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Pasaulio įvykiai

Lietuviškosios dienos
Tautinei savo egzistencijai išlaikyti išeivija nuo seno
jieško tinkamiausiu būdų. Tiems išeiviams, kurių gimti
niai kraštai yra laisvi, tas rūpestis yra kur kas mažesnis,
bet atskirtiems nuo savųjų kraštų ten įsigalėjusių sveti
mų vergijų bei okupacijų kyla žymiai didesnė problema.
Jiems reikia daug daugiau pastangų tautinei egzisten
cijai išlaikyti. Tokių išeivių eilėje yra lietuviai, latviai,
estai ir beveik visi sovietų pavergtų kraštų žmonės. Kiek
viena tautybė turi savo metodus tautinei kultūrai išlai
kyti. Pvz. latviai Kanadoje rengia kultūros savaites, estai
— vadinamuosius “miško universitetus”, t.y. stovyklinio
pobūdžio kursus ir pan. Lietuviai Kanadoje rengia tra
dicines Kanados Lietuvių Dienas kasmet vis kitoje Vieto
vėje. Latviai savo kultūros savaitėse sutelkia daug ren
ginių, kurie sutraukia jų tautiečius iš daugelio vietovių.
Jie būna labai įvairūs ir apima visokių sričių talentus.
Dalyviai gali pasirinkti tai, kas jiems įdomiausia. Vieni
eina į koncertus, kiti į vaidinimus, treti į svarstybas, ket
virti į paskaitas, parodas ir t.t. Tuobūdu į kultūros savai
tes sutraukiamos visos turimos kultūrinės pajėgos, ir pla
čioji latvių visuomenė turi progą per trumpą laiką atsi
gaivinti, kultūriškai atsinaujinti ir paskatinti tolimesnę
kultūrinę kūrybą bei veiklą.
TT IETUVIAI
yra pasirinkę kiek kitokį kelią —jie,
šalia kitų užmojų, rengia Lietuvių Dienas, ku-*—riose jungia kultūrinį pradą su pramoginiu. Bu
vo metas, kai Lietuvių Dienų rengėjai pagrindinį dėme
sį skirdavo pramoginei daliai ir tuo būdu Lietuvių Die
nas paversdavo "kermošiais”, kuriuose malonu pasižmo
nėti, pasilinksminti, bet beveik nieko daugiau. Vėliau
buvo ta yda pastebėta ir pasukta daugiau kultūrine link
me. Dabar, sudarant KLD programas, stengiamasi išlai
kyti pusiausvyrą tarp kultūrinio ir pramoginio elemento.
Tai matyti pvz. ir š. m. spalio 8-10 d.d. rengiamose Kana
dos Lietuvių Dienose Montrealyje. Šalia susipažinimo
bei šokių vakaro, numatyta dailės paroda, poezijos va
karas, iškilmingos pamaldos, didysis koncertas, atsis
veikinimo vakaras. Taigi jieškantiems pramogų bus pro
ga pasilinksminti, o norintiems kultūrinės atgaivos taip
pat bus pakankamai svarių renginių. Pažymėti
ypač
poezijos vakaras penktadienį ir didysis koncertas sek
madienį. Poezijos vakare ketina dalyvauti patys žymie
ji žemininkai — K. Bradūnas, H. Nagys, dr. J. Girnius.
Tai turėtų būti brandžios kūrybos vakaras. Didžiajame
koncerte pasirodys mūsų jaunimo meno sambūriai su
daina, šokiais, tautiniu žodžiu, pinamu pasirinkta tema.
PECIFINIS šių metų Kanados Lietuvių Dienų
bruožas, ligi šiol neišryškintas, yra tas, kad jos
rengiamos prancūziškame Kvebeke, kur vyksta
nacionalinis prancūzų kilimas, kartais pasiekiantis per
tempto nacionalizmo liniją. Nuo jo pradeda nukentėti
kitos tautybės — ne tik anglai, bet ir lietuviai, ir ukrai
niečiai, ir lenkai. .. Dėl to nacionalistinio prancūzų
spaudimo sumažėjo ir parapijų, ir Bendruomenės, ir ap
lamai organizacijų narių skaičius bei veikla. Daugelio
tautiečių išsikėlimas į kitas provincijas sudarė pavo
jingą situaciją likusioms institucijoms. Jų išlaikymas
gula ant mažesnio narių skaičiaus. Tai ypač stipriai jau
čia Šv. Kazimiero parapija, turinti puikius, erdvius pa
status, bet stokojanti ją palaikančių narių. Be to, primintina, kad tai seniausia Kanados lietuvių parapija, šie
met švenčianti 75-rių metų sukaktį. Joje bus ir oficia
lios Lietuvių Dienų pamaldos, kuriose bus proga šią su
kaktį paminėti, juoba, kad tai Lietuviškos Parapijos Me
tai. Tos iškilmės ir aplamai visi kiti renginiai turėtų su
stiprinti montrealiečių ryžtą išlaikyti tai, kas kitų prieš
dešimtmečius sukurta, ir paskatinti perdėtai nesibai
minti dėl užėjusios prancūzų nacionalizmo bangos. De'mokratinėje Kanados sistemoje vyrauja pusiausvyros
dvasia, kurios negali užgožti vienur kitur pasireiškę grės
mingi laikinio pobūdžio proveržiai.
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Rekordinis bedarbių skaičius

Toronto gintarietės ir gintarieėiai scenoje iškilmių metu. Šią vasarą jie dalyvavo tarptautiniame folkloro festi
valyje Kingstone, Ontario, kur atstovavo Ontario provincijai
Nuotr. O. Burzdžiaus

Sovietinė grėsmė šiaurinei Europai
Kiniečiai apie Sov. Sąjungos karines pajėgas šiaurinės Europos ir Baltijos srityse
Žurnalas “Bejing Review”
1981 m. 47 nr. išspausdino
platesnio dėmesio vertą ra
šinį, kurį perspausdino žur
nalas “Religion in Commu
nist Dominated Areas” 1981
m. 7, 8 ir 9 nr. Pastarasis nu
meris skaitytojus pasiekė tik
dabar dėl įvairių kliūčių.
Rašinio autorius Wu Yingchun, apžvelgdamas šiaurinę
Europą, pastebi kad toje sri
tyje yra sutelkta didelė ka
rinė sovietų jėga. Povandeni
nio sovietų laivo įsibrovimas
į Švedijos vandenis esą nebu
vo pripuolamas dalykas. Ap
link šiaurinę Europą įrengta
daug karinių bazių. Kolos ba
zėse sutelktos didelės laivy
no, armijos ir aviacijos pajė
gos. Jos esančios didžiausios
pasaulyje.
Šiaurinis laivynas, didžiau
sias Sov. Sąjungoje, laikomas
Murmanske. Jis turi per 170
povandeninių laivų (du treč
dalius aprūpintų raketomis),
32.000 tonų lėktuvnešį “Kije
vas”, naujo tipo atominius
kreiserius ir šimtus kovos lai
vų. Šis laivynas kasmet padi-

Kanados statistikos duome darbų parūpinimą, tačiau su
nimis, rugpjūčio mėnesį ne siduria su beveik $20 bilijo
darbas Kanadoje pakilo iki nų siekiančiu rekordiniu biu
12,2%, o pašalpas gaunančių džeto deficitu. Tolimesnis jo
bedarbių skaičius — iki 1.388. didinimas esąs neįmanomas.
000. Tai nelengva problema Tenka jieškoti biudžetinių
naujajam finansų ministeriui išlaidų sumažinimo arba ope tienas, būdamas teisingumo
M. Lalondui. Liūdniausia, kad ruoti biudžete naujiem dar ministeriu, tvarkė ir sociali
net 500.000 bedarbių iki Kalė bam numatytom dolerių su nio vystymosi reikalus. Dabar
dų laikotarpio pasibaigs ne mom, kurios šiuo atveju yra jie buvo atiduoti portfelio ne
darbo išmokos, turinčios 50 nepakankamos.
turėjusiam ministeriui J. Aussavaičių ribą. Belieka dvi ga
tinui, kabinetan atkeliavu
Kanados
ministeris
pirm.
limybės: tas išmokas pratęsti
siam
iš senato. Iš pakeitiman
iki 60 savaičių arba jas prara I’. E. Trudeau pakeitė minis įjungtų ministeriu didesniu
dusius bedarbius nukreipti į terijas pagrindiniams savo milaimėjimu pasižymėjo tik vie
gerovės pašalpas, kurias parū nisteriams. Finansų ministe nas J. Chretienas, parūpinęs
pina taip pat lėšų stokojančios ris A. MacEachenas, daug var
Kanadai naują konstituciją.
miestų savivaldybės. Daroma go susilaukęs dėl dviejų nepo
A. MacEacheno finansinė veik
išvada, kad normali nedarbo puliarių biudžetų, vėl grįžo
la nesusilaukė kanadiečių pri
drauda šiais metais pareika anksčiau turėton užsienio rei
tarimo,
nors jam kadaise te
laus apie $8 bilijonus. Išmo kalų ministerijon. Finansų mi ko būti ekonomikos profeso
kų pratęsimas dešimčiai mė nisteriją perėmė energijos iš
rium. Pirmasis biudžetas su
nesių draudos išlaidas gali teklių ministeris M. Lalonde, kėlė tokį triukšmą, kad jo ne
padidinti dar $2 bilijonais. savo pareigas perdavęs teisin įstengia nutildyti ir antrasis
Uždaruose pagrindinių minis- gumo ministeriui J. Chretie- biudžetas, atnešęs 6% ir 5% at
terių posėdžiuose ministerio nui. Teisingumo ministerija lyginimų didinimo suvaržypirm. P. E. Trudeau vyriausy teko užsienio reikalų minis
bė galvoja paspartinti naujų teriui M. MacGuiganui. J. Chre(Nukelta j 8-tą psl.)

deja dviem ar trim naujais
laivais. Murmanskas esąs ap
suptas “Backfire” tipo bombo
nešių bazių ir SS raketų, ga
linčių smogti ne tik šiaurinei,
bet ir vakarinei Europai.
Baltijos jūros srityje Var
šuvos Sąjungos kraštai turi
per 560 kovos laivų, įskaitant
6 atominius G klasės povan
deninius laivus, aprūpintus
raketsvaidžiais, 14 sausumos
ir vieną aviacijos diviziją
(iš viso 150.000 vyrų). Be to, ten
yra 700 lėktuvų-naikintuvų.
Švedijos gynybos specialis
tai pareiškė, kad jie paste
bėjo atominius ginklus ir ki
tuose sovietų laivuose, plau
kiojančiuose Baltijos jūroje,
kurią sovietai norį padaryti
“taikos jūra” arba “Rusijos
ežeru”. Barentso ir Norvegi
jos jūras sovietai taipgi sie
kia padaryti savo “vidaus van
denimis”.
Britų spauda, matydama to
kią būklę, pareiškė, jog karo
atveju šiaurinis sovietų lai
vynas susijungtų su sovietiniu
Baltijos laivynu ir dvipusiu
puolimu užsitikrintų Norvegi
jos uostų kontrolę. Taip pat
sovietinės pajėgos prasiverž
tų pro Grenlandiją, Islandi
ją, Feroes ir Šetlando salas,
siekdamos užvaldyti rytinį At
lantą ir sukliudyti Amerikai
pagalbos tiekimą Europai jū
rų keliais.
Sov. Sąjunga, stiprindamasi
šiaurės Europoje, nuolat pa
žeidžia tų kraštų erdvę bei su
verenumą. Pvz. 1979 m. Islandi
jos srityje sovietų lėktuvai pa
žeidė jos erdvę 150 kartų, o
1980 m. — 160. Kariniai sovie
tų lėktuvai, skraidydami Bal
tijos erdvėje pratybų metu,
pasiekia net Danijos sostinę
Kopenhagą. Povandeniniai so
vietų laivai dažnai plaukio
ja teritoriniuose šiaurinės
Europos kraštų vandenyse.
Vien Švedija 1980 m. juos pa

stebėjo 17 kartų, bet viešumo
je skelbė, jog tai buvo neži
nomos tapatybės pov. laivai.
Šiaurinėje Europoje sovie
tai dažnai rengia karinius ma
nevrus, vaizduodami ten pra
sidedantį
priešo
puolimą.
Yra žinoma, kad nuo 1980 m.
birželio mėnesio ten įvyko 6
kariniai manevrai. Paskuti
niai jų buvo patys didžiausi
po II D. karo: dalyvavo jūros,
sausumos ir oro pajėgos —
100.000 karių ir 140 laivų.
Gana gausus sovietinių šni
pų tinklas veikia visoje šiau
rinėje Europoje. Jie telkia
karinio pobūdžio žinias ir
vykdo įvairius sabotažo dar
bus. Sov. Sąjungai rūpi išlai
kyti savo hegemoniją šiauri
nės Europos vandenyse. Ji lai
ko savo teritoriniais vande
nimis 150.000 kv. kilometrų
Barentso jūros, bet Norvegi
ja to nepripažįsta. Derybose
su Švedija Sov. Sąjunga ban
dė išreikalauti teritorinių
vandenų iki Gotlando salos
krantų. Savo raketas ji iš
bandė “ginčijamuose vande
nyse” Norvegijos šiaurėje.
Kaip ir senovės kolonistai,
sovietai bandė išstumti kitus
ir užimti jų teritorijas. Jie
norėjo prisijungti Špicber
geno salas, priklausančias
Norvegijai.
Jau daug metų Sov. Sąjunga
bando tapti Europos “taikos
gynėja”, pakartotinai saky
dama, kad jai rūpi šiaurinės
Europos “taika” ir “saugu
mas”, kad nori gerų santykių
su tos srities šalimis. Nese
niai ji pareiškė norą laiduo
ti saugumą tų šalių, kaip ne
turinčių atominių ginklų. Ta
čiau visa sovietų veikla, įskai
tant ir jų povandeninio laivo
incidentą Švedijoje, jau aiš
kiai parodė šiaurinei Europai
ir visam pasauliui, kad Sov.
Sąjunga vienaip kalba, kitaip
daro. M.

IZRAELIO PREMJERAS M. BEGINĄS SUSILAUKĖ JUODOS
SAVAITĖS Libane, griežtai atmetęs JAV prez. R. Reagano pa
siūlytą savivaldą palestiniečiams vakarinėje Jordano pakran
tėje ir Gazos juostoje Jordanijos kontrolėj. Jis netgi viešai pa
reiškė, kad šiuo planu R. Reaganas nori nuversti jo vyriausybę.
Pirmiausia nuo sprogusios bombos krikščionių falangistų būsti
nėje su 27 kitais veikėjais žuvo Libano prezidentu išrinktas mi
licijos vadas B. Gemajelis, pasižymėjęs žiaurumais pilietinia
me 1975-76 m. kare. Jis buvo M. Begino remiamas kandidatas į
prezidentus, susilaukęs šiltų sveikinimų. Buvo tikimasi, kad
jis pasirašys taikos sutartį su Izraeliu. Atentato atlikėjai tebėra
neišaiškinti. Įtariami kairieji mahometonai, bet B. Gemajelis
turėjo priešų ir krikščionių
grupėse. Po atentato Izraelio
dynes pasmerkė visas pasau
kariuomenės daliniai užėmė
lis. Atsakomybė teko Izraeliui,
V. Beirutą, vėl atnaujindami
kurio vadai V. Beiruto užėmi
kovą su kairiųjų mahometonų
mu žadėjo užtikrinti apsaugą
grupėmis, turinčiomis tik leng
gyventojams.
vus ginklus. Kautynių metu Iz
raelio kariai buvo įsiveržę į
Priėmė Arafatą
Sovietų Sąjungos ambasados
Popiežius
Jonas-Paulius
kiemą, pažeisdami tarptauti II privačioje 25 minučių au
nes tos šalies teises. Oficia diencijoje susitiko su PLO or
liai buvo pareikšta, kad V. Bei ganizacijos vadu Y. Arafatu.
ruto užėmimu norima sustab Šį susitikimą griežtai kritika
dyti galimus Beiruto gyvento vo Izraelis ir netgi jam palan
jų susikirtimus. Prez. R. Rea kūs laikraščiai kitose valsty
ganas V. Beiruto užėmimą pa bėse. Buvo garsiai rėkiama,
smerkė kaip pasiektų susita kad Jonas-Paulius II kompro
rimų sulaužymą. Izraelio ka mituoja Katalikų Bendriją,
riuomenės pasitraukimo iš
priimdamas teroristų vadą.
V. Beiruto pareikalavo ne tik Vėliau betgi paaiškėjo, kad
jis, bet ir vienbalsiai rezoliu savo pokalbyje Jonas-Paulius
ciją priėmusi Jungtinių Tau II pasmerkė terorizmo meto
tų saugumo taryba. Abu reika dus, gynė palestiniečių teisę
lavimus atmetė M. Begino vy į jų tėviškes, neužmiršdamas
riausybė. Jai, matyt, daugiau
ir Izraelio saugumo. Popiežiui
svėrė faktas, kad pirmą kar mestus priekaištus dabar už
tą dabartinio Izraelio istori temdė palestiniečių žudynės
joje kariuomenė užėmė arabų
Izraelio nelegaliai okupuo
valstybės sostinę.
tame V. Beirute. Dėl jų pro
Masinės žudynės
testo demonstracijas prie M.
V. Beirute Izraelio kariuo Begino namų bandė surengti
menės daliniai pradėjo jieško keli šimtai Jeruzalės gyven
ti ten slapta pasilikusių PLO tojų, bet juos išsklaidė poli
organizacijos vyrų, apsupo cija ašarinėmis dujomis.
civilių palestiniečių Sabros
Sušaudė ministeri
ir Šatilos stovyklas, kuriose
Ajatolos R. Chomeinio re
jie gyveno nuo 1948 m. Visą žimas Irane sušaudė jam išti
pasaulį sukrėtė masinės gy kimai tarnavusį užsienio rei
ventojų žudynės tose stovyk kalų ministerį S. Gotbzadehą.
lose, palietusios ne tik vyrus, Jis buvo suimtas š. m. balan
moteris, bet ir vaikus bei kū džio 8 d. Revoliucinis tribu
dikius. Tikslus nužudytų asme nolas jį apkaltino planuojamu
nų skaičius tebėra nežinomas, vyriausybės nuvertimu ir net
nes dalį lavonų namų griuvė gi pasiruošimu nužudyti ajasiais užvertė buldozeriai. Iz tolą R. Chomeinį. Anksčiau
raelis teisinasi, kad žudynes buvo sužaudyta apie 40 asme
atliko krikščionių milicija, nų, apkaltintų Š. Gotbzadeho
kad ją teko net jėga sustabdyti. rėmimu.
Liudininkai betgi teigia, kad
Suskilo vyriausybė
milicininkai į stovyklas atva
žiavo sunkvežimiais, į jas bu
Liepto galą V. Vokietijoje
vo įleisti Izraelio kariuome pasiekė kanclerio II. Schmidto
nės, kuri nieko nematė ir ne koalicinė socialdemokratų ir
girdėjo net 12 valandų. Kal liberalų vyriausybė. Iš minis
bama, kad įsiveržėliai buvo teriu kabineto pasitraukė li
Izraeliui tarnaujančio mjr. S. beralų vadas H. Genscheris su
Haddado vyrai, turintys Izrae trim savo ministeriais. Nesu
lio ginklus ir netgi uniformas. tarimas kilo dėl išlaidų suma
Krikščionių milicijos vadas žinimo socialiniams reika
mjr. S. Haddadas lig šiol sa lams. H. Schmidtas pasiūlė
vo teritoriją turėjo pietinia naujus parlamento rinkimus,
me Libane prie Izraelio pasie tačiau prieš juos krikščionių
nio, o dabar jau yra atkelia demokratų vadas H. Kohlas
vęs iki Beiruto. Atrodo, š i s nori sudaryti koaliciją su libe
milicijos vadas nori tapti ralais. Parlamente socialde
Libano kariuomenės viršinin mokratai turi 216 atstovų,
ku. Masines palestiniečių žu- krikščionys demokratai —226.
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Charizmatikų kongreso pamaldose
Š. m. paskutinę liepos sa
vaitę Toronto “Varsity” stadijonan suplaukė per 20.000 žmo
nių. Šį kartą jie ten suplaukė
ne futbolo ar beisbolo žaidy
nių stebėti arba paklausyti
trukšmingo “rock’n roll” kon
certo, pasmilkyto “kanapių”
dūmais, bet religinei šventei.
Tai maldininkai, jieškantys
tiesos ir paguodos Dievo žo
dyje.
Ten vyko Ontario charizma
tikų
konferencija,
kurioje
dalyvavo ir lietuvių būrelis.
Šios šventės šūkis buvo “My
people, love one another”. To
ji frazė buvo dažnai karto
jama visų pamokslų bei pamal
dų metu.
Šiame erdviame stadijone
galėjai
pastebėti būrelius
žmonių, susikabinusių ratu ir
kartu garsiai besimeldžiančių.
Sužinojau, kad jie taip spren
džia asmenines savo proble
mas, dar prieš pamaldas. Jų
pamaldumas ir meilė bendra
minčiams reiškiama ne tik
žodžiais, bet ir ištiesimu
rankų,
palietimu
galvos.
Daugeliu atvejų bendrų mal
dų metu jie susikabina ran
komis, linguoja, trepsi ko
jomis, ploja delnais.
Šeštadienio vakarą buvo
daug pamokslų, kuriuos ly
dėjo gitarų muzika, bendros
giesmės su judesiais, tar
pais paįvairintos solistais.
Reikia pripažinti, kad toks
giedojimas su garsia muzi
ka skambėjo labai gražiai ir
gana harmoningai. Atrodė,
kad visa ta 20.000 minia mo
kėjo tas pačias giesmes. Dalis
šių giesmių sukurta vieno torontiečio kunigo-vienuolio.
Lietuviui, nepratus girdėti
katalikiškose šventovėse to
kių vieningų giedojimų, tai
darė gerą įspūdį ir vertė pa
galvoti, kodėl mes negalėtu
me tai pasisavinti.
Giedojo visi, net vaikai ir
svečiai
(giesmynus
gavę),
nuotaikos pagauti, nes buvo
lengvos ir patrauklios melo
dijos. Skambėjo ne tik stadijonas, bet ir aplinkinės gat
vės. Giesmių tekstai taip pat
nesudėtingi, bet būdingi tuo,
kad priegiesmiai vis kartojo
si, ypač tie, kuriuose stipriau
pabrėžiama Jėzui meilė, ir
“aleliuja”. Kartais tą patį
posmelį kartojo keturis-penkis kartus. Vienas priegies
mis buvo sudarytas iš vieno
žodžio “amen”, kuris buvo me
lodingai pakartotas 24 kartus
iš eilės.

Šitų įspūdingų giesmių metu
apalpo kelios moterys (nė vie
nas vyras!). Tie apalpimai,
pašaliečio akimis stebint, at
rodė histeriški priepuoliai.
Viena moteris apalpo prie ma
nęs. Ir man teko dėti rankas
ant tos maldininkės galvos
(nes kiti taip darė), kad nusi

ramintų. Žinoma, iš manęs to
spinduliuojančio raminančio
jausmo ji negavo, nes aš pati
jo neturėjau. Tačiau tos mo
ters akyse nepastebėjau jo
kių Šv. Dvasios spindulių, o
tik paprastą histeriją. Ją
tvarkdariai išvedė į poilsio
kambarius.
Būdingiausias tų charizma
tikų maldos būdas — garsus ir
darnus giedojimas (daugiau
sia tų pačių žodžių kartoji
mas) susikabinus stovint ar
ba trepsint kojom pagal tak
tą ir plojant (tai darė ypač
juodosios rasės maldininkai).
Pagaliau pabaigoje, po sek
madienio Mišių, buvo giedama
tikrai linksmai ir grojo sma
gi muzika. Tada ne tik jauni
mas šoko (giedodamas), bet ir
keletas senesniųjų. Giedojime
vis dar girdėjosi “I love Je
sus”. Nekartą yra tekę matyti
televizijoje tokias maldas,
bet tik spalvotųjų žmonių, o
čia tas paprotys jau priimtas
ir civilizuotų amerikiečių.
Net ir lietuvių šventovėje
jau kartą buvo pakviesta gru
pė šios rūšies maldininkų.
Aišku, sukėlė reakciją senes
niųjų gretose.
Šiame suvažiavime užbaigi
mo pamaldose dalyvavo dau
gybė
dvasiškių:
katalikų,
anglikonų ir kitų krikščio
nių. Jų tarpe buvo ir kardino
las Carteris iš Toronto. Jo
sveikinimo prisimintini žo
džiai: “Scripturally inspired
prayer is one of the great
treasures of the Church”. Jis
minėjo, kad ir skirtingi mal
dos būdai priimtini, jei jie
plaukia ta pačia kryptimi —
Dievo garbei.
Paminėtina iškilminga sek
madienio Mišių įžanga, kokią
retai tenka matyti. Atvyko
ilga procesija su vėliavomis,
panašiomis į plakatus. Pub
lika ją sutiko specialia, la
bai garsiai nuskambėjusia
giesme. Dalyvavo keliolika
kunigų, su kardinolu Carteriu. Tarp jų buvo daug dijakonų, kurie dalino Komuniją
tai tūkstantinei miniai. At
rodė, kad beveik visi daly
viai priėmė Komuniją.
Lietuviai tėvynėje mėgdavo
sakyti, kad giesmė — dvigu
ba malda. Tačiau išeivijoje
tai nepasitvirtino. Tarp lie
tuvių matyti visada daugiau
tylinčių,
negu
giedančių.
Net ir “Tėve mūsų” garsiai
kalbėti mūsiškiai nedrįsta.
Šio charizmatikų kongreso
minios drausmingumas ir dar
nus giedojimas tikrai galėjo
patraukti ir pašaliečius. Čia
nebuvo stebėtojų, kaip mūsų
parapijų šventovėse — visi
buvo aktyvūs dalyviai.
Alijošiūtė
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $12.
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
★

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

Šaldytuvai
★ Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
★ Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

Mokytojos terorizuoja vaikus mokykloje

J
ft

Tverai, Plungės raj. 1982 m.
kovo 23 d. į Plungės raj. vyk
domąjį komitetą dalyvauti ad
ministracinės komisijos posė
dyje buvo iškviestas Tverų pa
rapijos klebonas kun. Kostas
VELIONIŠKIS. Kunigui buvo
pranešta, kad prieš jį yra gau
tas Tverų mokyklos mokytojų
skundas . . .
Administracinė
komisija kaltino VELIONIŠKĮ
ir liepė pasiaiškinti, kam jis
leidžia jaunimui giedoti baž
nyčioje, adoruoti, patarnauti
prie altoriaus ir kviečia da
lyvauti procesijose.
* * *
1982 m. kovo 9 d. Tverų mo
kyklos direktorės pavaduoto
ja mokyt. Aldona SUDŽ1UVIENĖ ir prancūzų kalbos mokyt.
Regina RUBAVIČIENĖ dėl
bažnyčios lankymo tardė VI
kl. mok. Vilmą JURKUTĘ.
Mergaitė buvo verčiama iki
"aguonos grūdelio” išpasakoti
visa, ką žino apie bažnyčią
lankančius
vaikus.
“Tave
reikia prisimynus mušti ir
mušti”, — jau anksčiau Vilmai
JURKUTEI
yra
grasinusi
mokyt. Regina RUBAVIČIE
NĖ.
1982 m., kovo 12 d. už atsisa
kymą dalyvauti sekmadienį
organizuojamame
renginyje
mokyt. Regina RUBAVIČIE
NĖ apdaužė tikintį mokinį
Alfredą ŠNIUKĄ.
* * *
Tverų mokyklos mokyt. Re
gina ’ ČEPLINSKIENĖ įsakė
trečioje klasėje besimokan
čioms tikinčioms mergaitėms
— Birutei SKIPARYTEI, Gra
žinai ŠNIAUKAITEI, Rasai
JUCIŪTEI, Audrai ŽEMGULYTEI ir Almai ZALEPŪGA1TEI
išmokti eilėraščius ruošia
mam sekmadienio renginiui
(1982.03.14)
ir
pagrasino
įtraukti jas į “juodą sąrašą”,
jei tą dieną nueis į bažny
čią, o ne į mokyklos renginį.
Sąrašą žadėjo nusiųsti ir į ra
jono švietimo skyrių. Kažku
rios iš mergaičių gieda baž
nyčios chore. Mokyt. R. ČEP
LINSKIENĖ, norėdama pasi
šaipyti, liepė visoms atsistoti
prieš klasę ir čia pat pagiedo
ti. Už tai žadėjo parašyti po
penketą iš muzikos. Mergai
tėms atsisakius giedoti pajuo
kai, pasityčiodama užgiedojo
pati mokytoja R. ČEPLINS
KIENĖ.
* * *
— Jei neisi į bažhyčią, aš tau
iš visų dalykų rašysiu penke
tus, nors ir nieko nemokėsi, —
žadėjo Sonatai TONAITYTEI
mokyt. Regina ČEPLINSKIE
NĖ. Sekančią dieną mokytoja
vėl klausė Sonatą:
— Tai kaip? Penketais nori
mokytis ar į bažnyčią vaikš
čioti?
— Geriau jau eisiu į bažny
čią, o ne taip penketus rink
siu, — paaiškino mokytojai
Sonata TONAITYTĖ.

* * *
1982 m. kovo 12 d. Tverų mo
kyklos II klasės mokyt. Bro
nė KATKUTĖ, atsiskaitydama
su mokyklos administracija
už ateistinį darbą su klase,
kalbėjo: “Klasėje — 27 moki
niai. Bažnyčią lanko 4 vai
kai, verčiami senelių arba
tėvų, savo noru jie nelan
kytų. Klasėje pravedžiau 2
valandėles: “Kodėl žmonės
tiki” ir “Žmogus ir religija”.
Ištyriau klasės mokinių re
ligingumą,
jo
priežastis.
Supažindinau su religijos są
voka, jos atsiradimo priežas
timi,
įvairiais
stebuklais.
Individualiai vedu pokalbius
su mokiniais, kurie lanko baž
nyčią, ir klasės kolektyvu.
Kiekvieną pirmadienį prave
du pokalbį, sužinau, lankė
si ar nesilankė bažnyčioje
ir kodėl. Ateistiškai auklė
ju kiek įmanoma ir pamokų
metu. Stengiuosi mokinius,
kurie lanko bažnyčią, privers
ti dalyvauti vedamose sekma
dienio popietėse. Šį sekma
dienį (1982.03.14) mokiniai,
kurie lanko bažnyčią, ruošia
programėlę . .
* * *
1982 m. balandžio 5 d. Tverų
apylinkės tikintieji parašė
tokio turinio protestą Tverų
vid. m-klos direktorei A. PET
ROŠIENEI:
■ "Mes, žemiau pasirašę Tve
rų apylinkės tikintys tėvai,
iš savo vaikų sužinoję apie Jū
sų vadovaujamoje mokykloje
dėl bažnyčios lankymo vykdo
mą jų persekiojimą ir terori

zavimą, reiškiame griežčiau
sią protestą.
Jau kuris laikas tikintys
mūsų vaikai specialiai yra
trukdomi, kad sekmadieniais
ir šventėmis negalėtų daly
vauti bažnyčioje laikomose
pamaldose, o kas išdrįsta
nueiti — yra barami už giedo
jimą, patarnavimą prie alto
riaus, dalyvavimą adoracijo
je ar procesijoje, už atsakinė
jimą kunigui pamaldų metu.
Kad vaikai negalėtų sekma
dieniais atvykti į bažnyčią
ir atlikti savo pareigų, Jūsų
vadovaujamoje mokykloje ar
kultūros namuose bažnytinių
pamaldų metu (nuo 10 iki 14
vai.) imta rengti vaikus truk
dantys užsiėmimai (šokiai,
viktorinos ir kitos pramogos),
kurie anksčiau sutilpo į šio
kiadienius. Bažnyčią lankan
tys mūsų vaikai specialiai
įpareigojami dalyvauti jų pro
gramų išpildyme.
Už bažnyčios lankymą mūsų
tikintys vaikai įtraukiami į
“juodus sąrašus”, pagal ku
riuos paskui varginami: tar
domi, bauginami, pajuokiami.
Tuo ypač pasižymi mokytoja
Regina RUBAVIČIENĖ ir mo
kytoja Regina ČEPLINSKIE
NĖ.
Kad galėtų tuos “juodus są
rašus” sudaryti, mokytojos
verbuoja vaikus sekti savo
draugus ir paskui viešai kla
sėje, kaip jos sako, “iki aguo
nos grūdelio” viską išpasakoti
“bažnytininkų” bauginimui ir
pajuokimui. Tam tikslui moky
tojos panaudoja tinginius, ne
gabius mokinius. Rašo jiems
gerus pažymius, nors jie ir
nemoka. Tokiu būdu vaikus
verbuoja mokytoja Regina
ČEPLINSKIENĖ.
Kitus mokinius baugina, ža
dėdamos įtraukti į “spec, są
rašus” ir nusiųsti į rajono švie
timo skyrių. Mokytojos — Re
gina RUBAVIČIENĖ, GREIVIENĖ, TILVIKAITĖ, PRAJERIENĖ — baugina vaikus, ža
dėdamos mušti. Ir dėl baž
nyčios lankymo, ir dėl kitų
dalykų vaikus muša mokyt. R.
RUBAVIČIENĖ, mokyt. GREIVIENĖ, mmryt. ŠIMANAUSKAS. Baugina išbraukti, o
kartais ir išbraukia iš mokyk
loje veikiančių ir vaikams
patinkančių būrelių bei ra
telių (mokyt. R. ČEPLINSKIE
NĖ). Mažina elgesio pažymius
už lankymąsi bažnyčioje ir
taip gerus vaikus sulygina
su chuliganais (mokyt. R.
RUBAVIČIENĖ). Giria vai
kus, kurie draugus pravar
džiuoja davatkomis, o atsi
kertantiems į pravardžiavi
mą mažina elgesio pažymį iki
2 (taip mokyt. R. RUBAVIČIE
NĖ pasielgė su mokine ŠNIUKAITE). Kiekvieną pirmadie
nį tardo klasę, kas sekma
dienį buvo bažnyčioje (mokyt.
R. RUBAVIČIENĖ ir mokyt.
Bronė KUTKUTĖ). Baugina,
žadėdamos dar kartą pasikal
bėti, nusivesti pąs direkto
rę, imtis kitokių priemonių
(mokyt. R. RUBAVIČIENĖ ir
mokyt. Aldona SUDŽIUVIENĖ). Liepia atsivesti tėvus,
jeigu mato, kad su jų pagalba
galės vaikus pagąsdinti, o jei
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kurie tėvai patys ateina pasi
kalbėti, pasislepia, kad iš
vengtų susitikimo (mokyt. R.
RUBAVIČIENĖ nepriėmė mo
kinės Vilmos JURKUTĖS tė
velio). Už bažnyčios lankymą
baugina vaikus blogomis cha
rakteristikomis ir neįstojimu
į augštesnes mokyklas (mokyt.
R. RUBAVIČIENĖ). Verčia
vaikus meluoti, o paskui vie
šai juos pajuokia, prilipdydamos melagio vardą (mokyt. R.
RUBAVIČIENĖ, mokyt. A. SUDŽIUVIENĖ). Tašo vaikus už
plaukų, ausų, daužo juos per
galvą, viena ranka prisilai
kydami ar prispaudę kur prie
sienos. Ypač tuo pasižymi mo
kyt. R. RUBAVIČIENĖ ir atsa
kingas už tvarką mokytojas
ŠIMANAUSKAS, kuris apskaldymui vaikus nusiveda į ka
binetą ir dar paklausia per
kurią ausį duoti.
Vaikams
pasisakius, jog
yra tikintys ir lankys bažny
čią, jie apkaltinami ir baudžia
mi “už sukilimą prieš moky
tojus ir akių draskymą” (mo
kyt. R. RUBAVIČIENĖ, mokyt.
R. ČEPLINSKIENĖ). Drau
džiama vaikams ateiti į baž
nyčią net per Kalėdas ir Ve
lykas; daroma viskas, kad to
mis dienomis vaikai būtų už
imti, arba įsakmiai prisiekdinėjami, kad šventėse neda
lyvaus. Žinodami, kad dauge
lis motinų užimtos darbais
(karvių melžėjos, kiaulių šėrėjos) ir negali pačios daž
nai lankytis bažnyčioje, moky
tojai vaikams bažnyčią leidžia
lankyti tik su tėvais. Griež
čiausiai vaikams draudžiama
dalyvauti procesijose, patar
nauti prie altoriaus’ ir ypač
giedoti ar atsakinėti pamal
dose. Liepia neklausyti tikin
čių savo tėvų, vadindamos juos
tamsiais ir atsilikusiais žmo
nėmis.
Vaikams teigia, jog bus ge
riau, jei naktimis vaikščios
į kiną ar šokius nei lankys
bažnyčią. Taip mokytojos mū
sų vaikus verčia tapti chuli
ganais.
Mokytojos ne tik vaikus ver
čia šnipinėti, bet ir pačios
pasiverčia šnipėmis ir ateina
į bažnyčią. Mums yra žinoma,
jog Jūs, direktore A. PETRO
ŠIENE, 1981 m. Velykose, vai
kų žodžiais tariant, buvote pa
sivertusi čigone: išsidažiusi,
persirengusi čigoniškais rū
bais, kad nebūtumėte žmonių
atpažinta, sekėte bažnyčioje
vaikus. Tokia slapuke-šnipe
1982 m. vasario 7 d. buvo pa
sidariusi ir mokyt. R. RUBA
VIČIENĖ: ji sekė ir užkabinė
jo į bažnyčią einančius .vai
kus.
Čia suminėta tik dalis to,
kas dedasi jūsų vadovaujamo
je mokykloje. Mes, mokinių
tėvai, reikalaujame:
Panaikinti sekmadieninius
užsiėmimus, kurie rengiami
jau minėtais trukdymo tiks
lais ir kurie atitraukia mūsų
vaikus nuo dalyvavimo bažny
čioje. Jeigu tie užsiėmimai
reikalingi mokyklai, galite
juos atlikti su netikinčiais
vaikais. Nei mums, tikintiems
tėvams, nei mūsų vaikams jie
.;

AfA
BRANGIAI MAMYTEI
mirus Lietuvoje,
sūnų VYTAUTĄ BALČIŪNĄ ir jo žmoną GENOVAITĘ,
jo pusseserę dr. G. GIRDAŪSKAITĘ, gimines Lietuvoje
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Bronius. Ona Vilimai
Zuzana Kučinskienė

AfA
JUOZUI KAKNEVIČIUI
mirus,
žmonai, dukrai ir sūnumš nuoširdžią užuojautą
reiškia -

Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas "Kovas”

Klasės draugei
a.a. DANUTEI SIMANAVIČIŪTEI
f
tragiškai žuvus,
jos tėvus — VALENTINĄ ir JONĄ SIMANAVIČIUS,
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

Ona Olekaitė

MIELAI MAMYTEI
mirus,
sūnų JONĄ KAZEMĖKĄ, jo žmoną GRAŽINĄ, vi
sus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Marija Sinkienė
Ed. Žukauskas
Miami, Florida

AfA
JUOZUI KARAUSKUI
Lietuvoje mirus,
jo brolį VACLOVĄ KARAUSKĄ su žmona ADELE
bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame —
M. J. Vaseriai
I. R. Burt
M. Normantienė
L. Vaserytė

AfA

i

Mylimai motinai, uošvei ir senelei

ONAI BIRŠTONIENEI
sulaukus gilios senatvės ir mirus Lietuvoje,
/
sūnų VYTAUTĄ BIRŠTONĄ, JERONIMĄ
BIRŠTONĄ su šeima nuoširdžiai ir giliai
užjaučiame -

J. K. Janulaičiai
D. Puzerienė

A. D. Keršiai
A. J. Trinkūnai

S. V. Vaitkai

AfA
ROMANUI PACUI
mirus,

(Nukelta į 5-tą psl.) ’

dukrai JANINAI SVILIENEI, žentui VYTUI, vaikaičiams ARVYDUI, RIČARDUI su žmona bei vi
siems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime-
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Halina Rickienė
Liz ir Algis pilvyčiai

Alina ir Kazys Žilvyčiai
Irena ir Erikas Gocentai

Lenis Žilvytis

DR. ALGIRDAS
STATKEVICIUS

<anabian &rt Jttemorialš JLtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4>
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SASNAUSKAS

VYTAUTAS
VAIČIŪNAS

Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti išleido šią seriją vokinių ženklų, primenančių Vakarų pasauliui sovietu kalinamus lietu
vius, kovojančius už žmogaus teises. Ženklai yra žalios-juodos spalvos

LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimą pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

RINKEVIČIAI
JUNAS RINKLVIČIUS

ONA NiNKhriu

Į Į It Ml IP NA ItWWA IUNAMK DM I

Seinuose prie klebonijos durti vietiniai lietuviai pasiruošę sutikti 1981 m. vasarą atsilankiusius svečius iš Romos
- prel.L. TULABĄ ir kun.M. BURBĄ, kai jiems buvo leista atlaikyti vienkartines lietuviškas pamaldas bazilikoje

Graikija lietuvio keliautojo akimis
K. BARONAS

i

Niekuomet nemaniau, kad
pensininko dienomis teks dar
grįžti į gimnazijos suolą ir pri
siminti visuotinę istoriją. O
kaltininko jieškoti reikia ke
lionėse, nes turiu prisipažin
ti, kad priklausau prie turiz
mo sirgalių, ypač vasaros me
tu. Atsiradus kelioms laisvoms
dienoms, sėdame į autovežimj
ir lankome artimus Prancūzi
jos,
Austrijos,
Šveicarijos
ir Vokietijos miestus. Ilges
nėms kelionėms tenka skristi
lėktuvais. Pernai lankėme Is
paniją. Deja, dėl pašto strei
ko Kanadoje negalėjau “TŽ”
atsiųsti nė trumpų įspūdžių iš
saulėtos Costa Dorada pakran
tės, Barcelonos miesto, o
ypač iš įspūdingos Montserato vietovės.
Kaip katile
Šiemet pasirinkome Grai
kiją, ir tai netikėtai užėjusių
pačių didžiausių karščių metu
— atvykus į Atėnus, termomet
ras pavėsyje rodė beveik 40"C.

Atvykęs į viešbutį, greitai
atsiradau ant jo stogo įreng
tame baseine. Pasižiūrėjus į
4 milijonus gyventojų turin
čią sostinę atrodė, kad Atė
nai atsidūrė verdančiame kati
le: dūmai, susimaišę su karš
to oro banga, buvo apdengę
miestą iki pat kalnų pakraš
čių. Ant stogų, šalia milijonų
televizijos antenų, dūmtrau
kiai turi gaubtuvus. Tai filt
rai, kurie bent iš dalies ap
saugo miestą nuo taršos.
Gyvenant keturias dienas
miesto centro viešbutyje, kar
tais pritrūkdavo kvėpavimui
oro. Pagalbos tekdavo jieškoti
vaistuose, kuriais iš anksto
pasirūpinau Vokietijoje.

Pigus susisiekimas
Nerašysiu ir neminėsiu Grai
kijos ir jos sostinės istorinių
įvykių, pažymėtų turistams
skirtose knygutėse (tai labai
dažnai mūsų spaudoje padaro
kaikurie keliautojai). Mesiu
tik trumpą žvilgsnį į patį
krašto gyvenimą ir savo aki
mis matytas istorines vieto
ves, labai ir labai skirtingas
nuo gimnazijos vadovėlių nuo
traukų.
Pirmas įspūdis vykstant tak
siu iš aerodromo į miesto cent
rą? Po vokiškos tvarkos ir šva
ros skaudu žiūrėti į priterš
tas, šiukšlinas miesto gatves,
apgriuvusius ir nedažytus na
mus. Centre vaizdas gerokai
pasikeitė. Gražūs namai, di
desni parkai. Milžiniškas autovežimių judėjimas..
Autobusai ir taksiai labai
pigūs. Už 10 drachmų (1 dol.
lygus 68,83 drachmų) galima
važiuoti 20 km. Tačiau auto
busai būna perpildyti, ypač
vakarais. Iš turizmo biuro
autobuso galima tik stebėti
vietoves, girdint vadovo aiš
kinimus. Archeologiniame ma
žėjuje leidžiama išbūti tik
valandą laiko, nors nuodug
niam jo apžiūrėjimui reikėtų
bent kelių dienų, Akropoliui
pusdienio.
Geriausia pėsčiam
Kaip minėjau, autobusai
yra pigūs, tačiau geresniam
miesto pažinimui, istorinių
vietų apžiūrėjimui geriausiai

patarnauja nuosavos kojos,
juo labiau, kad šalia graikiš
kų g-vių pavadinimų yra ir lo
tyniškom raidėm užrašai. Ir
taip vieną ankstyvą rytą (kai
šeima dar miegojo) paėmęs į
rankas turistui skirtą knygu
tę ir žemėlapį, iškeliavau į
miestą, pusdienį paskirdamas
archeologiniam muzėjui (mi
lijoninės vertės iškasenos!).
Eidamas gatvėmis, mačiau
parlamento rūmus, buv. ka
raliaus
rūmus
(šiandieną
prezid. Karamanlio reziden
cija), 1896 m. pirmosios olim
piados stadijoną, nežinomo
kario kapą ir prie jo stovin
čią sargybą.
Vakare jau visi trys dar
kartą lankėme senamiestį, jo
krautuves, naktinį klubą su
tautiniais graikų šokiais ir
muzika bei valgiais. Bet čia
mus gerokai “apmaude”: prie
kainos už valgius pridėjo
įvairius mokesčius — už pa
tarnavimą, stalo paruošimą ir
t.t.
Ateityje
gražiausiais
žodžiais valgyklų savininkai
ir jų patarnautojai gatvėse
jau niekuomet manęs neprivi
lios į jokius klubus ar val
gyklas, iš anksto nepatikrinus
valgių kainaraščio!

Poros saloje
Poros salą pasiekėm iš fil
mų aktorės M. Mercouri (šian
dieną socialistiniame kabi
nete kultūros min.) apdai'nuoto Pirėjaus uosto po 3 valan
dų. Poros sala skirta poilsiui,
mažom išvykom į netolimas sa
las bei žūklavimui, nes čia ne
reikalingi šiai sporto šakai
jokie egzaminai ir brangūs
leidimai. Nors turistams skir
tame leidinyje rašoma apie ra
mų šios salos gyvenimą, tačiau
tikrovė yra kita: gyvenimas
čia verda iki 12-1 v. nakties.
Prie tokio gyvenimo reikia
prisitaikyti ir miegoti ilgiau
rytais, nors visos įstaigos, jų
tarpe' ir bankai, atidaromos 8
v. r.
Ak, tas bankas! Jis surištas
su turisto gyvenimu (pinigųčekių keitimas), tačiau “tvar
komas” pietietiškai. Mažas pa
vyzdys: penktadienį Poros ban
kas savo duris atidaro 7.45 v.r.
Tai užrašyta prie durų angliš
kai. Skubiai turiu keisti čekį,
nes vykstame į netolimą Idros
salą. Deja, durys uždarytos,
tačiau langai atidaryti, ir ma
tau
sėdinčius tarnautojus.
Angliškai sakau laiką (Grai
kijoj visur galima susikalbėti
angliškai) prašydamas atidary
ti duris. Mano prašymo niekas
“negirdi”, ir durys atidaromos
8 v. Prieinu prie langelio, kur
keičiami užsieniniai čekiai.
Jauna graikė skaičiuoja pini
gus. Penkios min.,'dešimt min.
— o ji vis dar skaičiuoja.
Žmona ir dukra laukia manęs
prie laivo, kuris išplaukia už
dešimties min. Netenku kant
rybės, prašydamas galų gale
iškeisti mano čekį. Ir kiti
užsieniečiai pradėjo garsiai
savo nepasitenkinimą reikšti.
Tarnautoja, padėjusi į šalį
pinigus, pradėjo keisti čekius.
Atrodo, kad šios salos banke
“time is money” negalioja.
Kitas pavyzdys: vieną rytą
plaukiame vėl į kitą salą. Lai
vas išplaukia pagal tvarkaraš
tį— 10.20 v.r. Iš vakaro nusi

pirkau bilietus ir, kaip papras
tai, ankstų rytą ■ išeinu pasi
vaikščioti jūros pakrante. Žiū
riu, lentoje pakeistas išplau
kimo laikas. Laivas išplaukia
ne 10.20 v.r., bet 9.45. Štai
tau tvarka! Kas nusipirko iš
vakarėse bilietą ir nepatikri
no pakeisto laiko, tam ši sala
jau šaukštai po pietų!

Asiliukai vietoj autovežimiu
Minėjau Idros salą. Ką ga
liu apie ją pasakyti? Pirmiau
sia, joje nėra jokių autovežimių. Visą darbą atlieka varg
šai asiliukai, nešdami iš uos
to į viešbutį turistų mantą ir
pačius turistus į kalnuose pa
statytus viešbučius. Čia pama
čiau aptvertus mūrine tvora
namus. Pasirodo, čia pasitai
ko maži žemės drebėjimai. Ši
mūrinė tvora apsaugoja na
mus nuo riedančių akmenų.
Aplamai, plaukdamas daugelį
kartų laivu, pastebėjau, kad
įvairios salos salelės yra
vulkaninės kilmės, aiškiai ma
tyti išsiliejusios lavos sluogsniai.. Skurdi augmenija, alyv
medžiai. uolėtos pakrantės,
kur-ne-kur vilos — tai nuola
tinis vaizdas.
Restoranuose
Mūsų Poros viešbutis turis
tams gamindavo tik pusryčius,
tad pietų ir vakarienės tekda
vo eiti į valgyklą. O jų pasirin
kimas labai didelis. Ir kas
keisčiausia, kad čia pat iš
jūros pagaunama žuvis (jos
mėgėjas esu!) buvo branges
nė už mėsą!

Dažniausiai eidavom į vieną
prie pat jūros pakrantės esan
tį restoraną, kur šalia vyres
nio amžiaus padavėjų buvo ir
jaunų. Su vienu susipažinau
kiek arčiau. Pasirodo — jis
Atėnų universiteto ekonomi
jos fakulteto trečio kurso
studentas. Už 8 darbo vai. (nuo
4 v.p.p. iki 12 v. nakties) jo at
lyginimas yra 2.000 drachmų
(1 JAV dol. lygus 68,83 drach
mų) plius maistas ir kambarys
su kitais dviem studentais.
Jo tėvai negali pilnai sumo
kėti visų studijų išlaidų,
tad jis (kaip ir kiti studen
tai
valgyklose,
fabrikuose,
statyboje ir pan.) vasaros
darbu padengia dalį studijų
mokesčio.
Jis gerai kalbėjo angliškai,
tad ir paklausiau, ką reiškia
ant namų sienų (jau Atėnuose
mačiau), uolų, mūro tvorų rau
donais dažais “KKE17%” įra
šai. Neabejojau, kad tai grai
kų komunistų darbas, nes daž
niausiai dar buvo išpaišytas
kūjis ir pjautuvas. Pasirodo, "
kad tai paklusnios Maskvai
Graikijos kp narių darbas, lai
mėjus paskutiniuose Graiki
jos rinkimuose 17% visų bal
sų. Be abejonės, plačią dirvą
kp randa vargšų tarpe. Jų ne
trūksta ir Graikijoje. Šalia
gražių ir puošnių vilų maty
ti lūšnelės, šalia didelių žve
jų laivų plaukioja taip pat ir
maži laiveliai, šalia didelių
citrinmedžio plantacijų (“lemondos”) auga skurdūs alyv
medžiai. Tad ir nesistebiu,
kad Graikijos kp surinko 17%
visų balsų.
Laikas palikti Poros salą ir
grįžti į Pii’ėjaus uostą. Iš čia
vėl 12 valandų plaukti į Kretą.
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<®> PAVERGTOJE II/(U II
atlieka S. Naujalis ir V. ŠliumUŽMIRŠTAS JABLONSKIS
ba. Tokio tipo trumpasparniai
Muzikologas Vytautas Lands
legvi sklandytuvai pirmą kartą
bergis, šią vasarą aplankęs kal
pasirodė 1978 m. Pranzūcijoje
bininko Jono Jablonskio jaunys
surengtose pasaulinėse sklan
tės vietas Šakių rajone, savo
dymo pirmenybėse. Pirmuosius
įspūdžius paskelbė "Literatū
žingsnius sklandytuvų projekta
ros ir Meno" rugpjūčio 21 d. lai
vime J. Bankauskas ir J. Paplaus
doje. Rygiškiuose pagal archi
kaitė žengė talkindami B. Karve
tekto V. Žemkalnio; projektą
liui, kai jis kūrė savo “Lietuvą”.
naujai pertvarkomas 'velionies
kalbininko atminimui skirtas
ŠIMTAMETĖ VAISTINĖ
Rygiškių Jono muzėjus, susi
Krakių vaistinė atokiame Kė
lauksiantis prof. P. Aleksandra dainių rajono miestelyje buvo
vičiaus sukurtos
portretinės
įsteigta prieš 100 metų. Jai teko
jauno J. Jablonskio skulptūros.
būti viena pirmųjų Kauno gu
Muzėjumi nuoširdžiai rūpinasi
bernijos vaistinių. Krakiškiai,
Griškabūdžio apylinkės tary nors ir užmiršę daugelio joje
ba. Toliau V. Landsbergis pra dirbusių žmonių vardus, iš kar
byla liūdnesniu balsu: "O štai
tos į kartą perduoda šiltus atsi
Kubilėliai, vietovė, kur gimė
liepimus apie jų darbus. Geru
J. Jablonskis. Ant Šešupės kran žodžiu minima ilgametė vaisti
to, ties knygnešių takais, stūkso
nės vedėja Gražina Mordusienė,
paminklinis akmuo. Bet pir jos tradicijas tęsianti dabarti
miausia atvažiuojame vieškeliu
nė vedėja Eugenija Budrienė.
Kudirkos Naumiestis —Jurbar
PASISLĖPĖ GELBĖTOJAI
kas, randame rodyklę "J. Jab
“Komjaunimo Tiesos” redak
lonskio gimtinė", kuri rodo tie
cija gavo vilniečio J. Petrovo
siai ... Į didžiulę apdžiūvusio
purvo duobę. Sausringą vasarą skundą iš pirmojo Valakampių
dar galima rizikuoti pasukti į paplūdimio, kad ten, po darbo
tą laukų kelelį, kuris kadaise, neįmanoma ramiai pailsėti. Esą
atidengiant minėtą paminklinį gelbėjimo stoties darbuotojai
akmenį, buvo patvarkytas ir neprižiūri tvarkos, prisisodi
pažvyruotas. Dabar kimšai ir nę į motorinę valtį merginų,
žolės, o už keliasdešimties met triukšmauja, atlieka įvairius
rų keliukas paprasčiausiai iš cirko triukus. Kaltinimui pa
artas — mat greta laukas, ir Ku tikrinti buvo pasiusta speciali
dirkos Naumiesčio tarybiniam komisija su korespondente I.
ūkiui šis privažiavimas nebe Masilioniene. Rugpjūčio 31 d.
atrodo reikalingas. Niekeno ne laidoje ji paskelbė pranešimą
prižiūrimas ir paminklinis ak “Gelbėtojai. . . kažkur netolie
muo — buvo gražus, o dabar ap se”. Komisija pirmajame Valašepęs. apsinešęs, aplinka nu kampio paplūdimyje nerado nė
vytusi ir apsmegusi. Kaip atro vieno gelbėtojo. Visi jie buvo
do pati Kubilėlių sodyba, ge kažkur netoliese, tačiau nė vie
riau nekalbėsime. Apsileidimo no nesimatė. Motoristas A. Žy
pavyzdį jos gyventojams rodo lius patarė: “Reikėjo jums pa
ūkio vadovybė. Vien Šešupė ir bandyt kur nors nuėjus toliau
jos žydintys krantai tebesako, ar upėje sušukti, būtumėte pa
kad verta čia atvažiuoti. Tad matę, kaip mes visi supultume. . .
kyla klausimas, kodėl Būblelių Mes ilgai neuždelstume, suskub
Pokalbio metu atsi
apylinkė ir tarybinis ūkis tokie tume . .
abejingi? Kodėl tame pačiame rado ir medicinos sesuo, ir na
rajone taip skirtingai gerbia rai, ir trys gelbėtojai. Atplau
mas (antruoju atveju šis žodis kė net Žirmūnų gelbėjimo sto
ir nebetinka) Jonas Jablonskis? čiai priklausanti valtis, pilna
Manau, jei Kubilėliai ir toliau vaikų. Pasak jų, valtį davė sto
taip atrodys, rodyklę nuo vieš ties viršininkas, o plaukioti jie
kelio geriau visai nuimti — toks turi teisę, nes jau yra sulaukę
mūsų literatūrinės kalbos tėvo 14 metų amžiaus. Žirmūnų pa
pagerbimas niekam garbės plūdimyje komisija rado gelbė
jimo stoties viršininką V. Radze
nedaro".
vičių, narą, atsirado ir vienas
LIETUVIŠKI SKLANDYTUVAI
gelbėtojas, šūktelėjus V. Radze
Eksperimentinė
sportinės vičiui. Pastarasis nenorėjo ■ ti
aviacijos gamykla Prienuose kėti, kad jo stoties valtis su vai
yra plačiai pagarsėjusi lietuviš kais atplaukė į Valakampius.
kais sklandytuvais. Balio Karve Tada paaiškėjo, kad tie vaikai
lio suprojektuotu sklandytuvu buvo seni naro pažįstami. Esą
LAK-12 “Lietuva" Antanas Rū jie moka plaukti, nenuskęs. Ge
kas 300 km nuotolį trikampiu riau reikalai atrodė antrajame
nuskrido 125 km per valandą Valakampių paplūdimyje, kur
greičiu. Jis taipgi pasiekė ir du vandenyje besiturkiančius vai
naujus skridimo į tolį rekordus: kus saugojo ne tik mamytės, bet
trikampiu ir laužyta linija nu ir valtyse sėdintieji gelbėtojai.
skrido 766 km. Šią vasarą bando Vilniaus miesto gelbėjimo sto
mas naujas sklandytuvas LAK- ties viršininkas Č. Neverovičius,
11 “Nida”, priklausantis 15-kos supažindintas su nesklandumais
metrų sparnų ilgio klasei. Skri Valakampių bei Žirmūnų paplū
dimo charakteristika jis nedaug dimiuose, aiškino, kad ten pas
nusileidžia ilgasparniams at tarųjų trejų metų laikotarpyje
viros klasės modeliams. “Nidos” nenuskendo nė vienas žmogus.
konstruktorius — Jonas Ban- Esą daugiausia priekaištų su
kauskas, priklausantis jauniau silaukusiame pirmajame Vala
sių konstruktorių grupei, ku kampių paplūdimyje šiemet bu
rioje taipgi yra Vilhelmas Ger- vo išgelbėta 12 žmonių. Gelbė
lickas, Jurgis Montvilas, Kęstu tojo darbą gauna visokie asme
tis Leonavičius, Nadežda Skreb- nys. Darantieji netvarką atlei
neva ir Janina Paplauskaitė. džiami.
Bandomuosius skrydžius “Nida”
V. Kst.
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Kalėdos ir Nauji Metai
su giminėmis Lietuvoje
gruodžio 20 - sausio 3
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms
• kooperatinius butus
• • automobilius
• bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame,
tvarkant
giminėms Lietuvoje.

-
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Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis

2385 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
- TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

TAUTOS ŠVENTĖ buvo pami
nėta AV šventovėje sekmadienį,
rugsėjo 12 d. Pamaldose organi
zuotai su savo vėliavomis daly
vavo DLK Algirdo kuopos šauliai,
skautai ir ramovėnai. Kun. L. Ja
nuška ta proga pasakė tautinės
minties pamokslą. AV par. choras
pagiedojo patriotinių giesmių.
AUGŠTESNIEJI LITUANISTI
NIAI KURSAI ir šiemet veikia
tose pačiose patalpose, t.y. St.
Thomas Moore gimnazijoj, East
5-th gatvėje Pamokos vyksta
antradienio vakarais — nuo 5 li
gi 8 v. Į kursus priimami ir su
augę. Visais reikalais kreiptis
į V. Stanevičienę tel. 627-0624.

IŠ KLEVELANDO muz. R. Ba
bicko vadovaujamą vyrų oktetą
kviečia DLK Algirdo kuopos šau
liai lapkričio 20 d. rengiamame
Lietuvos kariuomenės minėjime
atlikti meninę programą.
LIETUVIU PENSININKU skai
čius vėl padidėjo. Į poilsį pasi
traukė “Stelco” pensiją išsitar
navęs J. Asmenayičius. 31-rius
metus ištarnavęs “Dofasco” plie
no gamybos įmonėj, pensininku
pasidarė ir J. Klypas.
DANUTEI KEKIENEI McMas
ter ligoninėje padaryta sunki nu
garos operacija. Iš ligoninės po
sėkmingos operacijos grįžo D.
Jonikienė.
DVEJOS LIETUVIŲ VESTU
VĖS įvyks spalio 16 d. Liucija Tolytė St. Eugene šventovėje susi
tuoks su John Farranto ir Vytas
Gedrimas St. John the Baptist
šventovėje — su Joan Sheard.
A. a. STASYS JANKAUSKAS
rugsėjo 2 d. mirė savo dukters ir
žento namuose. Velionis buvo naš
lys, “Stelco” pensininkas. Paliko
4 sūnus, kurių vienas gyvena Br.
Kolumbijoj, kiti trys — Hamilto
ne. Čia gyvena ir jį globojusi duk
ra Stasė Leung. Auga septyni jo
vaikaičiai. Iš Šv. Patricko šven
tovės rugsėjo 7 d. jis buvo palai
dotas Hamiltono Holy Sepulchre
kapinėse.
A. a. VLADISLOVĄ KAŽEMĖKIENĖ po sunkios ligos rugsėjo
6 d. mirė Šv. Juozapo ligoninėje.
Aštuoniasdešimt dvejų metų naš
lė paliko du sūnus su šeimomis —
Vladą ir Joną, gyvenančius Ha
miltone. Rugsėjo 9 d. buvo palai
dota Mississaugos Šv. Jono ka
pinėse.
A. a. STASYS PILIPAVIČIUS
rugsėjo 6 d. buvo rastas miręs sa
vo name. Jis turėjo Kanadoje gyve
nančius du pusbrolius: Leoną
Toronte ir Juozą Edmontone. Ve
lionis buvo KLB apylinkės dabar
tinės v-bos narys, aktyvus DLK
Algirdo kuopos šaulys ir revizi
jos komisijos pirm. Jis niekad ne
atsisakydavo padėti betkokiame
lietuviškame reikale. Ypač jis bu
vo sėkmingas su visokių aukų rin
kimu. Prieš savaitę apylinkės val
dyba pas jį namuose turėjo posė
dį. Jis tada atrodė linksmas, žva
lus ir sveikas. Po savaitės polici
ja, įsilaužus į jo namą, rado jį ne
gyvą — sukniubusį ant laiptų.
Rugsėjo 10 d., dalyvaujant dide
liam būriui hamiltoniečių, jis bu
vo palaidotas Mississaugos Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. K. M.

MERGAIČIŲ CHORO "AIDAS”
repeticijos vyksta sekmadieniais
po 10.30 vai. pamaldų parapijos
salėje. Šiuo metu jis ruošiasi Ka
nados Lietuvių Dienos koncerto
programai. Choro vadovė prašo
visas choristes stropiai lankyti
repeticijas, kad galėtų tinkamai
pasiruošti šiai programai. Kana
dos Lietuvių Diena įvyksta š.m.
spalio 8-9-10 dienomis Montrealyje. “Aidas” į Montreal; vyks
autobusu. Norintieji vykti į Ka
nados Lietuvių Dieną kartu su
“Aidu” prašomi kreiptis į J.
Pleinį telefonu 549-5372. Choro
vadovė Darija Deksnytė-Povvell
kviečia mergaites, mėgstančias
lietuvišką dainą, įsijungti į cho
ro eiles. “Aidas” 1983 m. lie
pos 3 d. dalyvaus dainų šventė
je Čikagoje. Ateityje yra planuo
jama įjungti ir vyrus — jaunuo
lius.
KLB ŠALPOS FONDAS HAMIL
TONO SKYRIUS pradėjo vajų.
Kai į jūsų duris pasibels aukų
rinkėjai, atidarykite savo širdis,
parodykite artimo meilę, paskir
dami auką šalpai. Komitetas gau
na šimtus padėkos laiškų iš tų,
kurie buvo sušelpti, ir taip pat
šimtus naujų prašymų. Deja, dėl
augštos persiuntimo kainos ko
mitetas nepajėgia visų patenkin
ti. Drabužių yra, bet trūksta
lėšų persiuntimui.
Komitetas ruošia metinį paren
gimą ir tikisi, kad hamiltoniečiai
įvertins jo pastangas sutelkti lė
šų šalpos reikalams ir gausiai
dalyvaus. Parengimas įvyks lap
kričio 6 d. Jaunimo Centre. Komi
tetas planuoja įdomią programą.
Gros geras orkestras. Bus prista
tyti mūsų kolonijos abiturientai,
baigę 12-tą gimnazijos klasę. Visi
prašomi registruotis pas J. Plei
nį. Taip pat yra organizuojama
didelė ir turtinga loterija, kurią
tvarko prityrusi loterijos organi
zatorė komiteto narė D. Mačienė.
Turintieji šiai loterijai laimikių
prašomi skambinti D. Mačienei,
tel. 632-4558. J.P.

ėviškės Žiburiai

Dalis SLA 72-ros kuopos gegužinės dalyviu Paris. Ont. Iš dešinės: Hamil
tono miesto burmistras WILLIAM POWELL. J. ŠARAPNICKAS. J.
ŠIRVINSKAS. J. BERSĖNAS. A. KUZMICKAS. A. PADOLSKIS. N.
NOVICKIENĖ
Nuotr. M. Borusienės

Tautinių šokių šventei artėjant
AL. G IMANTAS
Sekančioji tautinių šokių
šventė įvyks beveik už dvejų
metų (1984 m. liepos mėli.). ta
čiau nėra peranksti kalbėti
apie renginį, kuris tikrai bus
giliai jaučiamas Kanados ir
.JAV lietuvių. Turint daugiau
laiko, t.y. neskubant ir nesikarščiuojant. galima laisvai
padiskutuoti, pagvildenti kaikurias to tikrai neeilinio ren
ginio detales.
Vietos parinkimas yra visiš
kai geras, būtent. Klevelando kolizėjus. lengvai talpinąs
17.000 žiūrovų patogiose kėdė
se ir turįs vėsinimo sistemą.
Ten pat yra salės pokyliams
ir pramoginiams šokiams. Autoaikštė pakankama, yra pa
togus įvažiavimai ir išvažiavi
mai. Be to. Klevelandas yra
nesunkiai pasiekiamas iš Či
kagos. Detroito. Hamiltono.
Toronto. Ohio valstijos. Pen
silvanijos. Ročesterio ir kitų
lietuviškų vietų Niujorko
valstijoje.
Geras sumanymas šį kartą
kviesti ir gausesnę ameriki
nę auditoriją, kurią nebūtų
sunku pasiekti, atidavus bend
rąją reikiamą profesinei bi
lietų platininio agentūrai.
1984-ieji yra rinkiminiai me
tai. tad gera proga susilaukti
ryškesnio ir gausesnio JAV
politinio elemento. Kiek gir
dėti. jau pradėta ta linkme
veikti Vašingtone.
Iš šalies stebint, aišku, nėra
sunku ateiti su įvairiais pa
siūlymais bei drąsiais patari
mais ar n e t ir reikalavimais.
Rengėjai, atrodo, ne tik nesi
baido, bet net laukia pozity
vių pasiūlymų ir konkrečios
taikos, nes tokiam renginiui

reikalinga gausi darbo rankų
talka.
Eilinio stebėtojo nuomonė
šokių programos sudaryme ne
daug tereiškia, tačiau tos pro
gramos sudarytojai (tegu ir ne
visai profesijonalai) turėtų
jausti reprezentacinį tokios
šventės pobūdį ir būtiną rei
kalą duoti publikai įvairia
spalvį. temperamentingą ir
efektu pritraukiantį spektak
lį. Tas momentas itin svarbus,
laukiant ne dešimčių, bet ke
lių tūkstančių nelietuvių žiū
rovų.
Taipogi rengėjai neturėtų
užmiršti, kad visi — tiek lie
tuviai. tiek ir kitataučiai at
vyks stebėti šokių festivalio,
o ne klausyti tuščiavidurių ati
darymo ir uždarymo kalbų, pa
dėkų ar žymenų įteikimo, vieni
kitų “pagarbinimo". Taipogi,
norint gauti ne tik vietinės te
levizijos bei spaudos dėmesį,
bet ir laukiant didžiųjų komu
nikacijos tinklų dalinio per
davimo ar paminėjimo, jau
reikėtų ta linkme veikti, ne
užmirštant jau turimų ryšių
su profesijonalia "public re
lations" firma. Kur sunkiau
ką apčiuopiamo pasiekti pri
vačioms grupėms ar asme
nims, apmokama talka turi
savo kelius, metodus ir reikia
mus ryšius.
Tikėkimės, kad bendrojo
darbo atskiriems uždaviniams
atlikti komisijos bus sudary
tos iš kompetentingų asmenų,
kurie, užmiršę ambicijas,
stengsis atlikti pavestą dar
bą kiek galint geriau. Visiems
to milžiniško įsipareigojimo
vykdytojams tebūna reiškia
ma išankstinė padėka ir visų
mūsų talka, supratimas b e i
parama.

Vilniaus herbas lenkų blankuose
STEPAS VARANKA
Man yra atsiųsta “Eleventh
Annual Polish Heritage Festi
val" raštu blanko kopija. Blan
ko forma yra papuošta 19-os
lenkų miestų herbais. Jų tarpe
yra Vilnius ir Lvovas.
Tai aiškai rudo, kad lenkai
Vilniaus ir Lvovo nėra atsi
sakę. Jie nuolat skiepija jau
nimui. kad minėti miestai pri
klauso Lenkijai. Anksčiau ar
vėliau jie turi vėl grįžti Len
kijos valstybei.
Laiško blanke, antroje eilu
tėje rašoma: "Dedicated to
Freedom and Solidarity, a Tri
bute to the Polish Worker”.
Labai gražiai skambantis sa
kinys. Tik skaudu, kad lenkai
tai daro kitų tautybių sąskai
tom Tai imperializmo reiški
nys.
Su minėta blanko kopija yra
gauta kopija ukrainiečių raš
to "Ukrainian Congress Com
mittee of America. Inc., pro
testuojančio prieš lenkų už
mojį. Raštas adresuotas Ms.
Felicia J. Zochowski. Gene
ral Chairman Polish Heritage
Festival. 67 Rochester Drive,
Brick Town. N. J. 08723. Pasi
rašyta: Mykolą Semanyshyn,
Chairman. Ukrainian Congress
Committee of America.
Ukrainiečių rašte sakoma:
“Atkreipiu Jūsų dėmesį į laiš
ko blanke esančius 19 miestų
herbų, kuriuos jūs laikote len
kų miestais, jų tarpe Lviv
(Lwow) ir Vilnius (Wilno).
Čia nėra prasmės dėstyti tų
miestų istorinę ir teisinę
padėtį. Yra aišku, kad vienas
tų miestų priklauso ukrainie
čiams, kitas lietuviams. Jų savinimasis yra istorinis lenkų

imperializmas, nešantis ne
santaiką ir nesugyvenimą.
Jums, lenkams, tikriausiai
yra gerai žinoma, kad paskuti
niu metu stengiamasi ukrainiečių-lenkų santykius page
rinti. Be to, manau, jums yra
taip pat žinoma, kad ukrainie
čiai stipriai rėmė ir remia Len
kijoje vykstantį “Solidarnosc”
judėjimą ir jo veiklą, prie ku
rio jūsų "Polish Heritage Fes
tival” tokiu savo politiniu faux
pas aiškiai neprisideda. Tiki
mės, ateityje to nekartosite,
siekdami, kad ukrainiečių, lie
tuvių ir lenkų sugyvenimas
būtų sklandesnis.

Būkite tikri, kad tūkstančiai
ukrainiečių ir lietuvių ne tik
pirmos, bet antros ir trečios
kartos jūsų atgimstantį istori
nį imperializmą ir savinimąsi
kitoms tautoms priklausančių
žemių ir miestų pasmerks. Iš
to nebus jums nei naudos, nei
garbės”.
Laiškas baigiamas prašymu,
kad tokių klaidų ateityje bū
tų vengiama. Jų kartojimas
tikriausiai neprisidės prie
lenkų - ukrainiečių - lietuvių
santykių bei sugyvenimo pa
gerinimo.
1982.VI.23 vakare lenkų te
levizijos programoje “Polish
Heritage” savo paskaitoje vys
kupas Neminski citavo Adomo
Mickevičiaus “Pono Tado” vei
kalo posmą: “Litwo ojczyzno
moja, ty jestes jak zdrowie .. .”
Vyskupas iš eilėraščio išme
tė “Litwo” žodį. Jam žodis Lie
tuva buvo sunku ištarti. Jis
drįso savo tautos garsaus po
eto žodžius iškraipyti. Sunku
tikėti, bet faktai kalba už sa
ve.
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Šiais metais Kanados Lievių Dienos įvyks Montrealyspalio 8-10 dienomis. Proama jau senokai sudaryta ir
skelbta spaudoje. Rengėjai
iloniai kviečia tautiečius iš
>ur gausiai dalyvauti. Iš kir atvykstantiems aptarnauti
iks informacijos centras
itelyje "Auberge Belvedere
n", 7250 Saint Jaques Quest,
intreal H4B 1T4; tel. (514)
1-8121. Ten apsistos ir dauma choristų ir šokėjų. Ki
lius, norintiems ten apsisto

ATIDARV
J. Akstino, l7. /?<
Parodos atidary
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Programoje: K.
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Penktadienio programa - Aušros
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“Pašvaistė”, Mc
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ATSIS
Orkestras “Pegas
Šv. Kazimiero para

AKARAS
$2.00 asmeniui

INFORMACIJOS CENTRAS:

0, Saint Jacques Ouest,
1-8121.

NAKVYNĖS: “Auberge BeR
“Sheraton Mount-Royal
(kaina $48-78, nėra
H3H 3E1, tel. (5

- $35, keturiem — $44);
i, tel. (514) 842-7777
.
5 Guy, Montreal
v
autoaikštė).
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Testamentiniai f
Sovietų Sąjungoje žmogus,
jei nėra komunistas, negali
turėti didesnių sumų pinigų,
nors ir teisėtai įgytų. Yra ži
noma, kad kaikurie Sovietų
Sąjungos gyventojai, ypač gru
zinai ir žydai, yra gabūs preky
bininkai, kurie ir sovietų val
domame krašte sugeba į savo
rankas sukaupti didesnes pi
nigų sumas. Betgi jie bijo tais
pinigais plačiau operuoti, kad
neprikibtų saugumas. Vienas
turtingas gruzinas, norėda
mas savo stambesnes pinigų
sumas iškelti viešumon, sura
do žmogų, kuris valstybinėje
loterijoje buvo laimėjęs 100.
000 rb. Jis tam žmogui už tą
laimingą bilietą slaptai sumo
kėjo 200.000 rb., o pats su tuo
bilietu gavo loterijoje laimė
tus pinigus. Dabar jis tų pini
gų priedangoje gali atviriau
operuoti savo turimais pini
gais, nes tuos pinigus “laimė
jo valstybinėje loterijoje”.
Daug blogiau žmogui, kuris
gauna palikimą iš Amerikos.
Didžioji jo dalis atitenka so
vietinei krašto valdžiai, o pa
likimo gavėjas kartais gauna
padidintą pensiją ir dar kokį
priedą. Štai konkretus at
vejis.
JAV gyveno dvi ukrainietės
seserys, našlės. Viena jų mi-
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sesers mirtį ir $45.000 paliki
mą. Pareigūnė pasakė, kad tie
pinigai, kurie yra gauti iš Ame
rikos, priklauso sovietinei val
džiai. kuri jai padidins pen
siją iki 60 rb. į mėnesį (iki šiol
gaudavo tik 24 rb.). Pareigūnė
peržvelgė tos ukrainietės kam
barėlį ir pasakė, kad jai bus
nupirktas šaldytuvas. Tai ir
viskas iš to palikimo.
Nors sovietai savo rublį ofi
cialiai vertina augščiau už
JAV dolerį, bet Sovietų Są
jungos juodoje rinkoje ir da
bar už JAV dolerį moka 4 rb.,
o jei stambūs banknotai, tai
už dolerį moka ir 5 rb. Ta ukrai
nietė, gavusi sesers palikimą
doleriais, būtų sudariusi apie
180.000 rb. sumą ir būtų gerai
gyvenusi, nors ir blogose ko
munistinės santvarkos sąly
gose. Deja, komunistinė siste
ma neleidžia vargšui tapti pa
siturinčiu žmogum, nors jis tą

psl. 5

ti, kaina — $35 vienam asme
niui, $44 — keturiem.
Montrealio miesto centre
rekomenduotini šie viešbu
čiai: “Sheraton Mount-Royal”,
1455 Peel, Montreal, Que.. H3A
1T5: tel. (514) 842-7777. Kaina
— nuo $48 iki $78 (nėra autoaikštės): "Ramada Inn", 1005
Guy, Montreal. Que., H3H 3E1;
tel. (514) 866-4611; kaina S50$76 (yra autoaikštė).

Programa ir kitos informaci
jos— skelbime.
Inf

Mokytojos terorizuoja...
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kaktuvinėjc skautu stovykloje Romuvoje, apie 150 myliu už Toronto, orstras, suorganizuotas A. VAITIEKAIČIO
Nuotr. V. Bacevičiaus

PENI

8.00 v.v.

«

etinei valdžiai
•tą įsigytų ir teisėtu kelki,
vietų Sąjungoje visi tokie
nigai — palikimai iš užsieo priklauso valstybei arba
munistų partijai, nes komirtijos
vadas-sekretorius
rtu yra ir valstybės prezintas, o kartais ir ministeris
rmininkas, kaip buvo Stali
us. Sovietų Sąjungoje komu-rrrstų partijos vadas-sekreto
rius yra vyriausias krašto val
dovas, kurio niekas negali nei
kritikuoti, nei primesti jam
nusikaltimų. Kai kartą Brežne
vo šeimai buvo primestas nusi
kaltimas, kad jo šeima dalyva
vo deimantų spekuliacijoje,
kvota buvo užgniaužta, o kvo
tos vedėjas nubaustas, nors jis
buvo KGB viršininko padėjė
jas, augštas pareigūnas.
Apie palikimą žodį tarti ga
li tik Vakarų pasaulio žmonės,
kurie palikimą užrašo Sovie
tų Sąjungoje gyvenantiems
savo giminaičiams, bet nė žo
džio negali pasakyti palikimo
gavėjai. Toks yra sovietinis
teisingumas. J. Vč.

• Supažindinkite savo draugus
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar ju neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

(Atkelta iš 2-ro psl.)
galima vadinti melagiais, veid
^reikalingi.
Sekmadieniai mainiais ir kaltinti tėvus, jog
•a mūsų ir mūsų vaikų, mo tokiais padarė savo vaikus,
kykla neturi teisės savo užsi reikalaudami
atlikti -savo
ėmimais mums juos atimti. kaip tikinčiųjų pareigą.
Tai laikome tyčine kovos prie
Griežčiausiai
protestuoja
mone su mūsų ir su mūsų vai me, kai mūsų, tikinčiųjų, vai
kų įsitikinimais.
kai verčiami būti liudinin
Liautis pajuokti mūsų tikin kais, jieškant medžiagos ku
čius vaikus dėl bažnyčios lan nigų apkaltinimui.
kymo. Mokykla yra mokslo
Pabaigai norime paminėti
įstaiga, o ne antireliginės
propagandos ir vaikų prievar paskutines žinias apie mokyto
jų “žygius", kurie buvo atlik
tavimo vieta.
Kad mūsų vaikai nebūtų mu ti mūsų parapijinių rekolekci
šami, tąsomi už ausų, stumdo jų (1982.04.1-3) metu, taip pat
mi ar kaip kitaip fiziškai Verbų sekmadienį. Rekolekci
jos — parapijos atsinaujinimo
baudžiami.
Mokykloje išgyvendinti vie dienos. Jose turi dalyvauti
nas kito šnipinėjimą už reli visi tikintieji, o Verbos —
ginius įsitikinimus. Tai žalo viena iš didžiausių švenčių.
ja vaikus ir mes griežčiausiai Vaikai į rekolekcijas atėjo
su tėvais ir be jų. Netrukus
su tuo kovosime.
Nemažinti mūsų tikintiems pasiekė žinia, kad jau reko
vaikams už bažnyčios lanky lekcijų dienomis mokytojai
mą elgesio ar kitų dalykų pa pradėjo tardymus. Verbų die
ną specialiai buvo organizuo
žymius.
Neišbraukti tikinčių vaikų jamas renginys “Na, mergai
berniukai
įpareigoti
iš įvairių būrelių ar ratelių tės”,
dalyvauti
vertintojų
komisi
vien už tai, kad lanko bažny
čią ir negali ateiti į specialiai joje. Taip vaikai prievarta
sekmadienį rengiamus būre buvo sulaikyti nuo svarbių
tikintiesiems pareigų.
lių užsiėmimus.
1982 m. balandžio 2 d. mokyt.
Mokykloje neversti mūsų
vaikų antireliginėse anketo VAICEKAUSKAITĖ, direkto
se pranešinėti davinius apie rės pav. mokyt. A. SUDŽIUV1ENĖ ir Jūs, direktore, tar
mūsų šeimas ir juos pačius.
dėte
rekolekcijų metu bažny
Tikinčius mūsų vaikus iš
buvusius
mokinius:
braukti iš juos traumuojan čioje
čių bei žeminančių “juodųjų BUDRĮ, STONKŲ, Alfredą
ŠNIAUKĄ ir kitus. Liepėte
sąrašų”.
Mes griežčiausiai protes berniukams rašyti pasiaiški
tuojame prieš mūsų vaikų ver nimus ... Tą pačią dieną
timą būti ateistais. Mes esa mokyt. A. SUDŽ1UVIENĖ ir
me priešingi visokiems rengi jūs tardėte visą VI klasę.
niams už mokyklos ribų, ku-. A. SUDŽIUVIENĖ mūsų vai
rie iš mūsų atima vaikus, pa kus po vieną šaukė į meto
čius vaikuę atskiria nuo baž dinį kabinetą ir tardė. Jūs
nyčios lankymo, trukdo mums sakėte, kad nereikia lanky
juos
parengti
sakramen tis bažnyčioje, o pavaduoto
ja uždavinėjo vaikams įvai
tams . . .
Norime sau ir savo tikin rius klausimus. Mokinį STON
tiems vaikams visiškos reli KŲ ketinote paversti savo
ginės laisvės . . . Nenorime, šnipu.
To neužteko. Dabar moky
kad mūsų tikintys vaikai būtų
verčiami dalyvauti antireli tojos pradėjo “kampaniją”
giniuose renginiuose ir taip prieš Velykas. Visokiais bū
dais mėgina vaikus sutrukdy
patys save išjuokti.
Mes laikome įžeidimu, kai ti, kad ir jose negalėtų da
mokytojos, pasivertusios šni lyvauti. Taip Jūs ir Jūsų pa
pėmis, seka mūsų vaikus baž valdinės norite sutrukdyti
nyčioje ar už bažnyčios .. . mums didelę šventę ir mūsų
Tai griežčiausiai smerkiame vaikams atimti galimybę da
ir visomis galimomis priemo lyvauti velykinėje iškilmėje.
Mes žinome, kad seniau tik
nėmis prieš tai kovosime.
Mes pasisakome prieš viso viena mokytoja GREIVIENĖ
kios formos mūsų vaikų vilio mušdavo ar kitaip terorizuo
jimus (didinant jiems pažy davo lankančius bažnyčią vai
mius ir taip lengvinant pa kus. Jums vadovaujant mokyk
sidaryti nemokšomis) ar bau lai, mokytojų terorisčių skai
ginimus (mažinant elgesio pa čius gerokai išaugo.
Visa tai primindami Jums,
žymius už lankymąsi bažny
kaip
mokyklos vadovei, norė
čioje).
Griežčiausiai protestuojame jome su tuo supažindinti ir
prieš bandymą išgauti iš vai kitas mokyklą ir tikėjimą lie
kų pažadus ar pasisakymus, čiančias instancijas. Šio raš
priešingus jų įsitikinimams, to nuorašus nusiuntėme Tve
kaip: “Aš nebetikiu į Dievą”, rų apylinkės DŽDT VK pirmi
“Neisiu į bažnyčią", “Negie ninkui PRAJERIUI. Plungės
dosiu, nedalyvausiu procesi raj. DŽDT VK pirmininko pav.
joje” ir panašius. Šitokių pa kulto reikalams A. BUIVY
žadų iš mūsų vaikų išgavimas DUI, Tverų parapijos klebo
yra pats brutaliausias, niek nui kun. Kostui VELIONIŠšingiausias, nesutaikomas su KIUI ir Telšių vyskupijos val
dytojui kun. Antanui VAI
žmoniškumu dalykas.
Protestuojame prieš vaikų ČIUI.”
Po protestu pasirašė moki
vertimą meluoti ir veidmai
nių
tėvai — 21 parašas.
niauti, kad paskui juos būtų

6 psi.

.

Tėviškės Žiburiai
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Lituanistiniame seminare 1982 m. vasarą Loyola of the Lakes rekolekcijų namuose Akron, Ohio, kanadiečiai ir
kiti “aprauda” seminaro vargus
Nuotr. J. Adomonytės

Viešnagė Amerikos vakaruose
Los Angeles lietuviai ir jų institucijos. Gamta, ruletės lošėjai ir pasimatymas su Ann Jillian
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Bostono arkivyskupą kardinolo HUMBERTO MEDEIROS su religiniais
ir tautiniais lietuvių reikalais supažindina ALOYZAS ASTRAVAS
,

Šių metų atostogų kelionė
į Š. Amerikos vakarus jau taip
susidėstė, kad maloniausi pri
siminimai liko iš tų dienų,
kurios mane suvedė su toli
nuo mano gyvenamo miesto
įsikūrusiais lietuviais. Pa
prastai bandau atitrūkti nuo
kasdieninio gyvenimo, jieškodama atvangos ir poilsio nuo
įprastų įsipareigojimų ir dar
bų, bandau grožėtis Dievo ir
žmogaus sukurtais paminklais,
kad praturtinčiau savo dva
sią ir patenkinčiau sunkiai
pasotinamą smalsumą matyti
tolimus kraštus, pažinti ne
pažįstamus žmones ir vėliau
dar ilgą laiką naujais įspū
džiais gyventi.
Patyriau, kad mums, lietu
viams, pasaulis pasidarė ma
žas, nes kiekviename krašte,
beveik visuose žemynuose, gy
vena lietuviai, susiorganiza
vę,
sudarę
visuomeninius
branduolius, kuriuose vyrau
ja lietuviško saito dvasia.
Toji .dvasia visur keliautoją
pasitinka ir jam suteikia lie
tuvišką šeimos aplinką.

Gaivinomės idėjomis,
menu ir gamta
Ateitininkų sendraugių stovykla Kennebunkporte
lietuvių pranciškonų vasarvietėje

Č. MASAUTS

Rugpjūčio 20 d. per 60 atei
tininku sendraugių krovėsi j
automobilius savo mantų, o
kaikurie ir savo vaikus arba
anūkus, spaudė vienas kito
ranką, atsisveikindami iki ki
tų metų, ir dėkojo pranciško
nams — Gailiušiui bei Rapo
lui, jų padėjėjoms virtuvėje
ir raštinėje už jų . svetingu
mą. Atsisveikinimas užtruko
daug ilgiau ir buvo nuspalvin
tas dar nuoširdesnėmis šyp
senomis, negu pasisveikini
mas stovyklos pradžioje rug
pjūčio 13 d. Šį nuoširdumo
padidėjimą galima
laikyti
stovyklos pasisekimo mastu.
Ir kaip ji galėja nepasisek
ti. jei Tėvų pranciškonų rū
pesčio dėka jų sodyboje jau
ties tartum grįžęs į tėviškės
atspindį, jei visi stovyklau
tojai atsiveža ir viens kito
ilgesio bei nuoširdumo, jei
visą savaitę saulė barstė
stovyklautojams savo spindu
lius?
Tačiau dar daugiau šviesių
spindulių
į
stovyklautojų
nuotaikas pribarstė stovyk
los programos atlikėjai, ku
rie nepagailėjo nei darbo,
nei minčių, nei širdies ir
kiekvieną vakarą nukėlė sto
vyklautojų jausmus ir mintis
į lietuvišką praeitį, ' mūsų
dabarties prasmę bei ateities
viltį.
Šeimos koncertas
Stovykla
prasidėjo
p.p.
Vasyliūnų koncertu. Tai visos
šeimos pasirodymas, kuriame
ponia Vasyliūnienė pateikė
grojamų dalykų istorijos ir
nuotaikos foną, prof. I. Vasyliūnas smuiko garsais pertei
kė šią nuotaiką, o dr. V. Vasyliūnas palydėjo smuiką piani
no garsais. Tai buvo puiki
Vasyliūnų ir Tėvų pranciško
nų dovana ateitininkų stovyk
lai. Nors, atrodo, kiekvienas
smuikas virtuozo rankose kal
ba lietuviškai, tą vakarą ga
lėjome jieškoti savęs ne tik
svetimųjų kūriniuose, bet ir
lietuvių kompozitorių — Ba
naičio, Gruodžio, Račiūno,
Budriūno, Gaižausko, Gaide
lio ir Jančio muzikoje.

gutytės, Gedos, Martinaičio
ir Marcinkevičiaus eilėraščių.
VValiukas parinko šių auto
rių eilėraščius, kurie išsako
gėrio ilgesį ir gyvenimo pras
mės jieškojimą. Ypatingai
stiprų žmogaus sielos nerimą
galėjai jausti aktoriaus pui
kiai perskaitytame S. Gedos
eilėrašty "Viešpaties rožių
ilgesys".
Jaunųjų paskaitos
Sekančios keturios stovyk
los programos dalys buvo jau
nųjų sendraugių paskaitos.
Gintės Damušytės paskaita
buvo skirta "LKB Kronikos”
dešimtmečiui paminėti. Jinai
pateikė labai puikią “Kro
nikos" apžvalgą, ryškų leidė
jų aukos bei didvyriškumo
vaizdą ir “Kronikos” atgar
sio visame pasaulyje santrau
ką. Šios paskaitos įvertini
mą galėjai jausti padėkos plo
jime ir ypač visų sendrau
gių g^Ysiame pritarime, Tė
vui Andriekui pasiūlius šią
paskaitą paskelbti ?Ąidų” žur
nale.
Jaunojo inžinieriaus Almio
Kuolo paskaita “Lietuvių iš
eivijos ateities perspektyvos”
buvo tikra akademinė studija,
išreikšta stilinga kalba, atsi
rėmusi į gyvenimo realybę, bet
kartu ir nuspalvinta saikingu
optimizmu nes juk ateitis
priklauso tik optimistams ir
tik jiems dera kalbėti apie
rytdieną.
Gitą Kupčinskienė kalbėjo
apie
lietuvių
tautosakos
reikšmę
išeivių gyvenime.
Vistiek su kokia pažiūra apie
tautosaką bebūtum atėjęs į
šią paskaitą, išeitum iš jos
įsimylėjęs į žodinį liaudies
meną — toks buvo prelegentės
jaunatviškas ir visus pagau
nantis įsijautimas į tauto
sakos grožį ir esmę, tokios
gilios jos mintys! Jos kalboj
buvo tiek puikių aktorės da
žų, kad nežinojai, ar klausai
jos minčių, ar jauti su ja jos
meilę tautosakai. Vėl, kaip ir
Gintė ir Almis, Gitą buvo klau
sytojų prašoma paskelbti savo
paskaitą spaudoje.
Ketvirtas kalbėtojas buvo
prof. K. Kliorys. Jis papasa
kojo apie Vilniaus universi
teto mokslo darbą matematiko
je ir dar daugiau apie savo
patirtį gana ilgoje viešnagė
je Vilniuje. Jo įdomus ir są
mojingas pasakojimas buvo
dažnai
lydimas klausytojų
nuoširdaus juoko.

Šešiolika poetų
Pirmąjį vakarą smuiko gar
sai buvo lyg telefono laidas į
mūsų lietuviškas nuotaikas, o
antrąjį vakarą aktoriaus V.
Valiuko gyvais žodžiais mūsų
istorija ir dabartis kalbėjo
tiesiog į mus. Tai buvo gra
Veiklos aktualijos
žus poezijos vakaras, kurio
Vienas
stovyklos
vaka
metu šešiolika laisvojo pa ras buvo skirtas lietuviškų
saulio ir okupuotos Lietuvos parapijų reikalams diskutuoti.
poetų liejo savo nuotaikas ak Svarbiausias
šio pokalbio
toriaus lūpomis.
klausimas buvo kaip sugrąžin
Pirmieji du eilėraščiai bu ti lietuvius atgal į savo pa
vo skirti Maironio 50 metų mir rapijų šventoves. Tik, žinoma,
ties sukakčiai paminėti. Tai niekas tą vakarą nesugalvojo
daug kartų girdėti ir skaityti magiškos formulės šiam tiks
eilėraščiai: ‘Vasaros naktys" lui pasiekti.
ir “Užmigo žemė". Tačiau akto
Be šių paskaitų, paminėti
riaus skaityme jie skambėjo nas stovyklaujančių susirinki
nauju grožiu, anksčiau juose mas, kuriame Ateitininkų Fe
neatrastu ilgesio nerimu.
deracijos vadas J. Laučka pa
Sekantys du eilėraščiai buvo darė pranešimą apie Federaci
skirti Brazdžionio 75 metų gim jos valdybos veiklą, o daly
tadieniui paminėti, po to vie viai aptarė sekančią sendrau
nas — Santvaro aštuoniasde gių stovyklą.
šimtmečiu!. Dar girdėjome
Kiekviena stovyklos diena
Bradūną, Milašių, Aistį, And- buvo pradedama Mišių auka
riekų ir Sruogą, kalbančius gražioje Tėvų pranciškonų
aktoriaus lūpomis.
koplyčioje. Mišias aukojo ir
Iš okupuotos Lietuvos poetų nuoširdžius pamokslus sakė
buvo
paskaityta
Borutos, stovyklos kapelionas prel. V.
Strielkūno, Vaičiūnaitės, De Balčiūnas. Be to, jis vieną

dieną būreliui stovyklautojų
pasakojo savo neseniai atlik
tos kelionės į Šventąją Žemę
įspūdžius.
Po Mišių rinkdavomės pus
ryčiams jaukioje valgykloje,
kuri stovyklos metu buvo pasi
puošusi originaliais ateiti
ninkės dailininkės Danguolės
Stnčiūtės-Kuolienės grafikos
darbais. Ši jauna dailininkė
sugeba supinti linijų harmo
niją, kuri vienaip nuteikia tik
pažvelgus ir vėl kitokį suke
lia įspūdį ilgiau bežiūrint į
paveikslą — tiek sudėta turi
nio į vienos spalvos brūkšnius!
Nenuostabu, kad Tėvai pran
ciškonai pasirinko vieną šių
grafikos kūrinių meno galeri
jai Kultūros Židiny Brooklyne. .

Neužmirštamas koncertas
Kaip kiekvienos puikios
vaišės užbaigiamos dar skanes
ne saldžiąja, taip ir šią nuo
širdaus sendraugių bendravi
mo savaitę apvainikavo žavus
baigiamasis koncertas, kuria
me dainavo solistė Gina Čapkauskienė ir akompanavo pia
nistas Saulius Cibas. Tų var
dų, atrodo, pakanka šiam kon
certui apibūdinti, nes Gina
yra Gina ir Sauliaus atkurtas
Šopenas nereikalingas komen
tarų.
Tačiau koncerto įspūdžiai —
tai visai kas kita. Apie juos
būtų galima daug pasakyti.
Koncertas, kun. J. Gailiušio
trumpa padėka ir kelios minu
tės, skirtos stovyklos užda
rymui, per kurias taip pat su
giedoti ateitininkų ir tautos
himnai, — užtruko apie pus
antros valandos ir pasibaigė
tuojau po 10 v.v., bet stovyk
lautojų nuotaikos, nuspalvin
tos koncerto įspūdžiais, ir
Tėvų pranciškonų vaišės pri
rišo didžiumą dalyvių koncer
to salėje beveik iki 2 v.r.
Šias stovyklautojų nuotai
kas šviesiom spalvom nudažė
keturiolika dainų, padainuo
tų Ginos Čapkauskienės, ir
dr. Sauliaus Cibo paskambinti
Bramso bei Šopeno kūriniai, rVienuolika dainų sudarė kon' certo programą, o dar tris
dainas klausytojai išsiplojo
bisui iš nuoširdžios solistės,
kurios balso žavumas, išraiš
ki vaidyba ir sugebėjimas
dainuoti ne tik visai audi
torijai, bet ir kiekvienam
klausytojui šildė lietuvišką
santūrumą, ir todėl su kiek
viena daina plojimai vis ilgė
jo, taip kad į pabaigą jų užte
ko išsiploti net tris bisus!
Žavi stovyklos užbaiga! Ir
nuotaika,
ir
stovyklautojų
nuoširdumas . . .
Susirinki
me vėl ateinančios vasaros
saulės atokaitoj! Atvažiuoki
me vėl sujungt savo nuotaikų
Tėvų pranciškonų sodyboj ir jų
lietuviškai
krikščioniškos
meilės įsaulyje ...
Užsisakykimekambarius, kol
jų dar yra. Iki pasimatymo
Kenebunkporte!
*•

Turner & Porter
laidotuvių namai

Angelų Mieste
Aplankiusi Arizonos kanjo
nus, taip ryškiai liudijan
čius galingą Viešpaties ranką
ir monumentalią Didžiojo
Skulptoriaus kūrybą, verčian
čią susimąstyti bei susikaupti
aplink supančios didybės įta
koje, keliavau į Kaliforniją
Ramiojo vandenyno link. No
rėjau aplankyti prieš eilę
metų Klevelande gyvenusius
bičiulius Joną ir Nelę Moc
kus. Tad ir patekau į vaišin
gus jų namus Yucaipoje.
Tai Kalifornijos kalnų pa
pėdėje įsispraudęs nedidelis
miestelis, pakankamai toli
nuo Angelų Miesto miglos.
Malonūs šeimininkai padarė
mano viešnagę įdomią, iš
anksto suplanuodami kelio
nes į įdomiausias Kaliforni
jos vietoves, kalnus, mies
tus ir kurortus. Tačiau pri
artėjus sekmadieniui, pagal
lietuvišką
tradiciją, kelia
vome į Los Angeles — Kalifor
nijos lietuvių centrą. Iš po
kalbių su kitais ir iš lietu
viškos spaudos žinojau, kad
Kalifornijos
lietuviai
yra
susispietę apie Angelų Mies
to lietuvišką Šv. Kazimiero
parapiją, Tautinius Lietuvių
Namus ir “Lietuvių Dienas”.
Besiartinant į parapijos
rajoną, matėsi dideli, gražūs
pastatai. Sulėtinus automobi
lį ties klebonijos pastatu, į
akis metėsi virš fasado tri
spalvis skydas, o mokyklos pra
viros durys buvo papuoštos
tautinių juostų raštais. Erd
viame parapijos automobilių
kieme pastebėjau originalias
automobilių plokšteles su to
kiais užrašais, kaip “MOČIU
TE”, “JONAS P” ir pan. Pas
tatų išrikiavimas sudarė erd
vų kiemą, iš kurio galima bu
vo pasiekti mokyklą, šventovę,

kleboniją ir šalutinį pastatą,
kuriame buriavosi į pamaldas
susirinkę lietuviai. Patyriau,
kad parapijos rajone lietu
vių nedaug tegyvena, tačiau
sekmadieniais suvažiuoja iš
tolimiausių vietovių, keliau
dami net 200 ar daugiau my
lių.
Jauki, lietuviškos nuotai
kos šventovė su kompoz. Bu
driūno vadovaujamu choru nu
teikė mane nepaprastai malo
niai po kelių sekmadieninių
pamaldų amerikiečių Arizo
nos ir Naujosios Meksikos
šventovėse. Ir vėl pasiju
tau esanti savo šeimoje,
savo aplinkoje.

Jaukūs pastatai
Šv. Mišias atnašavo pats
parapijos klebonas ir jos pa
statų statytojas prel. Jonas
A. Kučingis. Jo turiningas pa
mokslas, gyvai ir konkrečiai
palietęs mūsų kasdieninio
gyvenimo problemas, vertė
susikaupti ir su dėmesiu klau
sytis kiekvieno žodžio. Mal
dininkų tarpe mane džiugino
didelis jaunosios kartos at
stovų skaičius ir nemažas
būrys įvairaus amžiaus vai
kų.
Po pamaldų visi sugužėjo
tradicinės kavutės į mažąją
parapijos salę. Prie kavos su
pyragaičiais, kaip bičių avi
ly, šnekučiavosi visų kartų
lietuviai.
Atėjusį
kleboną
•parapijiečiai apsupo ratu,
kiekvienas norėdamas ką nors
pasakyti. Mano bičiulė Nelė
Mockuvienė rado progą mane
supažindinti
su
parapijos
šeimininku.
Maloniai pasisveikinęs su
“viešnia iš toli”, prel. Kučin
gis pasiūlė aprodyti parapijos
patalpas, apie kurias kalbėjo
su matomu pasididžiavimu. Iš
sitraukęs iš savo sutanos gi
liausios kišenės didelį ryšu
lį raktų, pradėjo mane vedžioti
per visus pastatus, pasakoda
mas parapijos įsikūrimo ir au
gimo istoriją, kurios dalyviu
ir kūrėju jis jau yra nuo 1951
metų.
Erdvi parapijos salė, talpi
nanti per 400 žmonių, su šali
mais moderniai įrengta virtu
ve ir erdvia scena, papuošta
Lietuvos Vyčiu ir augštosios
mūsų dvasiškijos atstovų port
retais. Vėsi klebonija su sve
čių kambariais, paties klebo
no darbo kambariu su didžiu
lėmis knygų lentynomis daro
jaukų, šeimynišką ir giliai
lietuvišką įspūdį.
Už klebonijos pastato yra
jaukus sodas, kuriame švyti
rožėmis ir kitais dekoratyvi
niais augalais apsupta balta
Dievo Motinos statula. Sode
lis iš visų pusių apsuptas sie
nomis ir tvora, tuo būdu tap
damas jaukia vietele gamtoje,
kurioje galima susikaupti ir
kontempliuoti,
nejaučiant
arti esančios’ didmiesčio ap
linkos.
Čia veikia parapijos mokyk
la, kurioje lietuvių kalba yra

436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954

MONCUVAllti CHAPtl 4M RoncervalhTAv*.

Los Angeles mieste lietuvių parapijoje. Iš kairės NELĖ MOCKUVIENĖ,
AURELIJA BALAŠAITIENĖ, klebonas prelatas JONAS KUČINGIS

dėstoma kasdien, kaip privalo
mas mokomasis dalykas. Šešta
dieninė mokykla čia jau vei
kia daugelį metų. Vėliau pa
tyriau iš pokalbių su įvairiais
Kalifornijos lietuviais, kad
prel. Kučingis yra visų lie
tuvių gerbiamas ir mėgstamas
— ir tų, kurie yra giliai ti
kintys, ir tų, kurie yra ma
žiau religingi. Atrodo, kad
jis savo šilta lietuviška as
menybe pajėgia sugyventi su
visais, savo žodžius liudyda
mas darbu, savo idealizmą —
veiksmais.

Tautiniai Lietuvių Namai
Praleidusi su prel. Kučingiu daugiau laiko, negu buvo
numatyta, nuskubėjau į Tauti
nius Lietuvių Namus, esančius
netoli parapijos. Tai Angelų
Miesto lietuvių bendrų pastan
gų ir darbo pastatas, kuriuo
taip pat didžiuojasi ir džiau
giasi visų pažiūrų bei organi
zacijų žmonės. Losangeliečio
Jono Petronįo pastangomis
pastato priežiūra yra be prie
kaištų, o jo vidinis įrengi
mas stebina tiek savo patrauk
lumu, tiek savo praktiškumu.
Net ir neišvengiamas tokio
pobūdžio pastatuose baras
yra skoningai įrengtas, savo
stiliumi kiek primenantis tra
dicinius Anglijos vyrų klubus
su masyvių stalu, giliomis,
minkštomis kėdėmis, natūra
lių plytų architektūros fan
tazija.
Tą sekmadienį LTS Los An
geles skyrius turėjo savo gegužinę-pietus, į kuriuos susi
rinko gausus būrys lietuvių iš
įvairių vietovių. Čia man te
ko susipažinti su spaudos
talkininke Rūta Šakiene, gar
siosios Jūratės Nausėdaitės
— Ann Jillian tėvais — Juozu
ir Margarita Nausėdomis ir ki
tais.
Pietų metu prie mūsų stalo
prisėdęs Lietuvos garbės kon
sulas Vytautas Čekanauskas
su ponia visus pralinksmino
savo diplomatinės tarnybos
anekdotais, parodydamas ke
letą įdomių nuotraukų iš ne
seniai Los Angeles apsilan
kiusios Olandijos karalienės
priėmimo.
Laikas prabėgo greitai ir
maloniai. Beveik buvau pamir
šusi esanti atostogose, nes
buvo diskutuojamos mūsų vi
suomenės gyvenimo, spaudos,
jaunimo ir organizacijų dar
bo problemos. Tačiau buvo
malonu dvasiai ir miela šir
džiai, nes buvimas tarp lie
tuvių manyje visada sukelia
pakilius jausmus, o ir šei
mininkai “viešniai "iš toli”
rodė nepaprastai malonų dė
mesį.

“Lietuvių Dienos”
Sekančią dieną, Petro ir Rū
tos Sakų lydima, aplankiau
“Lietuvių Dienų” redakciją.
Čia darbas verda, spaustuvė
ūžia, tačiau pats redaktorius ir
leidėjas Antanas Skirius ran
da laiko maloniam pokalbiui.
Jis aprodo lietuviškų knygų
lentynas, spaudos rinkinius
ir apdovanoja mane naujausiu
“Lietuvių Dienų” numeriu.
Kalbamės apie spaudą ir lie
tuviškos knygos likimą. “Yra
branduolys, kuris lietuvišką
knygą vertina, tačiau ji eina
vargo keliu”, sako man p. Ski
rius. Siaurame kamb'arėlyje
už raštinės stovi dėžės su
knygomis, žurnalais, paruoš
tais ekspedicijai. Darosi grau
du. Visais laikais, išskyrus
nepriklausomybės laikotarpį,
lietuviškas raštas ėjo vargo
keliu. Eina jis ir šiandieną,
nors nėra priespaudos, draudi
mo, bausmių, trėmimų. Gero
gyvenimo įtaka palaužė atspa
ras.
(Bus daugiau)

Vasarotojų choro koncertas

Dūlis lituanistinio seminaro dalyviu poilsio metu Loyola of the Lakes rekolekcijų namuose Akron. Ohio. JAV-se.
1982 m. vasara. Dalyvavo ir keletas Kanados lietuviu
Nuotr. J. Adomonytės

Meniškas, bet nepatriotiškas
Profesoriaus Antano Maceinos ir rašytojo Anatolijaus Kairio dialogą paskaičius
J. JURKONIS

“TŽ” 1982 m. 28 nr. Anato
lijus Kairys savo straipsnyje
"Draminius veikalus svars
tant”, be kita ko, rašo:
— Tokio dalyko, kaip “tauta
reikalauja”, iš viso nėra,
kaip lygiai nėra Maritaino su
Cocteau pokalbyje tiesos, nes
nei vienas, nei kitas, papras
čiausiai kalbant, nežino, ko
kio meno Dievas nori ar koks
menas Dievui patinka. Tai iliu
zinės prielaidos, meno inter
pretacija — gali sutikti, gali
ne. O mano klausimas buvo
aiškus: ar gera kūryba yra
kartu ir patriotinė kūryba?
Daviau du konkrečius pavyz
džius, kuriuos Profesorius
(A. Maceina, Red.) ignoravo.
Štai S. Nėries ketureilis,
pakartotas “Aušros” 12 nr.:
Apsistosim, kai raudonu žiedu
Visa žemė skaisčiai pražydės.
Tegu tautos vieną himną gieda,
Visos tautos — iš visos širdies.
Meniniu požiūriu nieko ne
galima prikišti. Geriau šia
tema neparašytą nė poetas A.
Jasmantas, bet ar tai patrio
tiška mūsą kalbama prasme?
Propaganda. O tačiau kūrinys
meniškas.
Anatolijus Kairys iš tikrą
ją iškėlė labai įdomą ir kar
tu labai reikšmingą klausimą:
ar S. Nėries ketureilio meniš
kumas yra kartu ir patriotiš
kas?
Šio klausimo atsakymas pir
miausia reikalauja S. Nėries
ketureilio meniškumą kritiš
kai kvalifikuoti, naudojantis
dvasinėmis vertybėmis kaip
kriterijum. Kad nebūčiau klai
dingai suprastas, pirma norė
čiau paryškinti, kaip supran
tu dvasines vertybes.
Iš vidinio sąmoningumo iš
plaukiantis įsitikinimas (dva
sinė tikėjimo forma) — mūsą
matomas pasaulis absoliutiš
kai tikro pasaulio refleksija
— įgalina įžvelgiančio protavi
mo (paprastai išsireiškiant,
protas su dvasinėmis akimis)
vystymąsi. įžvelgiančiu pro
tavimu daugiau ar mažiau su
vokto vaizdo žodinėmis sam
pratomis interpretavimas reiš
kiasi kūrybingu menu, nes su
voktas vaizdas yra dvasiniu
vertybių harmoninė apraiška.
Jeigu atskirai galvosime, sa
kysime, apie dvasinę meilę,
tiesą, laisvę, t.y. bandysime
jas išjungti iš žodžią-veiksmą sąrangos, negalėsime tie
siogiai ir konkrečiai atsakyti,
kas yra dvasinė meilė, tiesa
ar kas yra laisvė, nes suvok
tame vaizde — dvasinių verty
bių harmoninėje apraiškoje
jos reiškiasi dvasinėmis ver
tybėmis.
Analogiškai galima galvo
ti ir apie labai gražią, įvairiu
spalvą bei formą gėlę. Ją gali
ma meniškai aprašyti. Jeigu
kas nors iš gėlės žiedo ištrauk
tą lapelį ir klaustą, kas tai
yra, toks klausimas atrodytu
neprasmingas. Lygiai nepras
minga atrodytą reikalauti tie
siogiai ir konkrečiai atsaky
ti, kas yra dvasinė meilė, tie
sa ar laisvė, nes menininkas
per suvokto vaizdo interpre
tavimą siekia save identifikuo
ti su absoliutiniu Grožiu,
tobulu Menu, menine Dievy
bės Samprata (bet ne patį
Dievą aprašyti arba Jo norus
bei planus išryškinti). Tokio
menininko kūryba tampa isto
rijoje nemirtingu meno pa
minklu. Žmogus savyje yra
tikrasis — nemirtingas, kuris
gali sukurti nemirtingus da
lykus, ir refleksinis (gamtinią
dėsnią ir istorinio laiko kon
trolėje), laikinis, mirtingas.

Nemirtingus simbolizuoja gra
žiai puošiami, prižiūrimi ir
su prisiminimais lankomi ka
pai kapinėse. Jau senose kul
tūrose buvo daromi ir tokie
kapo įrašai: “Buvau, kas esi,
būsi, kas esu.”
Pasaulėžiūra apriboja pro
tavimą refleksiniame pasauly
je (visa tai realu — tikra,
kas fiziniais pojūčiais suvo
kiama). Įžvelgiantis protavi
mas darosi refleksiniu — už
daru (savatiksliu) protavimu.
Per tai žodžiu — veiksmą są
ranga, be dvasiniu vertybią
(dvasinės meilės, tiesos, at
sakomybės etc.) harmonizuo
jančio poveikio, disharmoni- •
zuojasi — atsidaro durys mo
raliniam
indiferentiškumui
(visa tai teisėta ir teisinga, kas
asmeniškai naudinga). Kadai
se vienas jaunas medicinos
studentas pažadėjo vesti mer
gaitę su sąlyga, jeigu ji savo
uždarbiu finansuos jo pragyve
nimą. Kai tas studentas tapo
med. daktaru, toji mergaitė
jo vedyboms jau buvo perpras
ta. Med. daktaras vedė kitą
ir pradėjo karjerą, o toji,
kuri jam aukojosi, liko at
stumta — nebereikalinga. Tas
med. studentas matavo (ver
tino) mergaitės asmenį ne
dvasinią.
bet medžiaginiu
vertybią matu (žodžių — veiks
mą disharmonija).
Žodžiu — veiksmą sąrangos
disharmonija išvysto kito po
būdžio meną, kuris meniškai
pavaizduoja refleksinio — lai
kinio (mirtingo) žmogaus gy
vuliškumą. Yra menininką, ku
rie labai įdomiai — meniškai
pavaizduoja orgijas su prosti
tutėmis, žmogžudžią žiaury
bes, meniškai išdekoruoja plė
šiką landynes. Toks menas nė
ra identiškas su dvasiniu
vertybią harmonine apraiška.
Iš šio tenka daryti išvadą,
kad ir menui yra reikalinga
kvalifikuojanti kritika, nau
dojantis dvasinėmis vertybė
mis kaip kriterijum. Be to
kios kritikos ir menas gali
nuvesti į moralinės indiferencijos akligatvį (ir vagystė
bei plėšikavimai pradeda pa
taikauti asmeninei naudai,
kai sąžinė užliūliuojama mo
raline indiferencija).
Ateistinės — bolševikinės
santvarkos literatūroje irgi
gražiai rašoma apie vadinamą
laimingą socialistinį darbo
žmogą, apie tai, kaip juo rū
pinasi marksistinė — leninistinė ideologija. Joje žmogus
liūliuojamas ant ranką, kaip
mažas vaikas. “Nėra tokio ki
to krašto, kur žmogus galėtą
taip laisvai kvėpuoti”, — ra
šoma marksistinėje poezijoje.
S. Nėris, tokiu liūliuojančią
nuotaiku pagauta, irgi tada
meniniu sentimentu sušuko:
“Tegu tautos vieną himną gie
da, visos tautos — iš visos
širdies ..
Pavyzd ž i u i,
1 i te ratū r i n i s
pavaizdavimas “nėra tokio
kito krašto, kur žmogus ga
lėtą taip laisvai kvėpuoti”
yra iliuzinis, nes jis nėra
identiškas su dvasinią verty
bių harmonine apraiška, t. y.
gyvenimo tikrovėje stokoja
dvasiniu vertybią (laisvės,
tiesos) harmonizuojančio po
veikio.

Prie tokią prieštaravimą
(nesąmonią — absurdą) pri
vedė ateistinis dogmatizmas,
kuris
reflektinį
(mirtingą)
žmogą laiko tikruoju. Politi
nės — indoktrinacinės pastan
gos reflektinį žmogą padaryti
tikruoju komunistinėje san
tvarkoje
reiškiasi
tikrojo
žmogaus pavergimu, nes dva
i

sinės vertybės nėra refleksinės. Pavyzdžiui, tiesos arba
laisvės negalima nei politiš
kai manipuliuoti, nei subolševikinti. nei sumarksistinti.
Tas vadinamas “laimingu ir
laisvai kvėpuojančiu” žmo
gumi ateistinės — bolševiki
nės santvarkos degraduoja
mas į nelaisvės vargo pelę,
nes
sovietinės
literatūros
plokštuma stokoja dvasinią
vertybią — laisvam protavi
mui neišsemiamą gelmią. To
dėl “nėra tokio kito krašto,
kur žmogus galėtą taip lais
vai kvėpuoti” pateikia sovie
tinės
literatūros
iliuzinį
— Fata Morgana meną. Vėliau
ir pati S. Nėris praktiškai pa
tyrė, kokio likimo prislėgti
buvo verčiami “iš visos šir
dies” giedoti internacionali
nį himną.
Jeigu S. Nėris būtą vadovavusis įžvelgiančiu protavimu,
t. y. būtą siekusi meninio įkvė
pimo ne ateistinės — bolševiki
nės ideologijos iliuziją ūkano
se, bet dvasinią vertybią har
moninėje apraiškoje, būtu lai
ku suvokusi (vėliau nebūtą
reikėję graužtis ir sielotis dėl
savos tėvynės likimo), kad
ateistinis — sovietinis menas
nėra ir negali būti identiš
kas su lietuvių tautos dvasi
nio — istorinio — kultūrinio
sąmoningumo visuma. Lietu
vią tautos sąmoningumo visu
ma (nepriklausomumas) yra
identiška su dvasinią verty
bią harmonine apraiška. To
kiu būdu nepriklausoma Lie
tuva ir šiandieną egzistuoja,
tik jos valstybinės funkcijos
yra bolševikinės santvarkos
trukdomos,
užgniaužiamos,
dusinamos fizinėmis bei indoktrinacinėmis
priemonė
mis. “Sovietinė Lietuva” yra
tik prievarta ant nepriklau
somos Lietuvos uždėtas oku
panto štampas, kuris nieko
bendro neturi su lietuvią tau
tos dvasinėmis, istorinėmis
bei kultūrinėmis aspiracijo
mis.
Lietuvos Kataliką Bažny
čia, besipriešindama sovieti
zacijai — kolonizacijai, pa
laiko, inspiruoja ir gyvina
tautos nepriklausomumo są
moningumą,
išryškindama
dvasinią vertybių lemiančią
svarbą Lietuvos ateičiai.

Kennebunkport o vasarvietė brangi" Naujalio ir “Eisim
yra žinoma savo vasarotoją broliai namo" koncertas baig
choru ir jo kasmetiniu pasi tas. Dvi dainos buvo atliktos
rodymu. Jis susidaro poros die pagal Maironio žodžius. Tuo
nu laikotarpyje iš vėjelio šla buvo pagerbtas mūsą didysis
mėjimo. lietaus lašą kritinio, poetas.
Choro skambėjimas buvo iš
iš bangu ošimo. Niekas net ne
frazės
išbaigtos,
žino kodėl jis susidaro, bet lygintas,
vientisumas išlaikytas. Šiuo
jis kasmet pasirodo.
Ir šiemet rugpjūčio 4 d. Tė choro koncertu buvo pagerb
vą pranciškoną vasarvietės sa tas sukaktuvininkas vienuo
lėje įvyko šio tradicinio choro lyno viršininkas kun. Jurgis
koncertas, turėjęs savo reper Gailiušis. Jo garbei prie sce
tuare 18 dalyką. Mišrus cho nos “atvažiavo” didžiulis tor
ras. moterų choras, vyrą cho tas, degančiomis žvakėmis
ras, duetai ir solo sudarė įdo papuoštas. Jį lydėjo ponios
mią programą. Chorui diriga — Steponavičienė ir Chlavo ir jį ruošė muzikas Izido mauskienė. Choras ir klausy
užtraukė
“Ilgiausią,
rius Vasyliūnas. o jam ir so tojai
ir darbingiau
listei akompanavo Vytenis Va sveikiausią
sią metą”. Kun. J. Gailiušis
syliūnas.
Tradicijos laikantis, kiekvie yra buvęs pranciškoną provin
na choristė ir choristas buvo cijolu, kurio valdymo metu
šaukiami į' sceną, pasakoma buvo pastatyta koplyčia, gim
ją pavardė ir vieta, iš kurios nazija, dabartinės vasarvietės
atvyko, ir vienetas, kuriam namas ir daugelis kitą pasta
tą. Kun. J. Gailiušis padėko
priklauso.
Koncertas buvo pradėtas A. jo už šias jam suruoštas iš
Mikulskio daina “Siuntė ma kilmes, pabrėžęs, kad daug
ne motinėlė”, toliau sekė B. kas jau išnyko, bet vasarvie
Budriūno “Tėviškėlė”, A. Alek tė tebėra. Jis manąs, kad cho
sio “Už jūrelią, už marelių”, ras prisideda prie vasarvietės
J. Bendoriaus “Mergužėle, pasisekimo. Padėkojo Izido
lelijėle”, K. V. Banaičio “Po riui ir Vyteniui Vasyliūnams,
augštus kalnus”. Moterą cho kurie jau daugelį metą šiam
ras atliko: "Mergaitė” — N.N., chorui vadovauja. Kun. J. Gai
"Kur tas kelelis” — T. Makači- liušis priminė kad čia pat yra
no, “Oi močiut, motinėle” — ir kun. Steponas, švenčiąs sa
liaudies daina, “Nemunėlis” vo gimtadienį. Ir jam buvo
— A. Bražinsko. Duetas — Bro sugiedota “Ilgiausią metų”.
nė Stravinskienė ir Igpris Ku- Kun. Steponas yra vasarvietės
čiauskas padainavo dvi liau direktorius. Jam teks dar daug
dies dainas — “Bernelis tin- metų joje dirbti.
Choras, jo dainavimas ir visa
ginėlis” ir “Eikime mudu abu
du”. Solo dainuojančiųjų bal iškilmė buvo filmuojami Balio
sai skambėjo beveik profesi- Brazausko, kuris yra projonaliai, ir klausytojai juos fesijonalas filmuotojas. Jis at
didelį
darbą
Ken
šiltai priėmė. Vyrą choras at liko
liko: “Ta mūs seselė” — liau nebunkporto vasarvietėje. Jo
dies daina, “Partizano mirtis” dėka vasarotoją choras buvo
— F. Strolios, “Žygis į Vilnių” “įamžintas” mūsų tautos kul
— K. V. Banaičio. Nedidelė vy tūros ateičiai.
Choro koncertas suartino
rą grupė padarė gerą įspūdį.
Pabaigai mišrus choras atli žmones ir sukėlė meilės bei
ko Č. Sasnausko “Karvelėli”, simpatijos jausmu. Man teko
kur solo dalį atliko Bronė garbė chorą organizuoti, būti
jo pranešėja bei interpretaStravinskienė.
Dainomis “Močiute, širdele” tore.
Elena Vasyliūnienė
(liaudies
daina),
“Lietuva

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

PARAPIJOS MOKYKLA — 25 —
MELBOURNE. Albuminio forma
to leidinys, atspausdintas Austra
lijoje 1981 m. paminėti Melburno
lietuvią parapijos sekmadienio
mokyklos 25 metą sukakčiai. Re
dagavo ir išleidimu rūpinosi kun.
Pranas Vaseris. Prie išleidimo
prisidėjo Australijos Lietuvią
Fondas $1000 ir kooperatyvas
“Talka” $800. Tekstus rinko ir
spaudai paruošė “Tėviškės Aidą”
spaustuvė, 18 Henry St., Kensing
ton, Vic. 3031, Australia.
Vincentas Liulevičius, IŠEIVI
JOS VAIDMUO NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS ATKŪRIMO DAR
BE. Chicago, Illinois, 1981, p. 398.
Išleido Pasaulio Lietuvią Bend
ruomenės valdyba su Lietuvią
Fondo parama. Tiražas — 600 egz.
Knyga gaunama: PLB, 5620 S.
Claremont Ave, Chicago, IL 60636,
USA. Kaina $12.50.
I LAISVE, 1982 m. 84 (121) nr.
Redaktorius — Vacys Rociūnas,
administratorius Jonas Prakapas
(14 Thelma Dr,, Bakersfield, CA
93305. USA). Metinė prenumerata
— $7.00.
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Dail. JONĖS KVIETYTĖS-YOUNG paveikslu paroda buvo surengta
praėjusią vasarą VVasagoje ir Toronte. Nuotraukoje — dalis parodos
VVasagoje, A. Suprono vasarnamyje
Nuotr. D. Skukauskaitės

11siųs ta p a min ė ti
Juozas Prunskis. LITHUANIA
UNDER SOVIET OCCUPATION.
Eyewitness Accounts of Atroci
ties. Edited by Juozas Prunskis,
translated by Nijolė Gražulis.
Published by Lithuanian National
Guard in Exile, Naval Division,
Klaipėda Company. Cicero, Ill.,
1982, pages 291 Hardcover —
$10.00, paperback — $8.00.
ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviš
kojo ugdymo žurnalas mokyklai
ir šeimai. 1982 m. 27 nr. Redakto
rė — Stefanija Stasienė, adminis
tratorius — Juozas Plačas (3206
W. 65th Pl., Chicago, IL 60629,
USA). Išeina du kartus per metus.
Prenumerata — $4.00.
Vysk Vincentas Brizgys. KAZI
MIERA KAUPAITE — MOTINA
MARIJA Šv. Kazimiero seserų
kongregacijos steigėja. Paruošė
vysk. Vincentas. Brizgys, išleido
Šv. Kazimiero seserų kongregaci
jos rėmėjų draugija. Čikaga 1982
m., 189 psl.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA,
No. 50, December 8, 1981. Ame
rican Publication July 1. 1982.
Translated by Rita Matusaitis.
edited by Rev. Casimir Pugevičius. Published by the Lithuanian
R. C. Priest’s League of America,
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
11207, USA.
ŠALTINIS. 1982 m. 3 (1352) nr.
Redaguoja kun. dr. S. Matulis,
MIC. Adresas: 16 Hound Rd., West,
Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
Gr. Britain. Metinė prenumerata
— $6.
LIETUVIU DIENOS, 1982 m.
6 nr. Redaguoja redakcinė kole
gija. Leidėjas — Antanas F. Skirius, 4364 Sunset Blvd., Los Ange
les, CA 90029, USA. Metinė pre
numerata — $20, Kanadoje — $25.
Antanas Skirka, MINTIMIS I
TĖVYNE- Eilėraščiai. Išleista
rankraščio
teisėmis.
Sydney,
Australia. 1982 m., 31 psl.
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Lietuvių

Klubas

Australijoje liepos 17-18 d.d. su
rengė pirma individualią dail. Da
nutės Karpavičienės keramikos
darbų parodą. Lig šiol ji buvo da
lyvavusi tik grupinėse Australi
jos Lietuvių Dienų parodose. Lan
kytojus maloniai nustebino figūri
niai keramikos kūriniai, susieti
su Lietuvos istorija, tautosaka,
mitologija — kunigaikštienės,
vaidilutės, pasakų veikėjos. Jos
turėjo nuometus, skraistes, tau
tinius stilizuotų raštų drabužius.
Netrūko ir kitų kūrinių, atstovavu
sių ornamentinei bei taikomajai
keramikai: sienoms skirtų papuo
šalų. žvakidžių, vazų. Šios labai
originalios parodos rodinių sutvar
kyme dail. D. Karpavičienei talki
no dr. Genovaitė Kazokienė.
Poetas Kazys Bradūnas, nuo
1961 m. redagavęs kultūrinį
"Draugo" priedą, rugsėjo II d.
laidoje atsisveikino su skaityto
jais ir bendradarbiais. Jį, išeinan
tį pensijon, pakeis Aušra Liulevičienė. K. Bradūnas betgi nežada
visiškai "atsižegnoti" nuo kultū
rinio priedo. Kalba apie visoke
riopą talką, reikalui esant. "Die
vulio dar jam paliktu laiku".
Cikagietis baritonas Algirdas
Brazis rugpjūčio 7 d. surengė kon
certą Union Pier. Mich., vasarvie
tės lietuvių salėje. Didžiąją pro
gramos dalį sudarė S. Šimkaus. P.

Sarpaliaus, A. Kaėanausko, A.
Vanagaičio dainos, populiarioji
R. Leoncavallo rytmečio dainelė
"La Mattinata". Operų pasauliui
atstovavo arijos iš R. Wagnerio
"Tannhaeųserio". A. Thomas
"Hamleto", G. Verdi "Traviatos".
Akompanavo žmona Aldona
Brazienė.
Niujorko

Kultūros

Židinyje

lapkričio 6 d. bus surengta dail.
Česlovo Janušo darbų paroda,
skirta dvigubai jo sukakčiai — dei
mantinei amžiaus, auksinei kū
rybinės veiklos. Iniciatyvos ėmėsi
LB apygardos valdyba, rengėjų
komitetai! pakvietusi atstovus,
tų organizacijų, kuriom priklau
so sukaktuvininkas. Komiteto prezidiuman išrinkti: pirm. — A.
Vakselis. sekr. — A. Vebeliūnas.
ižd. — K. Bačauskas.
“Dirvos” 1982 m. novelės kon
kurso premija ją laimėjusiam
čikagiečiui rašytojui ir dramatur

BOOKBINDING STUDIO
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412

Tėviškės Žiburiai

gui Anatolijui Kairiui buvo įteik
ta šiam savaitraščiui skirtoje ge
gužinėje Beverly Shores, Ind.,
Kazimiero ir Elenos Pocių sody
boje. Gegužinę rugpjūčio 21 d.
surengė Tautinės Lietuvių Sąjun
gos R. Čikagos skyrius. Apie $600
premiją laimėjusį A. Kairį bei
jo šakotą kūrybą ir veiklą kalbė
jo žurnalistas A. Juodvalkis, ne
užmiršdamas ir ilgamečio premi
jų mecenato Simo Kašelionio. ku
riam ši premija buvo jau 21-ji.
“Aušros" šimtmečio proga pa
skelbtam romano konkursui S.
Kašelionis yra parūpinęs $2.500.
Čekį A. Kairiui įteikė pats pre
mijos mecenatas. A. Kairys, ta
ręs šiai progai skirtą žodį, skai
tė ištrauką iš premijuotos nove
lės “Vaidilutė”. Jis taipgi pasi
rašinėjo gegužinės dalyvių įsigy
tą naujausią jo poezijos rinkinį
“Latofagų šaly”.
Literatūros konkursą pernai
paskelbė Australijos Lietuvių
Fondo valdyba, kuriai $500 pre
miją parūpino mecenatas Juozas
Ramanauskas. Grožinių kūrinių
— apysakų, novelių, poezijos rin
kinių ir scenos veikalų šiam kon
kursui buvo laukiama iki 1982 m.
sausio I d. Buvo priimami ir an
gliškai parašytieji, jeigu jie lietė
lietuvių gyvenime tėvynėje ar iš
eivijoje. Savaitraščio “Mūsų Pas
togė" pranešimu, vertintojų ko
misija, kurią sudarė D. Skorulienė, J. Janavičius ir E. Jonaitienė,
birželio 28 d. svarstė du atsiųstus
kūrinius: Molainiškio slapyvar
džiu pasirašytus scenos vaizdus
"Trys", Undinės slapyvardžiu “Victim of Genocide”. Literatū
rinė AL Fondo $500 premija bu
vo paskirta Molainiškiui. Atplė
šus vokelį, paaiškėjo, kad scenos
vaizdus “Trys" konkursui atsiun
tė JAV gyvenantis Jonas Rūtenis.
Trumpai paaiškinama, kad į tuos
vaizdus yra įjungtas Mindaugas,
Kristijonas ir Miškinis. Atrodo,
čia kalbama apie karalių Mindau
gą, Kristijoną Donelaitį, bet Miš
kinis taip ir lieka neišaiškintas.
Belieka spėti, kad jis turbūt yra
poetas Antanas. Ryškumu nepa
sižymėjo ir pats konkurso prane
šimas, paskelbtas tik Australijos
lietuvių spaudoje, kitur beveik
nesusilaukęs dėmesio. Daug kam
buvo neaišku, ar konkursas skel
biamas tik Australijos lietuviams,
ar visiems.

Bronzinę Barboros Radvilai
tės skulptūrą sukūrė skulptorius
Vladas Vildžiūnas. Ji . atidengta
Vilniuje. Muzėjaus gatvės aikšte
lėje. Pasak Dainos Aleksynaitės.
ta aikštelė priklauso senamies
čiui. bet nelabai tinka B. Radvi

laitei. Skulptūrai kenkia archi
tektūrinis fonas — laužyta sena
miesčio stogų linija, ryškios vitri
nos. ja, užgožianti marga automo
bilių stovėjimo aikštelė. Net ir
vilniečių poilsiui skirti suoliukai
lyg tyčia nusukti nuo skulptūros.
Komplikuotomis išraiškos prie
monėmis V. Vildžiūnui pavyko at
skleisti sudėtingą B. Radvilaitės
likimą, staigiu galvos posūkiu —
nesibaigiančio judėjimo įspūdį.
Sudėtingai lankstomos formos
sukūrė barokišką šviesos ir šešė
lio žaismą.
Jaunimo vakaronėms skirtą
dainynėlį "Augo liepelė" paruo

šė Daiva Kubiliūtė-Čičinskienė.
Jin ji įjungė 100 lietuvių liaudies
dainų su jų melodijomis. Tradi
ciniai variantai pateikti su auten
tiškais pritarimais. Kur jų nebu
vo, pati dainynėlio sudarytoja
pridėjo antrąjį ir trečiąjį balsus,
pasikliaudama savo patirtimi, ne
pažeisdama liaudiško dainavimo
būdo.
Tarptautinėje parodoje Prancū
zijoje, mažame miestelyje prie

Viduržemio jūros, buvo atstovau
jama 42-jų šalių dailei. Parodon
buvo nusiųsti ir dail. R. Bičiūno
tapybos kūriniai — "Rudens išdai
gos". “Palangos peizažas". "Gė
lės", paveikslai iš ciklo "Karo me
tų vaikai".
Vilniuje lankėsi Šiaulių tele
vizorių gamyklos vyrų choras
“Tauras", vadovaujamas Roma
no Andriuškevičiaus. Koncerte
dalyvavo vargonininkė V. Prekerytė ir sol. B. Rainienė, tarp
respublikinio konkurso diplo
mantė.
Gausių dalyvių susilaukė XIsis tradicinis estradinės muzikos
festivalis Palangoje "Baltijos jaunystė-82". Vertintojų komisijai
vadovavo kompoz. E. Balsys.
Konkursiniams koncertams buvo
skirta net 16 dienų. Pagrindinį
Palangos miesto vykdomojo komi
teto prizą už geriausią programą
laimėjo vokalinis instrumentinis
ansamblis “Jala" iš Uzbekijos,
jai pasirinkęs tautinę uzbekų mu
ziką. Lietuvos Kompozitorių Są
jungos prizas už sėkmingą lietu
vių liaudies muzikos panaudoji
mą teko P. Vyšniausko vadovau
jamam džiazo kvartetui. Vilniaus
filharmonijos prizai, skirti ge
riausioms dainininkams, buvo
įteikti "Trimito" sol. J. Miščiu
kaitei ir sol. F. Zakirovui, “Jalos"
ansamblio vadovui. Antrus metus
iš eilės "Komjaunimo Tiesos"
prizą laimėjo jaunoji dainininkė
V. Grigonytė.
Metinis R. Vokietijos fotografi
jos almanachas, leidžiamas Leipci
ge; savo paskutinėm laidoti įtrau
kė šiauliečio A. Bareišio, kaunie
čių A. Macijausko. R. Juškelio, R.
Požerskio. vilniečių A. Sutkaus, V.
Koreškovo. A. Kunčiaus ir kitų lie
tuvių fotografų nuotraukas, gerai
įvertintas R. Vokietijos kritikų.
Muzikologas Algirdas Ambrazas, einantis profesoriaus parei
gas Vilniaus konservatorijoje,
jau seniai tiria muzikos klasikų
vadinamo Juozo Gruodžio gyveni
mą ir palikimą. Šiomis temomis
jis pats yra parašęs ar paruošęs
knygas: "Kompozitorius Juozas
Gruodis. Gyvenimo ir kūrybos
bruožai" — I960 m., “Juozas
Gruodis. Gyvenimo ir veiklos apy
braiža" —' 1964 m.. "Juozas Gruo
dis. Straipsniai, laiškai, užrašai,
amžininkų atsiminimai" — 1965
m.. "Juozo Gruodžio muzikinio
palikimo klausimai" — 1969 m.
Už šią stambią studiją A. Ambrazui buvo suteiktas menotyros kan
didato laipsnis. Pernai buvo iš
leista A. Ambrazo 376 psl. mono
grafija "Juozo Gruodžio gyveni
mas ir kūryba". Kompozitoriaus
gyvenimą chronologine tvarka at
spindi penki skyriai — "Tėviškė
je (1884—1914)". "Audrų sūkury
(1914—1920)". “Leipcige (1920
— 1924)". "Pripažinimas (1924
1940)", ’ Tarybų Lietuvoje (1940
r—1948)". Jo kūrybą analizuoja
trys skyriai — "J. Gruodžio mu
zikos stiliaus bendrieji bruožai".
"Muzikinės kalbos ir formos ypa
tumai". “J. Gruodžio harmoninis
stilius". Monografija užbaigia
ma skyriumi "J. Gruodžio reikš
mė ir tradicijos". Recenzento Vy
tauto Jurkšto teigimu. 1981 m.
pabaigoje pasirodžiusi monogra
fija tapo tikra muzikologinės
lietuvių literatūros bibliotekos
puošmena.
V. Kst.

8 psi.

.

Tėviškės Žiburiai
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R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

STEPHEN DR. IR BARRY RD., gražus, dviejų miegamųjų vienaaugštis; užbaigtas rūsys, centrinis vėsinimas, privatus įvažiavi
mas; Prašoma kaina — $89,900.
HIGH PARK-RONCESVALLES, 9 kambarių namas, naujas šil
dymas. stogas ir 1.1.; dvigubas garažas. Prašoma kaina -$119.900.
ROYAL YORK-BLOOR, šešių kambarių vienaaugštis; užbaigtas
rūsys, dvi prausyklos garažas su privačiu įvažiavimu, gražus
kiemas. Prašoma kaina — $129,900.
SWANSEA, puikus septynių kambarių namas, maždaug 12 me
tų senumo; užbaigtas rūsys su baru; garažas su privačiu įvažia
vimu. gražus kiemas su vaismedžiais; viena skola iš 14%.
LAMBTON SQ„ trijų miegamųjų kambarių butas bendranamyje
(condominium); dvi prausyklos, skalbykla bute, didžiulis balko
nas. Prašoma kaina — $89,500.
BLOOR-RUNNYMEDE rajone gražus šešių kambarių namas,
plius nepilnai užbaigtas šeimos kambarys (family room) su
išėjimu į kiemų; kedrinė veranda I-me augšte, skalbykla Il-me
augšte; garažas su šoniniu įvažiavimu. Prašoma kaina-$U9,900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763*5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8•532-3414
AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius ....' 12’/2%
180-185 d. termin. ind.......... 12'/2%
term, indėlius 1metų.......... 13
%
pensijų s-tą.......................... 12 %
spec. taup. s-tą................... 111/a%
taupomąją s-tą ................ 11 %
depozitų-čekiųs-tą.................6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .................. 181/z%
mortgičius nuo................... 17’/4%

=
=
=
Pirmadieniais
10-3 E
Antradieniais
10-3 =
=
Trečiadieniais uždaryta E
Ketvirtadieniais
10-8 =
Penktadieniais
10-8 E
=
Seštadienia'is
9-1
=
Sekmadieniais 9.30 - 1

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

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

STEPHAN’S FURS

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

2239 Bloor Street West.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------- o-------------------------MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERf)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sąžiningai patarnaus>

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundos Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)

_

__

_

I elefOnaS 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

_ .

MARKET

_

Telefonas 535-1258

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(2537 Wharton Way, 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, Wharton Glen gatve
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

savaites. Stovyklavietė yra 250
akrų dydžio ir rasta tinkama di
delės apimties renginiui. Tiki
masi turėti 800 stovyklautojų iš
viso laisvojo pasaulio.

• Rugsėjo 16 d. įvyko Kanados
rajono vadijos posėdis. Vadiją
sudaro: rajono vadas v.s. Č. Sen
kevičius, vyr. dvasios vadas v.s.
kun. St. Kulbis, SJ, seserijos vadeivė ps. A. Baltakienė, brolijos
vadeiva v.s. V. Skrinskas, ASS
pirm. Vilija Punkrienė, setr. ps.
O. Balsienė, Romuvos pirm. ps.
M. Rusinas, vadovų skyr. vedėjas
ps. A. Senkus, informacijos skyr.
ved. v.s. L. Eimantas. Išklausyti
pranešimai bendriniais rajono
reikalais, ilgiau sustota prie LSS
sukaktuvinės stovyklos rengimo.
Ps. Algis Senkus pakviestas su
daryti organizacinį rengėjų ko
mitetą. Ši stovykla įvyks “Wood
land Trails” stovyklavietėje prie
Auroros pirmąsias dvi rugpjūčio

• įvairiais reikmenimis Ro
muvos stovyklą parėmė Lietuvių
Namai. Dėkojame už nuolatinę
paramą.
• Sveikiname Nijolę ir Algį
Simonavičius, susilaukus Sauliaus-Justino. Č.S.

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

A.E.LePAGE
Vasaros dienas prisimenant: reikia atsigaivinti, bet sunku pasirinkti

Nuotr. St. Dabkaus

bute buvo rasti net du spalvo
ti televizoriai, brangus ste
reo sistemos patefonas, garaže
— beveik $10.000 kainavęs nau
aukso pjaustytojas. Vaizda jas automobilis. Kratos metu
juosčių bendrovėje darbą su taipgi buvo surasta $100.000
sirado žmona, gavusi $150 į vertės aukso ir sidabro. Pra
savaitę. Susidarė rimtų poli dėjus tikrinti C. E. Quezado
tinių pabėgėlių vaizdas, ku sąskaitas bankuose, jose ras
ris supliuško š. m. kovo 7 d. ta $24.000, aptikta bankų pažy
Brangenybių bendrovės pirm. mėjimų, kanadiškais doleriais
L. Abrams nutarė parduoti vertų $45.000, amerikietiškais
bendrovę. Dėl pardavimo bu — $112.000. Teismas vagystės
vo padarytas turimų išteklių sąskaita praturtėjusiam ko
apskaičiavimas. Jame paaiškė munistui paskyrė trejus me
jo, kad trūksta net $912.000 tus kalėjimo. Brangenybių
aukso. Bendrovės fabrike bu bendrovę perėmė kiti savinin
vo pastatytas paslėptas vaiz kai. Jie vis dar teigia, kad
dajuostės aparatas. Jo dėka C. jiems nepavyko surasti $1,3
E. Quezada buvo pastebėtas milijono vertės knygose užre
pjaustomo aukso liekanas be- gistruoto aukso bei sidabro.
sikaišiojantis į kišenes. Kai C. E. Quezados žmona ir ketu
jis ėjo iš darbo, policija kiše ri vaikai dabar gyvena iš ge
nėje rado 385 gramus aukso. Jo rovės pašalpos.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

mus valdžios tarnautojam >.
Kanadiečiams, kuriuos smau
gia augštos paskolų palūka
nos, A. MacEachenas teatne
šė kas savaitę besikartojan
čius skausmus. Tos palūkanos
buvo nežymiai didinamos ar
mažinamos pagal ketvirtadie
niais parduodamas valdžios
skolų sąskaitas. Dėl šios ne
pastovios taktikos pasidarė
neįmanomas didesnių ekono
minių planų įgyvendinimas,
kai iš anksto negalima apskai
čiuoti išlaidų ir būsimo pel
no. M. Lalonde’o tvarkomi
energijos ištekliai, ypač naf
tos srityje, buvo apvainikuo
ti dviejų projektų sustabdy
mu Albertoje. Bendrovių grupės atsisakė planų išsiurbti
naftą iš dervingo smėlio. Be
veik 50% sumažėjo ir norma
lios naftos pajieškos, kapita
lui išplaukus į JAV. Didesnį
ministerių pakeitimą P. E. Tru
deau žada atlikti vėliau.

Ontario premjeras W. Davis
nutarė sušaukti atostogaujan
čius provincinio parlamento
narius. Atrodo, jis nori patvir
tinti ekonominius savo pla
nus. Prieš padarydamas šį
sprendimą, W. Davis dar kar
tą ragino P. E. Trudeau sušauk
ti premjerų konferenciją, bet
nesusilaukė pritarimo. P. E.
Trudeau vyriausybė vis dar
garsina 6% ir 5% varžtus savo
tarnautojams. Spaudoje tei
giama, kad W. Davis provinci
joms tarnautojams yra pasirin
kęs švelnesnę 9% ir 5% formu
lę. Ji, matyt, ir bus paskelbta
specialiuose parlamento po
sėdžiuose. Spėjama, kad toks
metinių atlyginimų didinimas
bus užkrautas ir miestų tar
nautojams. Parlamentas tur
būt priims įstatymą, drau
džiantį streikus provincinės
valdžios ir miestų tarnauto
jams dėl atlyginimų didinimų
apribojimo.

^SPORTAS
Golfo žaidynių
pasekmės
Rugsėjo 4-5 d.d. Toronte įvyko
Š. Amerikos lietuvių golfo žai
dynės, kuriose dalyvavo 146 golfininkai-kės iš Čikagos, Klevelando, Detroito, Ročesterio, Hart
fordo, Hamiltono ir Toronto. Bu
vo žaidžiama Georgetown laukuo
se. Štai šių žaidynių laimėtojai
ir pasekmės.
Meisterių klasė
1. M. Petrošius Č.................... 154
2. T. Lapas Č........................... 154
3. S. Podsadecki T................. 158
L. Prochnow C ................... 158
su išlyg. smūgiais —
A. SergautisT ......................... 142
Vyrų A klasė
1. R. Bacevičius Č ............... 162
2. D. Žutautas T ................... 164
3. V. Vaitkus Č ..................... 165
su išlyg. smūgiais —
V. Kaknevičius T................... 145
Vyrų B klasė
1. R. Janukaitis D.................. 166
2. R. Korzonas Č .................... 175
3. J. Danaitis T....................... 176
su išlyg. smūgiais —
A. Žaliauskas T............. ........ 141
E. Kuchalskis T ..................... 141
Vyrų C klasė
1. S. Obelienius T................. 180
2. Z. Petkus Č.......................... 181
3. A. Zalagėnas T................. 186
su išlyg. smūgiais —
V. Petrulis D .......................... 142
Vyrų D klasė
1. A. Klimas T ........................ 205
2. J. Pauga Č ........................... 205
3. K. Keblis D ....... ;................ 217
su išlyg. smūgiais —
J. Tu moša ................................ 149
Senjorų klasė
1. P. Stauskas T...................... 174
2. E. Lapas Č........................... 179
3. A. Banelis T ....................... 181
su išlyg. smūgiais —
J. Nasvytis Hrt......................... 143
Moterų klasė
1. E. Kėkštienė T ................. 191
2. N. Dėdinienė R ............... 195
3. A. Vaitkienė Č ........
196
su išlyg. smūgiais,—
G. Kuchalskienė T ................ 148
Jaunių klasė
1. M. Podsadeckis T ............. 179
2. A. Slapšys T........................ 199
3. M. Abarius D...................... 199
su išlyg. smūgiais —
E. Kaveckas Č ........................ 138
Jaunučių klasė
1. V. Memenąs D.................... 189
2. R. Bagdonas H ................... 207
3. M. Slapšys T ....................... 222

Aštrios kritikos spaudoje su
silaukė gerovės pašalpos Onta
rio provincijoje, kurios yra
žemiausios visoje Kanadoje.
Kaltė suverčiama premjero W.
Davis vyriausybei, neparūpi
nančiai pakankamos paramos
miestų savivaldybėms. Metro
polinio Toronto socialinio
planavimo taryba, remdamasi
federacinės vyriausybės duo
menimis, paskelbė tų pašalpų
lentelę. Joje teigiama, kad
rugpjūčio mėnesį vienas tė
vas ar viena motina su vienu
vaiku Ontario provincijoje iš
gerovės fondo, gavo tik $453.
Ši suma Ontario provinciją
įrikiuoja paskutinėn vieton.
Pagal lentelę tokiai dviejų
nedirbančių asmenų šeimai
Alberta davė $754, Saskačevanas — $686, Britų Kolumbi
ja — $640, N. Škotija — $572,
Newfoundlandija — $546, New
Brunswickas — $519, Manito
ba — $518, Kvebekas — $513,
Princo Edvardo sala — $490.
1974 m. Kanada įsileido ne
mažai komunistų iš Čilės, kai
ten valdžią perėmė karinis re
žimas. 1974 m. sausio 12 d. Kanadon atvyko ir Toronte įsikū
rė C. E. Quezada su žmona ir
Tarpmiestinėse rungtynėse da
vaikais. Tarptautinė “Inter lyvavo 8 komandos: Čikagos I
ir inžinierių, Toronto I, II, III
pol” policija jį buvo įtraukusi
į komunistinių grupių vadų są ir Vyčio, Klevelando ir Detroi
rašą. Kanadon jis buvo įsileis to. Pirmų trijų vietų laimėtojais
tas kaip politinis pabėgėlis. tapo: 1. Čikaga I 965, 2. Toronto
II 971, 3. Toronto III 1011, su
Jam netgi buvo parūpintas pi išlyg. smūgiais — Čikagos inž.
gus butas Ontario valdžios pa 863.
statytame neturtingiems žmo
Tarpmiestinėse moterų varžy
nėms pastate. Komunistas C. bose dalyvavo dvi komandos: To
E. Quezada gavo darbą “Rem ronto 858, Čikaga 892.
J. Nasvyčio “Amžinos jaunys
brandt Jewelry” bendrovėje
su savaitine $180 alga kaip. tės” taurę laimėjo Alz. Kuolas

Daiva T. Dalinda, b.a.

T 84 (geriausios dienos pasekmė
pagal amžių). Sviedinuką ant 15
žaliosios arčiausiai vėliavėlės
primetė S. Sakalas iš Ročeste
rio. Ilgiausio smūgio varžybas
laimėjo M. Petrošius iš Čikagos
— 247 jd„ P. Paukštys T 237, R.
Panaras Č 232, S. Obelienius T
224, T. Zidneris 218, M. Ignata
vičius 204,5. Moterų grupėje il
giausią smūgį trenkė E. Kėkštie
nė T 145 jd. Toliau sekė B. Cook
Č 136, V. Balsienė T 134, I. Kymantienė 126, J. Stauskienė 125,
G. Kuchalskienė 124.
Plačiau apie varžybas — sekan
tį kartą. A. S.

“KOVO” ŽINIOS
Š. Amerikos liet, atletikos pir
menybės įvyko rugsėjo 11, 12 d.d.
latvių stadijone “Sidrabine”. Da
lyvavo iš Klevelando, Detroito, To
ronto ir Hamiltono arti 100 sporti
ninkų. Hamiltono “Kovui” atstova
vo 16 atletų, kurie pasiekė daug
laimėjimų.
Pajėgiausia
atletė
buvo E. Smit: 16-18 m. grupėje
ji tapo nugalėtoja šuolyje į tolį,
į augštį, rutulio ir jieties metime,
100 m, 200 m ir 400 m bėgime. Kaip
daugiausia iš visų laimėjusi I-jų
vietų, buvo apdovanota specia
lia taure.
L. Mačytė šioje amžiaus grupė
je užėmė II v. 100 m bėgime. III v.
šuolyje į augštį, rutulio ir jieties
metime.
Suaugusių grupėje 10.000 m bė
gime, dalyvaujant didelei grupei
bėgikų, A. Choromanskis toli pa
liko visus konkurentus.
Moterų grupėje D. Aiderdice
užėmė I v. jieties ir rutulio me
time.
10 m. grupėje talentingiausias
atletas buvo Matas Stanevičius,
kuris laimėjo I v. 100 m, šuolyje
į augštį, į tolį ir H v. 60 m ir 200 m
bėgime.
Jauniausia šios grupės dalyvė
Kristina Aiderdice (8 m.) iškovojo
I v. šuolyje į augštį, H v. 100 m, 200
m, 400 m ir III v. 60 m bėgime. D.
McKenna šuolyje į tolį buvo tre
čioji, 11-12 m. grupėje R. Mačytė
laimėjo I v. rutulio stūmime, II v.
100 m, 200 m ir 400 m bėgime.
J. Švažas (iš Wellando) šioje am
žiaus grupėje iškovojo I v. 1.500 m.
II v. 800 m ir III v. 100 m, 200 m ir
400 m bėgime R. Aiderdice užėmė
III v. šuolyje į augštį. rutulio stū
mime ir 400 m bėgime. B. Aider
dice 400 m bėgime buvo II-sis.
13-14 m. grupėje O. Stanevičiū
tė 800 m bėgime buvo II-ji ir 400 m
IlI-ji. D. Grajauskaitė užėmė I v.
šuolyje į tolį. III v. šuolyje į augš
tį, 100 m ir 200 m bėgime.
Estafečių bėgimuose 11-12 m.
grupėje R. Mačytė, K. Aiderdice,
D. McKenna, J. Švažaitė laimė
jo I v. 13-14 m. grupėje L. Švažai
tė, O. Stanevičiūtė, R. Mačytė, I).
Grajauskaitė užėmė III v. 16-18 m.
gr. E. Smith, S. Stonkutė, L. Mačy
tė ir D. Grajauskaitė laimėjo II v.
Sveikiname “Kovo” atletus-tes,
sėkmingai dalyvavusius pirme
nybėse ir linkime toliau siekti
pergalių. A. G.

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

537-3431
Namų: 494-0605

1576 Bloor Street West

Tel.:

Toronto, Ontario M6P 1A4

[REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

k. \N. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonai 1-727-3776, 1-727-9161
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mortgičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir

skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

1272%
1272%
13 %
12 %
12 %
111/2%
11 %
6 %

MOKA:
už 90 dienų term, indei.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už pensijų planą
už namų planą
už specialią taup. s-tą
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

=
=
=
=
=
=
=
=
=

PARAMA
IM A •

uz asmenines
paskolas nuo......... I8/2/0
už mortgičius
nuo......................... 1774%

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir
532-1149
M6P 1A6

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

BALTIC

EXPORTING

CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rusių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
___ „__ ___

Toronto, Ont., M6R 1V5

FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

JEIGU NEATSIMENATE,
TAI VISUOMET ATSIMINKITE

Tėviškės Žiburiai

“T. Žiburių
skaitytojams
Artėja šių metu pabaiga,
bet dalis “TŽ” skaitytoju dar
nėra atsilyginusi. Kanados
paštas neatsilyginusių skai
tytojų nelaiko prenumetratoriais ir uždeda didesnį mokes
tį už persiuntimą. Siuntinėji
mas paraginimų, labai pabran
gus pašto ženklams, pareika
lauja didelių išlaidų. Todėl
kviečiame mieluosius “TŽ”
skaitytojus tuojau atsilygin
ti, pasiunčiant metinę prenu
meratą — $17. Būsime dėkingi
už Jūsų dėmesį ir greitą pa
ramą. Juk kas greitai duoda,
dvigubai duoda.
Jūsų “TŽ" administracija

Aukojo “Tėviškės
Žiburiams
$400: Toronto Lietuvių Namai;
$100: KLB krašto valdyba, Vacys
Slotkus; $66: Aldona Gaidauskas;
$50: Rimas J. Geležiūnas, KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyrius, J. Ažu
balis; $25: Gintautas Neuman, J.
Žiurinskas, V. Siminkevičius; $23:
G. V. Baltutis; $21: Eug. Kuchalskis; $20: P. Lubys, Leonas Stasiū
nas, Prima ir Bronius Sapliai; $13:
Nijolė Bagdžiūnienė; $10: K. Slyžys, Viktoras Endzelis, Tadas
Bartkus, Jonas Jasinskas, Stasys
Kneitas, G. Kupčiūnas, H. Rimke
vičius; $6.50: M. Mickevičienė;
$6: Antanas Bernotas, Jonas Ma
ziliauskas.
$5: B. Naujalis, E. K. Kalasauskai, Kostas Dūda, Pranas Saka
lauskas, J. Burkschat, Adolfas
Simonavičius, mons. Vytautas
Balčiūnas, Juozas Grigonis, Lai
ma Mačionienė, A. Kraujalienė,
Petras Beleckas, Dalius Brazdžio
nis, dr. Regina Ayre, Vincas Babinskas.
$3.00: Ona Trečiokienė, V. Alan
tas, V. Keiba, V. Lapaitienė, L.
Ciplijauskas, K. Milasevičienė,
Vincas Kuzma, Ignas Andrašiūnas, J. Kliorikaitis, Juozas Jasinevičius, J. Kaunaitė, Stasys Mineika, A. V. Čiuprinskas, V. Mika
lonis, J. Bartkus, K. Bųtienė, Alek
sas Ambrozaitis, Kazys Bačanskas,
Vacys Karauskas, V. Jagučanskienė, A. Gužiauskas, Vincas Kačergis, Aleksandra Mikoliūnienė, H. Vaines, dail. A. Dargis, f.
Liaukevičius, Benis Jackus, Ma
rija Kizienė, Pranas Gustys, A.
Dirsė, E. Lorenz.
$2.00: Albinas Rubinas; $1.00:
St. Radzevičienė, V. Motiekonis,
M. Matusevičienė, A. Astravas.

Vairuotojai iš abiejų linkmių privalo sustoti prie stovinčio
mokyklos autobuso, rodančio raudonas šviesas. Vienintelė
išimtis — kelių linijų greitkelyje su įrengtais vidurkelio
barjerais, kur autovežimiai turi sustoti tiktai autobuso
užpakalyje.
Naujasis įstatymas reikalauja iš vairuotojų sustoti bent
20 metrų (maždaug ilgojo sunkvežimio ilgio) užpakalyje
mokyklų autobusų ir nustato padidintas baudas vairuotojams,
kurie nesustoja.
. Buvusi $20-100 bauda padidinta iki $100-500
• Pakartotinai nusikalusiems dabar nustatyta
$250-1,000 bauda
. Nusikalusiems taip pat bus atimami taškai

AR TAD VERTA UŽMIRŠTI?
Ministry of Transportation
and Communications

©Ontario
•

James Snow, Minister
William Davis, Premier

>

Kodėl pykstate ir ką daryti supykus?
Santrauka pasikalbėjimo su psichiatru dr. Leo Madow,
išspausdinto “United States News & World Report” 1982.IV.26

tį prieš save ir nusižudyti. Ži
nome, kad žmonės, su kuriais
buvo blogai elgiamasi, kai jie
buvo vaikai, taip pat blogai
elgiasi su savo vaikais. Toks
jų elgesys dažnai būna jų pa
čių įniršimas.
Paprastai pyktis rodomas
jausminiu išsiveržimu, riks
mu ir fiziniu pasireiškimu.
Bet depresija (prislėgta nuo
taika) yra galbūt dažniausias
paslėpto pykčio ženklas mūsų
visuomenėje. Taip pat pyktis
reiškiasi neaštriomis formo
mis — kitų žmonių kritikavi
mu, įprastu verkšlenimu, nusi
skundimu. Apie verkiančius
žmones manome, kad jie nu
liūdę, bet dažniausiai ašarų
priežastis yra pyktis.

Pyktis nėra pagrindinis žmo
gaus polinkis, bet emocija, ku-.
ri ilgainiui sustiprėja. Ji kyla
iš įvairių šaltinių, kurių daž
niausias yra planų bei vilčių
žlugimas — nusivylimas. Pyk
tis atsiranda dėl nepripažin
tų slaptų norų, kai žmonės no
ri ko nors ir negali turėti.
Kasdieniniame
gyvenime
yra daug įtampos. Daugelis tė
vų, pergyvenę sunkius laikus,
norėdami apsaugoti savo vai
kus nuo sunkumų, perdaug
leidžia jiems. Toks tėvų pa
taikaujantis nusistatymas su
daro jaunuoliams įspūdį, kad
jie turi teisę į visa, ką gyveni
mas siūlo. Tokia auklėjimo
pasekmė yra ta, kad daug jau
nuolių pajunta įtampą bei pla
nų ir vilčių žlugimą, kai susi
duria su tikru gyvenimu. Emo
ciniu ir psichologiniu požiū
riu tai nėra sveikas kelias
auklėti vaikus. Taigi pyktis
prasideda jaunamę žmoguje.
Ši emocija gali būti labai
pavojinga. Įniršę žmonės ga
li nužudyti arba nukreipti pyk

Daugelis turi vargo su pyk
čiu, nes nenori pripažinti, kad
jis yra mumyse, jį neigia ir
nuslopina. Augimo proceso
dalis turėtų būti pykčio kont
rolė, bet ne jo neigimas. Antra
vertus, kaikurie žmonės sąmo
ningai naudoja įniršimą pa
siekti tai, ko nori.

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
•

NAMAI

•

ŽEME

ŪKIAI

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

231- 2839
274-4313
232- 1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

II Ui i

ALL THE
CHOICE SR
INTHE
WORLD

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Futbolas, boksas ir kitos gru
baus sporto rūšys įgalina žiū
rovus išlieti savo pyktį. Pvz.,
kai ledo ritulio žaidėjai su
simuša, publika pa.šoksta ant
kojų ir patenka į ekstazę.
Nuslopintas pyktis gali su
kelti fizines problemas — nuo
hfemorojaus iki virškinimo su
trikimo. Dažniausiai galvos
skausmo priežastis yra įtam
pa, o įtampos priežastis — nu
slopintas ar nepripažintas
pyktis. Taip pat jis gali prisi
dėti prie augšto kraujo spau
dimo ir ligų, kaip artritis. Artrityje mūsų pačių įniršimas
ir planų bei vilčių žlugimas
gali dar labiau paaštrinti ligą.
Pyktis yra energijos forma.
Užuot nukreipus jį prieš save
prislėgtos nuotaikos atveju,
šią energiją galima nukreipti
į konstruktyvų projektą, ku
ris teiks pasitenkinimų.
Kontroliuoti pykčiui yra ke
turi paprasti žingsniai. Pir
mas ir svarbiausias yra pri
pažinti jį. Jūs turite jausti:
“Taip, esu piktas”. Antras —
nuspręsti kodėl esate piktas.
Trečias — nuspręsti ar jūsų
pyktis yra realus. Ketvirtas —
jį tvarkyti b e i gydyti. Jeigu
pykstu ant savo viršininko, kad
jis nesielgia su manimi, kaip
su sūnumi, turiu pripažinti,
kad pyktis yra nepagrįstas.
Jei moteris yra pikta dėl sa
vo darbo, nes jaučia, kad ją
diskriminuoja, turi patikrin
ti, ar ji nėra perdaug jautri ir
ar jos nusiskundimas yra pa-

Pajieškojimai
Prašomas
atsiliepti
Pranas
Rožanskas, emigravęs Šiaurės
Amerikon po II D. karo, šiuo adre
su: VI. Mieželis, 2220 W. Belmont
Ave., Phoenix. AZ 85021, USA.

grįstas. Jei yra įrodymas, kad
ji gauna mažesnę algą, negu
turėtų gauti, tai ji turėtų keis
ti padėtį.
Didelio nedarbo ir lėšų sto
ka gali vesti prie planų bei vil
čių žlugimo ir pykčio. Šiais
laikais galime matyti daugiau
emocinės depresijos. Kai žmo
nių planai b e i viltys žlunga,
neišvengiamai atsiranda ir ati
tinkami reiškiniai. Negalime
sunaikinti energijos, galime
tiktai ją pakeisti.
Paruošė: J. Str.

Garsieji kalba
— Mano motina visada saky
davo: jei būsiu kareiviu, tap
siu generolu, jei kunigu, tap
siu popiežium. Aš nuspren
džiau būti tapytoju ir tapau
Picasso.
Baimės įrodymas
/ —Tėveli, artu bijai kiškių?
' —Ne.
— Tai kodėl eidamas me
džioti vediesi šunį ir pasiimi
šautuvą?
„r AR

Rėmėjo prenumeratas po $25
atsiuntė: V. Alantas, Juozas Ja
nulaitis, V. Dauginis, Pranas Sa
kalas, Herbertas Rožaitis, J. Atkočaitis, Augustinas Bartininkaitis, dr. V. Gutauskas, Jurgis Va
laitis, Pranas Sakalauskas, I. Meyn
(Mrs.), J. Burkschat, St. Aleksa,
dr. A. D. Dickson, Stasys Žilevi
čius, Jonas Danaitis, Aldona Craig
(Mrs.), kun. J. Bertašius, Adolfas
Simonavičius, K. Aukštkalnis, Al
girdas Daukša, Petras Beleckas,
Povilas Adomaitis, Leonas Abromonis, mons. Vytautas Balčiūnas,
D. J. Didžbaliai, G. Ciparis, Ada
Poškaitienė, V. Fidleris, P. Česnulis, Juozas Grigonis, Juozas Dvilaitis, Petras Butėnas, Tadas Bart
kus, Antanas Bagdonas, J. Krišto
laitis, Viktoras Juška, Janina
Vanstonienė, Vincas Galeckas,
Valius Kutkevičius, Stasys Knei
tas, Juozas Baliūnas, Jonas Rėvas,
Antanas Jucėnas, Dalius Braz
džionis, dr. Jonas Dėdinas, Eug.
Čuplinskas, Arvydas Krausas, dr.
Regina Ayre, Vytas Danyla, A.
Masaitis, Bronius Gudinskas, V.
Siminkevičius, Rimas Kuliavas.
Už 4-rius metus po $25.00 rėmė
jo prenumeratą atsiuntė Vikto
ras Endzelis.
Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškai spaudai,
t
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^IDEALI VIETA GYVENTI LIETUVIAMS! :
VILLA NOVA PLANTATION
Daytona Beach, Florida
(
•
‘
(
>

■
‘
<

Vytenis Ramanauskas arba Algirdas Alksninis,

•

Halifax Designer Homes, Inc.,

;

607 Lemon St., PORT ORANGE, Fla. 32019, USA

‘

Arba skambinkite “collect” darbo metu

(904)788-6017.
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’I TO RO N T O
A.a. Romano Paco atminimui
paaukojo $10 “T. Žiburiams”
Žilvyčių šeima iš Mount Hope,
Ont.

Ramūnė ir Algis Jonaičiai
susilaukė pirmgimio sūnaus.
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė
yra buvusi dvejus metus KLB
Toronto apylinkės valdybos
pirmininke. Ji energingai ir
sumaniai vadovavo apylinkės
veiklai. Linkime jaunai šei
mai geriausios sėkmės.

Estu ir latviu kalbos kursas
yra dėstomas Toronto univer
sitete. Estų kalbos dėstyto
jas — H. Muerk, latvių — A.
Vinters. Numatyta 20 pamokų.
Mokestis — $160.
Mėnraštis
“Our
Canada”
spausdina įdomių politiniųideologinių straipsnių ir ak
tualios informacijos, liečian
čios kovą prieš totalistinį ko
munizmą. Pvz. š. m. rugpjūčio
numeryje rašoma apie sovieti
nį dujotiekį ir politinius ka
linius, klaidinantį “taikos są
jūdį”, Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimą, sovietų disidentus
(dr. A. Štromo straipsnis) ir
t.t. Šis mėnraštis nesivelia į
partinę Kanados politiką, kaip
kad daro “Speak-up”. Adresas:
Our Canada, P. O. Box 843,
Stn. F, Toronto, Ont. M4Y 2N7.
Kaina — $10 už 24 nr.

Pagerbdami a.a. Julę Bal
čiūnienę, savo tetą, mirusią
Lietuvoje, dr. Gražina Girdauskaitė-Szabo ir jos vyras
Mr. Szabo paaukojo “T. Žibu
riams” $100.
Dalia Petkutė ir Marcus Jen
nings rugsėjo 18, šeštadienį,
susituokė Lietuvos Kankinių
parapijos šventovėje. Jungtu
vių apeigas atliko kun. klebo
nas J. Staškus, asistuojant klie
rikui E. Putrimui. Vestuvių vai
šėse parapijos salėje dalyvavo
apie 200 svečių. Jų tarpe buvo
Petkų šeimos artimieji iš Ang
lijos. Jaunosios tėvelis Hen
rikas Petkus, buvęs “TŽ” spaus
tuvės rinkėjas ir talkininkas,
šiuo metu sveiksta Šv. Juozapo
ligoninėje. Ten jaunieji jį ap
lankė, o jis jiems palinkėjo
laimingo ir darnaus gyvenimo.

“The Globe a. Mail” 1982.
VIII.10 išspausdino savo bend
radarbio
Eriko
Silverio
straipsnį apie Izraelio min.
pirm. M. Beginą. Esą jis, gy
vendamas Lenkijoje* vadovavo
zionistų jaunimo organizaci
jai “Betar”. Karui prasidėjus,
jis, kaip ir daugelis kitų žydų,
pabėgo į anuomet neutralią
Lietuvą. Ten jis sovietų buvo
suimtas ir ištremtas. Tuo bū
dų išvengė sunaikinimo. M. Begino draugas Yisrael Eldad
pasakojęs, kad 1939 m. Begi
nąs Lietuvoje gavo laišką iš
Tel Avivo. Jame buvę pabrėž
ta, jog laivo kapitonas nepa
lieka savo laivo, kol šis ne
paskandintas. Beginąs sukvie
tęs sąjūdžio draugus ir pareiš
kęs norą grįžti Varšuvon, bet
pagaliau buvę nutarta kovoti
Palestinoje ir skatinti Lenki
jos žydus vykti per Lietuvą
Palestinon.

P. p. Pilypavičiai iš J u n o
Beach, Floridoje, seniau gy
venę Kanadoje, lankėsi Ha
miltone, Anapilyje ir kitose
vietovėse. Floridoje jiedu tu
rėjo motelio verslą, o dabar
gyvena kaip pensininkai gra
žiai įrengtuose namuose prie
Atlanto vandenyno.
Daugiakultūrių reikalų ministeris Jim Fleming prane
šė, kad Kanados vyriausybė pa
skyrė $65,743 paramą daugiakultūriam centrui Toronte
(“Cross-Cultural Communica
tion Centre”). Tame centre
numatoma spaudinių ir garsinių-vaizdinių
juostų
bi
blioteka, mėnesinis biule
tenis, seminarai, ryšių pa
laikymas tarp tautinių gru
pių. Centre taip pat numa
tytos patalpos susirinkimams
bei posėdžiams.

Lietuviška baldų
dirbtuvė Toronte

Ontario Meno Taryba pa
skelbė naują sąrašą draugijų
ir asmenų, kuriems buvo pa
skirta finansinė parama. Toji
taryba išdalino 5,385,888 dole
rius 343 meno organizacijoms
ir 139 asmenims. Ilgame są
raše nėra nė vieno lietuvių
vieneto ir nė vienos lietuviš
kos pavardės. Ontario Meno
Taryba yra provincinės val
džios steiginys remti meno
vienetams bei paskiriems as
menims. Adresas: Ontario Arts
Council, Suite 500, 151 Bloor
St. W., Toronto, Ont. M5S 1T6.
Telefonas informacijai (416)
961-1660 Barbara Sheffield
arba Patricia Murby.

Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. duoda
lietuviams 30% nuolaidą. Daromi
nauji minkšti baldai ir aptraukiami
seni PIGIA KAINA. P. LUBYS. Tel.
638-3171.663-9096.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Advokatas
ALGIS S. PACEVldUS,
B.Sc., LL.B.
2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
įstaigos (416)
M6S 4W3
namų
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:

762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A.M.L.S. LL.B

Lietuvių korporacija stato 126 dviejų augštų sujungtus
namus (townhouses). Du miegamieji, 1 1/2 vonios, savas
kiemas. 3 mylios nuo Antlanto, dvi autobusų linijos nuvažiuoti į pajūri, krautuves, ligonines, aerodromą.
KAINA — nuo 35.990 dolerių.
Rašykite:

>

.

Telefonai:

3031 Bloor St. W., Suite 200

ištaigos (416) 231-4138
namų 249-2637

I oronro, Unrario
M8X1C5

*

<

DRESHER

'

233-3334

-

REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

I M I S AS
All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

Narys "Better Business" Biuro

ĮįĮįįĮMNCč
533-1121

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai «
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Musų tautos dainiaus

TORON T ©«t
Anapilio žinios
— Lietuvos Kankinių vardo pa
rapijos klebonijos telefonas 2771270.
— Iškilmingos Maironio mokyk
los mokslo metų pradžios Mišios
— rugsėjo 26. sekmadienį. 11 v.r.
— Hamiltonietis a.a. Romanas
Pacas palaidotas iš Lietuvos
Kankinių šventovės lietuvių ka
pinėse rugsėjo 15 d.
— Parapijos choras, vadovau
jamas muziko Jono Govėdo. po
vasaros atostogų vėl pradėjo
giedoti sekmadieniais per 11 v.
Mišias. Kviečiami įsijungti nau
ji choristai. Skambinti choro
pirmininkui R. Paulioniui tel.
239-4179.
— Rugsėjo 20 d. iš Lietuvos
Kankinių šventovės palaidota
lietuvių kapinėse a.a. Marija
Petravičienė. 89 m. amžiaus.
— Susituokė Dalia Petkutė su
M. Jennings.
— Parapijos skoloms mokėti
paaukojo: $360 J. Arštikaitis.
$200 — J. Juršys savo žmonos El
len atminimui, $50 dr. B. C. Verbeeten a.a. Aldonos Yčienės atmi
nimui. $25 K. Mankauskienė.
— Julės Pečiulienės giminai
tis Leonas Zimnickas mirė Mari
jampolėje.
— Mišios rugsėjo 26. sekmadie
nį. 10 v.r. — Dženkaičių šeimos
intencija. 11 v.r. — už a.a. Oną Ali
šauskienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas rugsėjo 26, sekma
dienį 9.30 v.r., laikys parapijos
tarybos nariai.
— Konfirmandų pamokos — kas
pirmadienį. 7 v.v., šventovėje.
— Parapijos choras repetuoja
kas pirmadienį, 7.30 v.v., šven
tovėje.
— Pakrikštytos dvynukės — Audra-Kresten ir sesutė Ilyssa-Katja, dukrelės Jurgio ir Shirley
Sederavičių.
— Pamaldos spalio 3, sekma
dienį, įprastu laiku; laikys kun.
P. Dilys.
— Ruošiasi tuoktis spalio 2, šeš
tadienį, 4 v.p.p.. šventovėje Ka
rina Drešerytė su Lesly Barcza.
— Kun. P. Dilys bus Čikagoje iki
rugsėjo 30 d. Pastoracinių patar
navimų reikalais skambinti para
pijos sekretorei M. Dambarienei
tel. 536-1433.
— Parapija švęs Pjūties ir Pa
dėkos šventę spalio 17 d. Pamal
das įprastu laiku laikys kun. P.
Dilys su šv. Komunija. Po pamal
dų — tradiciniai moterų draugi
jos suruošti pietūs Lietuvių Na
muose.

Lietuvių Namų žinios

\

— Rugsėjo 19 d. LN aplankė:
O. Filipūnienė iš Mičigano, L. P.
Budrevičienė iš Montrealio, A.
Kaziūnas iš Kalgario, A. Budzilienė iš Brazilijos, kun. dr. J. Šarauskas iš Čikagos, E. Klimas iš Klevelando, A. Sederavičienė, M. Hathaway-Sederavičiūtė iš Nebraskos.
— TLN dainos vienetas rugsėjo
26 d. Čikagoje dalyvaus rašyto
jo V. Alanto pagerbimo akademi
joje su nauja programa. Viene
tui vadovauja Darija DeksnytėPowell.
— TLN Moterų Būrelio narės
pasiuntė 10 siuntinių į Suvalkų
trikampį.
— TLN Vyrų Būrelis spalio 16 d.
rengia koncertą-balių. Solistė Rū
ta Pakštaitė iš Čikagos atliks žy
mių kompozitorių kūrinius, Ota
vos mergaičių dainos vienetas
atliks liaudies ir populiarių dai
nų repertuarą. Po koncerto bus
šokiai. Gros naujas lietuvių jau
nimo orkestras “Malūnas”, daly
vaujant ir jų solistams.
— Rugsėjo 19 d. kun. dr. J. Šarauskas skaitė paskaitą “Dabar
tinės veiklos metodų efektingu
mas ateityje”. Atsilankė api.e 300
klausytojų. Prelegentas po paskai
tos atsakinėjo į pateiktus klau
simus.
— TLN visuomeninės veiklos
komiteto posėdyje rugsėjo 7 d.
buvo svarstyti finansiniai ir kul
tūriniai reikalai bei ateities pla
nai, ypač LN 30-čio minėjimas,
kūris įvyks lapkričio 6 d.
— TLN valdybos posėdyje rugsė
jo 16 d. svarstyti “Labdaros” san
tykių su LN reikalai, 30-mečio mi
nėjimas, inventoriaus atnaujini
mas bei papildymas, tolimesni LN
salių atnaujinimo planai. Buvo
pagerbtas LN valdybos pirminin
kas V. Dauginis, sulaukęs 50 metų
amžiaus.

r

PADĖKA
Netikėtos nelaimės atveju pa
tekau ligoninėn. Nuoširdžiai dė
koju: savo žmonai Vidai, močiu
tei ir vaikučiams už kasdieninę
paguodą ir rūpestį, kun. klebo
nui J. Staškui — už nuolatinį lan
kymą su šv. sakramentais ir mal
da, dr. G. Skrinskui už lankymą
ir nuoširdžius patarimus.
Taip pat dėkoju visiems savo
draugams ir bičiuliams: A. E.
Abromaičiams, J. B. Aukštaičiams,
V. Baliūnienei, K. Baltramaičiui,
B. G. Bijūnams, O. R. Berentams,
Mr. ir Mrs. Chamsitzis, J. Dambarui, J. O. Dirmantams, D. Dirmantaitei, A. Draugeliui, M. A. Empakeriams, S. Ilgūnui, Arūnui, Rimui
ir L. Kalinauskams, E. M. Kazake
vičiams, A. E. Liaukams, J. B. Ma
ziliauskams, S. B. Prakapams, p.
Pundziui, O. Indrelienei ir SLA
kuopai, L. Razgaitytei, L. M. Razgaičiams, V. F. Skrinskams, M.
Skučienei, A. Skučaitei, K. C. Tū
bams, R. Žiogariui.
Už lankymą, maldas ir visoke
riopą pagalbą dėkingas —
F. Mockus

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius po va
saros atostogų pradeda savo
veiklą. Pirmas susirinkimas
įvyks rugsėjo 26, sekmadienį,
po 11.30 pamaldų Parodų salė
je. Visos narės ir viešnios ma
loniai kviečiamos dalyvauti.
Valdyba
KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
riaus valdyba šaukia pirmąjį
po vasaros atostogų susirin
kimą spalio 3, sekmadienį,
tuoj po 11 v. pamaldų Anapi
lio parodų salėje. Programo
je — kun. Pr. Gaidos paskaita
tema “Nemarus mirtingasis —
arkivyskupas Teofilius Matu
lionis”. Maloniai kviečiamę
visas nares dalyvauti. Taip
pat laukiame naujų jėgų mūsų
draugijos eilėse. Mielos para
pijietės moterys, įsijunkite
į mūsų veiklą — reikia naujų
jėgų ir idėjų! Iki pasimatymo
susirinkime.
Valdyba

Pirmasis sol. Lilijos Šukytės
— Sukis koncertas įvyko 1982.
IX.14 Edward Johnson Buil
ding pastate, kur yra įsikūręs
Toronto un-to muzikos fakul
tetas. Gana gausi auditorija
gėrėjosi solistės atliekamo
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu mis Schumanno ir Brahmso
vėms, baliams. Skambinti DANAI dainomis. Dalyvavo ir nema
žai lietuvių. Didžiosios spau
822-3791 po 6 v.v. Toronte.
dos muzikos kritikai labai ge
rai įvertino koncertą. Sekan
CANDLELIGHT
tys trys sol. L. Šukytės kon
certai bus Roy Thompson salė
CATERERS
je rugsėjo 22, 23 ir 24 d.d.,
SAVININKAI J. S. BUBELIAI
8 v.v., dalyvaujant solistei
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam Maureen Forrester, orkestrui
binti pirmadieniais, antradieniais, ir Mendelsono chorui. Plačiau
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v. apie sol. L. Šukytės koncertus
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.
— kitame “TŽ” numeryje.

t

išdainavusio lietuvių tautai laisvę,
120-toJo gimtadienio ir 50-tojo mirtadienia

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šatrijos" ir "Rambyno" tun
tų skautai rugsėjo 19. sekmadie
nį. pradėjo naujo sezono veiklą,
organizuotai dalyvaudami 9 v. Mi
šiose. Per 10 v. Mišias giedojo
"Volungės" trijulė, vadovaujama
D. Viskontienės. akompanuojama
P. Vyto.
— Toronto ateitininkai pradės
naujų mokslo metų veiklą rugsėjo
26. sekmadienį, dalyvaudami orga
nizuotai 10 v. Mišiose, o po to
— agapėje Parodų salėje.
— Susituokė: Aldona Levišauskaitė su Eric Kitching.
— Pakrikštytas: Jeffrey-John.
Roberto-Ginto ir Sharon Artičkonių sūnus.
— Lietuvių pranciškonų trime
tėje kapituloje buvo išrinkta Šv.
Kazimiero vikarijos vadovybė: vikarijus (provincijolas) — kun.
Paulius Baltakis, provikarijus
(viceprovincijolas) — kun. Augus
tinas
Simanavičius.
patarėjai
— kun. Jurgis Gailiušis, kun.
Viktoras Gidžiūnas, kun. Bernar
dinas Grauslys ir kun. Antanas
Prakapas. Pirmas posėdis, kuria
me bus daromi nauji paskirsty
mai. įvyks Kennebunkporte rug
sėjo 27 d.
— Brooklyne mirė a.a. brolis
Jurgis Petkevičius. OFM. sulau
kęs 55 m. amžiaus.
— Praėjusį sekmadienį per ant
rą rinkliavą Kanados vyskupų ir
tikinčiųjų
reikalams surinkta
$758.
— Parapijai aukojo: E. Giedrie
nė $100, N. Preibienė savo vyro
a.a. Platono atminimui $100.
— Stovyklavietėje praėjusį šeš
tadienį dirbo K. Šapočkinas, P.
Skrupskas ir A. Arlauskas.
— Mišios rugsėjo 26, sekmadie
nį, 8 v.t1. — už Joną Jarmalavičių,
9 v.r. — už Vaclovą Sinkevičių,
10 v.r. — už Platoną Preibį, 11.30
v.r. — už parapiją, 7 v.v. — už Vla
dislovą Kondrotienę.

Maironio,

įvyks rugsėjo 26, sekmadienį, 3.30 valandą po pietų,
Pro g ra (TI oj e: eexxxxssssxxsxxxxzsci

r

.
•
•

kun. dr. Pr. Gaidos žodis
aktorės Elenos Dlandytės iš Čikagos maironinė meno pynė
sol. V. Verikaitis • vyru choro "Aras" dainos

Mūsoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

įėjimas — laisvo auka

KLB kultūros komisija

Renkami jaunimo
kongreso atstovai
Artėja Penktasis Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresas
(1983 m.). Šiuo metu visame
laisvajame pasaulyje vyksta
rinkimai atstovų į lietuviškų
studijų dienas. Šimtas dvide
šimt atstovų aštuonias dienas
svarstys lietuvių jaunimo pro
blemas, uždavinius ir pan.
Kanadai tenka dvidešimt at
stovų. Torontui — penki. Rin
kimai Toronte įvyks rugsėjo
26, sekmadienį, Prisikėlimo
parapijoj nuo 9.30 iki 1.00
v.p.p.; Anapilyje — nuo 10.30
iki 12.30 v.p.p.; Lietuvių Na
muose nuo 12.30 iki 6.00 v.v.
Balsuoti gali visas Toronto
apylinkėje gyvenantis lietu
vių kilmės jaunimas 18-30 me
tų amžiaus.
Rinkiminę komisiją sudaro:
kun. A. Simanavičius, Algis
Pacevičius ir Laima Beržinytė.
Kandidatuoja: Ona Jurėnai
tė, Laima Karosaitė, Rita Rudaitytė,
Morkus
Sungaila,
Audrius Stundžia, Monika
Spudaitė, Jūratė Uleckaitė.
Ateikite balsuoti!
Rinkiminė komisija
Toronto Maironio mokykloje
pamokos pradedamos šį šeš
tadienį, rugsėjo 25 d.. 9 v.r.,
įprastinėje vietoje — Šv. Vin
cento Pauliečio mokykloje. Pa
mokos baigsis 12.15 v. Iškilmin
gos mokslo metų pradžios Mi
šios įvyks rugsėjo 16, sekma
dienį, Lietuvos Kankinių šven
tovėje. Tėvai prašomi įsidėmė
ti, kad visuotinis susirinkimas
įvyks spalio 2 d., 9 v.r., mokyk
los auditorijoje.
Mokyklos vedėja
Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubas š.m. spalio 6 d.
rengia ekskursiją į šiaurę —
Bracebridge ir apylinkes. Gali
dalyvauti ir nepensininkai.
Kaina $10 asmeniui. Autobu
sas išvyks nuo Lietuvių Namų
9 v.r. Užsirašyti pas p. Basaly
ką tel. 762-9564 arba klubo raš
tinėje tel. 533-3498.
Keičiantis medžių lapų spal
voms, gera proga pasigėrėti
gamtos grožiu ir pakvėpuoti
grynu oru.
Lapkričio 2 d., 11 v.r., Prisi
kėlimo šventovėje — Mišios už
a.a. mirusius klubo narius,
13 v. Toronto Lietuvių Namuo
se pietūs su mirusiųjų minėji
mui pritaikyta programa.
Pietų bilietus galima gauti
pas klubo valdybos narius ir
klubo raštinėje. Klubo valdyba

A.a. dr. Jono Baltrušaičio
mirties metinių proga jo atmi
nimui A. Žulys iš St. Petersburgo, Floridoje, paaukojo “T. Ži
buriams" $50.

“Toronto Star” 1982.VIII.21
išspausdino H. Lapo laišką, ku
riame iškeliamas faktas, jog į
Vakarus tiesiamo dujotiekio
darbuose verčiami dirbti po
litiniai kaliniai. Jų tarpe esąs
ir Julius Sasnauskas, kalina
mas Surgut Tjumen lageryje.
Tokių lagerių dujotiekio sri
ty}' yra net septyni. Tokią ži
nią pranešęs tarptautinis Sa
charovo komitetas Danijoje.
Vakarų valstybės, padedan
čios finansuoti minėtą dujo
tiekį, esą remia prievartinį
režimą.

H MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijoje. — Ant J. Aranauskaš. Dalyvavo organi
ras sekmadienis praėjo su nau zacijos su savo vėliavomis. Salė
juoju parapijos klebonu kuni je įvyko minėjimas, kuriam vado
gu St. Šileika. Dauguma parapi vavo A. Mylė. Paskaitą skaitė ir
jiečių jau yra susipažinę su juo. skaidres apie lietuvių tautos ge
nes kunigas po pamaldų ateina i nocidą rodė svečias iš Delhi St.
šventorių, niekad neskubėdamas Jakubickas. Šio minėjimo pelnas
pasikalbėti
su
parapijiečiais. buvo skiriamas Tautos Fondui.
Pamokslo metu pranešė Mišias J minėjimą atsilankė šauliai ir
savaitės dienomis ir kvietė daly tik keletas žmonių iš Bendruo
vauti 9 v. ryto Mišiose antradie menės.
nį ir trečiadienį. Prasideda para
Šv. Onos Draugija rengia padė
pijiečių lankymas. Naujasis kle kos pietus spalio 3 d. Ši organi
bonas daug dėmesio kreipia į jau zacija porą kartų per metus.su
nimą, su kuriuo jis nori susipa ruošia pietus ir vieną kitą išvy- *
žinti kalėdojimo metu. — Cho ką vasaros metu savo narėms. Drras pradėjo giedojimą pamaldų jai vadovauja Anelė Ūsienė.
metu. Kanados Lietuvių Dienoms
Montrealio lietuviai sparčiai
rengti komitetas pagerbė Šv. Ka ruošiasi Lietuvių Dienoms, todėl
zimiero parapiją, švenčiančią visi prašomi atkreipti dėmesį į
75-rių metų sukaktį — pasirinko jau pasirodžiusius spaudoje skel
parapijos šventovę iškilmingoms bimus ir savo laiką rezervuoti
Mišioms spalio 10 d. Mišias at šiam neeiliniam spalio 7-10 die
našaus vysk. V. Brizgys. Giedos nų savaitgaliui. Visi dalyvauki
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero me mūsų lietuvių dainų ir šokių
parapijų chorai? — Iš Santa Mo šventėje, pabendraukime su savo
nikos
Kalifornijoje
lankosi tėvų meną puoselėjančiu jauni
Antanas Mikalajūnas su žmona. mu. paremkime jų pastangas iš
Aplankė gimines ir draugus. Sk.
likti lietuviais. Lietuvių Dienos
Valerija ir Pranas Dikaičiai sa — tai ne tik pabendravimo, susi
vo draugų ir artimųjų tarpe at pažinimo dienos, bet ir lietuviš
šventė auksinę vedybų sukaktį. kos atgaivos lakotarpis. Visi lie
Jie išaugino du sūnus ir dukterį, tuviai montrealiečiai dalyvauki
susilaukė 12 vaikaičių. Abu veik me visuose parengimuose! N.B.
lūs kelių organizacijų nariai,
AV parapijos spaudos kioske
ypač daug darbuojasi “Rūtos”
gautas naujas leidinys “Nema
klubo narių eilėse.
rus mirtingasis” (arkiv. Teofilius
Kun. St. Kulbis, SJ. išvyko atos Matulionis — Lietuvos kankinys).
togų į JAV, kur aplankys Los Ange Leidinys paruoštas pagal iš Lie
les lietuvių parapijos kleboną tuvos ir kitų šaltinių gautą me
prel. J. Kučingį, Niujorko lietu džiagą. Velionis buvo ilgai kalin-,
vius ir kitas vietoves.
tas Sibire, persekiotas Lietuvoje
Tautos šventės minėjimas įvyko ir mirė ištremtas iš savo vysku
AV parapijos salėje rugsėjo 12 d. pijos. Gera proga tą leidinį da
Iškilmingas Mišias atnašavo kun. bar įsigyti. K.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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Dailininkės

Aldonos Totoraitienės
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MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

' 1465 DE SĘVE STREET, MONTREAL, QUE H4E 2Ą8. Telefonas: 766-5827 '

MOKA UŽ:

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje spalio 2-3 d.d.
Atidarymas — spalio 2,
šeštadienį, 4 valandą po pietų. Sekmadienį
paroda bus atidara nuo 9 v. r. iki 5 v. p. p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Trumpalaikius indėlius .... ..... 13-13.5%
Terminuotus vlenerių
metų indėlius ................... .......... 14.0%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius.... ........... 14.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas .......................... .......... 13.0%
Taupomąsias sąskaitas .. .......... 11.0%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................ ............ 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Š. m. spalio 3, sekmadienį, 2 v.p.p.,
Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje rengiama
rašytojos-žurnalistės Aurelijos Balašaitienės

P.rbji r i
“Trijų kartų santykiai lietuviškoje veikloje”
Po paskaitos — TLN dainos vieneto naujai paruoštos dai
nos ir kavutė. Visi kviečiami dalyvauti.
TLN Moterų Būrelis

Australijos Lietuvių Bend
ruomenės leidžiamas savait
raštis “Mūsų Pastogė” š.m. 34
nr. aprašė kanadietės Laimos
Beržinytės viešnagę Australi
joje, kur ji aplankė lietuvių
gyvenvietes, susitiko su jau
nimu ir skleidė būsimo jauni
mo kongreso mintis. L. Beržinytė, apsilankiusi “MP” redak
cijoje, apie savo kelionę kal
bėjo entuziastiškai, tačiau
savaitraščio redaktorius veda
majame pažėrė apgailestavi
mų, kad vietinis jaunimas ne
buvo tinkamai pasiruošęs pri
imti viešnią. “Deja, daugely
je vietų jos buvimas buvo net
nepastebėtas, nors ji atvyko
čia ne pasidemonstruoti, o at
likti darbą mūsų jaunimo ir
net visos mūsų bendruomenės
gerovei. Tai yra daugiau, negu
kokių tituluotų politikų pasi
važinėjimas ar menininkų kon
certai.”
• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

IŠNUOMOJAMI du kambariai su
saulės kambariu (sun-room), vir
tuvė ir atskira prausykla vyresnio
amžiaus asmeniui. Skambinti tel.
769-6830 Toronte.

LIETUVĖ NAŠLE norėtų sutik
ti tautietį 50-55 metų amžiaus ve
dybų tikslu. Rašyti “T. Žiburių"
adresu, pažymint ant voko “Lie
tuvei našlei".
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto. Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

.

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12 — 6

12 — 6

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir
virtuvė su baldais (arti požeminio
traukinio). Skambinti tel. 536-1785
Toronte.
K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus
namų remonto darbus: staliaus,
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v.p.p.
tel. 690-4473 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus
už prieinamą kainą. Skambinti 7695024, Toronte.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas Įvairiom progom.
Skambinkite — JAUNIUS BAKEVICTUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
Toronte.

European Catering
Europietiškas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir
už Toronto ribų. Parūpinain salę,
muziką, gėles, gėrimus.
Skambinti: A.
Gataveckienė
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba
535-1258 Toronte.

WILLOWDALE-YONGE IR FINCH
rajone. Toronte, netoli požeminio
traukinio stoties, išnuomojamas
butas su vieta pastatyti automo
biliui. Skambinti iki 12 vai. prieš
piet. nuo 9.30 vakarais ir savait
galiais. Tel. 221-9648.
BLOOR-JANE rajone išnuomoja
mas butas 2-rame augšte. Trys kam
bariai. virtuvė, prausykla. Gražūs
baldai. Švarus, gražus namas. Vie
nam ar dviem dirbantiem, švariem,
nerūkantiem. Tel. 763-1332.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 6 mėnesių mergaitę 5 dienas ,
savaitėje. Galima gyventi vieto
je. Tel. 731-0302.
IŠNUOMOJAMAS butas iš dviejų
kambarių, virtuvės; atskira prau
sykla, atskiras įėjimas; vienam ar
dviem asmenim. Yra vieta pasta
tyti automobiliui. Tel. 654-9052
Toronte.

WILLOWDALE-YONGE ir FINCH
RAJONE, netoli požeminio trau
kinio, išnuomojami du kambariai
su pilnom virtuvės privilegijom
ir atskiru šaldytuvu. Pageidauja
ma moteris arba studentė. Skam
binti priešpiet, vėlai vakare arba
savaitgaliais tel. (416)221-9648.

ATLIEKU visokius namų remonto
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
medžio ir t.t. Skambinti po 7 v.v.
tel. 532-3410 Toronto. J. Baliūnas

