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Didžiuojamės stambiaisiais meno vienetais — cho
rais, tautinių šokių grupėmis, vienu kitu orkestru. Jų
dėka pajuntame lietuviškos dvasios dvelkimų, jos jėga,
ypač tais atvejais, kai scenoje pasirodo jungtiniai vie
netai — chorai, tautinių šokių grupės, orkestrai. Tokias
progas turime tiktai dainų bei tautinių šokių šventėse,
operose bei muzikinio pobūdžio scenos veikaluose. To
kie renginiai pareikalauja daug jėgų iš rengėjų pusės
ir gausios auditorijos. Dėlto jie būna reti. Dažnesni būna
pasirodymai didžiųjų vietinių sambūrių. Savo veikla jie
gaivina mūsų kolonijų lietuviškų dvasių, duoda progos
jaunimui dalyvauti tautinio meno veikloje. Dėlto kiek
viena lietuvių gyvenvietė stengiasi turėti savo chorus,
tautinių šokių grupes. Didesnėse gyvenvietėse jų yra net
po keletu. Meno ansambliuose daugiausia reiškiasi jau
nimas, bet ten, kur jaunimo eilės sumažėja ar net visai
išnyksta, atsiranda vyresniųjų tautiečių chorai. Tai ženk
las, kad didžiųjų meno vienetų buvimas lietuvių gyven
vietėse yra būtinas. Be jų lietuviškasis gyvenimas pasi
daro skurdus bei nykus, tarytum tai būtų varpinė be var
pų. Be to. tokiais atvejais nukenčia ir reprezentacija —
nėra kuo pasirodyti kitataučiams tarptautiniuose rengi
niuose.

IDIEJI betgi meno sambūriai nevisiems prieina
“Atžalyno” šokėjai iš Toronto šiais metais dalyvavo tarptautiniame tautinių šokių festivalyje Portugalijoje, kur
atstovavo Kanadai. Nuotraukoje — atžalyniečiai su rumunų šokėjais. Iš kairės: It. TURĖTA, I). KRIVAITĖ, ru
mi. Didžiosioms gyvenvietėms — taip, bet mažo
munas, K. PRANCKEVIČIŪTĖ, rumunas. Parade atžalyniečiai nešė Kanados ir Lietuvos vėliavas
sioms — ne. Mažosios gyvenvietės ne tik pačios ne
gali jų sudaryti, bet neįstengia jų nė pasikviesti koncer
Pranešimas iš Europos
tams, nes kelionės šiuo metu yra brangios, gausių svečių
bei viešnių pavaišinimas taip pat. Būna atvejų, kad di
dieji vienetai patys apmoka kelionės išlaidas ir pasiten
kina tiktai gražia padėka, bet tai reti švystelėjimai. Juk
ir didiesiems vienetams susidaro daug išlaidų, kurių tik
dalį padengia visuomenė. Kanadoje kartais prisideda
Tamsių darbų autoriai ne persekiojimo Lietuvoje, rašo do nudailina sovietinę tikro
prie kelionės išlaidų padengimo ir federacinė ar provin
mėgsta viešumos. Slėpdami sa “Berlingske Tidende”. Be kita vę ir suniekina vadinamųjų
cinė vyriausybės, tačiau tuo pastoviai remtis negalima.
vo piktadarybes, skriaudikai ko, Berlyno konferencija pa kapitalo šalių laimėjimus.
Meno sambūriai privalo turėti užtikrintų egzistencijos
taip pat uoliai stengiasi nu aiškino, kad kunigas Bronius Taip gali elgtis tik nenuošir
pagrindų, kitaip jie negali ilgai išsilaikyti. O antra ver
slėpti ir savo aukas. Ir visdėl- Laurinavičius nebuvo nužudy dus ir nesąžiningas autorius,
tus, pasilikti kolonijai be jokio meno vieneto reiškia ati
to kaikas išeina aikštėn. Pa tas, bet sunkvežimio suvaži su kuriuo būtų bergždžia gin
trūkti nuo pulsuojančio lietuviško gyvenimo, atitolti nuo
saulis sužino apie savavaliau- nėtas, nes buvęs trumparegis. čytis.
lietuviškos kultūros ir pradėti skursti dvasiš! . ' .V1’ '
Tikinčiojo piliečio sąžinės
tojų smurtą ir jų aukas. Tada Tame pačiame-; ašte Rusijos
gyvenviečių jau turime. Jose tautiečiai yra atsilikę nuo
bedieviškos
atsitinka ir taip, kad stengia gilumoje kalinamas Viktoras prievartavimas
gyvosios lietuviškumo tėkmės ir palengva darosi svetimi
masi pasitelkti savo šalinin Petkus vadinamas kunigu, ku partijos ir valstybės diktatū
savajai tautai, nes niekas nepalaisto dvasinių šaknų, ku
kus užsienyje ir su jų pagal ris buvęs nuteistas už nelega roje yra kasdienis reiškinys.
riomis jie yra jaugę tauton. Taip atsitinka, kai žmogus
ba toliau tęsti tylos sąmoks lios nereliginės spaudos ga Tai skaudžiai patiria tikintie
ilgų laikų negirdi nei lietuviškos dainos ar giesmės, nei
minimą.
ji, mato ir paliudyti gali visi
lą.
muzikos, nei dailiojo žodžio — tada prasideda kultūrinis
geros valios indiferentai ir
Sovietinėje spaudoje
Danijos dienraštis
badas, naikinantis lietuviškų tautiečio dvasių.
netikintieji. Čia, kaip sakoma,
Š. m. rugsėjo 10-ją “Pravda” užtenka “iškišti ranką”.
Apie vieną tokį atvejį nese
AD TAIP neatsitiktų, reikia jieškoti būdų, kaip
niai pranešė danų dienraštis išspausdino teisės mokslų dak
palaikyti lietuviškųjų gyvybę mažose gyvenvietė
Kiek blogiau su oficialios
“Berlingske Tidende”. Tarp taro Kločkovo straipsnį “Teisė
se. Vienas jų — sudaryti mažus meno vienetus, tel
tautinės Amnestijos danų sky ir sąžinės laisvė”. Kitą dieną propagandos teigimais apie už
kiant esamas pajėgas. O tokių beveik visur atsiranda,rius 1982 m. birželio pradžio “Tiesoje” pasirodė jo lietuviš sienį, į kurį eilinis pilietis
ypač iš jaunimo, tik reikia organizuojančios rankos, kuri
je buvo apkaltintas antikomu kasis vertimas. Galima pagirti negali patekti ir susidaryti
nuolat skatintų, kviestų į vietinius renginius, sudarytų
nistine veikla. Tokį kaltini už greitą vertimą. Tema labai savo vaizdo. Čia muilinimas
sųlygas. Žinoma, mažose gyvenvietėse jėgos yra labai ri
mą pareiškė Danijos katalikų opi. Deja, taip ją svarstyti, akių kartais savo pasiekia. De
botos, net ir turimosios greitai išsisemia, nusibosta. Ta
darbininkų akcija savo laiške kaip daro autorius, tiesiog gė mokratiniai Vakarų kraštai tu
da lieka dar viena galimybė — į savo renginius kviesti
Tarptautinės Amnestijos da da. Pirmiausia, čia ne “teori ri savo ydų, tačiau sąžinės lais
kitų gyvenviečių mažuosius vienetus — kvartetus, sekste
nų skyriui Kopenhagoje. Minė jos”, bet praktikos klausimas. vė čia taip užtikrinta, kad ta
tus, oktetus ir pan. Jų atvykimas finansiškai yra įmano
leidžiama
apsi rybinis pilietis galėtų tik pa
tos danų katalikų darbininkų Žmonėms
mas, o ir techniškai nesudaro sunkumų atlikti progra
organizacijos pirmininkas G. spręsti pagal savo sąžinę ar vydėti. Antai yra valstybių,
mas mažose salėse. | tai turėtų atkreipti dėmesį ir di
Bune Andersenas, kaip rašo ba neleidžiama. Jie prievarj kuriose tikinčiųjų Bendrija
džiosios gyvenvietės, kur meno pajėgų netrūksta. Joms
“Berlingske Tidende”, priklau taujami elgtis prieš savo įsi neatskirta, kaip Anglijoje ar
daug lengviau sudaryti tokius mažus vienetus, galinčius
so komunistų vadovaujamai tikinimus ar neprievartauja Švedijoje, kur tebėra vadina
lengvai judėti bei keliauti. Jais galės lengvai pasinau
mi. Tokia yra konkreti sąžinės mos tautinės Bendrijos. Ki
vadinamųjų taikos šalininkų
doti mažosios gyvenvietės, rengdamos įvairias iškilmes
tur, kaip JAV-se ar Prancūzi
grupei — komitetui už taiką laisvės prasmė.
bei šventes. Tokių mažų vienetų turėtų atsirasti daugiau,
Tai toks pats fakto klausi joje, tikinčiųjų Bendrija at
ir saugumą. Be to, kaltinda
kad rengėjams būtų iš ko rinktis. Jie galėtų dažniau pasi
mas Tarptautinės Amnestijos mas, kaip — lyja ar nelyja. Me skirta nuo valstybės. Tačiau
rodyti vietinėse scenose ir aplankyti mažąsias gyvenvie
danų skyrių antikomunistine teorologai nesivargina ir kitų vienur ir kitur veikia, pavyz
tes. Tokių vienetų galėtų sudaryti beveik kiekvienas pa
veikla, tas danų katalikų dar nevargina įtikinėjimais — lyja džiui, privačios mokyklos, vals
jėgesnis choras, atrinkęs tinkamus balsus. O jeigu prie
bininkų veikėjas rėmėsi žinio ar nelyja, nebent paaiškina, tybės ar visuomenės išlaiko
mažo vieneto prisidėtų ir solistas ar solistė, susidarytų
mis, kurias jam suteikė kitas kodėl taip ir nekitaip yra. Tai mos ir remiamos, leidžiama vi
gastroliniai vienetai, laukiami visur.
sokių krypčių spauda. Sovieti
komunistinis sambūris — Ry mokslinis požiūris į faktus.
Sovietinės teisės žinovo niai propagandistai dažnai įti
tų Vokietijos taikos organi
zacija, pasivadinusi “Berly Kločkovo požiūris kitoks. Jis kinėja, kad kapitalo šalyse
KANADOS (VYKIAI
ir jo straipsnį “Tiesos” skai persekiojami ateistai. Tokio
no konferencija”
tytojams
rekomendavusieji, “persekiojimo” galima būtų
Liečia Lietuvą
matyt, taip galvoja: meteoro nuoširdžiai palinkėti visiems
Įdomu, kad šitas danų tar logai nepučia žmonėms miglų, Sov. Sąjungos tikintiesiems
pusavio ginčas iš tikrųjų lie žinodami, kad kiekvienas, iš ir “kitaminčiams”.
Kvebeko Vai David vietovė sakys sovietinio dujotiekio, čia Lietuvą. Viskas prasidėjo kišęs ranką pro langą, gali vi
Klastojama laisvė
je įvyko neformalus Atlanto tačiau niekada neįsivels į to nuo to, kad Tarptautinės Am suomet pasitikrinti — lyja ar
Kodėl sąžinės laisvė šian
Sąjungos užsienio reikalų mi kio masto ginčus su JAV, nestijos Danijos skyrius krei nelyja. Tačiau teisių ir lais
nisterių pasitarimas, vadovau kokius turėjo kancleris H. pėsi į gerus ryšius su komu vių srityje žmonės patys to nu dien užtikrinta Vakarų demo
jamas vėl užsienio reikalų Schmidtas.
nistais palaikančius Danijos statyti tariamai negali. Čia, kratinėse šalyse ir kodėl to
kių sąlygų vis dar nėra Sov.
ministerijon grįžusio A. MacSpaudoje plačiai nuskambė katalikų darbininkų akcijos atseit, galioja propagandos
Eacheno. Pokalbiai vyko už jo dviejų kanadiečių užkopi- veikėjus, kad jie pasirūpin dėsnis: pasakei, kad mūsų ša Sąjungoje, yra sudėtingas ir
uždarų durų, jų dalyviai buvo mas į Everesto kalno viršūnę tų skriaudžiamais tikėjimo lyje įgyvendinta tobula sąži nelengvai atsakomas klausi
aprūpinti geru maistu, bran Nepalyje. Pirmas tą 8.848 m vir broliais Lietuvoje. Tarptau nės laisvė, o kitur, vadinamo mas. Pakanka tik nurodyti,
giu vynu bei kitais gėrimais. šūnę pasiekė L. Skresletas su tinės Amnestijos skyrius ta jo kapitalo šalyse, jos nėra — kad TSRS konstitucija — pa
grindinis šalies įstatymas yra
Kanclerius pakeitus V. Vo dviem nepaliečiais vadovais. proga paminėjo trijų Lietuvos tai taip jau ir yra.
taip suformuluotas, kad įtvir
kietija atsiuntė tik pareigū Vienam jų — Sundarui tai bu kunigų — Leono Šapokos, Leo
Nudailinta tikrovė
tina faktinę tikinčiųjų ir val
nus be užsienio reikalų minis- vo jau trečias sėkmingas žygis no Mažeikos ir Broniaus Lau
džios remiamų ateistų nelygy
Tokiu galvojimu, atrodo,
terio. JAV poziciją gynė nau viršūnėm Praėjus porai dienų, rinavičiaus nužudymą. Apie
jasis valstybės sekr. G. Shult- viršūnę pasiekė ir ant ras kana tai buvo rašoma ir Danijos paremti ir Kločkovo išvedžio bę ir tuo būdu sudaro teisinį
pagrindą gausiems sąžinės
zas. Oficialus pareiškimas ne dietis P. Morrow, lydimas taip spaudoje. Tarptautinė Amnes jimai. Jis ne tik nenori matyti
laisvės
prievartavimams. Jei
šiandien
vykstančio
sąžinės
buvo paskelbtas. Pasak A. Mac- pat dviejų nepaliečių vadovų. tija išreiškė viltį, kad taikos
Eacheno, buvo siekiama vieny Iš tikrųjų kanadiečių alpinis šalininkų konferencijoje so laisvės prievartavimo sovieti sovietinės konstitucijos re
bės atstatymo ekonomijos rei tų laimėjimas yra taip pavė vietiniai delegatai bus papra nėje tikrovėje, bet ir praeity daktoriams būtų rūpėjęs tikin
čiųjų ir netikinčiųjų lygiatei
kaluose, prekybos kredite So luotas, kad jis šiandien netu šyti paaiškinti trijų nužudy je. Jis nė žodeliu neužsimena
siškumas, tai tame garsiame
apie
vadinamųjų
“
lenininių
vietų Sąjungai, nesutarimus ri didesnės reikšmės. Pirmas tųjų kunigų mirties aplinky
straipsnyje apie sąžinės lais
atnešusiame dujotiekyje iš Everestą įveikė Edmundas Hil bes, o taip pat bus reikalau normų" pažeidimus praeityje,
vę šalia teisės išpažinti betSibiro. Specialias studijas lary iš N. Zelandijos dar 1953 jama paleisti sąžinės kalinį sakykime, asmens kulto sąly
kurią religiją arba neišpažinti
šiais reikalais turės paruoš m. Kanadiečių ekspedicija bu Viktorą Petkų, kurį globoja gomis. ir kas padaryta, kad
jokios būtų garantuota ir tei
tokie iškrypimai ijepasikarti Atlanto Sąjungos komitetai. vo jau 26-sis sėkmingas bandy Tarptautinė Amnestija.
sė “praktikuoti religinius kul
Rytų Vokietijos Berlyno kon totų ateityje.
Naujasis V. Vokietijos kancle mas, kai viršūnę yra pasiekę
tus arba nepraktikuoti, vesti
Nesiskaitydamas su faktais,
ris H. Kohlas Bonnoje pareiš daugiau kaip 100 žmonių. Pra- ferencija griežtai paneigė vi
(Nukelta į 9-tą psl.)
sus kaltinimus dėl tikinčiųjų autorius visiškai be pagrin
kė, kad jo vyriausybė neatsi
(Nukelta į 8-tę psl.)
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LENKIJOS SEIMAS NAUJU SAVO ĮSTATYMU PANAIKINO
“SOLIDARUMO” ir kitas lig šiol užregistruotas darbo unijas. Tas
įstatymas betgi leis įsteigti naujas unijas atskirose darbovietė
se, kur jos bus kompartijos kontrolėje, turės gerokai suvaržytą
streiko teisę, valdžios paskirtus tarpininkus nesutarimams
spręsti. Visiškai uždraudžiami politinio pobūdžio streikai. Ki
ti streikai taip pat nebus leidžiami, kai kraštas yra ekonominiuo
se sunkumuose. Jokių unijų nebus leidžiama turėti kariuomenei
ir policijai. Naujasis įstatymas, prieš kurį balsavo tik 10 seimo
narių, aiškiai siekia darbo unijas izoliuoti atskirose darbovie
tėse, kad jos neturėtų įtakos visoje Lenkijoje su milijonais už
registruotų narių. Priimtas įstatymas yra aiškus lig šiol suspen
duotas “Solidarumo” unijos
likvidavimas. Gen. W. Jaru Atrodo, jis yra sovietinis, nes
zelskis seime pasakytoje kal su juo radijo ryšius bandė už
boje užsiminė apie karo sto megzti staiga pasirodę sovietų
vio atšaukimą, tačiau jokios lėktuvai, prie plieninių tink
datos nepateikė. Jis taipgi pra lų atplaukęs kitas povandeni
sitarė, kad netrukus bus pa nis laivas. Tokie dažni sovieti
leista 500-700 suimtų lenkų, nių povandeninių laivų įsiver
bet nė žodžio nepasakė apie L. žimai į teritorinius Švedijos
Walensos likimą. Varšuvoje vandenis tarp pakrantės salų
buvo suimtas “Solidarumo” bei salelių gali turėti strate
unijos veikėjas W. Frasyniu- ginį tikslą. Karo atveju savo
kas, sudaręs pogrindinį komi atominėmis raketomis jie iš
tetą su kitais trimis aktyvis ten galėtų apšaudyti taikinius
tais. Jis apkaltintas demons V. Europoje, nesusilaukdami
tracijų organizavimu, karo sto atkirčio iš Atlanto Sąjungos,
vio pažeidimais. Į “Solidaru gerbiančios Švedijos neutra
mo” likvidavimą pirmas reaga lumą.
vo JAV prez. R. Reaganas, iš
Maskvos kerštas
braukdamas Lenkiją iš privile
V. Berlyno Spandau kalėji
gijuotų valstybių sąrašo, už me, kuris yra britų tvarkomo
tikrinusio muito sumažinimą į je šio miesto dalyje, vis dar te
JAV įvežamiems gaminiams. bėra kalinamas buvęs A. Hitle
Jų įvežimas nebus sustabdy rio pavaduotojas Rudolfas
tas, bet pasunkės pardavimas Hessas, liguistas 88 metų am
dėl muito padidintų kainų. žiaus senukas. Nuerenbergo
Jeigu jas bus bandoma išlai tribunolas 1946 m. spalio 1 d.
kyti ligšioliniame lygyje, ge jam buvo paskyręs kalėjimą
rokai kris už tuos gaminius iki mirties už karo nusikalti
gaunamas pelnas, sumažės do mus. Iš tikrųjų jie buvo labai
lerių įplaukos Lenkijon. “So riboti, nes R. Hessas dar 1941
lidarumo” unijos pogrindinė m. gegužės 10 d. lėktuvu pabė
vadovybė visuotiniam streikui go Britanijon, siekdamas tai
pasirinko lapkričio 10 d., kai kos. Tada ir prasidėjo jo kali
bus švenčiamos antrosios uni nimas. Nuo 1966 m. R. Hessas
jos pripažinimo metinės.
yra vienintelis kalinys Span
dau kalėjime, kurį tvarko Bri
Gaudo laivą
tanija, Prancūzija, JAV ir So
Maskvai dažnai palankus
vietų Sąjunga. Vakariečiai
Švedijos socialistų vadas O.
žmoniškumo vardu jau seniai
Palmė, grįžęs valdžion po šenori R. Hessą išleisti iš kalė
šerių metų, susidūrė su sovie
jimo, bet nesusilaukia Mask
tinių povandeninių laivų pro
vos sutikimo. Architektas W.
blemomis. Pernai rudenį prie
R. Hessas, kalinio sūnus, su
Karlskronos laivyno bazės bu
grupe kitų vokiečių dabar pa
vo užtiktas ant uolų užplaukęs
skelbė viešą atsišaukimą spau
povandeninis sovietų laivas.
doje, smerkiantį kerštu grįs
Maskva tada teisinosi, kad lai tą kalinio kankinimą. Jame
vas teritoriniuose Švedijos primenama, kad V. Vokietijos
vandenyse atsidūrė dėl suge vyriausybė vienintelio kalinio
dusių navigacijos prietaisų.
išlaikymui Spandau kalėjime
Dabar vėl buvo aptiktas kitas
kasmet turi duoti $800.000,
povandeninis laivas Hors finors R. Hessas seniai yra at
jorde prie Musko salos, kur yra
pirkęs savo kaltes.
kita Švedijos karo laivyno ba
Libano problemos
zė. Abu siauri išplaukimai į
Baltijos jūrą buvo uždengti
Libano kariuomenė pradė
plieniniais tinklais. Iš malūn jo nelegalių gyventojų suėmi
sparnių mėtomos nedidelės gi mus V. Beirute, kurį dabar ofi
lumos bombos, kuriomis neu cialiai prižiūri Prancūzijos ir
trali Švedija siekia privers Italijos kariai, JAV marinai.
ti tą laivą iškilti vandens pa Jų karininkai pareiškė viešą
viršiun. Atlanto Sąjungos va protestą dėl žiauraus suimtų
dovybė užtikrino, kad jos po jų traktavimo. Prez. A. Gemavandeninių laivų Švedijos pa jelis pažadėjo tuos žiaurumus
krantėse nebėra. Daroma iš sustabdyti. Izraelio ir Sirijos
vada, kad laivas priklauso So karių pasitraukimas iš Libano
vietų Sąjungai arba Lenkijai. tebėra nepajudėjęs.
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1957 m. gruodžio 25 d. arki
vyskupas Teofilius MATULIO
NIS, tautos ir Bažnyčios kan
Iš naujausio “LKB Kronikos” 54-tojo numerio
kinys, pakonsekravo kun. Vin
centą SLADKEVIČIŲ vyskupu
be sovietinės valdžios sutiki
mo. Siekdama pajungti Lietu
vos bažnytinę hierarchiją savo
interesams, sovietinė valdžia
neleido naujai konsekruotam
1982 m. liepos mėnesį Apaš priežasties Lietuvoje kunigų
talų Sostas, Maskvai sutikus, ir pasauliečių tikinčiųjų tar vyskupui, jau anksčiau spėju
paskyrė tremtinį vysk. Vincen pe jaučiama daug pagrįsto ne siam užsitraukti valdžios ne
tą SLADKEVIČIŲ Kaišiado rimo, bet visi tiki Dievo malonę už ištikimybę Bažny
rių vyskupijos apaštalikškuo- Apvaizda ir Apaštalų Sosto čiai, eiti savo pareigų. Trem
tyje vysk. Vincentas SLADKE
ju administratoriumi, o kun. budrumu.
VIČIUS išbuvo 23 metus, o vys
Antaną VAIČIŲ — nominavo
Lietuvos tikintieji ir kuni kupu be pareigų — beveik 25 vyskupu ir paskyrė Telšių vys gai nori rasti “savo ganytoju
kupijos ir Klaipėdos prelatū- je sielos globą, užsidegimą ir metus.
Per visą tą laiką tikinčjoji
ros apaštaliniu administrato sustiprinimą ištverti tikėji
Lietuva
meldėsi už tremtinį
riumi.
me” (Jonas-Paulius II), bet rim vyskupą; kunigai ir tikintieji
Lietuva ypatingai džiaugia tai bijo, kad nesulauktų Pra
si, kad vienas tremtinys vysku voslavų Bažnyčios tragedijos: rašė peticijas, ėjo net į lage
pas pagaliau gali užimti vys hierarchija — sau, o tikinčio rius ir štai... tremtiniui
leista užimti Kaišiadorių ka
kupijos sostą, tačiau su neri ji liaudis — sau!
tedros sostą.
mu klausia, koks bus antrojo
Vyskupo Vincento SLADKE
Lietuvai reikia vyskupų, ku
vyskupo tremtinio likimas?
VIČIAUS
ingresas yra viena
rie
sugebėtų
eiti
su
tikinčia
Šiandien Lietuvoje niekas
iš
didžiausių
Lietuvos Kata
tauta
į
kalėjimus,
lagerius
ir
negali atsakyti į kitą klausi
mą, kodėl sovietinė valdžia su net į mirtį, o ne tokių, kurie tik likų Bažnyčios pergalių, pa
tiko su šių dviejų vyskupų pa stabdytų iš “apačios” prasidė grįstų didelėmis aukomis.
1982 m. rugpjūčio 8 d. anks
skyrimu? Kokios naudos ji ga jusį dvasinį atgimimą.
ti rytą Pabiržės bažnyčia (Pa
lėjo tikėtis sau? Ar šis pasky
Šiuo metu iš šešių Lietuvos
rimas reiškia, kaip komentavo vyskupijų išspręsti yra tik nevėžio vyskupijoje) buvo pil
kaikurios užsienio radijo sto Kauno arkivyskupijos, Telšių na žmonių, norinčių atsisvei
tys, kad sovietinė valdžia at ir Kaišiadorių vyskupijų rei kinti su vysk. Vincentu SLAD
leidžia priespaudos reples? kalai, Vilkaviškio vyskupija KEVIČIUM.
Pakeliui į Kaišiadorių vys
Anaiptol! Pastaruoju metu jau yržh priskirta prie Kauno arki
kupiją
tremtinį vyskupą ant
čiamas dar stipresnis spaudi vyskupijos ir aiškiai nori tu
mas, kad kunigai laikytųsi re rėti savo tinkamą ganytoją ir kelio pasitiko atsisveikinti
šimtai Pasvalio ir Pumpėnų
liginių susivienijimų nuosta tvarkytis savarankiškai.
parapijų tikinčiųjų. Dėl šių
tų, kurių tikslas — pasmaugti
Panevėžio vyskupijos padė palydų Pumpėnų ir Pasvalio
Bažnyčią; dar aštriau puolami tis tiesiog tragiška, ir sovieti
visi tie, kurie bando ginti Baž nė valdžia tikriausiai stengsis kunigams net teko aiškintis
Pasvalio raj. vykd. komitete.
nyčios ir tikinčiųjų teises.
vilkinti esamą padėtį, kad vys
Turbūt teisingiausias atsa kupija patirtų kuo daugiau
Savoje katedroje
kymas bus toks: praėjusiais skriaudos. O Vilniaus vyskupo
Atvykstantį vyskupą valdžia
metais, sugriuvus sovietinės sostas jau daugiau kaip 20 me leido pasitikti tik prie Kaišia
valdžios planui pravesti į vys tų laukia savo teisėto šeiminin dorių katedros šventoriaus
kupus sau tinkamus kandida ko — tremtinio vysk. Julijono vartų. Nežiūrint valdžios pa
tus, šiais metais ji nutarė savo STEPONAVIČIAUS, kuris Lie stangų, kiek galima sumenkin
planą realizuoti subtiliau — tuvoje yra ypatingai mylimas. ti iškilmę, tikinčiųjų prisirin
pradžioje praleisti Lietuvos Kiekvienas, kas bandytų prisi ko labai gausiai. Minia su gė
kunigams ir tikintiesiems pri dėti prie šio vyskupo morali lėmis užpildė gatvelę nuo šven
imtiną atvejį, o paskui iš iner nio sunaikinimo, taptų svetim toriaus iki centrinės gatvės.
cijos pabandyti prakišti ir sau kūniu tiek tautoje, tiek Lietu 12,30 vai. pradėjo iškilmingai
palankius kandidatus. Dėl šios vos Bažnyčioje.
gausti katedros varpai. Pasiro
džius vyskupui, minia klojo
ant mašinos ir žemės gėles,
plojo rankomis — kaip kas su
Sovietų kalinamo profesoriaus Vytauto Skuodžio žmonos kreipimasis gebėjo, taip ir reiškė savo
džiaugsmą. Iš miesto vykdomo
tautą SKUODĮ laikau doru, są jo komiteto pro langus ir nuo
Jungtinių Amerikos Valstijų
žiningu žmogumi ir nesuvokiu durų iškilmę stebėjo pareigū
Prezidentui ponui Ronaldui
jo kaltės visuomenei, žmoni nai, milicininkai ir saugumie
REIGANUI.
čiai. Tai buvo gera pamoka
Mano vyras Benedict SCOTT, jai, pagaliau valstybei.
Remdamasi Visuotine Žmo Lietuvos valdiškiems bedie
arba
Vytautas-Benediktas
SKODŽIUS, arba Vytautas gaus Teisių Deklaracija, Ge viams: kokios tuščios jų pa
SKUODIS, gimęs 1929 m. kovo neralinės SNO asamblėjos stangos suniekinti Bažnyčiai
21 d. Čikagoje, gyvenęs ir dir patvirtinta 1948 m. gruodžio ištikimus vyskupus ir kunigus!
bęs Lietuvoje, 1980 m. sausio 10 d., ir žmogaus teisių pak
9 d. Vilniuje buvo areštuotas tais, SNO pripažintais 1966 m.
Ganytojo žodis
ir tų pat metų gruodžio 22 d. gruodžio 16 d., prašau suteik
Iškilmėje
dalyvavo vysku
nuteistas ilgus metus kalėti už ti m u m s: Vytautui SKUO
pai
—
Liudvikas
POVILONIS,
dalyvavimą lietuvių tautos DŽIUI, Irenai SKUODIENEI
Julijonas STEPONAVIČIUS ir
(gimusiai
1930
m.
Kaune),
Gied

judėjime už demokratines lais
Antanas VAIČIUS, kartu su
ves. Nuo to laiko prasidėjo ir rei SKUODYTEI (gimusiai 1957 vysk. Vincentu SLADKEVIČIŲ
visų jo šeimos narių persekio m. Vilniuje), Daivai SKUODY
koncelebravę šv. Mišias. Mi
jimai. Tai nuolatinis sekimas, TEI (gimusiai 1959 m. Vilniu
šių metu kalbėjo pats Kaišia
je)
ir
mano
motinai
Sofijai
korespondencijos
apriboji
dorių vyskupas. Štai jo pa
(gimusiai
mai, grėsmė netekti darbo man ŠARKIŪNIENEI
mokslo santrauka.
ir vyresniajai dukrai Giedrei, 1901 m.) juridinę-diplomatinę
“Lygiai prieš 50 metų, 1932
apribojimai gauti darbą jau globą ir reikalui esant prie
m. čia, šioje katedroje, aš sto
globstį
savo
šalyje,
mano
vyro
nesniajai — Daivai.
vėjau paskui ateitininkų vė
gimtinėje.
Pagaliau š. m. balandžio 2 d.
liavą kaip mažas dvylikame
man buvo pagrasinta teisminiu
Su gilia pagarba I. Skuodienė
tis berniukas. Vaikiškais, bet
susidorojimu už tai, kad drį
(parašas) pilnais entuziazmo balseliais
sau pasakyti, jog savo vyrą Vy 1982 m. liepos mėn. 14 d.
mes giedodavome ateitininkų
himną. Dabar, praėjus 50-čiai
metų, aš vėl stoviu prieš jus
kaip Šv. Tėvo paskirtas Kai
šiadorių vyskupijos apašta
liškasis administratorius, jū
sų vyskupas ir ganytojas. Jūs
žvelgiate į mane smalsiais
žvilgsniais, tarsi klausdami:
kuo būsi? Į šį klausimą neat
sakysiu ir negaliu atsakyti,
— į tai atsakys visas mano gy
venimas, atsakys istorija ir
Dievo teismas. Aš galiu tik pa
sakyti, kuo aš privalau būti
pagal Kristaus mintį ir Baž
nyčios paskyrimą. Šitai aiš
kiausiai atskleidžia Šv. Tėvo
Jono-Pauliaus II telegrama,
pasiųsta mūsų krašto vyskupų
konferencijos
pirmininkui
vysk. Liudvikui POVILONIUI.
Šventasis Tėvas, atsiųsdamas
tokią turiningą, nuostabiai
mus paguodžiančią telegramą,
parodė mūsų kraštui nepap
rastą palankumą. Dabar visi

Mūsų džiaugsmas, viltys
ir nerimas

Laiškas Amerikos prezidentui

t

atidžiai išklausykime Šv. Tė
vo telegramos žodžius.”
Popiežiaus telegrama
“Paskatinti meilės ir rūpes
čio Mums labai brangiai Lie
tuvos Bažnyčiai, Mes kreipia
mės į brolius vyskupus tą pa
laimingą dieną, kurią konsek
ruojamas naujas vyskupas An
tanas VAIČIUS, kuris valdys
kaipo apaštalinis administra
torius Telšių vyskupiją ir Klai
pėdos prelatūrą. Tos katali
kiškosios bendruomenės
džiaugsmu ir Mes džiaugia
mės ypač, kad kartu ir garbin
gasis sielų ganytojas Vincen
tas SLADKEVIČIUS užima sa
vo vyskupavimą kaipo Kaišia
dorių apaštalinis administra
torius.
Vyskupas tikrai yra Bažny
čiai Dievo suteikta neįkaino
jama dovana, nes vyskupas už
ima apaštalų vietą ir rankų
uždėjimu bei konsekravimo
žodžiais įgyja Šventosios Dva
sios malonę ir šventą charak
terį. To galia prakilniu ir nuo
stabiu būdu jis atstovauja pa
tį Kristų, Mokytoją, Ganyto
ją, Vyskupą ir veikia Jo As
mens galia, kad suburtų Die
vo tautą tiesoje ir šventume
ir ja rūpintųsi melsdamasis,
sakydamas pamokslus ir atlik
damas visus meilės darbus.
Kunigai gi, kurie yra visos
Kristaus kunigystės dalyviai
tarnauti Dievo tautai, dėl šio
dalyvavimo kunigystėje ir pa
siuntinybėje, tepripažįsta vys
kupą savo tėvu ir jo su pagar
ba teklauso. Pagaliau visa ka
talikiškoji bendruomenė, ku
rios tikėjimas yra išbandytas
tiesos sunkenybių ir vargų,
teranda savo ganytojuje sielos
globą, užsidegimą ir sustipri
nimą ištverti tikėjime su ga
linga viltimi ir meilės atrama,
kad galėtų gyventi vertingai,
praktikuodama kirkščioniškas
dorybes, kurios papildo tau
tos išsiauklėjimą ir mokslin
gumą.
Lietuvos katalikiškąją šei
mą pavedame Dievo Gimdyto
jai, Gailestingumo Motinai,
meilės pilna širdimi suteik
dami apaštalinį palaiminimą
vyskupams, kunigams, jaunuo
liams, pašauktiems į Viešpa
ties dalią, taip pat visiems
pasišventusiems Dievo garbi
nimui ir visiems tikintiesiems.
Popiežius Jonas Povilas II”
Dabar esu jūsų vyskupas .
“Šv. Tėvo telegrama gražiau
siai atskleidžia Bažnyčios min
tį, kuo turi būti vyskupas sav'*
vyskupijoje: jis atstovauja pa
tį Kristų — Mokytoją, Ganyto
ją ir Vyskupą. Nuo dabar aš
esu jūsų vyskupas ir ant mano
pečių krinta atsakomybė už
jus. Visa, kas palies jūsų gy
venimą, palies ir mano širdį.
Visos audros, kurios palies
jus, pirmiausia palies ir ma
no galvą; visi vargai, sunku
mai, net visos jūsų klaidos —
atsilieps mano širdyje.
Man tenka be galo sunki ir
atsakinga pareiga. Tik mane
guodžia šv. Povilo žodžiai
korintiečiams, kur jis sako:
“Dievas pasirinko, kas pasau
liui atrodo kvaila, kad sugė
dintų išminčius. Dievas pasi
rinko, kas pasauliui silpna,
kad sugėdintų galiūnus”. Juk
Dievas kasdienę duoną — Eu
charistinę Duoną augina nr
ant ąžuolo, o ant balto šiaudo,
kuris, atidavęs grūdą, lieka
užmirštas ir net kojomis su
tryptas. Kad galėčiau jums
pateikti Kristaus tiesos ir mei
lės duoną, laukiu iš jūsų ne
jausmingos meilės, bet mal
dos.

Šiandien yra Kristaus Atsi
mainymo šventė. Atsimainiu
sio Kristaus akivaizdoje apaš
talai sakė, kad jiems yra gera.
Dievo artumoje turi būti gera,
kaip saulės artumoje turi būti
šviesu. Dievas nori, kad visa
da kiekvienam žmogui būtų ge
ra. Tam Kristus atėjo į žemę,
tam Jis įsteigė Katalikų Baž
nyčią, kad ji būtų Kristaus ge
rumo nešėja į pasaulį. Tam
Bažnyčioje yra vyskupiškoji
tarnystė, kad būtų galima teik
ti gerumą. Štai kodėl Šv. Tėvas
ir sako, kad vyskupas yra nuos
tabi ir didi Dievo dovana Baž
nyčioje. Tad ar galima bijoti
Bažnyčios, ar galima bijoti vys
kupo? Ar galima nušalinti vys
kupą nuofsavo tarnystės, jei jis
siekia tik gero? Skriauda yra,
jei vyskupas atskirtas nuo sa
vo tarnystės, skriauda vyskupi

jai, Bažnyčiai ir visiems šalia
Bažnyčios. Gerai, kad kaiku
rios klaidos atitaisomos, bet
dar nepilnai, ir mes tikime, kad
su laiku jos bus pilnai atitai
sytos.
Mes kantriai laukėme ir lau
kiam, kad kaikurie dalykai bū
tų peržiūrėti ir Bažnyčios at
žvilgiu. Ar tinka Bažnyčią,
kaip geradarę, laikyti susiau
rintomis teisėmis, atskirtą nuo
tų sričių, kur ji galėtų labiau
siai gera daryti? Ar ne laikas
Bažnyčią perkelti iš susiaurin
tų teisių patalpų į platesnes,
kad ji galėtų daugiau gera da
ryti. Bažnyčia, o tuo pačiu ir
vyskupiška tarnystė ne tam
įsteigta, kad kam nors kenktų.
Dėl to Bažnyčia kiekvienoje
santvarkoje gali padaryti daug
gero ir jį daro. Tik reikia su
teikti jai galimybę. Bažnyčia
nėra įsteigta santvarkoms pa
laikyti ar joms griauti.
Žvelgiant ateitin
Man negalint eiti pareigų,
jas ant savo pečių nešė kiti, už
ką esu jiems labai dėkingas, —
tęsė vysk. V. Sladkevičius. —
Dėkingas esu ir jums, mieli
Kaišiadorių vyskupijos kuni
gai, kurie visada man buvote
labai geri. Dievo Apvaizda mū
sų vyskupijai davė tokius di
dingus vyskupus, kaip garbin
gąjį kankinį arkiv. Teofilių
MATULIONĮ. Kai jums ateida
vo sunkios valandos, jūs pri
simindavote tuos šventuosius
vyskupus ir tai jus sulaikyda
vo nuo klaidingų žingsnių.
Mūsų vyskupija turėjo
džiaugsrtiingąją dalį, kai, įkū
rus atskirą Lietuvos bažnyti
nę provinciją, pradėjo savo gy
vavimą ir gavo tokius nuosta
bius ganytojus. Mūsų vyskupi
joje pradėjo reikštis gražiau
si
krikščioniško
gyvenimo
daigai.
Tačiau mūsų vyskupija turė
jo ir skausmingąją dalį. Tada
kentėjome, meldėmės ir lau
kėme, pasitikėdami Dievo Ap
vaizda. Ar turės mūsų vysku
pija garbingąją dalį? Tai pri
klausys nuo mūsų. Ar mokėsi
me prisikelti iš savo silpny
bių ir nukreipti žvilgsnį į Jė
zų Kristų? Ar išlaikysime kū
dikišką savo pamaldumą į Ma
riją? Ar tas pamaldumas bus
ne vien Šiluvos, Aušros Var
tų ar Žemaičių Kalvarijos nuo
savybė, bet ir Pivašiūnų nuo
savybė? Nuo mūsų priklausys,
kad mūsų vyskupija, turėjusi
džiaugsmingąją ir skausmingą
ją dalį, turėtų ir garbingąją”.

Sveikinimai
Po šv. Mišių pradėjo vysku
pą sveikinti Lietuvos jauni
mas. Tik gaila, kad ne visi dėl
laiko stokos galėjo tai padary
ti, nes šventoriuje ir bažnyčio
je išsirikiavę vaikai ir jauni
mas laukė Sutvirtinimo sakra
mento. Vyskupijos kunigų var
du vyskupą pasveikino kan.
Stanislovas KIŠKIS.
Vyskupas Vincentas SLAD
KEVIČIUS padėkojo visiems
jį sveikinusiems ir labai jaut
riai padėkojo Panevėžio vys
kupijai, kuri jį priėmė ir glo
bojo.
— Panevėžiečiai parodė man
labai daug širdies, — kalbėjo
vyskupas, — tikiuosi tos šir
dies dar daugiau surasti pas
savuosius, nes čia mano tėvo
ir motinos žemė, čia mano tė
vų pėdos ir mano kaip vaiko
pėdos. Ta vaiko nuotaika pa
siliko mano širdyje, — tęsė
vyskupas, — ir su ta nuotaika,
su tuo eptuziazmu, su Dievo
malonės pagalba ketinu stoti
į didįjį darbą — pasišvęsti Die
vui ir Bažnyčiai.
Sutvirtinimo
sakramentą
teikė visi keturi vyskupai. Bu
vo sutvirtinta 600 vaikų ir jau
nimo.
Vilniaus vyskupo žodis
Pietų metu buvusį tremtinį
vyskupą sveikino jo bendro li
kimo brolis vyskupas Julijo
nas STEPONAVIČIUS. Jo svei
kinimą pateikiame beveik iš
tisai.
“Šios dienos gražiai ir ma
loniai iškilmei, būtent. Jo
Ekscelencijos
iškilmingam
įžengimui į savo katedrą, su
grįžimui į savo tiesiogines pa
reigas paryškinti yra labai tin
kami Išganytojo žodžiai: ‘Jūs
liūdėsite, bet jūsų liūdesys pa
virs džiaugsmu’ (Jn 16,20).
Visa Lietuvos Bažnyčia liū
dėjo, matydama, kad beveik
per visą pokario metą Kaišia
dorių vyskupija buvo be vysku(Nukelta į 3-čią psl.)

Dalis Spiny lietuvių delegacijos prie Punsko klebonijos 1981 m. vasarą
laukia pasimatymo su Lomžos vyskupu M. SASINOVSKIU, kuris ten lan
kėsi. Deja, delegacija galėjo tik trumpai pasikalbėti su vyskupu, einančiu
į šventovę pamaldoms. Vyskupo atsakymas lietuviškų pamaldų reikalu
Seinų bazilikoje buvo neigiamas

AfA
MYKOLUI BARTULIUI
mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai DANUTEI ir
dukrai ALDONAI su šeima -

J. Vaitkus

“Atėjo valanda, kada mano kelionė šioje
žemėje baigėsi. Šio gyvenimo lenktynėse stengiausi kiek galėjau ir pasiekiau baigmės liniją.
Išsaugojau tikėjimą. Dabar manęs laukia tei
sumo vainikas, kurį skiria Viešpats, teisingasis teisėjas. Jis tą
vaiftH^ą^kiria ne tik man. bet ir visiems, kurie jį priima ir su
meile laukia Jo pasirodant. ”
(2 Tim 4; 6-9)
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PADĖKA
Šie Šv. Rašto žodžiai buvo

a. a. J u o z o
atsisveikinimas su mumis.

Mano vyrui ir mūsų tėveliui užbaigus šio gyvenimo
kelionę, visiems, kurie mums parodė savo meilę ir
užuojautą, nuoširdžiai dėkojame.
Jūsų visų dalyvavimas mums buvo tikras Dievo
meilės įrodymas.
Grasilda Kaknevičienė ir vaikai

PADĖKA
Hamiltone 1982 metų rugsėjo 6 dieną mirė

AfA
VLADISLOVĄ KAŽEMĖKIENĖ
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos Tėvams
pranciškonams — kun. E. Jurgučiui ir kun. L. Januškai už
Rožinio maldas, atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir palydė
jimą (kapines. Ačiū visiems mieliems karsto nešėjams.
Mūsų padėka p.p. Paulioniams už vargonavimą ir gra
žų giedojimą gedulingose šv. Mišiose.
Nuošridžiai dėkojame visiems atsilankiusiems pagerb
ti velionės, atsiuntusiems puikias gėles, aukojusiems šv.
Mišioms, pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu, spaudo
je ir visiems kuo nors palengvinusiems mūsų liūdesio va
landas.
Dėkingi:
sūnūs — Jonas ir Vladas
marčios, vaikaičiai ir provaikaičiai

Canabiait Srt fH finoria ls ILti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4’<
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
pasirinkimų 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

Tauta sovietiniame pavojuje

Tėviškės Žiburiai

.
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Ištrauka iš Skalvio straipsnio pogrindžio leidinyje “Tautos Kelias“
trečiame numeryje

Detroito lietuvių Šv. Antano parapijos salėje surengtoje Tautos šventėje gausūs dalyviai klauso meninės progra
mos, kuria atliko keturios Sudburio Stankutės. Priekyje —jų tėvai — Emilija ir Justinas Stankai, sesučių teta iš
Windsoro
Nuotr. K. Sragausko

Iš tremties į vyskupiją.
(Atkelta iš 2-ro psl.)

po, nes jos tikrieji ganytojai
buvo sukliudyti ir negalėjo
eiti savo ganytojiškų pareigų.
Liūdėjo ir Kaišiadorių vysku
pijos kunigai bei tikintieji,
kurie 35 metus buvo našlai
čiai, be savo Tėvo ir Ganyto
jo. Liūdėjo tikrasis jų Ganyto
jas, kuris 25 metus buvo atskir
tas nuo savųjų, ir turėjo gyven
ti nuošalume ir vienatvėje.
Šiandien tas liūdesys pavir
to džiaugsmu. Bet ši džiaugs
mo diena Jums, mielas Eksce
lencija, atėjo po ilgų kančių,
skausmų ir sielvarto metų. Ma
tyt, jau Dievo Apvaizdos pla
nuose taip buvo numatyta, kad
skausmuose pagimdytų vysku
pijų ganytojai eitų skausmų
keliu, gertų skausmų taurę
iki dugno.”
Praeities skausmai
“Kaišiadorių vyskupijos pra
džia buvo skausminga, — kal
bėjo vysk. J. Steponavičius. —
Kaip kan. KIŠKIS minėjo, po
I-jo pasaulinio karo, įsikūrus
nepriklausomai Lietuvai, 1920
metais buvo pagrobtas Vil
nius. Vilniaus vyskupija buvo
padalinta į dvi dalis. Steigiant
1926 metais bažnytinę Lietu
vos provinciją, iš tos Vilniaus
vyskupijos dalies buvo sukur
ta Kaišiadorių vyskupija. Jos
pirmasis Ganytojas kan. Juo
zapas KUKTA buvo tremtinys,
1922 metais su trim lietuviais
veikėjais ištremtas į nepri
klausomą Lietuvą.
Nelengva buvo naujo vysku
po vyskupavimo pradžia. Ne
tik nebuvo katedros, bet Kai
šiadorys tada neturėjo tinka
mos parapijinės bažnyčios.
Po karo projektuojamos para
pijinės bažnyčios vietoje iš
augo katedra ir 1926 metais
buvo konsekruota.
Po vysk. Juozapo KUKTOS
mirties Apaštalų Sostas pa
skyrė Kaišiadorims vyskupą
Teofilių MATULIONĮ — tikrą
jį kankinį, iškentėjusį 16 me
tų lageriuose ir mirusį už savo
vyskupijos ribų.
Ir Tave, mielas Ekscelenci
ja, Dievo Apvaizda vedė į Kai
šiadorių vyskupijos sostą au
kos ir kančios keliu. Kada vys
kupas Teofilius MATULIONIS,
negalėdamas eiti pareigų, rū
pinosi savo vyskupijos ateiti
mi, jo žvilgsnis nukrypo į Ta
ve. Jis surado būdą, kad Šv.
Tėvas Tave paskirtų vyskupu
ir Tave pakonsekruotų
Deja, Tau neteko dirbti tarp
savųjų. Gyvendamas tremty
je, buvai laikomas raupsuotu.
Kažkas įkalbinėjo, kad pavo
jinga su Tavimi susitikti, ir
kunigai, pasiduodami tai bai
mei, ėmė bijoti Tave net ap
lankyti. Prisimena atsitikimas:
vienas Kaišiadorių vyskupi
jos garbės kanauninkas, kurio
šiandien nėra gyvųjų tarpe,
mane kartą paklausė: “Kažin
ar galima aplankyti m ū s ų
Ekscelenciją? Bijau, kad kas
nesiteirautų, ko aš ten buvau
nuvykęs ir ką aš ten kalbėjau”.
Išgirdęs, žinoma, tokius pasa
kymus. paklausiau: “O tamsta
nebijai su manim kalbėti? Juk
turbūt žinai, kad į mus abu vie
nodai žiūrima?” Pašnekovas
nuraudo ir pas Ekscelenciją
nenuvažiavo.”
Mūsų raupsai
“Kokie gi buvo tie raupsai,
kuriais buvo gąsdinami kuni
gai ir kuriais buvo galima ap
krėsti? — klausė vysk. J. Stepo
navičius. — Jie buvo priskiria
mi tiek Jums, mielas Ekscelen
cija, tiek drauge ir man, Jūsų
likimo draugui. Tie raupsai —
tai ištikimybė Kristui ir Baž
nyčiai, Dievo ir sielų meilė,
rūpinimasis savo vyskupijos

dabartimi ir ateitimi, sielo- nimus su maldomis. Linkiu,
jamasis dėl kunigų seminari kad Augščiausiojo malonėmis
jos, sielojimasis dėl kaikurių stiprinamas, vadovautum sa
vo vyskupijai vienybės dva
kunigų laikysenos ir elgesio.
Ir manau, kad neapsiriksiu sioje ir vestum visus bažnyti
pasakydamas, kad tie visi da nės dvasios keliu.
Kažkas yra padalinęs mūsų
lykai, dėl kurių aukojaisi, ken
tėjai, sielojais! būdamas trem kunigus į reakcingus ir pažan
tyje, šiandien, išėjus Tau į gius, į ekstremistus ir susipra
viešumą, jie Tavo sielai ir šir tusius, o paskutiniu laiku at
džiai bus dar brangesni. Die sirado ir naujas terminas —
vui ir sieloms, Kristui ir Baž opozicionieriai ir lojalieji.
nyčiai, visos mūsų krašto Baž Bažnyčiai toks padalinimasyra
nyčios gerovei, savosios vysku svetimas. Bažnyčiai kiekvie
pijos gerovei aukosi visas sa nas kunigas, tariant šv. Pau
vo kūno jėgas ir dvasios galias, liaus žodžiais, yra Kristaus
nenuilstamai darbuodamasis tarnas ir Dievo malonių teikė
ir nuoširdžiai melsdamasis, jas, iš žmonių paimtas ir žmo
prisimindamas šv. apaštalo nėms pastatytas.
Pauliaus žodžius: “Su verkian
Ką gi, norisi palinkėti, kad
čiais verkite, su besidžiaugian Tavo vyskupijoje nebūtų taip
čiais džiaukitės”. (Rom 12,15).
vadinamų nei reakcingųjų,
nei pažangiųjų, nei ekstremis
Verta pasidžiaugti
tų, nei susipratusių, bet kad
“Šiandien noriu su visais visi kunigai būtų Kristaus tar
pasidžiaugti, kad Jums atsi nai ir ištikimi Bažnyčios sūnūs.
rado galimybė grįžti į savo vys
Ir pagaliau linkiu, kad, au
kupiškas pareigas, — sakė vysk. kos ir kančios išbandytas,
J. Steponavičius. — Džiaugiuo Sviestum tvirtiesiems savo ku
si, kad sugrįžai pas savuosius, nigams drąsa ir ištikimybe, o
kad aš Tau nepastojau kelio ir silpnuosius ir abejojančius
kad per Tavo lavoną neužė- stiprintum.
Tegul
Gerasis
miau Kaišiadorių. Dėkoju Tau, Viešpats stiprina Tavo kūno
nors aš ir toliau esu laikomas jėgas ir dvasios galias, kad
raupsuotu, kad teikeisi pa drauge su visais Lietuvos vys
kviesti mane šiandien į tas kupais, su savo vyskupijos ku
gražias iškilmes ir neatsitvė- nigais darbuotumeis šventai,
rei nuo manęs mūro siena. Tad išganingai mūsų krašto Bažny
tą gražią ir džiugią Tavo gyve čios ir savo vyskupijos gero
nimo dieną priimk mano, buvu vei. Gerasis Dievas telaimina
sio bendro tavo gyvenimo liki Tavo maldas ir darbus”.
mo draugo, nuoširdžius sveiki
(Antraštės — “TŽ” redakcijos)

“Das Boot”

AL. GIMANTAS

Vokiečių filmas, vaizduojantis gyvenimą povandeniniame laive

Skaitytojams, kurie II D. ka niame narve. Be to, būtina dis
ro metus praleido Europoje, ciplina, atsisakymas nemažos
bus tikrai įdomus vokiškas, dalies privatumo. Ilgalaikis
bavarų filmų pramonės paga atsiskyrimas nuo šeimos, arti
mintas filmas “Das Boot”. Tai mųjų, stoka gaivaus oro, dan
pustrečios valandos ilgumo gaus mėlynės, vaizdo parei
kūrinys, dedikuotas praėju kalauja iš kiekvieno įgulos
sio karo vokiečių povandeni nario beveik nežmoniškų pa
nių laivų žuvusiems ir gyvais stangų. Kartais net keletas
išlikusiems jūrininkams. Iš mėnesių praeina nuo paskuti
40.000 jūreivių, tarnavusių nio laiško iš artimųjų. Net ir
povandeniniame laivyne, grį vienas gultas skirtas dviem
vyram — 12 valandų poilsis
žo namo tik 10.000 karių.
Filme vaizduojama vieno vo ir 12 valandų tarnyba.
Toks gyvenimas primena
kiečių
povandeninio laivo
patrulinė diena Atlanto van lyg apvalų urvą, kelių pėdų
denyne, medžiojant sąjungi skersmens, kuriame siaura,
ninkų laivų konvojus, gabe ankšta, tvanku, amžinai spinknančius iš Amerikos Europon sinti lemputė paluby, lyg ka
visų rūšių prekes, žaliavas, linio vienutėje. Laivo kapito
mašinas, maistą, skystąjį ku nas — viešpats, kuris vienin
telis neklystantis, nepavargs
rą ir 1.1.
Filmo nemačiusiam, gali at tantis. Jo sprendimai visada
rodyti, kad tai kino kronika, turi būti aiškūs, tiesūs, ne
nedaug ką bendro turinti su ginčijami. Sakysite, bejausmė
kinematografijos menu, tačiau mašina, bet ne žmogus. Nevi
taip nėra. Vokiečių kino pra sai taip. Ir jis yra tik žmogus,
monė nėra perdaug išgarsėju su pulsuojančia širdimi, vei
si neeilinės reikšmės ekrani kiančia kraujo ir nervų siste
niais kūriniais, tačiau su šiuo ma. Jis gi atsakingas ne tik už
filmu matyti ryškus šuolis prie sėkmingą uždavinių įvykdymą,
kin, nesivaikymas holyvudinių bet ir už kiekvieną jam pati
manierų, ištikimybė europinio kėtą jūrininką.
Visi filmo charakteriai pil
filmo tradicijoms. Taip pat
nai
išjieškoti, žmoniški, su
ryškus subtilus ir pagaunan
visomis
silpnybėmis ir stipry
tis realizmas. Taikli režisū
ra, bendroji fotografija, mu bėmis. Jūreivių žodynas stip
zikiniai efektai ir palyda, rus, riebus, persūdytas, bet
ekranizacijai pritaikytas sce tai vienų vyrų pasaulis. Nie
narijus, pasigėrėtina vaidyba kas nepasaldyta, realu iki žmo
daro “Das Boot” savotišku epu, giškosios sielos gelmių.
Šiaip ar taip povandeninių
beveik klasikiniu šedevru.
laivų
jūrininkai maždaug mir
Tokią medžiagą turint, ne
buvo sunku filmo kūrėjams čiai pasmerktieji. Nebijo jie
gerokai nuklysti į pašalius ir numesti vieną kitą sarkazmą ir
iškelti vokiškąjį militarizmą, Fuehrerio pusėn, pasišaipyti
nacinės karo mašinos “antžmo- iš kaikurių vokiečių karinės
niškumą”, tačiau to viso buvo vadovybės užmojų ar numato
išvengta. Nebuvo sužalota me mos “greitos pergalės”.
Įtampa didelė, ekranas pri
ninė tikrovė, neįvesta jokio
riša
žiūrovą lyg kokiame nuo
dirbtinio patoso. Veikėjai li
ko žmonėmis, bet ne mechani tykių romane. Nejieškoma nei
nėmis “patriotinėmis” lėlėmis. niekšų, nei didvyrių. Vien tik
žmonės — kariai priešingoje
Gyvenimas povandeniniame barikadų pusėje. Kur tiesa,
laive ištisomis savaitėmis — atsakymo filmas neduoda. Ją
tai tupėjimas tarytum geleži susiprasti turi pats žiūrovas.

Lietuvių tautos išsilaikymas
priklausys nuo to, kokį parody
sime nutautinimui pasiprieši
nimą ir kiek būsime atsparūs
veikiančiai svetimai įtakai.
Iki šiol tikros padėties, kurio
je esame atsidūrę, nesame pil
nai įvertinę ir neparodėme nei
pakankamo
pasipriešinimo,
nei reikiamo atsparumo. Ne
maža dalis mūsų tautiečių uo
liai talkina okupantui, padė
dami jam vykdyti nutautinimo
darbą.
Kaikurie mūsų inteligentai
taip toli ta linkme nuėję, kad
nutautėjimą laiko natūraliu,
dėsningu vyksmu. Vilniaus
universiteto filosofijos kated
ros dėstytojas Stasys Venskevičius rašė: “Internacionali
nis socialistinio patriotizmo
pobūdis, nacionalinės kultū
ros internacionalizacija —
objektyviai sąlygoti dalykai”.
Džiaugiasi, kad “socialistinis
patriotizmas ir internaciona
lizmas įsitvirtinęs daugumos
respublikos darbo žmonių pro
tuose ir širdyse”. (“Literatū
ra ir Menas” 1980 m. nr. 11, p.
4.).
Tas Venskevičiaus džiaugs
mas per ankstyvas ir nepagrįs
tas, nes mūsų tautos daugu
mos, o ypač liaudies, tautinė
dvasia dar stipri ir nutautini
mui rodo pasipriešinimą. Tik,
deja, to negalima pasakyti
apie dalį mūsų inteligentijos,
kurios tautinė sąmonė jau ge
rokai išblėsusi. Ypač nemažai
tokių, kurie grupuojasi apie
“Literatūrą ir Meną”. Jie ža
visi tarybiniu patriotizmu ir
internacionaliniu skambesiu
mūsų literatūroje, mene ir
apskritai kultūroje (žiūr. “Na
cionalinis ir internacionali
nis skambesys”, 1980 m. nr. 11).
Kartojasi sena mūsų nelai
mė — nutautėjimas prasideda
nuo inteligentijos. Tarybinė
je mokykloje neįsigijusi tau
tinio išsiauklėjimo ir negavu
si teisingų žinių apie tautos
praeitį, giliau nepažįsta tau
tos atliktų darbų ir sukurtų
jos vertybių, nebrangina savo
tautos ir greitai jos išsižada.
Tai rodo dalies mūsų inteli
gentijos uolus tarnavimas sve
timiesiems ir žavėjimasis in
ternacionaliniu skambesiu.
Prof. St. Šalkauskis rašė:
“Niekas nepajėgia užslopinti
pasitikėjimo ateitimi tautoje,
kuri didžiausių vargų ir skur
do valandą nenustoja garbinu
si savo tėvynės, kaipo didvy
rių šalies” (Lietuvių tauta ir
jos ugdymas, p. 14). Deja, da
lis mūsų inteligentijos savo
tėvynės jau nebelaiko didvy
rių šalimi, jiems tatai “buržua
zinio nacionalizmo atgyvena”,
pasmerkimo vertas “praeities
idealizavimas”.
Propagavimas tarybinio pa
triotizmo, rėmimas lietuvių
kultūros
internacionalizavimo, ignoravimas ir niekinimas
garbingos tautos praeities stu
mia tautą kapų link. Laikas
būtų atverti sau akis ir pasa

kyti: “Gana talkinti priešui ir
kasti duobę savo tautai”.
Žurnalistai, mokytojai, kul
tūros darbuotojai, valdžios pa
reigūnai ir partiniai veikė
jai, kurie dalyvauja akcijoje,
nukreiptoje prieš lietuvių tau
tą, turėtų blaiviau žiūrėti į
savo veiksmus ir, užuot aklai
vykdę gautas direktyvas, turė
tų susilaikyti vykdę tai, kas
nukreipta prieš lietuvių tau
tą. Nepasitraukdami iš savo
užimamos vietos, bet vadovau
damiesi gera valia bei savo
tautos meile, o ne vien savo
karjeros ir asmeninės naudos
žiūrėdami, gali daug pasitar
nauti savo tautai, gindami tau
tos reikalus ir nukreipdami į
šalį tai, kas gali jai pakenkti.
Tokio principo turėtų laiky
tis visi — partinis, nepartinis,
užimąs vadovaujamą vietą ar
būdamas eiliniu darbininku.
Lietuvių tauta yra iš visų
pusių trinama, kad greičiau
susilydintų tarybinės tautos
monolite. Mūsų visų pareiga
visais galimais būdais tam try
nimui pasipriešinti ir jį sulai
kyti. Bet tauta pasmerks tuos,
kurie talkina nutautinimo dar
bo vykdyme.
Lietuvių tautos vadovavimą
savo rankose turi Lietuvos ko
munistų partija ir respublikos
vyriausybė. Jie atsakingi už
lietuvių tautos reikalus. Jų
pareiga pasirūpinti gyvybi
niais tautos reikalais ir ginti
jos teises. Negalima tvirtin
ti, jog Lietuvos komunistų par
tijai bei vyriausybei visai ne
rūpėtų lietuvybė ir Lietuvos
gerovė, bet jų skelbiama kova
tariamam buržuaziniam nacio
nalizmui ir praeities ideali
zavimui, nuolatinis plačiosios
tėvynės ir proletarinio inter
nacionalizmo
akcentavimas
rodo, jog klastingi lietuvių nu
tautinimo tikslai daugiau re
miami nei jiems priešinamasi.

Mūsų laukia ilga ir sunki ko
va dėl tautos gyvybės išlaiky
mo. Turime reikalą su klas
tingu priešu, kuris veikia ne
atvirai, bet prisidengęs tautų
išlaisvinimo, jų teisių gynė
jo ir kovotojo už liaudies ge
rovę skraiste. Tačiau nesivar
žydamas naudoja šlykštų melą
ir brutalią jėgą tautoms pa
vergti bei joms sunaikinti. Su
geba taip veikti, kad pati tau
ta save naikintų. Deja, nevisi
mūsų tautiečiai tai suvokia ir
aktyviai dalyvauja tautos grio
vimo darbe.
Pavojus mums graso didelis.
Tautos laukia sunkios išbandy
mo dienos. Teatgyja mumyse
protėvių ryžtas, drąsa, išmin
tis, ištvermė pavojui pasiprie
šinti, tautai apginti ir jos gy
vybei išlaikyti.

Telefonas 471-1424

K. BARONAS

Didesni viešbučių registra
cijos stalai visuomet turi įvai
rius reklaminius lapelius (au
tomobilių nuoma, ekskursijos)
su artimiausių miestų planais.
Radau ir didžiausio Kretos
miesto planelį. Be pažymėtų
įdomesnių vietų turistams,
didesnių viešbučių ir krautu
vių, radau beveik miesto cent
re esančią katalikų šventovę.
Sužinoję, kad sekmadieniais
Mišios laikomos 9, 10 ir 6 v.v.,
tuoj po pusryčių pirmu auto
busu iškeliavom į šventovę.
Gatvių pavadinimai, priešin
gai Atėnams, Kretos sostinė
je užrašyti tik graikišku rai
dynu, tad teko gerokai paklai
džioti po senamiestį, kol su
radome šventovę. Tiesa, čia
daug padėjo jau ilgesnį laiką
Iraklione gyvenanti vyresnio
amžiaus anglė, taip pat su mu
mis dalyvavusi Mišiose, nes
anglikonai čia savo maldos
namų neturi.
9 v. Mišios ėjo prie pabaigos.
Kunigui įėjus į zakristiją, pri
sistačiau jam kaip lietuviško
laikraščio bendradarbis ir pa
prašiau po Mišių skirti man ke
letą minučių trumpam pasikal
bėjimui. Iš aprangos pažinau,
kad jis yra vienuolis ii- priklau
so kapucinų ordinui. Tai kun.
Petros Roussos, OFM CAP.
Mielai sutiko.

/

N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International Jnc
2501 W 71sf STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Katalikų vargai Graikijoje

Daugiakalbės pamaldos
Suma buvo celebruojama
vienuolio ir dviejų Kretoje
ekskursuojančių kunigų: iš
Belgijos su parapijiečiais at
vykusio kunigo ir vengro, pas
toracinį darbą dirbančio Aus
trijos Grace. Su jais taip pat
trumpai pasikalbėjau. Veng
ras tuoj paspaudė ranką, vo
kiškai sakydamas, kad vengrai
ir lietuviai yra broliškos tau
tos. Atsakiau, kad vengrai kaip
ir estai su suomiais yra ugrofinų kilmės, o lietuviai — gi
minės su latviais. Na, ja, sako
vengras, mūsų tautų tikinčių
jų Bendrijos yra katakombose,
Mes esame persilpni jums kuo
tad esame broliai.
grasinti,
Mes neišdrįstam pražūties jums
Pradedant Mišias, šios šven
trokšti.
tovės (gal geriau vadinti ją
Bet jūsų kaltės pačios yra galingos koplyčia) vienuolis paklausė
Jus dar kartę į pelen u s parblokšti.
tikinčiųjų tautybės, prašyda
\
(Mykolaitis-Putinas)
mas pakelti rankas angliškai
ir vokiškai kalbančius (beveik
lygus skaičius), po to — pran
cūziškai ir olandiškai. Mišios
buvo laikomos lotyniškai, įter
piant anglišką ir vokišką teks
tą. Visi tikintieji turėjo gies
myną “Laudate Dominum”
(metrikoje įrašyta: Ordinarium Missae Latinum, Missale
Romanum, Editio Typica Typis
Polyglottis,
Vaticani
MCMLXX) su aprobata Angli
jos ir Vokietijos vyskupų kon
ferencijų. Lotyniškai (ir tai
labai, labai gražiai) giedojo
visi tikintieji Credo, Pater
noster, Sanctus ir kt. giesmes.

Otavos lietuvaičių dainos vienetas “Ramunėlės” su savo vadove RŪTA
ŠIŪLYTE (sėdi pirmoji iš kairės). Jis koncertuos Toronte spalio 16 d.

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė “Atžalynas” folkloriniame festiva
lyje Portugalijoje 1982 m. pavasarį parado metu. Už ištiestos juostos maty
ti nešama Lietuvos vėliava, kuri buvo nešama parado metu

Čia gausite lietuviškų knygų,
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

Lekcija ir Evangelija taip
pat dviem kalbom — vokiškai
ir angliškai. Belgas kunigas
į savo parapijiečius kreipėsi
flamų kalba. Turėjau garbę
rinkti aukas. Koplyčia talpi
na apie 150-200 tikinčiųjų ir
beveik kiekvienas turistas į
mano laikomą pintinę aukojo
100 drachmų — apie 1,30 kanad. dol.
Koplyčios altoriaus sieną
kairėje pusėje puošia dide
lis Marijos paveikslas, pado
vanotas 1870 m. popiežiaus
Pijaus IX, viduryje — šv. Jo
nas Krikštytojas (jo vardu pa
vadinta ši šventovė) krikšti
ja Jėzų, dešinėje — Kretos sa
loje gimusio dail. El Greco Nu
kryžiuotojo reprodukcija. Iš
karto pažinau, nes Ispanijos
Toledo mieste teko matyti EI
Greco muzėjuje jo pieštus pa
ilgus žmonių veidus, ištęstas
žmonių figūras.

Pokalbis su kunigu
Ne keletą minučių pasky
rė man vienuolis katalikų klau
simui Graikijoje, bet gerą pus
valandį. Pasirodo, šioje salo
je Kristaus Evangeliją skelbė
šv. Paulius, palikęs savo mo
kinį Titą pirmuoju šios salos
vyskupu. Katalikų žydėjimo
laikotarpis priklauso Veneci
jos valdymo laikams. Tada bu
vo statomos šventovės, sklei
džiamas katalikų tikėjimas.
Čia būta daug vienuolynų, ku
nigų. Tamsūs laikai užėjo oku
pavus turkams Kretą. Daug
graikų užmiršo schizmą ir grį
žo į katalikų tikėjimą. Jie ma
nė, kad užsienio pasiuntiny
bės suteiks jiems apsaugą, ra
mesnį gyvenimą. Beveik visi
vienuolynai ir kunigai, išsky
rus kapucinus, paliko Kretą.
Pastarieji buvo persekiojami
ne tik turkų, bet ir graikų, žy
dų. Tačiau jie pirmieji pagel
bėdavo varge, nelaimėje, li
gose.
1688 m. kapucinai gavo ma
žą namuką su sandėliu ir ten
įrengė koplytėlę. Tik 1850 m.
jie gavo leidimą pastatyti šven
tovę. Turkai ir graikai griež
tai priešinosi, tačiau tuome
tinėje Prancūzijos pasiunti
nybėje kapucinai rado užta
rimą. Ir, kas svarbiausia, grai
kų ortodoksų šventikai netu
rėjo teisės ant savo maldos
namų statyti kryžių, kai kapu
cinai leidimą (greičiausiai
Prancūzijos dėka) gavo. 1908
m. pastatyta dar didesnė šven
tovė, tačiau žemės drebėjimas
ir II D. karas visiškai ją sunai
kino. 1962 m. toje pačioje vie
toje baigta statyti didžiausia
me Kretos mieste ši maža
šventovė.
Po šio pasakojimo pirmas
mano klausimas buvo: “Tėve,
juk tiek mažai graikų yra ka
talikų, o ypač kunigų, vienuo
lių. Kaip Jūs įstojote į kapu
cinų ordiną?” Atsakymas: “Esu
gimęs Silos saloje, kur iš 20.000 gyventojų apie 8000 yra
katalikai. Užaugau katalikiš
koj šeimoj, tad, jausdamas pa
šaukimą, įstojau į vienuoly
ną”.
Reikalingi paramos
Toliau lietėme bendras te
mas. Pasirodo, Grajkijoje yra
apie 40.000 katalikų, kurių 20.000 gyvena Atėnuose. Graikų
ortodoksų Bendrija yra vals
tybės remiama, jos šventikai
iš valstybės iždo gauna algas.
Katalikų Bendrija nėra perse
kiojama, tačiau jokios para
mos iš valstybės negauna.
Daug kartų prašyta turistinė
se vietovėse leisti laikyti
graikų maldos namuose katali
kams Mišias, tačiau atsakymo
nesusilaukta. Mokyklose bū
na katalikų vaikų. Prašyta
jiems leisti dėstyti tikybos
pamokas, tačiau prašymai ne
susilaukė atsakymo.
O kaip su Kretos Iraklion
parapija? Pasirodo, ją suda
ro tik 70 asmenų. Tai daugiau
sia svetimtautės moterys, iš
tekėjusios už graikų. Tokiu
pavyzdžiu vienuolis nurodė
angliškai lekciją skaičiusią
moterį. Jos vyras, med. dak
taras graikas, studijavęs JAVse tame pačiame un-te, kur
ir jo dabartinė žmona studi
javo. Baigęs persikėlė į Kre
tą. Taigi, parapiją sudaro miš
rių šeimų nariai. Tikrų grai
kų — tik 4.
Graikijos katalikai yra rei
kalingi stiprios paramos. Čia
ir pateikiu šios parapijos ad
resą Kanados ir JAV lietu
viams, ketinantiems aplanky
ti Kretos salą ir jos didžiau
sią miestą: Fr. Petros Rous
sos, OFM CAP, Patros Antonion St., Iraclion, Crete.
Tel. 081-283-918. Mišios sek
madieniais laikomos 9, 10 ir
6 v.v., darbo dienom — tik
10 v. r.
>

4 psi.
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NUBAUDĖ SPEKULIANTĘ)

•

Ukmergietė Ana Potapova
nuo 1979 m. vertėsi spekuliaci
ja. Iš kitos spekuliantės Danu
tės Purvinaitės Kaune, Žalia
kalnio turgavietėje, ji supirki
nėdavo vanilinį cukrų, pipirus,
cinamoną bei kitus prieskonius.
Juos dar didesnėmis kainomis
pardavinėdavo Ukmergėje, Mo
lėtuose, Širvintose, Utenoje,
Rokiškyje, kas mėnesį viduti
niškai turėdama po 150 rb. gry
no pelno. Antano Onusaičio pra
nešimu “Tiesos” 213 nr„ speku
liantės karjera baigėsi Kupiš
kyje, kai ji, apsilankiusi sanitarijos-epidemiologijos stoties
ūkiniame skyriuje, paklausė:
“Gal prieskonių? .. . Tikras de
ficitas, vargu ar kur tokių gau
site . ..” Prasidėjusią prekybą
nutraukė netikėtai pasirodęs
vyr. gydytojas Rimgaudas Mar
kelis, priklausantis draugovi
ninkams. A. Potapova pabėgo,
net krepšį su prieskoniais pa
likusi, bet ją iš Ukmergėn iš
vykstančio autobuso ištraukė
milicjos inspektorius Antanas
Letkauskas. Kupiškio rajono
teismas A. Potapovą nuteisė
dvejiem metam lygtinai su penkerių metų bandomuoju laiko
tarpiu. Bausmę, atrodo, suma
žino, jau pensinis nuteistosios
amžius. Skaitant tokį praneši
mą, nejučiomis kyla klausimas,
kur dingo tokie paprasti prie
skoniai, kaip vanilinis cukrus,
pipirai ir cinamonas? Nepri
klausomybės metais juos be jo
kio vargo galėdavai įsigyti par
duotuvėse. Niekas tada jų neva
dindavo deficitinėmis prekėmis.
GELBĖKIM BARAVYKUS!

Tokią mintį “Tiesos” 168 nr.
kelia Lietuvos gamtos apsaugos
draugijos respublikinės tary
bos narys Povilas Šleikus. Esą
grybų kasmet dygsta vis mažiau,
o baravykai dabar labai retai
beužtinkami grybautojų krep
šiuose. Kaltę jis suverčia nemok
šiškam, gobščiam grybavimui:
jieškant baravykučių, augimvietėse išdraskoma miško paklotė.
Pasak P. Šleikaus, miškų gyven
tojais rūpinasi medžiotojų, žu
vimis — žvejotojų draugijos.
Tad gal ir grybauti turėtų būti
leista tik Lietuvos gamtos ap
saugos draugijos nariams su ati
tinkamais bilietais. P. Šleikus
taipgi siūlo draustiniais pa
skelbti tuos miškus, kuriuose
galima atkurti grybų augimvietes. Bent laikinai, kol juose bus
atkurta nualinta grybiena.
ŠVENTĖ ŠIAULIUOSE

Tradicinė liaudies meistrų
šventė rugsėjo 18-19 d.d. įvyko
Šiaulių miesto parke. Tų meist
rų buvo susilaukta iš Kuršėnų,
Radviliškio, Kelmės, Akmenės,
pačių Šiaulių bei kitų mieste
lių ir net kaimų. Jie šventės da
lyvius supažindino su krepšių
pynimu, geležies kalimu, dro
bių audimu, verpimu, mezgimu.
Kuršėniškis Bronius Radeckas,
laikomas Lietuvos puodžių ka
raliumi, per kelias minutes su
suko grakščią molio puodynę, o
šiaulietis Feliksas Vargonas ne
tik išskobė, bet ir gražiai pa
puošė medinį šaukštą. Dailų
krepšį nupynė šiaulietis Alek-

Sandras Stankus. Smagia muzika visus linksmino pageluviškio
liaudies meistro Valerijono Kalinos šeimyninė kapela. Išalku
siais ir ištroškusiais šventės
dalyviais rūpinosi Šiaulių pre
kybininkai.
GĖLĖS IR JU PUOKŠTĖS

Dešimtoji respublikinė gė
lių paroda bei jų puokščių pa
ruošimo konkursas penktą kar
tą buvo surengtas Panevėžio
sporto rūmuose. Gėles šiai pa
rodai parūpino miestų apželdi
nimo skyrių bei panašių visuo
meninių įmonių darbuotojai.
Geriausios gėlininkės vardą už
parodon atvežtas bei joje pa
ruoštas puokštes išsikovojo pa
nevėžietė D. Jurkėnaitė. Antrą
sias vietas laimėjo vilnietė D.
Norvaišienė ir alytiškė J. Dirsienė, trečiąsias — vilnietė G.
Kutkienė, panevėžietė O. Ado
mavičienė ir klaipėdietė I. Ve
ličkienė. Konkursinėms puokš
tėms buvo panaudoti dviejų ar
net trijų vazų deriniai.
MAŽVYDO PARKAS
Klaipėdoje yra įsteigtas ori
ginalus Mažvydo skulptūrų par
kas, kurio rinkinius skulpto
riai kasmet papildo vasaros mė
nesiais surengtoje kūrybinėje
stovykloje. Šiemetinė stovykla
įvyko Smiltynėje. Jos dėka Maž
vydo parkas dabar jau turės 79
po atviru dangumi išstatytus
įvairių Lietuvos skulptorių kū
rinius. Šiemetiniame sąraše mi
nimos skulptūros: Vytauto Še
rio — “Budėjimas”, Leono Strio
gos — “Mintis”, Stasio Mišeikio
— “Skrydis”, Kęstučio Mustei
kio — “Šargybinis”, Arūno Saka
lausko — “Paukščiai”, Ksenijos
Jaroševaitės — “Įkyrios min
tys”,- Vlado Urbonavičiaus —
“Sparnai”. Skulptorius Vladas
Vildžiūnas,
supažindindamas
“Literatūros ir Meno” skaityto
jus su Mažvydo skulptūrų par
ku, apgailestauja, kad jam dar
trūksta galutinio sutvarkymo,
pakankamos informacijos, nors
jis susilaukia vis daugiau lan
kytojų. Lig šiol neturima net bro
šiūros apie sutelktas skulptūras,
nors jau atėjo laikas pagalvoti ir
apie jų katalogą.
MUZĖJUS MALŪNE

Senajame Stulkiškių kaimo
vėjiniame malūne, Panevėžio
rajone, yra įrengtas Upytės linų
muzėjus. Keturiuose augštuose
sutelkta apie 2.000 rodinių —
įvairių mintuvų, audimo stak
lių, kitų linininkystės įrankių,
gražiausių raštų audinių. Ypač
gausus yra Panevėžio “Lino” ga
mybos skyrius. Per šešerius me
tus muzėjus susilaukė apie 30.
000 lankytojų. Penktajame malū
no augšte įrengta apžvalgos
aikštelė, iš kurios galima pasi
žvalgyti po laukų lygumas.
AUTOBUSŲ STOTIS

Rokiškyje atidaryta nauja au
tobusų stotis, keleivių patogu
mui turinti erdvią laukiamąją
salę ir bufetą. Prie stoties įreng
ta 14 autobusų sustojimo aikšte
lių. Iš Rokiškio dabar kasdien
išvyksta 160 autobusų: 72 tarp
miestinėmis ir 88 vietinėmis li
nijomis. Bilietus galima įsigyti
keturiose kasose.
V. Kst.

Simon’s

O LIETUVIAI PASAULYJE

Niagaros pusiasalio lietuviams
Š.m. spalio 17, sekmadienį, St. Catharines mieste rengiama
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PROGRAMA: 12 v. iškilmingos Mišios, dalyvaujant vietos vyskupui lietuvių

bičiuliui T. FULTONUI; 2 v.p.p. iškilmingas aktas Daugiakultūrinio Centro
salėje (185 Bunting Rd.), kur pagrindinę kalbą pasakys dr. J. Sungaila, meninę dalį
atliks Toronto Prisikėlimo choras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Užbaigai — pietūs
(kaina asmeniui - $12.50, studentams - $10). Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas rengėjų komiteto narius.
Visus tautiečius kviečiame dalyvauti šioje retoje iškilmėje!

Vietinis Lietuviškos Parapijos Metu Komitetas
»QOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa<30aaaa<30oaaacf—K,

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras
š.m. spalio 30, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia savo

tradicinį metų

PASILINKSMINIMĄ

SOLISTAS ALGIRDAS BRAZIS

Meninę programą atliks sol. Algis Brazis'ir Hamiltono A V parapijos choras, vadovaujamas muz. D. Deksnytės-Powell
Po koncerto—šokiai, loterijos ir kitos įvairybės.

Nuoširdžiai visi kviečiami dalyvauti šiame neeiliniame koncerte.

Pradžia: 7 valandą vakaro. įėjimas: $5

Sol. Brazis Hamiltone
Solistas Algis Brazis, Auš
ros Vartų parapijos choro kvie
čiamas, spalio 30 d. atvyksta iš
Čikagos koncertui į Hamilto
ną. Tą šeštadienį Jaunimo
Centro salėje įvyks neeilinis
dainos vakaras, kuriame pro
gramą atliks žymusis solistas
ir muz. D. Deksnytės-Povvell
vadovaujamas AV parapijos 40
giesmininkų choras.
Iškilusis dainos veteranas
daugelį metųyra dainavęs Niu
jorko “Metropolitan” operoje
ir jau 25 metus su dideliu pa
sisekimu dainuoja baritono
vaidmenis Čikagos lietuvių
operoje. Per savo muzikinę
karjerą jis yra dainavęs Ame
rikos ir kitų miestų teatruose.
Mes jo balsu gėrimės iš jo įdai
nuotų plokštelių. Čia bus pro
ga pamatyti ir išgirsti jį nuo
scenos. Jis yra vienas geriau
sių ir lietuviškųjų kompozici

Choro valdyba

jų interpretatorių su didele
Dievo duota balsine dovana ir
teatriniais gabumais. Visur
jis yra publikos mėgstamas
ir laukiamas solistas. Jam
akompanuos muz. J. Govėdas.
Reikia tikėtis, kad ne vien
tik hamiltoniečiai susidomės
šituo koncertu, bet ir kitos kai
myninės lietuvių kolonijos. M.

Hamilton, Ontario
METINIS ŠALPOS FONDO BA
LIUS — lapkričio 6, šeštadienį,

Jaunimo Centre. Meninę progra
mą atliks Hamiltono mergaičių
choras “Aidas”, vad. muzikės D.
Deksnytės-Powell. “Aidas” pilnu
tempu ruošiasi šiam savo pirmam
pasirodymui su nauja vadove,
“Aidas” pasirodys su nauju re
pertuaru. Prie šios įdomios pro
gramos prisijungs Hamiltono lie
tuviai abiturientai, baigę XII gim
nazijos klasę. Jie bus pristatyti
baliaus pradžioje. Visi abiturien
tai kviečiami tuoj užsiregistruo-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

TALKA

MOKAME UŽ:

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r.
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v.
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v.,
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Lieposrugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

.
E
E
X
E
—
=
E

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

= IMAME UŽ:

depositus (P.C.A.)............... 6%
santaupas...................... 1O'/a%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 10'/4%
term, depoz. 1 m............. 13’72%
term, depoz. 3 m................. 13%
reg. pensijų fondo......... 11 ’/?%
90 dienų depozitus ........... 13%

E neklln. turto pask................ 16%
X asmeninės paskolas..... 171/z%

ti pas J. Pleinį telefonu 539-5372.
Po programos bus smagūs šokiai,
grojant “Good Time Boys” orkes
trui iš Toronto. Veiks baras, bu
fetas ir laimei išmėginti laimės
staliukai bei smulkių laimikių
loterija, kurią organizuoja Šal
pos Fondo komiteto narė D. Ma
čienė. Turį loterijai laimikių pra
šomi juos sekmadieniais atnešti į
Jaunimo Centrą kavutės metu ar
ba skambinti loterijos vadovei D.
Mačienei telefonu 632-4558.
Šalpos Fondo komitetas kvie
čia visus hamiltoniečius ir apy
linkių lietuvius' gausiai dalyvau
ti šiame tradiciniame parengime.
Savo atsilankymu paremsite šal
pos darbą ir kartu praleisite va
karą su jaunimu. J.P.
KLB KRAŠTO TARYBOS III se
sijos suvažiavime, kuris įvyko
spalio 25-26 d.d. Toronte, iš Ha
miltono dalyvavo 7 tarybos atsto
vai: L. Skripkutė, J. Pleinys, V.
Stanevičienė, J. Krištolaitis, K.
Mileris, V Sakas, Alf. Juozapavi
čius ir apylinkės pirm. K. Deksnys.
A. a. ROMANAS PACAS rugsė
jo 13 d. staigiai mirė savo namuo
se Mount Hope. Velionis buvo naš
lys ir gyveno pas savo dukterį Ja
niną Svilienę. Turėjo vieną brolį
Edvardą, gyvenantį Vokietijoj, ir
Klevelande seserį — Olgą Haach.
Palaidotas rugsėjo 15 d. Mississaugos Šv. Jono liet, kapinėse. Užuo
jautai išreikšti buvo prašoma au
koti Kanados Liet. Fondui ir medžiotojų-žūklautojų klubui.
SUDARYTAS KOMITETAS pa
gerbti sukaktuvininkams šauliams
— Antanui Šukaičiui, Marcijonui
Juodžiui, Broniui Milašiui ir Al
fonsui Patamsiui. Pagerbimas,
■ (Nukelta į 9-tą psl.)

TRAVEL
Kalėdos ir
Nauji Metai

su giminėmis Lietuvoje
gruodžio 20 - sausio 3

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26
Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

—
—
—
—
—
—

gegužės 26
birželio 2
birželio 9
liepos?
liepos 21
liepos 28

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Liepos 21
—
Rugpjūčio 11 —
Rugsėjo 1
—
Rugsėjo 8
—
Spalio 6
—
Gruodžio 19 —

rugpjūčio 4
rugpjūčio 25
rugsėjo 15
rugsėjo 22
spalio 20
sausio 2

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm į Vilnių bei
kitus Europos miestus.

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)532-8772 arba 537-3060
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
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The Marlatt

Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai

The J. B. MARLATT

615 Main street East

Telefonas: 528-6303

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Funeral Home, Ltd.

(East of Sanford)

HAMILTON, Ontario

JA Valstybės

turi plytinę, kurios pajamos pa
naudojamos ligoninės reika
lams, net ir savo įsteigtą radi
jo stotį. Bolivijoje, kitoje upės
pusėje, kun. dr. A. F. Bendoraitis stato dar vieną ligoninę. Ji
žada būti didoka, bet statybos
darbai tik įpusėti.

Klevelande atstatytas Lietu
vos laisvės paminklas, nugriau
tas automobiliu važiavusių jau
nuolių, bus pašventintas spalio
24 d. Šventinimo iškilmėse da
lyvaus vysk. J. P. Lyke, bus pa
maldos Dievo Motinos parapijos
šventovėje. Numatytas Kleve- Urugvajus
lando filharmonijos orkestro ir
Tautos šventės minėjimą rug
pianisto A. Smetonos koncertas.
sėjo 20 d. Montevideo lietuviai
Čikagos Jaunimo Centro 25 pradėjo pamaldomis. Oficialioji
metų sukaktis bus paminėta aka dalis įvyko Urugvajaus Lietu
demija ir vakariene gruodžio vių Kultūros Draugijos salėje.
5, sekmadienį. Visuomenė bei Gerai paruoštą paskaitą apie
organizacijos kviečiamos gau poetą Maironį jo 50 metų mir
siai dalyvauti šioje šventėje.
ties sukakties proga skaitė Gvi
Lietuviškoji Los Angeles ra das Mačanskas. Paskaitai buvo
pasirinkta ispanų kalba, kad su
dijo valandėlė rugpjūčio 14 d.
žymiuoju mūsų tautos dainiumi
laidoje priminė klausytojams
Mykolą Biržišką šimtojo gimta galėtų susipažinti ne tik suaugu
dienio ir mirties 20 metų sukak sieji, bet ir jaunimas bei sve
čių proga. Lietuvos nepriklauso čiai urugvajiečiai. B. Mačansmybės akto signataras M. Biržiš kienė deklamavo “Čičinską.
Draugijos valdybos pirm. V. Do
ka buvo gimęs 1882 m. rugpjūčio
relis surengė įdomią Lietuvos
24 d., o mirė 1962 m. rugpjūčio
24 d., sulaukęs aštuoniasdešim pašto ženklų parodą, atsklei
dusią net ir kaikuriuos istori
tojo gimtadienio. Palaidotas Los
nius mūsų tautos įvykius. Minė
Angeles Kalvarijos kapinėse.
Valandėlei vadovavęs V. Bakū- jimo dalyviai šiltai sutiko garsi
nas pasinaudojo laidotuvių įra nę skaidrių pynę “Čia Lietuva”,
paruoštą dr. A. Stanevičiaus.
šais, kuriuos buvo padaręs
Buvo sutelkta apie 200 Lietuvos
“Amerikos Balsas”. Prograinon
vaizdų skaidrių. Paaiškinimai
buvo įjungti ir keli paties M.
buvo teikiami ispanų kalba. Dr.
Biržiškos tarti sakiniai iš vieno
A.
Stanevičiui talkino A. E. MaVasario 16 minėjimo Los Ange
čanskaitė, M. Dorelis ir A. Bales mieste. Iš “Amerikos Balso”
liukonis. Minėjimas baigtas kuk
įrašų daugiausia buvo duotos
laidotuvėse įvykusio atsisvei liomis vaišėmis, draugiškais
pašnekesiais. Buvo girdėti bal
kinimo kalbų ištraukos.
sų, kad šią programą reikėtų nu
Bostone rugpjūčio 16-22 d.d.
įvyko JAV Numizmatikų Draugi vežti ir į kitas lietuvių kolonijas.
jos jau 91-sis suvažiavimas su
didele monetų bei medalių pa Australija
Akademinio Skautų Sąjūdžio
roda. Šia proga tame pačiame
viešbutyje savo IV suvažiavi Sydnėjaus skyrius savo metinė
mą surengė ir Lietuvių Numiz je šventėje spalio 17 d. Lietuvių
matikų Draugija. Jo dalyvius Namuose paminės Kauno uni
pasveikino JAV Numizmatikų versiteto, vėliau tapusio Vytau
Draugijos vicepirm. D. Alexan- to Didžiojo universitetu, įstei
deris, lietuvius laikantis vie gimo šešiasdešimtmetį. Paskai
na pajėgiausių grupių savo drau tą skaitys Vytautas Bukevičius.
gijoje. Paskaitą apie popieri Programon taipgi bus įjungti
nius Lietuvos pinigus skaitė to universiteto auklėtinių atsi
Lietuvių Numizmatikų Draugi minimai, įspūdžiais iš pokaryje
jos steigėjas ir jos pirm. Vincas įsteigto Pabaltijo universiteto
Alionis, gimęs JAV, bet gerai V. Vokietijoje. Jaunesnieji aka-^.
kalbantis lietuviškai. Jis yra ku demikai kalbės apie studijas
ratorius Stasio Balzeko mažėju Sydnėjaus universitete. Bus
je Čikagoje, tvarkantis ten su stengiamasi palyginti Vytauto
telktus monetų ir medalių rinki Didžiojo ir užsienio universi
nius. Paskaitai iliustruoti bu tetus.
Pavergtų . Tautų Savaitė Mel
vo atsivežęs apie 70 popierinių
Lietuvos pinigų skaidrių. Turi burne buvo atkelta į rugsėjo vimas skaidrių rinkinys, deja, dar . durį, kai čia prasideda tokiems
nėra pilnas. Draugija yra pasi renginiams už žiemos laiką pa
ryžusi padaryti visų popierinių lankesnis pavasaris. Pavergtųjų
Lietuvos pinigų skaidres ir iš Tautų Taryba Viktorijoje, vado
leisti jiems skirtą knygą. Drau vaujama pirm. A. Pociaus, rug
gija turi 89 narius, leidžia dvi- sėjo 17 d. surengė priėmimą sve
mėnesinį
žurnaliuką
“T h e čiams Essendono ukrainiečių
Knight”.
Draugijos adresas: salėje. Pagrindiniu kalbėtoju
LNA, P. O. Box 612, Columbia, buvo pakviestas iš Kanberos at
skridęs senatorius A. Lewis, diMd. 21047.
Dešimtosios JAV LB tarybos delis lietuvių bičiulis. Ekume
pirmasis suvažiavimas įvyks ninės pamaldos rugsėjo 19 d. įvy
spalio 23-24 d.d. “Dolphin Re ko Šv. Patriko katedroje, daly
sort” viešbutyje, St. Petersbur- vaujant Melburno arkivyskupui
ge, Floridoje. Tai bus pirmas dr. Little. Didįjį kryžių su erš
JAV LB tarybos narių suvažiavi kėčių vainiku atnešė lenkų jau
mas Floridoje. Spalio 23 d. įvyks nimas, ornamentinį kryželį su
iškilminga vakarienė, kurios tvorele — lietuvių jaunimas. Abi
metu bus pagerbtas JAV LB ir grupės buvo pasipuošusios takti
Tautos Fondo garbės pirm. prel. niais drabužiais. Giedojo lietu
J. Balkūnas amžiaus aštuonias vių ir ukrainiečių chorai. Kiek
dešimtmečio proga. Bus įteikti viena tautybė skaitė trumpas
žymenys Lietuvos reikalus gi maldas savo kalba. Lietuviams
nantiems amerikiečiams. Kon atstovavo V. Bruožytė. Po pa
certinę programą atliks sol. J. maldų prasidėjo demonstraci
nė eisena miesto sodelin su tau
Vaznelis, bosas iš Čikagos.
tinėmis bei organizacijų vėlia
vomis, laisvės reikalaujančiais
Brazilija
Sao Paulo lietuviai kun. dr. plakatais. Kalbėjo Laisvės Ly
A. F. Bendoraičio misijinės ir gos pirm. J. McKenna ir A. Ži
medicininės veiklos dvidešimt linskas, padėkos žodį dalyviams
metį Amazonijoje nutarė . pa tarė Pavergtų Tautų Tarybos
pirm. A. Pocius.
ženklinti lietuviško koplytstul
pio atidengimu Gvajara-Mirim
Britanija
vietovėje, kur yra jo įsteigta
Britanijos Lietuvių Jaunimo
“Gerojo
Ganytojo” ligoninė.
Sąjungos narių suvažiavimas
Iniciatorių komitetas koplyt įvyks spalio 23 d. Londono Lie
stulpiui surinko 15.050 kruzei- tuvių Namuose. Jame bus išrink
rų, o jį pagamino Robertas An- ti Britanijos atstovai į V-jį lie
tezana Bolivijoje. Pašventinimo
tuvių jaunimo kongresą. Balsuo
iškilmėje Sao Paulo lietuviams
ti galės visi Britanijoje gyve
atstovavo kun. P. M. Urbaitis,
nantys lietuvių kilmės jaunuo
SDB, ir E. Bacevičienė. Jų. >au'
liai ir jaunuolės. Suvažiavime
kė ilga kelionė lėktuvu ir asfal/ nedalyvausiantys
jaunuoliai
to neturinčiu keliu džiunglėse.
savo balsą raštu gali atiduoti
Svečiai iš Sao Paulo turėjo pro
kitam dalyviui. Kandidatai į
gą susipažinti su plaukiojančia
atstovus turi asmeniškai daly
ligonine “Bom Pastor”, kurią į
vauti suvažiavime. Prie šio pra
indėnų sritis Mainorės upe nu
nešimo lietuvių kalba “Euro
plukdė vilkikas “Lituania”. Šie
pos Lietuvis” prideda ir angliš
du laivai taip pat yra parūpin
ką vertimą, matyt, tiems, kurie
ti kun. dr. A. F. Bendoraičio.
jau nemoka lietuvių kalbos. \
Indėnai jį sveikina kaip savo
Europos Lietuviškųjų Studi
genties narį. Koplytstulpio pa
jų Savaitė, surengta Strawberry
šventinimas rugpjūčio 22 d. bu
Hill prie Londono, buvo sėkmin
vo pradėtas Mišiomis “Gerojo
ga
kultūriniu pobūdžiu, bet
Ganytojo” koplyčioje, kur jas
nuostolinga finansiškai. Savai
koncelebravo kun. dr. A. F. Bentę rengusi D. Britanijos Lietu
doraitis ir kun. P. M. Urbaitis,
vių Sąjunga visoms sąskaitoms
SDB. Šventėn atvyko ir dr. V.
apmokėti turėjo pridėti 630 sva
Kiaušas iš kaimyninės Porto
rų
iš savo Iždo. Nusiskundžiama,
Velho vietovės. Dalyvavo ir se
kad dalyvavo mažai Anglijos
selė Marija Šakėnaitė, dirbanti
lietuvių. Daugiau jų atvažiuo
su kun. dr. A. F. Bendoraičiu
davo į kaikuriuos renginius, o
jau 19 metų. Pašventintas medi
visą savaitę ten praleido tik ašnis koplytstulpis turi Marijos
tuoni: keturi išlaidas apsimo
statulą, meniškai išdrožtą kry
kėję rengėjų komiteto nariai,
žių savo viršūnėje. Kun. dr. A.
kapelionas ir kiti trys dalyviai.
F. Bendoraitis, misijonierius ir
medicinos gydytojas, be ligoni Iš valdžios paramos tokiem ren
giniam negalima gauti.
nės Gvajara-Mirim vietovėje,

Lietuviškos Parapijos Metai ir knygos

Tėviškės Žiburiai

«

1982. X. 14 — Nr. 42 (1705)

«

psl. 5

"Nemarus mirtingasis” — jaudinantis ir gaivinantis leidinys. Skaitytini ir kiti panašios dvasios leidiniai
ALĖ RŪTA

( INDY WILLEN-VILEMBREKTAITE išrinkta “Miss London” (Ontario).
Dalyvaus “Miss Canada” rinkiniuose Toronte
Nuotr. “Free Press”

Lietuvaitė — “Miss London”

*

S. m. rugsėjo 25 d. C. Vilembrektaitė (Willen), 19 m. amž.,
išrinkta “Miss London” (Onta
rio).
Visa Vilembrektų šeima nuo
jauniausiojo iki vyriausiojo
aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Šeimos galva
yra apyl. v-bos iždininkas ir
Kanados LB krašto tarybos na
rys. Jis yra išrinktas ir į PLB
seimą, įvyksiantį 1983 m. Čika
goje. Visi yra “Baltijos” an
samblio ar “Pašvaistės” choro
ir kitų organizacijų nariai.
Vilembrektai, nors ištaigingai gyvena. bt‘t noriai lanko
kuklius lietuvių renginius ir
įsijungia lietuviškon veiklon
kaip lygūs nariai.
1983 m. “Miss London" yra
Vakarų Ontario universiteto
matematikos ir kitų tiksliųjų
mokslų studentė. Ji nori baigti
biologijų ir tapti gydytoja —■
odos ligų specialiste. Š. m. pa
vasarį labai gerais pažymiais
(vidurkis apie 85) ji baigė Oak
ridge gimnazijų ir neturėjo
sunkumų patekti į norimą kur
sų universitete.
Atstovauti savo apylinkei, o
ypač visai Kanadai, parenka
mos tinkamiausios mergaitės
iš 18 25 m. amžiaus grupės.
Jos turi būti netekėjusios,

negimdžiusios vaikų ir t.t. Rei
kalavimai yra dideli ir kitais
atžvilgiais: kandidatė turi bū
ti ne tik graži, bet ir inteligen
tiška, gerai nusimananti pa
saulio problemose. Ji turi pra
eiti visą eilę pasikalbėjimų
su atitinkamais pareigūnais
ir duoti tinkamus atsakymus į
suktus vertintojų klausimus.
Sveikiname mieląją lietu
vaitę, kuriai pasisekė šį egza
miną geriausiai išlaikyti. Tarp
kitko, ji yra draugė praėjusių
metų “Miss London” — dabarti
nės “Miss Universe” Karen
Baldwin, kuri ir paskatino jų
“rizikuoti”... Baldwin, atro
do, yra vienintelė kanadietė
betkada laimėjusi tą titulą.
Dabar minėta lietuvaitė ruo
šiasi naujam ir dar sunkes
niam egzaminui — “Miss Ca
nada” rinkimams, kurie įvyks
lapkričio 1 d. Toronte, “Rama
da Inn” viešbutyje. Renginys
bus perduotas ir CTV televi
zijos stoties iš Kičenerio lap
kričio 1 d. nuo 8 v.v. iki 9.30 v.v.
Nepraleiskime šios retos
progos — sekime renginį te
levizijoje, linkėdami lietuvai
tei Cindy Willen (Vilembrektaitei) tokios pat sėkmės ir šio
se varžybose — tapti pirmąja
lietuvaite “Miss Canada”!

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
$100: tnons. J. A. Kučingis, Al galvis, Zigmas Sodonis, Edmundas
fonsas Šiiinskas, Jonas L. Vai Drąsutis, Br. Macianskis, Juozas
nauskas, Br. Povilaitis; $25: Ire Grabys, Jurgis Juodikis, kun. Alf.
na Cox, kun. Alfonsas Gleveckas; Gleveckas. Pranas Gustas, Eug.
$20: (ir. A. Gailius; $15: Vytautas Kazlauskas, Pranas Gvildys, Pet
V. Šeštokas; $13: Petras Sinianaus- ras Butėnas, Vytautas V. Šešto
kas. Br. Budriūnas, Jonas Mačiu kas, dr. J. Šemogas, Ann Pogozel,
lis; $10: B. Grajauskas, E. Kuchals- V. Paškovičius, A. Trumpickas,
kis, St. Gailevičius, E. Žukauskas, Alfonsas Kizys, J. Klimas, dr. Ed.
kun. sup. Povilas Dilys; $8: Lion Lenkauskas, A. Jocas, A. G. Siru
ginas Morkūnas, V. Kupcikevičius, čiai, Vincas Seniūnas, Jonas ŠeKazys Rusinąs, Jonas Racila, pulis, Alfonsas Sudeikis, Balys
Antanas Gaurys, Viktoras Posius, Kronas, L. Mačikūnas, Jonas Ma
J. Vizgirda, Vladas Erslovas, A. cijauskas, kun. dr. M. V. MankeNielson; $7: H. Gelažnikas; $6.50: liūnas, J. Prasauskas, G. Rugie
A. Heikys; $6: P. L. Daunius, V. nis, Povilas S. Žumbakis, Stasė
Dumbliauskas, Vladas Rukšys; $5: Vaičaitis, Simas Velbasis, Ma
Bronius V. Galinis, Pr. Rušins- rija E. Valys, A. P. Stanėnas, Dai
kas, L. Bakšys, Bernardas Nauja va Gaputytė, Gasperas Kazlaus
lis, Genovaitė Grajauskienė, G. kas, Juozas Sprein, J. Skirgaila,
Viktoras Posius, J. S. Žmuidzinas,
Miglinas, A. Falikauskas.
$3: Aleksas Liutkus, Sally Jatis, Justas Vaičius. Povilas Vaicekaus
Jonas Mildažis, Petras Karaliū kas, kun. sup. Povilas Dilys, H.
nas, A Paškus, J. Rimkūnas, Ona Gelažnikas.
Už dvejus metus po $25 rėmėjo
Šostakienė, S. Ramanauskas, Vy
prenumeratą atsiuntė: J. Kuli
tas Krasauskas, J. Baltaduonis,
A Samušis, L. Morkūnienė, K. kauskas, prel. P. Butkus, P. Brikis,
Andrius Usvaltas, A. Mikšienė.
Radvila, B. Kasias, A. Girnius,
Nuoširdžiai dėkojame mieliems
K Šileika, V. Štuikys, Raul J. Stalietuviškos
spaudos rėm< jams.
lioraitis, Alb. Radžiūnas, Joseph
J Rakštis. L. Samuolis, Vincas
Skaisgirys, Bronius Šliažas, Me
• Užsakykite “Tėviškės Žibu
čys Šniuolis. B. Gončius, B. Lukas,
rius” kaip dovaną jaunavedžiams,
kun. dr. T. Žiūraitis, OP, A. Radzi- draugams, pažįstamiems
vanienė, J. Pažėra, P. Vaičaitis,
V. Ž. Vaičiūnai, D. Karosas, V. Rusinavičius, kun. M. Jarašiūnas,
Jonas Jotautas, J. Dalmontas, V.
Jaučiukas, L. Ringienė, S. NauOPTIKAS R. SCHMID
mus, Vytas Petrulis, K. C. Šimkus,
Kostas Stankus, Jonas Vaidotas,
1586 Bloor Street West,
Adolfas Jurjonas, Kazys KecioToronto, Ont. M6P 1A7
rius, Vytas Kliorys; $1: Kazys
(prieš Lietuvių Namus)
Laukaitis.
Telefonas
535-6252
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė:
$60 — Jonas Paberžis; $40 — Vy
Greitas patarnavimas, neaugštos
tas Pelda, Lydija Vaitonienė;
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
$30 _ Jonas Krištolaitis, St. Gai
(contact lenses).
levičius; $25 — Allan Judd-Juod-

Optical Studio

Šiemet kalbame bei rašome
daug apie lietuviškas parapi
jas. Be abejonės, tai ne tik re
liginiai židiniai, bet ir lietu
vybės tvirtovės, kurios dešimt
mečiais išsaugojo lietuvišką
liepsnelę nuo svetimų vėjų.
Kai žmogus ima sirgti ar kai
dalykai pakrypsta į krizę,
tada sukruntame apgailėti,
svarstyti, kalbėti, kaltinti. . .
Kalbų tvanas mažai tereiškia,
jei darbu, veiksmu nežengia
me nė žingsnio geresne link
me. O jei kalbos į tą linkmę pa
traukia, verta kalbėti bei ra
šyti.
Lietuvoje ir išeivijoje
Kenčia parapijos okupuoto
je Lietuvoje, skursta — išei
vijoje, bet dėl skirtingų prie
žasčių. Lietuvoje žmonės per
sekiojami okupantų, niekina
mi, baudžiami, tremiami, kan
kinami, net žudomi rusų komu
nistų. Parapijiečiai kovoja ir
darbu, ir žodžiu. Kovoja nepasidiiodami antireliginei pro
pagandai, kovoja dar didesniu
atsidavimu savo religijai, dar
atviriau rodydami meilę ir at
sidavimą Dievui. “LKB Kroni
ka” užrašo, registruoja visas
skriaudas, visus paniekinimus
iš okupanto pusės.
Skursta parapijos išeivijo
je. Ne dėl valdžios spaudimo,
ne viešosios opinijos slegia
mos. Skursta dėl nupareigėjusių parapijiečių, dėl jų pačių
dvasinio suskurdimo. Niekas
čia nepersekioja, nereikia ra
šyti skriaudų, areštų ar kratų
kronikų. Lietuviškos parapi
jos nyksta dėl mūsų galbūt pa
skendimo materialiniuose rei
kaluose, dėl paskendimo pato
gume ir malonumuose, paga
liau gal ir dėl aplink siaučian
čių šaltų liberalizmo ir indi
ferentiškumo vėjų. Ir keista,
kad mes patys dažnai kertame
paskutinę šaką, ant kurios lie
tuvybė laikosi! Argi ne para-*
pijose bei lituanistinėse mo
kyklose prie parapijų dešimt
mečiais išsilaikė lietuvybė?
Dar keisčiau, kai patys raš
to žmonės to nesupranta. Kaikurie rašto žmonės ir lietuvių
rašytojų suvažiavime nenorė
jo dalyvauti, nes to suvažiavi
mo dauguma posėdžių ir popie
čių vyko lietuvių parapijos
Klevelande, Ohio, patalpose.
Laiškai iš Lietuvos
Gavau iš vieno gero lietuvio
ir mielo bičiulio pasiskaityti
iš jo giminių Lietuvoje laišką
bei pasižiūrėti atsiųstų nau
jausių nuotraukų. Vienoje tų
nuotraukų — trys vyskupai
prie Kauno arkikatedros-bazilikos vyskupo Antano Vaičiaus
konsekracijos metu (1982 m.
liepos 25 d.). Vyskupai apdo
vanoti gėlėmis. Kitoje — pats
konsekracijos vaizdas toje
arkikatedroje prie išpuošto
altoriaus. Trečioje nuotrau
koje — kunigai, vyskupai ir
būrelis parapijiečių Linkuvo
je, Škaplierinės atlaiduose,
kur matomas ir vysk. Vincen
tas Sladkevičius, jau suvar
gęs senelis . . . Laiške rašoma:
“Kaišiadorių katedroje 1982
m. rugpjūčio 8 d. buvo vysku
po Vincento Sladkevičiaus ingresas”.
Tai tas pats vyskupas, kurį
įšventino vysk. Teofilius Ma
tulionis Birštone, slaptose
apeigose, kad paliktų savo
įpėdiniu Kaišiadorių vyskupi
joje. Taip rašoma kun. dr. Pr.
Gaidos knygoje “Nemarus mir
tingasis”, išleistoje Lietuvių
Katalikų Mokslų Akademijos
“Negęstantieji žiburiai” se
rijoje šeštuoju tomu.
Vysk. V. Sladkevičiui, nors
vysk. T. Matulionio įgaliotam
ir Šv. Tėvo patvirtintam, ne
buvo leista eiti pareigų Kaišia
dorių vyskupijoje. Jis išbuvo
25 metus ištremtas iš savo vys
kupijos. Laiške iš Lietuvos pa
sidžiaugiama: “Ir man tenai te
ko dalyvauti. Grįžtantį į Kai
šiadoris vyskupą sutiko mi
nios džiūgaujančių tikinčiųjų".
Nežiūrint persekiojimų, ne
žiūrint gal po to nemažai
įvyksiančių suėmimų ten daly
vavo minios džiūgaujančių ti
kinčiųjų! O mes, po balių ir
įvairių kelionių ar pasilinks
minimų žiovaudami, vos pra
sėdim per sekmadienio Mi
šias, dar paskui skųsdamiesi,
kad ilgas pamokslas, ilgos pa
maldos . . .
Pažvelkim j save
Tokie parapijiečių skirtu
mai okupuotoje Lietuvoje ir

Vyskupas TEOFILIUS MATULIO
NIS Invalidų Namuose 1954-1956
metais Mordovijos ASSR, netoli
Potmos, kur buvo kalinamas prieš
išleidimą laisvėn

išeivijoje, laisvoje ir turtin
goje Amerikoje. Nekritikuokim kunigų, nesiskųskim jų
nutolimu nuo žmonių. Pir
miausia parapijiečiai ir neparapijiečiai pažvelkim į sa
ve. Pamąstykime, kuo pripil
dyta mūsų kasdienybė ir ko
kios mūsų sekmadieninės pro
gramos. Turime pinigų ir lai
ko kelionėms, turime ištek
lių ir laiko dideliems baliams,
minėjimams ir (savęs) pager
bimams. Kiek laiko lieka mums
amžinųjų klausimų svarstymui
ar mūsų religinių pareigų atli
kimui? Net ir kurie buvome
pa s i ryžę ‘‘yisa^afnaujintTTT^’’
irgi nuslinkome į apatiją arba
tik dėmesio sau, tik labai arti
miems jieškojimą . . . Kalbu
ne apie kitus. Apsitraukė sie
los rūdimis, kurių net neban
dome nuvalyti. Gal pabandytu
me parapijų metais? Viena
sugestija.
“Nemarus mirtingasis”
Tik ką perskaičiau knygą
apie vyskupą T. Matulionį
“Nemarus mirtingasis”, pa
ruoštą irgi to kankinio vys
kupo (Kaišiadorių vyskupijos)
asmenybės šviesoje brendusio
kunigo Prano GaidamavičiausGaidos, dabar “Tėviškės Ži
burių” redaktoriaus, nemažai
vertingų knygų autoriaus. Per
skaičiau tą knygą ir buvau la
bai jos paveikta, mintimis grį
žau į ankstyvą jaunystę .. .

čiojimo, kokį išgyveno vysk.
Teofilius Matulionis, aluntiškis, tris kartus ištremtas, ka
lintas ir kankintas. Jis net ir
mirė (jau sugrįžęs pagaliau į
Lietuvą) ne savos vyskupijos
ribose, kuria jis rūpinosi, bet
Šeduvoje, priverstas būti pa
prastu altaristų, nustumtu į
kleboniją seneliu, kurį net ir
dieną prieš mirtį saugumie
čiai dar kratė, jo kambarį iš
vertė, sujaukė, neatsižvelgda
mi į silpną ligonį.
Dvelkia šventumu
Vysk. T. Matulionis buvo
realus, žemiškas kunigas, su
pratęs kiekvieną, nuo papras
čiausio žmogelio iki mokyčiausio vyro. Jis tapo šventu (tiki
masi, kad jis bus kada nors
beatifikuotas) savo pareigų
atlikimu, nuolatine drąsia ko
va už tiesą, už tikėjimą, nuo
latine malda už parapijiečius
ir už savus kunigus.
Jo gilų kunigo-ganytojo pa
reigų supratimą pavaizduoja
kad ir tokie jo gyvenimo fak
tai: jau vikaru būdamas nu
baustas už pakrikštijimą miš
rios santuokos kūdikio; nesi
rinko patogesnių darbui-pastoracijai vietų, priešingai, ver
žėsi ten, kur labiausiai reika
lingas . . . sieloms; mylėjo Lie
tuvą ir visados ilgėjosi, veržė
si dirbti į Rusiją, kur, jo many
mu, žmonių sielos buvo ištroškusios gerų ganytojų; komunis
tų reikalaujamas, nepasirašė
atsišaukimo į lietuvių laisvės
kovotojus miškuose, kad jie
grįžtų, pasiduotų, nes vysku
pas netikėjo komunistais, ne
tikėjo, kad jie partizanams
atleis . . . Taip ir buvo.
Vysk. T. Matulionis įžvelgė
ir vieną didžiausių mažos Lie
tuvos pavojų — girtavimą; dar
1958 m. paskelbė Blaivybės
Metus. Jis mėgino atnaujinti
išganingą vysk. M. Valančiaus
darbą Lietuvoje, tada irgi pri
spaustoje ruso (carinio), irgi
skęstančioje bei žūstančioje
alkoholyje.
Vysk. T. Matulionis rašė drą
sius ganytojinius laiškus ti
kintiesiems, juos mokydamas,
guosdamas, stiprindamas, nors
žinojo, kad komunistams tai
nepatinka, kad gali vėl nuken
tėti. Tiek metų kalintas, tiek
patyręs fizinių bei dvasinių
kančių, šis milžinas dvasia nie
ko nebijojo ir niekada nenu
silenkė netiesai, nelaisvei,
žmogui-žvėriui.
Tą vertingą knygą baigiau
skaityti (koks sutapimas!) rug
pjūčio 20 d., kai suėjo 20 metų
nuo to švento ir drąsaus kovo
tojo mirties. Jo kūnas ilsisi
Kaišiadorių katedros kripto
je, o jo didi dvasia tebegyena
lietuvių tautoje ir, kaip ir dau
gelio kitų šventųjų kankinių,
kovotojų už tiesą ir Lietuvos
laisvę, yra pagrindas bei vil
tis mūsų tautos ir valstybės
gražesnei ateičiai.
Kitos knygos
Nesakau, kad tik ši vienin
telė knyga tinkama skaityti lie
tuviškų parapijų problemų
svarstymo metais; yra nemažai
gerų knygų. Yra jau du tomai
Br. Kviklio “Lietuvos bažny
čios”, prie kurių atvaizdų ir
aprašymo irgi iškelta nemažai
mūsų tautos didžių asmeny
bių. Yra kitos Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos išleis
tos knygos; yra jau arti 10 to
mų Amerikos Lietuvių Biblio
tekos (kuri. A. Kezio, SJ) lei
dyklos knygų. Jų skaitymas ir
jų rėmimas suteiktų mums tą
dvasinį tvirtėjimą, kuriuo rem
damiesi rimčiau atsigręžtume
ir į mūsų parapijas. Pajuodęnuo sunkaus darbo lietuviai
angliakasiai steigė savas pa
rapijas, palaikė jas fabrikų
darbininkai, puoselėjo senie
ji ir naujieji ateiviai. Mūsų
parapijų dėka jaunimas ir to
jaunimo jaunimas vis dar sie
lojosi Lietuvos reikalais, vis
dar susikalbėjo gimtąja lie
tuvių kalba. Savas parapijas
reikia lankyti ir jas palaiky
ti; kitaip dar žaliuojanti išei
vijos šaka ims sparčiai džiūti,
o nudžiūvusios nebeatlaistysi.

Rokiškis. Tumo Vaižganto
vardo gimnazijos visi mokiniai
išsirikiavę geležinkelio stoties
perone. Buvau septintokė (1933
m.). Pučia šaltokas rudens vė
jas. Sklaisto menkų mūsų ap
siaustėlių skvernus. Rodos,
pradėjo dulkti ir lietus. Šąla
me, nekantraujame, bet visa
gimnazistų minia — tylių ty
liausia. Laukiame traukinio.
Daugelis rankose laikome pas
kutiniųjų rudens gėlių puokš
teles. Atslenka traukinys nuo
Obelių pusės, iš rytų . .. Mi
nia perone dar labiau nutyla.
Mūsų akys išplėstos . .. Kla
sės auklėtojas (literatas Pet
ras Rapšys) buvo mums papa
sakojęs, kad grįžta iš Rusijos
kalėjimo paleistas vyskupas
Teofilius Matulionis su kitais
keliais kunigais, kurie buvo
išleisti, tarp valstybių pasi
keičiant kaliniais
(Rusijai
buvo grąžinti Lietuvoj suim
tieji, o Rusijai — reikalingi po
litiniai kaliniai). Iš to beveik
prieš 50 metų įvykio atsimenu
ir šiandien ryškų išblyškusį,
liesą, bet malonų veidą, labai
skurdžiais, nuplyšusiais dra
bužiais žmogų, su raudona ke
puraite (vyskupo) ant galvos. . .
Jis žegnojo mus suklaupusius,
laimino... Daugelis verkėm,
kiti — išplėtę akis žiūrėjom j
tą kankinį, į tuos kelis suvar
gusius žmones, tada, žinoma,
dar daug ko nesuprasdami.
Perskaičius kun. dr. Pr. Gai
v Tuštybė žmones padaro juokin
dos knygą, man visa tai prisi
minė. Tada mūsų vaikiškose gais, išdidumas — atstumiančiais,
sielose dar nebuvo daug liūde ambicija — baisiais (Steele).
sio nei kietos ir žiaurios pa
BOOKBINDING STUDIO
tirties. Bet mes visi tie, kurie
esame dabar išeivijoje, neiš"SAMOGITIA"
gyvenom nei tų be galo tamsių
(lietuvis savininkas)
dienų, nei žiauraus ištrėmimo
telefonas 625-2412
patirties, nei turime ant savo
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
kūnų baisių žaizdų ar sielose
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
baisaus paniekinimo, pasity

JANINA ir ARTŪRAS GRABOŠAI, nauji Hamiltono gyventojai, š. m.
rugsėjyje atšventę 60 metų vedybinio gyveninio sukaktį, dalyvaujant šei
mos nariams ir giminėms iš Hamiltono, Toronto ir Montrealio. Anksčiau
jie gyveno daugiau kaip 30 metų Kvebeko provincijos Malartic miestelyje

Apsigyvenus Havajų salose
DR. J. ŠEMOGAS

Didesniame žemėlapyje Ha
vajų salynas atrodo kaip taš
keliai Ramiajame vandenyne.
Tos tropiškos salos sudaro 50ją Amerikos valstiją. Dauge
liui lietuvių čia gal teko kaip
turistui paviešėti. Tose salo
se lankausi jau eilė metų. Da
bar, galutinai ten nutūpęs, su
galvojau aprašyti savo įspū
džius apie šias salas — idea
lias klimatiniu atžvilgiu sens
tančiam žmogui.

Istoriniai bruožai
Šios salos, pagal istorinius
duomenis, buvo apgyventos
polineziečių
rasės žmonių
prieš daugelį šimtmečių. Jie
savo havajiškais laivais atsi
kėlė tūkstančius kilometrų iš
Marquesas ir Tahiti salų, atsiveždami augalus, gyvulius,
sėklas.
Salos buvo atrastos britų
navigatoriaus James Cook 1778
m. Jis jas pavadino Sandwich
Islands, pagerbdamas anglų
aristokratą Earl of Sandwich.
Kapitonas Cook jau rado feo
daliniu būdu suorganizuotas
karalystes su valdovais, dva
siškiais ir eiliniais gyvento
jais. 1810 m. garsus havajiečių valdovas Kamehameha su
jungė visas salas į vieną kara
lystę, kuri egzistavo iki 1893
m. Nuo 1894 m. buvo paskelbta
Havajų respublika, kurios eg
zistencija buvo labai trumpa,
nes 1898 m. salos buvo aneksuotos Jungtinių Amerikos
Valstybių. 1959 m. specialiu
kongreso įstatymu Havajai
paskelbti 50-ja valstija.
Gyventojų mišrainė
Pakartotinės imigrantų ban
gos 19 šimtmetyje visiškai pa
keitė senųjų havajiečių bend
ruomenės struktūrą. Pirkliai,
banginių medžiotojai jau nuo
kapitono Cook laikų pradėjo
lankytis ir apsigyventi Hava
juose. Misijonieriai iš Jung
tinių Valstybių (N. Anglijos)
nuo 1820 m. bandė atversti havajiečius į krikščionybę, įvesti
žemdirbystę, prekybą ir naują
socialinę tvarką. Antroje 19 š.
pusėje japonai, kiniečiai, fi
lipiniečiai buvo atvežti dar
buotis cukrinių nendrių ir ana
nasų plantacijose, kurias pra
dėjo steigti ankstyvesnių misijonierių ir kitų baltųjų vai
kai.
Tikrųjų havajiečių yra likę
nedaug, dauguma jų yra rasiškai susimaišę su vėliau atsi
radusiais baltaisiais, japonais
ir kitais. Atrodo, kad tas “tir
pinimo katilas” buvo ir yra
gana sėkmingas. Didelio tryni
mos! tarp įvairios kilmės žmo
nių nesimato, nors senieji havajiečiai, kaip ir Amerikos in
dėnai, gal ir gailisi senų ne
grįžtamų laikų.
Atrodo, kad amerikiečių vy
riausybė rodo daug palanku
mo havajiškos kilmės gyvento
jams. Teko girdėti, kad gyven
tojai, turį 25% havajiško krau
jo, gauna specialias privilegi
jas mokyklose ir pan. Pagal
1950 m. statistikos duomenis,
baltieji sudarė 33% gyventojų,
japonai 32%, havajiečiai 15%.
Kiti mažiau.

Havajiečių kultūra
Havajiečiai kaip rasė yra
gražūs, ypač moterys. Jų šo
kiai, dainos, muzika, drabu
žiai yra visur žinomi. Havajie
čių kalba tebėra gyva, gana
daug jų žodžių yra vartojami
kasdieninėje anglų kalboje,
radijuje,
televizijoje,
pvz.

“mahalo” vietoj “thank you”,
lanai — veranda, balkonas,
kiemas, kamaaina — vietinis
gyventojas, malihini — atvykė
lis, turistas, na, ir visam pa
sauly žinomas aloha.
Įdomu, kad havajiečių alfa
betas turi tik 12 raidžių, 5 bal
ses ir 7 priebalses. Tokių
mums įprastų raidžių kaip b,c,
d,r,s,z jie visai neturi. Dėlto
ir Marija pas juos tariama kaip
Malia; Karolina — kaip Kalolina ir pan.
Vietovardžiai, gatvių pavadi
nimai daugiausia havajiški.
Mums, lietuviams, havajiškus
žodžius ištarti yra lengva, nes
visi tariami taip, kaip rašomi.
Čia jokio “speliavimo” nėra,
kaip anglų kalboje.

Vulkaniškos salos
Visos s a 1 o s (7 didesnės —
apgyventos) yra vulkaniškos
kilmės. Kalnai yra gana aš
triom iškarpytom viršūnėm,
daugiausia salos vidury su nuo
laidom į vandenyno puses. Gar
sus Honolulu-Waikiki Dia
mond Head yra užgesusio vul
kano krateris. Ant didžiosios
salos (Great Hawaii Island)
yra bene vieninteliai Pacifike du aktyvus vulkanai. Kalnų
viršūnės ten sniegu padeng
tos. Tai matosi skrendant lėk
tuvu. Žiemos metu ten Havajų
entuziastai bando slidinėti.
Mes vienais metais lankė
mės didžiojoje saloje, kai įvy
ko aktyvus vulkano prasiver-.
žimas. Su kitais turistais gaĮėjome stebėti iš saugios dis
tancijos raudoną lavos srovę
bėgančią žemyn. Nakčiai bu
vome
apsistoję
viešbutyje
“Vulcano House” visai arti
kraterio krašto. Vakare turis
tams rodė filmus iš ankstyves
nių vulkano prasiveržimų.
Lietuviai
Mes kalbėjomės lietuviškai,
o užpakaly mūsų sėdėjęs jau
nas vyras kažko šypsojosi. Pa
sibaigus filmo rodymui, jis
mus prakalbino lietuviškai —
pasirodė esąs asistentas pro
fesorius, neseniai persikėlęs,
rodos, iš Čikagos į Havajų uni
versitetą. Buvo maloni staig
mena. Kitą lietuvį teko sutikti
žaidžiant golfą. Kalbėjomės
angliškai, o žaidimo gale jis
prasitarė “tai matai, aš esu
lietuvis, kilęs iš Pensilvani
jos, dabar pensininkas o lais
valaikiu statau ir parduodu
laivelius”. Mes beveik puolėm
viens kitam į glėbį. . . Teko
girdėti, kad čia yra ir daugiau
lietuvių.
Švelnus klimatas
Klimatas čia yra beveik idea
lus. Visus metus didelių tem
peratūros svyravimų kaip ir
nėra. Nors salos yra tropikuo
se, bet aplinkinis vandenynas
ir taip vadinami “tradewinds”
— beveik nuolatiniai rytų ir
šiaurės rytų vėjeliai turi švel
ninančią ir gaivinančią įtaką.
Temperatūra vasaros metu pa
prastai laikosi 75”-88" Fahrenheito, o žiemos metu — tarp
65" F iki 80°F. Kalnuotose vie
tose truputį vėsiau. Žiemos
metu gal kiek daugiau drėg
mės, bet tropiškas lietus pa
prastai būna trumpas ir maža
me plote — čia lyja, o neto
liese matosi saulė ir vaivorykš
tė.
Baigdamas norėčiau pami
nėti kultūrinį klimatą. Hono
lulu turi geras patalpas kon
certams ir simfoninį orkest
rą. Čia gastroliuoja pasauli
nio masto ansambliai ir artis
tai, taip kad kultūrinis gyve
nimas yra gyvas.

6 psi.
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Lietuviškos kultūros sargyboje
Dvidešimt devintoji Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė Londone

lio 10 d. Ja mes gavom Vilnių,
bet turėjom į savo teritoriją
įsileisti sovietų įgulas. Paskai
tininkas buvo nuomonės, kad
Baltijos valstybės turėjo so
vietams priešintis, kaip tai
darė Suomija.
Ilgiau panagrinėtas 1940 m.
birželio 14 d. ultimatumas Lie
tuvai, pažymėjus, jog šįkart
pradėta nuo Lietuvos: Latvija
ir Estija ultimatumus gavo tik
birželio 16 d. Liepos 21 d. vad.
“liaudies seimas” Lietuvą pa
skelbė sovietine respublika,
kurią rugpjūčio 3 d. augščiausia sovietų taryba priėmė į
Sov. Sąjungą.
Dr. A. Štromas mano, kad res
publikos prezidentas A. Sme Čikagiškio “Dainavos" ansamblio spaudos konferencijoje rugsėjo 15 d. Iš kairės: ansamblio pirm. V. JASINEVItona, pasišalindamas iš Lie ČIUS, muz. A. JURGUTIS, "Vilniaus pilies legendos” libreto autorė A. BALAŠAITIENĖ, žurnalistas J. JANUtuvos, pasielgė išmintingai.
ŠAITIS, dabartinis Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmininkas
Nuotr. P. Maletos
Jo aktai pratęsė Lietuvos vals
tybę de jure. A. Merkys buvęs
STASYS LOZORAITIS, jn„ Euro Dr. ST. KUZMINSKAS kalba Euro
teisėtas Smetonos, kaip res
pos Lietuviškųjų Studijų Savaitė pos Lietuviškųjų Studijų Savaitė
publikos prezidento, įpėdinis,
je Londone
je Londone paskaitos metu
"Dainavos" ansamblio vadovų susitikimas su informacijos atstovais Čikagoje
bet jau neturėjęs teisės paskir
JUOZAS ŠLAJUS
ti J. Paleckio prezidento pa
kojus savo sūnų mirčiai. Visi
nois) universitete ir yra LAB
reigoms. Ir visi kiti Merkio ak
Lietuvių meno ansamblis nustemba Vakario išmintimi
School direktorė. Dainaviečiai
tai inkorporacijos vyksme bu “Dainava" š. m. spalio 30 ir 31 ir suabejoja krivio žodžiais.
yra patenkinti jos profesiniu
vę teisiškai niekiniai.
dienomis Marijos mokyklos Vakaris lieka valdovo patarė spektaklio paruošimu ir tikisi
puikių pasirodymų scenoje. O
Antroji dr. Štromo paskaita auditorijoj Čikagoje pakels ju.
Krivis Nygaila vėl sugalvoja
ir pati režisorė reiškia pasi
buvo apie Lietuvos pilietybę uždangą muzikiniam veikalui
Lilian Sukis koncertai kanadiečių publikai Toronte
pilies
legenda”. naują būdą priversti valdovą tenkinimą, kad savo įgyta spe
visuomeniniu, politiniu ir tei “Vilniaus
ir lietuviams Čikagoje
cialybe ir patirtimi gali įsi
siniu požiūriu. Paskaitininkas Rugsėjo 15 d. ansamblio val ir visus nusilenkti jo valiai.
pabrėžė, kad nuo Prancūzų re dyba į Tautinius Namus su Jis praneša, kad šį kartą šven jungti į lietuviško teatro stip
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
vo pasigėrėjimo vertas kon
rinimo darbą.
voliucijos laikų pilietybę pa kvietė spaudos ir radijo infor tame ąžuolyne Perkūnas liepė
certas. Lietuvio širdžiai pir
Pokalbis su soliste
“Dainavos” ansamblis buvo
prastai apsprendžia gyvena macijos atstovus. Susirinki paaukoti valdovo draugo duk
“TŽ” atstovui sekančios die moji dalis buvo svetima, ma
masis kraštas, t. y. būni pilietis me dalyvavo “Dainavos” valdy rą Laimą. Krivis tai patvirti įsteigtas 1945 m. Hanau lietu
nos rytą pavyko pasiekti sol. žai suprantama ir todėl nepato krašto, kuriame gyveni. Ši ba, to renginio meno vadovai, na savo baisios priesaikos žo vių stovykloje, per savo ilga
L. Šukytę telefonu “Park Pla gaunanti. Kas kita antroji da
laikę muzikinę veiklą yra da
tuo pagrindu buvo-priimtas ir solistai ir svečiai rėmėjai. džiais. O Perkūno įsakymas yra
za” viešbutyje. Pirmas jo klau lis — ji buvo miela. Dainos
vęs labai vertingą įnašą į kul
nepriklausomoj Lietuvoj pilie Dail. Ada Sutkuvienė parodė nepakeičiamas.
simas buvo — kodėl jos koncer daug kam girdėtos, tačiau sol.
Pradėjus pilies statybą, ge tūrinį išeivijos lietuvių gy
scenos bei aprangos projek
tybės įstatymas.
L. Šukytės interpretacijoje
tas mažai tebuvo garsinamas.
Apsvarstęs Lietuvos piliety tus. Aprangos reikalus tvar dulingą vaidilučių eiseną ve venimą. Hanau stovykloj an
Ji paaiškino: tikrieji kon skambėjo krištoliniu tyrumu.
da krivis Nygaila. Laima, pa sambliui vadovavo muz. Br.
bės problemas minėtais požiū ko Mėta Gabalienė.
certo rengėjai atostogavo, o
klusdama valdovui ir dievų va Jonušas, o vėliau muz. St. So
Valdybos
pirm.
Vytautas
Jariais,
paskaitininkas
siūlė:
1.
Su simfoniniu orkestru
palikti pavaduotojai nelabai
liai,
be pasipriešinimo eina
sinevičius,
susodinęs
prie
ap

deika ir rež. Gasparas Velič
Lietuvos
piliečiais
ateity
ga

Rugsėjo 22, 23, ir 24 dieno
orientavosi. Be to, seniau bu
į
mirtį.
Dangus
temsta
ir
kyla
valių
stalų
ir
paruoštos
vaka

ka.
lėtų
būti
visi
tie
to
meto
kraš

mis Toronto Roy Thompson sa
vo išsiuntinėti pakvietimai
1950 m. “Dainava” įsikūrė Či
to gyventojai (jų vaikai, šių rienės, supažindino su atsilan audra. Pagaliau stumiamas
lėje L. Šukytė dalyvavo kon
koncertų lankytojams su pa
pirmas
akmuo
į
duobę,
kurio

kiusiais
ir
padėkojo
“
Daina

kagoje.
Jai vėl ėmėsi vadovau
vaikų
vaikai
ir
t.t.),
kurie
sa

certe drauge su sol M. Forres
staba, kad rėmėjų bilietų kai
je
stovi
Laima
su
gėlių
puokš

vos
”
globėjams
Irenai
ir
dr.
ti
Steponas
Sodeika ir rež. Gas
ve
laikys
lietuviais
ar
yra
bu

ter ir atliko joms skirtas da
2. Lietuviškoji visuomeninė
na $100. Tai buvusi klaida. “To
vę piliečiais dar nepriklauso Leonui Kraučeliūnams už viso te rankose. Sujaudinta minia paras Velička (Sodeika mirė
lis Mahlerio simfonijoje “Pri
tematika
kiu atveju ir aš neičiau į kon
moj Lietuvoj. 2. Tie lietuviai, keriopą paramą bei to vakaro stebi apeigas. Pasigirsta Per 1964 m., Velička — 1962). Po
sikėlimas”. Tai reto grožio kū
Šių
metų
studijų savaitė, kurie atvažiuotų iš kitur apsi svečiams suruoštas puikias kūno trenksmas ir įvyksta ste jų “Dainavai” vadovavo muzi
certą” — pareiškė solistė. Vė
rinys, apimąs orkestrą, chorą, įvykusi Londono , priemiesty
liau ta klaida buvo atitaisy
buklas. Akmuo, krisdamas į kai — Algirdas Šimkus, Petras
vargonus ir dvi solistes. Jame Strawberry Hill, Švč. Marijos gyventi Lietuvoj, taip pat au vaišes.
ta ir pradėta garsinti koncer
duobę, iš Laimos rankų išplė Armonas, Audronė SimonaityĮ
šį
informacinį
susirinki

iškeliama žmogaus gyvenimo kolegijos patalpose, š. m. rug tomatiškai taptų piliečiais. 3.
tą tik paskutinėm dienom su
šia
tik gėles, o ji lieka nepa tė-Gaižiūnienė ir dabar —
mą
atvyko
ir
veikalo
libreto
Galimybę
tapti
piliečiais
galė

mįslė, džiaugsmai, abejonės, pjūčio 15-22 d.d., kaip tik dau
prieinama bilietų kaina.
liesta
ir gyva. Tą pačią akimir Aloyzas Jurgutis.
autorė
rašytoja
—
žurnalistė
tų
turėti
ir
tie
nelietuviai,
ku

kančia, mirtis ir prisikėlimas. giausia naudos galėjo duoti
Apie lietuvių būrio dalyva
Kai įsijungia visos balsinės visuomenininkui, nes iš 9 pa rie atvyko į kraštą po 1940 m. Aurelija Balašaitienė, gyve ką Perkūnas, pasiuntęs galin
1951 m. su dideliu pasise
vimą koncerte solistė bežino
ir orkestrinės pajėgos, sim skaitų ar pranešimų net 6 lie liepos mėn. (po Lietuvos įjun nanti Klevelande. Pirm. Jasi- gą žaibą, nutrenkia melagį kimu “Dainava" pastatė G. Ve
jo ir po koncerto su ja nie
fonija suskamba nepaprastu tė plačia prasme lietuviškus gimo į Sov. Sąjungą): jie galė nevičiaus pakviesta ji papa krivių krivaitį Nygailą. Skam ličkos muzikinę pjesę “Nemu
kas iš lietuvių nesusitiko.
tų turėti teisę paduoti pareiš sakojo apie veikalo mintį bei ba baigminė giesmė: “Laimin
didingumu.
visuomeninius reikalus. Štai kimą pilietybei gauti, ypač tie, jo parašymą. “Vilniaus pilies ga ta tauta, kuri nebijo kovo nas žydi” ir kitus muzikinius
Kai jai buvo pasiūlyta ap
Deja, solistėms joje mažai tokio pobūdžio buvo dr. K. J.
spektaklius. Iš viso turėjo per
lankyti Anapilį, kurio dar nė
vietos palikta. Ir kontraltui Čeginsko paskaita “Kronikos’ kurie gimė Lietuvoje ar joje legendos” libreto parašymas ti už laisvę ..
300
koncertų, 14 muzikinių
ra mačiusi, apgailestavo nega
Muzikas Aloyzas Jurgutis yra
M. Forrester, ir sopranui L. dešimtmetis”. Prelegentas jam išgyveno 10 metų. Toks piliety jai užtrukęs aštuonis mėne
veikalų
pastatymų, išleido
linti to padaryti, nes jos lau
Šukytei teko tik vienas kitas įprastu pozityvistiniu metodu bės prašytojas turėtų savo pa sius. Trijų veiksmų muzikinio jau sukūręs “Dainavai” penkis dvi choro ir muzikos plokšte
kia visa eilė interviu su spau
pasirodymas paskirai bei due perdavė beveik tik tai, ką pa rašu laiduoti lojalumą Lietu veikalo libretui pagrindinę muzikinius veikalus: “Pamario les.
dos ir kitais žmonėmis, o se
mintį ji paėmusi iš Vaižgan pasaka”, “Kūlgrinda”, “Emili
tu, ir tai ne scenoje, bet cho ti “Lietuvos Katalikų Bažny vos valstybei.
Trumpai pažvelgus į “Daina
kančią dieną skrendanti kon
to
“Vilniaus pilies pasakos”. ja Platerytė”, “Čičinskas” ir vos” nueitą kelią, į suruoštus
ro balkone. Platesnio sol. L.» čios Kronika” apie save paskel
S.
Lozoraitis,
jn.,
Lietuvos
certuoti į Čikagą. Be to, turin Šukytės pasirodymo pasigedo
Be to, naudojusi “Lietuvių En dabar — “Vilniaus pilies le
bė. Per 10 metų pasirodė 50 atstovas prie Šv. Sosto, kalbė ciklopediją” ir kitą literatū genda”. Visus juos dirigavo. vertingus muzikinius spektak
ti paskaitų Toronto un-to mu
ir dienraščio “The Globe and
zikos fakultete. Esą reikia sku Mail” muzikos kritikas J. Krag- “Kronikos” numerių, taigi apie jo tema “Politinė veikla kraš rą. Rašydama libretą, į šią le Jis diriguos ir pastarąjį su lius, vienas iš populiariųjų
ir publikos pamėgtų buvo G.
5 numeriai per metus (1981 m. te ir emigracijoje ”. Jis ypač
bėti atgal Europon, kur ren
lund, recenzavęs minėtąjį kon teišėjo 4 numeriai). Pirmasis atkreipė dėmesį į tai, kad Ang gendą žvelgusi-per savo fanta simfoninio orkestro palyda, Veličkos “Nemunas žydi”. Ten
giama jos plokštelė (Salzburzijos prizmę. Veikalas parašy solistais, baletu ir choru. Prin ka nekartą ir dabar nugirsti
certą.
numeris pasirodė 1972 m. kovo lijos konservatorių grupė pa tas eiliuota kalba.
ge). Dar nesanti paruošusi jai
cipas, sako Jurgutis, kad žmo
Šiame koncerte, kuris buvo
žmonėse pageidavimą dar kar
ruošė Europos seimui rezoliu
19 d.
numatytų kūrinių.
nėm patiktų ir būtų supras
“
Vilniaus
pilies
legendos
”
kartojamas net per keturis
ciją,
reikalaujančią
pašalin

tą
jį pamatyti scenoje. Atsi
O ar negalėtumėte duoti kon
“Kronika” nedaug keitėsi. ti Baltijos valstybėse “netei užuomazga prasideda Pane tas. Veikalas yra patriotinio tiktinai dr. L. Kraučeliūnas
vakarus, dalyvavo ir nemažai
certo lietuviams Toronte? At lietuvių. Jie apgailestavo, kad Jai svarbiausias dalykas nuo
rių pilies valdovo susirūpini turinio ir jausmingas. Muzika
sakymas — jokiu būdu; nelei nubuvo surengtas atskiras L. pat pradžios iki šiol yra atvaiz sėtą valdymo formą”. Ši rezo mu, kad mūšį pralaimėjęs bus klasikinė, lietuviška. Pro irgi prasitarė, jeigu “Daina
liucija, jeigu ją Europos sei
va” pakartotų “Nemunas žydi”,
džia nei laikas, nei repertua
Šukytės koncertas Toronto, duoti tikinčiųjų padėtį Lietu mas priimtų, būtų perduota priešas vėl gali grįžti su dide gramoj pasižymi vyrų, moterų mielai paremtų specialia au
ras, kuris tiktų lietuviams.
lėm jėgom ir apsupti Vilniaus ir bendras choras. Balete bus ka. Bet apie šį reikalą kitaip
Hamiltono ir apylinkių lietu voje, reikalaujant pašalinti Jungtinių Tautų nukolonizaviAr neketinate persikelti Š.
pilį.
Valdovas kreipiasi į vy šokamas vaidilučių išraiškos prašneko ilgalaikis to ansamb
neteisybes
ir
persekiojimus
viams, tarp kurių jinai yra už
mo komisijai.
Amerikon? Atsakymas — kate
riausią
krivį Nygailą, liepda šokis. Ruošiant Laimą mirčiai lio darbuotojas sol. Vytas Ra
bei duoti katalikams gyven
augusi.
Tai didelis politinis lietu
goriškas ne. Europa jai arti
mas
atsiklausti
dievus, kokiu — įdomus karo šokis.
dys. Esą to veikalo pakarto
vių laimėjimas; daug darbo čia
Pažymėtina, kad simfoninia tojams daugiau teisių.
mesnė už Ameriką.
Pirm. V. Jasinevičius reiškė jimas scenoje neįmanomas.
Jau antrajame numeryje pa įdėjo Anglijos lietuviai vei būdu pastatyti tvirtovę, kurios
Paskutinis jos pageidavimas me Toronto orkestre groja įvai brėžiama,
priešas nepajėgtų įveikti ir su susirūpinimą, kad veikalo są Veikalas esąs sudurstytas iš
kad
“Kronikos”
— siųsti ir toliau jai “T. Žibu rių tautybių muzikantai. Pa bendradarbiai ir skaitytojai kėjai, teikdami informacijų griauti.
mata siekia net $50.000. Išpar- atskirų gabalų, nebetinkąs
minėtai Anglijos konservato
skelbtame sąraše pažymėti du
rius” į V. Vokietiją.
Vyr. krivis Nygaila, trokš davus bilietus, dar trūktų apie dabarčiai ir, svarbiausia, rei
perduotų
redakcijai
vien
tiks

rių
grupei.
smuikininkai, kilę iš Lietuvos,
lius faktus. Tuo siekiama pa
Koncertas Čikagoje
Kaip reikšmingą politinį lai damas valdžios ir garbės, ne $18.000, kuriuos “Dainava” kėtų naujai parašyti muziką.
būtent, Atis Bankas ir Jako
teikti
kuo
tiksliausią
informa

mėjimą paskaitininkas sumi gali susitaikyti su mintimi, bandys sutelkti aukomis.
Rugsėjo 18 d. L. Šukytė kon vas Geringas.
“Vilniaus pilies legendos”
kad jis yra tik antrasis asmuo
Tą patį susirinkimo vakarą
ciją
apie
tikinčiųjų
padėtį
nėjo ir tai, kad prez. R. Reacertavo lietuviams Čikagoje,
Po pusantros valandos kon
veikėjai solistai yra: Vytas
po
pilies
valdovo.
Norėdamas
“
Dainavos
”
veiklą
parėmė
au

krašte.
gano vyriausybė Vašingtone
Marijos mokyklos salėje, ku certo, kuriam labai gyvai di
“Kronikos” įtaka Lietuvos sutiko ateityje pripažinti Lie parodyti savo galią, jis pasa komis: globėjai dr. Leonas Radys, Valentinas Radys, Aud
rioje telpa per 1000 žmonių. rigavo Andrew Davis, publika
ronė
Simonaitytė-GaižiūnieSalė buvo beveik pilna. Gaiu skirstėsi, gėrėdamasi ne tik gyvenimui nepaprastai didelė. tuvos atstovais ir tokius asme ko valdovui, jog Perkūnas pa ir Irena Kraučeliūnai $1000, nė, Bronius Mačiukevičius,
reikalavęs
kruvinos
aukos.
Jis
prekybininkai
O.
ir
J.
Gradinssūs klausytojai nekantriai lau koncertu, bet ir nauja, impo Jos pačios teigimu, “Kronikos” nis, kurie šioms pareigoms
liepia po kertiniu akmeniu pa kai $400, Aleksandra Buivy Viktoras Mėliulis, Julita Šerkė seniai begirdėtos solistės zantiška, modernia sale, kurio dėka tikintieji įgavo daugiau nebuvo skirti nepriklausomos
Karolis
aukoti gyvą jaunuolį — tada dienė per dukrą rež. Liuciją mukšnytė-Burgess,
(prieš keletą metų dainavo je telpa arti 3000 žmonių. Gau drąsos, skelbiami faktai su Lietuvos vyriausybės.
Avižienis
ir
Julius
Panka.
pilis bus nenugalima. Atsira $400, ansamblio garbės narys
Čikagos Lietuvių Operos spek sius lankytojus vilioja ne tik tramdė ateistų siautėjimą, '“Paskaitininkas, pateikęs ir
Meno vadovai: Aloyzas Jurgu
do
motina,
kuri,
pagal
dievų
prof.
Balys
Vitkus
$100.
įbaugino
režimo
talkininkus.
daugiau mūsų politinės veik
taklyje). Šiltai sutikta viešnia, koncertai, bet ir salė.
valią, aukoja savo vienturtį
Jurgutis su solistais susirin tis, Liucija Buivydaitė-Amb
akompanuojama pianisto Ant.
Toje salėje rugsėjo 25 d. įvy “Kronikos” nuopelnas, kad los faktų nei čia suminėta, sa
sūnų.
kusiems spaudos atstovams rosini, Ada Sutkuvienė, Jau
Smetonos, pirmoje dalyje pa ko paskutinis koncertas su sol. pradėjo organizuotis kunigų kėsi einąs su politikais ir vi
Scenon iškilmingai įveda ir svečiams atliko keletą ari nutis Puodžiūnas, Arūnas Ka
dainavo Schumanno ir Brahm- L. Šukyte, kurin buvo susirin tarybos, pradėta viešai kate- suomenininkais
optimistais,
kizuoti
vaikus,
padidintas
mas
mirčiai pasmerktas jau jų ištraukų iš “Vilniaus pilies minskas, Rasa Šoliūnaitė, Si
kurie šviesiai žiūri į Lietuvos
so dainų pynę, o antrą dalį sky kusi gausi kviestinė publika
legendos”, kurias padainavo gitas Ramonas, Česlovas Rurė lietuvių kompozitorių dai be bilietų. Po koncerto daly kunigų seminarijoj klierikų ateitį: mūsų tauta savo tauriu nuolis Vakaris. Jis pakluso
kuiža, Paulius Usvaldas, Mė
noms — Dvariono, Klovos, viai buvo pavaišinti vynu, skaičius, bijant slaptosios ku moraliniu charakteriu ir poli dievų valiai, tačiau prieš ei solistai — Audronė Simonai- ta Gabalienė ir Vanda Alek
tytė-Gaižiūnienė,
Vytautas
Gruodžio ir Jakubėno. Pabai parūpintu “Air Canada” ben nigų seminarijos.
tine išmintimi laimėsianti lais damas mirti jis prašo, kad val
dovas leistų pateikti vyriau Radys, Valentinas Liorentas, nienė.
Net dvi paskaitas visuome vę ir nepriklausomybę.
gai padainavo operinių arijų drovės. Ten dalyvavo gen.
“Dainavos” ansambliui vado
Bronius Mačiukevičius ir kt.
siam kriviui tris klausimus.
iš Dvožako “Rusalkos”, Pucci Lietuvos konsulas su Ponia ir nine politine tematika skaitė
V. Kamantas, PLB pirminin Vakaris abejoja, kad dievas
vauja valdyba: Vytautas Ja
Bene
pirmą
kartą
Liucija
dr.
A.
Štromas.
Pirmoji
buvo
ni “Bohemos” bei “Gianni radijo pusvalandžio “Tėvynės
kas, padarė platų pranešimą
Buivydaitė-Ambrosini
reži sinevičius — pirmininkas, Alf
Schicchi” ir Brahmso “Lopši prisiminimai” vedėjas J. R. pavadinta “Lietuvos inkorpo apie PLB veiklą, konkrečiai su Perkūnas pareikalavo kraujo
suoja
lietuvišką
spektaklį.
Ji redas Urba ir Danguolė Ilgiracija
į
Sovietų
Sąjungą
”
.
Pa

aukos.
Į
klausimus
teisingai
nę”.
Simanavičius. Jie pasveikino
stodamas prie kiekvieno kraš atsakęs krivių krivis įrodys yra baigusi teatro studijas nytė — vicepirmininkai. Juli
skaitininkas
gyvai
ir
vaizdin

Apie meninę koncerto ko sol. L. Šukytę ir palinkėjo jai
to, kur veikia Lietuvių Bend
Illinois ir Northwestern uni ta Burgess — sekretorė, Vy
kybę parašys muzikos žinovai. sėkmės tolimesniuose koncer gai papasakojo pagrindinius ruomenė. Šios veiklos esama savo išmintį ir teisingumą.
versitetuose
ir gavusi magist tas Radys — iždininkas, Mėta
inkorporacijos
faktus.
Pradžio

Jaunuolis
klausia:
kas
gyve

Eiliniam klausytojui tai bu tuose Europoje. Bv.
je priminė Molotovo-Ribben- net Pietų Arabijoje. Bendruo nime yra saldžiausias, leng ro laipsnį. Jau 11 metų ji dės Gabalienė — finansų sekr. ir
tropo 1939 m. rugpjūčio 23 d. menė remia ir ugdo ne tik vi viausias ir kiečiausias. Kri to teatrologiją Čikagos (Illi Juozas Vieraitis — narys.
sutartį, kuria Sov. Sąjunga ir suomeninę lietuvių veiklą, bet vis Nygaila su dideliu pasiti
Vokietija pasidalino Baltijos ir kultūrinę. Šiosios pastarųjų kėjimu atsako, kad saldžiau
metų viršūnė — lituanistinės sias esąs bičių medus, leng
valstybes ir Lenkiją.
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA VO
katedros
steigimas Illinois viausias yra vieversio pūke
Dr. Juozas Vaišnora, MIC, I JUR
ŠVENTOJO TĖVO JONO-PAUįžanga į Baltijos valstybių
REIKALAS, JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ
LIAUS II ENCIKLIKA VYSKU GIO MASTULAIČIO KELIAS I
inkorporaciją buvo vadinamo universitete Čikagoje.
lis, o kiečiausias — valdovo
* (Bus daugiau)
PAMS, KUNIGAMS IR VISIEMS VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ, II
sios savitarpinės pagalbos su
kardo plienas. Jaunikaitis Va
Ateik i LIETUVIŲ AA (ALCOHOLICS ANONYMOUS)
KATALIKŲ BAŽNYČIOS TIKIN ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VI
karis su krivio atsakymais ne
tartys. Pradėta nuo Estijos, su
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną trečiadieni,
TIESIEMS APIE DIEVO GAILES ZITAS LIETUVOJE IR LATVIJO
sutinka ir tvirtina, kad sal
kuria sutartis pasirašyta 1939 Lietuviška baldų
TINGUMĄ DIVES IR MISERICOR- JE. Atspaudas iš “Aidų" 1977 m.
119 Mimico Avenue — Floya! York Rd. ir Mimico Avenue
m. rūgėjo 28 d., ją prieš tai ap
džiausias yra motinos pienas
DIA. Tai vertimas enciklikos, pa 3, 4, 5, 6, 7 nr., 1979 m. 4 ir 5 nr. Iš
dirbtuvė
Toronte
kampas (Toronte) 7.30 valandą vakaro.
savo
vaikui,
lengviausias
yra
kaltinus
nepajėgiant
išlaikyti
skelbtos 1980 m. lapkričio 30 d., leido Tėvai pranciškonai. Brook
savo
vandenų
neliečiamybės.
kūdikis
ant
jos
rankų,
o
kie

Daromi
nauji
minkšti
baldai
ir
lyn,
N.Y.,
1982
m.,
94
psl.
Kaina
į lietuvių kalbą. Išspausdintas
Skambinkit telefonu 487-5591
Su Lietuva savitarpinės pa aptraukiami seni PIGIA KAINA. čiausia būtų jo motinos širdis,
Vatikane. Iš vertimo kalbos ma — $4.
P.
LUBYS.
Tel.
638-3171.
663-9096.
(Nukelta
į
7-tą
psl.)
tyti, kad jis atliktas Lietuvoje.
jei neplyštų iš skausmo paau
galbos sutartis pasirašyta spa

Solistė Šukytė
tarptautiniuose vandenyse

Atsiųsta

paminėti

1. Vienas savaičių uždavinių
— kultūrinti veikėją
Dalis Europoje gyvenančių
lietuvių inteligentų eina lyg
ir sargybinių pareigas kultūri
niame darbe. Šitie sargybiniai
tarsi žiūri, kad materialinės
gerovės metu lietuviai neper
vertintų materialinių gėrybių,
užmiršdami augštesnes kultū
rines vertybes. Iš dalies dėl
to jie metų metais ruošia stu
dijų savaites, norėdami, be kit
ko, galutinai įvesti kiek kito
kią pažiūrą į vadinamą visuo
meninį darbą nei yra įprasta.
Tos pažiūros esmė - visuome
nės veikėjas turi didele verty
be laikyti kultūrą: mokslą, me
ną, literatūrą.
Nepaslaptis, jog kultūra ge
rovės metu nebūtinai klesti.
Materialiai pertekęs žmogus
savaime nelinksta dalį savo
pinigų paskirti kultūrinėms
vertybėms ar savo paties dva
sinio lygio kėlimui. Tam rei
kalinga paskata ir net tam tik
ra kultūrinė aplinka.
Studijų savaitės, pradėtos
Vokietijoje 1953 m., vienu sa
vo uždavinių pasirinko pratin
ti veikėją visuomeniniam dar
bui rimtai (net moksliškai)
pasiruošti, kultūringai san
tykiauti su kitais, tramdyti
savo egoizmą, prisiimtąsias
visuomenines pareigas atlikti
uoliai ir nuoširdžiai. Žinoma,
šito uždavinio studijų savai
tės nesiekia teisiogiai (tai bū
tų visuomeninis dorinimas),
betgi daugybė visuomeninio ar
politinio pobūdžio paskaitų
bei pati kultūringa savaičių
atmosfera, dalyvaujant jose
įvairių idėjinių įsitikinimų
ir įvairių politinių grupių žmo
nėms, tuo pačiu kultūrina vi
suomenininką.

“ Vilniaus pilies legenda” pakeliui į sceną

Gilių šaknų veikalas I

Tėviškės Žiburiai

Po Vilniaus konferencijos
pavaizdavimo autorius vėl “iš
plaukia į plačiuosius vande
nis” ir aptariu dokumentiškai
konferencijas
Amerikoje,
Stockholme, Berne ir Voro
neže po bolševikinės spalio
revoliucijos. Šiai paskutinei
konferencijai
priskiriamas
“Vyriausios lietuviu tarybos
Rusijoje” išrinkimas, nors ji,
nė nepradėjusi veikti, buvo
bolševiku nusmelkta.
Vėl persikeliama į Lietuvą
ir tuojau pateikiamas Vasa
rio 16 aktas ir ryšium su juo
1917.XII.11 tarybos nutarimas.
Visai teisingai pastebima, jog
taryba paskelbė jį “vokiečių
karo bei politikos įstaigų
verčiama" (p. 144). Autoriui
būtų tikę, remiantis naujes
niais tyrinėjimais (A. E. Senno, Fritz Fischerio) paaiškint
ti, kaip ir kodėl vokiečiai
vertė tarybą duoti jiems 1917.
XII.11 nutarimą ir kam jie jį
ruošėsi panaudoti. Ryšium su
šiuo paaiškinimu autorius bū
tų paryškinęs ir Vasario 16
akto atsiradimą.
Visame veikale ryški auto
riaus tendencija jungti Ame
rikos lietuvių vaidmenį su
nepriklausomos Lietuvos kū
rimusi, ypač vaizduojamuose
įvykiuose po Vasario 16 akto
paskelbimo. Pirmas jau būsi
mai nepriklausomai Lietuvai
skirtas Amerikos lietuvių kon
kretus žygis buvo jų sušauk
tas 1918.III.13-14 seimas- Niu
jorke.
Po to aprašomi sąjūdžiai Lie
tuvai
atkurti:
delegacijos
pasiuntimas pas prezidentą W.
VVilsoną, kariuomenės organi
zavimas Lietuvai. (Nors šis da
lykas neturėjo didelės prakti
nės reikšmės, tačiau plačiai
dėstomas vykdomojo komiteto
įsteigimas, delegacijos pasiun-i
timas į taikos konferenciją
Versalyje).
Čia autorius dar įterpė ir
Lausannos konferenciją 1918.
IX.<5-16. Šios konferencijos
proga pavaizduojama, kaip lie
tuviai, ypač Amerikos, dar
prieš vokiečių kapituliaciją
linko į santarvininkų pusę.
Dalis baigiama aprašu apie
delegaciją Versalio taikos
konferencijoje ir jos išlai
kymą, kuris gulė ant Ameri
kos lietuvių pečių.
Per nesusipratimą pridėtas
pačioje dalies pabaigoje po
skyris “Steigiamojo
seimo
sprendimas” — jis išeina iš
konteksto ribų.
Trečioji
dalis
“Išeivijos
kultūrinė parama Lietuvai”
prasideda nuo Amerikos lietu
vių raštijos istorijos. Suregis
truoti išleisti raštai, skirti
pirmoje eilėje .Lietuvai tuo
spaudos draudimo metu. Tuo
būdu lietuviai kovojo prieš
spaudos draudimą. Tos dalies
antroji tema "Inteligentijos
ugdymas” skirta apžvelgti vi
sai eilei draugijų — “Žiburė
lio”, “Motinėlės”, “Aušros” ir
poros fondų, skirtų mokslus ei
nančiai jaunuomenei šelpti.
Skyrius labai dalykiškai para
šytas su gausiais surinktų au
kų skaitmenimis. Plačiai ra
šoma apie šelptas Lietuvoje
įsteigtas
švietimo
draugi
jas z — "Saulės", “Žiburio”,
“Ryto". Baigiant užsimintas
Kairiūkščių šeimos sumanytas
100.000 rublių fondas toms
trims draugijoms. Dėl prasi
dėjusio karo jis negalėjo bū
ti sudarytas.
Tema “Rėmė Lietuvos kultū
rą ir bažnyčią” apima Vil
niaus universitetą ir šven
tovių statybą. Pirmiausia duo
dama senojo Vilniaus univer
siteto istorija ir po to apra
šomos įvairių veiksnių pastan
gos, ypač Amerikos lietuvių,
atkurti tą universitetą. Pa
teikiami Katalikų Federaci-

Atsiųsta paminėti
(Atkelta i.š 6-to psl.)

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAU
DOS BIBLIOGRAFIJA 1970-1974
Lituanistikos Instituto bibliogra
fijos skyrius. Lituanistikos Insti
tuto leidykla. Chicago, IL 1977
m., 300 psl. Sudarė Povilas Gau
dys, redagavo Jonas Dainauskas
ir Tomas Remeikis. Mecenatai —
JAV LB kultūros taryba ir Lietu
vių Fondas. Leidėjo adresas: Insti
tute of Lithuanian Studies, 2422
W. Marquette Rd., Chicago, IL
60629, USA.
VILNIAUS
UNIVERSITETAS
1579-1979. Lituanistikos Institu
to 1979 metų suvažiavimo darbai.
Chicago, IL 1981 m., 260 psl.

jos kongreso (1916), Berno
konferencijos
(1916.III.1-5)
nutarimai universiteto atsteigimo reikalu. Pažymėtinas
lietuvių konferencijos Berne
pasisakymas prieš lenkų už
mojį steigti Vilniuje univer
sitetą. “Atsižvelgiant į tai,
kad lenkai bando paveldėti
Didžiosios
Lietuvos
Kuni
gaikštijos universitetą Vil
niuje, lietuviai, pripažinda
mi lygias teises visiems Lie
tuvos piliečiams, protestuoja
prieš uzurpaciją ir pareiškia
savo nusistatymą, kad garsus
universitetas atitektų visos
Lietuvos gyventojams, o ne
tautinei mažumai”.
Universiteto
reikalavimą
dar kėlė pirmoji Lausannos
konferencija (1916) ir antroji
Stockholmo
(1918.X.18-20).
Pateikiamos įvairių organiza
cijų apyskaitos universitetui
darytų rinkliavų. Priduriamos
ir katalikų universitetui rink
tos lėšos, paverstos ateitinin
kų studentų stipendijų fondu,
kai susilaikyta nuo universite
to steigimo. Suminimos rink
liavos ateitininkų, neolituanų
namų statyboms, kazimieriečių įkurdinimui Lietuvoje (Pa
žaislyje), Telšių ir Vilkaviš
kio seminarijų rūmų statybai.
Vis pateikiamos sumos. Gale
neužmiršta paminėti prel. Pr.
Juro seselėms širdietėms.nu
pirktų namų Šiauliuose ir
pranciškonams
spaustuvės
Kretingoje.

Ketvirtoji dalis “Išeivijos
ekonominė parama Lietuvai”
pradedama nuo I D. karo, kai
buvo sudarytas Vilniuje cent
rinis lietuvių komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti.
Toliau eina aukų rinkimas
daugiausia amerikiečių lie
tuvių tarpe. Per ištisus pus
lapius eina ilgi aukų skaitme
nys. Aukas siuntė į Lietuvą
paskiri asmenys, net specia
liai aukoms rinkti įsteigtos
draugijos, kaip pvz. Lietuvos
Piliečių Sąjunga. Ji surinko
Lietuvai daugiau kaip $30.000.
Pateikiamos ir partijų rink
tos aukos.
Specialiai Lietuvai remti
buvo steigiamos ir tam tikros
bendrovės? Viena jų buvo Lie
tuvos atstatymo bendrovė. Gan
plačiai pasakojama apie jos
veiklą ir žlugimą. Antra žy
mesnė bendrovė buvo Ameri
kos lietuvių prekybos bend
rovė. Jos įsteigtas tarptau
tinis Lietuvos bankas veikė
Kaune iki nepriklausomybės
pabaigos.
Žinomas
Kaune
(Šančiuose)
amerikiečių
įsteigtas audimo ir popie
riaus fabrikas “Drobė”.
Autorius mini du žymius
asmenis, rinkusius akcijomis
pinigus Lietuvai: J. Šliūpą,
kuris pardavė 1590 akcijų ir
surinko $47.000, J. Žilių,
kuris 1924 m. surinko taip
pat už parduotas akcijas
$70.500 steigiamam žemės ban
kui.
Pasak autoriaus, akciniais
pagrindais organizavosi ke
letas bendrovių. Jos sutelkė
apie porą milijonų dolerių ir
dalį jų perkėlė į Lietuvą.
Nors daugumas surinkto kapi
talo niekais nuėjo, tačiau
Lietuvai jų veikla buvo nau
dinga.
Skyrium kalbama apie finan
sinę misiją, atvykusią 1919.
XII.18 ir siūlusią pirkti Lie
tuvos Laisvės paskolos lakš
tus — bonus. Misija, įsikūru
si Niujorke, su vietos lietu
vių parama suorganizavo 184
vietovėse komitetus. Jie ne
tik pardavinėjo lakštus, bet
dar rinko ir siuntė į Lietuvą
dolerius kitu būdu. Autorius
nurodo, kokiais keliais siun
tė, kokioms organizacijoms
ir kiek surinko. Iš viso mi
sija, parduodama lakštus ir
kitais būdais, gavo iš Ameri
kos lietuvių $2.270.270.59.
Minimos dar ir iš kitų kraš
tų (viena iš Anglijos) gautos
paskolos bei pašalpos. Kiek
Lietuva gavo iš Amerikos val
džios paskolos, nenurodoma.
Pateikiama tik $2.209.080,00
suma palūkanų, kurias Lietu
va turėjusi sumokėti Amerikai
1919-1932 m.
Autoriaus liudijimu, su Ame
rikos lietuvių gauta $75.000
auka Lietuva tegalėjo parsi
vežti $5.000.000 vertės prekių
iš Amerikos sandėlių Prancū
zijoje.
Paskutinis poskyris pava
dintas “Gelbėjo Lietuvai kri
tiškais momentais”. Pirmas

toks momentas buvo 1920 m.
želikovskiados metu, kai Lie
tuvos nepriklausomybė atsi
dūrė pavojuje. Vėl šauktasi
Amerikos ir kitų kraštų pa
galbos. Amerikiečiai tais pa
čiais metais sumetė $16.394,32.
Kitais metais tam pačiam rei
kalui sudėta $75.000. Vėliau
tas įnašas buvo padidintas.
Amerikos lietuviai prisidė
jo prie savos valiutos lito
įvedimo,
surinkdami
apie
15.000 aukso fondui. Ameri
kos lietuviai aukojo ir oku
puotam Vilniaus kraštui va
duoti bei jo lietuviams remti.
Aprašomas Klaipėdos krašto
prijungimas ir pateikiamos
jam surinktos aukos — arti
$4000. Pabrėžiama, kad tik
amerikiečių aukų dėka tega
lėjo būti prijungtas Klaipė
dos kraštas.
Nurodomi visokie aukų rin
kimo būdai šaulių sąjungai
per 5 metus, kai surinkta
$170.000. Veikalas baigiamas
bene paskutinės Amerikos
lietuvių aukos šauliams pa
minėjimu: “1938 m. DariausGirėno aero klubas Brooklyne nupirko už $1.650,00 dvi
vietį lėktuvą ir padovanojo
Lietuvos
šaulių
aviacijos
buri ui”.
Įnašas nepriklausomos
Lietuvos istorijai

Vispusiškas
ir
dalykiš
kas Amerikos lietuvių vaid
mens pavaizdavimas besiku
riančiai Lietuvai jau savai
me yra įnašas į jos istoriją.
V. Liulevičiaus veikalas dar
gali būti laikomas ir tiesio
gine nepriklausomybės laikų
istorija dėl dėstymo būdo.
Autorius tarp amerikiečių
aukų vis įpina Lietuvos kū
rimosi vaizdus. Jo aprašyti
tokie dalykai, kaip Vilniaus
konferencija 1917 m. rugsėjo
mėn. su Lietuvos Tarybos iš
rinkimu ir jos nutarimu, Va
sario 16 aktas, prezidento
Wilsono ir popiežiaus Bene
dikto XV paskelbtos Lietuvių
Dienos,
daugybės
lietuvių
konferencijų nutarimai ir t.t.
Vis tai Lietuvos kūrimosi ir
jos gyvavimo momentai. Nors
kaikurie dalykai pagal naujus
tyrinėjimus (Fritz Fischerio
veikalas “Griff nach der Weltmacht”, 1964, ir A. E. Senno
“Emergence of modern Lithua
nia”, 1959) kitaip nušviečia
mi, tačiau jie nekeičia iš es
mės įsigyvenusių mūsų auto
riaus teiginių.
Vertingas
įnašas
nepri
klausomybės istorijai yra ir
autoriaus pridėta bibliogra
fija (daugiau kaip 300 pava
dinimų). Autorius savą iš
plėstą bibliografiją palydi
tokiu prierašu: “.. . šis biblio
grafinis sąrašas yra truputį
išplėstas dar ir tokiais vei
kalais, kurie nusako išeivijos
būklę ir pačios Lietuvos tuo
laikinę būklę, kad skaityto
jas sužinotų, jog išeivijos
atlikti darbai Lietuvai buvo
labai
reikalingi
ir tikrai
labai vertingi”. Iš tikrųjų
autoriaus pridėtas knygų są
rašas yra apypilnė nepriklau
somos Lietuvos istorijos bib
liografija.
Svarbiausias įnašas yra pri
dėta dokumentacija. Autorius
sutelkė 36 dokumentus, iš vi
sur surinktus. Rodos, didesnė
dalis imta iš kun. V. Bartuškos veikalo “Lietuvos nepri
klausomybės kryžiaus keliais”
(1937). Jų tarpe vienas doku
mentas rankraštinis — rumu
nų fronto karių suvažiavimo
protokolas, kaligrafiškai su
rašytas buvusio kario proto
kolo raštininko K. Juknio,
Čikagoje gyvenusio ir miru
sio išeivio teisininko.
Vyraujantis dokumentų turi
nys — suvažiavimų bei kon
gresų nutarimai. Tai auten
tiški liudijimai iš nepriklau
somos Lietuvos kūrimosi lai
kų. Jie galėtų būti panaudo
ti ir studijiniams tikslams.
Daugybę puslapių puošia
įvairios iliustracijos, išrink
tos iš daugybės leidinių. Vie
nos jų vaizduoja Amerikos
lietuvių gyvenimą, kitos
įvairius nepriklausomybės at
gavimo momentus.
Aplamai, istoriko V. Liule
vičiaus veikalas yra gausiais
duomenimis grįstas kūrinys
(kaip rodo ilgos nuorodos pc
kiekvienos dalies). Jis yrs
didelis aruodas, talpinąs daug
žinių iš nepriklausomos Lie
tuvos kūrimosi ir vėlesnių
laikų.
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Vinco Liulevičiaus “Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

«

Vincas Krėvė šimtųjų gimimo
metinių proga bus prisimintas spa
lio 16 d. Filadelfijoje, Pensilva

nijos universiteto konferencijų
salėje. Jo gyvenimui bei kūrybai
skirtas svarstybas rengia Lituanis
tikos Institutas, talkinamas vie
tinės LB apylinkės, o jas finan
siškai remia JAV Lietuvių Fondas
per JAV LB kultūros tarybą. Pa
skaitas skaitys: Antanas Gustai
tis — “Vincas Krėvė šiapus ir ana
pus", Nijolė Martinaitytė — “Vin
co Krėvės ‘Daina apie arą’ — gar
sų ir reikšmės ryšys”, Rimvydas
Šilbajoris — “Dievulis Vinco Krė
vės kaime”, Bronius Vaškelis —
“Struktūriniai ir dramatiniai ‘Skir
gailos’ būdingumai”, Kostas Os
trauskas — “Vincas Krėvė ir jo
kūrybos esmė”. Informacijas tei
kia Jūra Viesulienė tel. 215-8853122.
Portugalijoje įvykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje 1982 m. pa
vasarį Toronto atžalyniečiai. Iš kairės: D. MARCYTĖ. K. DĖKSNYS, V.
DOVIDAITYTĖ po gerai pavykusio pasirodymo scenoje

Lietuvių audiniai
Naujas Lietuvių Tautodailės Instituto filmas

Naujai paruoštas Jono Mil
A. Tamošaitienė už kilimų
tenio filmas yra 16 mm, spalvo audimo meną yra laimėjusi
tas, garsinis, apie 50 min. il aukso medalių pasaulinėse ir
gumo, pirmąkart buvo parody tautinėse parodose.
tas Lietuvių Tautodailės Insti
A. Tamošaitienė yra ir dailituto narių suvažiavime A. A. ninkė-tapytoja. Jos paveiks
Tamošaičių sodyboje.
lai to pat stiliaus, kaip kilimai.
Filmas fotografuotas dail. A. Ji tapo aliejiniais, akriliniais
ir A. Tamošaičių sodyboje, ir guašo dažais.
Kingston, Ont., prie St. Law
A. Tamošaitienė yra pasiry
rence, 1000 salų apylinkėje. žusi rinkti, tyrinėti senoviš
Filme vaizduojama dail. Anas kus ir austi naujus tautinius
tazijos Tamošaitienės kūryba, drabužius. Jinai moka verpti
jos austi kilimai, gobelenai, siūlus, dažyti ir austi įvairiau
tapyba ir tautiniai lietuvių siais būdais, moko jaunas mer
drabužiai. Hamiltono “Gyva- gaites pinti, austi juostas, užtaro” tautinių šokių grupė, sitaisyti stakles ir pagal se
vadovaujama
Genovaitės noviškus išeiginius drabužius
Breichmanienės, pašoka ke austi naujus tautinius, spalvin
letą lietuvių tautinių šokių, gus bei raštuotus drabužius
apsirengę Kanadoje austais bei jų dalis. Jos išausti tauti
tautiniais drabužiais.
niai drabužiai ne tik turi bū
Filmo įžangoje vaizduoja dingus tradicinius išeiginių
ma, kaip A. Tamošaitienė pra lietuvių drabužių bruožus,
deda austi kilimą, ir palygina bet ir yra tikri tautodailės
ma su Egipto, graikų bei vidur kūriniai. 1938 m. jos išaustas
amžių piešiniais, rodančiais, tautinis drabužis buvo pripa
kaip prieš tūkstančius metų žintas Berlyno pasaulinėje pa
būdavo audžiama tokiu pat bū rodoje pačiu būdingiausiu ir
du kaip dabar audžia A. Ta puošniausiu Europoje. Net
karalaitei Dianai 1981 m. A.
mošaitienė.
Tamošaitienė išaudė vestuvi
Pirmoje filmo dalyje A. Ta nę dovaną — lietuvių vilnie
mošaitienė parsineša iš savo čių tautinį drabužį, kurį ji nu
miško įvairių augalų, gėlių, vežė ir įteikė su lietuvių at
medžių žievių ir kitų natūra stovais Buckingham rūmuose.
lių dalykų dažymui; svogūnų
Jos tautiniais drabužiais
lukštais nudažo įvairiomis puošiasi daugelis lietuvių šo
spalvomis vilnonius siūlus kių bei dainų ansamblių. Fil
kilimų audimui.
me vaizduojami šokėjai yra
Dail. A. Tamošaitienė nupie apsirengę Tamošaitienės ir
šia kilimams vaizdus tokio pat Vaitonienės austais drabu
dydžio, kaip būsimas kilimas. žiais. Hamiltono ansamblis
Kilimui piešinys padedamas “Gyvataras”, vadovaujamas G.
už kilimo metmenų ir pro juos Breichmanienės, jau keletą
pasižiūrėjus audžiamas kili kartų šoko ir lankėsi Tamo
mas iš išvirkščios pusės. Ta šaičių sodyboje.
mošaitienės mėgstamiausias
Filmo vaizdų pynę sudarė
kilimų audimo būdas — gobe- A. Tamošaitis, žodžiai ir įkal
leninis. įvairaus dydžio kili bėjimai — poeto Henriko Namų ji yra išaudusi keletą de gio, muzika — Zigmo Lapino,
šimčių. Jos kilimų yra muzė- filmavimas — Jono Miltenio,
juose, universitetuose, viešuo patarimai — Vitaliaus Matu
se ir privačiuose rinkiniuose.
laičio. Kor.

Rūpinasi tautodaile
Šiaurės Amerikoje veikiančio Lietuvių Tautodailės Instituto narių susirinkimas

Lietuvių Tautodailės Insti
tuto nariai bei įgaliotiniai 1982
m. rugsėjo 18 d. suvažiavo pas
dail. A. ir A. Tamošaičius prie
Kingstono, Ont., metiniam na
rių susirinkimui. Dalyvavo per
70 narių iš Toronto, Montrealio, Otavos, Čikagos, Detroito,
Filadelfijos ir kt. Pirminin
kavo LT1 tarybos pirm. inž. A.
Paškevičius.
Valdybos pirm. inž. L. Bal
sys padarė praėjusių metų
darbų apžvalgą. Galutinai už
baigtas “Lithuanian Textile
Art" filmas. Jis yra fotografuo
tas J. Miltenio, garsinis, 16 mm,
spalvotas, 2000 pėdų ilgumo,
vaizduoja dail. A. Tamošai
tienės audimo meną, paįvai
rintą tautiniais šokiais. “Li
thuanian Easter Eggs” — A. Ta
mošaičio paruošta knyga yra
spausdinama Toronto “LithoArt” spaustuvėje ir bus siun
tinėjama užsisakiusiems bei
platintojams š. m. lapkričio
mėnesio pradžioje. Turėtas
ilgesnis pasitarimas su Kalgariu dėl lietuvių tautodailės
parodos muzėjuje. Pirm. L.
Balsys aplankė LTI Čikagos
skyriaus surengtą tautodailės
darbų parodą dailininkų dar
bų galerijoje. Paroda turėjo
labai gerą pasisekimą. Vado
vaujant A. Veselkienei, Čika

gos skyrius šiais metais pasi
rodė labai aktyviai.
(Nukelta į 9-tą psl.)

RŪTA PAKŠTAITĖ, jauna solistė
(20 metų), pirmą kartą pasirodys
Toronte š. m. spalio 16. šeštadie
nį, Lietuvių Namų Vyrų Būrelio
rengiamame koncerte. Ji yra bai
gusi Čikagos Be Paul un-te muziką
bei dainavimą ir gilinusi tas sri
tis Austrijoje

Didelį religinės muzikos kon
certą rugsėjo 19 d. savo švento
vėje surengė klebono kun. J. Stan
kevičiaus vadovaujama Šv. Anta
no parapija Čikagos Cicero prie
miestyje. Atlikėjų eilėse buvo

vargonininkas Robertas Mockus,
solistai Praurimėį Ragienė ir Al
girdas Brazis, Lietuvos vyčių cho
ras ir net smuikininkų kvartetas,
kurį sudarė Povilas ir Vanda Matiukai, Leonidas Ragas ir Faustas
Strolia. Programon buvo įjungti
tarptautinių klasikų kūriniai. Lie
tuviškai daliai atstovavo L. Stuko
“Tėve mūsų”, Viltenio “O didis
Dieve” ir “Šiluvos giesmė”.
Teisininkas Petras Stravinskas
yra parašęs naują knygą “Teisė
ir politika”, apimančią daug tei
sinių ir politinių klausimų Lietu
vos praeityje ir dabartyje. Ją iš
leis autoriaus raštams leisti su
darytas komitetas Čikagoje.
Paryžietis grafikas Zibuntas
Mikšys rugsėjo 17 — spalio 3 d.
d. savo kūrinių parodą Čikagos
lietuviams surengė M. K. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo Centre.
Lankytojus domino labai kruopš

čiai atlikti nedideli ofortai, kaiku
rie beveik miniatiūrinio lygio su
labai smulkiu braižu. Parodai Ž.
Mikšys buvo sutelkęs daug knygženklių, senamiesčių vaizdų, žmo
gaus detalių, įvairiais drabužiais
aprengtų figūrų su įrašais, ku
riems vartojamos lietuvių prancū
zų, vokiečių, anglų, ispanų kalbos.
Kaikurie paveiksliukai tebuvo žo
diniai kūriniai su kaligrafišku brai
žu, skirtingo dydžio eilutėmis, tei
kiančiomis harmoningą vientisu
mą. Senamiesčių vaizdams dau
giausia buvo panaudotas Paryžius
ir Venecija. Kartais pradedama
vienu nameliu, papildomu kituo
se paveiksluose, kol susidaro pil
nas vaizdas. Parodoje taipgi bu
vo išstatyta vinječių ir užsklandų,
pasižymėjusių lanksčiomis, įdo
miai sunarpliotomis linijomis.
Savo kūrybai Ž. Mikšys yra pasi
rinkęs originalų būdą, kuris at
spindi ne tik jo polinkį į dailę, bet
ir į poeziją. Jis yra savito braižo
kūrėjas, susilaukiantis vis dides
nio populiarumo.
Estradinių dainų plokštelę
“Ateisiu, mergužėle, ateisiu”
įrašė du Niujorke veikiančio mu
zikinio vieneto “Jinai ir trys
gintarai” nariai — Juozas Nakutavičius ir Danutė StriugaitėSummers.
Poetą Praną Lembertą, miru
sį prieš 15 metų. Los Angeles lie
tuviai prisiminė specialiu rengi
niu Šv. Kazimiero parapijos salė
je rugsėjo 12 d. Tai buvo dvigubas
renginys — mirties metinių pami
nėjimas ir susipažinimas su velionies našlės Monikos neseniai iš
leista plokštele “Dainos, muzika
ir gėlės”, kurion ji sutelkė lietu
vių kompozitorių kūrinius su jų
panaudotais P. Lemberto eilėraš
čiais. Apie velionį poetą bei jo
eilėraščiais pasinaudojusius kom
pozitorius kalbėjo kompoz. G.
Gudauskienė. Parapijos klebonas
prel. J. Kučingis pabrėžė meilės
amžinumą, kurį liudija gyvas velionies prisiminimas artimųjų šir
dyse. Prisiminimais apie 1919 m.
Kaune turėtą susitikimą su P.
Lembertu dalijosi Lietuvos ope
ros veteranė Vincė Jonuškaitė.
Kelis jo eilėraščius skaitė progra
mai vadovavęs A. Žemaitaitis.
Platesnės koncertinės programos
nepavyko suorganizuoti. Teko pa
sitenkinti dviem P. Lemberto teks
tu sukurtom dainom. Jas su pianis
tės R. Apeikytės palyda atliko: G.
Gudauskienės “Idėjos amžiais
bus” — sol. J. Čekanauskienė, O.
Metrikienės “Dainos, muzika ir
žodžiai" — sol. B. Dabšienė.
Trumpą užbaigos žodį tarė Alė
Rūta, pakviesdama visus atsisto
ti ir tylos minute pagerbti miru
sį poetą.

Vilniaus “Lėlės” teatras nau
jąjį savo sezoną pradėjo Suomi
jos sostinėje Flelsinkyje. Daugiau
kaip mėnesį truksiančiom gastro
lėm buvo paruošta Violetos Pal
činskaitės pjese H. K. Anderseno
pasakų motyvais “Balti kaminkrė
čio sapnai". Pjčsė skirta vaikams,
bet ji įdomi ir suaugusiems. Išvy
kos repertuaran taipgi įtraukta S.
Michalkovo pasaka “Trys paršiu
kai”. režisuota vyr. dail. V. Ma
zuto. Ji buvo šiltai sutikta žiūro
vų, kai “Lėlės” teatras viešėjo
Afrikoje prieš pusantrų metų.
Kauno
“Drobės”
audyklos
knygos bičiulių draugija, vado
vaujama bibliotekos vedėjos B.
Tamošauskienės, nutarė rūpin
tis Petrašiūnų kapinėse palaido
tų rašytojų kapais. Reguliariai
prižiūrimi ir tvarkomi bus rašy
tojų — K. Binkio, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, M. Lastauskie
nės, V. Žilionio, A. Lasto, kalbi
ninkų J. Jablonskio ir K. Būgos
kapai. Knygos bičiulių draugija
taipgi žada rengti teminius vaka
rus, skirtus ten palaidotiems ra
šytojams.
Belgijoje surengta 21-j i pasau
linė satyrinių bei humoristinių
piešinių paroda “Žmogus nori
juoktis" buvo sėkminga kaunie
čiui dail. Andriui Deltuvai, lai
mėjusiam vieną pagrindinių prizų.

Vilniaus filharmonija įsteigė
savo skyrių Šiauliuose, paskatin
ta šiame mieste išaugusio muziki
nio gyvenimo. Ten dabar kasmet
įvyksta apie 120 koncertų, antra
dieniais rengiami tradiciniai ka
merinės muzikos vakarai mažojo
je kultūros rūmų salėje. Daug
klausytojų susilaukia sekmadie
niniai koncertai parodų rūmuose.
Fotografijos Meno Draugijos
salone Vilniuje savo meninil} nuo
traukų parodą surengė kaunietis
Virgilijus Šonta, sutelkęs apie
100 savo darbų, apimančių visą
kūrybinį jo laikotarpį. Patrauk
liausi buvo du nuotraukų ciklai —
“Šiaurės akmenys”, “Daiktai ir
formos”.
Vilniaus dramos teatras naujo
sezono pradžiai paruošė prem
jerą, kuriai buvo pasirinkta A.
Gelmano dviejų veiksmų pjesė
“Akis į akį su visais”, nagrinėjan
ti gamybinius klausimus, demas
kuojanti karjerizmą, mieščioniškumą bei kitas ydas. Spektaklį re
žisavo I. Bučienė, scenovaizdžius
sukūrė dail. V. Idzelytė. Pagrin
dinius vaidmenis atlieka aktoriai
— R. Adamonis ir E. Gabrėnaitė.
Iš tikrųjų naujasis sezonas buvo
pradėtas rupgjūčio viduryje dvie
jų teatro grupių gastrolėmis įvai
riose Lietuvos vietovėse, ne
užmirštant net ir žemdirbių gyven
viečių. Šiai išvykai viena aktorių
grupė buvo pasirinkusi F. Schillerio “Klastą ir meilę”, kita — R.
Sheridano “Intrigų mokyklą”.
Teatras yra gavęs naujus rūmus.
Direktoriaus Prano Treinio pra
nešimu, juose pirmą kartą bus su
vaidinti tokie repertuaran įtrauk
ti veikalai, kaip Balio Sruogos
“Kazimieras Sapiega”, “Milžino
paunksnė”, K. Šajos “Ubagų sa
la”, V. Šekspyro “W i n d s o r o
šmaikštuolės”. Vyr. rež. H. Van
cevičius repertuarą papildys L.
Leonovo pjese “Aukso karieta”,
rež. A. Ragauskaitė — V. Šekspy
ro tragedija “Karalius Lyras”,
rež. R. Tumanas — Tennessee
Williams veikalu “Katė ant įkai
tusio stogo”, rež. L Bučienė — M.
Bulgakovo “Moljeru”. Teatran
įsijungė dešimt naujų aktorių,
baigusių teatrinį fakultetą Vil
niaus konservatorijoje, atsinešu
sių savo diplominį darbą — C.
Goldonio komediją “Rietenos
Kjodžoje”.
Sol. Virgilijus Noreika vilnie
čius pakvietė į dainų ir operų ari
jų rečitalį, akompaniatoriumi pasi
rinkęs pianistą P. Jaraminą. Re
čitalio pradžia buvo skirta A.
Bražinsko “Ugnelei", “Žvirgždinėlei”, vokaliniam ciklui “Bena
mio dainos”, kuriam yra panau
doti V. Mykolaičio-Putino eilė
raščiai. Šį ciklą sudaro dainos —
“Tu išeik pas mane”, “Gūdžiai
švokštė visą naktį”, “Čia žėri sau
lė, čia naktis”, “Ne vieną sutemą
lydėjau”. Pirmą rečitalio dalį už
sklendė keturi P. Čaikovskio ro
mansai. Antroji dalis buvo pra
dėta P. Mascagni, G. Bizet, G.
Verdi operų arijomis. Esą ypač
įspūdinga buvo Otelo mirties sce
na. Lyriškumu dvelkė A. Raudo
nikio dainos — “Švelnumas”,
“Vakaras” ir “Svaja”, kurių teks
to autorius yra poetas E. Selelionis. Rečitalio užbaigai sol. V.
Noreika buvo pasirinkęs dvi dai
nas — H. Trimlio “Kada nors” ir
L. Denzo “Sūpuoklėse”. V. Kst.

8 psi.
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HIGH PARK-BLOOR, 8 kambariai per du augštus, atskiras mū
rinis namas, moderni virtuvė, 2 prausyklos, didžiulis privatus
kiemas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE-BLOOR, 4-rių miegamųjų atskiras namas, 2 prausyklos,
garažas, arti puikiojo “Bloor West Village” apsipirkimo bei
požeminio traukinio; prašoma kaina — $125.000.
MARTIN GROVE-BLOOR rajone, 6 kambarių vienaaugštis;
užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas; skola iš 14,25%; prašoma
kaina — tik $88.900.
ROYAL YORK RD.-EGLINTON, 3-jų miegamųjų vienaaugštis,
nemaži kambariai, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su
privačiu įvažiavimu, didžiulis virš 200 pėdų kiemas su vais
medžiais; prašoma kaina — $139.900.
JANE-ANNETTE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas;
kvadratinis planas, išėjimas į kiemų ir veranda (patio), 2 prau
syklos, garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina — tik
$114.900 ir viena skola iš 14,5%.
SOUTH KINGSWAY, gražus 6 kambarių bendranamis (condo
minium), 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. Į kainų įeina
šaldytuvas, plyta, kilimai ir t.t.; 8,75% skola iki 2001 metų; pra
šoma kaina — $69.900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI -- virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais
Trečiadieniais

10-3
uždaryta

Ketvirtadieniais
10-8
Penktadieniais
10-8
Šeštadieniais
9-1
Sekmadieniais
9.30-1

Ę
=
=
=
E
=
s
E
E
g
E

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius .... 11 %
180-185 d. termin. Ind.............11 %
term, indėlius 1 metų............ 12 %
pensijų S-tą.......................... 12 %
spec. taup. s tą.................... 11 /o
taupomąją s-tą .................... 11 %
depozitų-čekių s-tą............. 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ..................... 17’/?%
mortgičius nuo.................... 153/«%

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 apmokomas įvairias sqskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS

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

y 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 (KOMPIUTERĮ)

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 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)
Telefonas 531-1305
■ Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir palikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
• taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt.
Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Telefonas 535-1258

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kilų 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

Registruoja golfo žaidynių Toronte pasekmes. Iš kairės: R. VAITKEVI
ČIUS, R. KYMANTAS, M. IGNATAVIČIUS. Juos stebi dr. O. NAKAS iš
Čikagos ir P. AUGAITIS iš Delhi, Ont.

Petrošius ir Čikaga — nenugalimi
Š. Amerikos lietuvių golfininkų žaidynės Toronte
Golfo žaidynėse Toronte š. m.
rugsėjo 4-5 d.d. buvo pasiekta
neblogų pasekmių. Pirmų vietų
meisterių klasėje vėl laimėjo Či
kagos Markus Petrošius ir devintų
kartų tapo ŠALFASS meisteriu.
Nors meisterystę laimėjo tik po
peržaidimo, tačiau ilga eilė lai
mėjimų rodo jo pranašumų. Ant
roji vieta teko jaunajam Tomui
Lapui iš Čikagos. Antros dienos
varžybose
pasiekęs geriausią
vienos dienos pasekmę — 74, jis
užbaigė lygiomis su meisteriu
— 154 ir tik peržaidime jam pra
laimėjo. Torontiškis Stan Podsadeckis po nelabai sėkmingos pir
mos dienos — 81 antrų dienų už
baigė 77 smūgiais ir iškilo į III
vietų. Čikagos Lee Prochnow su
tokia pat pasekme — 158 liko IV
vietoje. Nesėkmė lydėjo Toron
to Edvardų Sudeikį, kuris nese
niai Georgetown aikštyną buvo
įveikęs 72 smūgiais. Po sėkmin
gos pradžios — 76 antrą dieną pri
reikė net 88 smūgių įveikti daug
kliūčių turintį aikštyną. Meiste
rių klasėje varžėsi 11 golfininkų,
kurių daugumas bent vieną kartą
sužaidė žemiau 80. Tik meisteris
Petrošius abi dienas sužaidė že
miau 80(75-79).
Moterų klasėje I v. laimėjo pa
stoviai žaidusi (96-95) Elzbieta
Kėkštienė. Gražiu stiliumi žai
džianti Ročesterio Nijolė Dėdinienė po nesėkmingos antros die
nos (94-101) liko II v. Taip pat
pastoviai žaidusi Čikagos Aldo
na Vaitkienė laimėjo III v. (99-97).
Moterų klasėje varžėsi 14golfininkių.
Dalyviais gausiausios buvo li
kusios vyrų klasės grupės, suskirs
tytos pagal išlyginamosius smū
gius ir senjorų pagal amžių — virš
55 metų. A klasėje varžėsi 24 golfininkai, B-27, C-17, D-12 ir sen
jorų — 25. Vyrų A klasėje pažymė
tinos čikagiečių Joe Cook 77 ir
Vyto Vaitkaus 78 pasekmės. To
rontiškis Dainius Žutautas šioje
klasėje laimėjo II v., Jonas Ba
naitis vyrų B klasėje — III v., C
klasėje Stasys Obelienius — I
v., Anicetas Zalagėnas — III. Vy
rų D klasėje sėkmingai žaidė An
tanas Klimas, laimėjęs I v. Sėk
mingai žaidė ir Toronto senjorai:
Petras Stauskas laimėjo I v., Al
girdas Banelis — III.
Jaunimo varžybos vyko dvejo
se klasėse — jaunių ir jaunučių.
Jaunių klasėje I v. laimėjo toron
tiškis Mikas Podsadeckis, 20-čia
taškų atsiplėšęs nuo II v. Antrą
vietą laimėjo Algis Slapšys. Jau
nučių klasėje I v. laimėjo Vytas
Memenąs iš Detroito, taip pat ne
mažu skirtumu aplenkęs savo var
žovus. Mikas Slapšys, jn„ laimė
jo III v.
Šių žaidynių geriausių golfinin
kų eilė: 1. M. Petrošius (Č) 154, 2.
T. Lapas (Č) 154, 3. S. Podsadeckis
(T) 158, 4. L. Prochnow (Č) 158, 5.
A. Sergantis (T) 160. 6. P. Paukš
tys (T) 162, 7. R. Bacevičius (Č)
162, 8. E. Sudeikis (T) 164, 9. E. Ast
rauskas (T) 164, 10. R. Panaras (Č)
164, 11. D. Žutautas (T) 164, 12. V.
Vaitkus (Č) 165.
Komandinėse vyrų varžybose
dalyvavo 8 komandos. Čikagos I.
kaip ir M. Petrošius, vis dar ne
įveikiama, nors Toronto I šį kar
tą nedaug tebuvo atsilikusi (965976). Toronto H iškovojo III v.
Čikagos meisterių komandoje
žaidė: M. Petrošius, L. Prochnow.
R. Panaras. T. Lapas, J. Cook, A.
Dagys, A. Vasys, R. Bacevičius,
J. Kubilius; Toronto I — R. Šim
kus, V. Ubeika, P. Paukštys. S. Pod
sadeckis, E. Astrauskas, A. Ser
gantis, T. Zidneris, E. Sudeikis,
R. Strimaitis; Toronto II — V.
Paukštys, V. Kaknevičius, A. Si
manavičius, R. Astrauskas. D. Žu
tautas, M. Ignatavičius, P. Staus
kas, A. Mikelėnas, A. Stauskas. Mo
terų komandinėse tesivaržė dvi ko
mandos — Toronto ir Čikagos. Pir
mą vietą laimėjo Toronto 858-892:
E. Kėkštienė. 1. Kymantienė, V.
Balsienė, G. Kuchalskienė. 1.
Paukštienė, G. Stauskienė, J. Ig
natavičienė.
Žaidynes gerai tvarkė Toron

to Lietuvių Golfo Klubas. Atei
čiai susirūpinimą kelia dalyvių
gausumas — reikėtų jieškoti dvie
jų aikštynų arba mažinti dalyvių
skaičių. Kadangi šios žaidynės
yra ir bendravimo renginys, var
gu ar būtų linkėtina mažinti da
lyvių skaičių. Sekančios golfo žai
dynės turėtų būti rengiamos kaip
dalis Pasaulio Lietuvių Sporto
Žaidynių, Čikagoje. Tačiau dau
gelis golfininkų nemano, kad dvi
pasaulio lietuvių šventės dienas
būtų smagu praleisti tik golfo lau
kuose. Planuojama surengti meti
nes golfo žaidynes Darbo savait
galio metu Klevelande ir pagei
daujantiems — kaip dalį sporto
šventės Čikagoje. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis LSK Vytis susirinki
mas įvyks lapkričio 14 d. Toron
to Lietuvių Namuose. Susirinkime
bus renkama nauja valdyba, apta
riami pasiruošimai 1983 m. Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynėms
Čikagoje, sporto sekcijų veikla
ir kiti svarbūs reikalai. Kviečia
mi dalyvauti visi vytiečiai, jų tė
vai ir Vyčio bičiuliai.
Klubo darbuotojų pasitarime,
kuris rugsėjo 27 d. buvo sukvies
tas Ed. Stravinsko namuose, buvo
plačiai apsvarstyta sportinė klu
bo veikla ir administracinė san
tvarka. Nutarta apsiriboti šiomis
sporto
sekcijomis:
krepšinio,
tinklinio, lauko teniso, lengv. at
letikos ir slidinėjimo. Taip pat nu
tarta atgaivinti moterų krepšinio
sekciją ir organizuoti moterų
tinklinio komandą. Šio pasitari
mo išvados bus pateiktos vytiečiams visuotiniame susirinkime.
Treniruočių tvarkaraštis: krep
šinis — penktadieniais 9-11 v.v.
Etobicoke mokykloje; tinklinis —
antradieniais 6.30-9.30 v.v. Ana
pilio salėje. Šiame sezone numa
toma dalyvauti vyrų ir jaunių A
krepšinio pirmenybėse. Tinklininkai ir tinklininkės ruošiasi žais
ti keletą draugiškų rungtynių.
Džiugu, kad vyrų tinklinio koman
da susilaukė naujų jėgų.
Jonas Karpis, Vyčio ir Toronto
mokyklų iškilus krepšininkas,
šiuo momentu Sirakūzų univer
sitete ruošiasi naujam krepšinio
sezonui. Buvę jo draugai Vyčio
krepšininkai tikisi suruošti iš
vykas į Sirakūzus stebėti rungty
nių, kuriose žais J. Karpis.
Edvardas Stravinskas ir And
rius Kaknevičius praėjusią vasa
rą dviračiais nukeliavo iki Wasagos. Kalnuotą nuotolį tarp Toron
to ir vasarvietės orauosčio greit
keliu įveikė per mažiau kaip 6
vai. (apie 90-100 mylių).
Algis Choromanskis, gyv. Burlingtone, Ont., š. m. spalio 3 d. da
lyvavo Toronte surengtame “Labatt’s Lite” maratone ir 42,2 km.
nuotolį įveikė per 2 v. 47 min. 43
sek. ir buvo 127-sis iš 2650 bėgikų.
Apie jį ilgoką rašinį su jo nuotrau
ka išspausdino “Toronto Star”
1982 m. spalio 4 d. laidoje, spor
to skyriuje.
Mūsų rėmėjams — garbės na
riui Vladui Bakūnui ir Toronto
Lietuvių Namams už didžią para
mą nuoširdžiai dėkojame. A. S.

Skautų veikla
• Sukaktuvinė 65 metų LSS
veiklos stovykla ateinančią vasa
rą bus Woodland Trails, apie 30
mylių į šiaurę nuo Toronto, prie
Auroros, liepos 30 — rugpjūčio
14 d.d. Dirbantieji iš anksto pra
šomi savo atostogas sutvarkyti
taip, kad galima būtų stovyklauti.
• Dėmesio akademikai! Susi
pažinimo sueiga įvyks spalio 20
d., 7.30 v.v., pas Viliją Punkrienę. 189 Roncesvalles Avė., tel.
536-6672. Kviečiame visus filisterius-teres, senjorus ir tikrą
sias nares dalyvauti ir prisidėti
prie akademikų veiklos.
• Draugininkai-kės prašo tė
vus siųsti reguliariai savo vaikus
į sueigas ir sekti šio skyrelio in
formacijas.

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios

(Atkelta iš 1-mo psl.)
tižioje buvo planuotas naujas
lig šiol neišbandytas kelias
Everesto viršūnėn, galėjęs su
silaukti didesnio dėmesio pa
saulyje. Tas bandymas baigėsi
tragiškai — sniego griūtis nu
šlavė fotografą B. Griffitsą ir
net tris nepaliečius vadovus.
Dėl jų tragiškos mirties šeši
ekspedicijos dalyviai pasitrau
kė iš numatyto žygio ir grįžo
Kanadon. Likusieji tada pasi
rinko jau gerai kitų išbandytą
priėjimą. Jiems, matyt, įtakos
turėjo asmeninė ambicija ir
turbūt finansinė valdinės ori
nio susisiekimo bendrovės
“Air Canada” parama, siekian
ti apie milijoną dolerių. Bu
vo susilaukta ir kitų rėmėjų.
Tikslios šios ekspedicijos iš
laidos tebėra nepaskelbtos, o
jos turėjo būti nemažos, nes
patarėju buvo pasamdytas bri
tų alpinistų ekspedicijai va
dovavęs C. Boningtonas. Lipi
mui į Everestą kanadiečiai
treniravosi Argentinoje, Hi
malajuose ir netgi šiaurinėje
Kinijoje. Jiems nemokamus
kelionių bilietus parūpino
“Air Canada” bendrovė, davu
si net ir specialų lėktuvą, ku
riuo buvo pristatomi visi reik
menys Everestui įveikti ir net
gi maisto atsargos. Teisinimasi, kad mokesčių mokėtojai ne
nukentėjo, nes valdinė “Air
Canada” bendrovė turi pelno.
Niekas betgi neužsimena, kad
Everesto ekspedicijai išmes
tais doleriais buvo galima pa
piginti skrydžius visiems ka
nadiečiams arba juos panau
doti labdaros reikalams, kai
Kanadą slegia rekordinis ne
darbas, kai bedarbiai yra pri
versti jieškoti menkų gerovės
pašalpų.

Moksleivių valdyba posėdžiavo
spalio 8 d. Aptarta visa eilė įvai
rių pasiūlymų bei patarimų metų
veiklai. Sekantis moksleivių su
sirinkimas įvyks pas pirm. Zitą
Prakapaitę (233-4486) spalio 22,
penktadienį, 7 v.v.
Studentai yra pasiruošę įvykdy
ti keletą projektu. Susirinkimams
numatytos temos apie jaunimo
kongresą,
lietuvišku
parapijų
būklę, lietuvių-žydų klausimą.
Pradėta rengtis rekolekcijoms,
galvoti apie programą Kūčiose
ir kalėdinių kortelių platinimą.
Jaunių ir jaunučių globėjai
renkasi pas L. Underienę suderin
ti susirinkimų datų.
Važiuokime Čikagon į akade

Naujus provincinio parla
mento rinkimus lapkričio 2 d.
paskelbė Albertos premjeras
P. Lougheedas, kurio konser
vatorių vyriausybė provinciją
valdo jau nuo 1971 m. Paskuti
niuose rinkimuose 1979 m.
ankstyvą pavasarį konserva
toriai į 79 vietų parlamentą
grįžo su 73 atstovais. Keturi
kiti atstovai yra nepriklauso
mi. Beveik neegzistuojančios
opozicijos eiles papildo NDP
socialistų vadas G. Notley ir
separatistų vadas G. Kestleris, koją parlamentan įkėlęs
iš papildomų rinkimų. P. Loug
heedas buvo planavęs sušauk
ti senąjį parlamentą spalio
20 d., bet dabar staiga pakei
tė savo nuomonę. Esą reikia
patvirtinti svarbius planus,
kurie liečia paskolų palūka
nų sumažinimą iš Tautinio Pa
likimo Fondo, turinčio beveik
$12 bilijonų, gautų už parduo
tą naftą. Iš tikrųjų tas planas
konservatorių daugumos dėka
jau buvo patvirtintas ir pra
dėjo veikti. Liko tik viena de
talė: metiniai įnašai fondan
bus sumažinti nuo 30% iki 15%
už naftą bei dujas gautų paja
mų. P. Lougheedas teigia, kad
parlamento rinkimai jam bus
paskutiniai, nes planuoja pasi
traukti iš politikos po poros
metų. Jis taipgi griežtai pa
neigė dažnai pasirodančius
gandus, kad nori tapti Kana
dos konservatorių
partijos
vadu ir Kanados ministeriu
pirmininku. Juokaudamas sa
kėsi norįs būti mokytoju ar
ba žurnalistu. Konservatorių
pergalė naujuose Albertos
parlamento rinkimuose yra
garantuota. Lieka tik neatsa
kytas klausimas, ar ir vėl par
lamentas liks be opozicinės
partijos, ar galbūt kuriai nors
pavyks gauti bent kelis ats
tovus.

Praėjusios savaitės “TŽ” nu
meryje buvo rašyta, kad Len
kijos katalikų primas arkiv.
J. Glempas spalio 18 d. lanky
sis Toronte, pakviestas kardi
nolo G. E. Carterio. Dėl gali
mų naujų įvykių Lenkijoje jis
staiga atšaukė visas savo iš
vykas užsienin. Nedalyvaus
kun. M. Kolbės paskelbimo
šventuoju iškilmėse Vatika
ne spalio 10 d., neatskris j JAV
spalio 13 d. ir neužsuks Torontan. Rūpestį jam sudaro kari
nio režimo planuojamas oficia
lus “Solidarumo" unijos panai
kinimas, galintis sukelti len
kų susikirtimus su policija ir
kariuomene.

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

• Skautininkų — skautininkių
bendra sueiga — spalio 24, sekma
dienį, 11 v.r., skautų būkle. Č. S.

minį “Ateities” savaitgalį. Puiki
proga daugiau sužinoti apie da
bartinį Lietuvos religinį gyve
nimą. Informacijas Toronte tei
kia dr. O. Gustainienė (445-4521)
arba L. Underienė (536-8388).
Čikagoje — J. Pabedinskas (312858-2074). L. U.

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

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
* Nemokamas namo įkainojimas *
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

537-3431
Namų: 494-0605
Tel.:

1576 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A4

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

A. W. 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), invėstacijose, mortgičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

skolinkis

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

11%
11 %
12%
12%
12%
11%
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
IMA:

z
=

X
=
z

už asmenines
paskolas nuo........ 17’/?%
už mortgičius
nuo........................ 153/4%

AKTYVAI virš 31 milijono 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 ia6

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. Sęjungg
• 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.
Savininkai
482 Roncesvalles Avė.,
Telefonas
Toronto, Ont. M6R 2N5
531-3098
,r
-lant>*ičiai

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533.5454
--------- — ■ —

TIMS AUTO BODY LTD.
Visų rūšių 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

SKAITYTOJAI PASISAKO
DVI OKUPACIJOS
'/Nepriklausomybės laikais šven
tėme spalio 9 su ryžtu atgauti len
kų okupuotų Vilniaus kraštų. Da
bar okupantai yra pasikeitę: jau
per 40 metų, kai rusai okupavo
Vilniaus kraštų ir visų Lietuvę.
Taigi dabar turime bendradar
biauti su lenkų “Solidarumu”. Mū
sų kova dėl Lietuvos laisvės tu
ri būti nukreipta prieš okupan
tus rusus.
Štai keli faktai, kuria rodo skir
tumų tarp lenkų ir rusų okupaci
jos Vilniaus krašte.
Palūšės klebonas, mano dėdė,
nepriklausomybės laikais atosto
gavo pas mano tėvų. Aš, vaikas
būdamas, matydavau, kaip jis
atsivežė 3 didelius maišus lietu
viškų knygų bei vadovėlių iš Kau
no Vilniaus kraštui. Jis tas kny
gas slaptai pergabeno savo para
pijiečių padedamas per lenkų sie
nų ir išdalino lietuviškoms mokyk
loms. Pergabenk tu dabar į Vil
niaus kraštų 3 maišus lietuviškųpatriotiškų knygų!
Čikagoje man pasakojo B. Cicėnaitė, buvusi Švenčionių lietu
vių gimnazijos mokytoja, o vėliau
lietuvių gimnazijos bendrabučio
vedėja, mirusi Čikagoje prieš 3
metus, kad Palūšės klebonas be
veik vienas išlaikė bendrabutį.
Esu jeigu ko trūksta, parašyk laiš
kų tam kelbonui — jis ir atsiun
čia porinį vežimų maisto. Tas kle
bonas nuo lenkų nenukentėjo. Pir
moje rusų okupacijoje tas klebo
nas, jau senelis, gyveno pas mano
tėvų. 1941 m. birželio 14 d. rusai
laukė, kol jis baigs laikyti Mišias,
išvedė iš šventovės į sunkvežimį
ir išvežė į Sibiru, kur jis 1942 m.
mirė.

Viena gydytoja Čikagoje man
pasakojo savo šeimos tragedijų.
Jos tėvas Švenčionių apskrityje
turėjo 40 ha ūkį ir lenkų laikais
pakenčiamai gyveno; savo vaikus
mokė lietuviškose mokyklose, ji
pati baigė Vilniaus lietuvių gimna
zijų. 1944 m., būdama dar studen
tė, pabėgo į Vokietijų. Jos brolį
antroje rusų okupacijoje sušau
dė, daug giminių ištrėmė į Sibi
ru. Vėliau jos tėvų sodybų sunai
kino. Prieš keletu metų ta gydyto
ja, būdama Lietuvoje, norėjo ap
lankyti tų vietų, kur ji gimė ir au
go. Privažiavo iki gimtinės, rado
net kelių išartų. Norėjo eiti pės
čia per arimų, bet buvo jau vaka
ras. Tokioje padėtyje yra 90% so
dybų Vilniaus krašte. O jeigu ir
rasi savo tėvų trobų, tai bus ap
leista, nes neleidžia okupantas
taisyti.
Pirmoje okupacijoje buvau nu
keltas pavaduoti Dūkšto rajono
veterinarijos gydytojo 3 mėne
sius. Nevienas ūkininkas skundė
si su ašaromis akyse: esu nuo len
kų okupacijos per 20 metų tiek ne
nukentėję, kiek per (i mėn. rusų
okupacijos. Žemės atėmimas, py
liavos, baimė, naktiniai suėmi
mai, išvežimai į Sibiru, draudi
mas lankyti šventovę, prekių din
gimas . . . Lenkų okupacijos lai
kais tai buvo nežinomi dalykai.
Mes, smerkdami dabar lenkus
už praeitį, padėsime tik rusiškam
okupantui. Būkime vieningi, bend
radarbiaukime su rusų okupuoto
mis tautomis — latviais, lenkais,
estais, vokiečiais ... O kai Lietu
va atgaus laisvę, jų ginsime nuo
priešų, kas į jų besikėsintų — vo
kietis, lenkas ar rusas.
J. Dūlis

Tėviškės Žiburiai

Kristui reikia
bendradarbių.

WINNIPEG, MANITOBA

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 RŪSIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

«
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Pagerbdami a.a. Vladislovą
Kažemėkienę iš Hamiltono ir
a.a. Mykolą Bertulį iš Delhi,
Ont., J. ir A. Leščiai iš Hamil
tono paaukojo “T. Žiburiams”
$30.

Sesuo M. Margarita,
Immaculate Conception Convent,
Putnam, Ct 06260, USA.

A. a. Mykolo Bartulio atmi
nimui D. J. Žiogai iš Delhi,
Ont., paaukojo “T. Žiburiams”
$10.

Gal nežinojai, kad yra
lietuvaičių vienuolija, kuri
veikia Amerikoje ir Kanadoje?

Kanados Lietuvių Dienos
Atsisveikinimo vakaras įvy
Spalio 8-10 dienomis Montrealyje įvykusios XXVII Kana ko Šv. Kazimiero par. salėje.
dos Lietuviu Dienos buvo vi Ten vyravo jaunimas ir trenkssais atžvilgiais sėkmingos. Da minga jų muzika. Sekančiame
lyvių skaičius buvo kiek ma “TŽ” nr. bus platesnis KLD
žesnis nei kitais metais, tačiau aprašymas. Bv.
pakankamai gausus visiems
renginiams. Penktadienio va
Mokytojų dėmesiui
karą buvo atidaryta mirusių
Su šiais mokslo metais “Tė
dailininkų — Akstino, Remei viškės Žiburiuose" vėl įveda
kos ir Valiaus meno paroda mas vaikų skyrius “Žiburėliai”.
Aušros Vartų par. salėje. Ten
Praeityje “Žiburėliuose” sa
pat įvyko ir poezijos vakaras; vo rašinėliais reiškėsi dau
skirtas žemininkų 30 metų su giausia Toronto ir Hamiltono
kakčiai paminėti, dalyvaujant lituanistinių mokyklų moki
žemininkų atstovams — dr. J. niai. Pageidaujama, kad atei
Girniui, K. Bradūnui ir H. Na tyje prie jų prisidėtų visų ki
gini. Klausytojų ir susidomė tų Kanados lituanistinių mo
jimo netrūko, nors galėjo būti kyklų mokiniai. Todėl KLB
daugiau dalyvių iš vietinės švietimo komisija sutiko ko
kolonijos.
ordinuoti rašinėlių surinki
Šeštadienį įvyko susipaži mą iš, mokyklų ir bendradar
nimo balius, kuriame dalyva biauti su skyriaus redaktore
vo 700 tautiečių, suvažiavu mokyt. A. Abromaitiene.
sių iš įvairių Kanados vieto
Kadangi pirmas “Žiburėlių”
vių. Buvo svečių ir iš JAV. Me skyrius pasirodys š. m. lap
ninę programą atliko Toronto kričio mėnesį, tai kaip tik bus
“Gintaro” dainos vienetas.
ideali proga rašinėlius pir
Sekmadienį buvo atlaikytos mam numeriui pristatyti švie
pamaldos Šv. Kazimiero šven timo komisijai per mokytojų
tovėje. Dalyvių buvo 700-800. suvažiavimą-konferenciją lap
Mišias atnašavo vysk. Cimi- kričio 6 d. Toronte. Mokyto
chella su keletu kunigų. Pa jai yra prašomi atrinktą me
mokslą pasakė kun. Pr. Gai džiagą atvežti ii- ją įteikti
da. Evangelikams pamaldas at komisijos nariams.
laikė kun. P. Dilys iš Toron
Vėliau sukurtus rašinėlius,
to.
mokslo metų laikotarpyje, pra
Didysis koncertas įvyko And šoma siųsti šiuo adresu: Mrs.
re Larendeau kolegijos salė Irena Ross, 73 Baby Point Cres.,
je, kur dalyvavo 800-900 tau Toronto, Ont., M6S 2B7.
tiečių įskaitant programos at
KLB švietimo komisija
likėjus — meno vienetus.
Augšto rango (ministerių) as
menų nebuvo, tačiau jiems at Tamsieji darbai...
stovavo jų pavaduotojai ir per
(Atkelta iš 1-mo psl.)
davė jų sveikinimus. Buvo pra ateistinę propagandą arba ne
nešta, kad Kvebeko vyriausy vesti”. Dabar tikinčiųjų reli
bė Kanados Lietuvių Dienoms ginių kultų praktiką riboja
Montrealyje paskyrė $10,000. ateistinė valdžia, mokykloje
Koncerto metu nebuvo jokių tikinčiųjų vaikai verčiami da
kalbų, išskyrus trumpus svei lyvauti ateistinėje propagan
kinimus, svečių pristatymą ir doje, tikintieji dėl savo įsiti
padėką. Programa truko 2,5 kinimų šalinami iš darbo, ne
valandos. Buvo įvairi, spal gali užimti atsakingų valsty
vinga ir gaivinanti. Ją atliko bės pareigų, prieš juos nukrei
daugiausia jaunimas.
piami spaudos puolimai, net
viešai gintis neleidžiama. Ir
visa tai vadinama tobula są
žinės laisve, kaip tai daro so
vietinės teisės mokslų dakta
(Atkelta iš 7-to psl.)
ras! Lmb.
Ižd. V. Matulaitis pranešė
apie lėšas, knygos “Lithuanian
National Costume” platinimą,
filmo gaminimo detales ir įvyk
dytą lietuvių mokyklose lietu
Laikas ir menas
vių tautodailės konkursą, ku
Pas garsų XIX š. vokiečių
ris buvo suorganizuotas LTI menininką Mencelį atėjo jau
nuolis su savo paveikslu.
iniciatyva su premijomis.
— Maestro, — tarė jis. — Kur
Po diskusijų įvairiais rei
kalais buvo išrinkta nauja LTI teisybė? Šį paveikslą aš nuta
taryba. Ilgiau buvo diskutuo piau per vieną dieną, o jau me
tas “Lithuanian Easter Eggs” tai kaip negaliu jo parduoti.
— Mielas drauge, — nusi
knygos platinimas. Nariai siū šypsojo Mencelis. — Jeigu Jūs
lė valdybai paruošti keletą šį paveikslą būtumėt tapęs me
mažų techniškai informaci tus, tai parduotumėt per vie
nių leidinėlių apie šiaudinu ną dieną.
kus ir pan.
Nėra abejonės
Susirinkime paaiškėjo, kad
—
Kaip
tu manai. Onute, ar
šį rudenį rengiamos LTI tau
todailės parodos Bostone, Niu myli mane Jonas?
— Žinoma, kad myli.
jorke ir Filadelfijoje. Toron
— Tai iš ko tu sprendi? —
to skyrius, vadovaujamas A. klausia Marytė.
Vaitonienės, surengė sėkmin
— Mat, aš pastebėjau, kad
gą tautodailės parodą š. m. jis visas moteris myli, tai my
pavasarį, o vėliau užpildė To li ir tave.
ronto Karavano parodos salę,
Mokinių mintys
kur laimėjo Karavano premi
•
Dekartas
visą gyvenimą
ją
Po susirinkimo J. Miltenis nenustojo mąstęs. Tai ir nuve
dė jį į kapines...
parodė naują LTI filmą.
Parinko Pr. A Iš.
Vitalius

Rūpinasi tautodaile

I A< E N AS
All Seasons Travel, B.D
Registration Nd. 0009239

Aloe vera (lietuviškai alijo
šius) nuo senovės žinomas dėl
savo gydymo ypatybių. Alek
sandras Didysis šį augalą nau
dojo savo karių žaizdoms gydy
ti, o Kleopatra — grožio rei
kalams. Lietuvoje jis taip pat
buvo gerai žinomas ir vartoja
mas.
Dąbar šis augalas, kuris ge
rai augo šiltame klimate, pra
dėtas plačiau vartoti ir Vaka
rų pasaulyje. Didžiausia šių
produktų gamintoja yra “For
ever Living Products” bendro
vė. Ji turi savo plantacijas
Texas ir Meksikoje. Jai pavy
ko, pasinaudojant modernia
technika, šio augalo sultis kon
servuoti, kad išsilaikytų nesugedusios ligi 3-jų metų.
Šių gaminių pareikalavimas
labai greitai auga. Jų galima
dabar gauti jau ir Kanadoje.
Vytautas Aušrotas (tel. 2423648) yra įgaliotas pardavinė
ti šios bendrovės gaminius.
Visi gaminiai yra 100% garan
tuoti. (Sklb.).

A.a. Mykolo Bartulio atmini
mui vietoj gėlių paaukojo “TĖviškės Žiburiams” $20 F. ir M.
Timukai.

Jei nori sužinoti, kaip gyventi
pilnai prasmingu gyvenimu,
rašyk:

(Atkelta iš 4-to psl.)
kuris planuojamas lapkr. 27 d.
Jaunimo C. salėje, bus pokylio po
būdžio. {jį bilietai jau dabar pra
dedami platinti. Renginiui vado
vauja DLK Algirdo šaulių kuopos
pirm. P. Kanopa (tel. 545-2703).
MOKYT. DALIA PAJERSKAITĖ spalio 23 d. išteka už Rodney
Pedble. Jungtuvės įvyks St. Tho
mas šventovėje Hamiltone.
RAIMONDA KRUKAVIČIENĖ
išvyko ilgensiam laikui į Lietuvę
aplankyti artimųjų.
BALYS GRINIUS, Steko įmo
nėj ištarnavęs pensiję, pradėjo
pensininko dienas.
AV PARAPIJOS CHORO VA
KARUI spalio 30 d. Jaunimo Cent
re laimės staliukus paaukojo Ha
miltono Liet. Krędito Kooperaty
vas “Talka” ir AV parapija. Cho
ras nuoširdžiai dėkoja savo gera
dariams. Šokiams groti yra pasam
viškoji
veikla.
Winnipego
ir
apy

KUNIGAS BERTAŠIUS — 30
linkės tautiečiai yra šios parapi dyta svajingos muzikos “Bill
METU VVINNIPEGE. Mūsų lietu
jos šeima, o klebonas kun. J. Ber Klain” 5 asmenų kapela. Dar te
viškoji bendruomenė 1982.V.23
berenkami
laimikiai
smulkių
tašius — jos širdis.
turėjo didelę iškilmę — klebono
daiktų
loterijai.
H.
R.
RimkeviJurgis
Valaitis
kun. Justino Bertašiaus pagerbčiai jai paaukojo $10.
tuves jo 40 metų kuigystės ir 30 me
Red. pastaba. Labai prašome
ALDONA IR ANTANAS LAUtų darbo Winnipege.
korespondentus rašyti korespon
Tų saulėtų dienų Šv. Kazimiero
dencijas tuoj po įvykių, o ne po GAL1AI gražiai atšventė sidabri
šventovėje, statydintoje Sukaktu keturių mėnesių. Lietuviškieji nį savo vedybų sukaktį. Prestone į
vininko rūpesčiu, susirinko apie
renginiai verti visų greito dėme jų puošnių rezidencijų šeštadie
nio vakarų buvo suvažiavę apie
200 tautiečių. Iškilmingas Mi sio laikraštyje.
50 svečių —giminių, kaimynų, sve
šias atnašavo pats Sukaktu
čių iš Hamiltono ir kitų vietovių.
vininkas, kurso draugai — kun.
Čia buvo pasakyta daug sveikini
Calgary, Alberta
Pr. Kūra ir kun. V. Katarskis iš
JAV. Pamokslų pasakė vysk. V.
A. a. ONA PETRAVIČIENĖ mi mo kalbų ir įteiktos nuo visų kris
Brizgys, primindamas kun. J. Ber rė rugsėjo 25 d. Father Lacombe talų ir sidabro dovanos. “Aukuro”
tašiaus atvykimų iš Montrealio slaugos namuose, 84 metų am vardu sukaktuvininkus pasveikino
hamiltoniškis K. Mikšys, o skautų
1952 m.
žiaus. Buvo gimusi Šakių apskr.
Po pamaldų visi susirinko į pa Į Kanadą, Bellevue mst. Alberto vadovų vardu — p. Trečiokas, L.
rapijos salę lengviem užkandžiam, je, atvyko 1932 m.,1 kur jos vyras Stungevičienė paskaitė ta proga
savo sukurtų linksmų kupletų.
o iškilmių pietūs vėliau buvo su Pranas dirbo anglies kasyklose.
ruošti Šv. Andriejaus parapijos Abu kartu išaugino ir išleido į Ant. Laugalys priklauso Hamilto'
salėje, kur buvo išstatytos ir ati kunigus sūnų Jonų, kuris dabar no “Aukuro” dramos būreliui ir
tinkamos nuotraukos iš kun. J. Ber yra High River, Albertoje, para yra veiklus skautų organizacijoj.
tašiaus gyvenimo.
pijos klebonu. Kun. J. Petravi Aid. Laugalienė, turėdama gražų
Susėdus dalyviams prie stalų, čius slaugė motinų 7 metus ir pa balsę, dažnai pasirodo kaip so
listė lietuvių renginiuose.
kardinolas Flahiff sukalbėjo mal laidojo jų Bellevue parapijos
dų. Svečių tarpe buvo mons. kapinėse, Crowsnest Pass apy
ATEITININKAI su iškilme pra
Dunphy iš Winnipego, kun. K. Pu- linkėje.
dėjo naujus savo veiklos metus.
gevičius iš Niujorko, sesuo Mar
Kalgaryje už velionę maldas at
Sekmadienį jie organizuotai su
garita Gustaitytė, Kazys Karbo- kalbėjo sūnus kun. Jonas Park
savo vėliavomis dalyvavo šv. Mi
čius su žmona iš Amsterdam, N. Y., Memorial Chapel, dalyvaujant
šiose ir išklausė jaunimę į kata
Albina Didžbalienė iš Hamilto Kalgario lietuviams ir artimie
likiškųjų veiklų skatinantį kun.
no, dr. McCarthy, Martin- Karbon siems. Kitų dienų karstas buvo at
L. Januškos pamokslų. Po pamal
su žmonomis, Victor Borax, Vio vežtas j Bellevue parapijos šven dų Jaunimo Centre jaunieji atei
la Specht su savo vyru, kun. Henri tovę, kur šv. Mišias už velionę at tininkai ir ateitininkai sendrau
van Olffen, David Connolly, OEM našavo vysk. Paul O'Byrne, daly giai turėjo bendrų agapę.
Cap.
vaujant parapijiečiams ir 20 ku
DR. ONA VALAITIENĖ po ant
Sveikinimai buvo gauti iš dauge nigų Pamokslų apie kunigo mo
ros savo operacijos grįžo į namus.
lio vietovių Kanadoje, JAV-se ir tinos kilnumų pasakė kun. Ander
Dabar sveiksta ir žada vėl pradė
Lietuvoje.
son. Po pamaldų kalbėjo vysk. P.
ti savo praktikų. Tai mūsų šeimų
Garbės svečiai ir kiti sveikino O’Byrne parapijiečiams. Reikšda gydytoja. Jau daugiau kaip 30 me
kun. J. Bertašių, pabrėždami jo mas užuojautų velionės sūnui kun.
tų ji rūpinasi Hamiltono lietuvių
šypsenų, energijų steigiant pa J. P., priminė motinos paaukoji sveikatingumo reikalais, kiek ga
rapijų ir ištvermingų darbų. KLB mų sūnaus Dievo tarnybai ir jos
lėdama, pati padėdama ir pasirū
Winnipego apylinkės vardu svei eitų pavyzdingų krikščioniško gy pindama, kad lietuviai gautų pa
kino pirm. Juozas Grabys, para venimo kelių. Po laidotuvių St.
čių geriausių medicininę pagalbų.
pijos komiteto vardu — Stasys Cyril parapijos salėje kat. mote Jei mes skaičiuojame kitų veikė
Ramančiauskas. Kun. J. Berta- rys paruošė laidotuvių dalyviams
jų gerus darbus ir nuopelnus, pa
šius visiems nuoširdžiai padėko priėmimų, kuriame dalyvavo ir
dedant savo tautiečiams, tai dr.
jo. Užbaigos maldų sukalbėjo vysk. Kalgario vysk. Paul O’Byrne. KarsO. Valaitinė tų nuopelnų daug
V. Brizgys. Iškilmės pranešėju tanešiais iš lietuvių buvo R. Va turi. K.M.
buvo inž. J. Valaitis.
nagaitis, A. Kaziūnas, A. Vizba
Ottawa, Ontario
Tos iškilmės proga prisiminti ras ir A. Klimavičius. Į laidotuves
nos šios datos. Kun. J. Bertašius buvo atvykę keletas Lethbridge ir
UŽJAUSDAMI LIUDOS DAU
pradėjo Winnipego lietuvių para Kalgario lietuvių. A.
NIENĖS SKAUSMĄ, netekus ma
pijos steigimų 1952 m. Šventovės
mos M. Petravičienės ir vyro inž.
sklypas pašventintas 1953 m. ge
Petro Daunio, draugai ir dauge
gužės 24 d., salė — tais pačiais me
• Ar tavo draugai skaito “Tė lis Otavos lietuvių aukojo vieto
tais — gruodžio 20 d., o šventovė viškės Žiburius"? Atsiųskite jų je gėlių Kanados Lietuvių Fon
— 1959 m. birželio 14 d.
adresus — gaus nemokamai kele dui: $40 — V. ir L. Plečkaičiai;
Ta šventovė jungia visus tautie tą numerių susipažinti
po $30 — J. ir D. Daniai, dr. J. Rim
čius, apie jų telkiasi visa lietušaitė; po $20 — A. ir A. Paškevičiai, K. ir B. Vilčinskai, S. ir A.
Banaičiai, V. ir I. Priščepionkos;
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
po $15 — Sofija Bilevičius, dr. M.
Ramūnienė, A. ir K. Poviloniai,
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
S. ir V. Balsevičiai. V. ir V. Ra•
NAMAI
•ŪKIAI
•
ŽEMĖ
džiai, S. ir G. Mitalai; po $10 — K.
Antanas Genys
231-2839
ir J. Augaičiai, R. ir B. Čeponkai,
E. ir T. Šilimos, Barbara Brown,
Bronius Ščepanavičius
274-4313
dr. A. Jurkus, A. ir K. Gudžiūnai.
Vacys Žižys
232-1990
Albina Šimanskis, Anelė Tamule
Į s t aTgos (416F2 3 3-3323
vičius, A. ir A. Tamošaičiai, N.
ir V. Trečiokai; po $5 — L. Giriūnas, Paulė Ancevičienė, A. ir J.
Buivydai, A. ir J. Morkūnai, Rūta
Šiūlytė, D. ir G. Procuta. KLF
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Gal Jis kviečia tave?

Hamilton, Ontario

•

Algis Stepas Kairys ir Dan
guolė Šalkauskaitė spalio 2 d.
susituokė Prisikėlimo parapi
jos šventovėje. Mišias atnaša
vo kun. A. Simanavičius, OFM,
atliko santuokos apeigas, daly
vaujant gausiam būriui gimi
nių, draugų, bendradarbių ir
pažįstamų.
D. Šalkauskaitė yra gimus
Vilniuje, kur augo ir mokėsi
labai sunkiose pokario sąlygo
se, globojama jos mamytės. Gi
minių iškviesta, Danguolė su
savo mamyte 1966 m. atvyko į
Torontą. Čia ji mokėsi Šv. Vin
cento katalikų mokykloje ir
Parkdale gimnazijoje. Vos su
laukusi 14 metų, vakarais ir
savaitgaliais pradėjo dirbti
Prisikėlimo parapijos kredito
kooperatyve. Tuo pačiu metu
ji mokėsi, baigė gimnaziją ir
Yorko universitete studijavo
istoriją bei sociologiją. Po
trejų metų studijų gavo baka
lauro laipsnį. Studijas dar gi
lino porą metų pedagogikos
moksluose, gavo antrą baka
lauro laipsnį ir gimnazijos
mokytojos teises. Po studijų
dirbo kaip mokytoja ir vicedirektorė tarptautinėje kolegi
joje Toronte. Mokslo reikalais
lankėsi Japonijoje, Singapūre
ir kituose Tolimųjų Rytų mies
tuose. Šiuo metu dirba komer
cijos banke, eidama atsakin
gas pareigas.
Algis S. Kairys yra gimęs
Toronte. Čia .baigė gimnaziją
ir studijavo Toronto universi
tete, kur gavo bakalauro laips
nį. Buvo veiklus skautas, akty
viai dalyvavo “Aušros” sporto
klubo veikloje ir “Gintaro”
šokėjų grupėje. Šiuo metu dir
ba pelningoje televizijos ko
mercinės reklamos srityje, pa
ruošdamas atitinkamas pro
gramas.
Vestuvių puota įvyko Lietu
vių Namų Vytauto D. salėje,
kur jaunuosius sutiko apie 250
svečių pagal lietuviškus pa
pročius su duona ir druska.
Vaišėms vadovavo Algis Vana
gas. Jaunuosius sveikino tele
gramomis giminės iš Lietuvos,
jaunavedžių mamytės, arti
mieji, draugai ir pažįstami.
J. Vr.

Sakoma, kad nėra tokio blogo,
kuris neišeitų į gera. Jau buvau
likęs be didesnių vilčių ir jau
čiausi lyg paukštis su palaužtais
sparnais, nežinantis koks likimas
ir ateitis manęs laukia. Atsirado
žmonių kurie mane iš tos padė
ties išgelbėjo. Dėkingas esu vi
siems, kurių padedamas galėjau
atvykt į Kanadą ir pradėti nau
ją gyvenimą. Tik lietuvių dėka ga
liu šiandien be rūpesčio mokytis
anglų kalbos ir ruoštis savaran
kiškam gyvenimui. Nuoširdi padė
ka Lietuvos Kankinių parapijos
socialinių reikalų sekcijai už
sutelkimą lėšų mano išlaikymui,
Prisikėlimo parapijos labdaros
sekcijai ir “Paramos” bankeliui
už paskyrimą tam tikslui aukų.
Didelis ačiū visiems lietuviams,
kurie parėmėt mane. Ačiū visiems
iš Hamiltono ir Toronto už sureng
tą priėmimą ir dovanas mano gyve
nimo pradžiai. Tikiuosi ir pasi
žadu ateityje su Jumis visais bend
rauti ir Jūsų neužmiršti.
Su didele pagarba —
Juozas Gurauskas

Toronte jaučiamas didėjan
tis butų trūkumas. Jų pasiūla
yra sumažėjusi iki 0,6%. Ypač
kenčia neturtingos šeimos, ku
rias aptarnauja dvi miesto na
mų bendrovės, imdamos ma
žesnę nuomą pagal šeimų paja
mas. Vienos bendrovės sąraše
yra 5.811 butų laukiančių šei
mų, kitos —r apie 4.000. Toron
to burmistras A. Eggletonas
nori pakeisti miesto potvar
kius, kad butus būtų leista
įrengti gyvenamųjų namų rū
siuose. Šiam tikslui būtų pa
rinktos kaikurios miesto da
lys.
• Paveikslas yra poema be žo
džių (Horacijus).

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

Šypsenos

Visais kelionių

PADĖKA

B.Sc., LL.B.

2 Jane St, suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:

(416) 762-7393
233-0303

įstaigos
namų

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W„ Suite 200
prie Royal York
įstaigos
Toronto, Ontario

M8X1C5
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233-3334
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Telefonai"

(416) 231-4138
namų 249-2637

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

tel. 533-3531

Toronto, Ontario M6P 1A5

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

231-6226

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRE5ERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos; 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

1551 Bloor Street West,

-

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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

t

•

Toronto

Ontario

10 psl. . Tėviškės Žiburiai .
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TORONTO“1
Anapilio žinios
— Pakrikštytas Mykolo ir Clau■ dine Gvildžių sūnus Paulius-Mykolas.
— Religinis skyrius savo posė
dyje aptarė ateinančių liturginių
metų laikotarpio dvasinius bei
liturginius reikalus. Religinėmis
paskaitomis toliau rūpinasi V.
Dalindienė ir G. Kurpis. Mąstymo
mintis žiniaraščiui paruošia G.
Kurpis. Mišių tarnautojais rūpi
nasi V. Pečiulis, o Mišių skaito
vais — J. Andrulis. Posėdyje bu
vo aptarti Advento ir Gavėnios
rekolekcijų' reikalai, religinės
muzikos koncertai, įvairių para
pijos švenčių apeigos bei lietu
viškų tradicijų puoselėjimas. Dėl
tuo pačiu metu vyksiančios Kaziu
ko mugės Prisikėlimo parapijos
salėje Tikinčiosios Lietuvos Die
ną mūsų parapijoje nutarta švęsti
savaitę anksčiau: paskutinį va
sario mėnesio sekmadienį.
— Adventinis susikaupimas su
religinės muzikos koncertu mūsų
šventovėje įvyks gruodžio 18 ir
19 d.d. Susikaupimą praves poe
tas kun. Leonardas Andriekus,
OFM, “Aidų” žurnalo redaktorius.
— Vyno ir sūrio vakarą ruošia
parapijos jaunų šeimų skyrius
lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v.,
Anapilio parodų salėje. Įėjimas
asmeniui — $3. Kviečiamos visos
jaunos poros dalyvauti. Tuo rei
kalu prašome kreiptis į Viltę Va
liulienę tel. 277-9322 arba į Vik
torą Narušį tel. 277-1128.
— Šv. Rašto paskaitų ciklą kiek
vieno mėnesio antrąjį trečiadie- *
nį organizuoja mūsų parapijos
religinis skyrius 7 v.v. parapijos
salėje. Paskaitininke — sės. Onu
tė Mikailaitė. Visi kviečiami da
lyvauti paskaitose.
— Jau ruošiamasi prie mūsų
šventovės vitražų įtaisyti įrašus
su finansavusių pavardėmis. Pra
šome mielus aukotojus tuo reika
lu pasiųsti žinias administraci
niam skyriui parapijos adresu ir
nurodyti savo vardą, pavardę,
adresą ir finansuotąjį vitražą.
— “Dives in Misericordia” (Die
vas apstus gailestingumo) yra
antroji Jono Pauliaus H encik
lika, jo paties rūpesčiu išversta
lietuvių kalbon ir išleista Vati
kane. Visi parapijiečiai skatina
mi dabartinio popiežiaus pastan
gas lietuvių tautai įvertinti ir
šią encikliką įsigyti. Ją galima
gauti Anapilio knygyne.
— Parapijos vakarienė numaty
ta š. m. lapkričio 28, sekmadie
nį. Ta proga bus įteiktos stipen
dijos šių metų stipendininkams
iš kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondo.
— Nuoširdi padėka P. Linkevi
čiui ir jo talkininkams M. Krivic
kui ir V. Ivanauskui, įrengusiems
pakopas šventovėje parapijos
chorui.
— Lietuviškoms kapinėms au
kojo $50: M. Žemaitienė.
— Parapijos skoloms numokėti
aukojo $100: — P. Eidukaitis, L.
A. Baltučiai iš Sudbury.
— Mišios spalio 17, sekmadie
nį, 10 v.r, — už a.a. Prancišką
Riaubienę, 11 v.r. — už a.a. Sofiją
Augustauskienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas spalio 17, sekma
dienį, 9.30 v.r. su šv. Komunija
laikys kun. P. Dilys. Švęsime Pjū
ties ir Padėkos šventę. Po pamal
dų tradiciniai moterų draugijos
suruošti pietūs Lietuvių Namuose.
Kviečiame visus parapijiečius
dalyvauti.
— Pamaldas anglų kalba spalio
17, sekmadienį, 2.00 v.p.p., miš
rioms šeimoms ir lietuviškai ne
kalbantiems nariams, laikys kun.
E. Hahn.
— Parapijos choras repetuoja
kas pirmadienį, 7.00 v.v., švento
vėje.
— Konfirmandų pamokos pirma
dieniais, 7.30 v.v., šventovėje.
— Parapijos tarybos — valdybos
posėdis spalio 13, trečiadienį,
7 v.v., šventovėje.
— Pamaldos spalio 24, sekmadie
nį, įprastu laiku.
— Pamaldas Reformacijos sek
madienį, spalio 31, su šv. Komu
nija, 1.30 v.p.p., (Reformacijos
šventė ir Konfirmacija) laikys
kun. P. Dilys, giedos parapijos
choras.
— Kun. P. Dilys, norėdamas ar
čiau susipažinti su parapijiečiais,
planuoja aplankyti visus. Jis bū
tų dėkingas, jeigu parapijiečiai
praneštų jiems patogų aplankymo
laiką, skambindami tel. 588-1130.
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.

gali sutvarkyti Jūsų turimus
pianinus, pagelbėti Juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924 t

l

r

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų (rengimo darbus
už prieinamą kalną. Skambinti 7695024, Toronte.
GERAS PIRKINYS. High Parko
rajone, prie Roncesvallcs ir Gre
nadier gatvių, 10 kambarių mūri
nis atskiras namas, mūrinis gara
žas. Namas reikalingas remonto ir
dekoravimo. Parduodamas dėl savi
ninko ligos už pigią kainą. Vertas
dėmesio pirkinys. Skambinti: St. Jo
kūbaitis, 534-8855 arba 537-2869.
S. Dworak Real Estate.
ATLIEKU visokius namų remonto
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
medžio ir t.t. Taip pat valau grindy
kilimus ir sofas kambariuose su
specialia valymo mašina už pri
einamą kalną. Darbas garantuo
tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410
Toronto, J. Balionas.

CANDLELIGHT
CATERERS
SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir Įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v.
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.
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Atidarymas — spalio 16, šeštadienį, 4 v.p.p.
Sekmadienį paroda bus atdara nuo 9.30 v.r. iki 2 v.p.p.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti —
KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius

Prisikėlimo
parapijos
Parodų
salėje bus
spalio 16-17 d.d

Toronto Lietuvių
Namų nariams

%

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių
susirinkimas įvyks 1982 m. spalio 17,
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas
2. Valdybos pranešimai
a) pirmininko
b) iždininko
3. Diskusijos dėl pranešimų

4. Įstatų pakeitimas*)

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ka
nados Lietuvių Diena Montrealyje subūrė visus vadovus, menines
pajėgas dideliam darbui. Nėra
organizacijas, kuri nebūtų ko
kiu nors būdu prisidėjusi prie
šios iškilmingos ir garbingos die
nos surengimo. Nėra lengva su
organizuoti tokio didelio masto
šventę nei čia montrealiečiams,
nei kitų vietovių lietuviams at
vykti su paruoštais ansambliais
ir chorais. Auka, darbas, laikas
— viskas mūsų lietuvybės atgaivi
nimui. Tai “Laisvės šauksmas”,
tai Maironio balsas, kviečiantis
mus visus išlikti Lietuvai! — Spa
lio 23 d., 7 v.v., pirmoji parapi
jos rudens — grybų vakarienė su
loterija ir orkestru. Sk.
KLK Moterų Dr-jos Montrealio
skyriaus
numatytas koncertas
š. m. spalio 23 d. neįvyks, nes smui
kininkai Bankai, pasikeitus jų
darbo sąlygoms, negalės progra
mos atlikti. Sekantis draugijos
renginys — š. m. gruodžio 4-5 d.d.
trisdešimtmečio sukakties mi
nėjimas.
Kristina Maugan (Bielevičiūtė)
iš Paryžiaus tris savaites viešėjo
pas J. M. Adomaičius. Per tą lai
ką aplankė gimines bei pažįsta
mus Klevelande, Hamiltone, Nia
gara Falls. Viešniai Kanada la
bai patiko.
Auksinio amžiaus klubo “Rūta”
valdyba šaukia informacinį na-

rių susirinkimą š. m. spalio 13 d.,
2 v.p.p. Bus svarstomi artėjančio
bazaro reikalai. Bazaras ruošia
mas š. m. spalio 30 ir 31 dienomis
Aušros Vartų parapijos salėje.
Atidarymas — spalio 30 d., 4 v.p.p.,
uždarymas — spalio 31 d., 1 v.p.p.
Stud. Paulius Mališka išvyko į
Romą studijuoti filosofijos ir teo
logijos Angelicum universitete.
Apsigyveno Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijoje. Montrealio lietu
vių kolonija džiaugiasi ir tikisi,
kad maždaug po šešerių metų susi
lauks jauno kunigo. Paulius buvo
bebaigiąs elektros inžinieriaus
studijas, kurias tikisi užbaigti
kada nors vėliau.
Sol. Ginos Čapkauskienės pa
stangomis rengiamas lietuviškos
dainos vakaras š. m. spalio 28 d.,
7 v.v., Mamma Diana restorane, 545
Fleury St. East. Dainuos pati Gi
na, pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, su Montrealio vyrų oktetui
Klausytojai bus supažindinti su
Lietuva, jos žmonėmis bei papro
čiais. Bus ir lietuviškų pyragų. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti.
Aušros Vartų parapijos Šv. Onos
Dr-ja š. m. spalio 3 d. tuoj po pa
maldų par. salėje surengė Padė
kos Dienos pietus, į kuriuos atsi
lankė gera šimtinė dalyvių. Buvo
labai geros vaišės ir turtingas
laimikių traukimas. Tik buvo pasi
gesta nors ir trumpos meninės da
lies. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

5. Einamieji reikalai ir sumanymai
6. Susirinkimo uždarymas

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
) įstatų pakeitimo projektas gaunamas
Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų valdyba

C.

I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Žymaus dailininko Alfonso
Dargio, gyvenančio Ročesteryje, paveikslų paroda — spa
lio 16 ir 17 d.d. Prisikėlimo
par. Parodų salėje. Atidary
mas — spalio 16, šeštadienį,
4 v.p.p., dalyvaujant pačiam
dailininkui. Bus išstatytas 81
paveikslas. Tai jau trečioji
šiais metais dail A. Dargio pa
roda Š. Amerikoje.

Toronto Lietuvių Namuose,

Karaliaus Mindaugo menėje,
1982 m. spalio 16, šeštadienį, rengiamas

KONCERTAS-BALIUS
PROGRAMOJE: solistė R. Pakštaitė iš Čikagos,
akomp. muz. J. Govėdas,
Otavos mergaičių dainos vienetas
“Ramunėlės” su vadovėm R. Šiūlyte ir
akomp. L. Lukštaite.
Šokiams gros 5 asmenų lietuvių orkestras “Malūnas”,
dalyvaujant jų solistams.

Skautai-tės akademikai yra
kviečiami atsilankyti į susipa
žinimo sueigą spalio 20 d.,
7.30 v.v., pas Viliją Punkrienę, 189 Roncesvalles Avė.,
tel. 536-6672. Norima atgaivin
ti ASS skyrių Toronte ir paju
Telefonu gauta žinia, kad dinti veiklą visame Kanados
spalio 10 d. Niujorke mirė a.a. rajone. Studentai-tės, norin
Juozas Audėnas. Palaidotas tieji jungtis į ASS, tepaskamspalio 13 d. Velionis buvo 84 bina nurodytu telefonu.
metų amžiaus. Visą gyvenimą
Kunigo Petro Ažubalio var
kovojo už Lietuvos nepriklau
somybę bei laisvę ir geresnį do stipendijų fondo valdybos
ekonominį jos gyvenimą. Buvo posėdis įvyko spalio 5 d. pas
paskutinės
nepriklausomos pirmininkę dr. Angelę Kaz
Lietuvos vyriausybės minis- lauskienę. Aptarus einamuo
teriu. Išeivijoje visą laiką, sius reikalus, buvo svarstomi
kol sveikata leido, dalyvavo prašymai 1982 metų stipendi
VLIKo veikloje, eidamas įvai joms gauti. Dauguma balsų
rias pareigas bei atstovauda $1000 stipendija teko Danutei
studijuojan
mas valstiečių liaudininkų Skukauskaitei,
partijai. Be to, plačiai bend čiai žurnalistiką ir R. Euro
radarbiavo lietuviškoje spau pos istoriją Otavoje; $500 —
doje ir buvo Lietuvos Laisvės Arūnui Kalinauskui, studijuo
jančiam Yorko un-te ir akty
Komiteto nariu.
viai besireiškiančiam lietu
viškoje veikloje; $250 — Viliui
PARDUODAMAS penkių miega Grigužiui,
studijuojančiam
mųjų kambarių namas; pilnai
evangelikų teologiją V. Vokie
Įrengtas poilsio kambarys (recrea
tijoje. Stipendijų įteikimas
tion room); augšta tvora aptver
tas kiemas. Cavvthra ir Bloor gat numatomas lapkričio 28, sek
madienį, per Lietuvos Kanki
vių rajone. Skambinti tel. 277-3534
nių parapijos metinę vakarie
Mississaugoje.
nę Anapilio salėje.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

M

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmai Komunijai pasiruošti
pamokos jau pradėtos šeštadieni
nės mokyklos lankytojams. Tiems,
kurie mokyklos nelanko ar nekal
ba lietuviškai, pamokos prasidės
lapkričio pradžioje seselių prie
žiūroje. Prašom užregistruoti vaikučius parapijos raštinėje.
— Misijų sekmadienis šiais rnetais bus spalio 24 d. Ta proga bus
daroma antra rinkliava misijoms
paremti.
— Ruošiasi tuoktis Dalia Vaškevičiūtė su Doug Beck.
— Praeitą šeštadienį palaido
tas a.a. Vladas Pocius, sulaukęs
69 m. amžiaus.
— Parapijos tarybos labdaros
skyrius prašo atvežti į parapiją
naudotus drabužius, tinkamus
siuntiniams į Suvalkų trikampį.
Jų neturintys gali prisidėti prie
šio labdaros darbo pinigais per
siuntimo išlaidoms padengti.
— Bilietai į “Grandinėlės" dai
nos ir šokių koncertą bus plati
nami sekantį sekmadienį parapi
jos salėje.
— Jaunų šeimų susirinkimas
aptarti metinei veiklai įvyks Pa
rodų salėje spalio 24 d. po 10 v.
Mišių. Visi suinteresuoti jaunų
šeimų skyriaus veikla prašomi
dalyvauti.
— Trijų dienų moterų rekolekci
jas praves kun. A. Saulaitis, SJ,
ir seselė Igne lapkričio 12-14 d.d.
Toronto seselių namuose. Šias re
kolekcijas organizuoja KLK mo
terys.
— Mišios mišriom šeimom ir ne
kalbantiems lietuviškai laikomos
anglų kalba kiekvieną sekmadie
nį, 10 v.r., muzikos salėje.
— Prapijai aukojo: Č. B. Joniai
$150, B. Kerulienė savo vyro a.a.
Vaclovo atminimui $100, J. Zabu
lionis a.a. žmonos Emilijos atmi
nimui $100, St. Girčienė savo a.a.
vyro Mamerto atminimui $100, J.
B. Maziliauskai $60, R. H. Sima
navičiai $50, Gyvojo Rožinio Drau
gija $50. Klierikų fondui — Gyvo
jo Rožinio Draugija $50.
— Dail. Alfonso Dargio darbų
paroda — mūsų parapijos Parodų
salėje spalio 16-17 d.d. Jos atida
rymas — spalio 16 d., šeštadienį,
4 v.p.p. Sekmadienį paroda bus
atdara nuo 9 v. r. iki 2 v.p.p. Ją glo
boja KLK Moterų Draugijos para
pijos skyrius, kuriam pirminin
kauja B. Čepaitienė.
— Mišios spalio 17, sekmadie
nį, 8 v.r. —- už Barborą ir Praną
Šimkus, 9 v.r. —už Vaclovą Kerulį, 10 v.r. — už Veroniką ir Bro
nių Biskius, 11.30 v.r. už parapi
ją, 7 v.v. — už Murauskų šeimos
mirusius.

MONTREAL™6

DAILININKO ALFONSO DARGIO

Veiks baras, bufetas, turtinga loterija. Salė atidaroma 6 v. v.,
kokteiliai — 6.30 v.v., koncertas — 7 v.v. Bilietai — $6 asmeniui,
$5 pensininkams ir studentams
Bilietai Toronte platinami sekmadieniais parapijose ir Lietuvių Na
muose, šiokiadienių vakarais gaunami pas V. Kulnį (tel. 769-1266);
Hamiltone: J. Pleinys, tel. 549-5372; St. Catharines: G. Šajauka. tel.
935-1644.
Iš anksto užsakant stalus duodama nuolaida.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti šiame
L. Namų vyrai
renginyje ir paremti jaunuosius menininkus.

TORONTO LIETUVIŲ
SENJORŲ ORGANIZACIJOS

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Senjorų Organizacijos
narių susirinkimas šaukiamas 1982 metų spalio 26, antra
dienį, 1 v.p.p., Lietuvių Namuose, Gedimino Pilies menėje,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Dalyvaujančių registracija
prasideda 12.30 valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas — rinkimas:
a. susirinkimo pirmininko ir sekretorių
b. balsų skaičiavimo komisijos
3. Naujų įstatų svarstymas ir tvirtinimas
4. Pirmininko pranešimas
5. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
6. Klausimai ir sumanymai

Kunigo Petro Ažubalio var
do stipendijų fondui paaukojo
po $100 — M. F. Yokubynienė,
B. Kazlauskaitė; $40 — V. Agurkis. Aukas fondui priima pirm,
dr. A. Kazlauskienė (9 Chart
well Rd., Oakville, Ont. IJ5J
3Z3).

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks po pusės valan
dos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus Nariai, norintieji
susipažinti su naujų įstatų projektu, gali juos gauti klubo patalpose-raštinėje
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 1 iki 5 v.p.p.

Toronto Lietuvių Senjorų Organizacijos
valdyba

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

f VIHAM
Ji į | A|)

MONTREALIOLIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8.

Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

DUODA PASKOLAS:

Terminuotus vienerių
metų Indėnus .......................... 13 %
Certifikatus................................ 13.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ................................. 11.5%
Taupomąsias sąskaitas .........10.5%
su apdrauda iki $2.000
Trumpalaikius indėlius
12-13 %
už $20.000 ir daugiau
Čekių sąskaitas..... .............. 6 %

Nekilnojamo turto
Asfnenine3 ir
. .
prekybines
Paskolos mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
1465 DeSeve

3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Tree.
9-3
Ketvirtadieniais
12-8
Pektadieniais
12-6
Sekmadieniais 10.30 - 12.30

6-8
12-6

Visas lietuvių jaunimas kviečiamas dalyvauti

atvirame
posėdyje
ir įsijungti į V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošą

spalio 23, šeštadieni, Prisikėlimo parapijos
posėdžių kambaryje.
Pradžia —10 valandą ryto
(iki maždaug 4 v.p.p.)

TIKSLAS — painformuoti apie jaunimo kongreso
ruošos darbus, apie kongreso dalį
Kanadoje ir Toronte.
KLJS valdyba ir
V PLJ Kongreso Ruošos Komiteto dalis Kanadoje

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

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo valdyba
maloniai kviečia visus klubo narius bei jų
artimuosius š. m. lapkričio 2 d.atsilankyti į

IŠNUOMOJAMI du kambariai, su
saulės kambariu, virtuvė ir atski
ra prausykla vyresnio amžiaus
asmeniui. Skambinti tel. 769-6830
Toronte.

a. a. mirusiųjų klubo narių

bbb.

SM! TH-CORONA

praneša,

kad per 1982 m. spalio ir lapkričio mėnesius
ne tik gausite pigia kaina

RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES,

ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms. baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

bet ir specialią nuolaidą — fabrikas grąžins nuo 15 - iki
25 dolerių tiesiogiai pirkėjui.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė

Jei planuojate pirkti rašomąją mašinėlę studentui ar sau,
skambinkite SMITH-CORONA fabriko atstovui STASIUI
PRAKAPUI tel. 233-4486 arba rašykite: 49 NORSEMAN ST.,
TORONTO, Ontario M8Z 2P7.

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
Įvairiomis progomis skambinti j “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.

vai. ryto, pietūs su minėjimui tinkama programa Toronto Lietuvių Namuose, Vytauto Didžiojo me
nėje (salė B) 13 valandą.
Pietų kaina — 10 dolerių. Bilietai gaunami iki spalio 29 d.
pas klubo valdybos narius, klubo raštinėje ir pas p. Basalyką
tel. 762-9564
Klubo valdyba
d

t

Mašinėles su anglišku arba lietuvišku raidynu čia gausite
žemesne kaina nei kitur ir su 5-rių metų fabriko garantija.

Taip pat galite užsisakyti įvairių dovanų, knygų, sveikinimo
kortelių ir ilgo grojimo lietuviškų plokštelių.

