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Amerikiečiai Kanadoje
Nors Kanada savo teritorija didesnė už JAV-bes, 

tačiau gyventojų skaičiumi maždaug dešimt kartų mažes
nė. Dėl to visas Š. Amerikos žemyno gyventojų svoris yra 
JAV-se. Ir politinė, ir karinė, ir finansinė jėga glūdi JAV- 
bių rankose. Kanada, nors ir nepriklausomas kraštas, 
bandantis orientuotis daugiau į Britaniją, tačiau prak
tiniame gyvenime yra prigludusi prie JAV-bių. Tai pa
ties gyvenimo padiktuota būklė, su kuria tenka skaity
tis. Kanadiečiai žiūri į JAV-bes kaip turtingesnį bei pa
jėgesnį kraštą, o amerikiečiai žvelgia į Kanadą kaip pla
čios erdvės, turizmo, žvejybos, medžioklių ir žemės bei 
pramonės nuosavybių šalį. Mėgsta amerikiečiai lankytis 
Kanadoje, ypač dabar, kai jos doleris sumažėjo net ket
virtadaliu. Dėl to Kanadoje rengiama daug įvairių suva
žiavimų, ypač didesniuose miestuose, kaip Montrealis, 
Torontas, Vankuveris ir kiti. Tuose suvažiavimuose da
lyvauja daug amerikiečių. Jų tarpe būna ir lietuvių — 
inžinierių, gydytojų bei kitokių profesijų, kurios savo 
suvažiavimus rengia Kanadoje. Be to, JAV-bių lietuviai 
turi daug giminių bei pažįstamų Kanadoje, dažnai joje 
lankosi įvairiomis progomis, ypač vasaros metu, kai gali 
atostogauti, pasigėrėti kaimyninio krašto gamta. Atvyks
ta nemažai Amerikos lietuvių į Kanados lietuvių dienas, 
seimus ir kitus stambesnius renginius.

ŠIŲ METŲ rugsėjo 1 ir 2 dieną Kanadoje įvyks stam
baus masto renginys, būtent šv. Kazimiero sukak
ties kongresas, organizuojamas visos išeivijos mas
tu ir dėl to vadinamas religiniu pasaulio lietuvių kata

likų kongresu. Pagrindinė jo idėja — šv. Kazimiero ir Lie
tuvos iškėlimas visos mūsų išeivijos ir pavergtos tėvy
nės akivaizdoje. Lietuvos karalaitis, per penkis šimtme
čius įaugęs mūsų tauton, šios stambios sukakties proga 
iškyla kaip vadovaujanti žvaigždė, kaip šviesus simbo
lis, skatinantis į taurų asmeninį gyvenimą ir kovą už tau
tos egzistenciją. Gyvename savo tautos sutemų laikus, 
dėl to kiekviena ryškesnė prošvaistė mums yra'svarbi. 
Šis kazimierinis kongresas ir turėtų būti ta dvasinė pro
švaistė, įgalinanti žvelgti mus į didingą praėjusjų^>nt- 
mečių Lietuvą, į jos dabartį ir ateitį. Uldžiuojames pra
eities garbe, tačiau to dabar neužtenka, nes sutemų lai
kais, kai tautą tykoja egzistenciniai pavojai, reikia ak
tyvios kovos dvasios. O kazimierinė dvasia ir yra tokia. 
Ji skatina kovoti ir už paskiro asmens taurumą, ir už tau
tos likimą. Šiame kazimieriniame išeivijos kongrese ir 
norima, kad ji suspindėtų per paskaitas, prakalbas, svars- 
tybas, montažus, pamaldas ir operą. Tai neįmanoma pa
daryti pavergtoje Lietuvoje, todėl daroma Toronte, ku
ris šio pobūdžio kongresui buvo parinktas vyriausio Šv. 
Kazimiero sukakties komiteto, sudaryto JAV-se.

LIETUVIŠKOJI išeivija yra išsiblaškiusi po visą lais
vąjį pasaulį, todėl jos sutelkimas Toronte ar kuria- 

me kitame mieste nėra įmanomas. Ir šiame kazi
mieriniame kongrese negalima tikėtis gausių delega

cijų iš tolimų kraštų. Jų dalyvavimas gali būti tiktai sim
bolinis. Tai atsispindės ir kongreso leidinyje, kuriame 
žodį taria visos eilės kraštų lietuvių atstovai. Tačiau gau
saus dalyvavimo tikimasi iš Kanados ir JAV-bių lietuvių. 
Šis kongresas nėra formalaus, organizacinio pobūdžio. 
Jame nebus jokių formalių delegacijų, registracijų, ko
misijų, rezoliucijų .. . Kiekvienas dalyvaujantis tautie
tis yra kartu ir delegatas — lietuvių tautos žmogus. Kiek
vieno dalyvavimas yra svarbus, nes tai manifestacinio 
pobūdžio kongresas, kuriame daug reiškia dalyvių gau
sumas. Vien Kanados lietuvių tokio masto renginiui ne
užtenka, reikia ypač amerikiečių talkos. JAV-bių lietu
viai yra daug gausesni, tad jų dalyvavimas šiame kongre
se turėtų būti gausus. Kanadiečiai JAV-bių lietuvių ren
giniuose paprastai dalyvauja gana gausiai, tad ir ameri
kiečiai turėtų stipriau paremti kanadiečių pastangas, 
nes tai bendras visų reikalas. Gausus amerikiečių daly
vavimas rodys tautinį bei krikščionišką jų sąmoningu
mą, dabarties uždavinių supratimą ir dėmesį pavergtai 
Lietuvai. Bendromis kanadiečių, amerikiečių ir kitų 
kraštų lietuvių pastangomis šis kazimierinis kongresas 
galės būti skatinančia prošvaiste dabarties sutemose.

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTINIS LENKIJOS REŽIMAS PASKELBĖ AMNES
TIJĄ kaliniams savo keturiasdešimtmečio sukakties proga. Sei
mas patvirtino 652 politinių ir beveik 35.000 nepolitinių kali
nių išleidimą iš kalėjimų. Politinę grupę daugiausia sudarė 
“Solidarumo” unijos veikėjai, suimti nuo 1981 m. pabaigos. 
Jų sąrašan buvo įtraukti ir Varšuvoje pradėti teisti keturi disi
dentai — J. Kuronas, A. Michnikas, H. Wujecas, Z. Romaševvskis. 
Paleidžiamųjų sąraše taipgi yra septyni kiti žymūs “Solidarumo” 
unijos veikėjai. Amnestijos nesusilaukė pogrindyje veikęs “So
lidarumo” unijos vadovas B. Lisas, suimtas birželio mėnesį, 
apkaltintas krašto išdavimu. Gen. W. Jaruzelskis perspėjo pa
leidžiamus kalinius vengti politinės veiklos, nukreiptos prieš

KANADOS ĮVYKIAI

Partijų vadai televizijoje
Trijų partijų vadai sutarė rin

kiminiam vajui skirtus deba
tus televizijoje. Jų reikalavo B. 
Mulroney ir E. Broadbentas, 
bet į juos nelabai buvo linkęs 
J. Turneris, pasikliaunantis 
dabartiniu liberalų pirmavimu 
viešosios nuomonės tyrimuose. 
Debatų norėjo ir televizijos 
bendrovės savo žiūrovams. Pa
siektas sutarimas yra kompro
misinio pobūdžio. Dviejų va
landų debatai pradedami lie
pos 24 d. prancūziškoje televi
zijoje, užbaigiami liepos 25 
d. angliškoje. Tik š i ą anks
tyvą datą sutiko priimti J. Tur
neris. Parlamento rinkimai 
įvyks rugsėjo 4 d., kai tuos de
batus jau bus užmiršę rinkė
jai. Šiuo metu tik paskiriami 
partijų atstovai rinkiminėse 
apylinkėse. Partijų politika 
rinkiminiame vajuje bei jų pa
žadai tebėra neatskleisti. Nei 

J. Turneris, nei B. Mulroney, 
nei E. Broadbentas neturės ką 
ginti ir dėl ko ginčytis deba
tuose. Atrodo, jiems teks tik 
atsakinėti į debatų vadovo iš
keltus klausimus arba atskleis
ti dalį savo planų. Dėl šios 
priežasties B. Mulroney ir E. 
Broadbentas debatų televizi
joje norėjo antrojoje rugpjūčio 
pusėje, kai rinkiminiame va
juje bus išryškėję visų par
tijų įsipareigojimai Kanadai 
ir kai televizijos žiūrovams 
teks padaryti galutinį spren
dimą rugsėjo 4 d. Papildomų 
vėlesnių debatų atsisakė J. 
Turneris su savo patarėjais.

Pasitraukimą iš politikos 
paskelbė jai beveik 20 metų 
atidavęs dabartinis finansų 
ministeris Marc Lalonde. Jis 
yra advokatas, turintis 54 me
tus amžiaus. Pasak M. Lalon- 

(Nukelta i 10-tą psl.)

Kanados gamtinės aplinkos ministeris CHARLES CACCIA ir tos srities JAV pareigūnas VALDAS ADAMKUS 
svarsto abu kraštus liečiančią problemą, būtent rūgštingo lietaus. Viduryje — JUDY BECK, Ilinojaus balsuo
jančių moterų lygos atstovė. V. Adamkus yra aukštas gamtosaugos pareigūnas JAV-se

'I'eiu.tinių šokių šventė
G. BREICHMANIENĖ

Paskutiniu laiku lietuviš
koje spaudoje tiesiog SOS 
šauksmu buvo reklamuojama 
VII Tautinių šokių šventė, tu
rinti įvykti liepos 1 d. Klivlan- 
de. Pasirodo, rengėjai be rei
kalo būkštavo — Koliziejuje 
buvo per 9000 žiūrovų (kitų 
žiniomis — 7000, Red.), 1967 
šokėjai (įskaitant vaikus ir 
veteranus), o ir visuose kituo
se baliuose ir susipažinimo 
vakare bilietai buvo išparduo
ti. Liepos 1 d., apie 5.30 v.p.p., 
paskutiniams maršo garsams 
nuaidėjus ir šokėjams palikus 
aikštę, virš orkestro buvusia
me ekrane matėsi tik ištuštė
jusi salė ir VII Tautinių šokių 
šventė tapo jau istoriniu mū
sų išeivijos kultūrinio gyve
nimo įvykiu.

Skirstėsi šokėjai ir žiūro
vai įvairių įspūdžių ir prisi
minimų pilni: vieni buvo suža
vėti, kiti nuliūdę, kad tai, kam 
ruošėmės porą metų, jau yra 
praeityje, treti kritikavo, esą 
karštą vasaros dieną 4,5 valan
dos praleisti, stebint kad ir 
gražiausią renginį, yra per il
gai. Bet nežiūrint visų buvu
sių, niekada neišvengiamų ne
sklandumų, šventė praėjo ge
rai.

Nuo ryto iki vakaro
Repeticija vyko visą šešta

dienio dieną nuo 8 v.r. iki 5 
v.p.p. Ji buvo sunki ir labai 
varginanti. Dauguma šokėjų at
vykę tik tą pat rytą po nemie
gotos nakties turėjo visą die
ną šokti, keisti, kartoti... 
Gerai, kad Vyt. Jokūbaičio ge
rai organizuota globos komisi
ja pietų pertraukos metu per 
vieną valandą visus aprūpino 
užkandžiu. Šiek tiek atsigavę 
vėl pradėjo kartoti programą 
su orkestru ir choru.

Koliziejaus pastatas iš lau
ko ir viduje atrodo gražiai, ta
čiau tuojau pat pasigedome 
prižadėtų erdvių patalpų, nes 
paradui reikėjo rikiuotis lau
ke ir valandą stovėti saulėje 
laukiant eilės įžygiuoti.

Prie Rūpintojėlio paminklo
Oficialus šventės atidary

mas įvyko 7 v.v. Rūpintojėlio 
paminklo sodelyje, 18022 Neff 
Rd. Jautrią ir patriotinę mal
dą skaitė kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ. Atidarymo trum
pą, bet jautrų žodį tarė JAV

DALIA ORANTAITĖ, viena iš tau
tinių šokių šventės programos pra
nešėjų Klivlande V. Bacevičius

LB tarybos prezidiumo pirm, 
dr. Kazys Ambrozaitis. Auku
rą uždegė G. Gobienė ir dr. A. 
Butkus. Vainikus padėjo JAV 
LB pirm. dr. A. Butkus ir KLB 
pirm. Algis Pacevičius. Him
nus giedant Br. Kazėnui ir pri
tariant publikai, pamažu kilo 
vėliavos. Atidarymas buvo 
jautrus ir įspūdingas. Gaila, 
kad jaunimui nebuvo laiko 
persirengti ir suspėti atvykti.

Susipažinimo vakaras įvyko 
8 v. miesto centre Public Au
ditorium (1220 E. 6th) erdvio
se patalpose, kurios buvo per
pildytos jaunimo ir atvykusių 
svečių. Vakaras buvo šiltas, 
tad daug jaunimo šnekučiavo
si lauke, o salėje linksminosi 
neolituanų orkestrui grojant 
visų mėgstamas melodijas.

Žymenys mokytojams
Tuo pat laiku Lietuvių na

muose buvo suruoštas mokyto
jų pagerbimas, kurį suorgani
zavo, paruošė ir pravedė O. 
Jokūbaitienė. Šiame priėmime 
dalyvavo šventės rengėjų ko
miteto nariai, spaudos atsto
vai, mecenatai, rėmėjai ir šo
kėjų grupių vadovai. Po trum
po atidarymo žodžio O. Jokū
baitienė ir dr. A. Butkus kai 
kuriems mokytojams įteikė 
prisiminimui gražias VII šven
tės graviruotas lenteles su 
įrašais. Tačiau gana daug mo
kytojų dėl tolimo atstumo ir 
nuovargio negalėjo dalyvauti. 

Visas priėmimas praėjo labai 
jaukioje ir šiltoje nuotaiko
je. Tai buvo vienintelis vaka
ras, kur galėjai neskubant su
sitikti senus pažįstamus ir pa
sikeisti vienu kitu žodžiu. Šių 
vaišių mecenatai buvo F A. Ku- 
nevičiai.

Pamaldos
Pamaldos sekmadienio rytą 

vyko keliose vietose: Dievo Mo
tinos šventovėje, Šv. Jurgio 
šventovėje, “Holiday Inn” 
Rockside Rd. ir evangelikų 
pamaldos Koliziejuje. Labai 
gerai, kad taip buvo suorga
nizuota, nes visi turėjo pro
gos ir per trumpą laiką daly
vauti pamaldose.

Pagrindinis renginys
Pagaliau atėjo pats svarbiau

sias renginys — tautinių šokių 
šventė, kuriai ruoštasi dau
giau kaip dvejetą metų. Su 15 
min. pavėlavimu 2 vai. 15 min. 
prasidėjo šokėjų paradas iškil
mingu vėliavų įnešimu. Mar
šus grojo simfoninis orkest
ras, diriguojamas Algio Modes
to. Beveik valandą žygiavo šo
kėjai iš JAV, Kanados, Argenti
nos, Vokietijos, Brazilijos. 
Šventę pradėjo JAV LB krašto 
valdybos pirm, ir šventei reng
ti komiteto pirm. dr. A. But
kus. JAV, Kanados ir Lietuvos 
himnus giedojo mišrus choras, 
sudarytas iš Klivlando, Čika
gos ir Kanados chorų. V. Veri- 
kaičiui negalėjus atvykti, cho
rams dirigavo Dalia Viskontie- 
nė. Šventės pranešėjai Daliai 
Orantaitei pradėjus vardinti 
garbės svečius, iš Baltųjų rū
mų paskambino JAV preziden
tas R. Reaganas ir perdavė 
savo sveikinimus bei linkėji
mus. Ypatingai reikšmingų 
bei garbingų svečių iš svetim
taučių šį sykį nebuvo. Net 
miesto burmistras nedalyva
vo — atsiuntė savo pavaduo
toją. Daugumą garbės svečių 
sudarė pagrindinių lietuvių 
organizacijų veikėjai, jų pir
mininkai. Malonu buvo matyti 
naują vyskupą Paulių Baltakį, 
OFM, Lietuvos atstovą Vatika
ne Stasį Lozoraitį, jn., kuris 
taip pat tarė sveikinimo žodį. 
Kalbėjo PLB pirm. Vyt. Ka- 
mantas, VLIKo pirm. Kazys Bo
belis ir keletas kitų. Kalbos 
ir sveikinimai neužsitęsė il
gai, ir pranešėjos pareigas 
perėmė Birutė Litvinienė.

(Nukelta į 6-tą psl.) 

komunistinį režimą, nes dėl 
įos jie vėl atsidurtų kalėjime. 
L. Walensa ir kardinolas J. 
Glempas amnestiją sutiko 
kaip kompartijos žingsnį tei
giama kryptimi, bet jie taipgi 
konstatuoja, kad atgautoji lais
vė nėra pilna. Spaudoje pla
čiai nuskambėjo 120 ukrainie
čių kilmės lenkų pabėgimas 
Austrijoje, kai jie ketifriais 
autobusais važiavo Romon. Jie 
pasiprašė politinės globos pa
bėgėliams skirtoje stovykloje. 
Bėgliai nori atvažiuoti Kana- 
don, kur yra daug ukrainiečių, 
turinčių savo organizacijas, 
saugojančių tautines tradici
jas.

Išrinko kandidatą
Demokratų partijos atstovai 

San Francisco mieste įvyku
siame suvažiavime kandidatu 
į prezidentus išrinko buvusį 
viceprezidentą W. Mondale 
prez. J. Carterio valdymo lai
kais. W. Mondale gavo 2.191 
balsą, senatorius H. Harlas, 
pradžioje pirmavęs rinkimi
niame vajuje — apie 1.200, neg
ras pastorius J. Jacksonas — 
tik 465. Pirmą kartą JAV isto
rijoje W. Mondale viceprezi
dento pareigoms pasirinko mo
terį — Geraldine Ferraro, ita
lų kilmės politikę JAV atstovų 
rūmuose. Jos dėka norima lai
mėti moterų balsus preziden
to rinkimuose. Iš tikrųjų per
galės beveik nesitikima. Daug 
kam atrodo, kad rinkimus ant
rą kartą laimės prez. R. Reaga
nas su viceprez. G. Bushu. Jo 
populiarumą sustiprino inflia
cijos kritimas, sumažėjęs ne
darbas, spartus ekonomijos at
kutimas, dolerio vertės ki
limas.

Be komunistų
Prancūzija susilaukė naujos 

vyriausybės, pasitraukus lig
šioliniam premjerui P. Mau- 
roy. Jo atsistatydinimą atne
šė planuojama didesnė kontro
lė privačioms katalikų mokyk
loms, susilaukusi stiprios ka
talikų reakcijos. Dėl jos prez. 
F. Mitterrandas buvo privers
tas atsisakyti šio žingsnio. Nau
ju premjeru jis pasirinko pra
monės minister} L. Fabių, ku
riam teks įgyvendinti pramo
nės sumoderninimą, įvesti 
varžtus ekonomijai sustiprin
ti. Naujan ministerių kabine
tan atsisakė įsijungti nuo 1981 
m. jame buvę keturi komunis
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Du šimtai dalyvių, 183 paskaitos Montreaiio universitete

tai, norėję, kad vyriausybė pa
grindinį dėmesį skirtų nedar
bo sumažinimui. Dėl pramo
nės sumoderninimo bus pra
rasta 200.000 lig šiol turėtų 
darbų. Kompartija betgi žada 
ir toliau remti socialistus 
Prancūzijos parlamente. Ta 
parama nėra būtina, nes prez. 
F. Mitterrando socialistų par
tija ten turi pakankamą atsto
vų daugumą. Problemą gali at
nešti komunistų įtaka, kai ku
riais atvejais net vadovybė dar
bo unijose, kai bus pradėtas 
ekonomijai būtinas pramonės 
sumoderninimas. Į naują kabi
netą grįžo trys pagrindiniai 
ministerial: užsienio reikalų 
C. Cheysson, krašto apsaugos 
Ch. Hernu ir teisingumo R. 
Badinter.

Nauja valdžia
Parlamento rinkimus N. Ze

landijoje laimėjo darbiečiai 
su savo vadovu D. Lange, nu- 
versdami konservatyvių pažiū
rų premjero R. Muldoono vy
riausybę. Darbiečių pergalė 
gali palaidoti ANZUS savisau
gos sutartį, kurią buvo suda
riusios JAV, N. Zelandija ir 
Australija. Naujoji darbiečių 
vyriausybė nenori į N. Zelan
dijos uostus įsileisti atominių 
JAV karo laivų ir netgi neato- 
minių, turinčių branduolinius 
ginklus. JAV valstybės sekr. G. 
Shultzas darbiečių vyriausy
bei davė pusę metų laiko šiai 
nuomonei pakeisti. ANZUS su
tarties atžvilgiu žymiai nuo
saikesnė yra darbiečių vyriau
sybė Australijoje.

Prieš 40 metų
1944 m. liepos 20 d. A. Hit

lerį jo būstinėje Rytprūsiuo
se po stalu palikta bomba ban
dė nužudyti karo invalidas 
grafas C. von Stauffenbergas 
su grupe kitų karininkų, pla
navusių valdžios perėmimą. 
Hitleris buvo tik lengvai su
žeistas, sukilimas nepavyko. 
C. von Stauffenbergas buvo 
sušaudytas karo ministerijos 
kieme Berlyne, sulikviduota 
apie 200 kitų sukilimo planuo
tojų, suimta apie 5.000 asme
nų. Jiems pagerbti buvusioje 
karo ministerijoje įrengtas 
muziejus, kurio atidaryme da
lyvavo kancleris H. Kohlis, žu
vusiuosius pavadinęs žmogaus 
teisių, laisvės, teisingumo ir 
tiesos gynėjų pradininkais Vo
kietijoje.



2 psi. « Tėviškės žiburiai * 1984. VII. 24 — Nr. 30 (1797)

WTEV1SKES ŽIBURIAI
"t THE LIGHTS OF___HO H E L A H D

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuviu Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $19, pusmetinė — $10, rėmėjo — $25 
(Amerikoj — JAV doleriais)

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $19.00 per year, $10.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Dalis šv. Kazimiero kongreso rengėjų komiteto posėdžio metu. Iš kairės: pirm. dr. J. SUNGAILA, kun. J. STAŠKUS, 
dr. O. GUSTAINIENĖ. Kongresas įvyks Toronte rugsėjo 1 ir 2 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

AfA 
LEONUI TAUTERUI

mirus Lietuvoje,
jo brolį IPOLITĄ su žmona dr. SOFIJA, vaikais b e i 
kitais artimaisiais nuoširdžiausiai užjaučiame -

Marija ir Steponas Šetkai

Iš tėviškės laiškų

AfA
ANTANUI PAKALNIŠKIUI

mirus, 
broliui BOLESLOVUI Hamiltone, jo šeimai, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

I 
Mieliausi!

Tavo 3 laiškus gavau. Persigan- 
dau, kai gavau antrų laiškų. Ma
niau, kad jau bus ne tavo rašytas, 
kai pirmame tu taip sunkiai sir
gai gripu, pavirtusiu plaučių už
degimu. Kaip man tavęs gaila, mie
liausia sese. Visuomet aš sakau, 
kad pirmiau tavęs mirtau. O dar ir 
mielas Baliukas sirgo. Jau gana 
jam savo ligos, širdies, o dar ir 
slogom turėjo persirgti.

Kaži kokie metai šiemet bus. 
Perkūnas griaudė gruodžio gale 
ir vėl štai vasario pradžioj. Seniau 
žmonės sakydavo — stebuklai, o 
dabar jau mokslas supranta ki
taip.

Buvo Arūnas parvažiavęs iš to
lumos keturiom dienom, vienas. 
Jau sakiau, jei dar gyva būsiu, 
taip trumpam nevažiuotų. Apmirš
ti ir atrodo taip ir reikia, o ir jam 
šitokia ilga kelionė. Daviau ir jiem 
iš tavo atsiųstų dovanų: namie 
esantiems sūnui, marčiai ir dukrai 
po lygiai. Marti dar kol kas tik ar
batų ir labai stiprių kavų geria ir 
daug. O Valytė dar labai gražiai 
auga, tik pasidarė labai irzli, nes 
dantukai auga. Mes visi jų labai 
mylime. Marti to tavo laiško su iš
karpom apie alkoholikus neima 
skaityti, gal paskaitys, kai aš ne
matysiu.

Pusbrolis Jonas jau irgi negeria, 
nes Malvina jo susirgo, ir jam pa
čiam prieš 3 savaites apie širdį 
skaudėjo, tai dabar jau negeria. 
Šiaip ji rami, tik nieko nesupran
ta. Prieš kokių savaitę sūnus bu
vo nuėjęs pas juos, tai klausė, ar 
ir aš išvažiavau į mirusio A. lai
dotuves. Visi apie tai žiūrėjo tele
vizijoj ... Taip nežinai žmogus ko 
sulauksi.

Kaip minėjai, Valytei parėdų la
bai lauksime.

Jum visiem geriausios sveikatos 
ir visko kuo geriausio.

H
Ačiū už laiškų ir dovanėles: Va

lytei pliušinis paltukas, aksomi
nės kelnytės ir kepurytė labai tin
ka, o kiti priedai irgai labai reika
lingi. Ačiū, kad mano anūkėlės 
neužmiršote, mieliausi.

Ta mano miela Valytė labai mūs 
mylima visų, bet ji mano sveikatos 
nemažai atima. Priprato tik prie 
manęs labiausiai, o aš jos neapsi- 
galiu vis nešiot.

Tai ir už laiškų, kad ilgokai ne
parašiau, atleisk man. Užėjo kokis 
galas, gal gripas, o gi dar vaikas . . . 
Kad jau gal bus sunku iš po žiemos 
ir išlikt.

Ogi prieš 4 savaites marti vėl 
buvo sugrįžus prie gėrimo. Be
veik visų parų buvo visai be sų- 
monės ir kūdikį numetė nuo lovos. 
Iš manęs atėmė sakydama: “Čia 
mano vaikas . . .” Sakiau pliš ma
no širdis. Kitų dienų prablaivė
jus puolė man kojosna ir prašė 
dovanot. Aš jau sakiau: “Bėk, ne
naudėle, nuo manęs, aš jau tavęs 
nei matyt nenoriu”. Vėl kryžiavo- 
jos, prisiekinėjo, kad daugiau 
burnon neims, tai ir vėl pradėjom 
geruoju gyvent.

Aš tau jau rašiau, man rodos, 
kad pusbrolio Jono tik jauniau
sia sesuo gyva, o vyriausia, tavo 
krikšto mama, kuri ilgai išbuvo 
šaltesnėje vietoje ir paskui su
grįžę gyveno kur tai netoli Done
laičio, jau treji metai kaip pamirė.

O Džiakis (iš Amerikos grįžęs 
pusbrolis Jokūbas), tavo pradžios 
mokyklos draugės Marytės ir Ste
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po sūnus — daktaras. Tėvai labai 
mandri, kad sūnus daktaras. Labai 
bagotas, Jei kas duoda 25, tai ne
ima, bet 50 reikia. Tai matai, ko
kis geras! Tėvas giriasi, kad sū
nus visko turi. Žinai Džiakis, jiem 
niekuomet negana. Aš tai jų nei ne
susitinku ir pas jų daktarų neinu. 
O jo žmona tai moterų daktarė. 
Tegul jie sau gyvena laimingi ir 
turtingi.

Vaikeli, tai tu savo marčių ne- 
girk. Jeigu jos tau nieko nepade
da, tai kokis jų gerumas. Jos savo 
mamai tai tikriausiai padėtų. O 
kam galvon svetimas? Vasarų, kai 
buvo Arūnas su šeima parvažiavę, 
tai mano marti ir grindis plovė, 
nes matė, kad aš visai be sveika
tos. O, be to, jis kitaip valgo. Mums 
labai skanu cepelinai, o ji visai 
nevalgo, tai, ji tik visiem gamino. 
Ji, žinai, labai jau švari, viskų 
labai daug plauna ir jau už jos gė
dos neturėsi. Gal kad daktarė — 
pripratus prie tiekos apsiplovimų.

O Jono Malvinai tai jau visai blo
gai — nė savo reikalų nežino. Pro
to, tai dar nebūtų tokia žiopla, 
bet nežinia kas jai pasidarė — rei
kia saugot, nes iš namų eina ir ne
žino kaip grįžt. O dar gi ne senat
vė, gali sakyt.

III
Tai jau gegužis. Nesulaukus tavo 

laiško, rašau. Jau seniai gavau — 
gal ir tu po gripo vis sirguliuoji. 
Aš, tai gal bus sunku ir pastaisyt. 
Tada vasaryje, kai ilgai nepara
šiau, labai sirgau. Vienų dienų ge
riau, o kitų jau labai būna sunku. 
Mieliausia, jau senstame. Šiemet 
pas mus gripas buvo labai sunkus 
daugeliui. . i.....

Dar gavėnioje nuėjau pažiūrėt 
Malvinos. Jos Jonas irgi buvo ap
sirgęs gripu ir sakė beveik nieko 
nemato, net laiko ant laikrodžio. 
Užvakar irgi buvau nuėjus jo pa
žiūrėt. Jis jau visai nieko nema
to. Jau labai sumenkęs. Jo akys 
labai gražios, bet nieko nemato. 
Vaikai visur vežiojo — ir Kaunan, 
ir Vilniun, bet niekur neranda 
pagalbos. Pagalvok tik, kaip gy
vent — net nei valgio paimt nega
li. O Malvina jau visai be proto, 
ir nė ligoninė jos nelaiko. Prie 
jos reikia būt. Tai nuostabu, kad 
jie abu tokiom sunkiom ligom da
bar susirgo.

Man būnant Jonas verkė ir vis 
akis nuo manęs grįžo. Aš jį pra
šiau, kad būtų atsigrįžęs, sakiau, 
kad man jo akys labai gražios. Vai
keli, kaip man širdį skauda dėl jų. 
Prašiau Dievulį, kad nors kiek jam 
šviesa grįžtų. Tik Dievulis tvarko 
viskų, ir Jonas to niekuomet ne
sitikėjo. O kai kurie ir pajuokia 
tokius dalykus, o kur tada šauktis 
sunkumuose, kai ateina. Ne visuo
met tik laimė.

Mūs Valytė jau pradeda vaikš
čioti ir jau kai kokį žodį pasako, 
padaro “ačiū Dievuliui”, parodo 
kokia ji didelė. Marti nuo Velykų 
dar blaivi. Sako, daugiau negers. 
Bet man dabar jau Jono kančios 
stovi akyse kaip kokia nežinoma 
Dievulio bausmė.

Šiaip iš darbų — jau bulves pa- 
sodinom. Pas mus dabar labai 
gražu. Pilnas šlaitas jievų — pats 
žydėjimas ir kvepėjimas. Kokia 
graži gamta! Rodos jos niekuo
met nepaliksi. O mano mieliau
siam jau suėjo 15 metų nuo jo mir
ties. Atrodo tik pereitų mėnesį.

Visiems viso geriausio linkinti, 
jus labai mylinti...

Slovakijoje - panašiai kaip Lietuvoje
Dramatiškas darbininko kelias į slaptus kunigus ir vyskupus

Tėvas Paulius, kaip jį pažįs
tamieji vadina, arba Hnilica 
— titulinis Rusado vyskupas, 
priklauso Jėzaus draugijai. 
Gimė 1921.III.30 Slovakijoje, 
smulkių ūkininkų šeimoje, ir 
buvo tarp aštuonių brolių vy
riausias. Mokslui pinigų užsi
dirbdavo vasaromis. Pajutęs 
pašaukimą į kunigus, baigęs 
gimnaziją, 1941.VII.3 įstojo į 
jėzuitų noviciatą Ruzombero- 
ke. Baigęs noviciatą, Trnavo- 
je mokėsi filosofijos, o 1949 
m. pradėjo teologijos studijas 
Levoca vyskupijos seminarijo
je, bet ši netrukus buvo užda
ryta.

Naktį 1950 m. balandžio 13- 
14, drauge su kitais vienuo
liais, buvo suimtas ir uždary
tas į “koncentracijos vienuo
lyną” Jasove, vėliau Podoli- 
nece. Tų pačių metų rugsėjo 
29 d. vieno vyskupo ligoni
nėje buvo slapta įšventintas 
kunigu, o sekančiais metais 
sausio 2 d. dramatiškose ap
linkybėse gavo vyskupo šven
timus.

Jis turėjo būti grandis tarp 
savo krašto hierarchijos ir Ro
mos. Dubčekui atėjus į val
džią, vysk. Hnilica išėjo į vie
šumą. Neturėdamas savo vys
kupijos, jis tapo keliaujančiu 
vyskupu ir misijonierium.

Kai sovietų tankai sutraišr 
kė “Prahos pavasarį”, vysk. 
Hnilica pasitraukė į Vakarus. 
Čia dar pagilino savo studi
jas, dalyvavo II Vatikano san- 
taryboje ir atsidėjo savo tė
vynės pagalbai. Įsteigė laik
raštėlį “Pro fratribus”, kuris 
subūrė daugelį kunigų ir pa
sauliečių, kurie rūpinasi pa
skleisti Dievo žodį Čekoslo
vakijoje, ruošia religinę lite
ratūrą, renka aukas remti šei
moms, kurių maitintojas yra 
kalėjime. Vysk. Hnilica daug 
važinėja po Europą, bet jo pa
stovesnė vieta yra Roma.

Štai ką jis pasakoja apie dra
matiškus savo pergyvenimus.

Sudiev kunigystei?
1950 m. naktį tarp 13 ir 14 

balandžio buvome pažadinti 
smarkių dūžių į duris. Trys 
policininkai įėjo į mūsų kam
barį, kur miegojome trys stu
dentai jėzuitai. Liepė apsi
rengti ir eiti su jais. Lauke 
laukė mūsų sunkvežimiai, kur 
susodino visus tarp policinin
kų, ginkluotų kulkosvaidžiais. 
Mes vėliau juos vadinome “an
gelais sargais”. Turiu atvirai 
prisipažinti, kad tuo momentu 
bijojau ne tiek kankinimų, mir
ties, kiek to, kad negalėsiu bū
ti kunigu. Buvau labai susirū
pinęs, nes kunigystės idealas 
buvo vienintelis mano gyveni
mo tikslas. Už tą man įdiegtą 
idealą, po Dievo, turiu būti dė
kingas savo motinai, kuri vi
suomet meldėsi, kad bent vie
nas jos sūnus taptų kunigu. Ma
ne vos gimusį ji paaukojo Die
vui ta mintimi.

Karui baigiantis, bombos su
naikino mano tėvynę. Buvo bai
sus sąmyšis ir baimė, nes ir 
jėzuitų vienuolynas išlėks į 
orą. Mūsų vyresnieji ne kartą 
davė mums bendrą išrišimą. O 
aš prašiau Dievą: “Leisk man 
gyventi, kad galėčiau bent vie
ną kartą aukoti šv. Mišias . . . 
Paskui jau galėsiu mirti”.

Tuo momentu, vežamas į kon
centracijos stovyklą, netekau 
jokios vilties tapti kunigu. 
Nežinojau ar būsiu nužudytas, 
o gal išvežtas į Sibirą, bet bu
vo aišku, kad kunigu jau nebū
siu; Gelbėdamasis iš nevilties, 
kuri tuo momentu mane ap
ėmė, ir matydamas, kad mūsų 
sargai policininkai užmigo, 
išsitraukiau iš kišenės mažo 
formato Naująjį Testamentą,

Slovakų vyskupas 
PAULIUS HNILICA, SJ

kurį pavyko pasiimti suėmimo 
metu, ir atvertęs radau šiuos 
žodžius: “O jūs, neišmanėliai! 
Kokios nerangios jūsų širdys 
tikėti tuo, ką yra skelbę pra
našai! Argi Mesijas neturėjo 
viso to iškentėti ir įžengti į 
savo garbę?!”

Tai buvo man Dangaus atsa
kymas. Užverčiau knygą, bet 
jos žodžiai man ausyse skam
bėjo visą 15 valandų kelią. Ne
paprasta ramybė ir neapsako
ma šviesa apėmė mano sielą. 
Aš buvau rankose ne polici
jos, bet Dievo. Toji naujoji 
šviesa man parodė, kad dar 
nesu vertas tapti kunigu, nes 
kunigystės esmė yra auka. Pir
mą kartą pavedžiau savo kuni
gystę į Dievo rankas sakyda
mas: “Viešpatie, jei tokia yra 
tavo valia, esu pasiryžęs mir
ti ir nebūdamas kunigu”.

J ieškau vyskupo
Kai išėjau iš koncentracijos 

stovyklos, kur aš, teologijos 
studentas, buvau uždarytas su 
daugybe kunigų ir vienuolių, 
dar labiau rūpinausi, kaip tap
ti kunigu. Įstoti į vienintelę 
likusią seminariją nebuvo vil
ties. Pagaliau ten manęs nebū
tų nė priėmę. Mano krašto vys
kupai buvo arba kalėjime, arba 
namų arešte labai saugojami. 
Norėdamas surasti bent vieną 
jų, keliavau iš vietos į vietą. 
Kur jieškoti, į ką kreiptis?

Vieną dieną, atvykęs į X 
miestą, staiga atsiminiau vie
ną draugą, kuris anksčiau man 
davė kortelę su savo sesers 
vienuolės adresu, sakydamas 
gal kada nors man ji padės. 
Sesuo Morta gyveno kaip tik 
tame pačiame mieste. Žinojau, 
kad ji yra slaugė ir nuvykau 
į ligoninę. Pasakiau durinin- 
kei norįs matyti seserį Mor
tą. “Seserį Mortą?”, toji pakar
tojo nustebusi. “Nežinau, ei
nu pažiūrėti, palauk”.

Durininke grįžo ir pasakė, 
deja, sesers Mortos nėra na
mie ... Žinojau, kad tais lai
kais seserys dažnai“nebūdavo 
namie”, jei lankytojas atro
dydavo įtartinas. Slaptoji po
licija nuolat landžiodavo po 
seserų vienuolynus, klausinė
davo apie vienuoles ypač tas, 
kurios turėjo kokias nors pa
reigas savo vienuolijoje. Gal 
ir mane sesuo durininke palai
kė vienu iš tokių? Vėliau suži
nojau, kad mano nuojauta bu
vo pagrįsta.

Man bestovint ir begalvo
jant, kaip rasti iš tos būklės 
išeitį, įeina į laukiamąjį kam
barį kita sesuo. Ji įsmeigė akis 
į mane palydėjusį draugą ir 
tartum gerai pažįstamą pa
klausė: “Kaip sveikata? Ar 
jautiesi geriau?” Mano drau
gas sumišęs žiūrėjo į tą sese
rį. Nieko nesuprato. Aš, kumš
telėjęs jam į pašonę, pasakiau, 
kad mano draugas tikrai jau
čiasi geriau. Ledas buvo pra
laužtas. Pradėjome kalbėtis, 
ir toji sesuo prisipažino, kad 

mano draugą palaikiusi vienu 
labai į jį panašiu pacientu. 
Dievo Apvaizda tą klaidą pa
naudojo atverti keliui.

“Taigi norite pasikalbėti 
su sesele Morta? Palaukite, aš 
ją tuojau pakviesiu”. Po ke
lių minučių pasirodė ir sesuo 
Morta.

“Jūs esate seminaristai, ar 
ne?” — prabilo vos atėjusi Mor
ta. Ir, nelaukdama mūsų atsa
kymo, tęsė: “Norite pakalbėti 
su vyskupu . . . Nežinau, gal 
tai bus galima. Jis yra labai 
sekamas .. . Ligonis ir todėl 
dažnai ateina į ligoninę gydy
tis. Einu pažiūrėti, o jūs pa
laukite”.

Atrodė, kad sesuo Morta 
skaito mūsų mintis. Nereikė
jo jai daugiau nieko aiškinti. 
Sugrįžo su gera žinia: vysku
pas ateis pavakary, ir jei no
rime būti įšventinti kunigais, 
jis galės tai padaryti šią pat 
dieną.

“Bet, sesele, kalbėjau nu
stebęs. Aš norėjau tik paklaus
ti, kada galėčiau ateiti su ki
tais savo draugais”. “Taip, aš 
tai pasakiau vyskupui, bet jis 
mano, kad geriau visa atlikti 
šiandien, nes rytoj gal bus jau 
negalima”.

Ligoninės kambaryje
Vėlyvą popietę atėjo vysku

pas, lydimas “kažkokio” as
mens. Reikėjo pirmiausia juo 
nusikratyti. Tuo tarpu viena
me ligoninės kambaryje buvo 
paruošta visa, kas yra esmi
nio kunigiškiems šventimams.

Iš karto buvau nustebęs ir 
sumišęs. Nebebuvo laiko pasi
ruošti šventimams. Nusiaviau 
batą, sesuo atnešė reples, at
plėšiau bato padą, kur radau 
pageltusį ir šlapią dokumen
tą: savo vyresniųjų raštą vysku
pui dėl mano šventimų. Vysku
pas nusišypsojęs sako: “Atro
do, kad tai viduramžių doku
mentas”. Jį greitai peržvelgęs, 
grąžino man atgal.

Seserys buvo vienintelės 
šventimų liudininkės. Apeigos 
buvo labai paprastos ir truko 
apie valandą laiko. Mačiau se
serį Mortą klūpančią, pasken
dusią maldoje. Ką ji jautė tuo 
momentu? Gal aukojo Viešpa
čiui mano kunigystę? Jai, po 
Dievo ir mano motinos, esu 
dėkingas, kad galėjau tapti 
kunigu. Ji tuo momentu atsto
vavo mano motinai, kuri nega
lėjo dalyvauti mano šventi
muose, nors to labai troško 
ir niekad vėliau nematė ma
nęs prie altoriaus.

“Operacija pavyko”
Tą patį vakarą pasiunčiau 

mano draugams telegramą: 
“Operacija pavyko. Ligonis 
jau priima lankytojus”. Ir tų 
“lankytojų” nereikėjo ilgai 
laukti. Atvyko trys kandida
tai į kunigus. Keliavo ištisą 
dieną ir naktį. Seserys paruo
šė jiems gerą vakarienę, bet 
vienas jų nenorėjo valgyti. Su
sirūpinęs jis sako: “Šiandien 
negalėjom priimti Komuni
jos”. Tuo metu ligoninė turė
jo dar kapelioną, bet jis gy
veno toli ir jau buvo 22 valan
da vakaro.

Vienas mano draugų, staiga 
kreipiasi į mane ir sako: “Bet 
tu jau esi kunigas ir galėtum 
duoti mums Komuniją”. Aš pa
sižiūrėjau į savo virvutėmis 
suraišiotus batus, į purviną 
darbo uniformą, tarsi netikė
damas, kad esu kunigas, grei
tai atsakiau: “Tavo tiesa, esu 
kunigas ..Drebėjo mano 
rankos ir balsas, kai pirmą 
kartą dalinau Kristaus Kūną 
broliams, su kuriais kentėjau 
koncentracijos stovykloje.

(Nukelta į 8-tą psl.)

AfA 
ANTANUI PAKALNIŠKIUI 

iškeliavus amžinybėn,

broliui BOLESLOVUI, jo šeimai, giminėms ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą bei kartu 

liūdime -

D. ir A. Jankūnai M. Juodis
V. Miškinis A. Žulys

Pasirenkant laidotuvių namus 
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac”limuzinai,

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• 'Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu 

'kapinėse '
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas,

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę '
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes 
1357 Queen St. W. (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

Onatiian Slrt jUlemori alš Htb.
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 akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Lietuvos globėjo šv. Kazimiero relikvijos Vilniaus Šv. Petro ir Povilo šventovėje, didžiajame altoriuje. Nuotrauka 
daryta 1984 metų vasarą. Kovo 4 dieną čia buvo surengtos šv. Kazimiero sukakties iškilmės

Tiktai kovojanti tauta priartins laisvę

Kodėl sovietai nedalyvauja olimpiadoje?
VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Nespėjo olimpinio šviestu
vo įžiebti antikinėje žaidynių 
vietovėje Graikijoje ir iš ten, 
lėktuvu pasiekus Niujorką, 
pradėti maratoninę 82 dienų 
ir 15.000 km estafetę į Los 
Angeles, kai Sovietų Sąjunga 
gegužės 8 d. paskelbė olimpia
doje nedalyvausianti. Maskva 
kaltino rengėjus nepakanka
mu saugumo užtikrinimu jų 
dalyviams, žaidynių komerciš
kumu ir Olimpinės chartos pa
žeidimais.

Jau prieš gegužės 8 “Izves
tia” rašė: “Vasaros žaidynių 
vietovė (Los Angeles) yra bai
mės, prievartavimo ir neapy
kantos miestas. Talentingieji 
mūsų sportininkai, kurių suge
bėjimu ir drąsa mes pasitiki
me, yra mums brangūs. Esant 
tokioms sąlygoms, argi jie ga
li būti siunčiami pavojun?”

Vašingtonas griežtai atme
tė priekaištus dėl saugumo 
stokos. Prez. R. Reaganas jau 
buvo davęs instrukcijas fede
racinės valdžios pareigūnams 
pilnai bendradarbiauti su at
sakingais olimpiados pareigū
nais ir Kalifornijos valstijos 
bei Los Angeles miesto orga
nais, kad pilnai užtikrintų vi
sų dalyvių saugumą. Preziden
tas pabrėžė, jog JAV yra įsi
pareigojusios laikytis char
tos nuostatų ir be priekaištų 
atlikti pareigas, patikėtas 
olimpiados šeimininkams. Pa
reigūnai Vašingtone sakė ėję 
su sovietų atstovais “iki pasku
tinio kilometro”, kad paten
kintų kaprizus dėl specialių 
saugumo priemonių jų rinkti
nei apsaugoti ir išpildytų ki
tus pageidavimus.

Visos pastangos sovietų nu
sistatymo nepakeitė. Tai rodo, 
kad sprendimas boikotuoti 
olimpiadą buvo padarytas jau 
anksčiau grynai politiniais 
sumetimais.

Prasidėjo politikos žinovų 
spėliojimai, kokios buvo boi
koto priežastys. Visų pirma 
ryškėjo išvada: sovietai boi
kotu reagavo į anuometinio 
prezidento Jimmy Carterio 
paskelbtą boikotą 1980 m. 
Maskvos olimpiadai, protes
tuojant prieš Sov. Sąjungos 
invaziją į Afganistaną. Anuo
met 54 valstybės įsijungė į boi
kotą. Sov. Sąjungos prestižas 
buvo pakirstas, nekalbant jau 
apie investavimą 8 milijardų 
dolerių parodyti pasauliui 
sovietinį rojų visame savo 
spindėjime. Sovietai šį moty
vą atmetė. Iš tikro, sovietai 
neturėjo jokio preteksto, ku
ris bent iš tolo prilygtų inva
zijai. Tarptautinė padėtis, ne
žiūrint retoriško sovietų er
zelio, irgi buvo rami.

Kai kurie Vakarų stebėto
jai manė, kad politinis sovie
tų boikotas yra dūmų uždanga, 
už kurios slepiasi sovietų di
sidento fiziko Sacharovo bado 
streikas ir galbūt net jo mir
tis. Kiti spėliojo, kad priežas
tis yra sovietų olimpinės ko
mandos silpnumas. Diplomati
niai žinovai manė, jog boikotą 
iššaukė silpna Černenkos pa
dėtis Kremliuje, kur jį “tvar
ko” A. Gromyka ir D. Ustinovas 
— abu kietos linijos šalinin
kai prieš Vakarus. Dar kitiem 
atrodė, jog šiuo boikotu sovie
tai nori parodyti komunisti
niams Rytų Europos reži
mams, kas juos iš tikrųjų val

do. Jie privertė eilę komunis
tinių kraštų, nors ne visus, 
jungtis į boikotą, ypač Čeko
slovakiją ir Rytų Vokietiją — 
kraštus, nenorinčius priimti 
ne tik boikoto, bet ir naujų so
vietų branduolinių raketų. Šį 
kartą komunistiniai kraštai 
nedarė triukšmingų pareiški
mų prieš JAV, o lenkų režimas 
apgailestavo tokį “nemalonų 
sprendimą”. Prancūzų kairių
jų dienraštis “Nouvel Obser- 
vateur” komentavo, esą Sov. 
Sąjunga pasielgė kaip “savimi 
pasitikėjimo neturinti galin
ga valstybė”, o komunistų par
tijos vadas George Marchais 
sovietų sprendimą pavadino 
“nedovanotina klaida”.

Visos šios prielaidos yra 
antraeilės ir mažareikšmės. 
Rimtesnė priežastis — para- 
noiška sovietų neapykanta 
JAV prezidentui Ronaldui 
Reaganui. Sovietų atsisaky
mas dalyvauti olimpiadoje 
yra perspėjimas amerikie
čiams: jeigu jums rūpi santy
kių pagerįnirnąs su Sov. Są
junga, nebalsuokite už Rea- 
ganą. Taigi sovietų boikotas 
yra politinis manevras atsi
kratyti Reaganu, paskatinti 
JAV sąjungininkus Europoje 
atsiriboti nuo Vašingtono.

Amerikiečiai negalėjo ti
kėti, kad sovietai puolimais 
galėtų paveikti Reagano per
rinkimą ar neperrinkimą. Vie
nas aktyvus demokratų parti
jos narys ironiškai komenta
vo, esą, jei Amerikoje yra “ka
ro partija”, tai toji partija yra 
demokratų, o ne respublikonų. 
Esą visi karai, išskyrus Lin- 
kolno vestąjį civilinį karą, 
vyko demokratų valdymo me
tu. Jo nuomone, sovietai labai 
klysta, manydami, jog demo
kratai būtų sukalbamesni. Jis 
paminėjo prezidento Carterio 
sprendimą boikotuoti Maskvos 
olimpiadą dėl invazijos į Af
ganistaną, o ankstyvesni de
mokratų prezidentai griežtai 
reagavo Berlyno, Kubos ir ki
tų krizių metu.

Politinės būklės stebėtojai 
sutinka, kad įkyrus ir agresy
vus sovietų kišimasis į JAV 
vidaus reikalus prezidentui 
Reaganui gali tik padėti. Va
sario 6 d. “Newsweek” atlikta
me apklausinėjime 80% ameri
kiečių sakė pilnai pasitiki pre
zidentu bei jo politika.

Yra dar viena priežastis stip
riai paveikusi Sov. Sąjungą 
boikotuoti Los Angeles olim
pines žaidynes: baimė prieš 
sovietus nukreiptų demonstra
cijų ir galimybė, kad kai ku
rie sovietų ir komunistinių 
kraštų dalyviai gali ryžtis “bėg

Lenkijos lietuvių būrelis “Rūta” rūpinasi ir tarptautinėmis kapinėmis 
Stargarde, kur yra palaidoti italų, prancūzų, jugoslavų, rusų ir lenkų 
kariai. Iš kairės: GRAŽINA OKSAITĖ-KRUPENČYK, jos dukra LORETA 
ir vaikaitis TOMAŠAS, JULIUS SANVAITIS ir “Rūtos” sekretorė KRIS
TINA. Jie stovi prie kapinių lentos, kurioje įrašyti italų kariai

ti laisvėn” ir tuo padaryti di
delę gėdą Maskvai, juoba, kad 
toks pabėgimas galėtų būti iš
garsintas per televiziją visa
me pasaulyje.

TASSO agentūros pranešime 
Baltieji rūmai buvo kaltinami 
net “suokalbiu” su antikomu
nistinėmis buvusių emigrantų 
grupėmis, pasiryžusiomis 
olimpiados metu organizuoti 
demonstracijas ir plakatais 
bei kitomis priemonėmis drą
sinti komunistinių kraštų da
lyvius pasilikti laisvėje.

Amerika yra laisvės kraš
tas. Tvarkingos demonstraci
jos yra leidžiamos. Vyriausy
bė negali deportuoti buvusių 
emigrantų grupių aktyvistų 
kur nors į “periferiją”, kaip 
tą buvo pasiūlę demokratinės 
laisvės principo nesuprantą 
sovietų spaudos atstovai. Vyk
dyti tokius reikalavimus reikš
tų reikalauti atšaukti ar pa
keisti JAV konstituciją. Taip 
pat JAV vyriausybė atsisakė 
prievarta grąžinti olimpiados 
dalyvius, kurie iš tikro norė
tų rinktis laisvę. Nežiūrint 
saugumiečių pastangų, Sov. 
Sąjungoje bėglių laisvėn nuo
lat atsiranda. Be abejonės, 
ir šios olimpiados metu tokių 
asmenų būtų atsiradę.

Sovietai, atrodo, ligi šiol ne
supranta, kad Amerika virš 
visko yra laisvės kraštas ir lais
vės simbolis priespaudą ken
čiantiems. Įrašas Laisvės sta
tuloje dramatiškai byloja: 
“Siųsk man benamius, audros 
išmestuosius, aš pakelsiu 
jiems švyturį prie auksinių 
vartų”.

Taigi imigrantų grupės iš 
sovietinių kraštų yra nemalo
ni rakštis Maskvai. Sov. Sąjun
ga įvairiomis priemonėmis 
bando paveikti imigrantų gru
pes. Ji yra išvysčiusi špiona
žo ir propagandos programą, 
kad buvusių emigrantų, o da
bar Amerikos piliečių, nusi
statymas būtų pakreiptas 
jiems palankia ar bent palan
kesne prasme. Tam tarnauja 
ne tik agentų telkimas, bet ir 
knygos, laikraščiai, žurnalai. 
Buvę emigrantai, o ypač jų vai
kai, raginami lankyti Sov. Są
jungą. Agentų telkimo darbas 
yra sovietų vykdomas agresy
viai, bet drauge ir neatsargiai. 
Vienas literatūros profesorius 
neseniai prisipažino buvęs so
vietų kalbinamas sovietinei 
tarnybai už gerą atlyginimą.

Tuo pačiu metu betgi sovie
tai nori, kad būtų neliečiami, 
apsaugoti nuo bet kokių ne
malonumų ar kompromitaci
jos.

BALYS GAJAUSKAS, 
Sibiro kalinys

Tautos, kaip ir žmonės turi 
savo likimus. Vienos daug var
go pakėlė savo istoriniame 
kelyje, kitos eina juo retai ka
da suklupdamos. Nėra tautos, 
kuri nebūtų pakliuvusi po sve
timųjų valdžia. Visos išbandė 
svetimųjų jungą. Tik vienos 
trumpiau, kitos ilgiau kentė
jo priespaudą. Todėl ne visos 
tautos vienodai įvertina lais
vę. Laisvės praradimą skau
džiau jaučia tautiškai sąmo
ningesnės tautos, turėjusios 
turtingą istoriją bei valstybi
nes tradicijas. Okupuotos tau
tos pirmosios kartos skau
džiausiai reaguoja į laisvės 
netekimą, labiausiai prieši
nasi ir siekia atgauti laisvę. 
Tik ką praradusios laisvę, jos 
gali palyginti dabartį su tuo, 
ką turėjo.

Tačiau užsitęsusi okupacija 
atbukina sekančių kartų lais
vės siekimą. Naujos kartos, 
užaugusios okupacijoje, pa
laipsniui pamiršta laisvės sko
nį (jos negyveno laisvėje), pri
pranta prie okupacinių sąlygų 
ir jas laiko norinalia egzista
vimo forma. Tik nedidelės gru
pelės pažangesnių siekia lais
vės.

Bolševikų imperijoje yra 
tautų, kurios visiškai prara
do viltį gyventi laisvėje. Mord
viai, čiuvašai, mariai, komiai 
visai nesuvokia laisvės. Tai 
fiziškai ir dvasiškai paverg
tos tautos. Nedaug geresnė 
kazachų, kirgizų, tadžikų, azer
baidžaniečių, gudų padėtis. 
Jie nesiekia tvarkyti savo tau
tų reikalų ir spręsti jų likimo.

Kariniai sukrėtimai
II amžiuje du karai pakeitė 

pasaulio žemėlapį. Po jų atsi
rado naujos valstybės. Po I D. 
karo atgavo laisvę Suomija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Len
kija. Ant Austro-Vengrijos im
perijos griuvėsių susikūrė nau
jos valstybės. Susvyravo cari
nė imperija. Bet visų Europos 
tautų nelaimei šią “aptrupėju
sią” imperiją išgelbėjo bolše
vikai. Jie sumodernino imperi
ją ir, prisidengę patraukles
ne ideologija, siekia pasauli
nio viešpatavimo. Apie tai ca
rinė Rusija nesvajojo.

II D. karo metu dauguma 
Europos tautų prarado laisvę. 
Laisvės vardan valstybės su
sivienijo ir kovojo prieš hit
lerinę Vokietiją, bet sąjungi
ninkų tikslai skyrėsi. Bolše
vikai siekė išplėsti savo im
periją, todėl ne visos Europos 
tautos atgavo laisvę. Ten, kur 
baigėsi karas Europoje, eina 
siena tarp laisvės ir sumoder
nintos vergijos. Ten, kur atėjo 
Vakarų sąjungininkų kariuo
menės, tautos išsilaisvino, o 
ten, kur atėjo bolševikų kariuo
menė, hitlerinę okupaciją pa
keitė bolševikinė. Neatgavo 
laisvės Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Bul
garija. Jos tapo bolševikų im
perijos vasalais — pusiau su
vereniomis valstybėmis.

Didžiausios II D. karo au
kos yra Lietuva, Latvija ir Es
tija. Nors, prasidėjus karui, 
jos laikėsi griežto neutralu
mo, tačiau skaudaus likimo ne
išvengė. Bolševikinė imperija 
ir hitlerinė Vokietija dalijo
si Rytų Europa. Šio sąmokslo 
pasekmė: bolševikai okupavo 
Baltijos kraštus, ir daugiau 
kaip 40 metų Lietuva, Latvija 
ir Estija velka okupacijos 
jungą. Daug kartų mes pareiš
kėme nesutinką su tokia be
teise politine padėtimi. Tau
ta, būdama net tokioje bevil
tiškoje padėtyje, priešinosi. 
Ji nepakentė nuolatinio tero
ro, pažeminimo, pačių elemen
tariausių žmogaus teisių pa
mynimo.

Deja, mes buvome per silpni 
kovoti su tokia milžiniška im
perija. Vis dėlto mūsų gink
luotas pasipriešinimas nekapi
tuliavo — okupantai jį sunai
kino. Mūsų lūkesčiai neišsipil
dė.

Neblėstanti ugnis
Laikas bėga, bet laisvės troš

kimas neišblėso. Pavergta tau
ta turi kovoti dėl laisvės. Jei
gu ji negali tuoj pasiekti lais
vės, turi laukti palankaus mo
mento. Tačiau ji neturi pasy
viai laukti laimingos valandos: 
privalo įdėti savo indėlį į lais
vės atgavimą.

Tauta turi kovoti tomis prie
monėmis, kurios jai prieina

mos. Jų yra daug. Tik nuolati
nė kova paruoš tautą, atėjus 
palankiam momentui, imtis pa
čių ryžtingiausių priemonių 
atgauti laisvę. Kovojanti tau
ta priartins laisvę.

Pažvelkime į neseną savo 
praeitį. Praėjusio šimtmečio 
pabaiga. Aplinkui vien tamsa, 
jokių perspektyvų laisvei. Už
drausta spauda. Tokiose sąly
gose prasideda tautinis lietu
vių judėjimas. Carinė Rusija 
atsako represijomis. Neplatus 
buvo tautinės sąmonės žadin
tojų ratas. Koks jis silpnas ir 
gležnutis, tačiau jų atkaklus 
darbas su bėgančiais metais 
vis labiau išjudino tautą. Ir 
jų darbo vaisiai mums visiems 
žinomi: tauta, pasinaudojusi 
I D. karo suirute, griebėsi gink
lo ir iškovojo laisvę.

Bet kiekviena kova — tai au
kos. Ir tada, ir dabar lietuvių 
tauta aukojosi ir aukojasi. Mes 
pergyvename tragišką mūsų is
torijos puslapį. Mūsų akivaiz
doje okupantai naikina tautą 
morališkai, naikina mūsų kul
tūrą. Jie stengiasi įdiegti sa
vo papročius ir gyvenimo bū
dą, primeta savo vergovinę 
santvarką. Kiek okupantai nu
sinešė gyvybių, kiek kančių 
iškentė didelė mūsų tautos 
dalis Sibire! Ši žala tautos 
gyvybės išlaikymui didžiulė. 
Ji nepasveriama ir neapskai
čiuojama pinigais.

O kas apskaičiuos mūsų kul
tūros nuostolius? Juk išbrauk
tos ištisos kartos iš kultūros 
kūrimo. Trūksta dvasinių ver
tybių, kurias jos būtų sukūru- 
sios. Ši okupacija gali būti pra
žūtinga mūsų tautai. Ar mūsų 
nelaukia kazachų, mordvių bei 
kitų jau beveik išnaikintų tau
tų likimas? Kas žino? Nekovo- 
janti tauta ne tik dėl savo fi
zinio, bet ir dėl savo kultūri
nio egzistavimo, gali greitai 
nutautėti ir ištirpti kitose tau
tose. Okupacija tęsiasi, ir mes 
nežinome kada ji baigsis.

Kova nebaigta
Nesibaigia ir kova. Tik ko

vos priemonės kinta. Kovoto
jai prisitaiko prie pakitusių 
sąlygų. Tai sunki ir varginan
ti kova. Ji reikalauja daug va
lios, energijos, pasišventimo, 
aukų. Pirmojo pokarinio de
šimtmečio kovotojų beveik ne
liko: vieni žuvo, kiti nusilpo. 
Kovą tęsia jaunesnės kartos.

Ilgas okupacijos laikas, at
rodantis be prošvaistės, ne
silpnina jaunesnės kartos lais
vės siekimo. Nepaisant masi
nės bolševikų propagandos 
kvailinimo, šiai kartai laisvė 
ne miražas, ne abstrakti są
voka. Ji — aiškiai suvokiama 
idėja. Tai žmogaus teisė: a. 
būti savo krašto šeimininku, 
b. laisvai pareikšti nuomonę 
dėl savo šalies valdymo, c. lais
vai skleisti savo idėjas, d. lais
vai naudotis dvasiniais tur
tais ir juos kurti, e. naudotis 
savo darbo vaisiais, f. laisvai 
keliauti po savo kraštą ir išva
žiuoti į kitas šalis.

Šias laisves gali įgyvendinti 
tik laisva tauta, sukūrusi sa
vo valstybę. Okupuotame kraš
te žmonės negali naudotis to
kiomis elementariomis laisvė
mis.

Tautos sąmoningumas
Sąmoningą tautą sunku išlai

kyti vergijoje — tai supranta 
kiekvienas okupantas. Di
džiausią rūpestį jam kelia są
moningiausia tautos dalis, nes 
ji greičiau perpranta okupan
tų kėslus. Todėl teroro smai
galį okupantai pirmiausia nu

Lietuvių sportininkų grupė Laisvės olimpiados atidarymo iškilmėje Toronte liepos 5 d. Nuotr. V. Žalnieriūnaitės

kreipė į aktyviausią tautos 
dalį. Jie griebėsi senų caro 
imperijos metodų — kalėjimų 
ir trėmimų į Sibirą, tik juos 
ištobulino. Jau pirmaisiais 
imperijos egzistavimo metais 
bolševikai papildė caro impe
rijos prievartos arsenalą sa
vo naujove — konclageriais. 
Daugiau kaip dvidešimt metų 
veikę, jie perleido milijonus 
žmonių. Jau pirmaisiais oku
pacijos metais į tuos lagerius 
nugarmėjo ir mūsų tautos da
lis.

Okupantai pasiekia savo 
tikslą, kai pavergia tautos 
dvasią. Akivaizdus dvasinis 
tautos atsparumas yra kalba. 
Ja, labiau negu kitais tauti
niais veiksniais, tauta išsiski
ria iš kitų tautų tarpo.

Carinė imperija didelę 
reikšmę skyrė nutautinimui 
ir surusinimui. Tai įvykdyti 
ji stengėsi 120 metų. Todėl mū
sų tauta gerai supranta ką 
reiškia dvasinis pavergimas. 
40 metų lietuviams buvo už
drausta spauda gimtąja kal
ba. Rusija gana grubiai vyk
dė nutautinimo politiką. Ji 
net neslėpė savo tikslų, nesi
skaitė su priemonėmis. Lie
tuviams uždraudė lietuvišką 
spaudą, draudė mokyti vaikus 
gimtąja kalba, valstybinėse

Dviejų Europos karų sukaktys
A. LEMBERGAS

Šiemet sukanka 70 metų nuo 
I D. karo pradžios ir 45 metai, 
nuo II D. karo, kuris kartais 
laikomas pirmojo tąsa, tačiau 
savo padariniais, bent Vidurio 
ir Rytų Europos tautoms, yra 
nepalyginamai skaudesnis.

Prieš 70 metų, birželio 28, 
Bosnijos sostinės Sarajevo 
gatvėje serbas studentas Gau- 
rilas Principas nušovė Austri
jos ir Vengrijos sosto įpėdi
nį Pranciškų Ferdinandą su 
žmona. Šie šūviai sukėlė I D. 
karą, kuriame prie ginklo bu
vo pašaukta 72 milijonai vyrų. 
Dešimt milijonų žuvo kovos 
lauke, per dvidešimt milijo
nų buvo sužeista.

Oficialūs to laiko dokumen
tai rodo, kad niekas iš tikrų
jų karo nenorėjo, tačiau nie
kas — nei Vienoj, nei Berly
ne, nei Paryžiuj, Londone ar 
Petrapily rimtai nesistengė 
jo išvengti. Beveik keturias 
savaites buvo be pertraukos 
deramasi, tarpininkaujama. 
Kaizeris Vilhelmas, caras Ni- 
kalojus ir Anglijos karalius 
Eduardas V pasikeitė telegra
momis, tačiau Rusijos ir Aust
rijos-Vengrijos interesai Bal
kanuose pasirodė nesutaiko
mi. Galop visos šalys įsikal
bėjo, jog karas neišvengiamas. 
Susipančiojusios sąjungomis 
ir pagalbos sutartimis, Euro
pos valstybės griebėsi ginklo: 
liepos 28 d. Austrija-Vengri
ja ir Serbija, rugpjūčio pirmo
siomis dienomis — Vokietija, 
Prancūzija, Anglija. Iki šiol 
istorikai ginčijasi, ką dėl šio 
karo kaltinti. Aišku tik tiek, 
kad abi pusės viena kita nepa
sitikėjo ir karą laikė neišven
giamu.

Buvęs Tito bendražygis ir 
dabartinis Jugoslavijos reži
mo kritikas Milovanas Džilas 
Sarajevo atentato padarinius 
taip apibūdino: “Sis pasikė
sinimas į Austrijos-Vengri
jos sosto įpėdinį buvo neap
galvotas, beprotiškas Serbi
jos jaunų idealistų ir karinės 
žvalgybos veiksmas. Šį veiks
mą sekęs karas prarijo tokią 

įstaigose vartojo tik rusų kal
bą. Jaunus vyrus rusino ir ka
riuomenėje. Lietuvių tauta 
skaudžiai pergyveno savo liki
mą, nes okupantas užgavo jaut
riausias jos sielos stygas.

Tokiu sunkiu metu, kai tau
ta neturėjo spaudos, įsižiebė 
tautinis judėjimas. Deja, pra
ėjusiame šimtmetyje pasaulis 
nebuvo jautrus mažų tautų 
nelaimėms. <

Pasaulis ir pavergtieji
Viešoji pasaulio nuomonė, 

kuri užjautė okupuotas šalis, 
buvo nestipri ir negalėjo pa
veikti valstybių politikos rai
dos. Buvo daugiau pavergtų 
tautų negu laisvų, ir daugeliui 
žmonių atrodė visai normalu, 
kad silpnesnės tautos priklau
so stipresnėms. Be to, masinės 
ryšių priemonės buvo netobu
los ir negausios. Todėl pasau
lis mažai žinojo apie Rusijos 
pavergtas tautas. Tokia tarp
tautinė padėtis ir abejingos 
visuomenės pažiūros palengvi
no carinei imperijai susidoro
ti su pavergtomis tautomis.

Bolševikų imperija seka ca
ro imperijos pėdomis, tačiau 
jų nutautinimo ir rusinimo 
metodų negalima sutapatinti. 
Bolševikai, metę tautų lygy
bės šūkius, manė jas lengvai 
patrauksią į savo pusę.

daugybę reikšmingų serbų tau
tos jėgų, kad ši tauta iki šian
dien neatsigavo. Be to, šis ka
ras, kurį įžiebė fatališki Prin
cipo šūviai Sarajeve, niekam 
nebuvo reikalingas, mažiau
siai kariaujančioms šalims. 
Jis nualino liberalinę ir ra
cionalistinę Europą, įstūmė 
ją į totalizmo prarają”.

Džilas iš esmės teisus, jei
gu prie pirmojo pridėsime ant
rąjį, dar baisesnį, pasaulinį 
karą ir jo nesibaigiančius pa
darinius. Nors ir daug žmonių 
aukų pareikalavęs, I D. karas 
vis dėlto padėjo geriau per
tvarkyti Europą, sudarė palan
kias sąlygas daugeliui paverg
tų tautų, tarp jų ir mūsų tau
tai. atkurti savo valstybes. Jis 
sutramdė irh'penhių Valstybių 
puikybę. Ypač palaimingas Vi
durio ir Rytų Europos tautoms 
buvo Rusijos ir Vokietijos su
silpnėjimas I D. karo pabaigo
je. Juo labiau pražūtingas pa
sirodė abiejų galybių imperi
nių užmačių atgimimas, atve
dęs į Hitlerio ir Stalino san
dėrį, kuris prieš 45-rius me
tus pakartojo I D. karo sker
dynes su daug skaudesnėmis 
pasekmėmis Rytų ir Vidurio 
Europos tautoms, įskaitant 
ir Lietuvą.
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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

“Tiesos” birželio 28 d. laidoje 
paskelbtas “Pravdos” praneši
mas “Patraukti atsakomybėn”, 
paruoštas partinės kontrolės 
komiteto Maskvoje. Jis liečia 
valstybinę drausmę, kurią gru
biai pažeidinėjo statybos ir mon
tavimo tresto “Kauno statyba” 
vadovai. Esą komunistas K. Gri
gaitis, tresto valdytojas, siste
mingai prirašinėdavo neįvykdy
tus darbus. 1981 ir 1982 m. pasta
tuose nebuvo atlikta 227.000 rb. 
numatytų darbų, bet pasiimta 
74.000 rb. premijų. Grubiai bu
vo pažeidinėjama etatinė ir fi
nansinė drausmė. 1983 m. ir pir
majame šių metų ketvirtyje tres
te buvo 38 viršetatiniai darbuo
tojai, kuriem išmokėta apie 
45.000 rb.darbo užmokesčio. 1978 
m. penktoji “Kauno statybos” 
tresto valdyba neteisėtai išleido 
apie 100.000 rb., statydama suo
mišką pirtį su dviem pokylio sa
lėm ir baseinu. Tos pirties iš
laikymas kasmet pareikalauda
vo 10.000 rb., nors ja naudojosi 
tik ribotas tresto darbuotojų ra
tas. Suomiškų pirčių susilaukė 
ir kitos tresto valdybos. Išlaidos 
buvo padengiamos įmonės pada
linių pagrindinės veiklos lėšų 
sąskaita. 1979 m. tresto sporti
ninkams už 48.000 rb. buvo nu
pirkta jachta, įtraukta į staty
bos valdybos balansą. Jos susi
dėvėjimą, pasiekusį 24.000 rb., 
vadovai įskaitė į statybos darbų 
savikainos pabranginimą.

NEPAKANKAMA KONTROLĖ
Toliau rašoma: “Šie ir kiti tres

to vadovų ir asmeniškai K. Gri
gaičio padaryti pažeidimai pir
miausia paaiškinami tuo, kad 
partinis komitetas ir buvęs jo 
sekretorius A. Adomėnas reikia
mai nekontroliavo jų veiklos ir 
nebuvo pakankami reiklūs. Nau
dodamasis tuo, kad partinis ko
mitetas jo nekontroliavo ir jam 
nuolaidžiavo, K. Grigaitis nusto
jo skaitęsis su padalinių vado
vų nuomone, pradėjo pažeidinė
ti partinius darbo su kadrais 
principus. Jis netaktiškai elgė
si su žmonėmis, persekiojo už 
kritiką, ir todėl daugelis atsa
kingų darbuotojų buvo priversti 
išeiti iš tresto ...” Partinės kont
rolės komitetas Maskvoje už pa
darytus nusikaltimus K. Grigai-, 
tį nutarė atleisti iš užimamų 
pareigų, pašalinti iš komunis
tų partijos. Griežti papeikimai 
už “Kauno statybos” tresto veik
los nekontroliavimą pareiškia
mi dviem kompartijos veikėjam 
Vilniuje — statybos ministe- 
riui B. Šešplaukiui ir jo pirma
jam pavaduotojui A. Šeštakaus
kui. Vilniškės kompartijos cent
ro komitetui įsakoma “apsvars
tyti klausimą dėl statybos ir 
montavimo tresto ‘Kauno sta
tyba’ partinio komiteto buvu
sio sekretoriaus A. Adomėno ir 
kitų darbuotojų, kaltų dėl tres
te padarytų pažeidimų ir ne
ūkiškumo, partinės atsakomy
bės”.

ATSAKYMAS VILNIUJE
Toliau pateikiamas vilniškės 

kompartijos centro komiteto 
atsakymas. Valstybinės draus
mės pažeidimai “Kauno staty
bos” treste jau esą apsvarsty
ti: “Buvo pažymėta, kad netei

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
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VILNIUJE Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:

• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 
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Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
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Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
Savininkė — Audronė Našlėnaltė-SImon

singi veiksmai, kuriuos padarė 
tresto vadovai, daugeliu atžvil
gių paaiškinami tuo, kad nekont
roliavo padėties ir nerodė reik
lumo partinis komitetas ir jo bu
vęs sekretorius A. Adomėnas. 
Nepagrįsto statybinių medžia
gų nurašymo, piniginių lėšų eik
vojimo, prirašinėjimų, kadrų pa
rinkimo, paskirstymo ir auklėji
mo, partinių principų pažeidi
mo faktai buvo žinomi partiniam 
komitetui, tačiau nebuvo dera
mai įvertinti. Naudojantis par
tinio komiteto nuolaidžiavimu, 
į aštuntosios apdailos darbų 
viršininko pareigas buvo pa
skirtas G. Banionis, susikompro
mitavęs, kai dirbo tresto valdy
tojo pavaduotoju. Vėl paskirtas 
1983 m. gegužės mėnesį šios val
dybos viršininku S. Lileikis ne
siėmė priemonių tvarkai valdy
boje įvesti. Deramai nesirūpi
no padėties kolektyve pagerini
mu aštuntosios apdailos darbų 
valdybos partinės organizaci
jos sekretorius B. Ascila ..
A. Adomėnui pareikštas griežtas 
papeikimas su įrašymu į įskai
tos kortelę, S. Lileikiui — griež
tas papeikimas, B. Ascilai nuro
dyti padarytieji trūkumai. Pa
našiai pasielgta ir su Kauno vi
daus reikalų valdybos viršinin
ku J. Grybausku, Kauno miesto 
prokuroru R. Tauru dėl to, kad 
buvo vilkinama nagrinėti bau
džiamoji byla dėl prirašinėjimo 
faktų ir kitų pažeidimų “Kauno 
statybos” treste.

SUKAKTUVINIS DIPLOMAS
Trisdešimt devintąją absol

ventų laidą gyveniman išleido 
Vilniaus pedagoginis institu
tas. Šiemetiniams absolventams 
įteikti 94 aukštojo mokslo bai
gimo diplomai, kurių 11 turėjo 
raudonus viršelius, duodamus 
tiems, kurie institutą baigė su 
pagyrimu. Nuskambėjus studen
tų himnui “Gaudeamus”, rekto
rius prof. Jonas Aničas prane
šė, kad vieno absolvento lau
kia sukaktuvinis 25-tūkstantasis 
diplomas. Jis buvo įteiktas ang
lų kalbos specialybės studen
tei Romai Rėkutei, kuri nori bū
ti gera mokytoja. R. Rėkutė da
lyvavo mosklinėje studentų veik
loje. Vienas jos darbas dar tre
čiame kurse laimėjo ęirmą vie
tą politinės -ekonomijos sekci- 

„ joje, Sąjunginėje olimpiadoje 
“Studentas ir mokslo bei tech
nikos pažanga” R. Rėkutė užė
mė V vietą.

MUZIEJAUS GLOBĖJA
Anykščiuose mirė Teresė Mi- 

keliūnaitė, ilgus metus globo
jusi poeto vysk. A. Baranausko 
ir rašytojo A. Vienuolio-Žukaus- 
ko muziejų. Ji buvo ne tik jo 
direktorė, bet ir ūkvedė, ekskur
sijų vadovė, daug prisidėjusi 
prie kraštotyrinės medžiagos 
kaupimo, kultūrinių paminklų 
išsaugojimo. Ekskursantus su
pažindindavo su rašytojų gy
venimo bei kūrybos vietomis, 
rengdavo literatūros vakaro
nes, anykštėnus vežiodavo į Vil
niaus ir Kauno teatrų spektak
lius. Trumpame pranešime pa
brėžiama, kad ji mirė savo dar
bo poste, vesdama ekskursijon 
didžiųjų rašytojų anykštėnų 
gerbėjus. Esą net ir paskutinę 
savo gyvenimo minutę buvo dė
mesinga kitiems. v. Kst.

Vyskupo M. Valančiaus mokyklos mokiniai Hamiltone, sėkmingai daly
vavę lietuviškos spaudos skaitymo konkurse. Iš kairės: Audra Balytaitė, 
Ona Stanevičiūtė, Tomas Žukauskas, Matas Stanevičius, Stasys Bakšys, 
Darius Remesat, Algis Rudaitis, Vincas Mačys, Viktoras Remesat. Trūksta 
Onos Žukauskaitės ir Vidos Apanavičiūtės

Sault Ste. Marie, Ont.
PRANEŠIMAS. Pranešu tautie

čiams, kad nuo š. m. gegužės 2 d. 
dėl nesveikatos ir kitų įvairių 
priežasčių, iš KLB Sault Ste. Ma
rie apylinkės valdyboje eitų pa
reigų pasitraukiau. Taip pat nuo 
minėtos datos pasitraukiau iš Lie
tuvių medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Briedis” revizijos komisi
jos ir narystės.

Vytautas Skaržinskas

Vancouver, B. C.
JONINIŲ LAUŽAS. Š. m. gegu

žės 23 d. Leonardos ir Jono Maci
jauskų sodyboje įvyko Medžioto
jų ir meškeriotojų klubo “Beb
ras” Joninių laužas. Susirinko di
delis būrys narių ir jų draugų. 
Oras pasitaikė gražiausias ir sau
lutei dar tebešildant visi buvo 
lauke. Vieni prie šeimininko pa
darytų stalų maloniai šnekučiavo, 
kiti vaikštinėjo po sodelį, apžiū
rėdami šeimininko bičių avilius. 
Visi buvo aprūpinti klubo šeimi
ninkių pagaminta skania vaka
riene.

Saulutei nusileidus suliepsno
jo didelis laužas. Klubo pirm. Vin
cas Skabeikis pasveikino Jonus ir 
paminėjo, kad jau 16 metų, t.y. 
nuo pat klubo įsikūrimo dienos, 
švenčiame Jonines ir Macijauskų 
sodyboje kuriame tradicinį Joni
nių laužą. A. Goransonienė, pa
gerbdama Jonus, pašoko du ha- 
vaiškus šokius. Po to visi sujudė
jo jieškoti paslėpto paparčio žie
do. Suradėjas gavo premiją.

Laužui gęstant, visi suėjo į vidų. 
Buvo pravesta loterija. Muzikos
garsams suskambėjus, daug kas 
apsisuko šokyje, kįti lauke gėrė
josi mėnesiena ar šnekučiavo pasi
dalindami savo rūpesčiais. Šis Jo
ninių laužas atgaivino tėvynės il
gesį širdyje, kai kūrėme laužus ir, 
Šv. Jono vabaliukams šviečiant, 
jieškojome pražydusio paparčio 
žiedo.

A. a. V. MIŠKINIS MIRĖ gegu
žės 22 d. White Rock. Nors velio
nis tik 5 metus gyveno B. Kolum
bijoj, bet aktyviai buvo įsijun
gęs į apylinkės lietuvių gyveni
mą. Jis buvo veiklus Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo “Bebras” 
narys. Palaidotas Surrey kapinėse.

MERGVAKARIS. Adelė ir Ba
lys Vileitos suruošė smagų merg
vakarį Irenai Macijauskaitei-Pet- 
rovski. Šeimininkai skaniai pavai
šino susirinkusius svečius vaka
riene, visi linksmai pasišneku
čiavo ir pasigrožėjo suneštom gau
siom dovanom.

Irena nuo 1963 m. iki 1973 m. 
100 ir 200 m buvo greičiausia Ka
nados bėgikė. Ji atstovavo Kana
dą Tokijo ir Meksikos olimpiniuo
se žaidimuose. Ji taip pat dalyva
vo Jamaikos ir Panamerikos žai
dimuose. Ji yra laimėjus Kanadai 
du sidabro ir vieną bronzos me
dalį. Vestuvės įvyko liepos 15 
dieną. Kor.

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303 
HAMILTON, Ontario

St. Petersburg, Florida
ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES 

MINĖJIMĄ gegužės 30 d. Lietuvių 
klubo salėj surengė LKM akademi
jos židinys, vadovaujamas prel. 
J. Balkūno. Paskaitą skaitė prel. 
L. Tulaba iš Romos.

“PALANGOS” JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPA birželio 19 d. susirinki
me išrinko naują valdybą, kurion 
įėjo: A. Urbonas, Vera Budrikie- 
nė, V. Jonikis, S. Lungys; kontro
lės komisijon: P. Vasiliauskas, J. 
Kalpokas, E. Mikalauskienė, E. 
Rederis. Kuopos pirmininku vien
balsiai išrinktas M. Karaitis.

LIETUVIŲ KLUBO tautinių šo
kių grupė “Audra” birželio 14 d. 
pašoko keletą šokių miesto savi
valdybės salėje, kur įvyko Belle 
Vista Association narių susirin
kimas.

A.a. PETRAS BRUČAS mirė ge
gužės 31 d. Palaidotas Memorial 
Park kapinėse.

LIETUVIŲ KLUBO naujo sezo
no atidarymas po vasaros atosto
gų įyks spalio 27 d. L. Ž.

Hamiltono lietuvių pensininkų 
pastate “Rambynas”

dar yra laisvų vieno miegamojo butų po $340-350, 
įskaitant šildymą ir elektrą.

Adresas:1880 Main St. West. Telefonas
Hamilton, Ont. L8S 4P8 1 -416-526-8281

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1HLKH
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 20

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................. 6%
santaupas.............................9%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 872%
term, indėlius 1 m............127<%
term, indėlius 3 m..........  1272%
reg. pensijų fondo............ 97<%
90 dienų indėlius.............. 11%
(minimum $5.000)

Tillsonburg, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dukrai Li
lei D. Laurinavičienei už mums 
suruoštą auksinės — 50 metų ve
dybų sukakties pobūvį bei sukvie
timą daug giminių bei draugų. 
Nuoširdus ačiū: Letai Laurinai
tienei ir Vandai Garnelienei už 
pareikštus sveikinimus bei linkė
jimus, p. Bartulienei — už dide
lį bei skanų tortą, krikšto dukrai 
Aldonai už gėles, kurios papuošė 
mūsų stalą, giminėm ir draugam 
— už labai vertingas bei naudin
gas dovanas. Šis mielas pobūvis 
liks mums niekad neužmirštamas.

Su nuoširdžiu dėkingumu vi
siems-

S. A. Gindrėnai

S. A. GINDRĖNAI iš Tillsonbur- 
go, Ont., iškilmingai atšventę 50 
metų vedybinę sukaktį

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu “Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

MILIJONŲ DOLERIŲ

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 1372%
asmenines paskolas.....  14%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VI. Ramojus savo skiltyje 
“Drauge” rašo apie Čikagos lie
tuvių operos “Fausto” spektak
lius, kuriems šį kartą buvo pa
sirinkta Morton East mokyklos 
salė, nuomos išlaidas sumaži
nusi apie $6.000, bet vis dėlto 
liko apie $7.000 skolos. Apie 
“Fausto” spektaklius daug rašė 
vietinė Cicero-Berwyno spauda. 
Esą Čikagos lietuvių operos 
pirm. Vytautą Radžiu buvo pasi
kvietusi Cicero miesto valdyba 
ir jam pasiūlė šį muzikinį vie
netą pavadinti Cicero-Berwyn 
opera. Tada ji susilauktų pa
čios Cicero valdybos bei kitų 
amerikiečių finansinės para
mos, užbaigiančios ligšiolines 
problemas. Operos ir toliau ga
lėtų būti statomos lietuvių, at
liekamos lietuvių kalba. Pasak 
VI. Ramojaus, gundymas grei
čiausiai nebus priimtas, Čika
gos lietuvių opera ir toliau pa
siliks savoje bendruomenėje. Jai 
betgi reikia didesnės finansi
nės lietuviškų institucijų, visų 
lietuvių paramos.

Baltijos laisvės diena birže
lio 14-ją paskelbė prez. R. Rea- 
ganas. Savo atsišaukime jis pri
mena prieš daugiau kaip 40 me
tų prasidėjusią sovietinę Bal
tijos respublikų okupaciją, prie
vartinį jų įjungimą Maskvos im
perijon, ten ir dabar vysktančią 
priespaudą, skaudžius persekio
jimus. Tačiau drąsūs estai, lat
viai ir lietuviai tęsia kovą už 
tautinę savo nepriklausomybę, 
Dievo jiems duotas teises, su
silaukdami visų laisvę mylinčių 
žmonių nuostabos.

Čikagoje lankėsi kun. Juozas 
Petraitis, MIC, svečiais iš Ar
gentinos, buvęs Aušros Vartų 
parapijos klebonas Avellane- 
doje. Jis yra paskirtas klebonu 
Šv. Kazimiero parapijoje Ade
laidėje pakeisti sergantį kun. 
A. Spurgį, MIC. Australijon kun. 
J. Petraitis, MIC, išskrido iš San 
Francisco liepos 16 d.

“Margučio” radijo valandėlė 
Čikagoje persikėlė į naujas pa
talpas 2615 W. 71 St. ir jose įsi
rengė savo studiją. Su ja čikagie- 
čiai susipažino birželio 2-3 d.d. 
Lankymosi metu jie turėjo pro
gą pareikšti savo pasiūlymus 
programoms pagerinti.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros 

draugija, kurios valdybai vado
vauja pirm. L. Petrauskaitė-Oli- 
vera, įsteigė jaunimo skyrių sa
vo veiklai sustiprinti. Skyriaus 
valdybos rinkimai įvyko birže
lio 10 d., balsavime dalyvavo 22 
jaunuoliai. Išrinktą valdybą su
darė: pirm. Mindaugas Mačans- 
kas, vicepirm. Marija Mockevi
čiūtė, vicepirm. informacijos 
reikalams Diana Fornara, kores
pondencijos sekr. Alina Mačans- 
kaitė, protokolų sekr. Klaudi
jus Bearecke-Miškūnas, ižd. 
Ildemaras Klimavičius, nariai 
— Elvira Lamauskaitė, Ivier Vi
la, Sergio Baliukonis, Anta
nas Grigorio-Šleivys.

Argentina
Pik. Faustinas Švenčionis yra 

aukščiausią laipsnį Argentinos 
kariuomenėje pasiekęs lietu
vis. Jis ėjo atsakingas pareigas 
Argentinos ambasadoje Vašing
tone, o dabar yra paskirtas pus
karininkių mokyklos Campo de 
Mayo vadovu. Be ispanų ir ang
lų kalbų, savo tėvų dėka pik. F. 
Švenčionis gerai kalba ir rašo 
lietuvių kalba.

Australija
“Mūsų pastogė” liepos 2 d. lai

doje praneša, kad ALB krašto 
valdyba gavo laišką iš Ispani
jos, kurį atsiuntė nuo sovieti
nio laivo pabėgęs 31 metų am
žiaus lietuvis jūrininkas Vy
tautas Gaidamavičius. Jis yra 
atlikęs karinę pustrečių metų 
prievolę tankų dalinyje, vėliau 
mechaniku įsijungęs į pasau
lio vandenyse plaukiojanti so
vietų laivyną. Nepakęsdamas 
sovietinės priespaudos, pabė
go iš laivo ir pasiprašė politi
nės globos. Šiuo metu yra Ispa
nijos Segovijoje. V. Gaidamavi
čius prašo pagalbos, nori atvyk
ti Australijon ir joje apsigyven
ti. ALB krašto valdyba jam pa
siuntė padrąsinantį laišką ir šį 
reikalą perdavė dr. Irvio Venc- 
lovo vadovaujamam Žmogaus 
teisėm ginti komitetui Sydnė- 
juje.

Brisbanės lietuviai birželio 
17 d. persikėlė į naujus Lietu
vių namus. Jie buvo gauti iš pie
no bei jo gaminių bendrovės, 
prie kurios buvo senieji Lietu
vių namai. Mainai buvo naudin
gi lietuviams, nes bendrovės pa
rūpinti namai yra didesni. Pa
grindinius pertvarkymus atliko 
bendrovė, tačiau užbaigiamuo
sius darbus teko atlikti patiems 
lietuviams — nudažymą, grindų 

išklojimą, apleisto kiemo su
tvarkymą, vandens vamzdžių 
pravedimą, elektros ir telefo
no įvedimą. Visa tai buvo atlik
ta talkos būdu per tris savaites.

Australijos lietuvių katalikų 
federacijos valdyba savo posė
dyje birželio 4 d. parapijos na
muose Kensingtone aptarė gegu
žės mėnesį Australijos lietuvių 
kolonijose rinktas aukas per
sekiojamos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos šalpai. Aukų rinki
mas esąs užbaigtas, jos bus nu
siųstos Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos centrui Niujorke. 
Rugpjūčio mėnesį bus pradėtas 
vajus savaitraščio “Tėviškės 
aidai” reikalams. Norima atnau
jinti spaustuvę, įsigyti naują 
raidyną. Reikės apie $4.000.

Britanija
Specialiu festivaliu Notting- 

hamo miestas paminėjo savo 
700 metų sukaktį. Festivalin 
įsijungė ir vietiniai lietuviai, 
pasikvietę talkininkų iš kitų 
lietuvių kolonijų. Gegužės 26 d. 
buvo surengtas karnavalas, ku
riam panaudota 80 išpuoštų 
sunkvežimių, 25 karietos su ark
liais. Lietuviams skirtu sunk
vežimiu rūpinosi Lietuvių jau
nimo sąjunga ir “Gintaro” cho
ras. Lietuviškais ženklais, gė
lėmis bei žalumynais papuoštas 
sunkvežimis turėjo stambų už
rašą: LITHUANIA - LAND OF 
THE AMBER COAST. Su Lietu
vos trispalve sunkvežimiu va
žiavo tautiniais drabužiais pa
sipuošę “Gintaro” choristai bei 
kiti jaunuoliai, dainuodami lie
tuviškas dainas. Pasirodymas 
buvo sėkmingas — jiems pripa
žinta III vieta ir paskirta 25 sva
rų premija. Gegužės 30 d. Not- 
tinghamo ukrainiečių salėje 
miesto valdyba surengė lietuvių 
muzikos ir dainų koncertą. Pro
grama buvo pritaikyta angliš
kai visuomenei. Ją atliko “Gin
taro” choras, sol. V. Gasperie- 
nė, kanklių duetas M. Zinkutė 
ir A. Sadula. Įsijungė ir du sve
čiai chorvedžiai — J. Černis iš 
Londono, Pr. Dzidolikas iš Ško
tijos. Jai su komentarais bei pa
aiškinimais anglų kalba vadova
vo R. Popikienė. Koncertą pa
pildė dvi parodėlės: G. Zinku- 
vienės lietuviškų audinių pavyz
džių su staklėmis ir R. Pppikie- 
nės lietuviškų lėlių,,/^prengtų 
tautiniais dt-aliJžiaisrGefeužės 
31 d. uždaryta tris dienas tru
kusi gastronomijos paroda, ku
rioje dalyvavo ir lietuviai. V. 
Jurienė, E. Bliūdžiūtė ir E. Var
nienė jai buvo parūpinusios tris 
lietuviško maisto pavyzdžius — 
raguolį, žagarėlių ir pyragai- 
čių-grybų. Prie sėkmingo lietu
vių dalyvavimo festivalyje ypač 
prisidėjo V. Jurienė, iš Londo
no atvežusi tautinius drabužius 
jauniesiems “Gintaro” choris
tams, kuriais jie pasinaudojo 
karnavale ir koncerte.

Vokietija
Vasario 16 gimnaziją šiais 

mokslo metais baigė keturi abi
turientai: Romanas Dirgėlas ir 
Brigita Preusaitė, gimę V. Vo
kietijoje, Artūras Kotkė ir Ginta
rė Kotkytė — Tauragėje. Pasta
rieji du, brolis ir sesuo, su tė
vais V. Vokietijon atvyko 1978 
m. Paskutinius egzaminus abitu
rientai sėkmingai išlaikė gegu
žės 23 d. Išleistuvės abiturien
tams buvo surengtos gegužės 26 
d. Vakarienėje dalyvavo visi mo
kiniai, mokytojai bei kitas gim
nazijos personalas. Pirmasis žo
dį tarė direktorius A. Šmitas, 
pranešdamas, kad aukščiausią 
pažymių vidurkį (2,3) pasiekė 
G. Kotkytė (Lietuvoje aukščiau
sias pažymys yra penketukas, 
Voketijoje — vienetukas). Abi
turientus sveikino: kuratori- 
jos valdybos pirm. kun. A. Ber
natonis, įteikdamas po “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kroni
kos” knygą, kun. J. Dėdinas, 
VLB krašto valdybos pirm. inž. 
J. Sabas. Abiturientų tėvų var
du kalbėjo Olga Kotkienė, pa
čių abiturientų — G. Kotkytė. 
Humoristinius atsisveikinimo 
rašinius skaitė būsimos abitu
rientės — M. Gaižauskaitė, L. 
Burkšaitytė, L. Kuršytė, M. Ba- 
laišytė ir E. Seidlerytė.

Vasaros atostogas Vasario 16 
gimnajzija pradėjo birželio 29 
d. Mokiniai į bendrabučius grįš 
rugpjūčio 26 d. Naujieji moks
lo metai bus pradėti rugpjūčio 
27 d. Mokinių skaičius bus gau
sesnis, nes jų daugiau atvažiuos 
iš Čikagos ir kitų JAV vietovių. 
Mokslo metai bus pradėti nor
maliai, nors senąją Rennhofo pi
lį, kurioje buvo berniukų bend
rabutis, birželio 6 d. nusiaubė 
gaisras. Direktorius A. Šmitas 
tikisi gauti pakankamos para
mos iš vokiečių įstaigų ir moks
leivius apgyvendinti neblogose 
sąlygose. Be to, pilis buvo ap
drausta, jos atnaujinimas yra 
užtikrintas.

G



VYRIAUSIO KANADOS RINKIMŲ PAREIGŪNO PRANEŠIMAS

Demokratinėje mūsų visuomenėje kiekvienas 
turi teisę išreikšti politinį savo nusistatymą. 
Ši konstitucinė garantija yra vykdoma per 
kiekvieno kanadiečio teisę balsuoti.

Kanadoje federacinių rinkimų pravedimo 
pareiga yra pavesta vyriausiam rinkimų 
pareigūnui, kuris oficialiai yra paskirtas 
parlamento ir jam atsakingas.

JOSU TEISE BAESUOII
JŪS GALITE 
BALSUOTI 
RUGSĖJO 4 
JEIGU:
• esate Kanados pilietis gimimu 

arba natūralizacija
• turite 18 metų amžiaus ar daugiau
• jūsų pavardė įrašyta balsuotojų 

sąraše

AR GALIME 
TIKĖTIS JŪSŲ 
TALKOS?
Prieš balsavimą privalo būti sudarytas 
turinčių teisę balsuoti asmenų sąra
šas. Tai vadinama surašymu (enu
meration). Jis bus vykdomas nuo 
liepos 27 iki rugpjūčio 2 dienos.

Kaimų gyvenvietėse sudaromi bal
suotojų sąrašai pagal turimas infor
macijas. Tie sąrašai bus iškabinti 
viešose vietose.
Miestuose (nuo 5000 gyventojų) sura
šinėtojų grupės po du asmenis, turin
čius “Elections Canada” pažymėji

mus, aplankys kiekvieną namą. Jie 
prašys pavardžių visų Kanados pilie
čių, turinčių daugiau kaip 18 metų 
amžiaus ir gyvenančių jūsų namuose.

Surašinėtojai paliks kvitą (Form 
F-301) kiekvienam asmeniui, 

atitinkančiam minėtus 
reikalavimus. Po 

kelių dienų 

kiekvienas surašytasis mieste ar pro
vincijoje gaus paštu pranešimą — rin
kimų kortelę, vadinama “Notice

of Enumeration/Avis de recense- 
ment”. Toji kortelė bus patvirtinimas, 
kad jūsų pavardė įrašyta balsuotojų 
sąraše. Ji taip pat nurodys, kur ir 
kada galėsite balsuoti.

AR ESATE 
SĄRAŠE?
Jei norite balsuoti, pasitikrinkite, 
ar gavote informacinę surašymo 
kortelę ir ar kortelės įrašuose nėra 
klaidų.
Jei nesate gavęs surašymo praneši
mo kortelės paštu arba joje pastebė
jote klaidų, kreipkitės į Kanados 
rinkimų savo rajono įstaigą prieš rug
pjūčio 2 dieną. Ten sužinosite, kaip 
ištaisyti klaidas ir kaip įrašydinti savo 
pavardę į balsuotojų sąrašą, jei turite 
teisę balsuoti.

įsidėmėkite:
Miestuose jūsų pavardė turi pasirodyti 
balsuotojų sąraše iki rugpjūčio 17 d., 
kad galėtumėte balsuoti šiuose rinki
muose.
Jei gyvenate provincijoje ir jūsųpavar- 

dės nėra balsuotojų sąraše, nors ati
tinkate amžiaus, gyvenvietės ir pilie
tybės reikalavimus — galite balsuoti 
rinkimų dieną, jeigu tai paliudija po 
priesaika balsuotojas, kurio pavardė 
įrašyta balsuotojų sąraše jūsų balsa
vimo apylinkėje.

NORITE 
BALSUOTI PRIEŠ 
RUGSĖJO 4?
Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų 
sąraše ir numatote:
• kad negalėsite balsuoti rinkimų 

dieną,
• esate vyresnio amžiaus arba 

fiziškai paliegęs
f -

,-s^*
A iki Z) su jų politinių partijų pavadini
mais arba nuorodomis, kad jie yra 
nepriklausomi kandidatai.
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galite balsuoti prieš rinkimų dieną iš
ankstinio balsavimo būstinėje, kuri 
bus atidaryta rugpjūčio 25, 27 ir 28 
dienomis nuo 12 v. dienos iki 8 v.v. 
Balsavimo būstinės vieta bus nuro
dyta jūsų surašymo pranešimo kor
telėje.
Jei negalite balsuoti nei rinkimų dieną, 
nei išankstinio balsavimo būstinėse, 
— galite balsuoti rinkimų pareigūno 
įstaigoje.
Daugiau žinių apie išankstinio balsa
vimo laiką ir vietą teiraukitės Kanados 
rinkimų savo apylinkės įstaigoje arba 
jieškokite vietiniame laikraštyje.

PALIEGUSIŲ BALSAVIMAS
Miestuose fiziškai pa
liegę balsuotojai turi 
teisę balsuoti išanksti
nio balsavimo būstinė
se su atitinkamu įėji
mu. Jei nėra pritaiky
to lygaus įėjimo jūsų 
išankstinio balsavimo būstinėje, kreip
kitės į Kanados rinkimų savo apylin
kės įstaigą prieš penktadienį, t.y. rug
pjūčio 24 dieną. Bus sudaryta tinka
ma galimybė jums balsuoti.

KAIP BALSUOTI 
RINKIMŲ DIENĄ?
Balsavimo būstinėje, patikrinus, ar 
jūsų pavardė bei adresas atitinka bal
suotojų sąrašo įrašus, duodama bal
savimo kortelė. Joje surašytos kandi
datų pavardės alfabetine tvarka (nuo

Balsuodami įrašykite X ratuke deši
nėje pasirinktojo kandidato pavardės 
pusėje. Sulankstę balsavimo kortelę, 
perduokite balsavimo būstinės parei
gūnui, kuris įmes ją balsavimo dėžu- 
tėn, jums matant.

JŪSŲ 
BALSAVIMAS 
YRA SLAPTAS
Niekas negali versti jus pasakyti už 
ką balsavote arba už ką balsuosite. 
Niekas negali stebėti jūsų balsavimo 

arba teirautis kaip balsavote. Taip pat 
niekas negali versti jūsų balsuoti už 
tam tikrą kandidatą, nes tai jūsų pasi
rinkimas.

SVARBI 
PASTABA
Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų 
sąrašuose, turite teisę gauti balsavi

mui keturias ištisines valandas rinki
mų dieną, kol balsavimo būstinės yra 
atidarytos. Sį laiką nustato jūsų darb
davys, tačiau be jokio algos sumaži
nimo arba kitokios baudos.
įsidėmėkite: balsavimo būstinės bus 
atidarytos nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

Jean-Marc Hamel, 
vyriausias Kanados rinkimu 
pareigūnas

ELECTIONS 
CANADA Xt

“ELECTIONS CANADA” YRA NEPARTINĖ PARLAMENTO AGENTŪRA
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Taip atrodo medžiai veidrodyje, kurį sudaro vandens paviršius
Nuotr. Vyt. Maco

Tautinių šokių šventė

Atviras laiškas “Gimtajam kraštui”
GERBIAMIEJI!

Senokai jau rašiau sovieti
nio laikraščių redakcijoms, 
laikydamas tai bergždžių lai
ko eikvojimu... Tačiau Jūsų 
laikraščio š. m. kovo 15 d. nu
meryje pasirodęs Vlado Vie
šinto straipsnis “Akmens am
žiaus lygiu civilizuotame pa
saulyje” mane išprovokavo. 
Negaliu nepareikšti kai ku
rių pastabų dėl to “akmens 
amžiaus” ir to “civilizuotumo”, 
už kurį taip energingai kovo
ja Jūsų laikraštis.

AprdYtiai,-J,s8Vi^tinė' spauda 
labai “jautri”11 žurnalistinės 
etikos srityje. Pamenu, kai 
1967 m. gruodžio mėnesį ra
šiau į LTSR laikraščius anti
lenkiškos diskusijos “Kultū
ros barų” redakcijoje tema 
(tada dar gyvenau Vilniuje), 
kai kurie redaktoriai nepa
prastai pasipiktino mano laiš
ko neetiškumu . . . Tačiau VI. 
Viešintui šį kartą buvo leista 
pamiršti bet kokią etiką ir iš
lieti visą savo chamiškumą. 
Saugumas palaimino ir Glavli- 
tas aprobavo nelabai jau kul
tūringą straipsnį!

VI. Viešintas išplūdo kny
gos “Lietuvos senovės pamink
lai” autorių Marijų Blyną ir 
patį veikalą pavadino “kny
giniu šlamštu”. Nepatiko Vie
šintu!, kad M. Blynas kalba 
toje savo knygoje apie “sovie
tų sunaikintus paminklus”.

Visi mes žinome, kas sovie
tinės valdžios metais Lietu
voje buvo atstatyta ir kas bu
vo sunaikinta (žinau tai ir aš, 
žinote ir Jūs). Visi žinome, kur 
dingo Trys kryžiai, taip gra
žiai puošę Vilniaus panoramą, 
kaip matyti iš prieškarinių 
nuotraukų. Žinome visi ir trijų 
statulų nuo Vilniaus katedros 
fasado likimą (o pats girdėjau 
vieną žymesniųjų LTSR meno 
istorikų — Liaudies universi
teto prie Vilniaus Parodų rū
mų dėstytoją sakant, jog be 
tų statulų katedra esanti “lyg 
bauža karvė”.,.). Žinome vi
si, kas sunaikino garsiąsias 
Vilniaus kalvarijas (jos dar 
minimos “Vadove po Vilnių", 
išl. rodos 1960 m.). Tų sunai
kintų paminklų, beje, M. Bly
nas Visų nė nesuminėjo!

Mes niekada nesužinosime, 
ar asmuo, vadinąs save Vladu 
Viešintu, rašė straipsnį nuo
širdžiai tikėdamas tuo, ką ra
šo esą sovietinėje Lietuvoje 
niekas iš paminklų nebuvo su

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts ^International Jnc.
2507 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

naikinta — tai įgalintų laiky
ti M. Blyną “įžūliu melagiu”). 
Jei Viešintas ir kitaip galvo
ja, jis neprisipažins, nes ta
da nebegalėtų būti “Gimtojo 
krašto” bendradarbiu ir dar 
patektų į Saugumo nemalonę. 
Neis gi Viešintas gamyklon 
dirbti paprastu darbininku 
(kokiu, pavyzdžiui, dirbau aš), 
tegu jis ir pilietis šalies, 
kurią valdo “proletariato dik
tatūra”!

Visi žinome (žinote tai ir Jūs, 
ir aš), kad sovietiniam žurna- 

. listui per daug,,^afųąj. tenka 
yeidjipįainiauti ne vien
žurnalistui — aplamai sovieti
niam žmogui! Tie, kurie pasižy
mėjo krištoline sąžine, spėjo 
laiku pasitraukti iš šio pasau
lio: Vladimiras Majakovskis, 
Sergejus Jeseninas, Salomėja 
Nėris, Vladas Grybas, Vaido
tas Spudas, Mindaugas Tomo- 
nis ... Dabar jau kiekvienas 
sovietinis žmogus nešiojasi 
savyje mažytę geležinę uždan
gą — pro kurią jau nieko nebe
įžiūrėsi! Ir nė vienas iš Jūsų 
korespondentų ar redakcijos 
narių (net ir gerbiamas poe
tas Vacys Reimeris) neišreikš 
atvirai savo minčių. Vis dėlto 
yra vienas, rašąs tikrai nuo
širdžiai — tai mano pusbrolio 
sūnus “nuo Utenas” Leonar
das Grudzinskas; betgi bepi
gu jam rašyti — apie gėlytes 
ir paukštelius).

Iš Jūsų atsakymo, aišku, ne
laukiu ... Labai tiksliai įsi
vaizduoju, ką man atsakytų 
Vladas Viešintas: “Kaip tams
ta drįsti! Aš padorus tarybi
nis žurnalistas ... Rašau vi
sada iš širdies, kaip man dik
tuoja partinė mano sąžinė!..
Ir dievažitųsi, jog sovietinė 
valdžia jokių kultūros pamink
lų niekada nėra nugriovusi...

O pati Marijaus Blyno knyga, 
aišku, turi trūkumų. (Jau sa
kiau, kad netgi toli gražu ne 
visi sovietinės valdžios sunai
kinti paminklai joje suminė
ti!). Ir jeigu savo straipsnyje, 
rašytame “Laisvajai Lietuvai”, 
ją kiek perdėtai pagyriau, tai 
ne tam, kad įtikčiau M. Blynui, 
o norėdamas “LL” skaityto
jams atskleisti Jūsų korespon
dento VI. Viešinto melą bei 
demagogiją.

Leonardas Gogelis

• Meilės niekas negali atstoti - 
nei maldos, nei išmalda, nei pasnin
kas. Be meilės kitos dorybės - tai 
riešutas be branduolio.

K. PALTAROKAS

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Greitai ir tvarkingai aikštę 
užpildė studentų šokėjų gru
pės, kurios, pasikeisdamos su 
jauniais ir veteranais, pirmo
je dalyje atliko 10 šokių pynę, 
užbaigtą Malūnu. Kai kuriems 
šokiams pritarė mišrus cho
ras.

Po pertraukos į aikštę įžy
giavo vaikų grupės ir užėmė 
savo vietas. Jų nebuvo pilna 
aikštė, bet jie labai greitai 
ir pagal jiems galimus reika
lavimus gražiai atliko 3 šokius. 
Gražu buvo žiūrėti, kiek šir
dies jie įdėjo. Nepasimetė di
delėje erdvėje, bet stengėsi 
kuo smarkiau trepsėti —jų ma
nymu tai reiškė, kad gerai šo
ka. Užbaigę savo šokius, jie 
vėl tvarkingai pasitraukė į sa
vo vietas.

Vėl grindų plotą užpildė jau
niai, studentai ir veteranai, 
pakaitomis atlikdami dar 9 šo
kius. Šokant jauniams ir stu
dentams, matėsi tuščių kvad
ratų, o veteranai užpildė vi
sas vietas aikštėje.

Visa šventė buvo filmuoja
ma ir virš chorų ir orkestro 
esančiame ekrane iš apačios 
galėjome stebėti šokių eigą 
bei susidarančias figūras. Bu
vo labai gražių momentų, bu
vo ir trūkumų, kurių ir galima 
buvo tikėtis, nes per trumpą 
laiką sunku kaip reikiant vis
ką suderinti. Be to, vieni šo
kiai tiko labiau masiniam pasi
rodymui, kiti mažiau. Apie pa
čią šventės programą ir jos 
apipavidalinimą teks vėliau 
atskirai pasisakyti.

Uždarymo žodį paskaitė G. 
Gobienė, choras sugiedojo 
maldą, sukurtą kun. Justino 
Vaškio, OFM. Chorui giedant, 
skaitė Dalia Orantaitė. Išne
šus vėliavas, šokėjai savo en
tuziazmui išreikšti padarė 
“bangas”, kurios programoje 
nebuvo numatytos, ir papras
tai išėjo iš aikštės, orkestrui 
grojant maršą. Tuo ir baigėsi 
tautinių šokių šventė, kurią 
pravedė ir koordinavo Jadvy
ga Reginienė iš Ročesterio.

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS MUZIKINIAM 

PERSONALUI:
muzikos koordinatoriui-dirigentui Algiui Modestui, chorų koordi- 
natoriui-dirigęntui Broniui Kazėnui, dirigentams Rimui Kaspučiui, 
Daliai Viskontienei, atskirų chorų vadovams ir visiems šokių šven
tės choristams

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką: Algiui Modestui ir Broniui Kazėnui 

už didelį pasišventimą ir įdėtas nesuskaitomas darbo valandas, 
ruošiant - orkestruojant šventės šokiams muziką; dirigentams 
Algiui Modestui, Broniui Kazėnui ir Rimui Kaspučiui už muzikinius 
talentus, šventą kantrybę ir brangaus laiko valandas, sujungiant 
orkestro, choro ir šokėjų partijas vienam bendram, gražiam deri
niui generalinės repeticijos metu.

Ačiū Daliai Viskontienei už talkinimą - dirigavimą šventės 
programos metu.

Dėkoju atskirų chorų vadovams už dainininkų paruošimą 
ir dainininkams, gražiai įsijungusiems į bendrą programos derinį. 
Jūsų įdėtas darbas liudija didelę Jūsų meilę tautinei kultūrai.

Labai atsiprašau už tuos, kurie buvo įgalioti išreikšti nors 
kuklų Jūsų pripažinimą žiūrovų akivaizdoje, tačiau ar dėl stokos 
sugebėjimo, ar kitos priežasties to nepadarė.

Jūsų įžeidimą dalinuosi su Jumis lygia dalimi, nes, pasibaigus 
paskutiniam programos šokiui, visi buvome priskirti tai pačiai kate
gorijai: NEREIKALINGI BEVARDŽIAI ASMENYS.

Dar kartą ačiū už gražų bendradarbiavimą.

Jūsų
Jadvyga Reginienė,

Septintosios tautinių šokių šventės 
Rochester. N.Y. vyriausia meno vadovė
1984 m. liepos 3 d.

Ottawa, Ontario
PADĖKA

Džiaugiuos turėjusi progą pa
bendrauti su mielom Otavos lie
tuvėm man suruoštame mergvaka
ryje.

Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms 
— Vidai Balsevičiūtei, Dianai 
Rudzevičiūtei-Brikienei ir Lo
retai Lukšaitei už jų darbščias 
pastangas ruošiant šią iškilmę. 
Miela Giedre, nuoširdžiai dėko
ju Tau už mielą įteikimą lietuviš
kų dovanėlių, kuris man buvo ne
paprastai vertingas. Nuoširdus 
ačiū visom pamergėm už gražią 
dovaną.

Dėkoju Julytei Mitalaitei už 
sklandų mergvakario pravedimą 
ir pamergei Kristinai Kličiūtei, 
kuri atvažiavo iš Montrealio da
lyvauti šiame renginyje.

Mielos Otavos panelės ir ponios, 
mano mielos “Ramunėlės”, nuošir
džiai dėkoju Jum visom už bend
ras ir atskiras dovanas, už skanių 
tortų ir sausainių iškepimą. Mė
gindama naujus receptus su nauja

Storas leidinys
Šventės leidinys, redaguo

tas Alfonso Nako ir gražiai 
iliustruotas Ados Korsakai- 
tės-Sutkuvienės, paliks kaip 
šventės prisiminimas. Kaip 
visa šventė taip ir leidinys 
paruoštas buvusių švenčių pa
vyzdžiu su angliško teksto prie
du. Spausdino Mykolo Morkū
no spaustuvė Čikagoje. Leidi
nys gana didelis — 224 pusla
pių. Jame įdėtos šokėjų gru
pių nuotraukos, aprašymai, 
mecenatai ir 1.1.

Pokyliai
Pagal lietuviškus papročius 

po sunkaus darbo reikia atsi
kvėpti ir pasivaišinti, tad po
kyliai buvo suruošti net du: vy
resniesiems puošnioje “Stouf
fer’s Inn” salėje miesto centre, 
jaunimui — “Holiday Inn Inde
pendence”. “Stouffer’s Inn” sa
lėje buvo 1300 žmonių ir užpil
dė ne tik salę apačioje, bet ir 
balkonuose. Šio baliaus rengė
ja ir organizatorė buvo O. Jo- 
kūbaitienė. Ji pokylį ir pra
dėjo, pakviesdama Dalią Oran- 
taitę pravesti vakarą. Dar va
karienei tebesitęsiant, Algio 
Modesto orkestras pradėjo gro
ti, nes vėl reikėjo skubėti links
mintis — laiko mažai teliko. 
Per pertrauką dr. A. Butkus į 
sceną pakvietė ilgiausiai dir
busias tautinių šokių puoselė
jimo srityje mokytojas: Oną 
Ivaškienę, Oną Razutienę, Ga
liną Gobienę, Jadvygą Matulai
tienę, Genovaitę Breichmanie- 
nę ir VII šventės vadovę Jadvy
gą Reginienę. Joms visoms pa
dėkojo už jų įnašą į lietuvių 
tautinių šokių ugdymą jauni
mo gretoje ir įteikė po tokią 
pat, kaip ir kitiems mokyto
jams šeštadienio vakare, gra
viruotą lentelę, kaip VII šven
tės prisiminimą.

Jaunimas linksminosi “Holi
day Inn”, grojant K. Polikai- 
čio orkestrui iš Čikagos. Tuo 
ir užbaigta VII šventė. Dabar 
Klivlando lietuviai gali ramiai 
atsidusti. Nors ir labai nuo
gąstavo, savo užsibrėžtą tiks
lą pasiekė. Aišku, Koliziejaus 
neužpildė, bet to ir buvo gali
ma tikėtis.

maisto mašinėle, prisiminsiu ne
sibaigiantį Jūsų nuoširdumą. Dė
koju visom prisidėjusioms bei 
dalyvavusioms šioje šventėje: 
G. Abromaitienei, P. Ancevičie- 
nei, K. Augaitienei, R. Aulinskai- 
tei, S. Balsevičienei, S. Bilevičie- 
nei, A. Braginetz, J. Braginetz, 
Dianai Rudzevičiūtei-Brikienei, 
A. Buivydienei, R. Čeponkienei, 
E. Čepulienei, D. Danienei, R. 
Danaitytei, L. Daunienei, D. Gied- 
riūnaitei, p. Gudžiūnienei, L. Gu- 
tauskienei, E. Jurgutienei, S. Jur- 
gutytei, D. Jurkutei, Rasai Jurku
tei, Rūtai Jurkutei, K. Kličiūtei 
(Montreal), V. Kudžmaitei, L. Luk
šaitei, J. Mitalaitei, S. Mitalienei, 
A. Morkūnienei. A. Paškevičienei, 
N. Patašius, L. Plečkaitienei, K. 
Povilionienei, I. Priščepionkienei, 
D. Procutienei, L. Radžiūtei, R. 
Radžiūtei, V. Radžiuvienei, dr. M. 
Ramūnienei, dr. A. Šidlauskaitei, 
A. Šimanskienei, D. Skukauskai- 
tei, A. Tamulevičiūtei, N. Trečio
kienei, M. Vasiliauskienei (Toron
to), B. Vilčinskienei, M. Wyard.

Lietuviškas ačiū Jums,
Rūta Šiūlytė

Toronto gintarietės tautybių savaitėje birželio 22-30 d.d. šoka Kepurinę “Vilniaus” paviljone. Iš kairės: A. MEDE- 
LYTĖ. V. SLIVINSKAITĖ. R. BACEVIČIŪTĖ Nuotr. B. Tarvydo

Po tautinių šokių šventės
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Septintoji lietuvių tautinių 
šokių šventė, įvykusi Klivlan- 
de š. m. liepos 1 d. didžiulia
me Richfieldo Koliziejuje, ne
apvylė Klivlando lietuvių pa
stangų. Sutraukusi apie 10.000 
žiūrovų iš visų pasaulio kraš
tų, suteikė progą ne vien pasi
džiaugti masiniu šokėjų pasi
rodymu, bet ir turėjo lietuvių 
bendravimo elementą, be ku
rio tokie didžiuliai renginiai 
neturėtų gilesnės vertės. Jei 
žiūrovai, suradę savo vietas 
milžiniškoje arenoje, su 
džiaugsmu, pasididžiavimu ir 
malonumu sekė įmantriai cho- 
reografuotas mūsų tautinių 
šokių figūras, visą savo dėme
sį sukaupdami į šokius, muzi
ką ir chorą, — tai ilgo savait
galio viešnagė dar buvo svarbi 
ir tuo, kad asmeninių pažin
čių atnaujinimas, susitikimas 
su draugais ir seniai matytais 
pažįstamais tą šventę padarė 
lietuviškos šeimos suartėjimo 
diena.

Tradicinis vėliavų įnešimas, 
garbės svečių suminėjimas, il
gos sveikinimo kalbos bei dau
giau kaip 50 pavienių grupių 
pristatymas publikai oficialią 
dalį ištęsė beveik iki pusant
ros valandos. Prezidento Rea- 
gano iš Baltųjų rūmų telefo
ninis sveikinimas ir linkėji
mai buvo publikos ir dalyvių 
sutikti su didelėmis ovacijo
mis.

Pradedant programą, buvo 
pranešta, kad į šventę neat
vykus dirigentui Vaclovui Ve- 
rikaičiui, himnų dirigavimą 
perima torontiškė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. Tiek 
publika, tiek orkestro nariai 
buvo nudžiuginti jos puikaus 
sugebėjimo, be pasiruošimo ir 
repeticijos, drąsiai ir ener
gingai suimti į savo rankas 
chorą ir 50 asmenų orkestrą. 
Pirmoji programos dalis, pa
kaitomis diriguojant Algiui 
Modestui, Broniui Kazėnui ir 
Rimantui Kaspučiui, parodė 
dešimt šokių, šokėjams dar
niai keičiantis, sudarant įvai
rias figūras, laikantis grindy
se paženklintų 28 kvadratų 
ribose.

Po pertraukos į areną žygiuo
jančius mūsų jauniausius šo
kėjus — lituanistinių mokyklų 
grupes, žiūrovai pasitiko su 
ovacijomis. Antroje dalyje 
buvo atlikta 12 šokių, kurie, 
palyginus su programos pra
džia, pasižymėjo didesniu įvai
rumu. Programai pasibaigus, 
buvo sugiedota malda.

Šokių šventės garbės sve
čių tarpe buvo džiugu matyti 
mūsų naują vyskupą Paulių 
Baltakį, OFM. ir Stasį Lozo
raitį, Lietuvos atstovą Vati
kane ir Lietuvos pasiuntiny
bės patarėją Vašingtone.

Šventės išvakarėse didžiojo
je miesto centro auditorijoje 
įvyko susipažinimo vakaras. į 
kurį susirinko beveik 4000 sve
čių. Tai buvo laisvas pasima
tymų ir pokalbių vakaras, ku
rio metu grojo Čikagos neoli- 
tuanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto. Tame vaka
re vyravo jaunimas, tačiau ne
trūko ir vyresnės kartos atsto
vų. Teko patirti, kad tuo pa
čiu metu buvęs uždaras vaka
ras Lietuvių namuose vado
vams ir veikėjams, į kurį be 

specialaus kvietimo niekas ne
galėjo įeiti. Sekmadienį įvykę 
pokyliai nesiskyrė nuo kitų sa
vo pobūdžiu.

Deja, kaip paprastai mūsų 
didžiųjų renginių metu atsitin
ka. lietuviškas jaunimas, mū
sų taip branginamas, gerokai 
prisidėjo prie lietuvių vardo 
pažeminimo. Dviejuose Kliv
lando viešbučiuose įvyko ne
malonumų, vandalizmo, triukš
mo, turto naikinimo, iššauku
sio policiją. Vandalizmo klau
simas jau buvo anksčiau kelia
mas spaudoje, tačiau niekas 
mūsų autoritetingų asmenų 
ar veiksnių nesiima iniciaty
vos tai neigiamybei užkirsti 
kelią. Jaunimas, paliktas vie
nas, be vyresniųjų priežiūros, 
atrodo, nėra pribrendęs laiky
tis viešumoje linksmai, bet 
oriai. Rengėjai neturėtų to
kių incidentų slėpti, bet pra
nešti tėvams ir tokius jaunuo
lius šalinti iš mūsų reprezen
tacinių grupių, suvažiavimų ir 
didesnių renginių, jiems vie
šai pareiškiant nepasitikėji
mą. Ar ne laikas mums į mūsų 
jaunimą pažvelgti blaiviai ir 
realiai? Taip, didelė jo dalis 
yra mūsų ateities kertinis ak
muo, bet tie, kurie tik naudo
jasi proga, pasprukę iš namų 
(kokių?), daryti žalą ir griau
ti lietuvių garbę, turėtų būti 
"paženklinti”, kad dar liktų 
bent vienas geresnis viešbutis 
mūsų didmiesčiuose, kuriuose 
lietuvių vardas nėra įrašytas 
į “juodąją knygą”. Tai yra vi
sų mūsų atsakomybė ir parei
ga.

Jei šventę galima laikyti pa
vykusią. tai vis dėlto pasigesta 
daugelio dalykų, kurie prie tos 
šventės iškilmingumo ir idėjos 
būtų prisidėję. Koliziejuje 
nebuvo jokio lietuviško užrašo 
nei dekoracijos, pasitenkinant 
virš arenos iškabintomis Ka
nados, JAV ir Lietuvos vėliavo
mis. Programai prasidėjus, 
šonuose sumirgėjo alaus ir ci
garečių reklamos. Daugumas 
žiūrovų negalėjo gauti progra
mos, todėl reikėjo atidžiai 
klausytis pranešėjų komenta
rų (Dalia Orantaitė iš Klivlan
do ir Janina-Birutė Litvinienė 
iš Ročesterio). Programos ei
gą gerokai trukdė per ilgi pra
nešėjų dviem kalbom šokių 
apibūdinimai, tuo lyg ir suma
žindami publikos spontanišką 
džiaugsmą bei entuziazmą. Šo
kis ir muzika kalba patys už 
save ir žiūrovo akiai, ir ausiai. 
Ilgos prakalbos pradžioje ir 
gale nustelbė pagrindinę šven
tės temą — šokį. Deja, jau to
kia mūsų lietuviška silpnybė, 
kad turime daug žodžių ir ne
atsižvelgiame į tai, jog ir veiks
mui reikia palikti vietos.

Pati gražiausia ir svarbiau
sia šventės dalis buvo šokėjų 
pasirodymas. Deja, programą 
pabaigus liūdna malda, nuotai
kos barometrą numušus že
myn, liko pamiršti tie asme
nys, be kurių darbo ir pasišven
timo toji šventė nebūtų įvyku
si. Tai keturi dirigentai, ku
rių paminėjimui nebuvo rasta 
kelių momentų, nors visame 
pasaulyje dirigentai yra ger
biami, ar tai būtų opera, ar 
baletas, ar kuris kitas muzi
kinis renginys. Jie ne vien di
rigavo, bet ir praleido daug 
valandų orkestruodami, har
monizuodami, repetuodami. 

Jadvyga Reginienė, kuri dir
bo daugiau kaip dvejus me
tus, paruošdama choreogra
fiją po platų pasaulį išsiblaš
kiusioms šokių grupėms, jas 
sujungdama į vieną darnų vie
netą, liko net nepaminėta. 
Toks visuomeninio etiketo 
nepaisymas neliko nepaste
bėtas šventės dalyvių.

Jei ir pavyko šventę taip su
organizuoti, kad vyko progra
ma, pokyliai ir pasilinksmi
nimai, tai be globos palikto 
jaunimo klausimas, vandaliz
mas, rengimas uždarų priėmi
mų ir pasitenkinimas vien žiū
rovų skaičiumi bei garbės sve
čių pagerbimais lieka būsi
miems dideliems renginiams 
pavyzdžiu, kaip nereikia da
ryti.

Praėjus šokių šventei, lie
tuvių dėmesys krypsta į Šv. 
Kazimiero kongresą Toronte 
— operos premjerą ir kitus 
renginius š. m. rugsėjo 1-2 d.d. 
Reikia tikėtis, kad JAVTiėtU- 
viai tą šventę saVb d^fjH'flvi- 
mu rems ne mažiau, kaip Ka
nados lietuviai rėmė Klivlan- 
dą.

BEATRIČĖ BATVINIS, gimusi 1959 
m. Švedijoje, baigė Muencheno uni
versiteto medicinos fakultetą. Studi
jų metu praktiką atliko Amerikoje ir 
Pietų Afrikoje. Priimta buvo j Muen
cheno universitetą, nes jos tėvas Apo
lonijus Batvinis yra studijavęs ir bai
gęs veterinarijos fakultetą tame pa
čiame universitete. Jis. atvykęs į Šve
diją 1951 m., visą laiką dirbo savo pro
fesijoje. Dabartiniu metu sėkmingai 
verčiasi mažų gyvulių praktika. Šie
met dar dvi lietuvaitės — Marija ir 
Regina Čelnerytės baigė medicinos 
ir odontologijos fakultetą Švedijoje. 
Lietuvių jaunimas Švedijoje, beveik 
visi, įsigyja akademines profesijas.

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos “video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu 
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



Antroji Laisvės olimpiada 
Dalyvavo apie 400 sportininkų, atstovavusių sovietų pavergtoms šalims — 

Estijai, Latvijai, Lietuvai ir Ukrainai
metu pusvalandžio programą 
atliko Violeta Rakauskaitė.

Loterijos traukimas įvyko 
baigminių krepšinio rungty
nių metu. Pirmąjį laimikį ke
lionę dviem į Floridą laimėjo 
Gabija Petrauskienė, antrąjį 
vaizdinį rekorderį laimėjo lat
vis, trečiąjį — spalvotą televi
ziją laimėjo ukrainietis.

Didžioji olimpiados dalis 
baigta, tačiau dar vykdomas 
paskutinysis užsimojimas — 
Laisvės olimpiados žibinto nu
vežimas į pasaulio olimpinių 
žaidynių miestą Los Angeles, 
kur jinai simboliškai sujungs 
negalinčius dalyvauti su savo 
vėliavomis atletus su dalyvau
jančiais. Taupant lėšas, žibin
tas gabenamas automobiliu 
Laisvės olimpiados organiza
cinio komiteto pirmininko dr. 
Rimo Petrausko ir Dariaus Ču- 
plinsko iš Toronto. Los Ange
les mieste Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba, kar
tu su BAFL, rengia žibinto pri
ėmimą prie miesto rotušės. 
Prie Los Angeles miesto ribų 
dviratininkai perims žibintą, 
kuris bus nuvežtas (kaip buvo 
daroma Toronte) prie visų ke
turių grupių kultūrinių cent
rų. Po to bus priėmimas prie 
Los Angeles miesto rotušės, 
kur torontiškiai perduos iš 
Toronto miesto burmistro at
vežtą raštą bei liepsną, kuri 
degs iki pasaulio olimpinių 
žaidynių pabaigos.

Didžiosios spaudos dėmesys 
antrajai Laisvės olimpiadai 
buvo didesnis negu pirmajai. 
Spaudos konferencija birželio 
pradžioje susilaukė 6 pagrin
dinių spaudos atstovų. Pasiro
dė gana ilgas straipsnis “To
ronto Star” dienraštyje. Pa
čios olimpiados metu daugiau
sia dėmesio susilaukė atida
rymo iškilmės, kuriose daly
vavo atstovai iš 3 televizijos 
stočių. Jos tą vakarą per vieti
nes žinias rodė trumpas iš
traukas iš olimpiados atidary
mo. Per sekančias dvi dienas 
pasirodydavo dienraščių atsto
vai, kurie sekė žaidynes. Tų 
dviejų dienų laikotarpyje pasi
rodė straipsniai, aprašantys 
sportinius rezultatus.

Gabija

Daug laiko ir jėgų pareika
lavo antroji Laisvės olimpia
da, Toronte birželio 23 — lie
pos 7 dienomis. Jos tikslas pri
minti pasauliui, kad sovietų 
užimti kraštai yra praradę tei
sę save atstovauti pasaulinėse 
olimpinėse žaidynėse ir duoti 
tų kraštų sportininkams progą 
dalyvauti žaidynėse su savo 
krašto vėliavomis. Šioje olim
piadoje dalyvavo apie 400 atle
tų iš Kanados ir JAV. Jie atsto
vavo Estijai, Latvijai, Lietu
vai ir Ukrainai. Lietuvių atle
tų buvo 110 iš įvairių Kanados 
ir JAV vietovių. Visi buvo gra
žiai uniformuoti. Lietuvių ko
mandos spalvos — tamsiai ža
lia su geltonų juostų papuoši
mais ir vyčiu ant kairiojo šono. 
Žiūrovų įvairiuose renginiuo
se buvo nuo 100 iki 800.

Meninė programa
Organizacinis komitetas šią 

olimpiadą praplėtė, įjungda
mas ir kultūrinį festivalį pla
čiąja! publikai Ontario paro
dų bei pramogų centre prie 
Ontario ežero — “Ontario Pla
ce”. Šis festivalis įvyko Kana
dos gimtadienio proga — lie
pos 2 d. Tai buvo labai sėkmin
gas dviejų valandų koncertas, 
sutraukęs per 2500 žiūrovų, ku
rių bent du trečdaliai buvo 
svetimtaučiai.

Nors lietaus debesys rengė
jams kainavo daug nervų, ta
čiau oras nesukliudė, ir kon
certas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Programą pradėjo To
ronto Yorkvillėje savą resto
raną turintis vienetas “Ukra- 
nian Caravan Cossacks”. Savo 
humoristiniu įvadu visus links
mai nuteikė ir nustebino kom
plikuotais šokiais su kardais.

Trumpą įvadinį žodį tarė 
Laisvės olimpiados organiza
cinio komiteto pirm. dr. Ri
mas Petrauskas ir valdžios at
stovai. Leonas Rautinšas, Lais
vės olimpiados garbės pirmi
ninkas, įteikė premijas iški
liausiems sportininkams. Iš 
lietuvių pagerbtas Arvydas 
Barkauskas — disko metikas iš 
Londono, Ontario. Buvo iškel
ta Laisyės olimpiados švie
siai mėįypos, tamsiai mėlynos 
ir baltos spalvos vėliava su ži
bintu, iš kurio kyla laisvės 
simbolis — balandis.

Apsuptas Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Ukrainos, Kanados ir 
JAV vėliavų, uždegtas Laisvės 
olimpiados žibintas, kuris visą 
savaitę buvo bėgikų mešamas 
per Toronto miesto gatves ir 
visų dalyvaujančių grupių kul
tūrinius centrus. Pirmasis bė
gikas, nešęs žibintą, buvo 
Etobicoke burmistro Dennis 
Flynn sūnus Tim.

Latvių tautinių šokių grupė 
atliko tris šokius, palydimus 
kanklininkių ir orkestro muzi
kos. Estai visus nustebino rit
minės gimnastikos pasirody
mais, kuriuos atliko mažyčių 
mergaičių grupė su sviedi
niais, vyresniųjų grupė — su 
skarelėmis, sviediniais ir kas
pinais. Ši estų grupė yra pasi
rodžiusi Anglijos karalienei 
Elzbietai, JAV Baltuosiuose 
rūmuose ir Montrealyje įvyku
sios pasaulinės olimpiados ati
darymo iškilmėse.

Lietuviams puikiai atstova
vo iš Anglijos atvykusi estra
dinė dainininkė Violeta Ra
kauskaitė, kuri per pusvalan
dį publiką supažindino su mo
derniomis lietuvių dainomis. 
Dalį programos atliko angliš
kai, vokiškai ir prancūziškai. 
Užbaiga teko ukrainiečių ma
sinei šokėjų grupei, kuri, išlai- 
dama greitą tempą, sujungė 6 
šokius ir sulaukė publikos ova
cijų.

Programą sumaniai ir gra
žiai pranešinėjo Ramūnė Jo
naitienė.

Prieš festivalį “Ontario Pla
ce Trillium” restorane buvo 
suruoštos mažos vaišės garbės 
rėmėjams. Susirinko apie 40; 
jų tarpe valdžios atstovai — 
Jessie Fliss, provincijos opo
zicijos vado atstovas Tony Rup
recht, Ontario provincijos

premjero Davis atstovas Yuri 
Shymko, provincijos NDP va
das Bob Rae, Etobicoke bur
mistras Dennis Flyyn su savo 
sūnumi, Lietuvos konsulas dr. 
Jonas Žmuidzinas, Estijos, Lat
vijos konsulai ir pasaulio uk
rainiečių bendruomenės pir
mininkas.

Lietingas atidarymas
Etobicoke Centennial stadi- 

jone lietingą liepos 5 d., vaka
rą, nepaisant oro, įvyko labai 
gražios žaidynių atidarymo iš
kilmės. Organizatoriai laukė 
visą valandą, kol nustos lietus. 
Galų gale debesims trumpam 
prasisklaidžius, atletų eisena, 
lydima ukrainiečių jaunimo 
sąjungos dūdų orkestro, galė
jo prasidėti. įžygiavo lietu
vių, estų, latvių, ukrainiečių 
sportininkai ir baltai apsiren
gę jų teisėjai. Kiekvieną grupę 
lydėjo tautiniais drabužiais 
apsirengę palydovai, nešdami 
to krašto vėliavą ir įrašą su 
krašto vardu.

Atletams išsirikiavus aikštė
je, į stadijoną įbėgo bėgikai, 
nešdami Ontario Place uždeg
tą Laisvės olimpiados liepsną. 
Tik ją bedegant ir vėl užėjo 
lietus. Publikos buvo tiktai 
apie 100 stadijone. Kartu su 
mumis išsilaikė svarbūs val
džios atstovai: premjero Da
vis atstovas ministeris Frank 
Drea, kuris oficialiai atidarė 
žaidynes, ir konservatorių par
tijos Etobicoke Centre atsto
vas federacinėje valdžioje 
Michael Wilson. Pastarasis už
degančiu žodžiu priminė, kad 
per sportines žaidynes olim
piadose pamirštama su kuo 
žaidžiama ir leidžiama oku
pantui krauti sau garbę pa
vergtųjų laimėjimais.

Laimėjimai
Žaidynėse vyravo lengvoji 

atletika, tinklinis, krepšinis, 
futbolas, tenisas, plaukimas, 
ledo ritulys. Iš viso atletų da
lyvavo apie 400.

Lietuvių rezultatai: vyrų 100 
m bėgime sidabras K. Belaišiui 
(11:53), vyrų 400 m bėgime si
dabras A. Klemui (52:74), vyrų 
800 m bėgime auksas A. Klemui 
(1:58:30), sidabras S. Kinde- 
riui (1:59:94), vyrų 1500 m bėgi
me bronza S. Kinderiui (4:01:- 
70), vyrų 3000 m bėgime bronza 
S. Kinderiui (9:00:84), 4x100 
bėgime lietuviams auksas (45:- 
45), antrame 4x100 bėgime lie
tuviams auksas (3:37:60).

Šuolyje į aukštį sidabras V. 
Belaišiui (1:90), šuolyje į tolį 
bronza V. Belaišiui (6:44), tri- 
šuolyje bronza V. Belaišiui (12: 
95); diske bronza A. Barkaus
kui (49:24); jietyje auksas P. 
Laukaičiui (43:02); kamuolyje 
auksas A. Barkauskui (14:72).
Moterų 100 m bėgime sidab

ras A. Motiejūnaitei (13:63), 
200 m sidabras A. Motiejūnai
tei (28:72), 400 m auksas A. Mo
tiejūnaitei (1:01:21) ir bronza 
L. Gražulytei (1: 04:34); 800 m 
bėgime sidabras A. Motiejū
naitei (2:32:12) ir bronza L. Gra
žulytei (2:39:30); 1500 m bėgime 
bronza L. Gražulytei (5:40:20); 
3000 m bėgime sidabras L. Gra
žulytei (12:35:90) ir bronza R. 
Aiderdice (13:13:66); šuolyje į 
aukštį sidabras J. Totoraity- 
tei (1:45); diske sidabras K. 
Simpson (36:58); jietyje auksas 
K. Simpson (40:44); kamuolyje 
auksas K. Simpson (10:82) ir si
dabras R. Maželytei (9:60).

Vyrų tenisą laimėjo lietu
viai auksu. Moterų tenise lie
tuvės laimėjo bronzą. Vyrų 
tinklinyje lietuviai laimėjo 
branzą, o moterys — sidabrą. 
Ledo ritulyje lietuviai laimė
jo sidabrą, futbole — sidabrą, 
krepšinyje — sidabrą. Plauki
me 100 m laisvu stiliumi lai
mėjo Jonas Žymantas (55:71).

Baigminiai renginiai
Laisvės olimpiada baigėsi 

šokiais puošnioje “Constella
tion” viešbučio salėje, kurio
je grojo “New Wave” ukrainie
čių orkestras. Susirinko visi 
atletai ir maždaug 300 iš visų 
keturių grupių jaunimo. Šokių

Ontario vyriausybės ministeris FRANK DREA atidaro Laisvės olimpiadą 
Toronte š.m. liepos 5 d. Skėtį laiko (kairėje) Laisvės olimpiados rengėjų 
komiteto pirm. dr. RIMAS PETRAUSKAS Nuotr. V. Žalnieriūnaitės

Laisvės olimpiados liepsną Toronte uždega du bėgikai atidarymo iškilmėse
1984 metų liepos 5 dieną ■ Nuotr. V. Žalnieriūnaitės
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Lenkijos lietuvių rūpesčiai
Štetino lietuviai leidžia maši

nėle rašytą biuletenį “Pajūrio lie
tuvis”. Čia pateikiame ištrauką 
iš 1984 m. gegužės mėnesio. RED.

Gegužės 19-20 d.d. Punske 
įvyko Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos IX suvažia
vimas. Iš visos 'Lenkijos liau
dies respublikos atvažiavo 68 
delegatai ir nemažai buvo 
kviestų svečių. Iš viso buvo 
daugiau kaip 100 asmenų.

Ženklelis
Suvažiavimas labai puikiai 

buvo suorganizuotas. Tam tiks
lui išleistas plastikinis prise
gamas ženkliukas. Tik gaila, 
kad nespalvotas. Ant balto fo
no — didelis medis. Išsišako
jęs. Matosi storos jo šaknys. 
Tai simbolis mūsų LVKD drau
gijos, kuri jau gyvuoja 26-tus 
metus Lenkijos liaudies res
publikoje. Ženkliuko viršuje 
kiek įstrižai užrašas “IX Su
važiavimas”, viduje medžio di
delėm raidėm — LVKD, apa
čioje medžio šaknų — 1984. 
Kamienas augančio storo me
džio, rodantis savo jėgą sto
romis šaknifnis. Po metų yra 
užrašas PUNSKAS.

Taip, mano brangieji tautie
čiai, PUNSKAS ir mūsų Drau
gija stiprėja bei auga. Jauni
mo pulkai suorganizavo kon
certą su senesnio amžiaus žmo
nėmis. Čia dedamos pastangos 
pastatyti lietuviškos kultūros 
namus netoli lietuviškos mo
kyklos, kuri pavadinta Antano 
Sniečkaus vardu. Joje mokosi 
lietuvių vaikai — pradžios 
vidurinio išsilavinimo.

ir

Koncertas ir pranešimai
Punsko, Seinų, Suvalkų 

Balstogės saviveiklos kolekty
vai davė puikų koncertą — dai
nų ir šokių, puikios lietuviš
kos muzikos. Koncertavo vai
kai nuo priešmokyklinio am
žiaus iki pagyvenusio amžiaus 
žmonių. Gegužės 19 d. links
mino IX-to suvažiavimo dele
gatus ir svečius beveik 3 va
landas.

Diskusijose delegatai kėlė 
klausimą, kaip išlaikyti gra
žią lietuvišką kalbą. Siūlyta, 
ypač jaunimui, daugiau skaity
ti lietuviškų knygų. Ščetino 
LVKD ratelio pirmininkas Jo
nas Žaliapienis savo kalboje

ir

Kur žmonės, patekę į tikrą, 
vargą, visuomet gali rasti 
—pagalbą?

Ar žinote, kad Kanados vyriausybė duoda 
50 nuošimčių lėšų, kad provincinės vyriausybės 
pagelbėtų paskiriem asmenim ir šeimom reikalo 
atvejais?

Šios federacinės lėšos yra perduodamos 
provincijoms pagal Kanados pagalbos planą 
(Canada Assistance Plan — CAP).

Ar žinote, kad 1982-83 metais provincijos 
gavo daugiau kaip 3 bilijonus dolerių iš federa
cinių išteklių pagal tą planą?

Kokia financinė pagalba nepasiturintiems 
yra teikiama per CAP?

• bendroji socialinė pagalba (labaros lėšos)
• pagalba namuose seneliams, vaikams ir 

pabėgusiems
• vaikų gerovės programos
• dieninė pagalba ir namų ruošos 

patarnavimai

Ar žinote, kad šios programos, remiamos 
Kanados vyriausybės per CAP, teikia pagalbą 
daugiau kaip dviem milijonam kanadiečių?

Kanados pagalbos planas tėra vienas pavyz
dys, rodantis nuolatinį Kanados vyriausybės įsi
pareigojimą pagelbėti tiems, kurie tos pagalbos 
yra labiausiai reikalingi.

Jei norite daugiau žinių apie šias ir kitas 
Kanados vyriausybės programas, kurios gali būti 
jums naudingos, užpildykite čia žemiau dedamą 
atkarpą ir išsiųskite.
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Vertimas — “Tėviškės žiburių'

Prisidėkime savo aukomis prie 
kovojančios Lietuvos — 
aukokime Kanados lietuvių fondui. 

Skirkime palikimus — 
Canadian Lithuanian Foundation. 

Kapitalas Lietuvai — 
nuošimčiai lietuvybės išlaikymui!

B Government Gouvernement
■ T of Canada du Canada

Sveikata ir labdara

KANADA 
kur gi kitur?

Canad'ai

Kiekvienas apsilankęs 
paminklo galės parašyti 
pastabas ir pasiūlymus 
reikalu apie priežiūrą

palietė lietuvių kultūros ir 
paminklų apsaugą. Kaip vi
siems yra žinoma, (Soldino) 
Pščelniko miške, netoli mies
telio Myslibožio, Gožovo vaiva
dijoje, yra mažas gabalėlis 
314 m2 lietuviškos žemės, ap
šlakstytos lietuvišku krauju, 
kur mūsų Lietuvos didvyriai 
Steponas Darius ir Stasys Gi
rėnas, perskridę Atlantą, čia 
atidavė savo gyvybę, išgarsin
dami mažos Lietuvos tautą vi
same pasaulyje. Mes rūpina
mės šio granitinio paminklo 
priežiūra ir globa.

Po 50-mečio iškilmių per
nai prie paminklo atvežta ge
ros žemės, išlyginta ir dabar 
pavasarį pasėta baltų dobiliu
kų, kad gražiai sužaliuotų iki 
sąskrydžio liepos 14-15 d.d. 
Tą dieną mūsų Ščetino LVKD 
ratelis organizuoja bendrą na
rių susirinkimą prie paminklo.

Jau iškastas šulinys klane 
prie miško, kad paminklo glo
bėjas Julius Sanvaitis turėtų 
arčiau vandenį gėlėms palais
tyti. Girininkija pasodino gy
vatvorę aplink paminklą, o to
liau nuo tvorelės pasodino 
šermukšnių medelių, kad pa
vasarį puoštų savo žiedais, o 
rudenį — vaisiais. Naujas urė
das yra labai malonus ir palan
kus žmogus.

Dabar yra daroma metalinė 
pašto dėžutė korespondenci
jai, 
prie 
savo 
šiuo
ir globą ...

Dėžutės projektuotojas ir 
darbo vykdytojas yra Kazimie
ras Pečiulis. Ši dėžutė yra lie
tuviško namelio stiliaus.

Norime pastatyti prie plen
to rodyklę su užrašu, keturio
mis kalbomis — lenkų, lietu
vių, vokiečių ir anglų, kad 
kiekvienas turistas galėtų su
žinoti koks tame miške yra pa
minklas. Norėčiau padėkoti 
tiems, kurie atsiuntė mums 
tekstus užrašui svetimomis 
kalbomis: Juozui Vainai ir 
Algiui Uzdilai iš Punsko, tau
tiečiui iš Anglijos — D. Balse
vičiui, iš JAV — Edm. Jasiūnui,' 
iš Vokietijos — Jurgiui Pyra
gui.

Iš Lietuvos gauti 2 projek
tai kelio rodyklės — Kęstučio 
Mikšio bei Arvydo Vaitulevi- 
čiaus iš Vilniaus ir Štaudės 
Henriko. Nuoširdus lietuviš
kas ačiū jums, mieli tautiečiai, 
nuo Ščetino lietuvių.

Norime pastatyti lietuviško 
stiliaus klėtelę prie paminklo 
miške. Tai būtų mažas muzie
jus Dariaus ir Girėno jų žuvi
mo vietoje. Bet prie paminklo 
urėdija statyti neleidžia. Sa
ko, kad bus naikinama ir siūlo 
pastatyti miške prie kelio gi
rininkijos sodybos, kuri stovi 
pusiaukely nuo plento iki pa
minklo. Girininkas Piotr Ni- 
vinskis žada padėti medžiaga.

Nauja vadovybė
Lietuvių visuomeninės kul

tūros draugijos suvažiavime 
Punske buvo išrinkta nauja 
centro valdyba iš 33 asmenų. 
Jon įėjo Vroclavo ratelio pirm, 
dr. Vytautas Markevičius ir 
sekr. Antanas Žukauskas, iš 
Štetino inž. Vytautas Žemai
taitis ir pirm. Jonas Žaliapie
nis, iš Slupsko — sekr. Anta
nas Suraučius, iš Gdansko — 
pirm. Juozas Uzdila, iš Var
šuvos — dr. Bronius Makaus
kas. Į prezidiumą išrinkti 7 
asmenys: pirm. Romas Vit
kauskas, pavaduotoju — dr. 
Bronius Makauskas, sekr. Al
girdas Nevulis ir 4 nariai.

Pakeisti LVKD įstatai — ra
telių valdybos sudėtis iš 3 — 
pakelta iki 5. Taip pat padi
dintas nario mokestis iš 5 zlo
tų iki 10 į mėnesį.

Pasak biuletenio, 1984.IV.21 
mirė Štetino vaivadijoje a.a. 
Juozas Kiveris, gimęs 1910.X. 
24 Vilkaviškio apskr. A.a. Ona 
Butrimienė palaidota 1984.V. 
17 Bydgosčio kapinėse.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų „turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.
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Organizuotų vilniečių darbai
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos informacija

Slovakijoje - panašiai kaip Lietuvoje

Iš patirties žinome, kokį didelį 
vaidmenį atliko lietuviškas spaus
dintas žodis tautiniame mūsų at
gimime bei Lietuvos valstybės 
atkūrime. Tos patirties skatina
ma, Vilniaus krašto lietuvių są
junga, politinėje veikloje žinoma 
kaip Rytų Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis, skyrė didelį dėmesį lei
dimui knygų ir studijų, liečian
čių Vilniaus krašto lietuvių veik
lą ir kovas okupacijos metu. Ji 
neužmiršta ir etnografinių piet
ryčių Lietuvos žemių, į kurias 
visad pretenzijas reiškė bei te
bereiškia lenkai ir net gudai. 
Toms pretenzijoms atremti 1980 
m. VKLS centro valdyba, vado
vaujama tuometinio pirm. dr. Jo
no Šalnos, išleido dr. Algirdo Bud- 
reckio redaguotą kolektyvinį vei
kalą “Rytų Lietuva”.

Veiklalui pasirodžius, paaiškė
jo, kad yra būtina ir antroji “Ry
tų Lietuvos” laida anglų kalba, 
kad akademinis mūsų jaunimas 
geriau suprastų bei pažintų tau
tines lietuvių problemas, siek
damas Lietuvos valstybei etno
grafinių žemių. Taip pat būtinas 
reikalas supažindinti kitų tautų 
mokslininkus su teisingais, mū
sų požiūriu, reikalavimais atsi
kuriančios laisvos Lietuvos etno
grafinių žemių atgavimo siekiuose.

Tad jau tais pačiais metais įvy
kęs Sąjungos suvažiavimas Čikago
je įpareigojo naują centro valdy
bą išleisti antrą “Rytų Lietuvos" 
laidą anglų kalba ir pakviesti dr. 
Algirdą Budreckį būti ir angliš
kosios laidos redaktoriumi. Malo
nu pranešti Sąjungos nariams, 
angliškosios laidos rėmėjams ir 
lietuviškajai visuomenei, kad 
“Rytų Lietuvos” veikalas anglų 
kalba jau baigtas rinkti M. Mor
kūno spaustuvėje Čikagoje ir šiais, 
kazimieriniais 1984-tais metais, 
minint Spalio 9 (Jaunimo centre, 
Čikagoje) numatomos ir jo sutik
tuvės, kurias, bendromis pastan
gomis, organizuos VKLS ir Čika
gos skyriaus valdybos.

“Rytų Lietuvą” anglų kalba re
dagavo ir talkininkus pasitelkęs 
vertė dr. Algirdas Budreckis iš 
Quincy, Mnss., o kalbą ir korek
tūras peržiūrėjo Nijolė Gražulie- 
nė iš Hazel Crest, ILL. Tad tiki
masi, kad šių žinomų intelektualų 
pajėgumas užtikrins “Rytų Lietu
vos” veikalui akademinį lygį.

“Rytų Lietuvos” kelyje iki “pa
baigtuvių vainiko” buvo daug kliū-

xaWės 
ryžtas ir narių bei lietuviškosios 
visuomenės dosnumas nugalėjo vi
sas kliūtis, ir “Rytų Lietuva” 
dviem kalbom išeina pasaulin, 
kad pasitarnautų Vilniaus kraš
tui ir mūsų tautos labui.

Hamilton, Ontario
ATITAISYMAS. “TŽ” 26-27 nr. 

aukojusių Tautos fondui sąraše 
a.a. J. Valaičio atminimui, netiks
liai išspausdintos pavardės: vie
toje O. Grikietis turi būti V. Gri- 
kietis; vietoje V. Narkevičius t.b. 
V. Norkevičius; vietoje A. Rinke
vičius t.b. A. Pinkevičius.

Red. pastaba. Prašome sąrašą su
darinėtojus labai aiškiai rašyti 
vardus ir pavardes.

St. Catharines, Ont.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

Kilvlande, dalyvavo ir keletas ka- 
tariniečių, jų tarpe ir šis kores
pondentas. Visi parsivežėme gra
žių įspūdžių. Nustebome šventės 
didingumu, geru jos paruošimu, 
precizišku programos pravedimu.

Sėdintiems milžiniško Kolizie
jaus vidurinėse eilėse ir žiūrint 
į šokėjus iš viršaus, vaizdas kei
tėsi kaleidoskopiškai, sudaryda
mas įspūdingus gyvus lietuviško 
rašto kilimus.

Programos pradžioje prieš žiū
rovų akis pražygiavo per 50 tau
tinių šokėjų grupių iš įvairiausių 
vietovių, net iš Argentinos ir Bra
zilijos. Iš viso buvo apie 2000 šo
kėjų. Tvarkingumas, žvalumas, 
preciziškumas iki ašarų jaudino 
jautresnius žiūrovus. Tiesiog bu
vo nuostabu matyti, kad dar tiek 
daug gali lietuviai, gyvendami be 
tėvynės svetimame krašte! Tik 
žiūrovų galėjo būti daugiau.

Po šventės viename automo
bilyje pastebėjau šešis jaunus 
lietuvius, pasiruošusius vykti 
namo.

— Kaip toli? — klausiau ryžtin
go veido vairuotoją.

—1700 mylių.
Virš automobilio leidimo pri

taisyta graži lentelė. Viename 
gale Gedimino stulpai, kitame 
— Vyčio kryžius, o vidury — žo
džiai angliškai: “We are Lithua
nians and proud of it”. Kor.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įrlša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

Šiandien tylomis negalima pra
eiti nepaminėjus tų, kurie patys 
pirmieji savo aukomis parėmė 
Sąjungos pastangas. VKLS centro 
valdyba dėkinga Konstancijai 
Stankienei ir jos sūnums — Leo
nui ir Antanui, $2500 auka įam
žinusiems savo vyro ir tėvo An
tano Stankaus atminimą; Lietu
vių fondui, paskyrusiam tūkstan
tinę; Detroito lietuvių kultūros 
klubui ir Stasio Butkaus šaulių 
kuopai po $500 parėmusiems šį 
vilniečių užmojį; Tatjanai Un- 
tulytei ir jos tėvelio Mykolo Un
tulio draugams, suaukojusiems 
$360 velionės įamžinimui; AL tau
tinės sąjungos Detroito skyriui 
už $200 auką; Bronei Buikienei, 
$100 auka įamžinusiai savo vyro 
Alberto atminimą; po $100 auko
jusiems — Ričardui Estkai, Va
lerijonui Šimkui, Benediktui Nor
kūnui; kanadiečiui Juozui Batai- 
čiui, paaukojusiam $50.

“Rytų Lietuvos” “pabaigtuvių 
vainikui” dar vis reikalingos au
kos. Tad Sąjungos valdyba prašo 
narius, jų bičiulius ir lietuvišką
ją visuomenę savo aukomis padėti 
užbaigti “Rytų Lietuvos” veikalo 
leidimą. Aukas priima Sąjungos 
spaudos fondo vadovai: JAV-se — 
Eugenija Bulotienė, (415 W. Gol- 
dengate Ave., Detroit, MI 48203), 
Kanadoje — Jeronimas Cicėnas 
(21 Alhambra Ave., Toronto, Ont. 
M6R 2S4) ir visi centro valdybos 
nariai.

Šia proga tenka painformuoti 
Sąjungos narius ir lietuviškąją 
visuomenę, kad nemokamai pa
siųsta “Rytų Lietuvos” knygų lie
tuviams, gyvenantiems P. Ameri
koje, V. Vokietijoje bei kituose 
kraštuose. Persiuntimo išlaidas 
apmokėjo Detroite gyvenantis 
Benediktas Norkūnas.

VKLS centro valdyba praneša, 
kad Jaltos sutarties anuliavimo 
klausimas, taip plačiai komen
tuotas mūsų spaudoje, buvo svars
tomas ir centro valdybos posėdy
je š. m. balandžio 7 d.; priimtas 
nutarimas, kad VKLS, VLIKe at
stovaujama kaip Rytų Lietuvos 
rezistencinis sąjūdis, būdama 
viena iš VLIKą sudarančių gru
pių, savo veiklą šiuo klausimu 
derins su VLIKo užimta linija, 
kuri jau viešai paskelbta ELTOS 
biuletenyje 1984 m. 5 nr.

VKLS centro valdyba

Dujos (propane) yra la
bai patogus kuras vasar
namių žmonėms, sto
vyklautojams, kepsnių kepėjams savo kiemuose. Jis 
yra švarus, greitai veikiantis ir efektyvus virimui, šal
dymui ir apšvietimui. Bet, kaip ir kiekviena degama 
medžiaga, dujas reikia vartoti atsargiai. Ar žinote, pa
vyzdžiui, kad:

□ dujos kepant negali būti vartojamos uždaroje vie
toje;

□ dujų cilindrai turi būti laikomi lauke ir tikrinami kas 
dešimt metų;

□ dujų cilindrai visuomet turi būti laikomi aukštinėje 
pozicijoje, gabenant ar padedant;

o dujų cilindrai turi būti laikomi išorinėje pusėje po
ilsiui skirtų autovežimių arba tokioje vietoje, kuri 
yra aklinai uždara, nepraleidžianti dujų autoveži- 
miu ir vėdinama tiesiai išorėn;

DUMAIS! labai patartina dujomis 
varomus šaldytuvus va
lyti ir tikrinti kasmet. 

Daugiau žinių apie saugumą rasite nemokamai gau
namoje mūsų knygelėje. Atsiųskite atkarpėlę dar šian
dieną, ir gausite ją. Tai labai naudingas vadovas, kurio 
dėka dujos visuomet bus draugas, o ne pavojus jums 
ir jūsų šeimai.

Ontario vyriausybė teikia pagalbą žmonėms.

Ministry of Consumer and 
Commercial Relations 

® Ontario
Robert Elgie m.d., Minister 

William Davis, Premier

Lietuvių tinklinio komanda Laisvės olimpiadoje Toronte pertraukos metu 
aptaria savo žaidimo strategiją Nuotr. V. Žalnieriūnaitės

Rašo iš Argentinos
Plačiai paminėti sibiriniai trėmimai

Birželio 12 d. Lietuvai iš
laisvinti komitetas Argenti
noje paskelbė atitinkamą de
klaraciją ryšium su 1941 m. 
tragiško birželio įvykiais Lie
tuvoje. Ji turėjo didelį atgar
sį Argentinos spaudoje ir ra
dijo translacijose.

Buenos Aires dienraščiai 
“La Prensa”, “La Nacion” ir 
“La Razon” išspausdino 
straipsnius o “Radio El Mun
do”, “Radio Mitre”, “Radio 
del Pueblo” irfRadio Belgra- 
no” transliavo komentarus 
trumpom ir ilgom bangom. Jie 
tikrai pasiekė ir kitus P. Ame
rikos kraštus. Žinių agentū
ra “TELAM” minėtąją dekla
raciją išsiuntinėjo spaudai. 
Ji pasiekia beveik visus Ar
gentinos laikraščius, žurna
lus, radijo bei televizijos sto
tis, taip pat kitus šio kontinen
to kraštus — Urugvajų, Parag
vajų, Braziliją, Boliviją, Pe
ru.

Minėtoj deklaracijoj LIKAR 
pasmerkė Sovietų Sąjungą 
“už žiaurius 1941 m. įvykdy
tus trėmimus ..., kur daug 
tūkstančių lietuvių buvo prie
varta išvežti iš Tėvynės į Si

*
NEPALEISKITE

SAVO SAVAITGALIŲ

biro lagerius-kacetus ... vien 
tik už tai, kad mylėjo ir gynė 
savo gimtąjį kraštą, užgrobtą 
bolševikinės kariuomenės. 
Daugumas jų ten žuvo ... Tik 
labai mažas skaičius lietuvių 
su palaužta sveikata grįžo Lie
tuvon. Jie yra gyvi liudinin
kai tragiško birželio, kurį Ar
gentinos lietuviai skaudžiai 
prisimena, gyvendami laisvė
je. “Mes smerkiame Sovietų 
Sąjungą už grubų žmogaus tei
sių pažeidimą Lietuvoje, rusi
fikaciją, Bažnyčios ir tikinčių
jų persekiojimą, disidentų 
represiją ir jų kankinimą psi
chiatrinėse ligoninėse. Šia 
proga primename laisvam pa
sauliui, kad hegemoninė so
vietų imperija pradėjo savo 
ekspansiją, siekdama užvaldy
ti pasaulį. Ji 1940 m. okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Lie
tuva buvo viena iš pirmų so
vietų pavergtų tautų, kurių 
dabar yra net ir mūsų Ameri
koje, kur kubiečių Trojos ark
lys gresia sunaikinti laisvę 
bei demokratiją šiame konti
nente ir atiduoti ją tautų ka- 
lėjiman — Sovietų Sąjungai”.
Aleksandras-Artūras Mičiūdas

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Sekančią dieną, drauge su 

vyskupu, galėjau dėti rankas 
ant savo draugų galvų, maldau
jant Šv. Dvasios pagalbos. Se
nelis vyskupas turėjo sukaupti 
visas jėgas ir visą šventimų 
laiką drebėjo. Palikome X 
miestą gavę mažų dovanėlių 
padalinti kunigams, uždary
tiems kone, stovykloje. Bet 
turėjome ypatingą dovaną pa
dėti jiems: buvome kunigai!

Trenkianti staigmena
Žinome, kad mūsų Tėvas 

provincijolas, kai mus suėmė, 
buvo ligoninėje ir liko nesu
imtas. Dabar jis slapstėsi ne
žinia kur. Tik trečią mėnesį 
po mano šventimų pavyko jį su
tikti. Jis man pasakė, kad pats 
Dievas mane pas jį atsiuntęs, 
nes jau kuris laikas jieškojęs 
manęs.

“Greitai, — man sako pasuku- 
bomis, — sėsk į traukinį į ..., 
kuris išvažiuoja po pusvalan
džio. Vyksi, kur aš tau liepiu 
ir būsi konsekruotas vyskupu. 
Štai tam paruoštas raštas”.

Bandžiau ginčytis, bet įsaky
mas man buvo duotas klusny
bės įžado vardu ir turėjau nu
tilti.

“Rytoj tu jau būsi vyskupas 
ir neturėsi pareigos manęs 
klausyti, bet dabar turi paklus
ti”, pridūrė juokaudamas pro
vincijolas.

Pasileidau į kelionę, bet vi
są laiką buvau sujaudintas, 
sumišęs. Prašiau Viešpatį ma
lonės numirti anksčiau, negu 
pasieksiu skirtą vietą. Bijo
jau ne policijos, bet baisios 
atsakomybės, kuri krinta ant 
mano pečių. Būti vyskupu ... 
kai tapau jėzuitu, norėjau bū
ti misijonierium! Niekas ma
nęs neparuošė vyskupo parei
goms. Normaliais laikais tie, 
kurie konsekruojami vysku
pais, būna psichologiškai tam 
paruošti. Kiti iš anksto nori 
būti vyskupais ir tam rūpes
tingai rengiasi, o čia... Be 
to, turi mažiau atsakomybės 
ir mažesnę galimybę padaryti 
klaidų, nes seka vyskupų nu
brėžtą liniją ir turi gerų pa- 

tarėjy, kai iškyla rimtesnis 
klausimas, o aš ...

Tuo metu Bažnyčia buvo tar
si suardyta iki pamatų. Vysku
pai ir jų pagalbininkai buvo 
koncentracijos stovyklose. 
Juos turėjo pavaduoti dide
lio bažnytinės administraci
jos patyrimo ir apaštalavimo 
asmenys, be to, turėjo mokėti 
išvengti persekiojimo ir ateis
tų kontrolės, nes valdžia dar 
norėjo išlaikyti tam tikrą Baž
nyčios gyvybę, kasdien vis la
biau ją kontroliuodama, varžy
dama, kad pavyktų visiškai lik
viduoti.

Visa tai žinojau ir jaučiau
si per jaunas, nepatyręs, ne
pajėgus pakelti užkraunamą 
naštą.

Atvykau į paskirtą vietą, su
sitikau su vyskupu, kuris tu
rėjo mane konsekruoti viena
me rūsyje, apšviestame vos 
poros žvakių. Kai jam pada
viau skyrimo raštą, jis perspė
jo: “Šiandien gauni pareigas, 
kurios bus ne garbės titulas, 
bet kankinystė”. Girdėdamas 
tuos žodžius, virpėjau kūnu ir 
dvasia. Bet visa mano baimė 
išnyko, kai prasidėjo švento
sios apeigos ir Mišių įžango
je pasigirdo žodžiai:

“Jėzaus vardui turi priklaup
ti kiekvienas kelis danguje, 
žemėje ir po žeme”. “Jėzaus 
vardui!” “Ko tik prašysite dėl 
mano vardo, aš padarysiu ...” 
Koks supuolimas! Tas vysku
pas, kuris mane konsekravo, 
savo šūkiu buvo pasirinkęs: 
“Jėzaus vardu”.

Mano baimė staiga dingo. 
Galvojau: “Ko bijotis? Tu esi 
tik įrankis. Kristus veda ko
vą su tamsybių galybėmis. Esi 
tik menkas ir paprastas įran
kis Jo rankose. Jis panaudos 
tave, dėl to neturi nieko bijo
tis”.

Pirmą kartą dalyvavau vys
kupo konsekracijoje, ir tai bu
vo mano konsekracija. Viskas 
vyko labai paprastai, be vysku
piškų insignijų, simboliškai 
panaudojant tik tiek, kiek bu
vo reikalinga ir būtina “ad va- 
liditatem”. Kai vyskupas skai
tė formulę “Priimk žiedą”, 
man vietoj žiedo padavė puri- 
fikatorių, vartojamą Mišiose, 
kaip simbolinį ženklą vieny
bės su Bažnyčia.

Iš visos širdies padariau pa
žadą ištikimybės popiežiui ir 
Evangelijai, atsakydamas: 
“Taip, noriu”. Į klausimą: “Ar 
nori būti tėvu, prieglauda varg
šų, apleistųjų, pakeleivių, ar 
nori jiems padėti?” Atsakiau: 
“Noriu”. Buvau dar iš savo mo
tinos išmokęs mylėti ne tik

Ročesteryje po sibirinių trėmimų minėjimo. Iš kairės: klebonas kun. J. 
VAŠKYS, OFM, paskaitininke dr. M. ULECKIENE. V. LITVINAS, B. LIT- 
VINIENE Nuotr. V. Staškevičiaus

ROCHESTER, NEW YORK
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minė

jimas Ročesteryje įvyko birželio 
17 d. Šv. Mišias už mūsų tautos 
tremtinius Sibire atnašavo para
pijos klebonas kun. J. Vaškys. 
Pamaldų metu buvo prisiminti ir 
mūsų sąžinės kaliniai disidentai, 
žuvusieji ir gyvi tebekalinami 
Sibire vergų stovyklose.

Pamaldose dalyvavo ramovėnų, 
legijonierių, Gudyno posto ir skau
tų organizacijos su savo vėliavo
mis. Gražiai pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, jaunos mergi
nos nešė atnašas ir gėles prie al
toriaus, kur buvo išstatyti V. Skuo
džio, Antano Terlecko, kun. K. 
Čepulio, OFM, V. Petkaus, arki
vyskupo M. Reinio, V. Vaičiūno, 
N. Sadūnaitės, kun. S. Tamkevi- 
čiaus, B. Gajausko ir kun. A. Sva
rinsko fotografijos, kurias padi
dino Vyt. Staškevičius. Altoriaus 
priekyje buvo padėtas dailinin
kės Živilės Vidmantienės iš spyg
liuotų vielų nupintas vainikas. 
Ji taip pat nupiešė prasmingą 
iliustraciją parapijos biulete
niui. Prof. Ant. Klimas ir Vaide
vutis Draugelis skaitė tai dienai 
pritaikintas maldas, kurias pa
rašė rašyt. Jurgis Jankus.

Po pamaldų parapijos salėje dr. 
M. Uleckienę iš Toronto gražiai 
pristatė Birutė Litvinienė. Inž. 
K. Lapinas parodė jos atvežtą fil
mą, kurį yra gavusi iš Izraelio. 
Ten parodyti koncentracijos lage
riai Sibire, kur tūkstančiai lie

Dievą, bet ir visus žmones. 
Konsekracijos momentu su
pratau, kad Dievas mane šau
kia dėl mano iškilmingų įža
dų atsidėti vargšams, ir ši yra 
svarbiausia vyskupo pareiga.

Angliakasiai i kunigus
Mano, kaip slapto vyskupo, 

svarbiausia pareiga buvo pa
ruošti ir šventinti naujus ku
nigus. Kunigų šventinimas, be 
abejonės, yra vyskupui labiau
siai jaudinantis momentas, 
nes tada jis dalyvauja didžiau
sioje Kristaus valdžioje: per
teikia Kristaus kunigystę ki
tiems, pats tapdamas žiedu 
grandinės, kuri riša visus ku
nigo veiksmus su Kristumi. 
Drebėdavo mano rankos, kai 
šventindavau kunigus ne ap
šviestoje ir išpuoštoje kated
roje, bet miške, lūšnoje, ligo
ninėje. Vėliau, kai Vakaruo
se šventindavau kunigus puoš
niose katedrose, nejausdavau 
tokio susijaudinimo ir pergy
venimo, kaip šventinant kuni
gus slapta.

Kandidatai būdavo iš anglių 
kasyklų, buvę seminaristai, nu
teisti sunkiesiems darbams. 
Jie, pasinaudodami laisvu lai
ku, išsisukę iš kontrolės, atei
davo pas mane gauti kunigo 
šventimų. Buvo ir kitų darbi
ninkų, kurie ruošėsi kunigys
tei. Daugelis jų man sakyda
vo: “Kunigai yra kalėjimuose. 
Bažnyčia reikalinga kunigų. 
Norime užimti jų vietą. Ką tu
rime daryti? Kartais būdavo 
sunkumų, nes ateidavo pas ma
ne vedusieji vyrai ir sakyda
vo: “Susitariau su savo žmona 
nesinaudoti santuoka, kad ga
lėčiau tapti kunigu ir užimti 
vietą tų, kurie yra kalėjimuo
se. Ką turiu daryti?”

Tepdavau šv. aliejumi kie
tas, pūslėtas, iš pažiūros suo
dinas ir nešvarias rankas (yra 
darbų, prie kurių rankos visa
da lieka nenuplaunamos — tai 
žinau iš patirties). Bet jų akys 
spindėjo, aš pats jaudinausi 
matydamas jų džiaugsmą, uo
lumą ir drąsą.

Po šventimų paprastai jiems 
sakydavau: “Brangūs broliai, 
kas atsitiko? Dabar vėl grįšit 
į įmones, kasyklas, tačiau vi
sa, ką darysite, kiekvienas dar
bas bus dabar atliekamas kuni
go rankomis. Jūsų darbas bus 
kunigo darbas net ir tada, kai 
negalėsite aukoti šv. Mišių”.

Ir šiandien katakombų Baž
nyčioje netrūksta pašaukimų. 
Tačiau juos paruošti taip, kaip 
ruošiami kunigai laisvėje, yra 
darbas sunkus, pilnas pavojų. 
Bet kito kelio nėra.

Paruošė J.V.

tuvių kentėjo ir mirė bei tebeken- 
čia iki šiol. Savo paskaitoje dr. 
M. Uleckienė papasakojo, kas yra 
daroma Kanadoje, siekiant pa
lengvinti mūsų kalinių kančias, 
ir nurodė būdus, kuriais Ročes- 
terio lietuviai galėtų prisidėti 
prie šios akcijos. Baigdama ji pa
dėkojo klebonui ir visiems para
pijiečiams, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie mūsų kalinių gel
bėjimo. Aukų šventovėje buvo 
surinkta per antrą rinkliavą $700. 
Po $100 paaukojo M. Kislauskas 
ir Magd. Miškinienė; kun. J. Vaš
kys $83; V. Draugelis, dr. VI. Le- 
lis, rašyt. J. Jankus ir dr. J. Dėdi
nas — po $25. Kiti paaukojo po ma
žiau.

Po minėjimo svečiai buvo pavai
šinti kava ir pyragaičiais, bei ki
tais užkandžiais, kuriuos paruošė 
Nijolė Draugelienė ir Izabelė 
Žmuidzinienė. J. Jurkus
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Toronto “Gintaro” dainos vienetas rengiasi išleisti savo įdainuotų dainų plokštelę. Nuotraukoje gintarietės re- 
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Kotrynos Grigaitytės “Tylosdovana“
Rašytojų draugijos premijuotas poezijos rinkinys

Gausi baltistikos konferencija
Dalyvavo apie 250 asmenų ir skaitė 183 paskaitas

ANATOLIJUS KAIRYS

Poetė Kotryna Grigaitytė 
poeziją mėgstančiai visuome
nei gerai pažįstama ir dar ge
riau vertinama. Poezijos kelią 
pradėjusi dar nepriklausomy
bės laikais rinkiniu “Akys pro 
vėduoklę”, ji nuėjo gana toli 
žydromis lyrikos pievomis ir 
sukūrė ryškų bei savitą brai
žą, tuo įrašydama savo vardą 
nenykstančiame laiko granite. 
Ji pelnytai laimėjo kelias pre
mijas už savo kūrybą, įskai
tant ir pačią aukščiausią — 
metinę Lietuvių rašytojų drau
gijos premiją. Ji — viena iš
kiliausių moterų poečių išei- 
viškosios poezijos baruose.

1983 m. gale “Darbininkas” 
išleido K. Grigaitytės naują 
poezijos knygą “Tylos dovana”. 
Rinkinys suskirstytas į tris 
skyrius: “Palikta vasara”, “Ai
das” ir “Peteliškės sparnas”. 
Visuose trijuose skyriuose 
pagrindinis motyvas ir bus 
“tyla”! Laimė tik, kad ši tyla 
nėra pesimistinė ar negatyvi, 
ne nusivylimą gyvenimu dai- 

‘“riūojėfttf tylė,‘b priešingai — 
konte'iftpliat^Vi, susitaikanti 
ir nuolankiai priimanti Aukš
čiausiojo valios sprendimą 
tyla.

Pirmame skyriuje “Palikta 
vasara” gana žymus prarastos 
tėvynės motyvas, ramus skaus
mas poetę ištikusios nelaimės, 
meilė praeičiai ir žemei, daug 
tylios reministencijos. Saky
tume ji kalba už kiekvieną mū
sų:
Kiek beržų išrauta 
pikto upių srauto, 
ko sodybų vartai 
liko užkili ?
Tu ir vėl tyli... Audėja, 18p.

Tėvynės praradimo motyvas 
poezijoje nėra naujas, nauja 
yra tai, kad poetė nejieško kal
tininkų, faktą priima kaip li
kimą, nelaimę kentėti — kaip 
dovaną:
Jau iš toli šaukiu tau, 
jau iš toli tau moju. 
Nekaltink dešinę bei kairę 
Už prarastų rytojų.

Nekaltink, 19 p.
Sugebėjimas kalbėti tyla iš 

tiesų yra didelė poetinė do
vana. Ši dovana labai ryški ir 
antroje rinkinio dalyje “Ai
das”. Čia sukaupti asmeniniai 
poetės išgyvenimai ir laiko 
patirtis tą nelemtą vasarą, kai 
visi pakilome žygiui į Vaka
rus, tačiau ir šiuos lemtingus 
įvykius aprašydama poetė lie

Prieš 40 metų
BE TĖVIŠKĖLĖS
Švelnus ošimas miško
Nostalgiją širdy sukėlė.
Plieniniais bėgiais plieno žirgai pyška 
Į Vakarus — tolyn nuo tėviškėlės . . .

Žydėjo obelys tėvulio soduos, 
Kvepėjo rūtos seserų darželiuos. 
Žydėdamos, kvepėdamos mums nepabodo. 
Jauna širdis užmiršt negali.

Kvepėk, svaigink, svetusis miške, 
Nostalgiją širdy sukėlęs,
Tegu plieniniais bėgiais plieno žirgai pyška — 
Man niekas nepakeis mažytės tėviškėlės . . .

Schneidemuehl, 
1944 m. liepos 22 d.

VYTAUTAS KASTYTIS

GIMTAJAM KRAŠTUI
Nemielos šimtametės pušys 
Man svetimoj šaly. 
Kai varguose paliko vieniša motušė 
Ir mergužėlė liko dieviškai graži.
Nublanks išmintos mano pėdos 
Gimtojoj pabarėj, 
Kiti vargai ir kitos bėdos 
Svečioj šaly vers širdį sudrebėt.
Kas rytą čia tamsiau saulutė teka, 
Liūdnesnė vis diena.
Užako gyslos mano džiaugsmo tako, 
Širdis vos plaka ilgesiu viena.
Ateik, gimtasis mano krašte, 
Man širdį atgaivink.
Sunku svetur ramybę rasti, 
Kai mintys, godos ties tavim . . .
Kuestrin,
1944 m. liepos 23 d.

ka ištikima daugiau tyliai kan
čiai, negu kovos šūkiams:
Skambėjimas po kojų ritas, 
Kai rasomis brendi.
Atodūsiai lyg dinamitas 
Vis kaupiasi širdy.

Mėnesiena, 45 p.
Tyla čia simbolizuoja savi

tvardą. Poetė nekovoja, nieko 
neorganizuoja, niekam negrū- 
moja ir kartu niekam nesiryž
ta, nors jos širdyje “dinami
tas kaupiasi”, jos kelias ne ko
va, ne revoliuciniai idealai 
ar pasipriešinimas ateinan
čiai grėsmei, o “skambėjimas” 
— pakeisti ji nieko nebando. 
Tėviškės, sodybos ilgesys poe
tę tiesiog svaigina, ir ši savo 
gimtų namų nostalgija išreikš
ta labai subtiliai, atsiliepia 
kiekvieno skaitytojo širdyje:
Aukso varpos, rugiagėlės 
Pradalgėsna gula.
Tegu žydi, tegu žėri, 
Tau širdy, sesule.

Rugiapjūtė, 47 p.
Trečiame skyriuje “Peteliš

kės sparnas” būtų labai tragiš
kas, jei ne švėl-ni susitaikymo 
gaida, jei ne optimistinis pa
sidavimas neišvengiamybei. 
Iš skyriaus pavadinsimo spręs- 
tume, kad turėtų būti erotinių 
eilėraščių pluoštas, bet jų nė
ra, tik liepsnelė, nelabai kait
ri, vargu ar peteliškė nusviltų 
sparnukus, o apie sudegimą 
jau netenka kalbėti... Ir čia 
meilę išsako tyla. Tai būdinga 
moteriškajai lyčiai.
Jau sparnas padangėn nekyla. 
Tik laukia rudens, 
susisupęs į tylą.

Peteliškės sparnas, 55 p.
Poetės meilė laukia rudens 

“susisupusi į tylą” — tai lyg 
rezignacijos ženklai. Tai poe
tams irgi neįprasta, tačiau Gri- 
gaitytei būdinga, ypač šiam 
rinkiniui, nes, kaip minėjau, 
ramios tylos motyvas eina rau
donu siūlu visa tematine va
ga. Tai grynai individualisti
niai motyvai, gal net svetimi 
poetei, lyginant su jos anksty- 
vesniaisiais kūriniais. Pavyz
džiui:

Pasibeldus į tuštumą, 
tyla įeina pro duris.
Žvalgais, kaip viskas dūžta, 
ir gęsta vakarykščias žiburys.

Viskas dūžta, 60 p.

Poetė skuba savo tylą išda
linti kitiems, laimės stoką ji 
jaučia labiausiai, metų naštai 
slegiant:

Skubu apeiti savo daržą, 
šalna kad neužsuktų nežiniom; 
kol vasara dėl palikimo varžos 
su rudenio viešniom.

Skubu, 67 p.
Keli paskutinieji rinkinio 

eilėraščiai paskirti Dievui, 
mirčiai, meilei (“Kai balsą pa
siims tyla . ..” 80 p.). Jie gaivūs 
ir įdomūs, tačiau nepralenkia 
pačios Grigaitytės. Gražiau
sias rinkinio eilėraštis, ma
no manymu, yra “Kartą rude
nį”, kurį norėčiau visą paci
tuoti:
Bus raudonas dangus vakaruos 
Ir žarijom laukai sužėruos.
Tu ražienose būsi basa 
Susisupusi kojas vėsa.
Gal drebėdama tiesi rankas 
Į apmirusias medžių šakas, 
Kad grėsmingos nakties 

šiurpuly
Savo pėdas atrast negali.
Kai pavandeniui dienos 

nuplauks,
Atsigręždamos šauks, 

neprišauks,
Teištarusi: visko gana . .. 
Suliepsnosi laukų aguona.

Kartą rudenį, 76p.
Knyga išleista švariai. Gra

žios ir prasmingos dail. P. 
Jurkaus iliustracijos labai 
derinasi su rinkinio temati
ka, korektūros klaidų nedaug.

Kotryna Grigaitytė, TYLOS 
DOVANA. Lyrika. Viršelis ir 
iliustracijos Pauliaus Jurkaus. 
Išleido “Darbininkas” 1983 m., 
86 p. Kaina nepažymėta.

Žurnalistė VIDA ŽALNIERIŪNAI- 
TĖ, Kanados katalikų savaitraščio 
“The Catholic Register” reporterė- 
bendradarbė, daug rašanti įvai
riais klausimais. Ji yra pažadėjusi 
rašyti ir apie Šv. Kazimiero 500 me
tų sukakties kongresą Toronte. Šis 
savaitraštis turi 50.000 skaitytojų 

Nuotr. Stp. Varankos

RASA MAŽEIKAITĖ

Mokslininkams bei akademi
kams ypač svarbu palaikyti ry
šius tarpusavyje, nes nauji at
radimai mokslo pasaulyje daž
nai pasirodo spaudoje tik po 
kelerių metų. Todėl AABS 
(Association for the Advance
ment of Baltic Studies) orga
nizacija vis auga. Ji šiuo me
tu turi 852 narius JAV-se, Ka
nadoje, Europoje, Australijoje 
ir net Japonijoje! 1984 m. bir
želio 14-16 d.d. įvyko AABS 
konferencija Kanadoje, Mont- 
realio universitete. Susirinko 
pora šimtų dalyvių, o progra
moje buvo 183 paskaitos. Įdo
mus ne tik didelis dalyvių skai
čius, bet ir jų įvairumas: į 
kongresą atvyko specialistai 
iš daugelio mokslo sričių ir 
daugelio pasaulio kraštų (Ka
nados, JAV-ių, Prancūzijos, 
Vokietijos, Izraelio, Švedijos 
ir Šveicarijos). Pateikiu tik 
sutrumpintą sąrašą paskaitų 
lietuviškom temom.

Literatūra: Ilona Maziliaus- 
kienė nagrinėjo Kosto Ostraus
ko vaidinimus, Richardas Vi
dutis — lietuvių išeivijos poe
ziją, Pierre Garnier — lietu
viškas dainas bei pasakas O. 
Milašiaus poezijoje, Viktori
ja Skrupskelytė — prancūzų 
simbolistų įtaką Lietuvoje, 
Violeta Kelertienė — egzisten
cializmą lietuvių prozoje.

Menas: Lucija Baškauskas ir 
Stephen Anąją kalbėjo apie 
meną Sovietų Sąjungoje, o Jur
gis Račkus — apie graviūrą 
Lietuvoje.

Folkloras: Helge Rinholm 
apibūdino paukščius ir auga
lus, apdainuotus lietuvių liau
dies dainose, Ada Martinkus 
Greimas — žalčių karalienės 
temą lietuvių mitologijoje.

Muzika: Leonardas Simutis 
aiškino lietuviškos muzikos 
istoriją, Emilija Sakadolskie- 
nė — muzikos mokymą Lietu
voje, Gitą Kupčinskienė — 
lietuviškos sutartinės meną.

Lingvistika: Reinis Bertu
lis, Harvey Mayer, Jean Puh- 
vel ir Jules Levin gvildeno 
lietuvių kalbos formas; įdo
miai pavadinta Vladis Zeps 
paskaita “Is Slavic a West Bal
tic Language?” (tai atsakymas 
tiems slavistams, kurie skel
bia, kad baltų kalbos kilusios 
iš slavų).

Ekonomika: Luc Duhamel 
parodė privačios spekuliaci
jos veiklą sovietinėje ekono
mijoje.

Proistorija: Birutė Saldukie- 
nė kalbėjo apie gintaro susi
darymą, o Joan Todd — apie 
Baltijos gintarą Mezopotami- 
jos kraštų tradicijose; Mari
ja Gimbutienė skaitė paskaitą 
apie deives baltų mitologijoje.

Prie šių įprastų mokslo ša
kų prisidėjo dvi sekcijos aktua
liom temom: religinė priespau
da ir atominis apsiginklavi
mas. Pirmoje David Kinsella 
ir naujasis AABS pirmininkas 
Rein Taagepera pateikė studi
ją apie tikinčiųjų persekio
jimą Lietuvos mokyklose. Ant
roje buvo šešios paskaitos ir 
diskusijos apie Baltijos kraš
tų reikšmę JAV-ių ir Sovietų

ALsiųsta paminėti
Jonas Gutauskas, TIK VIENAS 

ŠUOLIS. Eilėraščiai. Įvadas Mari
jos Stankus-Saulaitės, viršelis ir 
iliustracijos — seselės Mercedes. 
Kalbą tikrino Juozas Vaišnys, SJ, 
spausdino “Tėviškės žiburiai”. 
Torontas 1984 m., 92 psl.

E. Jasiūnas, DARIUS-GIRENAS 
1933-1983. Transatlantinio skri
dimo 50 metų sukakčiai paminėti. 
Išleido Dariaus-Girėno albumo 
komitetas. Aplankas ir viršelis
— Petro Aleksos. Čikaga 1984 m., 
263 psl. Kaina — $25.00 JAV. Gau
namas pas platintojus ir leidėją 
(D-G albumo komitetas, 6437 South 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629, USA).

■ AIDAI, 1984 m. 2 nr. Vytautas 
Volertas rašo apie kazimierines 
iškilmes Romoje, Janina Rėklai- 
tienė — apie lietuvių kalbos vys
tymosi bruožus, A. Vaičiulaitis — 
apie Juozą Keliuotį, A. L. — apie 
F. Kafkos kelionę į Lietuvą, A. Plu- 
kas — apie JAV lietuvių veiklą 1983 
m. Eilėraštis — Lidijos Šimkutės, 
novelė — Petro Melniko. Kroniki
nis skyrius “Iš minties ir gyveni
mo”, knygų recenzijos. Numeris 
iliustruotas Albino Elskaus vitra
žais. Vyr. red. — dr. Leonardas 
Andriekus, administratorius — T. 
Benvenutas Ramanauskas, OFM 
(361 Highland Bvd., Brooklyn, NY 
11207, USA). Metinė prenumerata
— $20 JAV.

Sąjungos atominio apsiginkla
vimo strategijoje (“Super
power policies and the Nordic 
Nuclear-Free Zone”). Ypač 
įdomiai kalbėjo Gary Guert- 
neris. Jis, kaip profesorius 
JAV-bių kariuomenės karo mo
kykloje (U.S. Army War Col
lege), galėjo atskleisti mažai 
žinomus faktus apie Amerikos 
karo strategų laikyseną Lie
tuvos atžvilgiu.

Gausiausiai atstovaujama 
specialybė AABS konferenci
joje buvo istorija (52 paskaiti
ninkai), bet iš Lietuvos isto
rijos buvo tik šešios paskai
tos: Abba Strazhas ir Suzanne 
Champonnois nagrinėjo pran
cūzų delegacijos veiklą Kau
ne 1919 m., George Urbaniak 
tyrinėjo prancūzų įsipainio
jimą lietuvių ir lenkų ginčuo
se dėl Vilniaus, Emanuel No- 
del diskutavo vokiečių ir len
kų okupacijas Vilniuje, o aš 
skaičiau paskaitą apie lietu
viško pagoniškumo vaidmenį 
Lenkijos karaliaus ir popie
žių politikoje DLK Algirdo 
laikais. Kadangi aš studijuo
ju viduramžių istoriją, man 
buvo ypač naudinga išklausy
ti Romualdo Misiūno paskai
tą apie propagandines temas 
sovietų istoriografijoje, ir Pet
ro Dembowskio — “Froissart 
and his Lithuanian ‘rese”, 
apie žymaus XIV š. prancūzo 
rašytojo eilėraščius, raginan
čius Europos riterius kariau
ti prieš pagonis lietuvius.

Nebuvo užmiršta ir lietu
vių emigracija: Milda Dany- 
tė apžvelgė pastangas asimi
liuoti lietuvius Kvebeke, Ma
rija G. Slavėnienė . nušvietė 
dr. Jono Šliūpo vaidmenį lie
tuviškos spaudos raidoje 
JAV-se.

Iš šio, kad ir nepilno, sąra
šo galima susidaryti vaizdą 
apie įvairumą ir gausumą pa
skaitų lietuviškom temom šio
je konferencijoje, jau neskai
tant tų, kurios bendrai apėmė 
baltiečių istoriją, sociologi
ją, meną ir kt. Visos buvo augš- 
čiausio akademinio lygio. Pa
stebėtina, kad dalis paskaiti
ninkų buvo jaunosios kartos, 
baigusios mokslus šiame žemy
ne. Toks yra AABS tikslas: su
burti įvairių tautybių, skirtin
gų kartų specialistus, kad jie 
susipažintų, pasidalintų min
timis, informacija, grįžtų in
telektualiai sustiprėję į savo 
universitetus, kur dažnai jų 
susidomėjimas mažai žino
mais Baltijos kraštais nela
bai vertinamas ar net pajuo
kiamas.

Esu labai dėkinga Toronto 
Lietuvių namams ir Kanados 
lietuvių fondui, nes tik su jų 
finansine parama galėjau da
lyvauti šiame ir kituose suva
žiavimuose. Taip pat turime 
visi būti dėkingi dr. Mildai 
Danytei, Montrealio AABS 
konferencijos komiteto pir
mininkei, kuri, padedama sa
vo tėvų Danos ir Juozo Danių, 
sunkiai dirbo, organizuodama 
šią konferenciją.

Tikėkimės, kad AABS ir to
liau skatins mokslo pasaulio 
susidomėjimą mūsų tėvyne ir 
tauta.

Alė Rūta, PIRMIEJI SVETUR. 
Išstumtųjų dalia. Premijuotas ro
manas. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas. Viršelis — dail. Rasos 
Arbaitės. Čikaga 1984 m., 378 psl. 
Kaina — $12.00.

PRANO GASPARONIO gipsinė 
skluptūra “Sūkurys”, 20 cm
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□ KULTDRWEJE VEIKLOJE
Dail. Viktoro Petravičiaus 37 Poezijos vakare Vilniaus uni-

kūrinius nuolatiniam savo rinki
niui įsigijo Vidurvakarių Ameri
kos meno muziejus (Midwest 
Museum of American Art) Elk- 
harte, Indianoje. Sėkminga to 
rinkinio paroda muziejaus patal
pose buvo surengta gegužės 11 — 
birželio 17 d.d. Liepos mėnesį ta 
paroda bus perkelta į Šiaurinio 
Ilinojaus universitetą De Kalb 
mieste. Vėliau ji pasieks 20 kitų 
muziejų nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno.

Kun. Antanui Rubšiui, Šv. Raš
to profesoriui Manhattano kole
gijoje Niujorke, buvo labai sėk
mingi 1983-84 mokslo metai. Jis 
įsirikiavo į JAV LB kultūros 
tarybos laureatų eiles, gaudamas 
kun. dr. J. Prunskio parūpintą 
$1.000 premiją už pernai išleistą 
religinio veikalo “Raktas į Seną
jį Testamentą” antrąją dalį “Pra
našai ir karaliai”, o š. m. gegu
žės 20 d. kolegijos mokslo metų 
užbaigos iškilmėje buvo pagerbtas 
jos specialiu žymeniu “Bonus et 
fidelis”. Manhattano kolegijoje 
kun. A. Rubšys profesoriauja jau 
25 metai. Tuo žymeniu buvo įver
tinta sidabrinė jo pedagoginio dar
bo sukaktis.

Hermanas Perelšteinas, Vil
niuje įsteigęs berniukų chorą 
“Ąžuoliukas” ir jam ilgai vado
vavęs, dabar yra apsigyvenęs JA 
Valstybėse. Jis gimė 1924 m. bir
želio 7 d. Suvalkuose, Vilniaus 
konservatoriją baigė 1959 m., įsi
gydamas choro dirigavimo specia
lybę. “Ąžuoliuką” suorganizavo 
1959 m., pasiekdamas didelių lai
mėjimų su pirmuoju profesinio ly
gio berniukų choru Lietuvoje. 
Dabar berniukų chorą H. Perel
šteinas yra įsteigęs Niujorke. To 
naujo choro dviejų dalių koncertas 
gegužės 12 d. buvo surengtas Em- 
lino teatre Mamoronecke, N. Y.

Vokalinis jaunimo ansamblis 
“Vaiva”, įsteigtas Čikagoje muz. 
Fausto Strolios 1973 m., veiklos 
dešimtmetį paminėjo š. m. gegu
žės 19 d. Jaunimo centre muziki
niu pasakų spektakliu “Virš vai
vorykštės”, kuriam ansamblio va
dovas F. Strolia panaudojo “Wi
zard of Oz” motyvus, pridėdamas 
ir lietuviškų, pritaikydamas mu
ziką. Choreografija rūpinosi Ju
lianne Harmon. Spektaklin buvo 
įjungti šokiai, choro ir solo dai
nos. Teksto vertimą buvo paruošęs 
F. Strolia. Pagrindinius vaidme
nis atliko balsingi jaunieji akto
riai — Regina Ruesch, Antanas 
Kivėnas, Vytas Plioplys, Vincas 
Olšauskas, Kazė Brazdžionytė, 
Laima Vadeišaitė, Vida Momkutė.

Poezijos dienas Čikagoje gegu
žės 25-26 vienuoliktą kartą su
rengė Jaunimo centro moterų klu
bas, programą suorganizavo ir jai 
vadovavo poetas Kazys Bradūnas. 
Gegužės 25-ji, susieta su šv. Ka
zimiero sukaktimi, buvo skirta re
liginei poezijai, gegužės 26-ji — 
žemininkų atstovo Alfonso Nykos- 
Niliūno kūrybai. Poezijos dienoms 
buvo pasirinkta Jaunimo centro 
kavinė. Jas įvadiniu žodžiu ge
gužės 25 d. pradėjo programos 
vadovas K. Bradūnas. Paskaitą 
“Ar poezija yra realybė?” skaitė 
kun. Vytautas Bagdanavičius. 
Dviejų dalių religinės poezijos 
rečitalį buvo paruošusi Kanados 
ir JAV teatruose pasižymėjusi ak
torė Ingrida Blekytė, jam pasi
rinkdama kūrinius šių mūsų poetų 
— K. Donelaičio, Maironio, J. 
Baltrušaičio, V. Mykolaičio-Pu
tino, B. Sruogos, J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės, J. Aisčio, B. 
Brazdžionio, A. Jasmanto, A. 
Šešplaukio-Tyruolio, L. Andrie- 
kaus, OFM, H. Nagio, A. Nykos- 
Niliūno, K. Bradūno, V. Šlaito, 
J. Švabaitės, D. Sadūnaitės ir M. 
Saulaitės. į rečitalio vidurį buvo 
įterptas muzikinis kompoz. Da
riaus Lapinsko triptikas, kuriam 
panaudoti K. Bradūno “Prierašų” 
eilėraščiai, atliktas Laimos Raste- 
nytės-Lapinskienės. Gegužės 26- 
ją, skirtą A. Nykui-Niliūnui, taip 
pat pradėjo programos vadovas K. 
Bradūnas. Apie šio poeto gyveni
mą ir kūrybą, pradžioje turėju
sią kitų poetų įtaką, vėliau susi
radusią savitą kelią, kalbėjo iš 
Vašingtono atvykęs aktorius Jur
gis Blekaitis. Savo muzikinį trip
tiką su jam panaudotais A. Nykos- 
Niliūno eilėraščiais atliko muz. 
Rita Markelytė-Dagienė, pati sau 
pritardama gitara. Pluoštą A. Ny
kos-Niliūno eilėraščių skaitė ak
torius J. Blekaitis. Nepavykus pri
sivilioti paties poeto, buvo ban
dyta panaudoti juoston įrašytus jo 
skaitymus, bet juos susilpnino 
techninės problemos. Poezijos die
nų dalyviams rengėjų vardu padė
kojo Salomėja Indrijonienė. Baig
minį žodį tarė Kazys Bradūnas. 

versitete, L. Stuokos Gucevičiaus 
kiemelyje, savo eilėraščius skai
tė poetai — M. Martinaitis, V. 
Braziūnas, V. Kukulas, A. A. Jo
nynas, jaunieji literatai studen
tai — D. Dubickaitė, J. Keleras, 
V. Tiškevičius, V. Landsbergis, 
R. Minikauskaitė.

Respublikinėje bibliotekoje Vil
niuje savo grafikos kūrinių paro
dą surengė dail. Marius Liugaila. 
Jai jis buvo sutelkęs pluoštą kny
gų iliustracijų, knygženklių, spau
doje spausdintų darbų. M. Liugai
la dirba dailininku “Mokslo ir gy
venimo” žurnale. Jo piešinių yra 
gavusi sąjunginė paroda Mask
voje.

Vasaros sutiktuvėms Nidoje bu
vo skirta estradinių liaudies an
samblių šventė “Neringos vėtrun
gės”. Dalyvavo geriausi ansamb
liai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio. Pagrindinį 
šventės prizą laimėjo Kauno staty
bininkų kultūros namų ansamblis 
“Versmės”, vadovaujamas K. Ig
natavičiaus. “Neringos vėtrun
gių” laureate taipgi tapo “Vers
mių” sol. B. Petrikytė.

“Žydinčios vyšnios šakelės” pre
miją už geriausią metų eilėraštį 
apie žemę, žemdirbį ir žmogaus 
darbą įsteigė Salomėjos Nėries 
kolchozas Ukmergės rajone. Ge
riausius eilėraščius rinko skaity
tojai iš pernai pasirodžiusių kny
gų. Pirmuoju naujojo konkurso 
laureatu paskelbtas J. Macevi
čius už eilėraštį “Tėvynė”. Daug 
balsų susilaukė A. Karosaitės ei
lėraštis “Kaimo mokytojui” ir S. 
Lygutaitės-Bucevičienės eilėraš
tis “Lietuvai”. Joms įteikti kon
kurso diplomai.

Šešių koncertų ciklas “Šiuolai
kinės muzikos vakarai” užbaig
tas Vilniaus filharmonijos salėje. 
Paskutinis vakaras buvo skirtas 
1. Stravinskio kūrybai, su kuria 
klausytojus supažindino muziko
logas Adeodatas Tauragis. Pro- 
gramon buvo įjungtos pjesės smui
kui ir fortepijonui — “Itališkoji 
siuita”, “Koncertinis duetas”, pir
mą kartą Lietuvoje atliktas “Di
vertismentas”, “Siuita klarnetui, 
smuikui ir fortepijonui”. Progra
mą atliko pianistė Marieta Aziz- 
bekova, smuikininkas Petras Kun- 
ca ir jiem talkinęs klarnetistas Al
girdas Budrys. Ankstdsniuose cik
lo koncertuose skambėjo A. Cha
čaturiano, B. Britteno, P. Hinde- 
mitho, O. Messiaeno, V. Bacevi
čiaus bei kitų kompozitorių voka
liniai ir instrumentiniai kūriniai.

Koncertinis Lietuvos gyvenimas 
vasaros mėnesiams persikėlė į 
Palangos, Nidos, Juodkrantės, 
Šventosios, Druskininkų, Biršto
no kurortus. Du mėnesius truk
siančiai koncertinei vasarai Pa
langoje yra skirti penki pagrin
diniai renginiai. Birželio 19 d. čia 
pradėtas B. Dvariono muzikos va
karų ciklas, susietas su šio kom
pozitoriaus 80-tosiomis gimimo 
metinėmis. Ciklo atlikėjai — Vil
niaus B. Dvariono muzikos mo
kyklos orkestras, šių metų jau
nųjų pianistų konkurso laurea
tai, Vilniaus filharmonijos sopra
nas R. Maciūtė, pianistė A. Dva
rionaitė, smuikininkas J. Dvario
nas. Liepos 6 d. koncertus Palan
goje pradėjo simfoninis Vilniaus 
filharmonijos orkestras, į jų pro
gramas įtraukęs W. A. Mozarto, 
L. Beethoveno, J. Brahmso, P. 
Čaikovskio, S. Rachmaninovo, G. 
Sviridovo, J. Karnavičiaus, C. 
Orffo bei kitų kompozitorių kū
rinius. Liepos 26- rugpjūčio 6 d. d. 
tradicinį “Nakties serenadų” cik
lą gintaro muziejaus terasoje su
rengs kamerinis Lietuvos orkest
ras. Du literatūros vakarų ciklai 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais įvyks 
prie Birutės kalno. Vasaros kon
certų sezonas Palangoje bus už
baigtas tryliktuoju estradinės 
muzikos festivaliu “Baltijos jau- 
nystė-84”. Kuršių nerijos muzie
jus Nidoje susilaukė naujų vargo
nų, kurie yra pagaminti pagal mu
zikologo R. Gučo ir architekto J. 
Zibolio projektą, turi 24 registrus, 
du manualus, pedalinę klaviatūrą, 
visus metalo bei medžio vamz
džius. Naujuosius vargonus specia
liu koncertu išbandė vargoninin
kai B. Vasiliauskas, G. Kivklys ir 
V. Prekerytė. Koncertus poilsiau
tojams Nidoje rengia Vilniaus fil
harmonija. Sekmadieniais jie taip
gi rengiami Juodkrantės miniatiū
rų muziejuje. Druskininkuose, M. 
K. Čiurlionio muziejiniame name
lyje, jau devyniolikti metai vyks
ta fortepijono muzikos^ koncer
tai. Šią vasarą jame atliekami pa
ties M. K. Čiurlionio, sukaktimis 
minimų kompozitorių B. Dvariono 
ir S. Vainiūno kūriniai. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 ę
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9-12.30 =
ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termln. indėlius.......10’/«%
180-185 d. termln.lnd.............  101/z%
term, indėlius 1 metų............. 111/a%
term, indėlius 2 metų............. 113/«%
term, indėlius 3 metų............. 12 %
pensijų s-tą............................. 91/a%
spec. taup. s-tą....................... 81/2%
taupomąją s-tą....................... 81/«%
depozltų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 121/z%
mortgičius nuo............. 12 -143/4%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Klivlando “Grandinėlė” tautybių festivalyje, kuriame vyravo smagūs šokiai Nuotr. V. Bacevičiaus

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

“Atžalynas77 Švedijon

CTFPMAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Avė. \ I Erll Ali O r U110 Telefonas 536-5936 ir
_ 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
O Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite į mūsų kalnas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3347 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Š. m. liepos 19 d. išskrido 
Britanijon Toronto “Gintaras”, 
o liepos 25 d. “Atžalynas” iš
skrenda Švedijon taip pat daly
vauti folkloriniame festivaly
je, kur atstovaus Kanadai ir 
jos lietuviams.

“Atžalyno” tėvų komitetas 
liepos 22 d. Toronto Lietuvių 
namuose suruošė išleistuves, 
kuriose dalyvavo išvykai pasi
ruošusi atžalyniečių grupė ir 
gausus būrys jų rėmėjų. Susė
dus visiem prie gražiai pa
puoštų vaišių stalų, tėvų ko
miteto atstovas ir išvykos va
dovas V. Dauginis pakvietė 
kun. Pr. Gaidų sukalbėti mal
dą ir paskatino visus vaišin
tis puikiai paruošta vakarie
ne bei vynu.

Baigiantis vakarienei, V. 
Dauginis padarė pranešimą 
apie suplanuotą išvyką. Visų 
pirma atžalyniečiai švedų lėk
tuvų bendrovės “Sterling” lėk
tuvu pasieks Danijos sostinę 
Kopenhagą. Ten pabuvę porą 
dienų traukiniu važiuos į Šve
dijos sostinę Stockholmą, kur 
praleis penketą dienų — ap
lankys Kanados ambasadą, 
miesto burmistrę ir įteiks jai 
Toronto burmistro A. Eggle- 
tono dovaną su laišku. Be to, 
liepos 31 d. dalyvaus Švedi
jos lietuvių ruošiamame pri
ėmime.

Iš Stockholmo atžalyniečiai 
vyks į Rattviko ir Hedemora 
vietoves, kur vyks folklorinio

festivalio tęsinys. Grįždami 
aplankys Goeteborgą ir rug
pjūčio 7 d. sės j lėktuvą Ka- 
nadon Kopenhagoje.

Išvykon atžalyniečiai vežasi 
Kanados ir Lietuvos vėliavas 
bei mažytes vėliavėles, įvai
rių atminų (suvenyrų) švedams 
ir kitiems. Mat festivalyje da
lyvaus 15 tautinių šokių gru
pių iš įvairių kraštų. Išvyko
je dalyvauja 25 “Ažalyno” šo
kėjai, 3 muzikantai, 5 palydo
vai.

Laimingos kelionės atžaly- 
niečiams palinkėjo: KLB kraš
to valdybos vardu — pirm. A. 
Pacevičius, KLB Toronto apy
linkės — pirm. dr. E. Birgio- 
las, buvusi šokių vadovė A. 
Dargytė-Byškevičienė. Pasta
rosios dėka išvykos dalyviai 
gavo dovanų iš “Wintario” — 
apvalius kelionės krepšius. 
Dabartinė “Atžalyno” šokių 
vadovė L. Zenkevičiūtė-Pace- 
vičienė supažindino svečius 
su išvykos dalyviais, kuriems 
tėvų komiteto atstovai įteikė 
po gėlę.

Kiekvienam išvykos nariui 
kelionė kainuos apie $1000. 
Pusę tos sumos sumokėjo patys 
atžalyniečiai, kitą pusę sudė
jo lietuvių bankeliai, organi
zacijos ir paskiri asmenys. Iš
leistuvių vakarienėje surinkta 
$2000. Tai buvo kartu ir visų 
linkėjimas atžalyniečiams 
laimingos kelionės. D.

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

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

rūpestis.

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION RSPAIRS

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIIICfnfQ Simpson’s, 176 Yonge St.,nnaiaiG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
* 
*

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

do, atėjo laikas Kanados val
dymą perduoti jaunesnei kar
tai. Jis yra aštuntas ministe- 
ris P. E. Trudeau kabinete, 
pasitraukęs iš politikos. Tik 
jis ir Monique Begin nepasi
naudojo P. E. Trudeau žarsty
tomis paskyrimų paslaugomis 
ateičiai užsitikrinti. Jas ra
mia sąžine priėmė 23 libera
lų parlamentarai, įskaitant 
ir buvusius ministerius, ir 
netgi 225 kiti liberalų parei
gūnai bei veikėjai. P. E. Tru
deau pasitraukdamas neuž
miršo net ir artimiausių sa
vo talkininkų. Jo asistentė 
parlamente Ruth Derrick bu
vo paskirta Kanados konsule 
Bostone, korespondencijos 
sekretorė Marie-Andree Bas
tien — viceprezidente Kana
dos vyriausybės įsteigtos lažy
bų loterijos bendrovėje “Ca
nadian Sports Pool Corp.”
Didžiausio triukšmo susilau

kė pasitraukiančiam P. E. Tru
deau J. Turnerio pažadėtas ir 
vėliau paskelbtas B. Mackasey 
paskyrimas Kanados ambasa
doriumi Portugalijoje. Pro
testą dėl diplomatinio etike
to sulaužymo pareiškė Portu
galijos ambasadorius Kanado
je Luis Navega, apie tą pasky
rimą sužinojęs tik iš spaudos. 
Ambasadorių paskyrimai turi 
būti iš anksto sutarti tarp vy
riausybių, gautas jų pritari
mas paskiriamam asmeniui. 
Ministeris pirm. J. Turneris 
bei jo patarėjai užmiršo dip
lomatinį etiketą. Dėl jo pažei
dimo J. Turneriui teko oficia
liai atsiprašyti Portugalijos 
vyriausybę, kuri dabar turi 
teisę Lisabonon siunčiamo 
B. Mackasey nepatvirtinti Ka
nados ambasadoriumi. Prieš jo 
paskyrimą pasisakė net ir li
beralų partijos pirmininkė 
lona Campagnolo, pabrėžda
ma, kad šis liberalų politikas 
jau anksčiau buvo susilaukęs 
partijos atsilyginimo. 1979 m. 
jis buvo paskirtas “Air Cana
da” bendrovės vadovu, bet tais 
pačiais metais jį atleido par

lamento rinkimus laimėjusių 
konservatorių sudaryta minis- 
terio pirm. J. Clarko vyriau
sybė. B. Mackasey už trijų mė
nesių darbą nesidrovėjo pa
reikalauti didelės kompensa
cijos, kuri siekė kelias dešim
tis tūkstančių dolerių. Jo var
das dabar vėl iškilo buvusio 
Montrealio prekybos tarybos 
pirm. R. Harrisono byloje, ku
ris kaltinamas suktybėmis, 
Montrealio banko išnaudoji
mu. Bylon yra įjungtos jo pa
slaugos, kurių dėka B. Mac
kasey visą bankui turėtą $250.- 
000 skolą kažkaip sugebėjo 
padengti $50.000 suma. Šį rei
kalą tyrė Kanados parlamento 
komitetas, bet politinių pra
sižengimų nesurado. Nerado 
jų ir teismas, visą kaltę dėl 
Montrealio banko išnaudojimo 
suversdamas R. Harrisonui.

Į rinkiminį parlamento vajų 
ir šį kartą įsijungė W. Kashta- 
no vadovaujama Kanados ko
munistų partija, žadanti iš
statyti apie 50 kandidatų. 1980 
m. rinkimuose jos kandidatai 
gavo tik po porą šimtų ar dar 
mažiau balsų. Visi kandidatai 
tada tesurinko 0,05% balsų. 
Maskvai ištikimas W. Kashta- 
nas teigia, kad kompartijos 
įsijungimas į rinkimus yra bū
tinas Kanados gerovei, nes da
bartinė ekonominė sistema 
kanadiečiams teužtikrina tei
sę būti vargšais, prarasti na
mus ir ūkius arba susilaukti 
didžiausio pelno. Tarp J. Tur
nerio, B. Mulronio ir E. Broad- 
bento nesą jokio politinio skir
tumo.

Kanados parlamentas, už
baigdamas darbą, patvirtino 
pensijų padidinimą. Dėl inflia
cijos mėnesinė senatvės pen
sija padidinama nuo $266.28 
iki $269.74, pensijos p r i e d as 
neturtingiesiems — nuo $267.- 
33 iki $270.33. Šį papildą gau
nantiems pensininkams pa
tvirtintas nieko bendro su in
fliacija neturintis $50 prie
das. Pirmoji jo pusė įvesta lie
pos mėnesį, antroji bus įjungta 
į gruodžio mėnesio čekius.

Skautų veikla
• Liepos 28, šeštadienį, ren

kamės Romuvoje, kur prasidės 
XXI-oji stovykla “Budėk”. Tai 
varžybinė skilčių stovykla. Vir
šininkė — rajono vadeivė s. A. 
Baltakienė, pav. — v.s. Liuda 
Yčienė. Vilkiukams vadovaus ps. 
Kastytis Batūra, jaun. skautėm 
ps. fil. Rūta Poškienė. Programą 
tvarkys ps. Asta Saplienė, ūkio 
reikalus ir maitinimą sk.-vyčiai 
P. Petrauskas ir A. Gvildys. Re
gistracija prie vartų — iki 12 v.

• LSS rinkimų registracija 
pratęsiama iki rugpjūčio 15 d. 
Visi virš 18 m. vadovai-vės, sk.-vy- 
čiai, vyr.skautės, akademikai yra 
dar kartą raginami atlikti daly
vavimo pareigą: užsiregistruoti, 
siūlyti kandidatus ir pasisakyti 
bet kokiais klausimais. Registra
cijos lapus siųsti LSS vadovybės 
rinkimų prezidiumui: v.s. L. Ra
manauskas, 7143 S. Troy St., Chi
cago, IL 60629. Tel. (312) 434-8428.

• LSS rinkimų reikalais šau
kiama visų rajono vadovų-vių 
speciali sueiga Romuvoje rug
pjūčio 5, sekmadienį. Laikas bus 
praneštas suvažiavus stovyklon. 
Taip pat, remiantis Toronto skau
tininkų susitarimu, yra šaukia
ma Romuvoje ir skautininkų su
eiga. Dėl šios sueigos skambinti 
v.s. V. Morkūnui tel. 762-0174. Č. S.

SPORTAS
Iškilūs sportininkai

Dr. Vytas Palčiauskas yra nau
jasis neakivaizdinio pasaulio 
šachmatų turnyro meisteris. Gy
vendamas Fulertone, Kaliforni
joje, toli nuo šachmatų centro, 
prieš 5 metus pradėjo žaisti 
10-tosiose pasaulio šachmatų pir
menybėse susirašinėjant. Pirme
nybes šį pavasarį užbaigė be pra
laimėjimo, surinkęs 11,5-3,5 taš
ko. Šiose pirmenybėse dr. V. Pal
čiauskas laimėjo 8 partijas ir už
baigė 7 lygiomis. Po šio laimėji
mo naująjį meisterį sveikino JAV 
prezidentas R. Reaganas.

Antanas Vasiliauskas, Petras 
Vainius — abu iš Niujorko ir Dai
nius Lukoševičius iš Montrealio 
dalyvavo Niujorke įvykusiame ma
ratono bėgime.

J. Andrulis, kuris žaidžia ledo 
ritulį Toronto lietuvių komando
je, taip pat gerai žaidžia beisbo
lą. Jo komanda gerai pasižymėjo 
vietinėse pirmenybėse. J. Andru
lis yra pakviestas atstovauti Ka
nadai Los Angeles vykstančiose 
olimpinėse žaidynėse. Jis gal bus 
vienintelis lietuvis šiose olim
pinėse žaidynėse.

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 
AUSTRALIJOJE

Rugpjūčio 4 d. Melburno žiemos 
sporto klubas rengia šešioliktą
sias Australijos lietuvių žiemos 
sporto žaidynes Mt. Buller kalnuo
se. Dalyvaus arti 100 slidininkų. 
Atkaklios varžybos vyks tarp Syd- 
nėjaus, Kanberos ir Melburno sli
dininkų. I šias varžybas taip pat 
žada atvykti ir būrelis lietuvių 
slidininkų iš JAV.

Melburno žiemos sporto klubas 
“Neringa” jau 1964 m. aukštai kal
nuose pradėjo statyti namus, ku
rie dabar gali priglausti iki 20 
slidininkų. Dabar čia ir įvyks žie
mos žaidynės. A.S.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai vasaros metu daly

vauja Scarborough krepšinio pir
menybėse. Lygoje žaidžia 10 ko
mandų. Vytiečiai po 2 laimėjimų 
ir 2 pralaimėjimų yra 6-je vieto
je. Vyčio komandoje žaidžia: Du- 
liūnas, Kneitas, Stravinskas, Na- 
cevičius, Pollman, L. Ažubalis, 
R. Karpis, P. Karpis, Jebbeson, 
R. Stanulis, Simonaitis.

Jonas Karpis, iškilus “Vyčio” 
krepšininkas, kuris praėjusia
me sezone žaidė Sirakūzų univer
siteto komandoje, sugrįžo į Toron
tą ir pradėjo žaisti Scarborough 
lygos pirmenybėse. Dabar “Vyčio” 
komanda su 6 laimėjimais ir 3 pra
laimėjimais pakilo į III vietą. 
Paskutinėse rungtynėse vytiečiai 
įveikė “Turtles” komandą 58:48 
pasekme.

Mūsų rėmėjui Leonardui Kir- 
kiliui dėkojame už paramą ir šim
tinę. A.S.

MOKA: = IMA:
103/4% už 90 dienų term, indėl. = už asmenines
11 % už 6 mėn. term. Indėlius = paskolas nuo........... 121/a%
11’/2% už 1 m. term, indėlius = P”

_ , — skolas (mortgages):
11/4/o už 2 m. term, indėlius — su nekeičiamu nuošimčiu
12 % už 3 m. term, indėlius = įmetu ...............133/4%
9'/2% už pensijų planą S 2 metų ...............141/2%
9 % už namų planą S 3 metų ....................151/<%
9 % už specialią taup. s-tą Z ( xe rate)
81/4% už taupymo s-tas S su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) S 1,2 ar 3 metų ....... 121/2%

= (variable rate)

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

A. E. LePAGE
.......   Illll Dalva Galinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) 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

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

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



© SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIAI ATSILIEKA

Birželio 14 d. buvo Kanados tai
tiečių federacijos organizuotas 
sibirinių trėmimų minėjimas. 
Praėjo 43 metai! Kiek mūsų tėvy
nainių metų metais kentė vargą, 
skurdą, ligas ir žiaurią nedalią! 
Tikiu, kad turime daug, labai daug 
bevardžių kankinių.

Šiais metais Šv. Pauliaus angli
konų šventovėje Toronte birže
lio 14 d. buvo graudu, prisime
nant išvežtuosius, liūdna ir, saky
čiau, gėda. Anomis birželio die
nomis, taip pat 1946 m., 1948 m. ir 
vėliau iš visų trijų Baltijos kraš
tų lietuvių buvo išvežtas didžiau
sias skaičius, o jų prisiminti atė
jo mažiausiai mūsų tautiečių. Ge
rai organizuotų latvių ir estų gies
mės bei himnai skambėjo didingai, 
o lietuvių — skurdžiai. Saujelė 
išsisklaidžiusių lietuvių negalė
jo prilygti latviams bei estams ir 
jų chorams.

Gyvename reikiamos amžių, o 
minėjimo reikiamos šiais metais 
visai nebuvo (kaip jos beveik ne
buvo ir renkant atstovus į Lietu
vių Bendruomenės organus). Žila
galvių pajėgumas ir skaičius ma
žėja, o jauniesiems reikia ragi
nimo ir reklamos.

Sėdint ten perbėgo mintis, kad 
ir mes sugebame organizuoti. Ko
kie didingi būna mūsų mergvaka
riai! Salę užpildo 300-400 mote
rų. O kad taip sugalvotų jos visos 
ateiti į sibirinius minėjimus ir 
dar atsivestų savo šeimas. Vien 
mūsų būtų per tūkstantį.

Kai kas teisina save, girdi, ne
nori nervintis, kitiems nepato
gus laikas, tretiems nepatinka 
nusistovėjusi minėjimų tvarka. 
Pagalvokime rimtai, ar nesiner- 
vino nelauktai užklupti į sunk
vežimius sodinami žmonės? Ar 
jiems buvo patogu vežti kūdikius 
ir senelius? Ar jiems patiko pa
likti savo namus, savo kraštą ir 
būti prievarta vežamiems į ne
žinią? O. G.

LĖŠOS TAUTOS FONDUI
Malonu buvo skaityti J. Giedrai

čio pranešimą, kad TF lėšų tel
kimas vis gerėja. Straipsnio au
torius pageidauja, kad TF įgalio
tiniams būtų teikiamos didesnės 
privilegijos sudarant Vasario 16 
iškilmių sąmatą.

Neturiu žinių, kokios komisi
jos iškilmes ruošia kitur, bet Del
hi apylinkės TF įgaliotinis ir jo 
talkininkai turbūt sunkumų netu
ri, nes į Vasario 16 iškilmes atei- 
n*,tįk surįnkti aukų Lifituyos.lais- 
vinimui iiHŠeina su jom nė cento 
nepaskyrę iškilmių rengimo išlai
doms padengti. Vasario 16 iškil
mės čia rengia KLB Delhi apyl. 
valdyba su talka kat. moterų drau
gijos, šaulių dalinio ir kt. talkinin
kų, bet niekad su TF pagalba.

Lietuvių B-nės įsteigimo pra
džioje Delhi apylinkės valdyba 
iš viso savo ižde jokių pinigų ne
turėjo, viską atiduodavo T. Fondui. 
Tada Lietuvių B-nė buvo tik au
koms rinkti TF talkininkė. Gal 
būtų gerai ir dabar toks pinigų 
rinkimo būdas T. Fondui? V. Č.
NEPASIRUOŠTA OKUPACIJOMS

Š. m. birželio 21 d. “TŽ” beskai
tant A. Kalniaus atsakymą dr. St. 
Sereikai, susidarė vaizdas, kad 
visų tų klaidų lietuvių-žydų san
tykiuose galima buvo išvengti, 
jei Lietuvos gyventojai būtų bu
vę paruošti okupacijoms. Saldu 
yra kaltinti svetimtaučius, bet 
nereikia, lyg prisidengiant fy- 
gos lapeliu užmiršti, kad gryna
kraujis lietuvis A. Sniečkus tapo 
net lietuvišku Leninu. Taip pat 
nereikia užmiršti kas sudarė de
legaciją prašyti Staliną priimti 
Lietuvą į sovietinę “šeimą”. To
je nelaimingoje delegacijoje bu
vo nors ne visi pasižymėję kultū
rininkai, giliai įleidę šaknis į Lie

tuvos gyvenimą. O taip pat nerei
kia užmiršti kas dėjosi švietimo 
sistemoje. Kai kurie gimnazijų 
direktoriai, nežinia ar dėl bai
mės ar karjeros, patys ir per mo
kytojus gyvenimo patirties netu
rinčius mokinius prisispyrę įti
kinėjo, kad buvo gyvenama pačio
je laimingiausioje ir demokratiš
koje šalyje, vertė stoti į komunis
tines organizacijas. O vokiečiams 
atėjus, tie patys pedagogai sėdėjo 
sukiliminiuose štabuose, bet ne 
visi padėjo suimtiems, suvedžio
tiems mokiniams. A. G.

DIPLOMATIJOS DARBAI
Ką tik atvažiavęs Vašingtonan, 

perskaičiau ‘Tėviškės žiburių’ š. 
m. birželio mėn. 14 d. laidoje iš
spausdintą straipsnį “Dešimtme
čiai be pėdsakų”, kuriame auto
rius stipriai kritikuoja Lietuvos 
diplomatinę tarnybą už jos neran
gumą informuojant svetimąją vi
suomenę bei kultūrines įstaigas 
apie Lietuvą.

Man buvo labai įdomu patikrin
ti Vašingtono pasiuntinybės ar
chyvus, ar tikrai taip yra, kaip 
straipsnio autorius tvirtina. Jis 
pats, berods, iš mano kolegų in
formacijų neprašė. Dabar galiu 
Tamstai ir visiems skaitytojams 
pažymėti, kad nuo pat pirmos pa
siuntinybės Vašingtone įsteigi
mo dienos iki dabar įvairioms 
įstaigoms, institucijoms ir pa
vieniams asmenims buvo teikiama 
informacija, literatūra ir viso
keriopa medžiaga apie viską, kas 
liečia Lietuvą, jos kultūrą, jos gy
venimą. Buvo informuojama apie 
kultūrą ir net kulinarinius reika
lus. Tokių bylų suradau ne šim
tus, o tūkstančius. Panašų darbą 
atlieka ir kiti mūsų diplomati
niai bei konsuliariniai postai.

Jei kur nors konstatuojama, 
kad medžiagos apie Lietuvą nėra, 
tai geriausia apie šį faktą tuojau 
pranešti artimiausiam mūsų pos
tui, kuris ją parūpins. O kartais 
būtų dar geriau, jei ir pats asmuo 
neradęs medžiagos apie Lietuvą 
ja pasirūpintų. Yra buvę gražių 
pavyzdžių, kad vietinė kolonija 
yra nupirkusi knygų ir net encik
lopediją artimiausiam universi
tetui.

Noriu taipgi priminti, kad JAV 
bibliotekose vyrauja taisyklė, kad 
knyga, kurios niekas nepareika
lauja, tam tikram laikui praėjus, 
eliminuojama.

Taigi, pėdsakai paliko, jų daug 
ir jie gilūs. Tik jų reikia pajieškoti.

Su geriausiais linkėjimais -
StAšyšLozoraitis, jn., 

pasiuntinybės patarėjas

Šypsenos
Mašininkė ne pianistė

Įstaigos viršininkas: “Tams
ta nemoki net juostelės į rašo
mąją mašinėlę įdėti”! Mašinin
kė: “Ar tamsta manai, kad Pa- 
derevskis mokėjo fortepijoną 
suderinti?”...

Literatai
Psichiatrinės ligoninės kori

doriuje susitinka du ligoniai.
— Labai džiaugiuosi sutikęs 

tave. Grąžinsiu knygą, kurią 
jau perskaičiau. Dėkoju už pa
skolinimą. Tai įdomiausias 
veikalas, kokį man teko kada 
skaityti. Tik vienas trūkumas 
— per daug personažų, kurių 
pavardes sunku atsiminti. 
Tiek jų daug prirašyta ...

Tuo metu praeidamas klini
kos koridoriumi gydytojas, 
pastebėjęs savo pacientus, 
bevartančius storą telefonų 
knygą, sušuko:

— Tai jūs ją skaitote? Aš jos 
visą savaitę jieškojau.

Britanijos Londono lietuviai prie savo Šv. Kazimiero šventovės po Sutvirtinimo apeigų, kurias atliko kardinolas 
G. B. HUME. Iš kairės: klebonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, kun. G. Liddle, vysk. A. Deksnys, M. Briedytė, Z. 
Žilinskaitė, V. Briedis, J. Žilinskas, J. Snabaitytė, A. Kasparienė, J. Dirvonskis, J. Pakalnis, R. O’Brian, kardi
nolas ir B. Gleveckas Nuotr. J. Bulaičio
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Lietuviai Britanijoje
Kardinolas Hume lietuvių parapijoje Londone

Talentingas žmogus daugelyje sričių
PRANĖ NORUŠIENĖ

Paprastai žmogus būna ga
bus kuriam nors vienam daly
kui, kaip pvz. menui, muzikai, 
literatūrai, sportui ir t.t. Bet 
yra žmonių, gabių daugeliui 
dalykų.

Kai persikėliau iš Toronto 
gyventi į St. Catharines mies
tą ir pirmą kartą nuėjau į lie
tuvių renginį, mano dėmesį pa
traukė vienas žmogus savo ma
lonia bei nuosaikia laikysena. 
Dainavo jis kartu su kitais lie
tuviais skambiu balsu, juokavo 
su visais, gražiai šoko įvairius 
šokius.

Jo vadovaujamos programos 
tiek visuomeniniuose, tiek pri
vačiuose renginiuose būna la
bai įdomios, pilnos entuzias
tingo sąmojaus, šilto patrio
tizmo ar net nostalgijos, nu
keliančios klausytoją į mielą 
tėvynę, jos grožį.

Kita šio lietuvio savybė — 
menas. Jis yra nutapęs daugy
bę įvairaus didumo aliejinių 
paveikslų. Jo darbų galima 
rasti beveik visose šalyse, kur 
tik gyvena lietuvių. Yra šei
mų, kurių namų sienas puošia 
vien tik to žmogaus paveiks
lai. Per 60 metų yra nutapęs 
apie 1000 paveikslų, žinoma, 
įskaitant ir paliktus nepriklau
somoje Lietuvoje.

Ypač jis yra ryškus portre
tinėje tapyboje. Daugelis mū
sų išeivijos žymiausių veikėjų 
turi jo tapytus portretus. Apie 
kai kuriuos jų meno kritikas 
dr. J. Grinius yra pareiškęs 
palankią nuomonę. Tą patį yra 
ne kartą preiškęs ir vienas žy
miausių grafikų — Telesforas 
Valius.

Būdinga šiam žmogui yra ne
kreipimas dėmesio į meno teo
rijos formalumus. Neturi jis

jokio meno mokyklos baigimo 
pažymėjimo, nes jo nejieško- 
jo. Daug yra pasaulinio garso 
dailininkų, kurie nenorėjo 
eiti į meno mokyklas. Toks bu
vo pvz. Van Gogh, Michelan
gelo, Čiurlionis.

Kas tas žmogus? Tai Stepo
nas Šetkus, gyvenantis St. 
Catharines mieste, Kanadoje.

Jis Lietuvoje nepriklauso
mybės laikais yra baigęs Vil
niaus universiteto ekonomikos 
fakultetą. Prof. Petro Šalčiaus 
buvo pakviestas laboranto bei 
lektoriaus pareigoms. Atsi
dūręs Vokietijoje, S. Šetkus 
pradėjo Hamburge, paskui 
Pinnebergo Baltiečių univer
sitete, studijuoti inžineriją- 
architektūrą ir įuo ruoštis 
emigracijai. Kartu jis tame 
pačiame universitete ėjo ir 
lektoriaus pareigas kituose 
dalykuose. Be to, tiek Vokie
tijoje, tiek vėliau Kanadoje, 
dėstė anglų kalbą įvairiuose 
kursuose.

S. Šetkus, atvykęs į Kanadą, 
po papildomų studijų, gavo 
Kanados ir Š. Amerikos “So
ciety of Manufacturing Engi
neers” kvalifikuoto pramonės 
inžinieriaus pažymėjimą. Iki 
pensijos dirbo “TRW-Thomp- 
son Products” autovežimių 
dalių gamybos inžinerijos sky-

riuje. Yra Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun-

Gegužės 13, sekmadienį, į lie
tuvių Šv. Kazimiero šventovę at
vyko kardinolas G. B. Hume, ly
dimas savo sekretoriaus kun. G. 
Liddle. Su vysk. A. Deksniu jis 
atnašavo Mišias ir suteikė Sutvir
tinimo sakramentą Zitai Žilins
kaitei, Justinai Snabaitytei ir 
Jonui Žilinskui.

Savo pamokslui temą kardino
las pasirinko iš kun. dr. Pr. Dauk
nio knygos, kurioje yra atspaus
dintas vaizdas sužaloto Nukry
žiuotojo su įrašu: “Aš neturiu 
nei rankų, nei kojų, bet turiu jus”. 
Esą šis paveikslas vaizduoja per
sekiojamus Lietuvos tikinčiuo
sius. Kristus Lietuvoje neturi nei 
rankų, nei kojų, bet turi gyvą, 
tikinčią Bendriją. Be to, jis pa
sidžiaugė, kad Londono lietuviai 
turi gražią, lietuviškai išpuoštą 
savo šventovę.

Mišių pabaigoje vysk. A. Deksnys 
anglų ir lietuvių kalbomis padė
kojo kardinolui už apsilankymą ir 
leidimą pasinaudoti Westminste- 
rio katedra šv. Kazimiero iškil
mėms.

Pamaldų metu giedojo J. Černio 
vadovaujamas parapijos choras,

pastiprintas Notthinghamo “Gin
taro” choristais ir soliste Vida 
Gaspariene, kuri giedojo solo 
giesmes.

Iškilmėje dalyvavo tiek daug 
žmonių, kad nebuvo vietos nė sto
vėti.

Po pamaldų kardinolas išvyko į 
orauostį, kad suskubtų į lėktuvą, 
skrendantį Romon. Dėl to jis ne
galėjo pasilikti iškilmingiems 
pietums, kuriuos surengė klebo
nas kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Dalyvavo vysk. A. Deksnys, Lie
tuvos atstovas Britanijai Vincas 
Balickas, minintis 80-jį savo gim
tadienį, p. Balickienė, katalikų 
savaitraščio “Universe” vyr. re
daktorė R. Pasco-Paškevičiūtė, dr. 
J. Danilevičienė iš Čikagos ir kt.

Kadangi iškilmėse dalyvavo 
daug žmonių, visi negalėjo tilpti 
parapijos svetainėje, dėl to pa
rapijos taryba Notthinghamo “Gin
taro” choristams suruošė pietus 
Sporto ir socialiniame klube, kur 
dalyvavo ir gausus londoniečių 
būrys.

Malonu buvo matyti lietuvius 
ne dešimtimis, bet šimtais. Tai 
rodo, kad esame gyvi ir gausūs. S.K.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingswoy Real Estate

Genijus
Montevideo miesto kalėjimo 

viršininkas gavo iš teisingu
mo ministerio raštą, kad pa
leistų į laisvę kaip “pasitai
siusį” dokumentų falsifikato- 
rių. Nusikaltėlį paleidus ir 
jam nebepagaunamai dingus, 
paaiškėjo, kad teisingumo mi
nisterio raštas taip pat buvo 
paties nusikaltėlio falsifikuo
tas ...

• Tas žmogus yra sveikas, 
kuriam kiekvieną dieną skau
da kitoj vietoj (Michel Chres- 
tien).

Parinko Pr. Alšėnas

Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

gos narys.
S. Šetkus dalyvauja visuome

ninėje veikloje nuo Telšių gim
nazijos I-os klasės. Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune 
nuo pat studijų pradžios įsi
jungė į aktyvią studentų veik
lą. Buvo žemaičių studentų 
organizacijos “Samogitia” vi
cepirmininku, paskui pirmi
ninku iki sovietinės okupaci
jos. Atvykęs 1948 m. Kanadon, 
buvo pirmininku lietuvių 
bendruomenių Cadillake, No- 
randoje, St. Čatharines. 1976 
m. tapo išrinktas Pavergtų tau
tų organizacijos pirmininku 
dvejiem metam. Pastoviai da
lyvauja lietuviškoje spaudoje: 
“Tėviškės žiburiuose”, “Nepri
klausomoje Lietuvoje”, “Kary
je”, ir kitur. Be to, gana daž
nai rašo į “The St. Catharines 
Standard”, kuriame iki šiol 
yra atspausdinta apie 50 jo 
rašinių.

Prieš keletą metų egzilinė 
Lenkijos vyriausybė Londone, 
Anglijoje, apdovanojo S. Šet- 
kų pirmo laipsnio Aukso kry
žiumi ir raštu, pasirašytu pre
zidento bei ministerių tary
bos už nuopelnus pavergtų tau
tų veikloje.

Mūsų talentingam bei kūry
bingam Steponui Šetkui linki
me sveikatos ir dar daug švie
sių, kūrybingų metų.

v77e aukojo kongresui
Aukos Religiniam pasaulio lietuvių katalikų kongresui 

ir operai “Dux Magnus”

MECENATAI
$5000: Kanados lietuvių fon

das; $2000: Amerikos lietuvių 
fondas, Toronto Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty
vas, Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”; $1000: 
dr. J. ir A. Sungailos, St. Povi- 
lenskis iš Toronto; $500: Toron
to Lietuvių namų valdyba, dr. 
Č. ir B. Joniai, V. B. iš West- 
lorne, Ont, dr. Br. ir M. Povilai
čiai (tėvų atminimui) iš Til- 
Isonburgo, Ont., kun. J. Staške
vičius, Hamiltono kredito ko
operatyvas “Talka”.

RĖMĖJAI
$300: KLB kultūros komisi

ja, dr. J. ir M. Uleckai, dr. V. ir 
I. Pavilaniai iš Montrealio, dr. 
P. ir I. Lukoševičiai iš Montrea
lio, dr. R. ir A. Karkos, J. ir Pr. 
Barakauskai, J. ir-B.Banaičiai; 
$200: kun. dr. J. Gutauskas iš 
Courtlando, Ont., Tretininkų 
kongregacija, J. Vaškevičius; 
$150: prel. J. Balkūnas iš St. 
Petersburgo, FL, kun. V. Dabu- 
šis iš St. Petersburgo, Fl., dr.

M. Ramūnienė iš Otavos, Ont., 
Eug. Čuplinskas, P. Ščepavi
čius, J. Prišas, J. Arštikaitis, 
kun. A. Petraitis iš JAV.

KITI AUKOTOJAI
$135: kun. J. Krivickas iš 

Cohoes, JAV; $100: Lietuvių 
ūkininkų klubas iš Delhi, Ont., 
P. Z. Augaičiai iš Delhi, Ont, 
B. B. Dirsės iš Delhi, Ont., V. 
M. Miceikos iš Simcoe, Ont., Ed. 
Skuodžio atm. laidotuvių pro
ga, E. Ažubalienė, prel. J. Ta- 
darauskas, KLB Oakvilles apy
linkė, A. Matulionis iš Platts- 
burgo, JAV; $73: kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas iš Otavos, Ont.; $50: 
kun. K. Simaitis (Windsoro 
liet, parapija), A. Danaitis iš 
Otavos, Ont.

Reiškiame nuoširdžią padė
ką aukojusiems ir laukiame ki
tų tautiečių dosnumo. Aukų va
jus Kanados lietuvių katalikų 
parapijose ir kitur dar nebaig
tas. Aukotojų pavardės bus 
skelbiamos vajui pasibaigus.

RPLK kongreso 
organizacinis komitetas

Devyniasdešimtasis gimtadienis
Lietuvos pajūrio dukros Elzės Jankutės pagerbtuvės Toronte

Nors vasara daug ką išviliojo 
atostogauti, bet žymi dalis to- 
rontiečių (apie 200) liepos 16 d. 
susirinko Prisikėlimo parapi
jos salėje pagerbti žymiojo Ma
žosios Lietuvos veikėjo Marty
no Jankaus dukros Elzės, ku
riai liepos 16 d. suėjo 90 me
tų amžiaus.

KLB Toronto apylinkės val
dybos sudarytasis organizaci
jų komitetas paruošė progra
mą, pritaikytą šiai progai. Iš
kilmę komiteto vardu pradėjo 
jo pirmininkas ir apylinkės 
valdybos atstovas L. Girinis- 
Norvaiša ir programos vedė
ja pakvietė Ireną Šernaitę- 
Meiklejohn.

Po kun. A. Simanavičiaus, 
OFM, invokacijos sukaktuvi
ninkę, atvežtą iš ligoninės ir 
sėdinčią ratukuose, sveikino 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, ev. vyskupas A. 
Trakis, J. Adomavičienė Maž- 
lietuvių moterų dr-jos vardu, 
St. Jokūbaitis — šaulių, Č. Sen
kevičius — skautų, A. Firavi-

čius — Tautos fondo, dr. E. Bir- 
giolas — KLB apylinkės valdy
bos (įteikė dovaną — adresą). 
Be to, buvo gauta daug sveiki
nimų raštu, kuriuos I. Meikle- 
john tik suminėjo ir įteikė su
kaktuvininkei.

Pagrindinę kalbą pasakė 
“Lietuvos pajūrio” red. A. Ly- 
mantas iš Montrealio, ne kartą 
buvęs sukaktuvininkės tėviš
kėje Rambyne. Jis keliais vaiz
dais nušvietė Elzės kelią nuo 
Rambyno iki Toronto.

Meninę programos dalį atli
ko Toronto Lietuvių namų dai
nos grupė, vadovaujama muz. 
D. Deksnytės, Stepo Kairio 
muzikinio vieneto kanklinin
kės, L. Nakrošienė, deklama
vusi M. Jankaus eilėraštį “Bal
tijos jūra”, sol. A. Buntinai- 
tė iš Čikagos, akompanuojama 
Rūtos Meiklejohn. Ši solistė 
buvo naujas veidas torontie- 
čiams. Ji maloniu balsu atli
ko porą Vydūno kompozicijų, 
o pianistė Rūta Meiklejohn 
paskambino M.K. Čiurlionio 
kūrinių.

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
B • parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
J * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane st., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Rugsėjo ...................6 -14 Spalio...................... 4-12

Grupę rugsėjo 6 lydėsiu aš pats - norintiems galėsiu nu
pirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia
žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

V E M I:NIAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Sukaktuvininkė Elzė, atvež
ta ratukinėje kėdėje prie mi
krofono, tarė padėkos žodį, 
pareikšdama, esą viską dariu
si iš širdies savajai šeimai,
tėvynei ir visuomenei.

Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
Elzė buvo išvežta atgal į ligo
ninę, o likę pagerbtuvių daly
viai stiprinosi vakariene ir
linkėjo sukaktuvininkei geros 
sveikatos. D.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

3031 Bloor St.W., Suite 200 
prie Royal York
Toronto, Ontario M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138 

namų 848-0234

n D EQ U E D insurance &
U Įlj 0 £jĮ |\ REAL ESTATE BROKERS 

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

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

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p. 
Narys “Better Business" biuro

INSURANCEJ * Namų — Gyvybės 
Į * Automobilių
* Komerciniai 

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios

— Mišios Wasagos Gerojo Ga
nytojo koplyčioje šį sekmadie
nį — 10 v.r., o nuo rugpjūčio 5 d.
— 10 ir 11 v.r. P. Bridickas Wasa- 
goje remontuoja bei pertvarko vie
ną stovyklavietės baraką, kuriame 
bus įrengta patalpa pamaldoms ir 
žiemos metu.

— A.a. Albinas Matusevičius, 
82 m., palaidotas lietuvių kapi
nėse liepos 20 d., a.a. Marija Mo
tiejūnienė, 73 m., — liepos 21 d.

— Lietuvių maldininkų pamal
dos Midlande — rugpjūčio 5, sek
madienį, 1.30 v.p.p. Autobusas 
išvažiuos nuo Prisikėlimo šven
tovės 11 v.r. Kaina — $13. Regis
truotis Prisikėlimo par. klebo
nijoje tel. 533-0621.

— Anapilio koncertinio piani
no vajaus komitetas rengia kon
certą spalio 28, sekmadienį.

— Paaukojo lietuvių kapinėms 
$100 J. ir M. Gaiveliai; parapijai 
$300 — D.J. Kaunaitės, $100 — J. 
M. Gaiveliai, N.J. Uogintai, $50
— A.M. Vaišvilai

— Klebonas kun. J. Staškus lie
pos 30 — rugpjūčio 11 d.d. kape- 
lionaus Vermonte, stovykloje, 
kurią rengia N. Pr. Marijos sese
rys.

— Mišios liepos 29, sekmadienį, 
10 v.r. — už Kotryną Monkevičie- 
nę, 11 v.r. — už a.a. Pundzių mi
rusius, Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Oną Jonaitienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas liepos 29 d., 9.45 

v.r., su šv. Vakariene laikys kun. 
P. Dilys..Pamaldas rugpjūčio 5 d., 
9.45 v.r., laikys kunigai V. Kosti- 
cenas, svečias iš Australijos (pa
mokslas). ir kun. P. Dilys (liturgija).

— Parapijos taryba prašo remti 
savo aukomis įsteigtą Lietuvių 
evangelikų teologinių studijų 
fondą. Aukas galima įteikti para
pijos tarybos nariams pamaldų 
proga arba siųsti paštu (Lithua
nian Lutheran Church of the Re
deemer, 1691 Bloor St. W., at In
dian Rd., Toronto, Ont., M6P 1B1). 
Čekius rašyti: “Lithuanian Luthe
ran Church of the Redeemer, To
ronto, Fund for Theological Stu
dies."

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys grįš į Torontą iš Či
kagos liepos 27 d.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje liepos 

19 d. buvo patvirtinta nauja narė 
Ramona Gudavičiūtė, aptarti eina
mieji reikalai ir inventoriaus pa
pildymas. Ižd. dr. J. Slivinskas 
pateikė šešių mėnesių veiklos ba
lansą, o posėdžio pabaigoje val
dyba pasveikino A. Vaičiūną, iš
dirbusį ketverius metus LN vedė
jo pareigose.

— Lankėsi: A. K. ir J. Kamčai- 
čiai iš Beaupierre, Que., A. ir B. 
Kraujaliai iš Floridos, P. Vada- 
kojis iš Ošavos, A. R. ir B. Karšai 
iš Bensheim, V. Vokiet., K. Pode- 
rys iš Sudburio, V. Barcevičiūtė- 
McElreith iš Los Angeles, L. ir B. 
Naujokaičiai iš Rosanna, Australi
jos, E. ir P. Lapinskai iš Miami, 
Fla., S. Dūda iš Sun City, Kai., A. 
O. Kaminskas, LB pirmininkas iš 
Buenos Aires.

PADĖKA
Sulaukęs 80 metų amžiaus, reiš

kiu giliausią padėką pirmiau
siai Dievui, laikiusiam iki to am
žiaus gyvą, savo mylimai žmonai 
Marytei už jos gryną meilę, su di
džiausiu pasišventimu suruošu- 
siai man didelį pobūvį, vaikams
— dukroms, sūnums, marčioms, 
žentams, vaikaičiams, prisidėju- 
siems prie šio pobūvio paruošimo 
ir įteikusiems brangias dovanas, 
gausiai atsilankiusiems svečiams 
su brangiomis ir prasmingomis 
dovanomis.

Ypatinga padėka Kaziui Batū
rai, sveikinusiam specialiu žo
džiu ir Aldonai Vitkienei, sukū
rusiai šia proga eilėraštį:

Visi pasaulio išminčiai, 
*visi protingi mokslo žmonės 
aiškina, kad su metais 
bręsta išmintis žmogaus, 
su metais bręsta patyrimas. 
Mes visi lygūs gimėme, 
mes visi lygūs meilėje.
Einame mes, Viešpatie, 

gyvenimo keliu,
ir kiekviena ateinanti diena 
pilna malonių Tavo.
Yra daug kryžkelių, širdies 

skausmų,
tačiau su meile ir kantrybe 
kokia šviesi ateinanti diena.

Nuoširdi padėka Petrui Augai- 
čiui, padeklamavusiam savo gim
nazijos laikų eilėraštį, Marijai 
ir Jonui Gudeliams, labai daug 
prisidėjusiems prie pobūvio pa
ruošimo ir gėles. Taip pat mane 
labai sujaudino ir sugraudino per 
lietuvišką radijo valandėlę mano 
žmonos ir šeimos sveikinimas su 
jautria daina: “Leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus ...

Dar kartą visiems už viską nuo
širdžiai dėkoju -

Antanas Elijošius

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuviškai kalbančių vaikų 

stovyklai vadovauja: klierikas 
E. Puteris, seselė O. Mikailaitė, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, L. 
Kuliavas, V. Laurinavičius, St. 
Stončius, A. Rimkus, V. Čuplins- 
kas, R. Šoliūnaitė, J. Melninkai- 
tė, E. Astrauskaitė, L. Daukša; 
šeimininkės — B. Greičiūnienė, T. 
Samulevičienė, J. Macijauskienė, 
O. Juodikienė, L Pečiulienė, D. 
Gagnė; ūkvedžiai: J. Drąsutis, 
V. Pečiulis. Stovyklauja 70 vaikų.

— Ruošiasi tuoktis: Tomas Kas
peravičius su Virgilija Rūkaite.

— Pakrikštyta: Derek, Ian ir 
Jasmine (Tikuišytės) Thompsonų 
sūnus; Stefanija-Marija, Vytauto 
ir Rūtos (Jonušaitės) Žilinskų 
dukrelė.

— Liepos 23 d. palaidotas a.a. 
Mykolas Remeikis, 82 m. amžiaus.

— Maldininkų kelionei į Midlan- 
dą rugpjūčio 5 d. užsakytas au
tobusas. Registruotis klebonijo
je. Autobusas išvyks nuo mūsų 
šventovės 11 v.r. Mišios Midlan
de 1.30 v.p.p., po Mišių — Kryžiaus 
keliai.

— Autobusas į kun. Pauliaus 
Baltakio. OFM, konsekraciją vys
kupu išvyks rugsėjo 13 d., 8 v.v., 
ir sugrįš sekmadienio vakarą. Ke
lionės kaina, įskaitant nakvynes, 
maistą ir autobusą — $150 asme
niui. Registruotis klebonijos raš
tinėje.

— Bilietai į “Dux Magnus” ope
rą ir į pokylį platinami salėje 
po Mišių.

— Parapijai aukojo: J. Černiaus
kienė $100, J.O. Gustainiai $100, 
V.R. Žilinskai $50; popiežiaus 
kelionei: A.B. — $100; kongresui: 
A.B. $100, prel. J. Tadarauskas 
$100; klierikų fondui — M. Barš- 
čiauskienė $100, M.S. Gudaičiai 
$50; klierikų namų statybai A.B.
— $1000.

— Mišios liepos 29, sekmadienį,
8.30 v.r. — prašant pašaukimų,
9.30 v.r. — už Mariją, Joną, Ginevrą 
ir Riccardo, 10.15 v.r. — už Vincą 
Žakevičių, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 8.30 v.v. — už Vytautą Jarašūną.

PADĖKA
Anapilio moterų būrelis dėkoja 

būrelio rėmėjai Vladei Sližienei 
už $100 paremti būrelio veiklai. 
Tau jau ne pirmoji jos auka tam 
tikslui. Ji yra būrelio narė.

Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruoš

tą pagerbimą mano 85 metų am
žiaus proga.

Ypatinga padėka kun. B. Pace- 
vičiui už paruošto stalo palaimi
nimą, organizaciniam komitetui
— J. Dambarui, B. Dicevičienei, 
kun. P. Diliui, J. Lazdauskui, M. 
Preikšaitienei, E. Radavičiūtei, 
J. Trečiokui už darbą ir rūpesčius.

Ačiū visiems, atvykusiems ma
nęs pasveikinti. Dėkoju už bendrą 
gražią dovaną ir atsiųstas gėles.

Marija Šenferienė

Agronomų subuvimas Wa
sagoje — 1984 m. rugpjūčio 
25, šeštadienį, 2 v.p.p., V.B. 
Saulėnų ūkyje prie Wasagos. 
(Tel. 428-5543). Kviečiami da
lyvauti visi dėstę ir studija
vę Žemės ūkio akademijoje. 
Prašome pranešti apie dalyva
vimą iki rugpjūčio 18 d. Skam
binti Toronte 762-9183 arba 
762-9759, Wasagoje 429-3696.

Iniciatoriai
Skautų vadovybės rinkimams 

dalyvių registracija pratęsia
ma iki rugpjūčio 15 d. Rinki
mų reikalais šaukiama specia
li vadovų-vių sueiga Romuvoje 
rugpjūčio 5, sekmadienį. Į šią 
sueigą kviečiami visi — visos 
virš 18 m. amžiaus. Dalyvaus 
ir LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. fil. S. Miknaitis.

Pagerbdama velionę a.a. So
fiją Skripkienę, mirusią Ha
miltone, Kotryna Meškauskie
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Kun. J. Petrošius, lietuvių 
katalikų misijos vedėjas Pran
cūzijos Paryžiuje, yra atvykęs 
į Torontą ir ketina aplankyti 
įvairias vietoves Kanadoje bei 
JAV-se. Liepos 22, sekmadie
nį, jis laikė 11 v. Mišias Lietu
vos kankinių šventovėje Mis- 
sissaugoje.

“Rambyno” skautų stovykla 
atsiuntė “Tėviškės žiburiams” 
šį sveikinimą: “Vadovai ir da
lyviai sveikina jus iš saulėtos 
ir svetingos “Rambyno” sto
vyklavietės”. Po tekstu — gau
sūs parašai. Stovykla yra Kali
fornijoje.

Liudas Sinkevičius, 69 metų 
amžiaus, mirė Lietuvoje. Jo se
sutę Mariją Tamulaitienę ir 
šeimą liūdesio valandoje už
jaučiame ir “TŽ” skiriame $20.

V. E. Dailydžiai

GEGUŽINE
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje Wasagoje 

rugpjūčio 5, 
sekmadienį, 
6 vai. vakaro, 
rengiama

Šokiams gros J. Adomaitis. Vaisvandenių, ledų ir užkandžių rasite vietoje. 
Bus loterija ir kitos įvairybės. Įėjimas nemokamas

Visi kviečiami dalyvauti. Rengia Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

Šv. Kazimiero sukakties kon
greso parengiamieji darbai 
tęsiami ir atostogų metu. Lie
tuviškom parapijom bei insti
tucijom Kanadoje ir JAV-se iš
siuntinėtos informacinės są- 
lankos (folders), didelio forma
to plakatai. Spaudoje nuolat 
skelbiami informaciniai pra
nešimai. Operos darbuotojai 
Toronte ir Čikagoje uoliai ruo
šiasi dviem spektakliam To
ronte. Ruošiamas kongreso lei
dinys, kuriame bus išspaus
dinta kongresinė informacija, 
sveikinimai, paskaitų santrau
kos ir visa kongreso programa. 
Sudaryta kongreso vakaronės 
komisija, kuri yra suplanavusi 
jaunimo atliekamą programą. 
Komisijon įeina: pirm. Edis 
Putrimas, L. Underienė, V. 
Bersėnaitė, G. Čepaitytė, R. 
Smolskis. Ši komisija ruošia 
programą, kuri būtų tinkama 
ir jaunimui, ir senimui. Va
karonė bus rugsėjo 1, šešta
dienį, 8 v.v., “Royal York” vieš
butyje tiems, kurie tą vakarą 
neis į operą “Dux Magnus”. Lė
šų telkimu rūpinasi finansų 
komisija, vadovaujama Vyt. 
Biretos, bilietus į operą ir už
baigos pokylį platina V. Ta- 
seckas.

Kompozitorius Darius La
pinskas, operos “Dux Magnus” 
muzikinis autorius, kartu su 
soliste Laima Lapinskiene 
liepos 9-15 savaitę praleido 
Toronte, repetuodami kartu 
su kanadiškiais solistais (G. 
Čapkauskiene, Rimu Strimai
čiu, Algiu Simanavičium, Sla
va Žiemelyte) ir vyrų choru. 
Kompozitorius buvo patenkin
tas solistų ir choro padaryta 
pažanga. Juos visus ruošia mu
zikas Jonas Govėdas. Rugpjū
čio pradžioje solistai vyks Či
kagon trim dienom bendrom 
repeticijom kartu su čikagiš- 
kiais solistais ir choru. Kana
dos ir JAV lietuvių susidomė
jimas opera yra gana didelis. 
Tikimasi, kad abiems operos 
spektakliams žiūrovų nepri
trūks. Inf.

Dienraštis “Draugas” 1984. 
VI.28 išspausdino vedamąjį 
“Saugyklos ar šiukšlynai?”, 
kurio autorius yra neseniai 
Toronte lankęsis B. Kviklys. 
Cituodamas “Tėviškės žibu
rius”, jis primena reikalą 
rinkti ir saugoti archyvinę 
lituanistikos medžiagą, kuri 
bus vertinga ateičiai. Nesau
goma ji iškeliauja į šiukšly
nus ir tuo būdu daro nuostolį 
lietuvių kultūrai. Esą JAV-se, 
Australijoje ir kitur veikia 
lietuvių archyvai, bet jo dar 
nėra Kanadoje. Anot jo, “Kana
dos lietuviams bei jų organif 
zacijoms yra atėjęs laikas su
sirūpinti lietuvių kultūrinio 
turto surinkimu ir jo apsauga”.

Dienraštis “The Sunday Sun” 
1984.VII.15 išspausdino staips- 
nį “Learn of Soviet Church 
Role”, kuriame rašoma apie 
veikėjus Vakaruose, kurie rū
pinasi pagalba persekioja
miems tikintiesiems Sov. Są
jungoje ir jos pavergtuose 
kraštuose. Straipsnio gale pri
dėtas sąrašas bei adresai są
žinės kalinių. Jų tarpe yra kun. 
Sigitas Tamkevičius, nubaus
tas šešerių metų lagerio ir ket
vertų metų tremties bausme. 
Pridėta ir jo nuotrauka, tik 
adresas nepilnas. Dabartinis 
jo adresas yra toks: Permska- 
ja obl., Čusoyskij rajon, pos. 
Polovinka, učr. VS389/37, Tam- 
kevičius Sigitas. “The Sunday 
Sun” kas savaitę skyriuje “Life
line Letters” spausdina sąži
nės kalinių adresus ir kviečia 
skaitytojus rašyti jiems bei jų 
šeimoms, pranešti apie gautus 
atsakymus City Editor Lloyd 
Kemp tel. 947-2083. O jeigu kas 
nori užmegzti ryšius su tarp- 
religiniu sambūriu, besirūpi
nančiu sąžinės kaliniais Sov. 
Sąjungoje, terašo: Toronto’s 
Interreligious Task Force, 
The Upper Room, 1835 Yonge 
St., Toronto, M4S 1X8. Tel. 486- 
8046 arba 633-4788.

Toronto Lietuvių namų 
poilsio stovykla 

rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje, rugpjūčio 4 —12 d.d.

Platesnei informacijai kreipkitės:
Lietuvių namai, 1573BloorSt. W., Toronto, Ont. M6P1A6 

arba: V. Kulnys, tel. 769-1266

DĖMESIO!
Parduodamas lietuviškų sūrių 
verslas - vienintelis visoje Kanadoje 
Gera proga jaunai šeimai. Valdžia duoda lėšų pašalpų 
ir paskolų pavidalu. Teirautis telefonu (416) 767-8391 

arba rašyti:
A. Viskontas, 2 Langmuir Cresc., Toronto, Ont. M6S 2A7

PADĖKA
1984 metų gegužės 23 dieną 
atsiskyrė su mumis šaulys

a. a. JUOZAS BUDREVIČIUS.
Reiškiame nuoširdžią padėką gerb. klebonui kun. Jonui 

Staškui ir kun. L. Januškai už atnašautas Mišias laidotuvių 
dieną ir apeigas kapinėse.

Dėkojame visiems, lankiusiems velionį ligoninėje, pa
vieniams asmenims, Lietuvos kankinių parapijos socialinės 
sekcijos moterims ir Šv. Pranciškaus trečiojo ordino Prisi
kėlimo parapijos skyriaus narėms.

Nuoširdi padėka priklauso Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
šauliams, attikusiems šauliškas apeigas koplyčioje ir kapi
nėse. Dėkojame B. Mackevičiui už vargonavimą ir giedojimą 
šventovėje bei kapinėse.

Dėkojame visiems už velionies aplankymą laidotuvių na
muose, už gėles, užprašytas Mišias bei palydėjimą jo į am
žino poilsio vietą — lietuvių kapines Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, šeimininkei B. Stanu
lienei, S. Jokūbaičiui už pravedimą bei atsisveikinimo žodį 
kapinėse. Taip pat nuoširdus ačiū ponioms, paruošusioms 
pyragus laidotuvių vaišėms.

Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu 
bei raštu.

Dėkingi - •, F. J. Cicėnai

Artūras Kaminskas, Argen
tinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos pirmininkas, 
lydimas savo giminaičio Bal
nio, aplankė “Tėviškės žibu
rius”, kurių spaustuvėje ra
do seną savo pažįstamą, gyve
nusį Argentinoje, Vytautą Bal
čiūną. Svečias iš Argentinos 
gerai kalba lietuviškai, nors 
yra jau trečios kartos tautie
tis. Lietuvių kalbą išmokęs 
savo tėvų šeimoje, lietuviško
je mokykloje nebuvęs, nes Ar
gentinoje tokių nėra. Dabar 
jau bandoma steigti lituanis
tinę mokyklą, nes šeimose vai
kai nebegali išmokti lietuvių 
kalbos — tėvai kalba ispaniš
kai. Argentinoje gerai veikia 
lietuvių klubas, susivieniji

TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis 
SIMCOE DIENA (civilinė šventė) - 

1984 metų rugpjūčio 6, pirmadienį, 
1984 m. rugpjūčio 6, pirmadienį, atmatos nebus išvežamos. 
Reguliarus pirmadienio (rugpjūčio 6 d.) atmatų išvežimas bus 
atliktas rugpjūčio 7, antradienį.
Reguliarus antradienio (rugpjūčio 7 d.) atmatų išvežimas bus 
atliktas rugpjūčio 8, trečiadienį.
Rugpjūčio 8, trečiadienį nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
kiti sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį— rugpjūčio 15 d.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo san- 
dėlių. Balandžio mėnesį buvo surinkta 243 tonos laikraščių, 37 
tonos stiklų ir 6 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų 
teirautis telefonu 947-7742.

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

mas, parapijos. Šie vienetai, 
drauge su spauda, sudaro 
Bendruomenę, ten vadinamą 
sutrumpintai ALOST (Argen
tinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos taryba). A. Kamins
kas dalyvavo tautinių šokių 
šventėje Klivlande su tauti
nių šokių grupe “Inkaras”, ku
ri vėliau su Brazilijos lietu
vių “Nemunu” sėkmingai kon
certavo Čikagoje. Dalis tų šo
kėjų turėjo progos stovyklauti 
Rako stovyklavietėje, kur ban
dė susikalbėti lietuviškai. Ar
gentinos “Inkarui” vadovauja 
Juozas Pulikas. Ai Kaminskas 
yra architektas, “TŽ” prenu
meratorius. Paviešėjęs dar ke
letą dienų Š. Amerikoje, grįž
ta į Buenos Aires.

Parapijos gegužinė, įvykusi lie
pos 8 d. Palangos vasarvietėje, 
praėjo puikioje nuotaikoje. Su
sirinkęs gausus būrys parapijie
čių pasimeldė, pasivaišino ir li
kusį laiką praleido gražioje gam
toje. Palanga montrealiečiams 
yra patogi vasarvietė, nes nuo 
Montrealio tėra apie 75 km.

Skautų-skaučių stovykla bus 
Baltijos stovyklavietėje nuo 
liepos 28 d. iki rugpjūčio 12 d. 
Registruojamasi pas Rimą Piečai- 
tį tel. 365-3570.

AV šventovėje skelbiami užsa
kai Donnos-Mary Jankutės su Ri
chard Peter Kamei. Jų vestuvės 
numatomos rugpjūčio 18 d.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

T ITfit* ' MONTREALIO lietuvių Ii* I Aw I KREDITO UNIJA______
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: z DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 z PASKOLAS:

1 metų ........................12 % š
Terminuotus indėlius: E Nekilnojamo

įmetu ......................  11.25% S turto,
180-364 d................ 10.75% = asmenines ir
120-179 d................ 10.25% E prekybines.
30-119 d................ 9.75% z Paskolos

Trumpalaikius indėlius E mirties
už $20,000 ar daugiau - atveju

Taupomosios sąskaitos: S draudžiamos
specialios.................... 8.25% E iki $10,000
su drauda .................. 8 % S

Čekių sąskaitos: ............... 5 % S

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. an(r. treč......
Ketvirtadieniais....

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

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

......  12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais..... ...... 10.00-6.00 2.00-6.00

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

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

JIEŠKAU MOTERS prižiūrėti 4 
mėnesių mergaitei. Skambinti tel. 
767-6743 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. 'Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

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

IŠNUOMOJAMAS su baldais kam
barys ir virtuvė arti požeminio trau
kinio. Skambinti tel. 536-1785 To
ronte.

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

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

Kun. Alf. Grauslys, žinomas rašy
tojas ir pamokslininkas, atvyko į 
AV parapiją ilgesniam laikui.

A.a. Povilas Palubinskas, 83 m. 
amžiaus, mirė liepos 9 d. Palai
dotas iš AV šventovės liepos 12 d. 
Cote dės Neiges kapinėse šalia 
anksčiau mirusios dukters Biru
tės. Paliko liūdinčią žmoną Liud
viką ir daugelį giminių. Laidotu
vėse dalyvavo velionies giminai
tis kun. J. Staškevičius, Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas, iš 
Mississaugos, Ont.

Kun. G. Kijauskas, S J, Klivlan- 
do Dievo Motinos par. klebonas, 
atostogauja Laurynijoj pas pran
cūzus jėzuitus. B.S.

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

WASAGOJE, Springhurst vasar
vietėje, arti lietuvių šventovės ir 
ežero išnuomojami kambariai su 
atskiru įėjimu. Galima virti. Tinka 
trim žmonėm. Telefonas Toronte 
534-8112, savaitgaliais — vietoje 
51 St. S., 16 nr. Klausti — E. Kulienė.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO. 
Esu 48 m. amžiaus lietuvė, baigusi 
mokslus, ramaus būdo ir vieniša. 
Norėčiau susipažinti ir rimtai su
sirašinėti su savo amžiaus ar vyres
niu ramaus būdo vyriškiu. Rašyti 
“Tėviškės žiburių” adresu, ant voko 
pažymint “Danai”.

GERIAUSIAME Pietų Kalifornijos 
klimate, netoli San Diego, parduo
dama 10 metų senumo 3-jų miega
mųjų, 2-jų prausyklų namas su 2,5 
akro sklypu. Kainos ir informacijų 
teirautis telefonu (416) 247-3174.

MISSISSAUGA-BRAMPTON. Jieš- 
kau moters saugoti 4 mėnesių ber
niuko dienos metu nuo rugsėjo iki 
birželio pabaigos. Gali būti atei
nanti arba mano namuose gyvenan
ti. Skambinti Vidai 279-8416.

PRIŽIŪRĖTI DVEJŲ METŲ BER
NIUKUI Scarborough rajone jieš- 
kau vyresnio amžiaus moters, ga
linčios gyventi mūsų namuose arba 
ateinančios. Skambinti nuo penk
tadienio iki sekmadienio tel. 
286-1231 Toronte.

VEDYBINIO GYVENIMO siekiąs 
čikagietis norėtų susipažinti su 
apie 50 m. amžiaus nedivorsuota, 
išsilavinusia, dvasiškai kultūrin
ga moterimi. Susirašinėjimas bus 
laikomas paslaptyje. Laiškus su 
fotografija siųsti “TŽ” administra
cijai, pažymint - “Čikagiečiui V”.

WILLOWDALE-YONGE IR FINCH 
rajone, netoli požeminio traukinio, 
York universiteto ir Seneca Col
lege, išnuomojamas pirmame aukš
te pilnai apstatytas kambarys su 
pilnomis virtuvės naudojimo privi
legijomis ir atskiru šaldytuvu. Yra 
vieta automobiliui. Pageidaujama 
nerūkanti moteris arba studentė. 
Skambinti tel. 416-221-9648 To
ronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


