To
dėl 1981 m. duomenų kilmės at
žvilgiu negalima lyginti su 
ankstyvesnių surašymų duo
menimis.

1981 m. surašymo etninės kil
mės klausimas bando susekti 
“šaknis” Kanados gyventojų. 
Duomenys, surinkti iš surašy
mo, parodo asmens supratimo 
savo tautinės kilmės ir kultū
rinės grupės, su kuria jis sa
ve tapatina. Surašymo anketos 
užpildytojas turėjo gerai susi
pažinti su savo genealogine 
praeitimi iki prosenelių, ku
rie buvo pirmieji atvykę į šį 
kontinentų, ir pažymėti tų sa
vo pirmųjų į šį kontinentų at
vykusių protėvių kilmę. Tad ky
la klausimas, ar sugebėjo visi 
tų klausimų atitinkamai su
prasti, įsirausti į savo kilmės 
praeitį ir atitinkamai į tą kil
mės klausimą atsakyti.

Laikas pribrendo išeivijoje 
skatinti kiekvieną lietuvį sura
šyti savo genealoginę lentelę 
ir perduoti ją savo vaikams, ją 
tęsti bei papildyti naujomis at
žalomis. Tai padėtų skubiai at
sakyti į atitinkamus surašymo 
klausimus ir galbūt skatintų 
lietuvybės išlaikymą. Genealo
ginių lentelių paruošimas ir 
papildymas iš kartos į kartą 
Kanados prancūzų kilmės šei

Mielam broliui ir dėdei

ANTANUI PUNDZIUI
Lietuvoje mirus, jo sesutę EMILIJĄ ZAKARŽEVSKIENĘ 
ir jos dukrą RŪTĄ LAURINAVIČIENĘ-mūsų draugijos 
nares nuoširdžiai užjaučia -

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

mose labai paplitęs ir skatina
mas. Daugelis jų yra net suka
binę tas savo dailiai paruoš
tas genealogines lenteles ant 
svečių kambario sienų.

3. “Motinos kalba” ir “namų 
kalba”. Atitinkamos suvesti
nės yra sudarytos iš atsakymų 
j anketos du klausimus: a. Ku
rią kalbą išmokai kaip pirmą
ją vaikystėje ir ją tebesu- 
pranti? (Suvestinėse atsaky
mas tapatinamas su gimtąja, t. 
y. motinos kalba (mother 
tongue); b. Kurią kalbą vartoji 
namie dabar (jei vartoji dau
giau kaip vieną kalbą, kurią 
dažniausiai)? (Suvestinėse at
sakymas bus tapatinamas su 
namų kalba — home language).

Sudarant šias suvestines jo
kių problemų neatsirado, jei 
surašyme asmuo įrašė tik vie
ną kalbą, atsakydamas į kurį 
nors iš tų dviejų klausimų. 
Komplikacijos atsirado tais at
vejais, kai šeimoje buvo šne
kama dviem ar net trim kal
bom ir neapgalvotai surašymo 
anketoje buvo išvardintos vi
sos vartotos kalbos.

Jei surašomasis, nepaisy
damas anketos pastabos įrašy
ti tik vieną kalbą kaip pirmą
ją vaikystėje išmoktą bei su
rašymo metu tebesuprantamų 
ir tik vienų kalbą kaip “namų 
kalbų" — įrašė kelias kalbas, 
tai surašymo įstaiga, sudary
dama suvestines, savavališkai 
darė atranka iš tų kelių įra
šytų kalbų. Čia galėjo įvykti 
klaidų. Procenziniai atsiklau- 
simai kai kurių mišrios kilmės 
surašomųjų tai patvirtino.

1981 m. surašymas pabrėžė 
minėtu b klausimu pagrindinę 
pavienio surašomojo namie 
vartojamų kalbų. 1971 m. su
rašymo anketoje b klausimas 
skambėjo “kuri kalba varto
jama namie dažniausiai”. Juo 
buvo pabrėžiama pagrindinė 
visos šeimos tarpusavio kal
ba, o ne pavienio asmens.

Išvada. Tų kelių pastabų aki
vaizdoje būtų pravartu prieš 
gyventojų surašymus per savų
jų spauda atkreipti savo tau
tiečių dėmesį į anketos klau
simus, reikalaujančius iš su
rašomojo nuodugnesnio klau
simo gvildenimo prieš įrašant 
į anketą savo atsakymą.

Bandant palyginti skirtingų 
metų surašymo duomenis, 
svarbu nepamiršti lyginamų 
metų laikotarpyje įvykusių 
gimimų bei mirimų ir iš pro
vincijos išvykusių bei į ją at
vykusių, nekalbant apie sura
šymą išvengusius.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1985. XII. 3 — Nr. 49 (1868)

® PAVERGTOJE TEVYNE1E
KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia IŠKILMINGĄ O LIETUVIAI PASAULYJE

VYSKUPO SUKAKTIS
Vysk. Julijono Steponavičiaus 

30 metų vyskupystės sukaktį ka
talikai Vilniuje ir visoje Lietu
voje paminėjo š. m. rugsėjo 11 d. 
Minėjimas buvo liūdnas, nes su
kaktuvininkas 1961 m. sausio 24 
d. buvo suimtas ir iš Vilniaus 
ištremtas j Žagarę, kur ir dabar 
negali eiti savo pareigų. Jis yra 
vilnietis, gimęs 1911 m. Miciūnų 
kaime. Vilniaus apylinkėse, ten 
baigęs pradinę mokyklų. Lankė 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, bai
gė Vilniaus universiteto teologi
jos fakultetą magistro laipsniu, 
kunigu įšventintas 1936 m. Iki 
1939 m. dirbo mokyklų kapelio- 
niu bei jų prefektu Gardine. Kle
bonavo Palūšėje, Daugėliškyje 
ir Adutiškyje, eidamas Švenčio
nių dekano pareigas. Vyskupu 
įšventintas Panevėžyje 1955 m. 
rugsėjo 11 d. vysk. K. Paltaroko 
ir paskirtas jo pagalbininku. 
1958 m. vysk. J. Steponavičius 
tapo Panevėžio ir Vilniaus vys
kupijų apaštaliniu administra
toriumi su rezidencinio vysku
po teisėmis. Tada kompartijai 
paaiškėjo, kad jis yra geras mi
rusio vysk. K. Paltaroko ir ka
lėjime numarinto vysk. Mečislo
vo Reinio įpėdinis, drąsiai gy
nęs kunigų teises mokyti vai
kus religijos, ruošiant juos pir
majai išpažinčiai ir Komunijai, 
kovojęs už didesnę laisvę Kauno 
kunigų seminarijai. Dėl to ir bu
vo ištremtas Žagarėn.

ZIMANO ATMINIMUI
Maskvai ištikimai tarnavusio 

propagandisto Genriko Zimano 
atminimą nutarta įamžinti me
morialine lenta prie namo Vil
niuje, kur jam teko gyventi, ant
kapiu Antakalnio kapinėse. Ne
užmirštas liko ir Kaunas, kur 
jam teko raustis po Lietuvos ne
priklausomybės pagrindais. Šio 
miesto XXIV-ji vidurinė mokyk
la dabar bus vadinama Genriko 
Zimano vidurine mokykla. Kom
partija taipgi įsakė išleisti jo
kios vertės neturinčius G. Zima
no raštus, sukurti dokumentinę 
kino apybraižą, kurioje jis bus 
vaizduojamas kaip vienas sovie
tinių partizanų vadų. G. Zima
no gyvenimas ir veikla įjungia
ma Pirčiupiu muziejaus paro
dom nors jis yra atsakingas už 
gyventojų sudeginimą. Vokie
čių kerštą atnešė G. Zimano par
tizanai. 1944 m. birželio 3 d. prie 
kaimo nušovę kelis automobi
liais važiavusius vokiečius. Puo
limams buvo galima pasirinkti 
toliau nuo gyvenviečių esančias 
vietoves.

PIETŪS PO LAIOOTUVIŪ
"Tiesos” korespondentas Sigi

tas Blėda skaitytojus šio dien
raščio 176 nr. supažindina su 
“Baltijos” restoranu Šiauliuo
se, kur kuklius bendrus pietus 
po laidotuvių užsakė 69 jų daly
viai. Juos visus nustebino pada
vėjos Zinos Ščipokienės išduota 
sąskaita nr. 5552, pareikalavusi 
666,10 rb. Ar ne per daug už va
landėlės pasėdėjimą užstalėje? 
Z. Ščipokienė jautėsi be galo 
įžeista tokio pietų valgytojų įta
rimo. Ją šoko ginti padavėjas 
Kęstutis Sluckus ir kiti tarnau
tojai. Ji grąžino 150 rb., pabrėž
dama, kad tai jos pačios pinigai. 

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

Valgytojams išrašė kitą sąskai
tą nr. 5553. kurion buvo įrašyta 
kuklesnė 440,80 rb. suma. Valgy
tojai ir šį kartą buvo nepaten
kinti. tik dabar niekas jų nesi
klausė. Namo grįžo nepatenkin
ti. Geriau būtų nesiskundę, nes 
Z. Ščipokienė su K. Sluckum ir 
kai kuriais kitais “Baltijos” res
torano tarnautojais, iš kažkur 
sužinoję velionies giminių adre
sus, prieš juos nukreipė savo 
įtūžimą. Sigitas Blėda, tikrinęs 
šį incidentą, nustatė, kad pada
vėja Zina Ščipokienė už pietus 
kasai atidavė tik 407 rb., nors 
buvo reikalavusi 666,10 rb. Sau 
pasiglemžti ji norėjo net 257 rub
lius ir 10 kapeikų.

TAURO KAULAI
“Valstiečių laikraštyje” pri

simenami kadaise Lietuvos gi
riose mauroję taurai. Tauras bu
vo gražus žvėris, grakštesnis ir 
vikresnis už stumbrą, jam nenu- 
sileidęs savo dydžiu. Lenkijos 
Jaktorovo girios pakraščių gy
ventojai 1627 m. girdėjo vienišos 
taurės maurojimą, bet vėliau 
ir ji nutilo visiems laikams. Lie
tuvoje dar kartais randama tau
rų kaulų. 1984 m. rudenį meliora
torius Stasys Labanauskas, bul
dozeriu sklaidydamas iškastą 
gruntą Varėnos rajone, Dargu
žiu kaimo šaltiniuotoje pieve
lėje, rado tauro ragus su dali
mi kaukolės Radinys perduotas 
T. Ivanausko zoologijos muzie
jui Kaune. Ragai muziejaus lan
kytojams primins Lietuvos gyvū
nijos praeitį.

GELEŽINKELIO STOTIS
L. Sergejeva, dirbusi kasinin

ke Kauno geležinkelio stotyje. 
Trakų rajono gyventojai A. Za- 
polskienei, pirkusiai bilietą į 
Lentvarį, neteisingai atidavė 
grąžą. L. Sergejeva, matyt, jau 
anksčiau buvo pasižymėjusi suk
čiavimu savo naudai. Vilniaus 
geležinkelio apygardos viršinin
kas J. Sadovskis ją trims mėne
siams pašalino iš darbo, susiju
sio su keleivių aptarnavimu. 
Kauno geležinkelio stoties vir
šininkei L. Maciulevičienei įsa
kyta daugiau rūpintis savo ko
lektyvo auklėjimu.

LEDAI GUMULUOSE
Pardavėjos Vilniuje turi daug 

problemų su valgomaisiais le
dais. “Tiesos” korespondentė 
Danguolė Repšienė rugsėjo 5 d. 
laidoje rašo apie redakcijon 
rugpjūčio 22 d. atėjusią ledų 
pardavėją Oną Malevskaja, atsi
nešusią dėžę valgomųjų ledų, su
lipusių, sušalusių į vieną luitą. 
Ledų prekybos įmonė atgal jų 
nepriima: dėk kur nori, parda
vinėk ar išmesk. O. Malevskaja 
skundėsi, kad gėda pirkėjui siū
lyti ledų gumulą, bet išmesti ne
gali, nes tada pati už juos turės 
užmokėti. Prie centrinės turga
vietės ledais prekiaujanti Lari
sa Sinotova ledų gumulo nebega
lėjo išskaidyti. Kelias dienas 
laikė savo šaldytuve, o tada visą 
dėžę ledų, apie 50 porcijų, išme
tė šiukšlių dėžėn. Įmonėms tuos 
ledus grąžinti j pieno kombina
tą ir ten juos perdirbti neapsi
moka. Geriau, kai ledus išmeta ir 
už juos atsilygina pardavėjos.

V. Kst.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

Jlaųju
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Hamilton, Ontario
PRIEŠKALĖDINĮ LAIMES RA

TĄ rengia Giedraičio žūklautoji; 
ir medžiotojų klubas gruodžio 21, 
šeštadienį, lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia — 18 v. Įvairūs lai
mėjimai ir vaišės. Maloniai kvie
čiami visi. Taip pat numatomas 
zuikių balius 1986 m. sausio 21 d. 
Meninei programai atlikti pa
kviestas Niujorko dainos viene
tas "Harmonija", vad. muz. V. 
Ralio. Valdyba

ŠALPOS FONDO KOMITETAS 
savo posėdyje nutarė šį rudenį 
neskelbti šalpai rinkliavos. Ru
denį Hamiltone visada yra daug 
įvairių vajų bei rinkliavų. Komi
tetas numato tokį vajų šalpai dary
ti pavasarį, būtent kovo ir balan
džio mėnesiais.

ŠALPOS FONDAS ir toliau ren
ka dėvėtus drabužius siuntimui į 
Suvalkų trikampį. Turį tinkamų 
drabužių prašomi sekmadieniais 
atvežti į Jaunimo centrą, nes iš pa
rapijos klebono gauta vieta tiems 
drabužiams sudėti ir paruošti 
siuntimui. Šalpos fondas reiškia 
nuoširdžią padėką klebonui už 
leidimą pasinaudoti parapijos 
patalpomis. Visais drabužių reika
lais kreiptis į J. Pleinį tel. 549-5372.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Šal
pos fondas pasiuntė $400 auką. 
Gautas padėkos laiškas iš gimna
zijos vadovybės. Ateityje Šalpos 
fondas numato daugiau dėmesio 
skirti šelpimui Vasario 16 gim
nazijos, kuri šiuo metu yra rei
kalinga mūsų paramos. Šalpos fon
do komitetas kviečia tautiečius 
įsijungti į kilnų labdaros darbą. 
Galį pagelbėti ypač drabužių pa
kavime, prašomi kreiptis į. komi
teto narius: G. Kairienę, L. Klevą, 
V. Kėžinaitį, Z. Pulianauską, J. 
Pleinį, V. Saką. J. P.

A. a. KONSTANCIJOS STANKIE- 
NĖS mirties proga, reikšdami už
uojautą jos sūnui Jonui su šeima, 
paaukojo Kanados lietuvių fon
dui $25.00 — S. Rakštienė; $20.00 
— O. G. Melnykai ir D. Kochankos 
šeima; $10.00 — L. Skripkutė. Nuo
širdus ačiū visiems. KLF

A. a. KOSTEI STANKIENEI iš
keliavus į amžinybę, reikšdami 
užuojautą liūdesio valandoje jos 
sūnui Jonui Stankui, žmonai Mil
dai, dukroms'Vidai, Loretai ir vi
siems giminėms bei bičiuliams, 
paaukojo Tautos fondui: $25 — L. 
Pliura, $20 — Alf. Aug. Patamsiai, 
Anicetas ir Francis Povilauskai. 
Birutė ir Jonas Sadauskai, Alber
tas ir Dara Jankūnai; $10 — Jonas 
T. Povilauskai, Vincas ir Erika 
Sakavičiai, Zenonas Stonkus, I. 
Vasiliauskienė. Už aukas visiems 
dėkojame.

A. a. ONAI GUTAUSKIENEI at 
siskyrus su šiuo pasauliu, jos at
minimui paaukojo Tautos fondui 
$20 — Albertas ir Dara Jankūnai, 
$10 — Juozas ir Elvyra Bajorai
čiai. Ačiū už aukas. TFA

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

1985 m. gruodžio 31 d. Jaunimo centro salėje
* “Zdana " orkestras
* Puikiai išpuošta salė
* Šampanas

* Šilta vakarienė 
su vynu

* Šaltas bufetas
BILIETŲ KAINOS — $25.00 asmeniui

Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo centre.
Informacijų teirautis telefonais 389-7789 arba 632-4558.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. VALD YBA

Sault Ste. Marie, Ont.
ONTARIO VYRIAUSYBĖS MI

NISTERS Tony Ruprecht lankė
si mūsų mieste lapkričio 20 d. Jis 
atlieka pilietybės ir kultūros mi- 
nisterio pareigas. Į Holiday Inn 
viešbutį buvo sukviesta apie 50 
įvairių tautybių atstovai. Mūsų 
tautiečiams atstovavo apyl. val
dybos pirmininkas. Ministeris 
supažindino su mūsų miestui ir 
apylinkei paskirtu atstovu Paul 
Sabourin ir pranešė apie atida
rymą įstaigos (390 Bay St.) įvai
rių tautybių kultūriniams reika
lams.

Susirinkime daugiausia buvo 
kalbama apie paramą mokymui 
kalbų. Mūsų miestui anglų kal
bos mokymui šiais metais buvo 
skirta $42,000. Norintieji moky
tis angly kalbos gali kreiptis mi
nėtu adresu. Mokytojams, kurie 
moko bet kokios tautybės kal
bas, kaip pvz. šeštadieninėje mo
kykloje, mokama $18.00 į valandą. 
Mes lietuviai, šeštadieninės savo 
mokyklos įsteigti nebegalime,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)' _

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose na mirose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK/l
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'A%
term, indėlius 1 m................. 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo............ 7'h°/o
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m....................9% 

nes trūksta mokinių. Tuo reika
lu buvo atliktas šeimų apklausi
nėjimas.

Tautybių atstovu susirinkimas 
praėjo geroje nuotaikoje. Minis
teris pažadėjo kitais metais vėl 
apsilankyti. Atisveikino pavai
šinęs atstovus vynu, sūriu ir vai
siais.

PRIEŠKALĖDINIAM SUSIKAU
PIMUI vadovaus kun. J. Staškus 
gruodžio 22 d., Blessed Sacrament 
šventovėje 6 v. vakaro (klausys iš
pažinčių, laikys šv. Mišias). Po pa
maldų kviečiame visus į parapijos 
salę arbatėlei. Norintieji, kad ku
nigas aplankytų tautiečius namuo
se ar ligoninėje, prašome iš anks
to pranešti. Valdyba

Ottawa, Ontario
PASAULIO IR AMERIKOS Lie

tuvių Bendruomenių valdybos 
ragino organizacijas ir paskirus 
asmenis siųsti prezidentui Rea- 
ganui telegramas ir laiškus, pra
šant iškelti Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų nepriklausomybės 
klausimą bei žmogaus teisių pa
žeidimus tuose kraštuose, kai jis 
susitiks su Gorbačiovu. Kanados 
lietuvių žmogaus teisėm ginti ko
miteto pirm. dr. M. Uleckienei 
paraginus, tokias telegramas ir 
laiškus pasiuntė Otavos lietuvių 
bendruomenė ir profesionalai.

J. V. Danys
NAUJA APYLINKĖS VALDY

BA. Apylinkės narių susirinki
me lapkričio 24 d. išrinkta apy
linkės v-ba: Vida Balsevičiūtė,

(Nukelta į 9-tą psl.)

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.

JA Valstybės
Apie naują lietuvišką tvirtovę 

spaudoje prašneko finansinin
kas Vytautas Vebeliūnas, "Ka
sos" ir "Lito" veikėjas, nupirkęs 
Lemonte, Ilinojaus valstijoje, 
buvusią vincentiečių seminari
ją su šventove ir 250 akrų skly
pu. Pirkinys yra vertas $5 mili
jonų. Pasak V. Vebeliūno. padė
ka tenka visiems "Lito" akcinin
kams, investuotojams ir bendra
darbiams. Lemonto vietovė yra 
netoli Čikagos. Esamuose pasta
tuose ir šventovėje galės telktis 
lietuvių organizacijos. Ten taip
gi bus galima įrengti gyvenamus 
butus, prieglaudas. Aplinkui 
yra pakankamai vietos aparta- 
mentiniams pastatams, viensė
džių namams, kultūrinėms įstai
goms. Norintieji galės įsigyti 
gyvenvietes, Čikagoje kreipda
miesi į Bronių Nainį. Niujorke — 
į Vytautą Alksninį. Nupirktoje 
vietovėje ne tik išaugs lietuviš
kos sodybos, bet. tikimasi, bus 
įsteigtas ir pasaulio lietuvių 
centras.

Olimpiados atidarymo Los An
geles mieste iškilmėse dalyva
vo įvairios šokėjų grupės. Olim
pinis komitetas buvo pakvietęs 
ir baltiečių tautinių šokių gru
pes: lietuvių “Spindulį", latvių 
"Perkonitį", estų "Kivikasuką". 
Vėliau kvietimą baltiečių šokė
jams atšaukė, matyt, dėl Ameri
kos baltiečių laisvės lygos veik
los, susietos su organizavimu 
sportininkų pabėgimo iš Sovie
tų Sąjungos rinktinės. Šokėjų 
grupės su šia veikla nieko bend
ro neturėjo ir kreipėsi į žemes
nį teismą, kuris du kartus atsi
sakė šią bylą spręsti. Taip bal
tiečių dalyvavimas Los Angeles 
1984 m. olimpiados atidarymo iš
kilmėse buvo sukliudytas. Dabar 
šis reikalas yra atiduotas vals
tybiniam Kalifornijos teismui. 
Bylai vadovaus estų kilmės advo
katas J. Treimanas. Jis yra įsi
tikinęs, kad olimpinis komite
tas baltiečių šokėjų išjungimu 
sulaužė Kalifornijos civilinių 
teisių aktą. Tikimasi, kad spren
dimas bus padarytas dar šiais 
metais.

San Diego mieste. Kaliforni
joje. bei jo apylinkėse gyvena 
apie 180 lietuviškų šeimų. Lietu
viai turi ąąvo klubą "House of 
Lithuania". Anksčiau jie susi
rinkdavo privačiuose namuose, 
o dabar susirenka vienoje laido
tuvių įstaigos salėje. Klubui 
vadovauja pirmininkė Marcy 
Burge, o jam priklauso apie 30 
šeimų. Kartą į mėnesį lietuviš
kas Mišias San Luis Ray pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
laiko prel. dr. Petras Celiešius. 
Į pamaldas susirenka apie 40-50 
lietuvių. Jie gieda lietuviškas 
giesmes, vadovaujami Albinos 
Gedminienės. Vargonais groja 
Milda Landienė. Yra sudarytas 
ir komitetas su pirm. Šarūnu 
Landžiu, nariais — Henriku Go- 
rodecku, Ona Mikuckiene, Vaciu 
Mikuckiu, Kaziu Prišmantu ir 
Justinu Šauliu.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse 

susilaukė naujos valdybos, ku
rią sudarė: pirm. Valentina Bu- 
kauskaitė-Persico, vicepirm. Jo
nas Griška, sekr. Mirian Griš- 
kutė, ižd. Francisco Persico, na
riai — Viktoras Miškinis, Alicia 
de Perotti, Mario Dilorenzo. 
Kandidatais liko — Marta Dilo
renzo. Jurgis Šišlauskis ir Jonas 
Jašauskas. Pastaraisiais metais 
Mindaugo draugija susilaukė 
gražiai įrengto salono, gavusi 
paramos iš JAV lietuvių. Draugi
ja dabar turi du tautinių šokių 
ansamblius: vyresniųjų ansamb
liui vadovauja Jurgis Persico. 
mažųjų — Nancy Persico.

Australija
Australijos baltiečių taryba 

rugsėjo 18 d. posėdžiavo Kan- 
beros lietuvių klube. Į posėdį 
buvo pakviesti visų Australi
joje veikiančių baltiečių komi
tetų atstovai ir žymesnieji bal
tiečių veikėjai. Aptartos baltie- 
čius liečiančios problemos, nu
matyti veiklos planai. Latvis jau
nuolis K. Atrenas, dalyvavęs 
Laisvės žygyje, dalijosi įspū
džiais iš Kopenhagos, Helsinkio 
ir Stockholmo. Atstovų rūmuose 
lankėsi Australijos baltiečių 
tarybos delegacija — estas pirm. 
J. Peedo, lietuvis vicepirm. V. 
Patašius, latvis vicepirm. J. Ri- 
tenis ir estė sekr. M. Oser. De
legaciją priėmė etninių reikalų 
ministeris Ch. Hurfordas, pa
keitęs tuo metu posėdžiuose da
lyvavusį ministerį pirm. R. Haw- 
ką. Tame posėdyje buvo užimtas 
ir opozicinės liberalų partijos 
vadas J. Howardas. Delegaciją 
priėmė buvęs liberalų vadas A. 
Peacockas, kuriam priklauso 
opozicinė užsienio politikos 
kritika. Jo žinioje dabar yra 
Australijos parlamentui įteik

ta baltiečių rezoliucija, pra
šanti kelti Baltijos šalių išlais
vinimo reikalus. Tos dienos va
karą Australijos parlamento rū
muose buvo surengti bendri pie
tūs, kuriuose dalyvavo 22 baltie- 
čiai ir 23 parlamento nariai, 
priklausantys visom partijom. 
Šiame susibūrime kalbėjo: Aust
ralijos baltiečių tarybos pirm. 
J. Peedo, ministerio pirm. R. 
Hawko pavaduotojas L. Rowe
nas, senatoriai — P. Baumas, 
C. Masonas ir D. Harradinas. 
Jie džiaugėsi, kad pietuose su 
baltiečiais susitiko visų Aust
ralijos partijų parlamentarai. 
Baltiečių federacijai pietų ruo
šoje daug padėjo senatoriai P. 
Baumas ir G. Richardsonas. Bal
tiečių pietūs parlamento rūmuo
se jau buvo surengti antrus me
tus iš eilės.

T. Adomavičius ir J. Vaitiekū
nas, du ekonomijos mokslus uni
versitete baigę Melburno lietu
viai. įsteigė finansinę bendro
vę. kuri turi mainų prekybos su
tartį su Niujorku. Prekiaujant 
auksu ir platina, per tris mėne
sius susilaukta $14.000 pelno, 
kuris padidino pradinį $52.000 
bendrovės kapitalą. Veiklą pri
žiūri bei tvirtina advokatų fir
ma Melburne.

Britanija
Zigmas Juras, DBLS centro 

valdybos narys ir Londono lietu
vių namų direktorius, lapkričio 
mėnesį su žmona Veronika išvy
ko Australijon. Britanijoje jis 
priklauso Europos ryšių organi
zacijai, jungiančiai Sovietų Są
jungos pavergtas Rytų ir Vidurio 
Europos bei Kaukazo tautas. 
Australijoje jis nori susitikti su 
panašių organizacijų atstovais. 
Šydnėjuje gyvena Veronikos ir 
Zigmo Jurų dukra Virginija.

A. a. Eugenija Žukiene mirė 
spalio 12 d. Londone. Šv. Juoza
po prieglaudoje. Velionė gimė 
1924 m. prie Marijampolės. Iš 
Lietuvos pasitraukė pirmos so
vietinės okupacijos metais. Bri- 
tanijon persikėlė 1952 m. Anks
čiau buvo evangelike, bet Londo
ne tapo katalike, ištekėjo už Va
cio Žuko. Gedulines Mišias Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovėje 
atnašavo kun. dr. J, Sakevičius, 
MIC. Velionės palaikai sudegin
ti Londono kapinių krematoriu
me. Pažįstamų ir londoniškių 
vardu atsisveikino Z. Juras.

Mančesterio lietuvių klube 
spalio 13 d. atsisveikinta su P. 
Padvoiskiu. išvykstančiu į Lietu
vių sodybą vedėjo pareigoms. Iš
leistuvėse dalyvavo 23 asmenys. 
P. Padvoiskiui teko būti klubo 
valdybos nariu, sekretoriumi ir 
pirmininku, o pastaruoju metu 
— patikėtiniu. Visi jam linkė
jo sėkmės Lietuvių sodyboje.

Šveicarija
IV-ji tarptautinė tautinių šo

kių šventė Ciuriche šiemet įvy
ko rugsėjo 26-29 d.d. Dalyvavo 
12 etninių grupių. Į jų eiles pir
mą kartą buvo įjungtos šešių 
tautų vaikų grupės. Lietuviams 
atstovavo Joanos Stasiulienės 
iš šveizarų jaunuolių suorgani
zuota “Vilties” grupė. Tie švei
carai į tautinius lietuvių šokius 
įjungė ir jauniausiąją savo kar
tą, sudarydami mažų vaikučių 
grupę, mažiausių iš visų dalyva
vusių festivalyje. “Viltis" fes
tivalyje turėjo pehkis pasiro
dymus, buvo gražiai aprašyta 
festivalio knygelėje.

Vokietija
Lietuvių skaičius Hamburge 

padidėjo, kai savo veiklą V. Vo
kietijoje užbaigė IRO organi
zacija. Jis vėl paaugo, kai 1960 
m. iš okupuotos Lietuvos buvo 
išleistos vokiečių kilmės ir miš
rios lietuvių šeimos. Staiga vėl 
atgijo tautinių šokių ratelis, va
dovaujamas Leono Narkaus. De
ja. jis neilgai veikė, nes šokė
jai pasklido po visą V. Vokieti
ją arba pasitraukė iš lietuviškos 
veiklos. Hamburgo lietuvių mo
terų klubas 1965 m. vėl suorga
nizavo tautinių šokių grupę, ku
rion įsijungė beveik vienos mo
terys. kai kurios net vyresnio 
amžiaus. 1984 m. E. Madšidlaus- 
kaitės-Behrens, Elenos ir Ričar
do Baliulių iniciatyva vėl išau
go pajėgi jaunų šokių grupė, da
lyvaujanti ne tik lietuviškų ren
ginių programose, bet ir šokanti 
vokiečiams. Spalio 12 d. šokėjų 
grupė atliko programą vienoje 
vokiečių parapijoje, pašokusi 
Subatėlę, Šustą, Kepurinę, Gran
dinėlę. Gyvatarą. Grupei vado
vauja Elena Baliulienė. Lietu
viškomis dainomis įsijungė ir 
neseniai sudarytas chorelis. 
Moterų klubo pirm. T. Lipšie- 
nė vokiškai skaitė K. Donelai
čio “Rudens gėrybes" bei kitus 
lietuvių kūrinius, išverstus vo
kiečių kalbon. Moterys nustebi
no vokiečius lietuvišku kuge
liu bei kitais patiekalais.



Ir jaunimas dalyvavo Kanados lietuvių dienų metu surengtoje demonstracijoje, kuri Toronto miesto rotušės aikš
tėje 1985.X.12 protestavo prieš sovietinį persekiojimą lietuvių, kovojančių už tautos ir žmogaus teises okupuo
toje Lietuvoje, prieš jų kalinimų lageriuose bei kalėjimuose Nuotr. St. Dabkaus

Dvyliktasis lituanistikos seminaras

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Vyskupas Vasario 16 gimnazijoje
Š. m. spalio 5-6 d.d. Vasario 

16 gimnazijoje lankėsi nauja
sis lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis iš Amerikos. 
Jau iš anksto gimnazijoje buvo 
ruošiamasi šiam ypatingam 
įvykiui. Tautinių šokių gru
pė smarkiau repetavo, choras 
ilgas valandas praleido valgyk
loje lavindamas savo balsus, 
o už lango statybos darbinin
kai skubinosi paruošti naujo 
berniukų bendrabučio pama
tus kertinio akmens šventini
mui.

Spalio 5 d. buvo saulėta, ir 
po keturių pamokų mokiniai 
susirinko prie vėliavos aikš
tės laukti svečio. Vyskupui 
atvykus buvo iškelta trispal
vė ir ten pat svečias buvo 
pasveikintas gimnazijos ka
peliono kunigo Jono Dėdino.

Mokiniai, mokytojai, vysku
pas ir atvykę svečiai susi
rinko valgykloje, kurioje tę
sėsi kalbos, sveikinimai ir 
susipažinimas su vyskupu. Kal
bėjo vokietijos LB krašto val
dybos pirm. J. Sabas, gimnazi
jos direktorius A. Šmitas, evan
gelikų kunigas Fr. Skėrys, mo
terų klubo pirm. V. Sabienė 
ir pats vyskupas. Po to visi 
pietavo perpildytoje gimnazi
jos valgykloje.

Po pietų gimnazijos ateiti
ninkai nuskubėjo į mokytojų 
kambarį, kuriame buvo paruo
šę kavutę vyskupui ir sendrau
giams. Kuopos pirm. Rama 
Bublytė supažindino vyskupą 
su šių metų gimnazijos atei
tininkais, kurių yra dvylika, 
ir pasveikino jį, atvykusį į 
Vasario 16 gimnaziją. Virgi
nijus Jocys kalbėjo apie moks
leivių ateitininkų ligšiolinę 
veiklą — iškylas, parengimus, 
šventes ir suminėjo kelis kuo
pos ateities planus. Vyskupas 
Baltakis papasakojo nuotykių 
iš savo jaunystės dienų.

Trečią valandą prie naujo 
berniukų bendrabučio staty
bos susirinko pustrečio šim
to lietuvių, vokiečių spaudos 
atstovai ir vokiečių valdžios 
pareigūnai: Bonnos vidaus 
reikalų ministerijos atstovas 
dr. R. von Kempis, Hesseno 
socialinių reikalų ministeri
jos departamento direktorius 

Sukaktuvinio ateitininką kongreso Tėvynės vakaro eitynėse moksleiviai ateitininkai neša savo vėliavas. Iš kairės: 
PAULIUS BINDOKAS iš Čikagos, DANA GRAJAUSKAITĖ iš Kanados Hamiltono, TADAS SLIVINSKAS ir 
GAILĖ JONYTĖ iš Toronto Nuotr. V. Kuprytės

dr. O. Liebscher, federacinio 
parlamento narys dr. Kuebler, 
Hesseno parlamento narys dr. 
Greiff, Darmstadto apygardos 
mokyklų direktorius Wicht ir 
kiti.

Kertinio akmens šventinimo 
iškilmė pradėta gimnazijos 
kuratorijos valdybos pirm, 
kun. A. Bernatonio ir direk
toriaus A. Smito trumpomis 
kalbomis. Dr. von Kempis ir 
dr. Liebscher, pasakę kalbas, 
įdėjo dėžę su dokumentais į 
kertinį akmenį ir jį užmūri
jo. Šventinimą atliko vysku
pas Paulius Baltakis, dalyvau
jant evangelikų atstovui kun. 
Fr. Skėriui.

Po šventinimo prasidėjo 
mokinių programa. Choras, 
vadovaujamas mokyt. A. Pal- 
tino, padainavo “Lietuva bran
gi” ir keletą kitų dainų, o 
orkestras, kurio vadovas taip 
pat A. Paltinas, pralinksmi
no netikėto lietaus užpultus 
žiūrovus. Greitai dingo lie
taus lašai, ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Ž. Grod- 
bergienės, pašoko du šokius; 
šokį Aštuonytį palydėjo cho
ras.

Programai sėkmingai ir 
linksmai praėjus, visi nuėjo 
į parapijos salę, kurioje sve
čiai galėjo pasivaišinti ir 
pasišokti. Šokiams grojo A. 
Paltinas.

Sekmadienį priešpiet įvyko 
vyskupo Baltakio susitikimas 
su lietuvių katalikų parapi
jų atstovais bei tikinčiaisiais 
vokiečių parapijos salėje. Gau
siai dalyvavo ir gimnazistai. 
Buvo sudaryta komisija, kuri 
rūpinsis Lietuvos krikščiony
bės 600 metų sukakties pami
nėjimu 1987 m. Vokietijoje. 
Komisijon įėjo A. Grinienė, 
V. Bartusevičius ir V. Nat
kevičius.

Hiuttenfeldo katalikų šven
tovėje Mišias atnašavo vysku
pas Baltakis su aštuoniais 
lietuviais kunigais. Buvo su
teiktas Sutvirtinimo sakra
mentas trim gimnazistam —Jo
nui Venskui, Aleksandrui Ja
nuliui ir Andriui Huberiui. 
Mišiose mokiniai dalyvavo 
su Lietuvos, ateitininkų ir 
skautų vėliavomis. Po pietų 

skautai turėjo iškilmingą 
sueigą, dalyvaujant vyskupui.

Vyskupo Baltakio apsilan
kymas pas Vokietijos lietu
vius Hiuttenfelde praėjo la
bai gražiai ir sėkmingai. Ti
kimasi, kad vyskupas vėl ap
lankys Vasario 16 gimnaziją 
už metų, kai bus pastatytas 
naujas bendrabutis.

Rūta Kiršteinaitė, 
Vasario 16 gimnazijos mokinė

Kas yra lietuvis?
Lietuvis yra žmogus, kuris 

jaučia, kalba, rašo lietuviš
kai ir žino Lietuvos garbingus 
senus laikus. Lietuvis didžiuo
jasi savo didinga krašto praei
timi. Jis nebijo pasireikšti 
prieš rusų okupaciją ir veikia, 
kad galėtų padėti kitiems lie
tuviams kovoti kartu su juo.

Lietuvis nebūtinai turi bū
ti gimęs Lietuvoje. Gali būti 
lietuvių ir iš Australijos, Ame
rikos, Brazilijos ir bet kurio 
krašto.

Kanadoje yra sunku būti tik
ru lietuviu. Čia daug lietuvių 
yra labai linkę į anglų kalbą, 
ir jiems visai nesvarbu kas 
dedasi Lietuvoje, jiems nieko 
nereiškia didinga Lietuvos 
praeitis. Jie eina į lietuvišką 
mokyklą ir dalyvauja lietuviš
kose organizacijose tik todėl, 
kad neturi kito pasirinkimo 
arba todėl, kad tėvai privertė. 
Tokie žmonės negali būti tik
rais lietuviais, nes dalyvau
ja šiose organizacijose be no
ro. Jie tik eina todėl, kad rei
kia eiti. Jie nežino šių orga
nizacijų tikros prasmės.

Būti tikru lietuviu nėra leng
va, bet nėra neįmanoma. Tos 
visos organizacijos turi savo 
prasmę: kad lietuviai vaikai 
neužmirštų savo tėvynės. Jei
gu mes jose pradėsime akty
viai dalyvauti, visas nenoras 
išnyks ir tapsime tikrais lie
tuviais.

Lina Mockutė

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Šią vasarą, rugpjūčio 4-18, 
Ohio valstijoje, Kent State uni
versitete, dvidešimt septyni 
kursantai ir aštuoni lektoriai 
praleido dvi savaites kartu 
dvyliktame lituanistikos se
minare. Šie intensyvūs uni
versitetinio lygio kursai vyks
ta kas vasarą. Dalyvauja ne 
tik studentai, bet ir šiaip as
menys, kurie domisi lituanis
tika.

Kursantai pasirinko keturis 
ar šešis iš dešimties kursų, 
kurie apėmė gramatiką, litera
tūrą, istoriją ir kultūrą. Kur
sai kasmet truputį keičiasi, 
nors kai kurie lektoriai jau 
ilgą laiką dėsto seminare. 
Šiais metais redaktorius My
kolas Drunga dėstė gramati
kos pagrindus ir rašybą, prof. 
Vytautas Kavolis — pokario 
lietuvių kultūrą, kun. J. Vaiš- 
nys — lietuvių kalbos kultūrą, 
dr. Ilona Maziliauskienė — 
lietuvių romanus, prof. Anta
nas Klimas — linksnių varto
jimą ir kirčiavimą, prof. Vio
leta Kelertienė — išeivijos 
lietuvių poeziją ir prozą, prof. 
Benediktas Mačiuika — Lietu
vos istoriją nuo 1940 m. Visi 
lektoriai yra specialistai sa
vo srityse ir dauguma yra pro
fesoriai JAV-bių bei Kanados 
universitetuose.

Seminare susidarė šeimyniš
ka atmosfera. Lektoriai nebu
vo tik tolimi pedagogai, bet 
prieinami žmonės, su kuriais 
buvo lengva asmeniškai pasi
kalbėti. O kursantus rišo bend
ri išgyvenimai, garsieji kun. 
VaišniO diktantai, eilėraščių 
analizės prof. Šilbajoriui.

Darbo turėjome kas vakarą. 
Reikėjo taisyti gramatines 
klaidas, skaityti įvairius 
straipsnius, romanus ir ana
lizuoti eilėraščius. Dažnai 
dirbdavome iki paryčių, ypač 
kai reikėjo sekančią dieną 
įduoti rimtesnį ir ilgesnį 
rašinį. Bet kursantai buvo 
nusiteikę darbui: visi tenai 
norėjo būti, visi norėjo pagi
lini žinias ir patobulint kal
bą. Dėl to dirbti buvo leng
viau. Savaime suprantama, 
ten buvo kalbania tik lietuviš
kai. Daug kas gal ir nustebtų 
pamatęs tokį būrį jaunimo 
tarp savęs Ulbant lietuviš
kai, bet tos dvi savaitės buvo 
praleistos lietuviškoje aplin
koje — net muzikos klausėmės 
tik lietuviškos.

Maironio mokykloje
Šiemet mbkosi 180 mokinių iš 117 šeimų. Keturi nauji mokytojai. 

Originalus konkursas. Kalėdų eglutė
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Maironio mokykla, š. m. pavasa
rį atšventusi savo darbo 35 metus 
rugsėjo 21 d. pradėjo naujus moks
lo metus su 180 mokinių (117 lie
tuviškų šeimų, leidžiančių vaikus 
į lietuvišką mokyklą). Darbas vyks
ta entuziastiškai ir pagal nusta
tytą programą. Vaikai lanko mo
kyklą gana gerai, ir yra jaučiamas 
tėvų bendradarbiavimas.

Pasibaigus pamokoms, nesibai
gia mokinio diena — didžioji da
lis mokinių važiuoja į skautų ar 
ateitininkų sueigas.

Šiemet į švietimo darbą įsijun
gė keturi nauji mokytojai: J. Frei- 
manas, D. Puterienė, L. Vaidilie- 
nė, B. Pilipaitienė ir Ž. Šelmienė 
— mokyklos knygyno vedėja.

Lapkričio 9 d. įvyko visuotinis 
mokyklos tėvų susirinkimas. Tėvai 
turėjo progos išgirsti informaci
jas apie Maironio mokyklą ir me
tų programą iš vedėjos G. Pau- 
lionienės, padiskutuoti mokyklos 
darbo klausimus. Mokyklos tėvų 
komitetas liko tas pats dar vie- 
neriem metam, vadovaujant darbš- 
čiajai pirm. Birutei Batraks. Ir 
šiemet bus paruoštas metinis mo
kyklos leidinys, kuriame bus kiek
vienos klasės ir kiekvieno abitu
riento nuotraukos, kiekvienos kla
sės mokinių rašinėliai.

KL Bendruomenės švietimo ko
misija skelbia lituanistinių mo
kyklų mokiniams poezijos ir pro
zos įrašų konkusą. Jis yra sava
noriškas — neprivalomas. Moki
nys, įvykdęs konkurso reikalavi
mus pagal švietimo komisijos 
nustatytas taisykles, gauna pi
nigų premiją, kuri bus įteikta 
per mokslo metų užbaigimo iškil
mes. Štai konkurso taisyklės:

1. Mokinys įsigyja albumėlį ar 
šiaip sąsiuvinį, į kurį surenka 
(pagal kiekvienai klasei nustaty
tą kiekį) poezijos arba prozos įra
šus iš įvairių asmenų: šeimos na
rių, giminių, draugų, mokytojų, 
dvasiškių ir t.t. Įrašai gali būti 
gauti iš užjūrio ar kitų kraštų ir 
sudėti albumėlyje. Jie turi būti 
atlikti prašyto asmens ranka, su jo 
parašu, vietove ir data. Įrašai ga
li būti ir iliustruoti, bet nėra bū
tina. Tie įrašai gali būti: įvairūs 
pamokymai, religinės mintys, hu
moristinės temos arba poezijos- 
prozos ištraukos iš lietuvių poetų- 
rašytojų.

Dienos metu klausėmės pa
skaitų, o vakarais ruošdavom 
pamokas, nors kartais vaka
rais buvo rengiamos bendros 
diskusijos. Vieną vakarą kal
bėjome apie protesto laivą, 
kuris plaukė per Baltiją šią 
vasarą. Diskutavome lietuvių 
politinę ir kultūrinę veiklą. 
Iškėlėme daug klausimų apie 
mūsų tikslą ir veiklos meto
dus, bet sunkiau buvo rasti 
konkrečių atsakymų. Tarp vi
sų studijų radome laiko ir pra
mogom. O poilsio dieną pra
leidome parke prie ežero.

Man asmeniškai šis semi
naras atvėrė visiškai naują 
literatūros pasaulį. Šeštadie
ninėje mokykloje vis studijuo
jame Maironį, Valančių, Bara
nauską — Lietuvos klasikus, 
bet niekad nesusipažįstame su 
šiandienos poetais ir rašyto
jais. Pamirštame, kad lietuvių 
literatūra ir bendrai kultūra 
ir šiandien vis auga bei kei
čiasi.

Seminare pirmą kartą susi
pažinau su dabartinės Lietu
vos poetais ir įsigilinau į da
bartinius išeivijos literatus. 
Kiek iš mūsų žinome ar esam 
skaitę Marcinkevičiaus, Ge
dos, Bložės, Degutytės, Mar
tinaičio ar kitų poeziją? Lie
tuva kalba per savo kūrybą, 
pasiklausykime, susipažinki
me su ja. Aš dėkinga, nes tu
rėjau progą tą balsą išgirsti 
seminare.

Siūlau, kad kuo daugiau tau
tiečių susidomėtų ir dalyvau
tų šiuose kursuose. Garantuo
ju, kad kalba pagerės ir daug 
įdomių žinių įsisavinsite. Ska
tinu ypač jaunimą nuvykti į 
Kento kursus, nes visi žinome, 
kad lietuvių kalbos lygis išei
vijoje smunka ir kultūros pa
žinimas menkėja. Turime pasi
naudoti visomis progomis šias 
problemas mažint. Lituanisti
kos seminaras kaip tik tam ir 
yra. Kalba ir kultūra mus visus 
riša — stiprinkime tą ryšį!

Visų iš Kanados dalyvių var
du nuoširdžiai dėkoju KLB 
švietimo komisijai, ypač V. 
Biretai, už stipendijas, ku
rios sudarė galimybę mums 
taip gausiai dalyvauti. Tiki
mės, kad savo gilesniu įsijun
gimu į lietuvių veiklą galėsi
me atsilyginti už šią pašalpą.

Indrė Čuplinskaitė

2. Prie kiekvieno asmens įrašo 
mokinys turi keliais sakiniais (sa
kinių skaičius nustatytas kiek
vienai klasei) apibūdinti tą asmenį.

3. Albumo gale mokinys savo 
nuožiūra išsirenka jam įdomes
nius žodžius (skaičius nustatytas 
kiekvienai klasei) ir išaiškina jų 
reikšmę lietuvių arba anglų kalba.

4. Paruoštas konkurso albumė
lis turi būti mokinio įteiktas kla
sės auklėtojams 1986 m. balandžio 
12 d.

Artėja Kalėdos. Šiuo metu moki
niai rašo pasveikinimus mūsų ka
liniams Sov. Sąjungos kalėjimuo
se. Jie bus skubiai išsiųsti. Ka
lėdų nuotaika jau yra paplitusi 
Maironio mokykloje; girdėti dai
nų bei giesmių meliodijos: mo
kiniai ruošiasi Kalėdų eglutei, 
kuri bus gruodžio 14 d. Mairo
nio mokyklos auditorijoje. At
vyks ir šv. Nikalojus su dovanė
lėmis, bus mokiniams vaišės. Mo
kykla kviečia dalyvauti tėvelius, 
senelius, tetas, dėdes ir visus tau
tiečius. kurie norėtų pasidžiaug
ti lietuviškomis atžalomis. Gruo
džio 7 d. Maironio mokykla duos 
kalėdinę programą mūsų gerbia
miems “Vilnius Manor" rūmų gy
ventojams.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Toronto atžalynietės C. GRENKYTĖ ir R. PAJAUJYTĖ tautinių šokių 
koncerte Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Lygumos be pastatų
Vaizdai ir mintys vasaros stovykloje

Stovyklavietę supo ištisos 
mylios lygumų. Puri krašto že
mė buvo užsodinta žemais ku
kurūzų augalais. Pačią stovyk
lavietę sudarė keli pastatai ir 
daug medžių. Šie buvo dau
giausia klevai, nors ir pasitai
kė gluosnių, berželių su tra
piais kamienais ir supuvusiom 
šakom. Vasaros karščiais daž
nai skrido puikus, vėsus vė 
jelis virš lygumos ir vartė me
džių viršūnės lapus, kaip su
sirūpinęs moksleivis.

Lygumų vėjus galėjome pa
gauti užkopę aukštai į me
džius. Atsisėdęs ant stambes
nės šakos, aš kalbėjausi su Sir- 
la Rukevičium. Pakėlę galvas 
toli galėjome matyti vieną kitą 
klėtį ar kukurūzų silusą. Ir 
Sirla, ir aš, Tylutis, dėvėjome 
juodus drabužius. Jau kelintas 
senas kunigas mus rimtai klau
sinėjo, kokia tų tamsių drabu
žių reikšmė. Negalėjome nei 
sau, nei kitiem paaiškinti tą 
įprotį. Reikėjo tik tuo pasiten
kinti, kad mum tas juodumas 
patiko.

Medyje sėdėdamas stebėjau 
debesis. Sirla aiškino, kad jis 
norėtų keliauti per išlaisvin
tus Suvalkus, apsilankyti kai
muose ir tikrai pažinti tokią 
Lietuvą, kokia buvo prieš šimt
mečius.

Medžio šakos buvo išskleis
tos, kaip rankos. Po jomis ma
tėme einantį Arą Kazokaitį. 
Aras turėjo ilgus šviesius plau
kus. Nors jis nesirengė tam
siai, savo bendrų buvo laiko
mas filosofu ir mąstytoju. Vy- 
resniem tai buvo tik jaunas, 
žemas vyrukas didelėm akim 
ir storais akiniais. Po pažas
tim, Aras nešiojo mažą kny
gą. Ir aš, ir Sirla, žinojome, 
kas toje jo knygoje, nors ne
buvome jos skaitę, o tik Arui 
leidus pavartę. Joje buvo nesi
baigiančios skiltys žodžių ir 
frazių, kurios kažkaip buvo 
Arui prasmingos. Knygutė bu
vo nedidukė. Ją Aras nešioda
vo žiemos metu milinės kiše
nėje, o vasarą — užpakalinėje 
kelnių kišenėje. Ji buvo žyd
rai mėlynos spalvos, bet virše
lis buvo išraižytas auksinėmis 
linijomis.

“Ei, Arai, kur eini?” — pa
šaukė Sirla iš mūsų lizdo vir
šūnės.

KANADOS LIETUVIU JAUNI
MO SĄJUNGOS VALDYBA prane
ša, kad gruodžio 7 d. Toronte įvyks 
KLJS tarybos suvažiavimas. Tary
bos nariams dalyvavimas suvažia
vime yra privalomas, tačiau visas 
lietuviškas jaunimas raginamas 
dalyvauti šiame rinkiminiame su
važiavime. Šeštadienio vakarą, po 
suvažiavimo, bus koncertas ir šo
kiai. Programą atliks čikagietis 
Darius Polikaitis — duos ištraukas 
iš savo išleistos plokštelės "Aš čia 
gyva". Šokiams gros gerai žinomas 
Čikagos jaunimo orkestras “Aidas".

ŠEŠTOJO PASAULIO LIETU-

“Einu prie upelio įmesti šių 
rašinių. Man pagaliau jie įky
rėjo . . . atvertęs puslapius 
negaliu prisiversti skaityti 
ankstyvesnių įrašų”. Sustojęs 
Aras bandė greitai išdėstyti 
draugam mintį: “Supraskite, 
jei vis tampu savimi ir jei ti
kiu, kad vis manyje vyksta sin
tezė, kuri mane padarys geres
niu, šios ankstyvesnios sinte
zės darosi nereikšmingos. Ne 
tik kad nereikšmingos, bet ir 
nesiderinančios su ta prana
šesne būkle, kurią esu pasie
kęs.”

“Ar reikėtų bandyti atkal
bėti?” — klausiau aš Sirlą. Šis 
atrodė labai pavargęs. Nusiim
damas akinius, jis atsakė: “Ne, 
neatkalbėk. Jis ir toliau ka- 
muosis, bet neįstengs”. Garses
niu balsu, jis Arui tarė: “Ką 
tai reiškia, kad ankstyvesni 
įrašai yra praeities dalykas? 
Kas gi yra ta praeitis? Žodžiai 
yra žodžiai, ir nėra prasminga 
kalbėti apie jų kitimą. Žmogus 
keičiasi, bet įrašai nepajudi
nami”.

Aras daugiau nieko nebesa
kė, o tik tylėdamas nuėjo su 
knygute po pažastimi.

Prieš maudymosi laiką brai
džiojau vienas stovyklos pie
voje, netoli upės slėnio. Vi
durdienio šviesoje pastebėjau 
Aro knygutę. Ji gulėjo užvers
ta, ramios rankos švelniai pa
guldyta žolėje. Jos nepalietęs, 
aš toliau nuėjau sukinėtis lan
kose. Per maudymąsi aš sėdė
jau su Sirla. Draugas rimtai 
sėdėjo prie baseino, nelipda
mas į vandenį, o. tik stebėda
mas mūsų draugę Mėtą, kuri su 
draugėmis juokavo kitoje pu
sėje. Aras buvo atsisėdęs mū
sų pusėje ilgo baseino, atsi
rėmęs nugara į grandinių tvo
rą. Jis neramiomis akimis se
kė blizgančias vandens bange
les. Tačiau mūsų draugas jau 
buvo padaręs sprendimą. Teli
ko jį įvykdyti.

Vakare, jau tamsoje, vaikš
čiojo Sirla vienas pievose. 
Grįžęs į vyrų namelius, jis 
man pasakojo, kad tuščioje 
valgykloje prie ilgo stalo matė 
besėdintį Arą. Jis vėl knygu
tėje tęsė įrašus.

Vėjas Liulevičius

i r kitiems
VIU JAUNIMO KONGRESO rengė
jai kviečia visus dailininkus, ypač 
jaunuosius, dalyvauti dailės paro
doje, kuri įvyks kongreso metu 
(1987-88 m.) Australijoje. Susido
mėję asmenys prašomi susisiekti 
su Faustu Sadausku: 7 McKittrick 
Road, Moorabbin, Victoria 3189, 
Australia. Kadangi kongresas įvyks 
Australijoje, kur lietuvių skaičius 
palyginti nedidelis, bus prašoma, 
kad dailininkai patys finansuotų 
savo darbų atsiuntimą ir, jei įma
noma, paaukotų kiek nors savo kūri
nių kongreso lėšoms padengti.

KLJS
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Toronto lietuviu teatrinė grupė "Aitvaras" 1985 m. lapkričio 10 <1. suvai
dino Lietuviu namuose ANATOLIJAUS KAIRIO komedija "Sidabrinė 
diena”. Iš kairės: R. Strimaitis, P. Petrauskas. D. Petkevičiūtė. Spektaklyje 
dalyvavo 250 žiūrovų Nuotr. B. Tarvydienės

Amžiaus ir kūrybos šventė
Dailininko Dagio 80 metų amžiaus ir 50 metų kūrybos sukaktis bei pokalbis su juo

“Sidabrinė diena” Toronte
1985 m. lapkričio 10 d. To

ronto lietuvių teatras "Aitva
ras", vad. Aldonos Dargytės- 
Byszkievvicz, suvaidino Anato
lijaus Kairio komedija "Sidab
rinė diena". Nors teatras vi
sais laikais iškelia arba juo
kiasi iš visuomenės ydų, tačiau 
ši 3 v. komedija turi ir satyri
nio elemento. Autorius siužetu 
pasirinko Ignų Jovarą ir jo vi
suomeninę veiklą. Jovaras yra 
18 (!) organizacijų pirminin
kas. Kad visuomeninė veikla 
išgyvena infliacijos pavojų, 
tai visi žinom, bet tiek orga
nizacijų pirmininkavimas su
kuria šaržo vaizdą.

Veiksmas prasideda Jovarų 
šeimos, švenčiančios 25 vedy
binio gyvenimo sukaktį, rezi
dencijoje. Jovarą vaidino sol. 
Rimas Strimaitis. Scenos patir
tis jį įgalino sukurti tikrą vi
suomenės veikėją. Jo žmona 
Salomėja — Aldona Totorai- 
tienė. Jų duktė Sigutė — Dana 
Petkevičiūtė. Jovaro konku
rentas yra Leonas Vilimas — 
Benius Tarvydas. Leono žmo
na — Aldona Byszkiewicz. 
Kaip Jovarai augina gražią 
ir šaunią dukrą Sigutę, taip 
Vilimai turi irgi puikų sūnų 
studentą Darių (Petras Pet
rauskas).

Komedija nebūtų pilna, jei 
trūktų senbernio gydytojo Po
vilo Gylio. Gydytojas (Vytas 
Štuikys), patyręs scenos ak
torius, nuolat melancholiškai 
ir neblaiviai dainuoja "Pa
langos jūroj nuskendo mano 
meilė".

Britonijos lietuviai
Baranausko minėjimas

Londono Šv. Kazimiero parapi
jos klubas 1985 m spalio 19 d su
rengė vysk. Antano Baranausko 
150 metu gimimo sukakties mi
nėjimą parapijos svetainėje.

Minėjimą pradėjo klubo val
dybos nare Pranė Senkuvienė, 
pristatydama minėjimo paskai
tininką literatūros laureatą Ka
zimierą Balėną. .Ji sakė, kad mes 
esame laimingi turėdami vieną 
iš žymiųjų rašytoju išeivijoje sa
vo tarpe ši vakarą.

K Barėnas savo labai konden
suotoje paskaitoje pavaizdavo 
minėjimo dalyviams Antaną Ba
ranauską su visu jo literatūri
niu grožiu. Del to A. Baranusko 
raštai yra išversti j japonu, ang
lu ir kitas kalbas, nes A. Baranaus
kas mokėjo kalbelis su paukščiais 
šilelyje ir su jo medžiais

Dail. Marija Barėniene vadova
vo meninei daliai. .Ji paruošė įva
dus. supažindindama su atskiro 
laikotarpio "Anykščiu šilelio" 
pergyvenimu, kaip jis augo, kles
tėjo ir kaip tik kelios apykreivės 
pušeles liko.. Deklamavo Justi
nas Cernis M. Baronienė turi la
bai gražią ir gerą tareną. J Cer
nis. ne tik solistas, bet ir buvęs 
Londono "Vaidilos" aktorius, pui

į
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“BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 1BERŲ PUSIASALYJE" 
galima užsakyti sekančiu adresu: DKF, P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, USA. Kaina — JAV $15.00, 
plius persiuntimas. Taip pat galima užsisakyti J. Andriaus 
LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ — (JAV $6.65), M. Karašos — 
“GYVENIMO SŪKURIUOSE” (JAV $15 00).

Į sukaktuvinį balių atvyksta 
net iš Hollywoodo aktorė Joa
na. kurią trumpai, bet, matyt, 
karštai buvo prieš 10 metų pa
milęs Jovaras. Per tą laiką jai 
neparašė nė vieno laiško.

Kiek per tuos tris veiksmus 
įvyksta grasinimų skyrybomis, 
pasipiršimų ar meilės neišti
kimumo priekaištų — dviejų 
rankų pirštų neužtektų suskai
tyti. Reikia pačiam komediją 
scenoje pamatyti. Tačiau tarp 
daugelio juokingų ir vykusių 
scenų viena išsiskiria savo 
lietuviškumu ir grakštumu, 
kai Darius gaudo Sigutę. Abu 
jauni, gražiai nuaugę ir gerai 
kalba lietuviškai. Gal ne vie
nas žiūrovas pagalvojo: kokia 
šauni pora būtų ne tik scenoje, 
bet ir gyvenime! Dana Petkevi
čiūtė sukūrė tikros lietuvaitės 
tipą. Aplamai, visi aktoriai 
vaidino pasigėrėtinai.

Tačiau liūdna, kai komedija 
baigiasi kaip tragedija. Teat
ras buvo ir yra daugiau negu 
šeštadieninė mokykla ar litua
nistikos seminaras. Rengiam 
pagerbimus, perkam dovanas 
visuomenės veikėjui, vargiai 
galinčiam padorų susirinkimo 
protokolą parašyti, bet gėlių 
puokštės aitvariečiams už il
gas repeticijų valandas ir lie
tuviškos tikrovės scenoje su
kūrimą, niekas nesiteikė nu
pirkti. Padėtį išgelbėjo “Au
kuro” režisierė Elena Kuda
bienė iš Hamiltono.

Žiūrovų atsilankė apie 250. 
Komedija truko apie porą va
landų. St. D.

kiai atliko deklamaciją Vieną 
A Baranausko eilėraštį deklama
vo Stasys Bosikis.

Programa baigta A Baranausko 
dainomis, nes minėjime dalyvavo 
daug choristu, tad dainos gražiai 
ir švelniai skambėjo saloje.

I’r Senkuvienė klubo valdybos 
vardu išreiškė padėką rašytojui K 
Baronui, jo žmonai dail M. Baro
nienei. .1 Černiui. St. Bosikiui ir 
minėjimo dalyviams, kurią prisi 
rinko gana apsčiai Baigdama pa
kvietė v isus pasilikti saloje užkan
džiam* ir kartu pabendrauti.

Taip D Britanijoje buvo pami
nėtas vyskupas A Baranauskas, 
kuris anuomet buvo sviesi lietu
viška žvaigžde pries pradedant 
aušti “Aušrai”, kuri prižadino Lie- 
t uv ą nauja m gyven i mill

S. Kasparas

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

KIMAS PAULIONIS

Dail. Jokūbas Dagys 1985 m. 
gruodžio 16 d. sulauks savo 
aštuoniasdešimtojo gimtadie
nio ir paminės 50 metų sukak
tį nuo jo pirmo pasirodymo vie
šoje meno parodoje. 1935 m. 
Lietuvos dailininkai įsteigė 
“Lietuvos dailininkų sąjungą” 
ir surengė pirmą parodą Kau
ne. Nors dail. Dagys buvo ką 
tik baigęs meno studijas ir 
pradėjęs mokytojauti, galėjo 
pasiųsti į Kauną parodos ver
tintojų komisijai savo darbų, 
kurie buvo priimti.

1938 m. Dailininkų sąjunga 
surengė jo parodą savo patal
pose Kaune. Parodai dail. Da
gys jau turėjo brandžių darbų, 
padarytų iš įvairių medžiagų, 
ir visą eilę sumanymų. Po me
tų ta pati sąjunga surengė pa
rodą Rygoje ir Taline. Ten 
dail. Dagys pasirodė su viena 
cementine statula, kuri atkrei
pė anų kraštų dailininkų dė
mesį.

Pokaryje apie dešimt metų 
dail. Dagys, neturėdamas są
lygų skulptūros darbams, ban
dė savo jėgas literatūrinėje 
kūryboje. Jo eilėraščiai ir už
rašai buvo išspausdinti trijuo
se leidiniuose.

Atvykęs į naująjį pasaulį 
1951 m., dail. Dagys uoliai 
ėmėsi skulptūros darbų. Čia 
jis daugiausia vartojo medį 
ir retkarčiais bronzą bei mar- 
morą. Su tais darbais jis daug 
kartų pasirodė viešose paro
dose. Jo vardas tapo žinomas 
kitataučių tarpe ir yra įrašy
tas JAV ir Anglijos dailinin
kų knygose.

Vasaros metu būname su 
dail. Dagiu netolimi kaimy
nai Wasagoje. Aplankydami jį, 
vis randame dirbantį. Darbo 
patalpos jo statytos ir pava
dintos “būda”. Tai tikrai la
bai originali patalpa. Jos 
kampuose į žemę įkasti stul
pai, šonai pridengti įvairiai 
pritvirtintais langais, po jais 
yra tankūs metaliniai siete
liai, nepraleidžiantys uodų.

Kartą ten apsilankė dail. A. 
Varnas. Jis tą dail. Dagio pa
statą pamatęs tarė: “Kaip jis 
puikiai su aplinka susilieja, 
su žeme susijungia, lyg iš jos 
išaugęs būtų”. Tai tokia jo dar
bo vieta — maža, ankšta, bet 
jam patogi. Čia dail. Dagys dir
ba keturis mėnesius per me
tus. Čia jis skaptuoja savo sta
tulas, kurioms medžiagą (dau
giausia beržus) turi pats iš sa
vo sklypo iškirsti. Ten pradė
tus darbus jis parsivežęs į To
rontą, šiltame savo rūsyje už
baigia. Taip gimsta jo menas.

Kartą pateikiau dail. Dagiui 
visą eilę klausimų, liečiančių 
jo meną. Jis mielai atsakė ir 
susidarė abipusis pokalbis.

— Ar reikia nusipiešti no
rimą vaizdą, prieš jį skaptuo
jant?

— Taip. Kartais reikia ant po
pieriaus net keletą pozų nusi
piešti ir proporcijas sužymėti 
ant turimos medžiagos gabalo 
prieš pradedant jį apdirbti. 
O komponuojant plokštumoje, 
reikia labai tiksliai nupiešti, 
nes bedirbant formos keičiasi 
ir susidaro keblumų. Kai turi
mas medžio gabalas yra savo
tiškos formos, primenantis 
tam tikrą figūrą, tada pieši
nys nereikalingas, o tik atsar
gus skaptavimas.

— Ar Jūs savo kūryboje sten
giatės perduoti kokią nors min
tį žiūrovams?

— Stengiuosi perduoti mano 
tuo metu jaučiamas nuotaikas. 
Visada vaizduoju žmones: jau
nus, pusamžius ar senus, dau
giausia liūdnus, kartais rūs
čius. Dažnai bedirbant išeina 
iš anksto nenumatytos išraiš
kos.

— Pasiėmęs medžiagą, kokiu 
būdu fiziškai įsijungiate į kū
rybos darbą?

— Darbo procesas kartais 
vargina, nes besidarbuojant 
atsiranda nenumatytos kliū
tys. Dažniausiai būnu ramiai 
nusiteikęs, susitelkęs atlie
kamam dalykui. Tada nė kiek 
nepavargdamas galiu ilgas 
valandas praleisti prie dar
bo, nes susigyvenu su kūri
niu kaip su savo draugu.

— Kartais pasirinkta me
džiaga diktuoja skulptūros ga
limybes. Ar jaučiate, kad tai 
kliūtis Jūsų kūryboje?

— Pradėdamas darbą, būti
nai stengiuosi išnaudoti tu
rimos medžiagos galimybes, 
todėl nemažai kompozicijų 
padarau tokių, kur pati me
džiaga diktuoja idėjas. Be tų 
medžiagų įtaigos kai kurių 
kompozicijų niekada nebū
čiau išgalvojęs. Taigi naudin
ga bendradarbiauti su gamta.

— Mažai laiko skiriate ta
pybai. Ar yra kokia priežastis?

— Turėjau įgimtą palinkimą 
tapybai, bet, susidėjus są
lygoms, pradėjau studijuoti 
skulptūrą, prie jos pripratau 
ir nesigailiu. Kartais dėl įdo
mumo išvykęs į gamtą prisi
mindavau tapybą. Be to, ta
piau, kai nebuvo sąlygų skulp
tūrai. Tapyboje daug lengviau 
ir vaizdingiau galima išreikšti 
turimas mintis. Skulptūros 
prigimtis ir jos reikalavimai 
yra visiškai kitokie.

— Ankstyvesniajai Jūsų ta
pybai būdingi buvo dekoratyvi
niai raštai bei ryškios spalvos.
Ar ši ekspresionizmo įtaka pa-
veikė Jūsų skulptūrą ?

— Nuo studijų laikų buvau 
palinkęs į ekspresiją, žavėjau
si tais tapytojais, kurie nau
dojo stiprias šviesas ir tam
sius šešėlius, gal todėl tai at
sispindėjo ir mano tapyboje. 
Skulptūroje tarp iškilusių for
mų, jei tik galima, duodu gi
lius išskaptavimus, kur gali 
slėptis formų šešėliai. To sie
kė ir impresionistai skulpto
riai.

— Ankstyvesnėje Jūsų kū
ryboje retkarčiais matome ir 
abstraktinių formų. Kartais 
atrodo, kad ir Jums kyla noras 
pasitraukti nuo realizmo ir 
pereiti į abstraktą?

— Nesižaviu abstraktais — 
nebylėmis formomis. Kaip ta
pyboje, taip ir skulptūroje 
abstraktas tinka tik kaip pa
puošimas, ko nors dekoravi
mas. Abstraktas savo prigim
timi yra taikomasis menas. 
Kas stengiasi išrasti nebūtas 
formas bei vaizdus, nuslysta 
į sensacijas. O tai ne menas. 
Rimtuose meno , kūriniuose 
tarp realių formų gali būti ir 
abstraktinių.

— Ankstyvesniuose Jūsų 
kūriniuose randame daugiau 
tradicinių formų, kurios leng
vai suprantamos. Vėlesni dar
bai atrodo daugiau sudėtingi.

— Taip, ankstyvesnieji mano 
darbai buvo ne tik realesni, 
bet ir natūralesni, todėl su
prantamesni. Vėlyvesnieji lin
kę į deformuotą natūrą ir į mis
tinę nuotaiką. Tų formų įvedi
mas turi daugiau kūrybos negu 
natūralios, randa savitą sti
lių. Menui tai labai svarbu.

— Ar dažnai naudojatės nuo
tr a u komis kūryboje ?

— Ne. Iš nuotraukų dariau 
tik Maironio, Vydūno ir skau
tų įsteigėjo Baden-Powellio 
skulptūrinius veidus.

Dail. DAGYS, sulaukęs Kanadoje 80 metą amžiaus ir 50 metų kūrybos su
kakties. Šalia jo — medžio skulptūra “Užgesę žiburiai"

Premija už mokslo veikalą^
JAV LB kultūros taryba 1985 

m. Lietuvių Bendruomenės li
teratūros premiją ($3000) skirs 
už 1983-1984-1985 metais iš
leistus lituanistinės temati
kos humanitarinio turinio 
mokslo veikalus arba eseisti
nių straipsnių rinkinius.

1. Premijos siekti gali ir ne
spausdinti veikalai, rankraš
čiai, bet kada parašyti. 2. Pre
mijai bus priimami ne tik lietu
vių, bet ir anglų kalba parašyti 
veikalai. 3. Paskutinė data vei

— Ar Jums yra padaręs įta
kos kuris nors žymus meninin
kas? Ar yra Šiaurės Amerikoje 
koks skulptorius, kurio darbai 
jums atrodo ypatingesni?

— Nemanau, kad koks nors 
vienas autorius būtų užkaria
vęs mano mintis ir paveikęs 
mano darbo būdą. Bendra lai
ko dvasia tikriausiai turi šio
kios tokios įtakos, nes seku 
spaudą ir pasidairau parodo
se. Iš išeivijoje esančių lietu
vių skulptorių daugiausia ža
viuosi V. Kašubos darbais. 
Lietuvoje irgi yra nemažai dė
mesio vertų skulptorių.

— Ar turite specifinį stilių 
savo skulptūroje?

— Mano darbus sunku 
įsprausti į esamų stilių ar sro
vių rėmus. Juos žmonės atpa
žįsta kaip “dagiškus”, kurie 
turi tam tikrų grubumo ženklų 
ir ilgokas linijas.

— Kuri medžiaga skulptū
roje yra Jums patraukliausia?

— Apsigyvenęs Kanadoje,
pradėjau vartoti beveik tik 
medį, nes tai ne per brangi ir 
švari medžiaga. Mažus objek
tus buvo galima kurti net gy
venamame kambaryje. Šiame 
krašte skulptūras žmonės lai
ko kambariuose, o medis tam 
yra tinkamiausias.

— Ar turite naujų užsimo
jimų savo kūryboje?

— Noriu tęsti tradicinę savo 
kūrybą, tik vis stengtis, kad 
būtų tobulesnė, prasmingesnė 
ir originalesnė. Labai sunku 
ar visai neįmanoma patenkinti 
visas užgaidas.

— Ar šiandieną kaip daili
ninkas jaučiate, kad pasiekėte 
visa, kas buvo norėta ?

— Jaučiuos, kad meno pasau
lyje ne veltui gyvenau ir sten
giausi. Tarp daugelio savo dar
bų randu ir tokių, kuriais tik
rai galiu pasigėrėti. Ir jeigu 
jie būtų ne mano, o kitų auto
rių, sakyčiau — tai tikrai ver
tingi ir nepakartojami darbai. 
Laimingas esu, kad turiu ir 
gerbėjų ir niekintojų. Juk vi
siems neįtiksi.

— Esate žinomas, kaip paty
ręs dailininkas. Ar turite pa
tarimų jaunesniem meninin
kam?

— Kas turi nepakeičiamą ir 
visą laiką jį persekiojantį 
patraukimą kūrybai, tas težen
gia į tą miglotą pasaulį. O kas 
tegalvoja apie garbingą, malo
nų ir lengvai laurus skinantį 
užsiėmimą, tesišalina nuo tų 
apgaulingų minčių.

Sveikiname Jus, susilaukusį 
ne tik podeimantinio amžiaus, 
bet ir pasiekusį brandžios kū
rybos pakopą.

kalams įteikti — 1985 m. gruo
džio 31 d. 4. Pageidautina, kad 
rankraštiniai veikalai būtų pa
rašyti mašinėle, tačiau bus pri
imami ir lengvai išskaitomi 
ranka rašyti veikalai. 5. Kiek
vieno rankraščio pakanka at
siųsti po vieną nuorašą, bet 
kiekvieno spausdinto veikalo 
siunčiama po penkias knygas. 
Jas, jei norės, pasiliks verti
nimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų 
autoriams. 6. Apie gautas siun-

Scena iš ANATOLIJAUS KAIRIO komedijos "Sidabrinė diena", kuria 
1985 m. lapkričio 10 d. Toronto Lietuvių namuose suvaidino aitvariečiai. 
Nuotraukoje aktoriai: V. Štuikys, D. Petkevičiūtė Nuotr. B. Tarvydienės

“Antras kaimas” Bostone
J. V. SŪDUVAS

Satyrinio teatro "Antras 
kaimas" trupė, vadovaujama il
gamečio jos vadovo ir režisie
riaus Tito Antanaičio, lapkri
čio 16 d. pasirodė Bostono Lie
tuvių klubo scenoje. Vaidybi
niais pokštais, ir prieš plau
ką braukdama, vertė gausią 
žiūrovų auditoriją garsiai 
juoktis, o tarpais ir karčiai 
nusičiaudėti . . .

Dailiosios literatūros rūšis 
— satyra visais laikais savo 
kandaus juoko rykšte plakė 
žmonių aistras, apsileidimą, 
savanaudiškumą, valdančios 
klasės korupciją. Nuo romėnų 
Juvenalio, ispanų Cervanteso 
su savo nemirtinguoju "Don 
Kichotu", per prancūzų klasi
kus Moljerą. La Fontaine, ru
sų Gogolį, mūsiškį dr. V. Ku
dirką, Pulgį Andriušį ir An
taną Gustaitį satyra buvo ir 
yra visuomenės mėgstamas li
teratūros žanras.

Žmonės mėgsta juoktis, iš
sivaduoti iš slegiančios, ba
nalios kasdieninės gyvenimo 
rutinos, dvasinės įtampos. 
Amerikiečių ir aplamai anglo
saksų visuomenėje visokie sa
tyrinio pobūdžio teatro pasta
tymai, televizijos vaidinimai 
publikos labai mėgstami. Prie 
jų mums lygintis būtų tik sva
jonė! O mūsų tremties sąlygose 
scenoje pastatyti didesnės 
apimties panašios rūšies vei- 
kalą-komediją reikia paruoš
tų profesinių aktorių ir tin
kamų įrengimų.

Čikagiškis "Antro kaimo" 
teatras, taikydamasis prie be
sikeičiančių modernaus gyve
nimo ir aplinkos reikalavimų, 
atsisakė tradicinių scenos rei
kalavimų — brangių dekoraci
jų. vaidintojų aprangos, grimų 
ir sudarė vien judrią satyri
nio teatro grupę, kuri bent iš 
dalies patenkina mūsų dramos 
teatro trūkumą.

Per savo beveik 20 metų gy
vavimo laikotarpį "Antras kai
mas" su savo spektakliais yra 
aplankęs beveik visas dides
nes mūsų lietuviškas koloni
jas. Parengęs gražų būrelį jau
nosios kartos aktorių, sutrau
kia daug žiūrovų, ypač jauni
mo. kuris kitiems lietuviš
kiems parengimams yra pasy
vus.

Bostono lietuvių publikai 
"Antras kaimas" atvežė mozai
kinę vaidybos programą, susi
dedančią iš dviejų dalių. Pir
moje buvo suvaidinti sceni
niai vaizdeliai: dramos kon
kursas, meilės istorijos, tėvai 
ir vaikai, lietuviškas automo
bilis, atostogos, atostogos! . . . 
Antroje dalyje sovietinės kro
nikos gabaliukai: gamybinis 
susirinkimas, sovietinė pra- 

tas bus pranešta siuntėjams. 
Už paštuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros 
taryba neatsako. Jų jieškoji- 
mu rūpinasi patys siuntėjai. 
7. Prie kiekvieno veikalo pri
dedamas lydraštis su auto
riaus pavarde, adresu ir tele
fono numeriu. 8. Premijos siek
ti gali viso pasaulio lietuvių 
išeivijos kūrėjai.

Šios premijos siekiančius 
veikalus siųsti vertinimo ko
misijos pirmininko adresu: 
Dr. Augustinas Idzelis, 17916 
Hillgrove Road, Cleveland, 
Ohio 44119, USA.

JAV LB kultūros taryba 

monė. šeima, pensija, vende
ta. lituanistika suaugusiems, 
liaudies teismas. Užbaigai — 
radijo, video programa: vieti
nės žinios, plokštelių muzika, 
gyvas pasikalbėjimas, praneši
mai. Tarpe dviejų valandų pro
gramos buvo įterpta 15 minu
čių pertrauka.

Kai kuriuose vaizdeliuose 
buvo paliestos vietinės koloni
jos veiklos aspektai, žymesni 
asmenys, organizacijos: pvz. 
vietinės lietuvių radijo "Lais
vės varpas” programų translia
cijos, kaimyninės Brocktono 
kolonijos aktualijos. Vykusiai 
interpretuotas banalus dra
mos konkurso posėdis, daly
vaujant pačiam premijos me
cenatui (Eugenijus Būtėnas). 
Jauna profesorė-ka 1 bi n i nkė 
(Jūratė Jakštytė), panaudo
dama algebros lygčių ženklą 
lentoje, bando išaiškinti stu
dentams lietuvių kalbos rašy
bos dėsnius, kurie nuo J. Jab
lonskio mirties dar vis ne
baigti tvarkyti (Iš sovietinės 
kronikos).

Visi grupės aktoriai gerai 
paruošti, scenoje laisvai jau
čiasi. Švarus ir taisyklingas 
lietuvių kalbos vartojimas, 
nemaišant angliškų žodžių bei 
posakių. Anglų kalba, jeigu ir 
vartojama, tai tik specialiam 
tikslui, atskirais sakiniais.

Vaidino: Vida Gilvydienė. 
Jūratė Jakštytė, Indrė Toliu- 
šytė, Eugenijus Būtėnas, Ed
vardas Tuskenis. Arvydas Vait
kus. Režisierius, teatro stei
gėjas ir ilgametis jo vedėjas- 
prievaizda — Algirdas-Titus 
Antanaitis. Dailininkas — Vin
cas Lukas. Garsų ir šviesos 
efektų tvarkytojas — Jonas 
Kaunas, kuris turėjo nemažai 
vargo su Bostono LK scenos 
niekados tinkamai nesutvar
kyta prožektorių sistema.

Dviejų dešimtmečių laiko
tarpyje "Antro kaimo" aktorių 
sudėtis, be abejonės, keitėsi, 
tačiau teatras niekad nepra
rado būdingo savo bruožo - 
satyros akimis žvelgti į musų 
buities negeroves. Savo vaidy
biniu dinamiškumu iš visos 
grupės išsiskiria: Eugenijus 
Būtėnas, Vida Gilvydienė ir 
Edvardas Tuskenis.

Į Bostoną "Antro kaimo” 
teatrą pakvietė Lietuvių skau
tų sąjungos Skautybės fondo 
valdyba, kuriai vadovauja v.s. 
Česlovas Kiliulis. Šiais me
tais fondas mini savo veiklos 
dešimtmetį. Fondo valdybą su
daro: v.s. Česlovas Kiliulis, 
ps. Dalia Zikienė. v.s. Kostas 
Nenortas, s. Saulė Šatienė, 
ps. Julius Špakevičius, v.s. dr. 
Jurgis Gimbutas ir s. Mykolas 
Banevičius. Dešimtmečiui pa
minėti rengėjai išleido sko
ningą "Antro kaimo" progra
mos knygelę, kurią lietuviš
kos tautodailės ornamentais 
iliustravo dail. s. Vytautas 
Dilba. Vaidinimas sutraukė 
daug gražaus skautiško bei 
kitų organizacijų jaunimo ir 
vyresniųjų kartos asmenų.

Iš pasikalbėjimo su "Ant
ro kaimo” aktoriais sužinota, 
kad teatras ruošiasi aplanky
ti Australijos lietuvius. Lin
kime jiems laimingos kelio
nės!

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



Toronto lietuvių jaunimo tautinių šokių grupės “Atžalynas” vadovai po metinio koncerto Lietuvių namuose. Iš 
kairės: vyr. vadovė L. Pacevičienė. V. Vitkūnaitė, V. Dovidaitytė, R. Turūta. M. Hurst, D. Krivaitė Ntr. B. Tarvydo

Paklydau gintaro rūmuose
Algirdo Landsbergio “Vaikai gintaro rūmuose"

Mažai žinoma aušrininke
Vandos Daugirdaitės-Sruogienės veikalas apie Liudviką Malinauskaitę-Šliūpienę

J. V. SŪDUVAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Eglė Amerikoje
Atvykęs į Niujorku, jaunuo

lis Šliūpas pradžioje patyrė 
daug vargo. Padirbėjęs pas 
apylinkės ūkininkus, kur dar
bas buvo sunkus, o atlyginimas 
menkas, pėsčias sugrįžo į Niu
jorką. Mieste rado didoką bū
rį lietuviu imigrantą, kurie 
visi, būdami katalikai, buvo 
lenku įtakoje. Neturėjo nei 
lietuvio kunigo, nei savo pa
rapijos. Su savo bičiuliu M. 
Tvarausku 1884 m. Šliūpas spa
lio mėnesį pradėjo leisti lie
tuvišką laikraštį “Unija”, no
rėdamas pabrėžti bendradar
biavimą su lenkais: “Pirma im
sime bendradarbius iš Euro
pos, kurią tarpe Eglė užima ne 
paskutinę vietą . .. Teisybė, 
jos mūza ne pirmaeilė, bet 
anais laikais maža buvo ir to
kių” — rašė Šliūpas (35 p.).

Laukdamas atvažiuojant į 
Ameriką Liudvikos savo laiš
kuose jai rašė: “Pamatysi, Liu- 
dyte mieloji, kad dar ant galo 
šią metą bus pas mus lietuvis 
kunigėlis ir bažnyčia. Lietuviš
kai giedos ‘Pulkim ant kelią’ 
N. Yorke taip pat kaip ir Lie
tuvoje. . . . Dieve duok svei
kiems laimingai pasimatyti. 
Tave meilauja ir tikrai bučiuo
ja tavasis amžinai — Jone
lis ...” (37 p.).

“Pagaliau, kai Eglei suėjo 
21-ri metai, giminės sutiko, 
kad Liuda tekėtą už jau pagar
sėjusio ‘litvomano’, netikėlio
— rašo V. Sruogienė. Išleido 
ją į Ameriką su sąlyga, kad ji 
tekėsianti ktaliku bažnyčioje 
apsirengusi balta suknele su 
‘velionu”.

Atvykusi į Niujorką, ir ište
kėjusi už Jono Šliūpo, Mali
nauskaitė susidūrė su Ameri
kos gyvenimo tikrove, kaip ir 
visi naujieji ateiviai. Apie tai 
rašo pats Šliūpas: “Kadangi 
mano pajamos buvo visai men
kos, tai Eglė, ilgai nelaukda
ma, pasiieškojo darbo kakla- 
ryščią fabrike ir, namo darbą 
parsinešusi, kas savaitę už
dirbdavo bent 6-8 dol. To už
teko pragyvenimui, o kartais 
dar ir pridėti prisieidavo ap
mokėjimui ‘Lietuviško balso’ 
išlaidą”. “Unijai” sustojus, jį 
redagavo Šliūpas.

Dirbant visuomeninį darbą, 
Šliūpą namuose lankytoją ne
trūko. Visi domėjosi lietuviš
kos parapijos steigimu. Tame 
laikotarpyje iš Europos į Ame
riką vyko pati didžioji imigra
cija. Žmonės laukė atvykstant 
kun. Antano Varnagirio, kuris 
turėjo pradėti lietuviškas pa
maldas Niujorke. Steigėsi pir
mosios lietuviškos organizaci
jos. Padidėjo ir Šliūpą šeima
— 1886 m. gimė pirmoji duktė 
Aldona. Ji vėliau savo atsimi
nimuose apie tėvą to meto gy
venimą taip rašė: “Liuda Šliū
pienė buvo savo vyro veiklos 
auka. Ant jos pečiu krito visa 
namą ruoša. Ji virė, kepė duo
ną, skalbė, tvarkė skurdą butą, 
kūreno anglimis. Šliūpą šeimo
je niekad nebuvo pakankamai 
pinigą, pradžioje teko daug 
vargti .. . Mama suprato tėvą ir 
palaikė jo idealus. O tais lai
kais, kada mūsą išeiviai Ame
rikoje buvo mažai apsišvietę, 
lietuvybės išlaikymas buvo la
bai svarbus. Motina buvo labai 
švelni, bet tvirto būdo, santy
kiai tarp tėvą buvo geri, na
muose barnią negirdėdavau. 
Motina mokėjo nesiskąsdama 
verstis labai sunkiomis gyve
nimo sąlygomis . . . Buvo su

mani, linksmo būdo, bendra
darbiaudama su vyru turėjo į 
jį didelės įtakos” (42-43 p.).

Visuomeninė veikla
Nežiūrint materialinią sun

kumą, atvykusi į Ameriką Eglė 
neapleido ir visuomeninio dar
bo: padėjo vyrui redaguoti 
“Lietuvišką balsą”, rašė 
straipsnius, kūrė populiarius 
eilėraščius, skaitė paskaitas. 
“Tik atvykusi į Ameriką Eglė 
sudomino išeivius savo paskai
ta apie ‘Aušrą’ ‘Lietuvos my
lėtoją dr-je’, mano įkurtoje” — 
rašė Šliūpas. Savo poezijoje 
Eglė, kaip ir visi to meto auš
rininkai, buvo romantikė:
Tarp aukštų pilių, medžiais apklotų. 
Skambėjo giesmės vaidiliotų. 
Skambėjo daina liūdna mergaičių 
Ant garbės didžių Lietuvos 

dievaičių". (30)

Tarp ją yra nemaža ir visuo- 
meninią bei didaktinią pos
mą:
Tolimam krašte, tarp svetimųjų. 
Mes neužmiršom dienų senųjų . .. 
Kiekvienas vienybėje visad gyvena. 
Ir meilų laiko nuo prosenių.
Nes vien meilė ir sutikimas
Yra iš nevalios visų išrišimas". (55)

Eglė buvo ir lietuviško teat
ro pradininkė Amerikoje. Pati 
rašė trumpus sceninius vaizde
lius, kaip “Be sumnenės”, “Ne
tikėtai”, pati vaidino, dekla
mavo savo eilėraščius. Eglės 
dukterų pasakojimu, rašo Van
da Sruogienė, jų motina daly
vavusi daugelyje lietuviškų 
parengimų, vaidinimų, gražiai 
eilėraščius deklamavusi, pati 
organizavusi chorus ir juose 
dainavusi. “Būdavo apsivilku
si lietuvišku tautiniu kostiumu, 
kaip tuomet vilkėta — šilkiniu 
languotu sijonu, juodu aksomi
niu kikliku, ilgai^ karoliais 
ir spalvotais kaspinais ant gal
vos" (57).

Tačiau laikai keitėsi, šeima 
didėjo ir ekonominės proble
mos spaudė. Šliūpas, užsiėmęs 
laikraščiais ir visuomeniniais 
reikalais, neturėjo laiko rū
pintis šeima, kuri skurdo. Pra
dėjo reikštis nuomonių skirtu
mai, jieškojimas kelių padidin
ti šeimos pajamas, kurią nega
lėjo Amerikoje duoti nei lietu
viškas visuomeninis darbas, 
nei laikraščiai. “Kas tau svar
biau, susirinkimas, ar šeima? 
Štai vaikai pusbasi, nuplyšę, 
neužtenka pinigą net pienui, o 
tu tegalvoji apie savo laikraš
tį, apie susirinkimus, apie rie
tenas su kunigais ir naujalen- 
kiais” — kalbėjo vyrui žmo
na (48 p.).

Pagaliau buvo sutarta, kad 
Šliūpas kuriam laikui paliks 
visuomeninę veiklą ir stos j 
Marylando medicinos mokyk
lą įsigyti gydytojo profesijos, 
o žmona su vaikais išvažiuos į 
Lietuvą pas savo, gimines ato
stogauti.

Šliūpai Scrantone
1891 m. Šliūpas baigė medici

nos mokslus Marylando uni
versitete. Atvykus iš Lietuvos 
žmonai Liudvikai su vaikais, 
pagaliau šeima, po keliu gyve
namą vietą pakeitimo, pasto
viai įsikūrė Scrantone, Pen
silvanijoje 1895 m. Čia Šliū
pas kaip gydytojas buvo popu
liarus tarp europiečiu imi
grantą, nes neturtingus daž
nai gydė nemokamai. Materia
linės šeimos sąlygos žymiai 
pagerėjo, atsirado daugiau 
laiko ir visuomeniniams rei
kalams. Tada Eglė jau trijų 
mažą vaiku motina nepadėjo 
plunksnos: rašė ir poeziją, ir 
visuomeninius didaktinius 

straipsnius, polemizavo spau
doje.
O mano dainos, jūs mano draugystė! 
Malonė man, tikra prietelystė. 
Jūs dvasios maldos mano liūdnumo. 
Ir sunkių dienų mano graudumo ...

“Kaip visuomenininko, laik
raštininko ir daktaro žmona 
tuo laiku Eglė turėjo didelės 
įtakos mūsą išeivijai” — rašo 
V. Sruogienė. Savo straipsniu 
1898 m. “Pasikalbėjimas su 
moterimis”, išspausdintame 
“Vienybėje lietuvininką”, ji 
įrodinėjo būtinumą moterims 
šviestis, mokytis. Tai buvo 
anuo metu nauja mintis (54 
ir 55 p.).

“Tuo laiku Šliūpą namuose 
Scrantone svečiavosi ir visuo
menės veikėjai iš kitą JAV 
miestą ir žymios asmenybės iš 
Lietuvos. 1911-1920 m. tarpe 
buvo atsilankęs kan. Juozas 
Tumas-Vaižgantas kartu su 
kun. K. Olšausku rinkę aukas 
‘Saulės’ namams statyti Kau
ne, rašytoja Žemaitė-Žyman- 
tienė, muzikai Mikas Petraus
kas, Stasys Šimkus ir kiti. 1913 
metais, lydimas Martyno Yčo, 
tuometinės carinės Rusijos 
Dūmos atstovo, atsilankė dr. 
Jonas Basanavičius, atnešęs 
šeimai didelį džiaugsmą, kaip 
‘Aušros’ steigėjai-bendradar- 
biai”.

Po I D. karo, atsikuriant ne
priklausomai Lietuvos valsty
bei, Šliūpų šeima — dvi dukte
rys — Aldona, Hipatija ir sū
nus Kęstutis buvo jau užaugę 
ir Amerikoje baigę mokslus. 
1920 m. visi atvažiavo į Kau
ną ir dirbo svarbiose parei
gose: Aldona kaip gydytoja, 
Kęstutis — užsienio reikalų 
ministerijoje. Motinos išauk
lėti buvo patriotais ir gerai 
mokėjo lietuvių kalbą. Moti
na Liudvika-Eglė mirė Kaune 
1928 m. Prieš mirtį prisiminė, 
kad yra išsipildęs didžiausias 
jos troškimas, apdainuotas 
jaunystės metų eilėraštyje: 
“Tai yra laimė už visas didžiau
sia — Lietuvos laisvę akimis 
datirti” (81 p.).

Knyga gražiai atspausdinta 
M. Morkūnų spaustuvėje Čika
goje, gausiai iliustruota ne 
vien Šliūpų šeimos, bet ir žy
miųjų aušrininkų, rašytojų 
bei visuomenininkų nuotrau
komis, asmeninėm laiškų fak
similėm, labai vertingom mū
sų kultūros istorijai. Savo 
monografinio pobūdžio veika
lą istorikė V. Sruogienė bai
gia viena Eglės parašyta 3 v. 
komedija “Netikėtai”, išspaus
dinta 1910 m. Filadelfijoje. 
Tuo ji pabrėžė, kad Eglę laiko 
mūsų dramaturgijos pirmtake.

Knygos viršelį puošia Liud
vikos Malinauskaitės-Eglės 
jaunatvės portretas. Knyga 
įdomi visiems besidomintiems 
mūsų tautos ryškiųjų žmonių 
gyvenimu.

Atsiųsta paminėti
I LAISVĘ, politikos žurnalas, 

1985 m. rugsėjis, nr. 94 (131). Re
daktorius — Vacys Rociūnas, 7328 
Midland Rd.,. Independence, Ohio 
44131, USA. Administratorius — 
Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., 
Bakersfield, CA 93305. Metinė 
prenumerata JAV, Kanadoje, Aust
ralijoje — $7, kitur — $5.

Erlėnas, VĖJO VARTAI. Nove
lės. Išleido kun. Pr. Vaseris. Aust
ralija, Melbourn, 1985 m., 195 psl. 
Kaina — $7.

Vytautas Bagdanaviėius, MIC, 
ŽMOGAUS STUDIJOS, sekant To
mo Akviniečio “Summa contra 
gentiles” antrąją knygą. Tekstas 
rašytas mašinėle. Autoriaus lei
dinys Čikaga 1985 m., 129 psl.

AURELIJA BALAŠITIENĖ
Vienas didžiausių dramos 

kritikos autoritetų — Samue
lis Johnson (anglas, 1709-1884) 
yra taip išsireiškęs apie me
nišką kūrinio vertę: “Didysis 
literatūrinis menas pasireiš
kia tikslingame prigimties at
vaizdavime, bet ne iškraipy
tose fantastiškų įsivaizdavi
mų kombinacijose”. Tos min
ties dvasioje bandysiu išsitar
ti apie Algirdo Landsbergio 3 
v. dramą “Vaikai gintaro rū
muose”. Autor.us, laimėjęs net 
kelias literatūrines premijas, 
visuomenėje plačiai išpopu
liarėjo savo drama “Penki stul
pai turgaus aikštėje”. Tai pro
duktyvus įvairių literatūrinių 
žanrų kūrėjas (eilėraščiai, no
velės, premijuotas romanas 
“Kelionė”, dramos), literatū
ros žinovas, kritikas, periodi
nės spaudos bendradarbis.

Prieš ketverius metus JAV 
LB kultūros tarybos premijų 
šventėje Klivlande turėjau 
malonumą su A. Landsbergiu 
pasikalbėti apie jo naujausią 
veikalą, tada pavadintą “Eglė, 
žalčių karalienė”, už kurį jam 
buvo paskirta anų metų JAV 
LB kultūros tarybos literatū
ros premija. Jau tada, trum
pai pasakodamas savo dramos 
turinį, autorius sužadino li
teratūros mylėtoją smalsumą, 
sudomindamas originaliu fan
tastinio ir gyvenimiško ele
mento junginiu. Praėjo dau
giau kaip ketveri metai nuo 
to įdomaus pokalbio ir auto
riaus paskaitos. “Vaikai gin
taro rūmuose” man tapo nau
ju, nepažįstamu veikalu, ypač 
pakeitus jo pavadinimą.

Pirmame veiksme mus pasi
tinka pažįstama šių dienų 
Amerikos aplinka, pažįstami, 
kiek sutirštinti ir sušaržuo
ti charakteriai, bet gyvi ir di
namiški. Amerikos priemies
čio gimnazijos 13-18 metų su- 
amerikėję paaugliai yra vaiz
duojami kaip modernios jauni
mo epochos tipai. Rimas žavisi 
Krišna, kitas jaunuolis iš kar
to pasirodo kaip griežtai 
“priešbranduolinis peaceni- 
kas”. Žavimasi jau seniai pa
mirštu Vudstoku, ginčijamasi 
dėl “rock” ir “disco’\ pajuo
kiami tėvai, geriamas “Heine
ken” alus, diskutuojamas sek
sas ir tyčiojamasi iš visko, 
kas yra lietuviška. Tik viena 
Vilija, svajinga, romantiška 
mergaitė, skiriasi iš jų visų 
kaip ne tos planetos būtybė. 
Ji puikiai orientuojasi li
tuanistikoje, pataiso kitų klai
das, išverčia žodžius (rape — 
išniekinimas) ir iš kalbos at
rodo dešimtmečiais nutolusi 
nuo savo bendraamžių. Apy
kvailė, naivi ir tuščia Rūta 
ją dar labiau išryškina, pati 
svajodama apie šokėjos kar
jerą, kurios viršūnę mato tik 
savo motinos katutėse. Blan
kus apyjaunės motinos tipas, 
į sceną išeinantis tai grasi
nančiai, tai koketiškai-svajin- 
gai, tampa originalia simbo
line figūra, kuri, kad ir ne vi
sai sėkmingai, kaip koks geo
metrinis ratas, apjungia vei
kėjus, įskaitant ir iš Lietuvos 
atvykusį profesionalą režisie
rių, ambicingą teatralą.

Veiksmas prasideda pirmos 
“Eglės, žalčių karalienės” pa
statymo repeticijos metu. Gyvi 
dialogai, aštrus ir sąmojingas 
charakterių susikirtimas iš 
karto juos išryškina ir užmez
ga pirmąsias fabulos gijas. 
Vilija (iš pradžių atrodė, kad 
motina) įsimyli režisierių, o 
jos simpatija Tomas tą pastebi 
ir išgyvena stiprius pavydo 
jausmus. Motinos vaidmuo pa
lieka neaiškus, lygiai kaip ir 
jos santykis su režisieriumi. 
Skaitant įmantrius jaunuolių 
pasisakymus, pradeda atrody
ti, kad tai nesama paauglių, 
kaip autoriaus nurodyta, nei 
gimnazistų, bet universiteto 
studentų, mokančių ištisai 
Notre Dame giesmę ir ją nuo
lat kartojančių bei dainuojan
čių, todėl ir jų pokalbiai ne
labai derinasi su jiems skir
tais vaidmenimis. (Paauglių 
kelias generacijas pati gerai 
pažįstu tiek iš savo pačios šei
mos, tiek iš ilgamečio darbo 
lituanistinėje mokykloje ir 
jaunimo organizacijose).

Veiksmui vystantis, autorius 
išryškina konfliktą, kylantį 
tarp Tomo ir režisieriaus, į 
kurį koncentruojasi skaityto
jo dėmesys. Iš jo tikimasi kaž
ko nepaprasto, sukrečiančio, 
nuostabaus. Režisierius yra 
talentingas aktorius, puikus 
kalbėtojas, pasakotojas, mo

kytojas. Perėmęs Žilvino vaid
menį, jis pavergia Viliją, kuri 
pagaliau nebepajėgia atskirti 
sceninės iliuzijos nuo gyveni
mo realybės. Režisierius stai
ga pasidaro ciniškas: “Niekad 
nepasitikėk teatralais. Mes 
palendam po bet kuria oda ir 
vėl nusineriam, kaip žalčiai”. 
Ir vėliau, sulaukęs kvietimo 
į savo išsvajotą darbą, viską 
meta, palikdamas nepastatytą 
veikalą, neatsisveikinęs su 
Vilija. įsitikinęs, kad “praeis 
trys mėnesiai, ir ji nežinos, 
ar mano akys mėlynos, ar ru
dos.”

Teorija reikalauja, kad bet 
kurio literatūrinio kūrinio 
nagrinėjimas ir aptarimas ne
taptų turinio atpasakojimu, 
todėl, norėdama sužadinti 
skaitytojų smalsumą, toliau 
nepasakosiu turinio ir neiš- 
duosiu pabaigos.

Dramoje (taip paties auto
riaus klasifikuojamas veika
las) apstu puikių ir modernių 
scenos efektų, žaidžiant švie
somis, specialiai pritaikytais 
garsais, kaip kad širdies pla
kimo imitacija įtampai padi
dinti trečiojo veiksmo pradžio
je, kai “nužudomas” Žilvinas 
— režisierius ir simboliškai 
nužudoma motina, kuri iš tikro 
yra tik šešėlyje duksnojusi 
rugių “bobutė” — iškamša. Sce
ninės detalės, kaip Žilvino 
“žarnų” demonstravimas, jas 
pagaminant iš “įvairių raudo
numo atspalvių konfeti” (kon
feti — tai smulkios popieriaus 
skiautelės, iš kurių “žarnų” 
padaryti neįmanoma. Ar ne 
geriau tiktų “serpenti”?) įvai
rios veido kaukės, blykčiojan
čios diskotekinės šviesos tei
kia dramos veiksmui moder
nios dinamikos pobūdį, įve
dant tiek fantastinį, tiek siur
realistinį elementą su geru ab
surdo teatro žiupsniu.

Teatrui skirtame veikale 
didelį vaidmenį atlieka au
toriaus sukurti dialogai, ku
riais ne vien stumiamas veiks
mas, bet ir logiškai grindžia
mas veikėjų charakteris. Dia
logai nuosekliai derinasi su 
autoriaus sukurtais vaidme
nimis, tačiau kai kurie itin 
įmantrūs posakiai ne visada 
atitinka gyvenimo tikrovę, 
kai penkiolikinis jaunuolis 
paklaustas savo draugo, kaip 
jis atrodo žalčio imitacijoje, 
atšauna “. . . kaip orangutan
gas, kuris neranda išvietės”. Ir 
kodėl režisieriaus monologe 
(p. 21) reikalingi tokie išsireiš
kimai, kaip “jedritvai”? Krau
jas, žarnos, išplėštos mėsos 
gabalų grūdimas į tigriuko 
gerklę dirbtinai sukelia mo
dernių televizijos žiaurumų 
imitaciją, o šešiolikamečio 
Rimo tėvų palyginimas “Jų lū
pų skonis, ašarotos braškės” 
lieka manieringa tuštuma.

Nuo pat pirmųjų veikalo 
eilučių skaitytojas yra verčia
mas jieškoti simbolikos, re
miantis senovine lietuvių tau
tos mitologija ir ją gan vyku
siai perkeliant į dabartį. Ta
čiau perskaičius dramą dau
giau negu vieną kartą, sunku 
buvo rasti vieną pagrindinę 
ryškią mintį, kuri paprastai 
privalo slėptis bet kurio žan
ro literatūriniame veikale. 
Jei “Vaikai gintaro rūmuose” 
yra sceniškai gyvas, įdomus ir 
dinamiškas veikalas, tai, pa
siekus pabaigą, nusileidus 
paskutinį kartą uždangai, ne
noromis kyla klausimas: “Na, 
ir kas norėta parodyti?” Ga
lima būtų tvirtinti, kad mo
dernioje literatūroje tolimes
nis vyksmas paliekamas skai
tytojui ar žiūrovui interpre
tuoti bei spėlioti, tačiau tam 
tikras pagrindinis leitmoty
vas privalo jam duoti pagrin
dus. Nejieškant Landsbergio 
dramoje nei literatūrinę ver
tę menkinančio didaktinio 
elemento, nei patriotinius 
jausmus keliančių idėjų, bū
tų svarbu rasti kurį nors vi
suotinių žmogiškųjų proble
mų palietimą, apie kurį, kaip 
pagrindinę ašį, teiktųsi į dra
mos formą įrėminta autoriaus 
gyvenimo filosofija. Tai įžiū
rime ne vien Šekspyro trage
dijų visuotinume, bet ir šio 
šimtmečio Ibseno, Tennessee 
Williamso ir kitų veikaluose. 
Algirdo Landsbergio neabejo
tinas talentas ir gilus inte
lektas leidžia jo gerbėjams 
jam statyti pačius aukščiau
sius reikalavimus. Gal todėl 
ir “Vaikai gintaro rūmuose” 
manyje nesukėlė to pasigėrė
jimo, kurio tikėjausi, paži
nusi jį iš jo ankstyvesnių kū
rinių.
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□ k III Ih’HIII VEIKLOJE
Konkursinė metinė filatelistu 

paroda rugsėjo 26 d. buvo sureng
ta Britanijos Boltone. Pirmą vie
tą ir pereinamąją Boltono filate
listų draugijos premiją laimėjo H. 
Vaineikis, parodai pateikęs šešis 
pašto ženklų lapus su pirmaisiais 
ir paskutiniaisiais nepriklausomos 
Lietuvos ženklais. H. Vaineikis 
renka ir kitų valstybių pašto ženk
lus. bet daugiausia pastangų ski
ria Lietuvai. Sudaryti gerą Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį dabar 
nėra lengva, nes jos ženklų nedaug 
tėra pasaulinėje rinkoje. Boltono 
filatelistų draugijos pirm. F. Mills 
pasveikino H. Vaineikį ir pakvietė 
jį sekančioje parodoje padaryti 
pranešimą apie Lietuvos istoriją 
ir jos pašto ženklus.

Sukaktuvinis “Darbininko" kon
certas su lyriniu sopranu Daiva 
Mongirdaite ir baritonu Algiu Gri
gu, turėjęs įvykti spalio 6 d., buvo 
atidėtas sekantiems metams. Šia
me koncerte buvo norima įteikti 
premijas "Darbininko" paskelbto 
romano ir novelių konkurso laimė
tojams, tačiau iki tos datos tebu
vo gauti du romanai ir vienas no
velių rinkinys, pasirašyti slapy
vardžiais: Ūdros romanas "Iš toli 
Lietuvą minėjo", Šaltvykslės ro
manas "Tysliava" ir Daivos nove
lių rinkinys “Grynoji rasa". Kon
kursas pratęsiamas iki 1986 m. ko
vo 1 d. Premijos bus įteiktos "Dar
bininko" 70 metų veiklai skirta
me koncerte sekantį pavasarį.

“Margučio” vedėjas Petras Pet
rulis spalio 6 d. Čikagos ir apy
linkių lietuvius pakvietė į didžią
ją Jaunimo centro salę, kur buvo 
surengtas vietinio lyrinio sopra
no Praurimės Ragienės ir svečio 
gitaristo Lino Dambravos koncer
tas. Solistei akompanavo pianis
tas Manigirdas Motekaitis. Savo 
pasirodyman ji buvo įjungusi pen
kias Stasio Gailevičiaus dainas, 
Algio Bražinsko “Benamio dai
nas”, klasikinį G. Mahlerio dai
nų ciklą, operų arijas iš V. A. Mo
carto “Figaro vestuvių” ir A. Dvo- 
žako "Undinės”. Gitaristas L. 
Dambrava yra klasikinių kūrinių 
atlikėjas, sėkmingą savo koncer
tą š. m. gegužės 30 d. turėję Ve- 
nezuelos sostinėje Karake, Tere- 
sos Careno teatre. Ten jis progra- 
mon buvo įjungęs net ir F. Men- 
delssohno, J. S. Bacho gitara at
liekamų kompozicijų. Čikagiečiai 
jo koncerte pasigedo lietuviškų 
kūrinių. Deja, gitara Lietuvoje ne
prigijo, mūsų kompozitoriai jai 
nieko nesukūrė.

Kun. prof. dr. Pauliaus Rabi
kausko, SJ, veikalą "Krikščioniš
koji civilizacija Lietuvoje”, pa
rašytą italų kalba, yra išleidusi 
Boniardi leidykla Milane. Veika
las turi dvi dalis: viena apima šv. 
Kazimiero gyvenimą, kita — Vil
niaus universitetą ir jo 400 metų 
sukaktį. Autorius išsamiai nagri
nėja šv. Kazimiero kilmę, joje ne
rasdamas nė lašo lenkiško kraujo. 
Šv. Kazimiero garbinimas nesiri- 
bojo vien tik Lietuva ir Lenkija. 
Jis taipgi reiškėsi Italijoje. Bel
gijoje ir Vokietijos Bavarijoje. 
Kun. prof. dr. P. Rabikauskas. SJ, 
taipgi išsamiai aptarė Vilniaus 
universiteto istoriją, jo įsteigimą 
1579 m. Universitete dėstytojais 
dirbo daug svetimtaučių moksli
ninkų. kurių eilėse buvo ir italų. 
Kalbėdamas apie Vilniaus univer
siteto dabartį, autorius nusiskun
džia. kad ši lietuviškoji instituci
ja yra rusinama. Net ir disertaci
jas doktoratams tenka rašyti rusiš
kai arba iš lietuvių kalbos versti į 
rusų kalbą.

Ateitininkų federacijos valdyba 
jau 1980 m. nutarė rūpintis, kad 
būtų išleista prel. prof. dr. Prano 
Kuraičio, ateitininkijos pradinin
ko ir ilgamečio dvasios vado, filo
sofinių raštų rinktinė. Jai paruoš
ti buvo pakviesti Antanas Vaičiu
laitis ir dr. Juozas Girnius. A. Vai
čiulaitis sutiko surinkti įvairiuose 
spaudos leidiniuose išbarstytus 
prel. prof. dr. P. Kuraičio raštus 
ir suredaguoti leidinį “Pranas Ku
raitis, Filosofijos raštų rinktinė", 
o dr. J. Girnius — parašyti biogra
finę tų raštų autoriaus apybraižą. 
Raštų pajieškose talkino dr. Kazys 
Pemkus. “Ateities" leidyklos ve
dėjo dr. Algio Norvilo pranešimu, 
veikalas jau paruoštas spausdini
mui, bet dar neišspręstas lėšų klau
simas. Talkon kviečiami visi prel. 
prof. dr. P. Kuraičio buvusieji 
mokiniai ir gerbėjai. Prenumerato
riais bus laikomi asmenys, atsiun
tę bent $25. Leidėjai laukia ir rė
mėjų su šimtine dolerių ar dar di
desne suma. Čekiai rašomi “Li
thuanian Catholic Federation 
’Ateitis” vardu ir siunčiami dr. Al
giui Norvilui, 4036 W. 91st Place, 
Oak Lawn, IL 60453, USA.

Dail. L. J. Paškauskaitė vilnie
čius pakvietė į savo estampų pa
rodą “Lietuvos mokslininkų por
tretai". Ji yra sukūrusi ištisus gra
fikos darbų ciklus — "Kultūros ir 
meno veikėjai", "Jaunieji respub
likos mokslininkai", “Žmogus ir 
technika". Parodai buvo skirti ge
riausieji šių ciklų pavyzdžiai.

Televizijos ekranuose buvo ro
domas vaizdajuostės filmas "Ne
bylys". sukurtas pagal J. Tumo- 
Vaižganto apysaką. Šio spektak
lio kūrėjai — scenarijaus autorė 
Valentina Paukštelytė, rež. Vid
mantas Bačiulis, dail. Vytautas 
Merkys ir vyr. operatorius Jonas 
Gurskas. Pagrindinius veikėjus 
sukūrė jauni Kauno dramos teat
ro aktoriai. Tinkamų vietų filma
vimui buvo jieškoma Lietuvos liau
dies buities muziejuje Rumšiškė
se. Nemajūnuose netoli Birštono, 

.gimtosiose J. Tumo-Vaižganto
Svėdasų apylinkėse.

Klaipėdos parodų rūmuose bu
vo surengta dviejų klaipėdiečių 
seserų dailininkių — Irenos ir Fe
licijos Kačenauskaičių grafikos 
darbų paroda. Jai jos sutelkė še
šias dešimtis oforto ir litografijos 
technika atliktų darbų. Seserų Ka
čenauskaičių kūriniai jau buvo ro
dyti Taline, Liepojoje. Maskvoje, 
Alma Atoje bei kituose miestuose 
veikusiose parodose. Su jais taip
gi turėjo progą susipažinti dailės 
mylėtojai Lenkijoje. Vietname, 
Suomijoje, Danijoje, abiejose Vo- 
kietijose.

Vilniaus “Lėlės” teatro rež. Ri
mantui Driežiui jau seniai buvo 
kilusi mintis šio teatro spektaklius 
vaikams rodyti lauke. Tą mintį jis 
įgyvendino rugsėjo 14 d. "Lokio" 
restorano kiemelyje suvaidinta A. 
Gudelio pjese "Dailidė. Perkūnas 
ir velnias". Ji yra tautosakinio 
stiliaus pasaka, skirta vaikams 
nuo šešerių iki dešimties metų. 
Šios pjesės veikėjai — Dailidė, 
Velnias, Laumė, Perkūnas, sceni
nio veiksmo erdvė — dangus, že
mė, požemis. Dailidę vaidino 
Evaldas Mikaliūnas, Velnią — 
Juozas Marcinkevičius, Perkūną 
— Vilius Kirkilionis, Laumę — 
Janina Gudzinevičiūtė ir Marija 
Leikauskaitė. Aktorius E. Mika
liūnas dainavo, aktorė E. Piški- 
naitė grojo smuiku. Spektaklį lau
ke šiltai sutiko su vaikais pasivaikš
čioti išėjusios šeimos.

Anzelmas Matutis-Matulevi- 
čius, mokytojas ir poetas, rašęs 
vaikams, po sunkios ligos mirė 
Alytuje rugsėjo 21 d. Velionis gi
mė 1923 m. sausio 7 d. Suvalki
joje. Zomčinės kaime. Baigęs Ma
rijampolės mokytojų seminariją 
1942 m., mokytojavo Santaikoje, 
Simne, Seirijuose. Alytuje. Ei
lėraščius rašyti pradėjo 1937 m., 
būdamas keturiolikos metų moks
leiviu. Visą savo gyvenimą atidavė 
vaikų literatūrai. Jiems buvo skir
ti rinkiniai —“Genių kalvė", “Vai
vorykštė ežerą semia”, “Vyturių 
vainikas", "Girios televizorius", 
“Milžinų šaukštas” ir kt. Lietuvos 
komjaunimo premiją 1972 m. lai
mėjo už eilėraščių rinkinį "Ge
nių kalvė", respublikinę premiją 
1974 m. — už knygą “Girios televi
zorius". Jam taipgi įteiktas tarp
tautinis danų pasakininko K. An
dersono diplomas. Palaidotas Aly
taus kapinėse. Viename nekrologe 
cituojamas prasmingas velionies 
eilėraščio posmas, kviečiantis vai
kus ateit prie Nemuno, prie gi
rios, kad jis, girdėdamas jų dainą, 
jaustųsi Tėviškėj nemiręs . . .

Vilniaus konservatorijos salė
je buvo surengtas autorinis kom
pozitorių Jūratės Baltramiejūnai
tės ir Giedriaus Kuprevičiaus kon
certas. Televizijos ir radijo vai
kų choras, vadovaujamas A. Gir
dzijausko. atliko J. Baltramiejū
naitės dainas J. Marcinkevičiaus 
žodžiais ir jos ciklą "Nupynė žemė 
žalią krepšelį" (žodžiai L. Gutaus
ko). Jos vokaliniu ciklu "Lelija 
baltoji", kurio žodžių autorius 
taipgi yra L. Gutauskas, progra- 
mon įsijungė sol. S. Jonynaitė ir 
liaudies instrumentų ansamblis, 
divertismentu — kamerinis Lietu
vos kompozitorių sąjungos an
samblis su savo vadovu 1. Kučins
ku. Vokaliniam ciklui "O, žeme, 
gražuolėle” J. Baltramiejūnaitė 
buvo panaudojusi S. Nėries žo
džius. Šį jos kūrinį ir G. Kupre
vičiaus vokalinį ciklą “Įsiklausyk" 
(žodžiai V. Onaičio) atliko sol. 
R. Maciūtė. Koncertan taipgi bu
vo įjungtos G. Kuprevičiaus “Aš- 
tuonios liaudies dainos" styginių 
kvartetui, “Žaidimai” dviem for
tepijonam, “Žalčio sonata" ir pre
liudija. Atlikėjai — M. K. Čiur
lionio kvartetas, pianistai L. Gry- 
bauskienė, K. Grybauskas ir S. 
Potanika v
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI virš 28 milijonų dolenų

KASOS VALANDOS:

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

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius......... 73/«%
180-185 d. termin. ind................. 8 %
term, indėlius 1 metų................ 8'72%
term, indėlius 2 metų................ 9 %
term, indėlius 3 metų................ 9 %
pensijų s-tą.................................. 9 %
spec. taup. s-tą............................ 7 %
taupomąją s-tą ........................... 6’/?vo
depozitų-čekių s-tą.................... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ......................... 11 %
mortgičius nuo........... 9’/2% - 11 %

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). 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 Ave. 
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. MOSS, LAWSON & CO. LIMITED

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

r“ŽJ

IVI TYPE MASTER GRAPHICS
IVIES KRAUSTOMĖS!!!
*1985 m. gruodžio 16 d. jau busime
3425 DUNDAS ST.W., Toronto, Ont. M6S 2S4

(kampas Dundas ir Windermere, pirmame aukšte)
Renkame knygas 
lietuvių, anglų ir 
prancūzų kalbomis

Turime geras, naujas 
XEROX mašinas.
(416) 769-5411

Savininkės - 
Vida Šiaučiulienė ir 
Lina Kuliavienė

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.

an Independent member broker

f 1 east mall crescent bus: (416) 239-3991
etoblcoke, Ontario M9B 6G8 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 )

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

ZlIĮCjfjltp Simpson's, 176 Yonge St., 
zlIlOICllC 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) Telefonas 531-1305

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

daise Kanados ir JAV paštinin
kų darbingumas buvo beveik 
lygus, o dabar nuo 1972 m. ame
rikiečiai paštininkai savo dar
bingumu kanadiečius pralen
kė net 50%. Kanados pašto tar
nautojai neatėjimu į darbą 
pralenkia ne tik kitus valdžios 
tarnautojus, bet ir kitų šalių 
paštininkus. D. Fisheris, bu
vęs socialistų atstovas Kana
dos parlamente, savo skiltyje 
• The Toronto Sun" dienraštyje 
lapkričio 20 d. dabartinę paš
to tragediją pastarųjų 17 me
tų laikotarpyje susieja su to
kiais paštininkų unijų vadais, 
kaip J. Davidsonas, J. C. Parro- 
tas visos Kanados mastu ir M. 
Perraultas Montrealyje. Tuos 
karinguosius paštininkų vadus 
sekė ir tebeseka kitų pašto tar
nautojų unijos. įsitikinusios, 
kad valdžios iždo parama yra 
neišsemiama.

Naujos darbo sutarties dabar 
siekia 4.000 tarnautojų unija 
pašto administracijoje. Pašto 
vadovybė jų skaičių nori su
mažinti keliais šimtais, o uni
jos vadas D. Gagnonas ramiau
siai reikalauja algų padidini
mo net 20%, nors tų pašto raš
tininkų metinės algos jau da
bar yra nuo $19.000 iki $22.000. 
Kitose įmonėse raštininkai 
gauna mažesnius atlyginimus. 
Remdami administracijos tar
nautojų uniją ir jos reikala
vimą, nelegalų streiką Kvebe
ko mieste buvo pradėję pašti
ninkų unijos nariai. Jų greto
se televizija rodė ir karingą
jį vadą J. C. Parrotą. Streiką

Šachmatų ir futbolo varžybos
K. BARONAS

Meisteris Kasparovas
Meisterio vardą G. Kasparovas 

turėjo laimėti š. m. vasario mė
nesį, tačiau pirmenybių vadovai, 
matydami Karpovo pralaimėjimą, 
ilgai užsitęsusį žaidimą nutrau
kė. Jų motyvai: abu žaidėjai iš
vargę, nebėra tinkami tęsti toli
mesnes varžybas. G. Kasparovas 
griežtai protestavo, šaukdamas 
pirmenybių salėje, kad nuo pra
laimėjimo A. Karpovą apsaugojo 
Sov. Sąjungos šachmatų ir pirme
nybių vadovai.

Kodėl A. Karpovas yra vadovų 
proteguojamas? Jis yra šeštas iš 
eilės meisteris, tikras rusas, 
kompartijos narys, politiškai la
bai aktyvus, komsomolo centro 
komiteto narys, sovietinio taikos 
fondo pirmininkas (iš čia pinigai 
plaukia į užsienį), už nuopelnus 
komunizmui apdovanotas Lenino 
ordinu. Jam gyvenime egzistuoja 
(persiskyręs su žmona) tik šach
matai ir marksizmas. Partija jam 
padovanojo gražią vilą prie Mask
vos, "Mercedes" automobilį su 
telefonu. Jis turi užsienyje ban
ko sąskaitas, turtingas žmogus. 
Prieš jį meisteriai yra buvę trys 
žydai — Botvinikas, Smyslovas 
ir Latvijos žydas M. Talis, armė
nas Petrosjan, rusas Spaskis, ati
tolęs nuo politinio gyvenimo. Tad 
suprantama, kodėl už Karpovo pe
čių stovėjo kompartija.

G. Kasparovas yra 22 m. (A. Kar
povas 34), žydo ir armėnės sūnus. 
Iki 1975 jo pavardė buvo Veinštei- 
nas. Gyvena jis su motina 4 kam
barių bute Baku mieste. Turi pa
prastą "Volgos" automobilį, parti
jos narys. Užsienio koresponden
tams jis pareiškė: “Esu greičiau
siai marksistas”.

Nemėgsta pavergėjų
Vilniškiame “Sporte" š. m. lap

kričio 2 d. pedagogas V. Gaida- 
monis rašė, kad Vilniaus, Kauno 
ir kt. miestų žiūrovai labai nesve
tingai priima svečius. Pristatant 
žaidėjus, audringais plojimais pa
lydimi savų miestų sportininkai, 
o pranešėjui skelbiant svečių pa
vardes, pasigirsta švilpimai, už
gauliojimai. Laiško autorius nesa
ko kurios tautybės sportininkams 
tie protestai taikomi, tačiau vi
siems yra aišku, kad lietuviai ne 
vieną kartą savo pyktį išliejo 
prieš pavergėją rusą. Vienas Ka
nados lietuvis, aplankęs Kauną, 
tvirtino, kad švilpimai ir “bū" 
šauksmai, žaidžiant lietuviams 
prieš Maskvos, Leningrado ar kt. 
miestų komandas, girdimi net prie 
Laisvės alėjos. Kartą tūkstanti
nė minia po vienų rungtynių pa
sipylė iš Vilniaus “Žalgirio" sta
diono į Gedimino miesto gatves, 
šaukdama "šalin rusai", "tegyvuo
ja Lietuva” ir 1.1. V. Gaidamonis 
kreipiasi į sportininkus, kvies
damas svečiams parodyti daugiau 
kultūringumo.

Klaipėdos “Atlantas" kovoje 
dėl teisės žaisti antroje Sov. 
Sąjungos lygoje, nugalėjo mūsų 
uostamiestyje Kuibyševo “Kryl- 
ja Sovetov” komandą 2:1. Įdomu, 
kad gerokai surusinta Klaipėda 
savo vienuolikėje neturi rusiš
kom pavardėm žaidėjų. Štai ko
mandos sudėtis: V. Bujanauskas, 
E. Tumasonis, O. Mozūraitis, S. 
Česnauskas, R. Tavoras, R. Dau
gėla. K. Ruzgys, R. Butkevičius, 

teko užbaigti, kai jis buvo pri
pažintas nelegaliu. Administ
racijos tarnautojų sutarties 
derybos dabar yra nutrauktos. 
Jie nori oficialaus streiko sa
vaitę prieš Kalėdas, jeigu ne
bus patenkintas jų reikalavi
mas algas padidinti 20% Meti
niai atlyginimai kitiems kana
diečiams dabar yra didina
mi 4-5%.

Paštininkų unijos vadas J. C. 
Parrotas į komisijos pasiūly
tas Kanados pašto reformas at
siliepė CTV televizijos tinklo 
programoje "Question Period". 
Pasak jo, paštas negali siekti 
pelno, nes ji parūpina paslau
gas, o ne kokius nors parduo
damus gaminius. Esą niekas 
nereikalauja, kad nuostolio 
neneštų krašto apsaugą tvar
kanti ministerija. Ji netgi ne
turi jokių pajamų. Suktasis J. 
C. Parrotas klausia: "Kodėl iš 
pašto reikalaujama pelno? Jo 
tikslas yra parūpinti ne pelną, 
o paslaugas”. Vartotojų minis- 
teris M. Cote, tvarkantis Kana
dos pašto reikalus, pranešė, 
kad specialos komisijos pa
ruoštos rekomendacijos bus 
stropiai svarstomos iki kovo 
mėnesio. Tada vyriausybė tu
rės padaryti galutinį spren
dimą. Dienraštis "The Globe 
and Mail” lapkričio 20 d. pa
skelbė vedamąjį apie Kanados 
paštui siūlomas reformas. 
Komentuodamas pašto paslau
gų atidavimą privačiai bend
rovei, dienraštis pastebi: “Daug 
kanadiečių tokį žingsnį su
tiktų plojimu”.

A. Fokinas, V. Grigaravičius. At
sarginiai — K. Andriūnaitis, K. 
Dranginis, ir R. Skersys.

Plungėje įvykusiose vieno ra
to eliminacinėse rungtynėse dėl 
teisės žaisti ateinančiais metais 
Lietuvos futbolo lygoje laimė nu
sišypsojo Plungės "Kooperatinin
kui" ir Vilniaus "Aušros” koman
doms. Aukščiausią Lietuvos lygą 
turėjo palikti Jonavos "Statybi
ninkas”, Šiaulių “Statyba", Ky
bartų “Sveikata” ir Ukmergės 
“Vienybė”.

Vilniaus “Žalgiris” aukščiau
sioje Sov. Sąjungas lygoje po lai
mėjimo prieš Voronežo “Fakelą” 
2:1 greičiausiai pirmenybių len
telėje įsitvirtins 5-6 vietoje. Pa
vasarį vilniečiams buvo didelis 
pavojus iškristi iš aukščiausios 
lygos, tačiau po pavasario rato 
žalgiriečiai gerokai pasitempė ir 
laimėjo rungtynes prieš pirmau
jančias komandas bei turinčias 
savo eilėse Sov. Sąjungos futbo
lo rinktinės 3-4 žaidėjus.

Žolės riedulys
Sėkmingai sezoną užbaigė Šiau

lių “Tauro” žolės riedulio atsto
vės. Lietuvaitės, laimėjusios Sov. 
Sąjungos pirmenybėse trečią vie
tą, vėl padarė didelę staigmeną 
taurės varžybose, laimėdamos pir
mą vietą. Tokiu būdu šiaulietės 
dalyvaus Europos taurės rungty
nėse. Sov. Sąjungos žolės riedu
lio rinktinėje žaidžia net ketu
rios lietuvaitės. Tuo tarpu pa
saulinėse jaunių rankinio pirme
nybėse Seoule Sov. Sąjungai at
stovavo trys mūsiškės žaidėjos 
— Daiva Kalakauskaitė, Jolanta 
Žemaitytė ir Aušra Miklušytė. 
padėjusios iškovoti pirmą vietą.

Winnipeg, Manitoba
PARAPIJOS MUGĖ. Lapkričio 

17 d. skaniai paruoštais pietumis 
pasibaigė Šv. Kazimiero parapi
jos metinė mugė-bazaras. užtru
kęs 3 vakarus. Šiais metais paja
mos nebuvo daug ką didesnės ne
gu pernai. (Gal dėl to. kad ką tik 
pasibaigė vyskupijos įsakyta vien
kartinė vietinės katalikų šalpos 
ir Šv. Tėvo kelionės rinkliava, ku
riai vietos lietuviai gausiai auko
jo). Bet lankytojų mugėje kas va
karą būdavo daug. Šeštadienį, mu
gei dar nepasibaigus, visos len
tynos buvo tuščiofe. E. Galinaitie- 
nė. kuri jau daugelį metų kas va
karą pardavinėja šios loterijos bi
lietukus. sudarė progą daugeliui 
atsilankiusiųjų laimėti vieną ar 
kitą daiktą. Šeimininkės taip pat 
gerai pasidarbavo, maitindamos 
kas vakarą atsilankiusius svečius 
su šiltos vakarienės patiekalais. 
Daug pasidarbavo ir tie. kurie vi
saip prisidėjo prie šio metinio 
renginio. Gal daugiausia iš jų plu
šo klebonas prel. J. Bertašius. ku
ris dažnai ne vien tik rūpinasi 
viską paruošti, bet ir darbu pri
sideda.

Valgant pietus, parapijos komi
teto ižd. .J. Grabys, padedant mū
sų jauniesiems, traukė bilietė
lius su pavardėmis didžiosios lo
terijos laimėtojų. Sekretoriavo 
Nijolė Pastrak. Tą sekmadienį 
Winnipege prasidėjo žiema su 
šalčiu ir pūga. Pirmasis šio se
zono sniegas iškrito spalio 8 d., 
bet po to vėl buvo gražių dienų ir 
tą sniegą ištirpdė. Dabar visi pra
deda ruoštis Kalėdų šventėms, 
Naujiems metams.

Ateitininkų žinios
Studentų ir moksleivių bendrų 

Kūčių ruošimu rūpinasi valdybos. 
Smulkesnes informacijas galima 
sužinoti pas valdybos narius.

Studentai susirinkime para
šė 35 atvirukus sąžinės kaliniams. 
Darius Čuplinskas kalbėjo apie 
"Amnesty International“ organiza
cijos paskirtį ir darbus.

Studentų žiemos kursai — slidi
nėjimo stovykla Vermonte bus 
gruodžio 25 — sausio 1 d Reikia 
būtinai užsiregistruoti iki gruo
džio 16 d. Kaina — $110. Čekį ra
šyti: Lithuanian Catholic Stu
dents' Association "Ateitis" Inc 
ir drauge su registracijos forma 
siųsti Algiui Lukoševičiui. 87-38 
95th St., Woodhaven. N Y. 11421. 
USA. Atsivežti miegmaišį, rank
šluostį. pagalvei užvalkalą. Kas 
turi muzikos instrumentą, prašo
ma atsivežti. Vykstantiems į kur
sus teikiama finansinė parama. 
Kreiptis į dr. O. Gustainienę.

Jaunučių ir jaunių susirinki
mas — gruodžio 7. šeštadienį. 
Abiejų kuopų bendros Kūčios 
bus gruodžio 15 d. pas seseles. 
Ruošiama Kūčioms pritaikyta pro
grama.

Baltieėių demonstracija bus 
gruodžio 8 d„ 12 v., rotušės aikš
tėje. Reikės paruošti 500 balionų 
su kalinių pavardėmis. Mokslei
viai. studentai ir sendraugiai kvie
čiami prie šio darbo prisidėti. Ga
lintieji pagelbėti prašomi atvykti 
tą dieną 9 v.r. j Latvių namus, 491 
College St. (prie Bathurst gat
ves). O. G.

Skautų veikla
• "Šatrijos" tunto vadovybė, 

kviečia vyresnes skautes ir vado
ves dalyvauti žmogaus teisių de
monstracijoje gruodžio 8. sekma
dienį. Rinktis 9 v. ryto Latvių na
muose (491 College St.), kur bus 
paruošiami plakatai, balionai . . . 
Iš anksto pranešti apie dalyvavi
mą fil. ps. D. Barzdžiūtei tel. 661- 
0342 Demonstraciją rengia Kana
dos baltieėių federacija.

• "Rambyno” tunto vadijos 
posėdis — gruodžio 9 d.. 7.30 v.v.

• LSB vyriausio skautininko G. 
Kuzmiene apdovanota ordinu už 
nuopelnus su rėmėjų kaspinu, 
už nuolatinę paramą Toronto skau- 
tijai ir talką Romuvos stovykla
vietei. Ji tip pat buvo ilgus metus 
Romuvos sekretore.

• Lapkričio 24 d. “Rambyno" 
skautų tuntas gražiai paminėjo 
Lietuvos kariuomenės ir skautų 
67 metų sukaktį. Iškilmingose Mi
šiose dalyvavo organizuotai su 
vėliavomis. Po Mišių įvyko iškil
minga sueiga. Vyriausio skauti
ninko įsakymą skaitė vadeiva dr. 
fil. ps. A. Dailydė, o rajono vadas 
s. V. Turūta prisegė 50 metų skau- 
tavimo ženkliukus — s. F. Mockui, 
j.v.s. H. Stepaičui, j.v.s. B. Stun
džiai. Per tunto (sakymus j valt. 
laipsnį pakeltas tunto adjutantas 
R. Punkris. Apie Lietuvos kariuo
menę kalbėjo j.v.s. H. Stepaitis, 
o apie LSS — s. V. Turūta. Laužo 
programai vadovavo tunt. pav. ps. 
A. Kalinauskas.

• Draugovės, kurios dalyvauja 
Kūčių pasirodymuose, renkasi re
peticijai tuoj po Maironio mokyk
los pamokų gruodžio 14 d., 12.30 
v.p.p.. Prisikėlimo salėje. Pasiro
dymus tvarko sesė Aldona Sergau- 
tienė, tel. 279-0862.

• Birutės draugovės sueiga —
gruodžio 5. ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
pas sesę D. Steponaitienę. Sk. vytis 
H. Steponaitis kalbės apie mote
rų teises. D. Barzdžiūtė

“AUŠROS” ŽINIOS
York lygos krepšinio pirmeny

bėse Goerge Harvey gimnazijos 
patalpose “Aušros" vyrų krepši
nio komanda laimėjo dvejas rung
tynes lapkričio 21 d. prieš "Range 
Taverną" 79:48(43:21).

Lapkričio 25 d. "Aušra" rungėsi 
su "Kenwood" komanda ir laimė
jo 82:67 (39:23). Žaidė: S. Arlaus
kas 20. R. Underys 8. R. Sysak 18. 
A. Valickas 6. V. Gataveckas 16. 
K. Bartusevičius 2. V. Dementavi- 
čius 4. R. Ton 8

Sekančios rungtynės: George 
Harvey pat. gruodž.io 2 d.. 8.45 v.v.. 
prieš "Baker Dozen ", gruodžio 11 
d.. 7.30 v.v.. York Humber pat. 
prieš OTHG. gruodžio 18 d.. 7.30 
v.v., George Harvey pat. prieš 
"Righteous Brothers” K. S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDI TO KOOPERA TYVE

PARAMA
MOKA:

73/4% už 90 dienų term, indėl.
8 % už 6 mėn. term. Indėlius 
8'/2% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius 
9 % už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą
7 % už specialią taup. s-tą 
6’/?% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

už asmenines
paskolas nuo.............11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 9'/s%
2 metų ..................... 11 %
3 metų ...................  10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/«%

AKTYVAI virš 47 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 lt) vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo lt) vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A.W. GARDENS 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. CHA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

renown really ltd., realtor 
an Independent member broker

daiva t. dalinda, BA.
associate broker

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

ISLINGTON-RATHBURN vieno aukšto namas,
trys miegamieji, d’-į. p Vykios, užbaigtas rūsys. Švie- 
sus, erdvus, trur ,,,»je, tylioje gatvėje. Kaina — $159.900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE MEAT 
MARKET

r

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 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

A.P GOMES
Heal Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

VERUTĖ DEMERECKAITĖ lai
mėjo antrą vietą ir gavo žymenį 
iš "Manitoba Wheelchair Asso
ciation" kaip gera kėglių žaidėja 
1984-5 m. .Ji nuo jaunų dienų mė
go sportą. Kartą prieš daugelį me
tų ji. šokdama plaukymo baseine 
nuo lentos, susižeidė ir dabar tu
ri naudotis vežimėliu. Bet tai ne
sulaiko jos nuo sportavimo. J i daž
nai yra dalyvavusi Kanados tauti
nėse. šio sporto olimpiadose. Ge
rai mokėdama lietuvių ir anglų 
kalbas, ji retkarčiais padeda mū
sų parapijos raštinės reikaluose.

Ev. Fedaras

Sudbury, Ontario
PRIEŠKALĖDINES PAMALDOS 

apylinkės lietuviams bus gruo
džio 21 ir 22 d. d. Kristaus Kara
liaus šventovėje; šeštadienį. 7 v. 
vakaro. Mišios ir po jų išpažintys, 
sekmadienį, 9.30 v. ryto, išpažintys 
ir Mišios. Pamaldas laikys kun. J. 
Staškus iš Anapilio.

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 (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) (vairios 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’



TORONTO
A. a. Juozo Stalioraičio at

minimui žmona Bernadeta Sta- 
lioraitienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $100.

Į Elzės Jankutės atsimini
mams išleisti fondo sąskaitą 
“Paramoje” įnešė: O. Indrelie- 
nė $15; Buntinai iš Čikagos 
$43; N. Navickienė $25; E. Fe- 
daras $20; I. Adomavičie
nė $30.

Skaitytojas A. Poškus, svei
kindamas “TŽ” darbuotojus 
Kalėdą ir Naują metą proga 
bei linkėdamas geriausios 
sėkmės, atsiuntė $30 auką.

Vilniaus krašto lietuvią są
jungos centro valdyba, įver
tindama “TŽ” paslaugas jos 
veiklai, atsiuntė padėkos laiš
ką ir $25 auką. Sąjungos pir
mininkas yra Albertas Misiū
nas, gyvenantis Detroite.

Prof. Pranas Jucaitis, pasi
žymėjęs gamtos moksluose Lie
tuvoje ir JAV-se, 89 metą am
žiaus, uoliai skaito lietuviš
ką spaudą. Jis yra “TŽ” skaity- 
tojas-rėmėjas, gyvenantis Ro
cky River, Ohio. Atsiuntė pre
numeratą už 1986 metus.

"Tėviškės žiburių” skaity
tojai, keičiantieji savo adre
sus, prašomi aiškiai pažymėti 
pilną savo vardą bei pavardę 
ir nurodyti ne tik naująjį, bet 
ir senąjį adresą. Kartotekoje 
yra daug panašių pavardžių, ir 
dėl neaiškios informacijos 
įvyksta klaidų.

Vasario 16 gimnazijai ir jos 
berniukų bendrabučio statybai 
paaukojo $1,000 Prisikėlimo 
par. kredito kooperatyvas, 
$150 Pr. Basevičius, $100 J. Pet
rauskas, $30 M. Senkuvienė, 
$20 E. Adomavičienė (visi iš 
Toronto). Dėkojame paaukoju
siems šiai lietuvybės išlaiky
mo institucijai paremti. Šiuo 
metu ji auką ypatingai rei
kalinga, nes tenka statyti ber
niukams bendrabutį. Aukas 
siųsti: L. Tamošauskas, 236 
Dovercourt Rd., Toronto, Ont. 
M6J 3E1 arba KLB kr. valdy
bos iždininkui J. Krištolaičiui. 
Torontiškiai gali aukas įnešti 
lietuvių bankeliuose gimnazi
jos sąskaiton. Paaukojusieji 
15 ir daugiau dol. gauna kvi
tus, tinkamus nuo pajamų mo
kesčių nurašyti.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo komisijos narys 

gimnazijos reikalams
"Toronto Life” žurnalo š. m. 

gruodžio numeryje yra iš
spausdintas ilgas aprašymas 
apie Taikos ir laisvės žygį Bal
tijos jūroje. Jo autorius yra 
kanadietis Barry Callaghan. 
Dalyvauti toje išvykoje jį pa
kvietė draugai latviai. Radi
jo programos pokalbyje jis 
pareiškė, kad jį sudomino po
litinis projekto naivumas bei 
fantastiškumas. Žurnalo adre
sas: 59 Front St. E., Toronto, 
Ont. M5E 1B3. Tel. 364-3333.

Anglų kalbos kursai naujie
siems kanadiečiams York uni
versitete (Glendon Campus, 
Bayview a. Lawrence Ave.) 
prasidės 1986 m. sausio 25 d. 
ir truks 10 savaičių. Jie taiko
mi asmenims galintiems susi
kalbėti angliškai, bet norin
tiems pasitobulinti. Bus trys 
grupės — pradinė, vidurinė ir 
pažengusioji. Adresas: Peter 
M. Brunner, Centre for Con
tinuing Education, York Uni
versity, 4700 Keele St., North 
York, Ont. M3J 2R6. Tel. (416) 
667-3403.

Savaitraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” 45-rių metų sukaktis 
paminėta lapkričio 30 d. spe
cialiu spaudos vakaru Toronto 
Lietuvių namuose, surengtu 
rėmėjų būrelio. Stp. Varanka 
rengėjų vardu pasveikino susi
rinkusius ir pakvietė K. Dam- 
baraitę programos pranešėja. 
“NL” darbuotojus sveikino 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, “TŽ” red. kun. Pr. 
Gaida, KLB pirm. adv. A. Pace- 
vičius. “NL” vardu kalbėjo jos 
redaktorė B. Nagienė ir jos lei
dėjų valdybos pirm. J. Šiaučiu- 
lis. Raštišką sveikinimą at
siuntė pirmasis “NL” red. V. 
Dagilis, gyv. Toronte. Koncer
tinę dalį atliko “Sutartinės” 
kvartetas, vadovaujamas N. 
Benotienės, ir “Atžalyno” šo
kėjų grupė (vidurinioji), va
dovaujama V. Dovidaitytės. 
Atskirai pasirodė akordeonis
tės — D. Gurklytė ir D. Pargaus- 
kaitė. Visiems rengėjų vardu 
padėkojo Stp. Varanka, pra
nešdamas, kad “NL” stambiau
sias sumas — po $500 paaukojo 
Toronto Lietuvių namai ir O. 
Delkus. Iš viso aukų surinkta 
apie $1,500. Aukas rinko O. Ind- 
relienė ir A. Stepaitienė. 
Linksmoji dalis buvo skirta 
vaišėms, šokiams ir loterijai.

Į spaudos vakaro pabaigą 
atvyko ir anksčiau kviestoji 
viešnia Ontario kultūros ir 
pilietiškumo ministerė dr. Li
ly Munro. Ji pasveikino “NL” 
bei susirinkusius lietuvius 
ir su jais pabendravo apie va
landą laiko.

Klivlando jaunosios kartos 
dainos vienetas “Uždainuo
kim”, vadovaujamas muziko ir 
sporto veikėjo A. Bielskaus, 
koncertavo Anapilio salėje 
gruodžio 1, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Devynių jaunų vyrų grupė, 
akompanuojama muz. J. Govė- 
do, atliko gana ilgą pynę lie
tuviškų ir nelietuviškų dainų, 
laimėdami šiltą publikos dė
mesį. Jiems talkino jauna so
listė Rasa Krokytė iš Filadel
fijos ir kanklininkė Elena Mu- 
liolytė. Pranešėjos pareigas 
sklandžiai ir drąsiai atliko 
Renė Motiejūnaitė. Publika 
nebuvo gausi, bet gėrėjosi vie
neto dainavimu ir ilgais plo
jimais išprašė porą dalykų 
priedo. Koncertą rengė Lie
tuvos kankinių parapijos kul
tūrinė komisija, vadovaujama 
sol. S. Žiemelytės, kuri visiem 
išreiškė nuoširdžią padėką.

Anita Pakalniškytė, jauno
sios kartos solistė, šį rudenį 
buvo apdovanota Toronto uni
versiteto operos skyriaus bu
vusio direktoriaus dr. Ernesto 
Vinci $1000 stipendija. Ji ski
riama velionies atminimui Ka
nados solistams bei solistėms, 
kurie pasižymi ypatingais bal
siniais gabumais. Anita sutiko 
atlikti religinį koncertą kar
tu su “Volunge” kovo mėnesį 
Hamiltone. “Volungė” sveiki
na Anitą, džiaugiasi jos laimė
jimais ir linki ateityje pasiek
ti dar aukštesnių žymenų.

Apie torontiškės “Volungės” 
plokštelę “Dirva” 1985 m. 46 nr. 
išspausdino Vytauto Matulio
nio muzikinį vertinimą. Plokš
telė esanti įdomi ir dainų pa
rinkimu, ir jų atlikimu. Auto
rius ypač vertina J. Govėdo dai
nų pynę “Greitai laikas bėga”. 
Ji esanti labai įdomi muziki
niu apdorojimu, ypač paskuti
nė jos dalis “Gražus miškas”. 
“Šioje plokštelėje tai didžiau
sias 'Volungės’ laimėjimas”.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

Būčių vakarienė 
'^9/ mmUL gruodžio 24,

antradienį, 
| 7.30 vai. vakaro,

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai g Karaliaus Mindaugo
• Kalėdinė muzikinė programa ir bendros dalyvių giesmės g menėje 4^
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems g X X
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje g / ' • \

ir sekmadienių popietėse. » / ((/?)) X

BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, « Z—A cT”
12-18 metų S10; studentams ir pensininkams $12, suaugusiems $15.00. g

Šilta vakarienė su vynu ir šampanu 
Šaltų užkandžių bufetas 
Geras orkestras, linksmi šokiai 
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 
Baras

gruodžio 31, 
antradienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėseĮĖJIMAS: suaugusiems $22.50, studentams iki 25 m. $12.50 

Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
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KNYGŲ DERLIUS
Anapilio knygyne 

gauta labai daug naujų knygų ir plokštelių.
LIETUVOS BAŽNYČIOS, V t., "Vilniaus arkivyskupija, I dalis”, kaina - $2«.
KONST. OLŠAUSKAS IR JO TEISMO BYLA, $7.
KUNIGAS ALFONSAS LIPNIŪNAS, $5.
TEKSTAI APIE TEKSTUS, Tomas Venclova. $13.50.
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS, II laida, $27.
PELENĖ, knyga mažiesiems su juostele ir žaidimu, $6.
SAULĖLYDIS, Bronė Mockūnienė, prem. novelės, $8.50
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA. J. Vaišnys, SJ. $11.
RAŠTAI III, Ant. Škėma
EASTERN LITHUANIA, edited by A. M. Budreckis, $25.
BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE, Jūratė Statkutė de 
Rosales, $20.
MUSŲ VIRIMO PASLAPTYS, išleido Čikagos Jaunimo centro moterų 
klubas, $14.
RAŠTAI I ir II tomai, Augustinas Voldemaras, $27.
ATSIMINIMAI I d., Valerijonas Šimkus. $14.
NIDOS nuplėšiamas kalendorius 1986 m., $9.50.
LITHUANIA THROUGH THE WALL, Alg. Kezys, $21.50.
SKOMANTŲ PILIAKALNIO LEGENDA, Stasė Petersenienė, $3.
LIETUVA IR VLIKAS, red. A. Rinkūnas, $10.
LIETUVOS KAT. BAŽNYČIOS KRONIKA VI ir VII t. po $10.

Daug kitų anksčiau išleistų knygų papiginta kaina.
Naujos plokštelės: Los Angeles kvarteto “Tu man viena”, “Volungė”, 

Aldona Stempužienė, “Aš čia gyva" II laida, Šukytės “Dainos”, Liet, operos 
“Kad liktum gyva".

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę Į

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AAč>5 25-4- 

Telefonos (416) 7<53-33č>2

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

CHOICE
“Ali THE

IN THE

Vietoje kalėdinių sveikinimą 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo "Tėviškės ži
buriams” $100: Sofija ir St. Rak
ščiai, Fruitland, Ont.; $35: Myko
las ir Olga Krivickai, Oakville, 
Ont.; $30: Valentinas Bukota, West 
Lorne, Ont., Aldona ir Juozas Pet
rauskai su šeima, Birutė ir Stepas 
Ignatavičiai, Wasaga Beach, Ont.

$25: V. V. Augėnai, Stasys Dab- 
kus, Delfiną Zulonienė, Mississau
ga, Ont., Birutė ir Kazimieras Če
paičiai, Bronė Žiobienė, Juzė ir 
Domas Žiogai, Delhi, Ont., Agota ir 
Vilius Karaliai, Welland, Ont., 
Konstancija ir Jonas Rugiai, Ada 
ir Valius Poškaičiai, Pajauta ir 
Algis Kaziliai, Colgan, Ont., Ra
mutė ir Jeronimas Piciniai, duk
ros Aušra ir Ramunė, Hamilton, 
Ont., Genovaitė ir Stasys Kuzmai, 
Maple, Ont., Matilda ir Augusti
nas Kuolai.

$20: Jadvyga Barzdaitienė, Jo
nas ir Bronė Greičiūnai bei šei
ma, Newmarket, Ont, B. V. Vytas, 
Tillsonburg, Ont., Irena ir Vikto
ras Priščepionkos, Ottawa, Ont., 
Ona ir Jonas Staškevičiai, Port 
Colborne, Ont., Marija ir Jurgis 
Astrauskai, Stasė ir Mečys Bušins- 
kai, Ona Kuniutienė, Kostas ir 
Zina Beržanskiai, Oakville, Ont., 
Stasys ir Jonė Paketurai, West 
Lorne, Ont., Liudvika ir Vaclovas 
Morkūnai, Bronius, Elena ir Alvi
nas Kišonai, Adolfas Kanapka, 
Georgetown, Ont., Janina Pacevi- 
čienė, Irena, Vytautas Pečiuliai 
ir šeima, O. L. Rimkai ir šeima, 
Pranas ir Marija Pranaičiai, Mari
ja ir Jonas Gimžauskai. Hamilton, 
Ont., Marija ir Simas Gudaičiai.

$15: Jonas, Anelė ir Romas Pu- 
teriai, Marytė ir Antanas Aulins- 
kai, Oakville, Ont., Dzeja Klibin- 
gaitienė, Adelė Vapsvienė, Mont
real, Que., Birutė ir Žigas Romei- 
kos, Ona Savickienė, Hamilton, 
Ont., Stasė ir Antanas Zimnickai, 
V. Kalendrienė, Apolinaras Čepai
tis, Juozas Prišas, J. J. Pilipavičiai, 
J. ir P. Sičiūnai; $12: A. Žilėnas.

$10: Petras ir Ona Derliūnai, 
Balys ir Ada Arūnai, Emilija Vin- 
dašienė, Delhi, Ont., Juozas Vas- 
kela, Danguolė Radzevičienė, I. 
L. Ramonai, London, Ont., Kazys 
ir Liuda Šileikos, M. ir J. Zažec- 
kai, Cambridge, Ont, Monika Ja- 
sionytė, Birutė ir Jonas Luk
šiai, Tillsonburg, Ont., Pranas 
Urbutis, Lighthouse, Fl., JAV., Li
na ir Liudas Einikiai, Elzbieta 
Puodžiukienė, E. S. Kuzmickai, 
Stasė ir Mykolas Petruliai, Jonas 
Šeperys, Marija ir Antanas Da
nieliai. Morta Norkienė, Vladas 
Eižinas, Antanas ir Audronė Ka- 
zanavičiai, Mississauga. Ont., K. M. 
J. Dambarai, Stepas ir Vanda Ja- 
kubickai. Delhi, Ont.

$5: Jonas Araminas, Montreal, 
Que., Teodora Varneckienė, V. 
Jasiūnienė, Marija ir Jonas B. 
Žėkai.

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 
pradedant lapkričio 10 diena, 
prie Toronto šventovių bus renkamas 
Kanados Lietuvių Bendruomenei

SOLIDARUMO MOKESTIS

Būkime vieningi ir visi sumokėkime 
solidarumo mokestį už 1985 metus!

KLB Toronto apylinkės valdyba

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

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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

Edvardas Brikis, Raimondas Kli- 
čius, Julija Mitalaitė ir Violeta 
Verbylienė. Pareigomis pasiskirs
tys artimiausiu laiku. Revizijos 
komisiją sudaro: B. Čeponkus, P. 
Jurgutis ir G. Mitalas. Bažnytinį 
komitetą sudaro: R. Čeponkienė ir 
E. Jurgutienė. Trečiąjį narį pa
sirenka pačios. Susirinkimui pir
mininkavo R. Danaitytė, sekreto
riavo V. Radžius. Susirinkimas 
praėjo darnioje darbo nuotaikoje.

KALĖDŲ EGLUTĖ bus gruodžio 
22, sekmadienį. Ruošia mokyklos 
tėvą komitetas. Programą atliks 
visa mokykla. Mokyklos vedėja 
savo pranešime apylinkės tautie
čiams kvietė visus gausiai atsi
lankyti.

LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTI
NIS painformavo, kad šiais me
tais sukaupta fondui $1100.00. Iš

ŠYPSENOS
Ramybės tabletės

— Tamstos vyrui reikalinga 
ramybė, absoliuti ramybė! — 
aiškina gydytojas, įduodamas 
receptą paciento žmonai. — 
Čia išrašiau ramybės table
tes.

— Kada mano vyras privalo 
jas priimti?

— Ne vyras, o jūs ponia, pri
valote imti tas tabletas.

Kas kam patinka
Kolchozninko kiaulė klausia 

žąsiną:
— Kuo tu norėtum būti?
— Ga, ga, ga Gagarinu, — at

sako žąsinas.
— O kuo tu norėtum būti? — 

klausia žąsinas kiaulę.
Chru, chru, chru Chruščio

vu .. . Parinko Pr. Als.

viso iš šios apylinkės sukaupta 
fondui nuo jo įsisteigimo $19.725. 
Įgaliotinis skatino susirinkusius, 
fondo vadovybės paskelbtąjį vajų 
pasiekti ir kvietė visus į didžiąją 
talką.

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKI
NIMŲ per vietos KLF įgaliotinį 
fondui aukojo: Ona Leverienė iš 
Campbell’s Bay, Que., K. ir A. Po- 
viloniai iš Richmond, Ont., J. ir 
A. Morkūnai ir A. A. Paškevičiai iš 
Otavos. Iš viso gauta $70. Šios au
kos eina padadinti bendrajam Ota
vos lietuvių įnašui, kuris šiuo me
tu pasiekė $8.200.00. Pareiškė no
rą įstoti į fondą su pagrindiniu 
įnašu Ona ir Ramualdas Barisai. 
Įgaliotinis parėmusiems fondą 
labai dėkoja. Albinas Vilniškis

Juno Beach, Florida
VIETINIŲ LIETUVIŲ MENO 

KŪRINIŲ paroda rengiama š. m. 
gruodžio 14-15 d.d. St. Paul of the 
Cross šventovės salėje. Tuo būdu 
bus paminėtas šios apylinkės orga
nizacinės veiklos dešimtmetis.

APOLONIJOS IR LINO STAŠ- 
KŪNŲ DUKRA Julija-Ona susi
tuoks su Thomas-George Johnso- 
nu lapkričo 29 d. St. Paul of the 
Cross šventovėje. Vestuvinės vai
šės — tos parapijos salėje.

BIULETENĮ “LIETUVIŲ ŽI
NIOS” iki šiol redagavo teisinin
kas Stasys Balčiūnas. Dabar jį re
daguoja Vincas Šalčiūnas (Fort 
St. Lucie, Fla.). Biuletenis buvo 
pradėtas leisti 1977 m. Pradžioje 
jį redagavo St. Balčiūnas ir J. Dau
gėla. Pastarasis po kelerių metų 
persikėlė į Daytona Beach. Talkon 
atėjo Julija Staškūnaitė ir Aldo
na Biliūnienė. Netrukus pasitrau
kė ir jos. Tada buvo pakviesta 
Gunda Kodatienė, o 1984 m. ir ra
šytojas Andrius Mironas — Nori
mas, kurie talkino žiniomis iš 
Miami ir Daytona Beach apylin
kių. Buvo spausdinama 150 egz. 
Biuletenis savo žiniomis apima 
visą rytinį Floridos pakraštį. L. Ž.

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, ištaigų, 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

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

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
parda vi m o atsto vas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

769-1616

DRESHER ReALESTM BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business" biuro

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 ŪDA----ITVSURATVCK
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 121
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’I TORONTO"
Anapilio žinios

— Ryšium su ateinančia Lie
tuvos krikščionybės sukaktimi 
pradėta pasiruošimo paskaitų 
serija tema "Tikėjimo pagrindai". 
Paskaitas skaito kun. J. Staškus.

— Pakrikštyta Algio ir Ramū
nės (Sakalaitės) Jonaičių dukre
lė Livija-Elena-Jūratė.

— Susituokė lapkričio 30 d. Ro
mas Kmieliauskas su Birute Gri- 
gutyte.

— Katalikių moterų draugijos 
metinė šventė — gruodžio 8, sek
madienį. Mišios — 11 v.r., vaišės
— Anapilio Parodų salėje. Meni
nę programų atliks "Sutartinė".

— Adventinis susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje — gruo
džio 14-15 d.d. Vadovaus kun. Iz. 
Sadauskas.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24, antradienį, 8 v.v. Jas 
ruošia katalikių moterų dr-jos 
skyrius. Valgius paruoš J. Bubu- 
lienė.

— Paaukojo kun. P. Ažubalio 
vardo fondui: $50 — A. S. Drau
geliai; religinei Lietuvos šalpai 
$100 — kat. moterų dr-jos skyrius; 
po $100 (a.a. E. Staškevičienės 
mirties metinių proga) — J. Staš
kevičius, kun. J. Staškevičius, V. 
V. Baliūnai, V. Staškevičius; pa
rapijai: $250 — B. Galinienė, $200
— dr. A. Pacevičius, $150 — J. Bir- 
gelis; $100 — J. E. Gudai. J. Kve- 
derys; $50— M. Krilavičienė, A. S. 
Draugeliai.

— Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Adelę Norke- 
liūnienę. 11 v.r. — už a.a. Anelę 
Žakevičienę ir kat. moterų dr-jos 
intencija.

Išganytojo parapijos žinios
— Kun. P. Dilys gruodžio 8 d. 

laikys pamaldas su šv. Vakarie
ne Montrealyje lietuviams evan
gelikams.

— Pamaldas Toronte gruodžio 8 
d., 11.15 v.r. laikys parapijos ta
rybos nariai.

— Gruodžio 10. antradienį, kun. 
P. Dilys laikys pamaldas su šv. 
Vakariene 11 v.r. Wasaga Beach 
pas Eleną Kanschat, 160 Valerie 
Cresc.. tel. (705) 429-3411.

— Gruodžio 15 d. pamaldas šven
tovėje. 1691 Bloor Street West, 
11.15 v. r. laikys kun. P. Dilys.

Lietuvių namų žinios
— Lapkričio 28 d. posėdyje LN 

valdyba patvirtino nauja nare J. 
Lajukienę. Buvo aptarti bingo 
reikmenų patobulinimo. Kūčių ir 
Naujų metų parengimų reikalai. 
Patvirtinta sąmata scenų ir bal
konų užuolaidų valymui ir impreg
navimui. "N. Lietuvos" savaitraš
čiui 45 m. sukakties proga paskir
ta $500. Gruodžio 4 d. rengiamai 
A. Ševčenkos paskaitai, ryšium su 
R. Europos tautų komiteto veik
la prie Deschenes komisijos, pa
skirta $300 parama.

— Gruodžio 1 d. Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos rūpesčiu bu
vo rodomas filmas ir surengtas 
pranešimas apie Baltiečių taikos 
ir laisvės žygį. Kelionės įspūdžiais 
dalinosi ir paaiškinimus apie fil
mą davė S. Bersėnaitė ir J. Ulec- 
kaitė. Per 200 dalyvių džiaugėsi 
puikiai ir sklandžiai organizuota 
popiete.

— Grupė lietuvių moterų perims 
LN vitražų ir juose esančių radi
nių tvarkymą. Šiuo metu grupėje 
yra S. Pacevičienė, E. Kuzmienė 
ir V. Balsienė.

— LN lankėsi B. Nagienė, J. Šiau- 
čiulis ir D. Mylė ir Montrealio, A. 
Lebedzinskas iš Los Angeles.

SLA 236 kuopos susirinki
mas įvyks š. m. gruodžio 8 d,, 
1 v.p.p., Lietuvių namuose. Bus 
rinkimai.

KLB Sault Ste. Marie apylin
kės valdyba, įvertindama lie
tuviškos spaudos svarbą išei
vijoje, atsiuntė “Tėviškės ži
buriams" $50 auką per valdy
bos sekretorių A. Vanagą.

Kanados lietuvių katalikų 
centras savo posėdžiuose 
svarsto Lietuvos krikščiony
bės sukakties iškilmes 1987 m. 
Kanadoje. Numatyta sudaryti 
globos bei garbės komitetą 
iš įvairių Kanados konfesijų 
vyskupų bei civilinės valdžios 
atstovų, taip pat — organiza
cinį komitetą iš lietuvių ka
talikų, evangelikų ir visuome
ninių organizacijų atstovų. 
Planuojami renginiai, kurie 
bus aptarti organizacinio ko
miteto gruodžio 10 d. posėdyje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Seneliai ir ligoniai lan
komi prieglaudose. Šv. valanda ir 
Mišios — 7 v.v. Šis šeštadienis — 
mėnesio pirmasis. Gyvojo Rožinio 
draugija renkasi Mišioms ir Roži
niu! 11 v.r. "Vilniaus" rūmuose 
Mišios — 5 v.p.p.

— KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus meti
nė šventė — gruodžio 8, sekmadie
nį. Mišios — 11.30 v.r., agapė — 
po Mišių Parodų salėje.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja jaunų šeimų sekcija, bus 
Prisikėlimo šventovėje sausio 
5 d . 4 v.p.p.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — gruodžio 13-15 d.d. Mary 
Lake vienuolyne. King City mies
te. Registruotis pas J. Marcinė- 
nienę arba pas L. Senkevičienę 
233-7321.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
— gruodžio 6-8 d.d. Registruotis 
pas A. Bumbulį 769-6038 arba pa
rapijos raštinėje.

— Skautų Kūčios — parapijos sa
lėje gruodžio 15 d.. 5 v.p.p.

— Parapijai aukojo: $100 — G. M. 
Valaičiai. B. Čirūnienė, A. Ciu- 
žas; $50 — Tikuišių šeima, S. J. 
Sendžikai. I. J. Milkintai $50; no- 
venai: $50 — Bakūnas; pranciško
nų klierikų fondui: $50— K. Ruk- 
šienė.

— Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Aleksandrą 
Dambrauskienę. 9.30 v.r. — už a.a. 
Juozą Mačiulį, 10.15 v.r. — už a.a. 
Barborą Stonkienę ir už Albertą 
Zigmantavičių, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius ir 
už a.a. kun. Domininką Lengviną. 
7 v.v. — už a.a. Vincą Narkevičių.

KALĖDINIAI IR NAUJA
METINIAI SVEIKINIMAI pri
imami iki š. m. gruodžio 8 d. 
Jie bus išspausdinti kalėdi
niame “TŽ” nr-je, kuris bus žy
miai padidintas ir išeis gruo
džio 17 d. Pokalėdinis numeris 
dėl švenčių neišeis. Sekantis 
numeris išeis po Naujų metų. 
Jau daug kas atnaujino “TŽ” 
prenumeratas ir atsilygino, 
bet yra daug skaitytojų, kurie 
neatsilygino. Prenumerata vi
suomet mokama už metus į 
priekį. To reikalauja paštas 
ir leidėjai. Tad prašome ma
lonius skaitytojus nedelsti 
ir nelaukti paraginimų, kurie 
leidėjams sudaro nemažas iš
laidas. Dėkojame iš anksto.

Solidarumo mokesčio rin
kimui liko tik dvi savaitės, o 
dar labai mažas skaičius jį su
mokėjo už 1985 m. (tik 400 na
rių). LKB Toronto apylinkės 
valdyba prašo gruodžio 8 ir 15 
d.d. pasinaudoti rinkėjų patar
navimu prie lietuvių švento
vių Toronte. Tenelieka nė vie
no lietuvio Toronte, nesumo
kėjusio solidarumo mokesčio. 
KLB Toronto apylinkės valdyba

Toronto Maironio mokyklos 
metinė Kalėdų eglutė bus 
gruodžio 14, šeštadienį. Pro
grama prasidės 10 v.r. mokyk
los auditorijoje. Tėvai prašo
mi atvežti mokinius 9 v.r. ir pa
siimti 11 v. po eglutės progra
mos. Kviečiame visus vaiku
čius atsilankyti, ypač tuos, ku
rie nelanko mokyklos. Esame 
gavę žinią, kad šv. Nikalojus 
aplankys mokinius programos 
metu.

Dail. Dagio 80 metų amžiaus 
ir 50 metų kūrybos sukakties 
iškilmė — gruodžio 15, sekma
dienį, Toronto Lietuvių na
muose. Skulptūrų paroda — 
nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Pobūvis 
didžiojoje salėje — 3 v.p.p. su 
menine programa, kurioje bus 
sutinkama nauja sukaktuvi
ninko skulptūrų knyga, skaito
ma jo kūryba. Vaišių maistą su 
vynu paruoš J. Bubulienė. Visi 
kviečiami dalyvauti ir įsigyti 
dalyvio ženklą pas rengėjus 
sekmadieniais prie lietuvių 
šventovių ir Lietuvių namų 
popietėse iki gruodžio 8 d. Kai
na asmeniui — $15.

Dail. Dagio sukakties iškil
mėje dalyvaus ir Devenių kul
tūrinio fondo atstovė A. Deve- 
nienė-Grigaitienė iš Los Ange
les. Šis fondas finansavo nau
jąjį dail. Dagio skulptūrų re
produkcijų leidinį.

1985 m. gruodžio 15, sekmadienį,
didžiojoje Toronto Lietuvių namų salėje

Toronto Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje (1573 Bloor st. w.)

®uzikos vakaras
Šokiams gros lietuvių orkestras “Aidas” iš Čikagos
6.30 v.v. veiks baras ir

šilto maisto bufetas
7.30 v.v. programos pradžia

Po programos - šokiai

Visi tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti

darbų - 
skulptūrų

kuri bus atdara lankytojams nuo 10 v. ryto iki 2 v.p.p.
Visi kviečiami.

MONTREAL

(ėjimas: $7.00 suaugusiems, 
$5.00 pensininkams ir studentams 

(Bilietai gaunami vakarais pas Daną Čepaitę, 
tel. (416) 233-8802

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga
1

SOFIJOS PACEVIČIENĖS keramikos darbų

1985 m.
gruodžio 7-8 dienomis 
nuo 12 iki 5 v.p.p.

studio 608A Markham St., Toronto 
(Bloor-Bathurst, priešais 
Honest Ed’s krautuvę)
Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Prisiminkime kenčiančius politinius kalinius!
š. m. gruodžio 8, sek m etd i en L, 

estai, latviai, lietuviai ir ukrainiečiai mini žmogaus teisių dieną. 
Ta proga, 12 v., vidudienį, miesto rotušės aikštėje rengiama

DEMONSTRACIJA,
kurios metu bus paleista 2000 juodų balionų 
su politinių kalinių pavardėmis ir adresais.

Visi tautiečiai kviečiami šioje demonstracijoje dalyvauti!
Baltiečių moterų organizacija

ĮSKILUS l

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, antradienį, 8 valandą vakaro A
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės
Kainos: suaugusiems — $12, pensininkams — $11, vaikams nuo 12 iki 15 metų

— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių (stalas vienai šeimai — 

(nuo 6 iki 26 asmenų), G. Trinkienei tel. 762-9517 arba 
J. Bubulienei tel. 279-0256.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 
kitomis dienomis — augščiau minėtais telefonais.

to fe 
g to to to to to
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A. a. Emilija Klimavičienė, 84 
m. amžiaus, mirė lapkričio 20 d. 
Palaidota iš AV šventovės lap
kričio 23 d. Notre Daine dės Nei
gęs kapinėse. Liko vyras, dvi duk
terys su šeimomis ir dvi seserys.

A. a. Mikalina Gudienė, 80 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 22 d. Pa
laidota iš AV šventovės lapkri
čio 26 d. Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko sūnus ir duktė su 
šeimomis.

Kariuomenės šventę surengė 
LKVS "Ramovė" lapkričio 24 d. 
Iškilmingose pamaldose AV šven
tovėje organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Mišias laikė ir ati
tinkamą pamokslą pasakė Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
St. Šileika. Po pamaldų minėji
mas buvo tęsiamas AV salėje. 
Programą pranešinėjo "Ramo
vės" pirm. B. Kasperavičius. Įne
šus vėliavas ir pagerbus vienos 
minutės tyla visus žuvusius ka
rius, buvo prisegta gėlė vienin
teliam čia esančiam kūrėjui-sa-

vanoriui K. Sitkauskui. Paskai
tą skaitė aktyvus visuomeninin
kas J. Šiaučiulis. “Gintaro" an
samblio dainos vienetas, vado
vaujamas Mildos Ruffo, padaina
vo penkias dainas. Visi progra
mos dalyviai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Po to visi dalyviai vai
šinosi sumuštiniais, pyragais ir 
kava. B.S.

P A D E K A
Nuoširdžiai dėkoju už nepa

prastai malonią staigmeną, su
rengtą man belaukiant naujagi
mio. Ypatingai esu labai dėkinga 
mano tetoms, kurių dėka šis pui
kus pobūvis Įvyko. Nuoširdus 
ačiū visoms, kurios atsilankė ir 
prisidėjo prie taip gausaus ir ver
tingo dovanų kraičio. Gražus svei
kinimo žodžiai bei linkėjimai il
gai pasiliks mano atmintyje.

Mylinti Jus ir dėkinga —
Terese Spudulienė

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C, I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAM O NIS INSURANCE AGENC Y INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

f fIFAf* montrealio lietuvių !
Ill 1 Aw KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

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

1 metų .............. 8.50%
180-364 d................ 8.25%
120-179d................. 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 %

s DUODA
E PASKOLAS:

E Nekilnojamo
E turto,
E asmenines ir
E prekybines.

Paskolos
E mirties
= atveju
= draudžiamos
= iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

Iškilmingas

Sutiki Mas
nuo 7 v.v

3.

5.

1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro 

Nemokamas baras
4. Šampanas

Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras, 
puikiai išpuošta salė

Anapilyje 
gruodžio 31, 
antradienį

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto - sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejevvską 231-8832. 
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

a

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

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

SURFSIDE, šilčiausioje Floridos 
dalyje 10 minučių ėjimo iki puikaus 
atviro okeano, gražioje vietoje, lie
tuvių apgyventoje gatvėje, parduo
damas namas: 2 miegamieji, 2 prau
syklos (pilnos), didelis salonas su 
valgomuoju, moderni virtuvė su vi
sais įrengimais, vienam automobi
liui garažas su spintomis ir plauna
mąja mašina. Centrinis šildymas ir 
vėsinimas. Namas pilnai apstaty
tas. Visi baldai miegamuose nauji, 
taipogi valgomajame. Didelė spal
vota automatinė televizija. Dvi pui
kios palmės priešakyje. Užpakalinis 
daržas privatus ir pilnai aptvertas. 
Kaina — su baldais — $95,000 — be 
brokerio. Rašyti: Dr. Maria L. Švei
kauskas, attorney-at-law, P. O. Box 
75. Boston. MA 02132, USA. arba 
skambinti tel. (617) 325-4250.

Kalėdinius sveikinimus atvi
rukais šiais metais bus gali
ma siųsti paštu už 32 et. (2 et. 
pigiau už I kl. laišką). Specia
lūs pašto ženklai gaunami paš
to įstaigose nuo lapkričio 4 d. 
Yra paruoštos knygelės po 10 
p. ženklų už $3.20.

Adelė Ratinskienė iš Vanku
verio yra atvykusi į Torontą ir 
lapkričio 23 d. dalyvavo savo 
dukraitės Julijos Mičinaitės 
vestuvėse, kuri susituokė su R. 
Paroki St. Wenceslaus švento
vėje.

Lenkų išeiviai, “Solidarumo" 
sąjūdžio veikėjai, Prancūzi
joje leidžia žurnalą "Kontakt". 
Jo 1985 m. 10 nr. yra išspaus
dinta Balio Gajausko straips
nio ištrauka, paimta iš “Tėviš
kės žiburių” ir pavadinta 
“Pavergtiesiems laisvė bran
gesnė už taiką”. Straipsnį 
išvertė ir paaiškinimus pri
dėjo skyriaus redaktorius J. 
Darski.

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

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.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai va
karais: tel. 535-3847 Toronte.

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

PARDUODAMA televizijos antena 
60 pėdų aukščio, gerame stovyje. 
Skambinti tel. (416) 249-9493 vaka
rais Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT * 
CATERERS

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

EUROPEAN 
CATERING

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


