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Visi i kongresą
Paprastai į kongresus, suvažiavimus, konferencijas, 

seimus kviečiami organizacijų nariai, atstovai, įgalioti
niai. Tokio pobūdžio sambūriuose atliekami įvairūs or
ganizaciniai formalumai, registracijos, rinkimai, balsa
vimai, nutarimai ir t.t. Šv. Kazimiero sukakties kongre
sas Toronte žada būti skirtingas. Kaip matyti iš paskelb
tos programos, tai bus manifestacinio pobūdžio kongre
sas, kuriame įprastiniai formalumai nebus reikalingi. 
Visų pirma nebus šeiminio pobūdžio atstovų, pasiruošu
sių rinkimams, balsavimams. Kiekvienas tautietis bus 
laikomas kongreso dalyviu. Šv. Kazimieras, kaip Lietu
vos globėjas, apima visą tautą. Dėl to jo sukakties kong
rese kiekvienas lietuvis, kuris nėra priešingas kazimie- 
rinei idėjai, bus ir kongreso dalyvis. Netgi ir tie, kurie 
nėra palankūs kazimierinei idėjai, kongreso programoje 
ras dalykų, vertų ir jų dėmesio. Pvz. tokie renginiai, kaip 
svarstybos jaunimo tema, vakaronė su jaunimo atlieka
ma programa, pagaliau opera “Dux Magnus”, kiekvienam 
lietuviui gali būti įdomūs. Net ir mūsų visuomenės žy
mūnų paskaitos gali atskleisti daug naujų dalykų visiems. 
Todėl kongrese yra laukiami visi, kuriems lietuviškasis 
gyvenimas yra ir jų buities dalis. Šiuo atveju nedera siau
rinti dalyvavimo jokiomis užtvaromis.

NEPASLAPTIS, kad Šv. Kazimiero sukakties kong
resas bus religinio pobūdžio, bet ne siaurąja pras
me. Pagrindinė kongreso idėja yra religinė, tačiau 

ji pasireiškia ne vien malda. Šalia iškilmingų pamaldų 
Toronto katedroje, bus visa eilė renginių akademinio, 
visuomeninio, meninio ir pramoginio pobūdžio. Visa tai 
išryškins kazimierinę idėją visu pločiu, bus matyti, kad 
ji apima visą žmogaus gyvenimą ir kad ji yra glaudžiai, 
organiškai suaugusi su visos tautos bei Lietuvos valsty
bės gyvenimu. Vienuose kongreso renginiuose mažiau, 
kituose daugiau atsispindės lietuviškoji tradicija, ku
rioje religinis ir tautinis pradas yra natūraliai susiję. 
Tai šimtmečių tradicija, kurią šiandieną bando sunaikin
ti sovietinis komunizmas Lietuvoje, agnostinės bei areli- 
ginės tendencijos išeivijoje. Ir vieni, ir kiti veikia skir
tinguose pasauliuose, skirtingomis dingstimis, skirtin
gais būdais, tačiau siekia panašaus tikslo, būtenį sugriau- 

- ti kazimierinę tradiciją, jungiančią religinį ir 'tautinį 
pradą. Šis kongresas turėtų išryškinti ir sustiprinti kazi
mierinę tradiciją, kad ji ir toliau būtų tvirta atrama lie
tuvių tautos kelyje. Griaunamosios jėgos veikia neigiama 
linkme, reikia, kad pozityviosios mūsų tautos jėgos įžvelg
tų pavojų ir sustiprintų savo budrumą.

ŠVENTOJO Kazimiero sukakties kongresas Toron
te įvyksta didžiųjų Lietuvos sutemų metu. Jo žvilgs
nis bus nukreiptas į visą tautą tiek Lietuvoje, tiek iš

eivijoje. Tai nebus politinė manifestacija, tačiau visuo
se renginiuose Lietuva bus pagrindinis rūpestis. Ji bus 
minima ir pamaldose, ir paskaitose, ir vakaronėje, ir ope
roje, ir užbaigos pokylyje. Kongreso pabaigoje numaty
tas paskelbti manifestas — kongreso žodis, skirtas Jung
tinėm Tautom, valstybių vadam, spaudai, radijui, televi
zijai. Jame bus pabrėžta mintis: tautų vergija yra pasau
lio taikos naikintoja, esamos visuotinės įtampos bei ne
saugumo priežastis. Pavergtos tautos nuolat kovos už sa
vo laisvę ir drums pasaulio taiką. Prie tos drumsties pri
sideda ir tikybiniai persekiojimai sovietiniuose kraš
tuose. Tiktai religinė, tautinė ir valstybinė laisvė gali 
vesti į visuotinę taiką. Į tokį kelią turi būti atvesta ir mū
sų Lietuva, jau per 40 metų kenčianti religinę ir tautinę 
priespaudą. Manifeste bus išdėstyti konkretūs reikalavi
mai, pagrįsti elementariomis žmogaus ir tautos teisėmis. 
Prie šios kongreso linkmės prisidės ir kunigų suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus įvairiuose laisvojo pasaulio kraš
tuose besidarbuojantys lietuviai kunigai. Bendromis jė
gomis kongresas galės išryškinti kazimierinę idėją esa
mos būklės rėmuose. Tad visi į kongresą!

KANADOS ĮVYKIAI

Moterys rinkiminiame vajuje
Televizijos žiūrovai visoje Ka

nadoje paskutinį kartą prieš 
rinkimus dar kartą turėjo pro
gą stebėti trijų vadų debatus 
rugpjūčio 15 d. Debatų vertė 
yra abejotina, nes jie buvo skir
ti tik moterų problemoms, ku
rių sprendimas gali būti ati
dėtas, kol nebus sutvarkyti 
ekonominiai Kanados reika
lai. Debatai įvyko Toronto 
“Royal York” viešbučio salė
je, kurion stebėtojomis buvo 
įsileista apie 1.900 moterų. De
batus suorganizavo Moterų ak
cijos komitetas, jungiantis už 
moterų teises kovojančias gru
pes. Po 200 įėjimo bilietų bu
vo duota liberalų, konservato
rių ir socialistų partijų atsto
vėms, 600 — mokytojų suvažia
vimo dalyvėms, visi kiti — Mo
terų akcijos komiteto atsto
vėms. Pastarasis taipgi pasi
rinko debatų moderatorę ir 
keturias klausėjas. Už salės 
durų liko prieš negimusių kū
dikių žudymą protestuojančios 
moterys ir 80 įėjimo bilietus 
turinčiu, nes jų buvo parūpin
tas per didelis skaičius.

Į moterų klausimus atsakinė
jo liberalų vadas ir ministe- 
ris pirm. J. Turneris, konserva
torių — B. Mulronis, socialis
tų — E. Broadbentas. Jiems la
biausiai rūpėjo tik moterų bal
sai parlamento rinkimuose. 
Dėl to ir buvo duotas sutiki
mas debatams, svarstantiems 
tik moterų reikalus, kuriuos 
garsina karingųjų moterų gru
pės, neturinčios moterų dau
gumos pritarimo Kanadoje. Į 
reikalavimus keliančius klau
simus buvo atsakinėjama paža
dais parūpinti specialius pa
status moterims, kurias na
muose muša vyrai, daugiau vai
kų darželių norinčioms dirb
ti moterims, vienodo atlygini
mo su vyrais už vienodą dar
bą ir netgi atlyginimų suvie
nodinimo lygios vertės darbo
vietėse, pensijų įvedimo nie
kur nedirbančiom namų šeimi
ninkėm. Tai tik dalis pažadų, 
kurių įgyvendinimas pareika
lautų bilijonų dolerių. Labiau
siai tuos neturimus “ dolerius 
švaistė ir daugiausia plojimų 
susilaukė E. Broadbentas, ži-

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero simbolis yra kryžius ir gėlė. Ir ši plačiai pražydusi gėlė primena kazimierinį sim
bolį, reiškiantį dorybėmis pražydusį žmogaus gyvenimą Nuotr. Vytauto Maco

Padidėjo Maskvos spaudimas Estijoje
Pabėgo Švedijon per Suomiją aukštas pareigūnas

Reuterio žinių agentūra iš 
Maskvos pranešė, kad Krem
lius pastaruoju metu susirū
pino estų nacionalizmu ir įsa
kė kompartijos veikėjam su
stiprinti savo veiklą ta link
me. Centrinis kompartijos 
komitetas išleido potvarkį, 
kuriame išreiškė savo susirū
pinimą nacionalizmo stiprėji
mu ir nepakankama ideologi
ne veikla partijos pareigūnų.

Tą potvarkį paskelbė “Tas
so” agentūra kaip neįprastą 
Kremliaus mostą, rodantį ki
lusį aliarmą Kremliaus vir
šūnėse ir politines estų nuo
taikas. Potvarkyje sakoma: 
“Vietiniai vadai teikia nepa
kankamai dėmesio nacionali
niams santykiams bei inter
nacionalinės sąmonės ugdy
mui”. Tai reiškia, kad reikia 
sunaikinti tautinius mažumų 
jausmus ir sustiprinti jų pa
lankumą komunistinei siste
mai.

Reuterio agentūros žinioje 
pabrėžiamas estų atvirumas 
užsieniečiams, besilankan
tiems Estijoje. Vietiniai gy
ventojai esą atvirai kalba apie 
savo priešiškumą sovietinei 
sistemai, įvestai 1940 m. prie
vartiniu būdu ne tik Estijoje, 

nantis, kad jo partija negalės 
sudaryti vyriausybės ir kad 
jam nereikės įgyvendinti pa
žadų. Nuosaikiau laikėsi J. 
Turneris ir B. Mulronis, pritar
dami moterų reikalavimams, 
bet neduodami konkrečių at
sakymų, nes daugeliu atvejų 
reikia susitarimo su provin
cijų vyriausybėmis dėl bendro 
projektų finansavimo. Agre-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

bet ir Latvijoje bei Lietuvo
je.

Estai esą pasižymi gilesniu 
priešiškumu sovietams nei jų 
kaimynai latviai bei lietuviai. 
Prie tokios nuotaikos palai
kymo prisidedanti ta aplinky
bė, kad Estijos pašonėje yra 
Suomija, kurios gyventojai 
kalba estams gimininga kalba. 
Suomių televizija ir radijas 
mažiau suvaržyti, tad gali per
duoti laisvesnes programas. 
Estai jas lengvai pagauna ir 
tuo būdu turi geriausią langą 
į Vakarus bei jų informaciją. 
Kremlius tai žino ir dėl to sa
vo potvarkyje įsakė partijos 
vadams sustiprinti veiklą ir 
“duoti atkirtį ideologiniams 
kėslams, ateinantiems iš už
sienio televizijos, radijo, re
akcinių išeivių ir religinių 
centrų”.

Tai rodo Maskvos susirūpi
nimą išeivijos įtaka okupuotų 
Baltijos kraštų gyventojams. 
Ji buvo jaučiama visą laiką, 
bet pastaruoju metu ypač su
stiprėjo. Sovietams labai ne
patiko š. m. liepos mėnesio 
pradžioje Toronte surengtos 
Pasaulio estų dienos, kurios 
susilaukė plataus dėmesio te
levizijoje, radijuje ir spaudo
je. Sov. Sąjungos atstovai net 
spaudoje išreiškė savo pasi
piktinimą. Pasaulio estų die
nos esančios reakcinių sluoks
nių renginys, remiamas JAV 
žvalgybos. Užsienyje betgi ži
noma, kad baltiečių renginių 
laisvajame pasaulyje neremia 
jokios žvalgybos, kad tai gry
nai kultūriniai-visuomeniniai 
renginiai, organizuojami sa
vomis jėgomis ir lėšomis.

Nors tiesiogiai sovietai ne
mini, bet iš visko matyti, kad 

išeivijos įtaka okupuotiems 
Baltijos kraštams sustiprėjo 
didžiaisiais renginiais — ne 
tik Pasaulio estų dienomis, 
bet ir lietuvių tautinių šokių 
švente, latvių dainų švente, 
baltistikos konferencija. Prie 
tokių renginių priklauso ir Šv. 
Kazimiero sukakties kongre
sas, rengiamas išeivijos mastu.

Dabartines nuotaikas Esti
joje liudija ir vieno sovieti
nės Estijos “viceministerio” 
pabėgimas su žmona per Suo
miją Švedijon. Jis dalyvavo 
Baltijos dienose Suomijos Kot- 
koje ir laiveliu su žmona Lei
la, žymia dainininke, pasiekė 
Švediją, kur paprašė politi
nės globos teisių. Suomijoje 
jis negalėjo pasilikti, nes ji 
pabėgėlius grąžina Sov. Sąjun
gai.

Švedijos policijos pareigū
nas pareiškė spaudos atsto
vams, kad naujasis atbėgėlis 
esąs sovietinės Estijos teisin
gumo ministerijos vienas iš 
viceministerių. Pasak švedų 
spaudos, tai esąs iki šiol aukš
čiausias Baltijos valstybių 
sovietinis pareigūnas, pabė
gęs užsienin.

Netrukus paaiškėjo ir pabė
gėlio pavardė, būtent Valdo 
Randpere, o jo žmonos — Leila 
Miller. Pasirodo, jis buvo ne 
tik teisingumo ministerijos 
viceministeris, bet ir Komso- 
molo — jaunimo organizacijos 
direktorius, paskirtam šiom 
pareigom 1983 m. Jis yra 26 
metų amžiaus, žinantis daug 
sovietinių paslapčių. Kokia 
bus jo laikysena išeivijoje, 
dar nežinia. Galimas dalykas, 
jis nenorės visko atskleisti, 
nes Estijoje liko dukrelė Kai- 
sa, vienerių metų amžiaus. M.

Pasaulio įvykiai
XXIII-JI VASAROS OLIMPIADA LOS ANGELES MIESTE PASI
BAIGĖ be jokių incidentų. Joks sportininkas nenukentėjo, nors 
Sovietų Sąjunga nedalyvavimą olimpiadoje teisino nepakanka
mu saugumo užtikrinimu savo sportininkams. Tai buvo grynai 
propagandinis kaltinimas, susietas su politika, nuogąstavimu, 
kad dalis sportininkų iš komunistinių šalių gali pasilikti JAV. 
Įspūdingas buvo olimpiados uždarymas, kai stadionan atėjo 
tarpusavyje susimaišiusi 6.000 sportininkų minia, neturėjusi 
jokios apsaugos, kai įvairių tautų sportininkai keitėsi savo ženk
lais, kepurėmis, uniformų dalimis. Uždaromąjį žodį tarė Tarp
tautinio olimpinio komiteto pirm. J. A. Samarancha, olimpiados 
vėliava buvo perduota P. Korėjos atstovams. Jos sostinėje Seoule
įvyks XXIV-ji olimpiada 1988 
m. vasarą. Tarptautinis komi
tetas sprendimą padarė 1981 
m., tačiau su ta olimpiada gali 
turėti nemažai problemų, ve
dančių į dar vieną boikotą. So
vietų Sąjunga ir jos satelitai 
neturi diplomatinių santykių 
su P. Korėja. Naują įtampą at
nešė sovietų sunaikintas P. Ko
rėjos lėktuvas su visais kelei
viais. Komunistinė Kinija taip 
pat neturi diplomatinių ryšių 
su P. Korėja, bet olimpiadoje, 
atrodo, dalyvaus. Los Angeles 
olimpiadoje ji turėjo pirmą 
stambaus masto savo sporti
ninkų pasirodymą, laimėjo me
dalių. Ji dabar plečia sporti
nius mainus su P. Korėja. Ten 
buvo atsiuntusi savo krepši
ninkų rinktinę, grupę irkluo
tojų. P. Korėjos krepšinio rink
tinė spalio mėnesį lankysis 
Šanchajuje. Sovietų Sąjunga, 
sukliudžiusi savo bei sateli
tinių valstybių sportininkų da
lyvavimą Los Angeles olimpia
doje, dabar jiems bando atsi
lyginti olimpiniame Maskvos 
stadione pradėtomis sporto 
varžybomis “Draugystė-84”. Jo
se ypač siekiama pasaulio re
kordų, norit įrodyti, kad Mask
vos žaidynėse sutelkti sporti
ninkai yra pranašesni už daly
vavusius olimpiadoje.

Rašo apie Estiją
Estijos teisingumo vicemi

nisterio ir komjaunuolių vado 
R. Randpero netikėtas pabėgi
mas su žmona Leila iš Suomi
jos Švedijon atkreipė vaka
riečių žurnalistų dėmesį į lig 
šiol beveik užmirštą Estiją. 
Specialų Marco Fisherio pra
nešimą iš Talino paskelbė 
“Miami Herald” ir kiti laikraš
čiai. Esą namų sienas ir tvo
ras Taline puošia daug patrio
tinių, antisovietinių šūkių. Kai 
1982 m. Lenkijoje vyko “Soli
darumo” unijos sukelti nera
mumai, Taline buvo platina
mi atsišaukimai, skatinantys 
pusvalandžio streikus kiek
vieno mėnesio pirmą dieną. Ši 
mintis nebuvo įgyvendinta, bet 
ji išjudino estų nacionalizmą, 
kuriam dabar kovą skelbia 
Maskva. Universitetus bei in
stitutus baigusieji asmenys 
pačioje Sovietų Sąjungoje pa
skiriami į darbus netoli savo 
vietovių. Naujieji Estijos gy
dytojai, inžinieriai bei kiti 
profesionalai įdarbinami už 
Estijos ribų. Estai, kurie iš 
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provincijos nori persikelti į 
didžiuosius miestus, turi lauk
ti buto nemažiau kaip penke
rius metus. Tuo tarpu rusai 
skatinami persikelti Estijon, 
kur jie be eilės gauna butus, 
aukštesnius atlyginimus, ap
mokamą atostogų kelionę į sa
vo gimtavietes. Estai betgi 
nenusimena. Žurnalistui M. 
Fisheriui Estijos televizijos 
programos vadovas Ole Hein- 
maa pareiškė: “Rusai — mūsų 
istorijos dalis. Jie čia yra jau 
40 metų, bet mus valdė ir ki
tos valstybės. Rusai — primi
tyvūs žmonės. Galingi, bet pa
prasti. Jie neturi nei meno, nei 
kultūros. Jie turės pasitraukti, 
o mes, estai, pasiliksime”.

Žodis apie Jaltą (
Apie Jaltos konferenciją 

prašneko prez. R. Reaganas, 
Baltuosiuose rūmuose prisi
mindamas sukilimo Varšuvoje 
keturiasdešimtmetį. Jis pa
reikalavo laisvės ir demokra
tinių rinkimų R. Europai. Jam 
esąs nepriimtinas karo metais 
Jaltoje pasirašytos sutarties 
aiškinimas, kad Amerika tada 
sutiko su Europos padalinimu. 
Tokia propagandine versija 
bando naudotis Maskva. R. 
Reaganas taipgi žadėjo kreip
tis į JAV kongresą, kad Len
kijos ūkininkams būtų parū
pinta $10 milijonų. Lenkija 
galės susilaukti ir daugiau 
paramos, jeigu sustiprins žmo
gaus teises.

Sovietiniai ginklai
Mažasis Kuwaitas, esantis 

arti Irako-Irano karo zonos 
Persų įlankoje, pernai norėjo 
pirkti amerikietiškų prieš
lėktuvinių ginklų savo laivų 
ir lėktuvų apsaugai. Ypač bu
vo norima gauti nuo kareivio 
peties iššaunamų priešlėktu
vinių “Stinger” raketų. Dėl jų 
pardavimo triukšmą sukėlė 
Izraelis, nuogąstaudamas, kad 
tos raketos gali pasiekti Siri
ją ar kitas nedraugiškas ara
bų šalis ir būti panaudotos 
prieš Izraelio lėktuvus. Par
davimą sukliudė Izraelio drau
gai JAV kongrese. Kuwaito vy
riausybė dabar pasirašė sutar
tį priešlėktuvines raketas pirk
ti iš Sovietų Sąjungos. Kartu 
su tom raketom koją į Kuwai- 
tą įkels ir sovietų patarėjai, 
atsiųsti apmokyti Kuwaito ka
rių, lakūnų bei jūrininkų.
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Apie tikinčiąją Lietuvą 
anglų kalba

Kun. dr. Prano Dauknio disertacija, išleista Romoje

Lietuvis misijonierius kun. HERMANAS ŠULCAS laiko pamaldas Afrikoje savo parapijiečiams misijų stotyje

AfA 
ALEKSANDRAI TOMKIENEI i

mirus Lietuvoje,

jos brolį PRANĄ JOCĮ Ų su žmona ir vaikais bei artimai
siais nuoširdžiai užjaučiame -

Liuda ir Zigmantas Mockai
Antanas Kažemėkaitis

AfA 
VYTAUTUI MIŠKINIUI

mirus, 
jo žmonai ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą— ,,, — , ,

KLB Oakvilles apylinkes 
valdyba ir nariai

J. RIMKUS

1984 m. pradžioje Austra
lijoje, Melburno mieste gyve
nantis kun. P. Dauknys apgy
nė Romoje disertaciją ir gavo 
teologijos daktaro laipsnį.

Disertacija “The Resistance 
of the Catholic Church in Li
thuania Against Religious Per
secution” išleista angly kal
ba. Tai imponuojantis 180 pus
lapių leidinys, kuriame nagri
nėjama ir nušviečiama dabar
tinė Lietuvos tikinčiųjų būk
lė. Dedikaciniame žodyje au
torius šį savo darbą skiria at
minimui 600.000 lietuvių, de
portuotų į Sibiro koncentraci
jos stovyklas ir kalėjimus, 
įskaitant tūkstančius kankin
tų ir nužudytų sovietinių KGB 
dalinių rankomis; visiems lie
tuviams katalikams, kunigams 
ir vyskupams, herojiškai kovo
jusiems už tikėjimo ir sąžinės 
laisvę.

Disertacija suskirstyta į sep
tynis skyrius: Bendra katalikų 
tikėjimo apžvalga Lietuvoje, 
Katalikų Bendrija nepriklau
somoje Lietuvoje 1918-1940 m., 
Sovietų invazija 1940 m., Lie
tuva vėl okupuota nuo 1944 m., 
Katalikybė ir komunizmas so
vietinėje valstybėje, Ar koeg
zistencija įmanoma?, Teologi
nės išvados iš lietuvių patir
ties.

Autorius pateikia gausią do
kumentinę medžiagą įvairio
mis kalbomis, įrodančią sovie
tų pastangas visiškai sunaikin
ti katalikybę Lietuvoje.

Sovietinė santvarka paremta 
melu ir apgaule. Garsioji so
vietinė konstitucija, “užtik
rinanti” savo piliečiams visas 
demokratines laisves, įskai
tant ir tikėjimo laisvę, tikro
vėje yra tik komunistinės pro
pagandos dokumentas. Iš tie
sų ši konstitucija visai negi
na savųjų piliečių teisių. So
vietinis žmogus yra atiduotas 
visiškai komunistų partijos ir 
KGB malonei. Šios dvi organi
zacijos Sovietų Sąjungoje 
sprendžia atskirų piliečių ir 
tautų likimą.

Katalikų Bendrija Lietuvo
je yra absoliutinėje partijos 
ir valdžios kontrolėje. Visiš
ka laisve ir visokeriopa mora
line ir materialine valdžios 
parama naudojasi privilegi
juotas valstybinis ateizmas, 
kurio tikslas išrauti iš lietu
vių širdies religiją, išauklė- 
jus naują sovietinių hibridų 
generaciją, sunaikinti ir pa
čią lietuvių tautą.

Autorius panaudoja gausius 
literatūrinius šaltinius, ku
rių knygos gale išvardinta per 
130. Dabartiniam religijos per
sekiojimui pailiustruoti auto
rius plačiai cituoja ištraukas 
iš “LKB Kronikos”, vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų prašymus 
sovietinėm valdžios viršūnėm, 
ginant tikėjimo laisvę.

Pateikęs autentiškus tikin
čiųjų persekiojimo įrodymus, 
autorius prieina išvadą, kad 
koegzistencija ar koks nors 
dialogas tarp sovietinio reži
mo ir katalikų neįmanomas. 
Konfrontacija neišvengiama. 
Dėl to susiformavo katalikų 
tikėjimui ginti komitetas. Ta
čiau režimas, savo galioj tu
rėdamas neribotą fizinės jė
gos persvarą, gali šį judėjimą 
užgniaužti.

Šis leidinys nėra vien sau
sas studijinis traktatas moks
lo laipsniui gauti. Tai vertin
gas dokumentas, parodantis 
XX š. valstybinį barbarizmą, 
vykdomą prieš savo piliečius, 
kurie yra praradę viltį susi
laukti išorinės pagalbos.

Su nieku nesiskaitydami ir 
nieko nebijodami, sovietai 
tačiau pribijo jų melo ir veid
mainystės atidengimo laisva
jame pasaulyje. Kun. dr. P. 
Dauknio disertacija įtikinan
čiai atidengia sovietinę veid
mainystę, kurią jie kaip tie
są dešimtmečiais bruka Vaka
rų visuomenei.

Šios rūšies leidinių, para
šytų anglų kalba ir moksliniu 
kruopštumu, turime nedaug. 
Ar nevertėtų šį leidinį per
spausdinti papildomu tiražu ir 
kuo plačiausiai paskleisti lais
vajame pasaulyje? Tuo tarpu 
šios knygos, kaip ir kiekvie
nos disertacijos','yra atspaus
dinta tik gal keletas šimtų eg
zempliorių. Šia disertacija jau 
dabar susidomėjo Australijos 
lietuvių fondas ir paskyrė 
$1000 autoriui spausdinimo 
išlaidom padengti. Tačiau Aus
tralijos lietuvių visuomenė 
yra negausi, ir jų fondas ga
na kuklus. Šio uždavinio tu
rėtų imtis Šiaurės Amerikos 
didieji lietuvių fondai, nes 
reikalas liečia mus visus vie
nodai.

Lietuvio pėdsakai Afrikoje
Kunigas Hermanas Šulcas - pirmas misijonierius, mokęsis Vasario 16 gimnazijoje

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

'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

Canadian Srt jfHemori alž Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

pagal pageidavimus. .
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

KAZLAUSKAS
■Ainwa - r ..
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Augalotas, lieknas lietuvis 
dar neseniai pradėtame savo 
apaštalavimo darbe pasireiš
kė pažymėtinai įmintais pėd
sakais įvairiuose pasaulio 
kraštuose bei tautose. Tai 
kun. Hermanas Šulcas.

Su II D. karu, o ypač jo pa
baigoje, sustojo visas organi
zuotas saleziečių veikimas 
Lietuvoje. Išvietintųjų tautie
čių tarpe buvo atgaivintas lie
tuvių saleziečių pašaukimų 
puoselėjimas.

Castelnuovo Don Bosco lie
tuvių saleziečių gimnazija po
kariniais laikais pasinaudojo 
nemažas skaičius lietuvių pa
auglių. Tačiau ir ten tik kele
tas įsijungė į saleziečių eiles 
— tai kun. M. Burba, kun. P. 
Rukšys, brolis VI. Sabaliaus
kas ir kun. H. Šulcas.

Pastarasis yra gimęs Klaipė
doje 1939 m. Jo motina buvo 
gryna žemaitė, o tėvas — Ryt
prūsių vokietis, kuris Klaipė
doje dirbo laivų statyboje in
žinieriumi ir 1945 m. besitrau
kiančiame vokiečių fronte žu
vo. Kunigo Hermano tėvo tėvas 
buvo Rytprūsiuose dvaro savi- 
riinkaš. '-f ,:r* '-’o—

Pradinę mokyklą Hermanas 
baigė Vokietijoje, kur jis bu
vo pasitraukęs su savo motina 
ir su broliu. Kurį laiką jis mo
kėsi Vasario 16 lietuvių gimna
zijoje Diepholze ir Huettenfel- 
de. Iš ten pasuko Italijon į ką 
tik įsikūrusią lietuvių salezie
čių gimnaziją Castelnuovo 
Don Bosco prie Torino. Čia ket
verius metus jam teko intensy
viai mokytis ir įsijausti į šv. 
Jono Bosko dvasią. Centrinia
me saleziečių institute “La 
Moglie” baigęs naujokyną, 
1959 m. atliko įžadus ir tęsė 
studijas mažojoje saleziečių 
seminarijoje Foglize. Trejų 
metų praktinį stažą atliko lie
tuvių saleziečių gimnazijoje 
Castelnuovo Don Bosco, kur 
kiek anksčiau ir jis pats mo
kėsi. Teologijos studijuoti bu
vo pasiųstas į neseniai įsikū
rusį saleziečių universitetą 
PAS Romoje, kur 1969 m. buvo 
įšventintas kunigu ir gavo teo
logijos licenciato laipsnį.

Iškilmingas savo primicijas 
jis atšventė Castelnuovo Don 
Bosco lietuvių gimnazijoje su 
savais tėvynainiais. Kurį lai
ką dirbo Vasario 16 gimnazi
joje Vokietijoje kaip kapelio
nas ir bendrabučio vedėjas.

Bet ten jis nerimo — jį trau
kė platesni Kristaus vynuo
gyno dirvonai. Tuo metu lietu
vių saleziečių gimnazija Cas- 
telnudve Don Bosco užsidarė, 
saleziečiai su kai kuriais ten 
likusiais lietuviais berniukais 
persikėlė į Romą, lietuvius 
mokinius paskirstė į italų sa
leziečių mokyklas. Iš ten jie 
netrukus išstojo ir grįžo kur 
kas pas savuosius.

Lietuviai saleziečiai, likę 
be mokyklos ir be auklėtinių, 
nutarė vykti dirbti tarp lietu
vių išeivių į Braziliją. Prie jų 
prisijungė ir kun. H. Šulcas. 
Sao Paulo mieste kun. H. Šul
cas darbavosi lietuvių Šv. Juo
zapo parapijoje. Tame mieste 
kun. Šulcas kurį laiką profe
soriavo ir vietinės vyskupijos 
seminarijoje.

Dėl tam tikrų nesusiprati
mų, įvykusių su vietine vysku
pija bei vietiniu parapijos ko
mitetu, lietuviai saleziečiai 
turėjo palikti Šv. Juozapo pa
rapiją ir persikėlė gyventi į

lietuvių jėzuitų paliktą lietu
vių parapiją, kur jie ir šian
dien tebedirba.

Tuo metu kun. H. Šulcas, 
susidūręs su asmeninio pobū
džio kliūtimis, grįžo Italijon. 
Čia savo pasilpusią sveikatą 
atitaisė, vienerius metus gy
vendamas pas saleziečius Sici
lijos saloje. Sustiprėjęs, at
liko ilgesnio pobūdžio rekolek
cijas pas tėvus trapistus prie 
Romos ir pajuto gyvą trauką 
vykti į misijas. Jo prašymas 
buvo priimtas, ir jis pats ga
vo paskyrimą vykti į Afriką, į 
nedidelę juodukų parapiją ne
priklausomos Ruandos valsty
bėje.

Viename savo laiške jis ra
šė, kad prasidėjo įdomiausi jo 
gyvenimo metai. Nors įvairių 
sunkumų bei kliūčių daug, ta
čiau yra nemažai ir vidinio 
džiaugsmo...

Į savo darbą vienoje Ruan
dos saleziečių misijų stotyje 
kun. H. Šulcas pasinėrė visu 
savo pajėgumu. Išmoko vieti
nę ir prancūzų kalbas, talki
na misijų stoties- statyboje, 
skleidžia Efmtfgėliją.'1

‘Šiuo mėtir’’Afrika Katalikų 
Bendrijoje yra kylanti žvaigž
dė. Juodasis kontinentas 1900 
m. turėjo 1.177.000 tikinčiųjų 
ir 118.000.000 gyventojų: 1980 
m. jau buvo 64.000.000 katalikų 
ir 485.000.000 gyventojų. 2000 
metais ten bus 120.000.000 ka
talikų iš 850.000.000 gyventojų.

Saleziečių vienuolija šian
dien darbuojasi 29 atskirose 
Afrikos valstybėse. Penki šim
tai saleziečių misijonierių iš 
Europos dirba 90-je misijų sto
čių. Saleziečiai Afrikoje turi 
73 parapijas, 10 amatų mokyk
lų, 22 jaunimo centrus, 8 bend
rabučius, 2 raupsuotųjų kolo
nijas ir 1.1.

Tose sparčiai augančiose Af
rikos misijose jau šešeri me
tai pluša mūsų tautietis kun. 
H. Šulcas. Vietinė dvasinė val
džia, pastebėjusi mūsojo tėvy
nainio uolumą bei jo darbus, 
jį paskyrė vadovauti valstybės 
sostinės misijų parapijai. Ša
lia Kingalio miesto jis pastatė 
gražią ir erdvią šventovę, di
delį jaunimo centrą, kur vyks
ta įvairios amatų bei auklėji
mo pratybos.. Ten jis įsteigė 
žemės ūkio ir žūklavimo mo
kyklas, motorinį malūną, duo
dantį pragyvenimą alkstan
tiems jaunuoliams.

Šiais metais kun. H. Šulcas 
trims mėnesiams atvyko į Vo
kietiją, Prancūziją, Belgiją 
ir Italiją jieškoti paramos sa
vo pradėtiems darbams. Čia jis 
tų kraštų kalbomis sako pa
mokslus ir susirinkimuose ro
do misijose paruoštas skaid
res. Jis, kaip lietuvis, yra dė
kingas visiems savo gerada
riams tautiečiams Europoje, 
Amerikoje, Kanadoje bei Aus
tralijoje.

Pažymėtina, kad kun. H. Šul
co motina daug metų dirbo lie
tuvių saleziečių gimnazijoje 
Castelnuovo Don Bosco, lietu
vių saleziečių centre Frasca
ti prie Romos ir lydėjo savo

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

sūnų ten, kur jis ilgesnį laiką 
sustodavo. Ji dirbo saleziečių 
virtuvėse, talkindama ir Bra
zilijoje, ir Sicilijoje ir jau 
keletą kartų ilgesnį laiką tal
kino savo sūnui Afrikoje.

Linkime mūsų tautiečiui mi- 
sijonieriui dar ilgai purenti 
Kristaus vynuogyno dirvonus 
Afrikoje, garsinti .savosios tė
vynės vardą ir savo pasišven
tusiu darbu tapti tokio masto 
misijonierumi kaip Massaia, 
Lavigerie, Camboni ir kiti. ..

K.A.S.

Lenkijos lietuviai
Atšaukus karo stovį, paleidus 
politinius kalinius iš kalėjimų, 
susidarė palankesnė nuotaika 
ir visuomeninei lietuvių veiklai

Prie Dariaus-Girėno paminklo
Liepos 14-15 d.d. 51-jų mir

ties metinių proga buvo prisi
minti transatlantiniai mūsų la
kūnai prie jų paminklo Pščel- 
nike. Oras pasitaikė lietingas, 
tad ir iškilmė buvo negausi — 
dalyvavo apie 40 tautiečių dau
giausia 'iš artimesnių Štetino 
vietovių: Girininkija jau buvo 
pastačiusi turistinę pastogę 
prie paminklo, tad visi galė
jome apsisaugoti nuo lietaus. 
Tik mūsų jaunimas, atlikda
mas meninę programą, turėjo 
stovėti po lietsargiais.

Po pietų visi grįžo namo, 
kaip kas galėjo. Mūsų sekre
torė Gražina su dukra Loreta 
ir jaunimu pėsti per lietų žy
giavo 7 km iki Mislibožo-Sol- 
dino.

Paminklo prižiūrėtojas J. 
Sanvaitis, išleidęs visus lan
kytojus, sutvarkė aplinką, pa
stogę ir, palikęs savo įrankius 
pas ūkininką, vakare išvažiavo 
namo. Oras buvo vėsokas, kiek 
peršalo ir keletą dienų sirgo.

A

Tarptautinėse kapinėse
Stargarde yra tarptautinės 

kapinės, kuriose palaidoti įvai
rių tautybių kariai — belgų, 
bulgarų, italų, jugoslavų, len
kų, rusų, prancūzų. Liepos 20 
buvo karių pagerbimo diena. 
Lietuvių būrelis “Rūta”, kuris 
dalyvauja kapinių priežiūroje, 
nupynė vainiką iš ąžuolo lapų 
ir gėlių, nunešė į kapines prie 
bendro paminklo. Mūsų mer
ginos ten nunešė rūtų. Iškil
mių dieną kapinėse stovėjo 
lenkų karių sargyba.
“Taikos ir draugystės” mitingas

Liepos 7 d. Seinuose, buvu
sioje a.a. vyskupo A. Baranaus
ko parapijoje, įvyko sovietinės 
nuotaikos mitingas, kuriame 
dalyvavo tūkstančiai lietuvių. 
Vien iš anos pusės, t.y. Lietu
vos, dalyvavo 800. Buvo ir pro
pagandinių prakalbų, bet tai 
tik vanduo antims — greitai 
nubėga . . . Visi kalbėjomės 
lietuviškai, klausėm puikių 
lietuviškų dainų, matėm gra
žius tautinius drabužius ir šo
kius. Malonu buvo susitikti 
ypač su tautiečiais iš anos pu
sės. Užtat atsisveikinant nu
riedėjo daug ašarų....

Per tą susitikimą vaišino
mės dešrelėmis, keptais viš
čiukais, antimis, šokoladu, 
saldainiais. Viskas buvo gau
nama be kortelių. Net arbata, 
ir kava buvo tikra. Atrodė, kad 
nėra jokios krizės. Alaus, deg
tinės ir vyno buvo per daug, 
nors girtų mažai buvo matyti. 
Užtat visi buvo linksmi, dai
noms nebuvo galo. K.

PADĖKA 
AfA 

JONAS LĖVERIS
mirė 1984 metais gegužės mėnesio 4 dieną.

Dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas laidotu
vių namuose, šv. Mišias ir apeigas kapinėse, sol. V. Verikai- 
čiui už giedojimą Mišių metu, karsto nešėjams už paslaugas.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į laidotuvių namus ir 
palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Dėkojame už šv. Mišias, gėles, pareikštą užuojautą žo
džiu ir per spaudą.

Dėkojame p.p. Gataveckams už paruoštus pusryčius ir 
ponioms už pyragus.

Nuliūdusi žmona Valerija, dukra Gražina ir šeima

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui

a. a. JONUI PETRAUSKUI,
savo ir šeimos vardu reiškiu didelę padėką Šiluvos Marijos 
parapijos klebonui kun. Ignui Mikalauskui, OFM, už atna
šautas Šv. Mišias ir maldas už velionį.

Dėkoju visiems: giminėms, karsto nešėjams ir visiems 
Londono lietuviams, kurie taip gausiai jį lankė ir meldėsi 
šventovėje, palydėdami įamžino poilsio vietą.

Speciali padėka Vladui Bernotui už moralinę pagalbą, 
Grasildai Mačienei už paruoštus pusryčius, Petrui Jokšui 
už saują žemės, atvežtos iš tėvynės, ir solistei Irenai Čer
nienei už įspūdingą giedojimą pamaldų metu šventovėje.

_ -t;)i.v <
< rt ■ : ‘Liūdinti žmona Eugenija ir duktė Vilija su šeimą

.esiii .. . . . - ,

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

^urnifureJžfb
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLESAve. 
Tel. 537-1442

Rytuose —1 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
^<rautuvė^atidaryto^iuoJ*jralando^ytojk^jrail^alkoro^



Krikščionybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje
JUOZAS BOČYS

Šio straipsnio autorius yra 
visą pokario laiką gyvenęs so
vietą okupuotoje Lietuvoje ir 
gerai pažįsta tenykštį dvasinį 
gyvenimą. Išeivijos skaitytojai 
ras jame gana daug naujos 
įžvalgos. RED.

Neretai tenka išgirsti prie
kaištų dabartinės Lietuvos in
teligentijos adresu, esą dide
lė dalis inteligentą nesirūpi
na savo tautos kultūra, jos li
kimu, yra prisitaikėliai, sava
naudžiai, perdėm lojalūs so
vietinei valdžiai.

Tokie priekaištai žymia da
limi yra teisingi, bet vis dėl
to reikėtų pabandyti išsiaiš
kinti, ar visais atžvilgiais 
didžioji Lietuvos inteligentą 
dalis yra pasyvūs prisitaikė
liai. Jeigu taip, tai kokios prie
žastys lemia. Gal galėtume 
mūsą inteligentijos gyvenime 
įžvelgti ir kai kurią gaivesnių, 
optimistiškesnių niuansų?

Labiausiai indoktrinuojami
Inteligentų padėtis sovie

tinėje Lietuvoje iš tikro yra 
sunki ir komplikuota. Inteli
gentija, ypač humanitarinė, 
yra labiausiai ideologizuoja
ma, indoktrinizuojama visuo
menės dalis. Tiesa, sovietinis 
pilietis yra pradedamas ideo
logizuoti jau nuo vaikų darže
lio, tačiau studentija — busi
moji inteligentija gauna itin 
didelę, be to, susistemintą, 
argumentuotą ideologijos por
ciją kaip dialektinis ir istori
nis materializmas, TSKP isto
rija, politinė ekonomija, moks
linis komunizmas, ateizmas.

Beje, šis ideologinis povei
kis nėra labai įtaigus. Jis yra 
gana paviršutiniškas dėl savo 
deklaratyvumo, dogmatiškumo 
ir atotrūkio nuo gyvenimo tik
rovės, bet vis dėlto studentų, 
bent jau dalies, sąmonėje, pa
lieka pėdsakus. Pirma, dėl to, 
kad sovietinė studentija yra ge
rokai nutolusi, tiksliau, nuša
linta, nuo daugelio gyvenimo 
tikrovės sričių (su kuriomis su
siduriama baigus aukštąjį 
mokslą), todėl nelabai sugeba 
ideologiją vertinti tikrovės 
požiūriu.

Anfta, studentija neturi ga
limybių plačiau susipažinti su 
nemarksistinėmis filosofinė
mis ir socialinėmis doktrino
mis, todėl komunistinei ideo
logijai teoretiškai argumen
tuoto mąstymo lygmenyje nela
bai turi ką priešpastatyti. 
Aukštoji sovietinė mokykla 
nemoko studentų savarankiš
kai mąstyti socialiniais klau
simais. Mokyklos uždavinys 
ideologijos pažiūriu yra ug
dyti standartiškų įsitikinimų 
“masinius piliečius”, patik
liai priimančius oficialiąją 
propagandą.

Todėl jaunuoliai, baigiantys 
aukštąsias sovietines mokyk
las, pagal savo pasaulėžiūrą, 
daugiausia yra paviršutiniški, 
primityvūs, netgi vulgarūs ma
terialistai, retai kada turintys 
gilius materialistinius įsitiki
nimus arba mokantys juos ar
gumentuotai ginti.

Reikia pripažinti, kad stu
dentų ir jaunųjų inteligentų 
tarpe nestokoja ir religingų 
arba bent jau nepriimančių 
materializmo jaunuolių (tai 
atskiras klausimas), tačiau 
didžiuma pradedančių inžinie
rių, medikų, mokytojų ir t.t. 
vis tik savo pasaulėžiūra yra 
paviršutiniški materialistai 
(tai ne visada reiškia, kad jie 
komunistai, sovietinio režimo 
šalininkai).
Religijai palankūs indiferentai

Religijos atžvilgiu šitokie 
materialistai paprastai yra in
diferentai. Jie religijai nėra 
priešingi, o neretai net dau
giau ar mažiau palankūs. Dau
gelio netikinčiųjų palankumą 
religijai lemia netiesioginiai 
veiksniai, ypač, ta aplinkybė, 
kad Bažnyčią persekioja val
džia.

Jauni specialistai dažnai 
kalba: “Aš pats į Dievą neti
kiu, tačiau religija niekam 
nieko blogo nedaro”. Arba 
taip: “Aš pats netikiu, bet su
prantu, kad religija, atsisakiu
si kai kurių archaizmų, mūsų 
visuomenei yra labai reikalin
ga”. Vienas gabus jaunas spe
cialistas atvirame pokalbyje 
draugams pasakė, jog norėtų 
būti giliai religingas. Daug 
indiferentų religijai (Katali
kų Bažnyčiai) yra palankūs dėl 
dorovinių, tautinių, kultūri
nių motyvų.

Taigi viešoji visuomenės, bet 
ne oficialioji, nuomonė religi
jai, Bažnyčios veiklai Lietuvo
je yra iš esmės palanki, nepai
sant beveik 40 metų trunkan
čios įnirtingos ateistinės pro
pagandos. Dauguma indiferen
tų ateistinės propagandos ne
mėgsta, į propagandininkus 
žiūri su pajuoka ar panieka. 
Neveltui direktyviniuose nu
rodymuose ateistinės propa
gandos bei auklėjmo klausi
mais pastaruoju metu dažnai 
primenama, kad reikia kovoti 

• ne tik su religija, bet ir su abe
jingumu religijai, juo labiau 
su pakantumu, tolerencija 
Bažnyčiai. Ateistinio auklė
jimo tikslas esąs ugdyti ne 
ateistus-indiferentus, bet ka
ringus ateistus, giliai neap
kenčiančius bet kokių religin
gumo apraiškų.

Veidmainingai teigiama, 
kad Sov. Sąjungoje visų kon
fesijų tikėjimas yra laisvas 
ir nevaržomas, bet kartu pa
brėžiama, kad kiekvieno kom
jaunuolio, juo labiau komu
nisto, pagaliau kiekvieno so
vietinio inteligento pareiga 
yra visur ir visada kovoti su 
“religiniais prietarais”. Tie
sa, spaudoje tai rašyti vengia
ma. Šiaip ar taip, žodinės kam
panijos prieš religinį indife
rentizmą pasekmės yra grei
čiau priešingos tam, ko nori 
ateistinės propagandos vadei
vos.

Praktiniai materialistai
Deja, pasaulėžiūrinis ma

terializmas tolesniame gyve
nime daug kam puikiai suside
rina su pragmatiniu materia
lizmu, karjerizmu, moraliniu 
nihilizmu, korupcija. Ne vie
no karjeristo pasaulėžiūra ga
lėtų būti taip apibūdinta: “Jei
gu tikrovė yra tik materija, 
vadinasi, gyvenimo prasmė tė
ra medžiaginės gėrybės, malo
numai, valdžia, garbė”.

Vis daugiau žmonių šian
dien supranta, kad totalinės 
materialistinės pasaulėžiū
ros į žmonių sąmonę diegimas 
yra viena iš dvasinių priežas
čių šių dienų Lietuvoje papli
tusių blogybių, kaip savanau
diškumas, gobšumas, korupci
ja, girtavimas, nusikalstamu
mas. a

Savo profesinio darbo sri
tyje inteligentija, labiau ne
gu kitų socialinių sluoksnių 
žmonės, yra susijusi su oficia
liąją ideologija ir biurokra
tija, valdžios aparatu, admi
nistracija, — nuo pastarosios 
daugiau priklauso.

Galima tvirtinti, kad inteli
gentija sovietinėje Lietuvoje 
(skirtingų profesijų — savaip) 
yra labiausiai prie režimo pri
rištas, sociališkai mažiausiai 
savarankiškas gyventojų 
sluoksnis. Dėl to inteligentai, 
labiau negu kitų sluoksnių 
žmonės, yra tiesiog priversti 
veidmainiauti, slėpti, maskuo
ti savo tikruosius įsitikinimus, 
juos reikšti tik siauroje pri
vataus gyvenimo srityje. Prie
šingu atveju gresia darbo pra
radimas, kuris dažniausiai ati
ma galimybę iš viso dirbti pa
gal savo profesiją. O tai, atsi
žvelgiant į ekonominius gyve
nimo sunkumus, nėra maža
reikšmis dalykas. Dėl to moky
tojui ar aukštosios mokyklos 
dėstytojui darbo praradimas 
yra kur kas skaudesnis, netgi 
tragiškesnis, negu, pavyzdžiui, 
darbininkui.

Be to, vidutinioji inteligen
tija yra mažiausiai apmoka
mas, neturtingiausias gyven
tojų sluoksnis, turintis mažiau
siai nelegalių pajamų, beveik 
neprieinantis prie materiali
nių gėrybių ir negalįs jų vogti.

Paklusniausia visuomenės 
dalis

Dėl šių priežasčių viduti
nioji mūsų inteligentija (mo
kytojai, dėstytojai, mokslo, 
kultūros darbuotojai ir pan.), 
kuri gyvena tik iš darbo atly
ginimo ir vos suduria galą su 
galu, yra “tylioji”, “paklusnio
ji”, tiksliau, priversta tokia 
būti mūsų visuomenės dalis. 
Bet tai ne visada reiškia, kad 
ši inteligentų dalis iš tikro bū
tų abejinga kultūrai, juo la
biau, kad ji pilnutinai priim
tų sovietinę santvarką.

Prisitaikoma daugiausiai tik 
išoriškai. Vidutinis inteligen
tas yra savotiškas “masės žmo
gus”, valstybės tarnautojas: 
jis maždaug laiku ateina į dar
bą, pasyviai atsėdi susirinki
muose, kantriai atstovi eilėse 
prie pomidorų ir tualetinio 

popieriaus, nes yra privers
tas taip daryti, kad galėtų iš
maitinti vaikus, o dažnai tik į 
senatvę gauti valdišką ankštą 
butą.

Jis negali drąsiai eiti į baž
nyčią arba reikšti savo politi
nius įsitikinimus, nes jį išmes 
iš eilės butui gauti, darys kliū
čių jo sūnui ar dukrai įstoti į 
institutą ir pan. (čia dar, pa
lyginti, švelnios valdžios sank
cijos).

Darbininkas ar kolūkietis 
šiuo atžvilgiu yra savarankiš
kesnis — jį mažiau ideologiš
kai kontroliuoja, nors nemažai 
išnaudoja.

Ryškėjantis inteligentijos 
vaidmuo

Tačiau paskutiniu metu aiš
kėja, kad ši inteligentų dalis 
darosi vis reikšmingesnė išlai
kyti tautinei sąmonei, ypač do
rovingumui, netiesiogiai ir re
ligingumui, kaip esminiams 
tautinės sąmonės elementams. 
Atrodo, kad šiuo požiūriu vi
dutinė inteligentija atsistoja 
šalia valstietijos, tradicinės 
lietuviško tautiškumo ir reli
gijos saugotojos, o kai kuo pra
deda valstietiją pralenkti.

Vidutinioji inteligentija 
mažiau už valstiečius, t.y. kol
ūkiečius, girtuokliauja, nes 
tam neturi lėšų, be to, yra są
moningesnė. Tai blaiviausia 
mūsų tautos dalis. Daugiausia 
kovotojų už blaivybę yra iš jos 
eilių. Šių inteligentų šeimose 
paprastai auga bent du vaikai, 
atgyja įsitikinimas, kad šei
mai laimę duoda geri vaikai, 
netgi darosi savotiška gera 
mada turėti ne vieną, o dau
giau mažylių. (Gaila, šių eilu
čių autorius neturi po ranka 
statistinių duomenų šiais klau
simais).

Šie vidutiniosios inteligen
tijos bruožai krinta į akis dėl 
to, kad kaimuose (anaiptol ne 
visose Lietuvos dalyse) nema
žėja kai kurios negerovės — 
girtavimas, nemoralumas, ci
nizmas, abejingumas tikėji
mui. Kaimuose kai kur gausėja 
šeimų skyrybos, kurios bent 
prieš 10 metų buvo retas da
lykas. Dažniausiai skyrybų 
priežastis — vyrų girtavimas 
ir storžieviškumas. Kaimuose 
gausu eismo nelaimių ir savi
žudybių, taip pat daugiausia 
dėl girtavimo. Kai kur kaimuo
se labai trūksta jaunų mergi
nų (išeina į miestus), kitur — 
nėra jaunų vyrų. Dėl to negau
sėja jaunos šeimos.

Girtavimo priežastys
Girtavimo priežastys — at

skiras, sudėtingas klausimas. 
Viena jų yra ta, kad kaimo žmo
gus yra nuolatos morališkai 
žlugdomas, nes yra pusiau be
teisis asmuo — daug kur tiesio

10 dienų liaudies meno ekskursija Lietuvoje 
ir dvi naktys Helsinkyje

Nr. 103:1984 m. spalio 3-17 ...........................................  $1,549
Šios ekskursijos tikslas yra Lietuvos liaudies meno pažinimas; 

bus aplankyta Kaune meniškų dirbinių įmonė: tautinių drabu
žių siuvimas, juostų audimas ir krepšelių pynimas

Vilniuje — susitikimas su liaudies menininkais ir dainininkais, 
Verkių muziejaus lankymas, kanklių muzikos koncertas

Druskininkai — gintaro apdirbimo įmonės lankymas ‘
Rumšiškės — liaudies buities muziejus ir liaudies muzikos 

koncertas.

Kitos 10 dienų ekskursijos Lietuvoje
Nr. 9188: rugsėjo 18 — spalio 4 .....................................  $1,885
10 dienų Vilniuje, 3— Varšuvoje, 1 — Frankfurte.

Išvykstama iš Toronto "Lufthansa” lėktuvu
Nr. 117: lapkričio 7-21:10 dienų Vilniuje, 2 -Helsinkyje $1,349
Nr. 128: Naujų metų sutikimas Lietuvoje 

gruodžio 28 — sausio 11 .................................. $1,449
10 dienų Vilniuje, 2 Helsinkyje.

Kitos ekskursijos. Išvykstama iš Montrealio
Nr. 917: rugsėjo 17-26...................................................... $1,355
6 dienos Vilniuje, 2 — Helsinkyje
Nr. 101 spalio 1-12 ........................................................... $1,385
6 dienos Vilniuje, 2 — Maskvoje, 2 — Leningrade, 2 — Helsinkyje
Visos kainos — JAV doleriais. Brošiūrų ir išsamesnių informacijų 

kreipkitės į “Baltic Tours” atstovą Kanadoje:
Algis Kazlauskis, 158 Geoffrey St., Toronto, Ont., M6R 1P5.

Tel. (416) 533-5964 arba
“Baltic Tours”, 293 Auburn St., Newton, MA 02166, USA.

Tel. (617) 965-8080 arba (617) 969-1190
“Baltic Tours” tvarko:

* giminių iškvietimo dokumentus
* nuperka automobilius, kooperatinius butus ir kitas 

dovanas Lietuvoje
* tarpininkauja palikimų sutvarkyme.

giai priklauso nuo kolchozo 
valdžios, t.y. nuo brigadinin
ko ar pirmininko valios. Kai
miečiai turi labai daug ir sun
kiai dirbti, sėjos ar rugia
pjūtės metu — neretai dieno
mis ir naktimis. Didelės darbo 
normos kolchozo laukuose pa
skiriamos net nėščioms mote
rims.

Beteisiškumas ir sunkus 
darbas vyrišką kaimiečių pu
sę natūraliai skatina girtauti. 
Padėtis nedaug gali pagerėti 
net jeigu kolchozų valdžia yra 
protinga ir žmoniška. Kolcho
zo pirmininkui netgi sunku 
būti žmonišku, nes aukštesnė 
valdžia iš jo reikalauja vis di
desnės produkcijos, be to, truk
do protingiau tvarkytis nerei
kalingais nurodinėjimais ir 
pamokymais.

Kita kaimo girtavimo prie
žastis yra ta, kad čia parduo
tuvėse visada yra stiprių al
koholinių gėrimų (degtinės ir 
prasto, alkoholizuoto vyno). 
Beveik nebūna gerų natūralių 
vynų, šampano ir pan. Be to, 
rajonams reikia vykdyti alko
holio pardavimo planą, kurio 
neįvykdžius, sutrinka finan
sai — nėra iš ko mokėti atly
ginimų. Dėl to būna atvejų, 
kad kaimo žmonės yra net ska
tinami pirkti ir gerti prastos 
kokybės alkoholinius gėrimus.

Žmonijos istorijoje turbūt 
nebuvo tokios santvarkos (net 
kapitalizmo pradžioje), kurios 
ekonomika tokiu laipsniu, 
kaip Sovietų Sąjungoje, rem
tųsi alkoholizmu.

Dėl šių priežasčių tradici
niai kaimo dorovės pamatai 
yra gerokai susilpnėję. Be to, 
aktyviausioji kaimo jaunuome
nės dalis išeina į miestus, nors 
ten materiališkai gyventi yra 
sunkiaū, tačiau darbas leng
vesnis, be to, žmogus yra lais
vesnis negu kaime.

Dauguma kaimo žmonių su
pranta savo sunkios būklės 
priežastis, ir tai teikia vilčių, 
kad, gyvenimo sąlygoms pasi
keitus, minėtosios negerovės 
pradės nykti. (Bus daugiau)

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

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Pavergtų tautų savaitės eitynės Klivlando miesto gatvėmis, kuriomis žygiavo įvairių tautybių grupės. Nuotrau
koje — lietuvių grupė. Priekyje su plakatu “Lithuanians” eina J. BUDRIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Kas tikrieji pasakų kūrėjai?
Sovietinė spauda puola į Vakarus pasitraukusį dr. Kazį Ėringį, jai atsikerta 

pogrindžio “Aušra” 37 numeryje

1982 m. gruodžio 26 d. “Tie
soje” yra Adolfo Šidlausko 
straipsnis “Išmalda šmeiži
kui”. Jame lietuviškas Mask
vos ponų liokajus plūsta vie
ną Lietuvos mokslininką, iš
vykusį į Vakarus ir ten, matyt, 
papasakojusį nemaža tiesos 
apie dabartinę mūsų krašto 
padėtį. Kadangi rusiškiems 
Lietuvos ponams ir lietuviš
kiems jų tarnams baisiausias 
dalykas yra tiesa, tai jie nega
lėjo tylomis praeiti ir pro Ka
zio Ėringio “šmeižtus”. Matyt, 
gavęs nurodymą “iš aukščiau”, 
A. Šidlauskas bando paspjau
dyti ant mokslininko, kuris 
prieš keletą metų dar buvo ge
ras, net į lietuvišką sovietinę 
enciklopediją yra patekęs 
(“Lietuviškoji tarybinė enci
klopedija”, V., 1979, t. 3).

Tačiau sovietinis žurnalis
tas veltui purkštauja: teisy
bės vėjas jo seiles bloškia at
gal į veidą visiems tikrovės 
lakuotojams ir socialistinio 
gyvenimo saldintojams. Net 
tos kelios citatėlės, kuriomis 
Šidlauskas bando gražiai ir 
žavingai apipavidalinti mūsų 
tikrovę, patvirtina, o ne pa
neigia tai, ką Ėringis nori pa
sakyti.

Straipsnelio autorius ban
do leipti iš juoko, kad “nu
siaubti miškai, užteršti van
denys”, kad pažeista gamtinės 
aplinkos pusiausvyra, pakeis
tas gamtovaizdis nušluojant 
jam būdingas sodybas, išker
tant miškelius, sukeliant gy
ventojus į naujųjų dvarų gy
venvietes. Bet ar tai ne tiesa? 
Ar mūsų lygumų rajonai ne
įgauna stepių bruožus? Kokią 
garantiją draugas Šidlauskas 
siūlo prieš masyvais paverstų 
laukų eroziją? Gal tik konjunk
tūrinių teoretikų pataikūniš
kus “mokslinius” įrodinėjimus 
ir niekuo nepatvirtintas teo
rijas? Kur čia melas, kad dau
gelis Lietuvos upių teršiamos 
ir nuodijamos gamybinėmis at
liekomis? Ir ne tik upės, bet 
ir oras. Ir ne tik N. Akmenės, 
Jonavos, Kėdainių apylinkėse. 
O kokių vaisių atneš Nemuno 
hidroakumulatorinė ar Igna
linos atominė jėgainės, paju
sime ateityje. Okupantui ne
svarbu, kuo kvėpuos Lietuvos 
žmonės. Ne jų interesais vyk
domos pačios stambiausios ir 
Lietuvai ne pirmiausia reika
lingos “didžiosios statybos”. 
Jos gimsta iš Maskvos impe
rialistų strateginių planų.

Piktinasi Maskvos pasam
dytas žurnalistas, kad Ėrin
gis užsimena apie piliakal
nius, apie mūsų tautos kultū
rinio palikimo padėtį. Čia jis 
išdidžiai ant stalo meta kor
tą su Žemaitės namu Bukantė
je, su Merkinės piliakalniu.

Teisybė, yra memorialinių 
muziejėlių, yra saugoma vie
no kito rašytojo tėviškė. Bet 
tik ne visas mūsų tautos kul
tūrinis ir istorinis palikimas. 
Iš jo rūpestingai išrankioja- 
mi tik tie dalykai, kurie gali 
patarnauti propagandai arba 
šiaip visiškai “nekenksmingi”.

Saugomas ne tik Žemaitės 
namas Bukantėje ar A. Vie
nuolio Anykščiuose; saugoma 
ir Petro Cirkos tėviškė ir na
mas Vilniuje, kuriame 1918 m. 
įvyko pirmasis Lietuvos komu
nistų partijos suvažiavimas. 
Šitokie paminklai tikrai sau
gomi ir globojami, bet užmirš

tos ir apleistos Basanavičiaus, 
Pietario, Daukanto ir kitų mū
sų rašytojų, visuomenės ar 
kultūros veikėjų tėviškės ar 
memorialinės vietos. Jei ir 
skursta vienur kitur užsiliku
si klėtelė ar tariamas muzie
jėlis, tai tik vietos entuzias
tų ar kraštotyrininkų rūpes
čiu. Šatrijos Raganos muzie
jėlis Židikuos galbūt tyčia bu
vo paverstas senienų laužu, 
ten buvusieji eksponatai su
grūsti į stalčius, namas kiek 
metų stovėjo neremontuoja
mas ...

Istorinę vertę turi vietos, 
susijusios su revoliucija, su 
kokia nors “vyresniojo brolio” 
veikla. Jei kas nėra paliesta 
rusiškos rankos, nėra rusiško 
kvapo, kas vien lietuviška, tu
ri reikšmę tik mūsų tautos kul
tūrai, šiandien neaktualu ir 
nereikalinga.

Kokios pagrindinės idėjos 
viešpatauja sovietinėje mūsų 
literatūroje? Tamsa, skurdas 
ir išnaudojimas praeityje, kla
sių kova ir nepaprastas žmo
nių “sąmonėjimas” pokario,lai
kotarpiu, kapstymasis po sek
so ar erotikos jausmelius, 
smulkius buitinius reikalus — 
ar ne tokios dabartinėj mūsų 
literatūroj dominuojančios te
mos? O “lietuviški” filmai! Jų 
pasižiūrėjęs gali pradėti gė
dintis, kad esi lietuvis ...

Tiesa, ir dabartinėmis są
lygomis lietuvių tauta kuria 
savo kultūrą. Ši kultūra stie
biasi, kyla, bet taip, kaip au
galas pro sienos plyšį. Ji ne
gali laisvai, savarankiškai, 
sveikai augti ir plėstis. Ją var
žo ir spaudžia sunki, daugia
lypė svetimųjų priežiūra. Ne 
tik siauri ideologiniai rėmai, 

Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventė pradėta 1984 m. birželio 
30 d. prie Laisvės paminklo Klivlande, uždegant simbolinę aukuro ugnį. 
Ja uždegė meninė šventės vadovė JADVYGA REGINIENĖ, lydima šo
kėjų atstovų Nuotr. V. Bacevičiaus

marksistiniai vertinimo krite
rijai, bet ir “vyresniojo bro
lio” nepasitikėjimas kiekvienu 
savarankiškesnių vietiniu 
reiškiniu arba paralyžuoja, 
arba visiškai sunaikina daug 
kūrybinių sumanymų ir pa
stangų. Tauta ne gyvena, bet 
vegetuoja, ne laisvai kuria, 
bet kovoja sunkią kultūrinę 
ir net egzistencinę kovą.

Ir štai, kai apie šią sunkią 
tautos padėtį bando kas nors 
papasakoti, kas nors kilsteli 
teroro ir priespaudos uždan
gą, tuoj apšaukiamas melagiu, 
šmeižiku, išdaviku. Tačiau 
tikraisiais išdavikais yra tie, 
kurie pataikūniškai už riebes
nį kąsnį, už rublį ar iš aklumo 
ir fanatizmo vykdo kiekvieną 
pavergėjo nurodymą, bailiai 
šliaužioja prieš Maskvos po
nus, kumščioja savo tautie
čius, spjaudo ant visų, drįs
tančių pasakyti tiesą ...

... O dėl sovietinės tikro
vės šmeižimo, tai reikėtų tik
rai nepaprastos fantazijos, 
norint ją apšmėižti. Juk pati 
ši tikrovė toici'a prištaringa, 
tokia dėmėta, pilna tokių ano
malijų, netvarkos, žmogaus 
pavergimo ir pažeminimo, kad 
visa tai išpasakojus ir dar no
rint nuo savęs ką nors pridėti, 
iš tikrųjų pritrūktų fantazi
jos. Kazys Ėringis, atrodo, to
kios fantazijos neturi. Jam už
teko grynų sovietinės tikrovės 
faktų. Tad ir šmeižiko vardo 
jis nenusipelnė!

Ir ne pasakėles jis rašė. Pa
sakėles seka tie, kurie bando 
juoda padaryti balta, priespau
dą vadinti laisve, dvasinį skur
dą — kultūriniu klestėjimu.

P.Savėnas
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® PAVERGTOJE IF/fUIL © LIETUVIAI PASAULYJE
LITUANISTIKOS KURSAI

“Gimtasis kraštas” liepos 26 d. 
laidoje pateikia žinių apie va
sarą Vilniaus universitete ren
giamus lituanistikos kursus iš
eivijos jaunimui. Šiemetinis 
kursantų skaičius neminimas, 
nutylimos jų pavardės. Po nuo
trauka, įdėta į pirmą puslapį, 
rašoma, kad joje matome grupę 
dalyvių Gedimino aikštėje. Iš 
tokio paaiškinimo sunku beat
spėti, ar tai yra pilna visų da
lyvių grupė, ar tik jos dalis. Nuo
traukoje matyti tik 13 kursantų: 
du vyrai ir vienuolika merginų. 
Kursų aprašyme minimas jų se
niūnu išrinktas Jonas Stundžia 
— judrus ir energingas vaiki
nas iš JAV. Pasak jo, daugiau
sia kursantų yra iš Amerikos, 
bet jų taipgi esama ir iš Kana
dos, Austrijos, Šveicarijos. In
formaciniame pranešime teigia
ma, kad kursantų laukia ne tik 
studijos. Jiems suplanuotos eks
kursijos po Vilnių, išvykos į 
Anykščius, Kauną, Nacionalinį 
parką. Programą papildo popie
tė “Tėviškės” draugijoje, pokal
biai Vilniaus miesto tarybos 
vykdomajame komitete, aukštojo 
ir specialiojo vidurinio moks
lo bei žemės ūkio ministerijose, 
Kompozitorių namuose, Lietu
vos rašytojų sąjungoje, Lietu
vos bičiulystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugi
joje, susitikimai su aktoriais, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto darbuotojais.

LANKĖSI KONSULE
"Gimtojo krašto” pranešimu, 

liepos 23-25 d.d. Vilniuje lankėsi 
generalinė Italijos konsule Kar
ia Dzupetti-Marini iš Leningra
do. Užsienio reikalų ministeri
joje ją priėmė ministerio pava
duotojas J. Grigutis, Vilniaus 
miesto kompartijos komitete — 
II sekr. V. Klikūnienė, vykdoma
jame miesto komitete — pirm. A. 
Vileikis. Viešnia taipgi turėjo 
progą susipažinti su Vilniaus 
senamiesčiu bei naujaisiais ra
jonais, apsilankyti Vilniaus uni
versitete, nuvažiuoti į Trakus. 
Pokalbių temos nutylimos. Už
sienio valstybių konsulai daž
nai kviečiami Vilniun, juos ban
doma nutempti į tariamą užsie
nio reikalų ipįnisteriją, kuri iš 
tikrųjų beturi jokios galios, nes 
visus reikalus .su užsieniu tvar
ko Maskva. Atrodo, bandoma su
daryti įspūdį, kad Lietuva nė
ra okupuota Sovietų Sąjungos, 
bet jon laisvai įsijungusi pilna
teisė respublika, turinti net ir 
savo užsienio reikalų ministe
riją.

SUNAIKINO AUTOMOBILĮ
Vyresnysis teisingumo pata

rėjas J. Levitinas “Komjaunimo 
tiesos” skaitytojus liepos 28 d. 
laidoje supažindina su Vilniaus 
“Audėjo” šaltkalviu Vytautu Kli
mavičiumi, 28 metų amžiaus vy
ru, bandžiusiu apvogti save. Esą 
jis š. m. vasario 6 d. vakarą nuo
savu automobiliu nuvažiavo toli 
už miesto, ten jį į gabalus suka
pojo kirviu, norėdamas gauti 
draudos pinigus. Vilniaus mies
to Tarybų rajono vidaus reikalų 
skyriui pranešė, kad kažkas pa
vogė jo automobilį, prašė surasti. 
Sukapotas automobilis buvo su
rastas, bet kilo rimta abejonė 
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Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
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(Priešais Lietuvių namus)
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.4 Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

dėl jo pavogimo. Parengtinio ty
rimo metu V. Klimavičius prisi
pažino, kad “pavogimą” atliko 
jis pats, taip pat ir sukapojimą 
kirviu, už nepataisomą automo
bilį norėdamas gauti draudą. 
Vilniaus miesto Tarybų rajono 
liaudies teismas V. Klimavičių 
už melagingą skundą savanau
diškais tikslais nuteisė dvejiem 
metam laisvės atėmimo su priva
lomu įdarbinimu tose vietose, 
kurias paskirs už nuosprendžio 
vykdymą atsakingi pareigūnai.

TRŪKSTA VANDENS
I. Gustaitis, J. Nagorskis bei 

kiti vilniečiai, gyvenantys vir
šutiniuose Algirdo gatvėje esan
čio namo aukštuose, skundžiasi 
“Tiesos” redakcijai, kad jie-jau 
ne pirmi metai vakarais beveik 
neturi vandens. Į šį skundą atsi
liepė teritorinės vandentiekio ir 
kanalizacijos valdybos vyr. inž. 
A. Lubianskis. Pasak jo, šiame 
Naujamiesčio mikrorajone van
dens trūksta, nes pastaruoju 
metu pastatyta daug gyvena
mųjų namų bei administracinių 
pastatų, išplėstos pramonės 
įmonės, o vandenviečių pajėgu
mai nebuvo didinami nuo 1975 
m. Reikalai pagerės, kai šių 
metų paskutiniame ketvirtyje 
pradės veikti naujoji vanden
tiekio magistralė, kuri dalį van
dens gaus iš Aukštųjų Panerių 
vandentiekio sistemos.

PASITRAUKĖ IŠ PLAUKIMO
Lina Kačiušytė, 1979 m. balan

džio 6 d. Potsdame pasiekusi 
pasaulinį rekordą 200 metrų 
plaukime krūtine, pasitraukė 
iš plaukimo. Tas jos rekordas — 
2 min. 28,36 sek. išsilaikė jau 
penkerius metus. Maskvos olim
piadoje 1980 m. L. Kačiušytė lai
mėjo olimpinį aukso medalį, šį 
nuotolį įveikusi blogesniu laiku 
— per 2 min. 29,54 sek. Su plau
kimu L. Kačiušytė atsisveikino 
1981 m. universiadoje Bukareš
te, laimėjusi I vietą 200 metrų 
plaukime krūtine, 100 metrų 
plaukime krūtine užėmusi III 
vietą. Nuo to laiko ji pasitraukė 
iš sporto, dalyvauja tik kaip žiū
rovė, kartais kaip premijų įtei
kėja kitiems. L. Kačiušytė stu
dijuoja geografiją ir fizinį auk
lėjimą Vilniaus pedagoginiame 
institute. Yra baigusi keturis 
kursus, studiją? užbaigs sekan
čiais mokslo.jiąętąįs, Žada tap
ti trenere.

VILNIAUS ATEITIS
Patvirtintas Vilniaus miesto 

augimo iki 2000-tųjų metų pla
nas. Vilnius dabar turi daugiau 
kaip pusę milijonų gyventojų, o 
jų skaičius šio šimtmečio pa
baigoje pasieks apie 700.000. 
Didžiausiu gyvenamuoju rajo
nu Vilniuje tapo Šeškinė, kurio
je gyvena apie 50.000 žmonių. 
Šiuo metu sparčiai kyla Justi
niškės. Ateityje Vilnius plėsis 
į šiaurės vakarus, šiaurę ir va
karus, pasiekdamas Avižienius, 
Grigiškes, Lentvarį. Vilniaus 
centras jau yra persikėlęs į de
šinįjį Neries krantą, kur išaugo 
Buities rūmai, daugiaaukštis 
“Lietuvos” viešbutis, universa
linė parduotuvė, Revoliucijos 
muziejaus rūmai. Naujajame 
centre bus pastatyti Kino na
mai, plaukymo baseinai, univer
salinė parduotuvė “Vaikų pa
saulis”. V. Kst.

Kanados Sault Ste. Marie miesto karalaitė MARIE-JANE MacKENZIE (viduryje) su palydovėmis-princesėmis 
— DIANA VAINUTYTE (kairėje) ir KYMBERLEY CARLSON (dešinėje). Nuotrauka — vietinio dienraščio

Lietuvių diena Putname
N. Pradėtosios Marijos vie

nuolijos seselės, Putname š. m. 
liepos 22 d. surengė savo sody
boje metinę lietuvių susiartini
mo šventę. Dalyvavo apie 2000 
tautiečių iš apylinkių ir tolimų 
vietovių — Vašingtono, Filadel
fijos, Čikagos ... Dalis atvyko 
samdytais autobusais.

Šventė pradėta Mišiomis lau
ke, prie vienuolyno koplyčios, 11 
v.r. Jas atnašavo 11 kunigų, va
dovaujant Kunigų vienybės 
pirm. kun. A. Kontautui. Jų tar
pe buvo naujai paskirtasis vys
kupas P. Baltakis ir prel. A. Bač- 
kis iš Romos. Pamokslą sakė 
kun. A. Kontautas. Pamaldoms 
pasibaigus, į dalyvaujančius 
prabilo naujai paskirtasis vys
kupas, prašydamas visų talkos 
einant ganytojo pareigas.

Po pamaldų prie Šiluvos Ma
rijos statulos sukalbėtas Roži
nis, prašant Marijos užtarimo 
kenčiantiems tėvynainiams ir 
laisvės Lietuvai.

Šventės dalyviai pietus galė
jo gauti sodyboje: seselių rėmė
jų palapinėse ir sodelyje.

Pagrindiniame vienuolyno pa
state yra įrengtas nuolatinis 
tautodailės muziejėlis. Šventės 
proga Raudondvario salėje buvo 
išstatyti dail. A. Galdiko paveiks
lai, S. Šatienės paruošta tauto
dailės paroda, ir šy.. Kazimiero 
pagerbimų parodėlė. Vienuoly
no knygyne buvo galima įsigyti 
vertingų knygų, meno ir tauto
dailės dirbinių. Sodelyje Nerin
gos stovyklautojos pašėko kele
tą tautinių šokių, kai kuriuos 
su dainomis.

Šokių programą baigus, Lietu
vos atstovas Vašingtone S. Bač- 
kis, dalyvavęs šventėje, sveiki
no susirinkusius ir ragino vi
sus išlikti lietuviais bei visais 
būdais siekti Lietuvai laisvės. 
Po jo kalbos sugiedota giesmė 
“Marija, Marija”. Vėliavų aikš
telėje, prie vienuolyno įėjimo, 
nuleistos vėliavos, giedant Ame
rikos ir Lietuvos himnus.

Dalyviai per garsiakalbį buvo 
skatinami aplankyti ir pasigėrė
ti Amerikos lietuvių kultūros 
archyvo — ALKOS sukauptais ir 
jau parodyti paruoštais lietu
viškos kultūros lobiais ir aplan
kyti sodybos miškelyje esančią 
Mindaugo pilį, statytą kun. S. 
Ylos, su pilyje esančiais meno 
darbais, vaizduojančiais istori
nius Lietuvos asmenis ir įvykius. 
Daug kas tuo skatinimu pasinau
dojo ir pamatė tas kultūrines 
bei istorines vertybes.

ALKOS patalpose p. Abromai- 
tienė, putnamietė, buvo išsta
čius! savo dailės darbų. Savo 
meno darbams ji naudoja auga
lų žiedus, augalus ir jų dalis.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 

įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLiVl
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 MILIJONŲ DOLERIŲ

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)

Loterijoje laimėjo Joseph 
Waitonis iš Providence dail. V. 
Igno šv. Kazimiero paveikslą, 
Ona Brazlauskaitė iš Providence
— dviejų eilių gintaro karolius, 
Aldona Marcavage iš Milfordo, 
CT — megztą lovos užtiesalą, H. 
Dubiel iš Newington, CT — 
$100.00, Anelė Brasky iš Man
chester, CT — televizorių, Ri
ta Kavolienė iš Carlisle, Penna.
— dail. Galdiko paveikslą.

Seselės dėkingos atvykusiems, 
nes tai paremia jų darbus, o at
vykusieji galėjo susitikti su sa
vo pažįstamais, aplankyti Matu
laičio namuose globojamus arti
muosius ir sustiprinti lietuviš
ką dvasią.

Juozas Kriaučiūnas

Calgary, Alberta
PIRMOJI GEGUŽINĖ. KLB Kal- 

gario apyl. valdyba surengė rug
pjūčio 12 d. B. Wakeford sodyboje 
gegužinę už miesto ribų. P. Bal- 
saitis pasitiko atvykstančius. Prie 
vartų plevėsavo Kanados ir Lie
tuvos vėliavos. Suneštinis, įvai
rių valgių stalas buvo tartum su
ruoštas iš tik ką išspausdintos val
gių knygos. Pirm. Al. Šukys pasvei
kino visus atvykusius, padėkojo 
šeimininkams už priėmimą ir lei
dimą praleisti popietę gamtoje. 
Pirm. Al. Šukys ir K. Dubauskas 
įteikė paskirtbosiuš šv.' Kazimie
ro medaliuąjlkurie buvo užkliuvę 
kelyje.-i ;- .. . ..

Gegužinė praėjo gražiai. Buvo 
svečių iš Lethbridge — St. ir Gra
žina Noreikos, iš Australijos — 
V. Savickas su šeima. K.

London, Ontario
ATSISVEIKINTA SU MUZ. J. 

PETRAUSKU. Nelaukiamoji vieš
nia mirtis ir toliau negailestingai 
retina ir taip jau negausias Lon
dono lietuvių gretas. Liepos 17 d. 
iškeliavo amžinybėn visiems lon- 
doniškiams gerai žinomas muz. 
Jonas Petrauskas. Prie vėžio iš
varginto jo organizmo dar prisi
dėjo širdies negalavimai, pakirtų 
jo gyvybės siūlą. Liepos 16 d. va
kare nuėjo miegoti ir 17 d. rytą 
nebepabudo. Palaidotas 19 d. šv. 
Petro katalikų kapinėse Londone. 
Paliko liūdinčius — žmoną Euge
niją Petrauskienę-Pačkauskaitę, 
dukrą Viliją su šeima Londone, 
brolį Kazimierą bei seserį -An
taniną Lietuvoje. Velionies bro
lis Antanas ir pusbrolis kun. V. 
Rudzinskas yra mirę Londone 
prieš keliolika metų.

A. a. Jonas Petrauskas gimė 1912 
m. gruodžio 16 d. Šiaulių apskri
ty. Studijavo kompoziciją, diri
gavimą ir trimito instrumentą 
Kauno konservatorijoje, kurią 
baigė 1941 m. Grojo policijos pu
čiamųjų orkestre, vadovaujama
me muz. Br. Jonušo Kaune, o vė
liau Lietuvos valstybinės filhar-

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

monijos simfoniniame orkestre 
Vilniuje.

Atvykęs Kanadon įsikūrė Lon
done. Čia jis visu nuoširdumu 
įsijungė į lietuvišką veiklą — 
buvo renginių ir įvairių iškilmių 
muzikinės dalies pagrindas. Vi
siems jis mielai stengdavosi pa
dėti, nelaukdamas už tai nė pa
dėkos žodžio. Jis vadovavo dvi
gubam kvartetui, kvintetui ir lie
tuvių chorui. Šie vienetai giedo
davo ir per lietuviškas pamaldas. 
Ir kun. B. Pacevičiui Londonan 
atvykus kurį laiką jis vadovavo 
parapijos chorui ir ėjo vargoni
ninko pareigas. Jis vadovavo ir 
“Baltijos” ansamblio choro pir
mąja! repeticijai. Labai vykusiai 
interpretuodavo lietuviškas dai
nas ir giesmes, suteikdamas joms 
įspūdingą žavesį. Jis imponuoda
vo savo nuoširdumu, kuklumu ir 
didele meile lietuviškai dainai 
bei giesmei. Pradėjęs pianinu 
skambinti kurį nors mėgiamą kū
rinį, jis nukildavo į meno dausas 
ir pamiršdavo, kad choristai ne
kantriai laukia repeticijos pra
džios. Buvo labai aiškios lietu
viškos linijos ir gilių patrioti
nių įsitikinimų žmogus!

Velionis buvo gabus ne tik muzi
kai — protiniais gabumais jis buvo 
pirmose londoniškių eilėse. Žavė
josi technikos pažanga, stebinan
čiais išradimais, buvo numatęs 
pradėti ir šios srities studijas, 
bet... nenumatyti kliuviniai vi
sa tai jam sutrukdė.

Nuoširdi velįonies talka mažai 
Loncįoįio, apylinkei buvo neabejo
tinai įvertinta: dalyvavo gausūs 
lankytojai laidotuvių namuose, 
pamaldose Šiluvos Marijos šven
tovėje, palydėjo į kapines ilga 
virtinė automobilių. Buvusieji 
choristai ilgai prisimins savo ma
lonaus būdo chorvedį. D.E.

Sault Ste. Marie, Ont.
NEUŽMIRŠKIME IR KITŲ. Per- 

skaičiūs Ig. Girdzevičiaūs straips
nį “Užmirštas laimėtojas”, norisi 
paminėti, kad mūsų mieste yra ir 
daugiaū jaunų lietuvių, kurie pa
sireiškia gabumais bei veikla ir 
yra minimi mūsų “The Sault Star” 
laikraštyje. Viena tokių yra Dia
na Vainutytė. Ji baigė šiais me
tais aukštesnės mokyklos 13 kla
sių gerais pažymiais ir gavo 4 pre
mijas. Jos nuotrauka, kaip mode- 
listės, dažnai pasirodo laikraš
tyje. Diana yra mūsų miesto prin
cesė, tą titulą laimėjusi 1983 m. 
rudenį. Linkime Dianai sėkmės 
Londono mieste ir Western uni
versitete, kur ji pradės studijuoti 
rugsėjo mėnesį.

Vietinis

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. - 

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) C/jį.

Jurgis Jurgutis 
Tėl. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, _ Ont L9Q 2M3

JA Valstybės
Pavergtų tautų savaitė Čika

goje šiemet buvo paminėta ne 
demonstracija, o spaudos, radi
jo ir televizijos atstovams su
rengta konferencija liepos 19 d. 
Ją oficialiai atidarė Pavergtų 
tautų komiteto pirm. J. Bergma- 
nis, o jai vadovavo Ilinojaus at
stovų rūmų narė čekė Judy Baar- 
Topinka. Lenkų atstovas A. Ma- 
zewskis kalbėjo apie Jaltos su
tarties sukaktį, lenkų karininkų 
žudynes Katyne, prez. R. Reaga- 
no pasipriešinimą Sovietų Są
jungos agresijoms, adv. Paulius 
Žumbakis — apie II D. karą, at
nešusį J. Stalino ir A. Hitlerio 
sandėrį, dabartinį OSI organiza
cijos bendradarbiavimą su KGB. 
įdomus buvo negro A. Cleaverio 
pareiškimas apie įvykusį jo nuo
monės pasikeitimą. Jis buvo ta
pęs komunistu, žavėjosi Kubą 
valdančiu F. Castro, bet ten nu
vykęs rado žudymus, kalinimus, 
kurie vykdomi visose komunisti
nėse valstybėse. Sakėsi pamatęs 
komunistinės sistemos nešamą 
priespaudą, nusisukęs nuo ko
munizmo, remiąs dabartinę JAV 
prez. R. Reagano politiką. Af
ganistaniečių vardu kalbėjo 
Anver Ahady, pabrėždamas, kad 
nuo sovietinės invazijos pra
džios ten jau žuvo milijonas 
gyventojų, kad Afganistanui 
reikia didesnės paramos, ne 
vien tik invazijos pasmerkimo. 
Kalbėtojų eilėse taipgi buvo 
senatorius Ch. Percy, iš Vašing
tono atvykęs Baltųjų rūmų pa
reigūnas Linas Kojelis, keli Ili
nojaus atstovų rūmų nariai.

Rašytojas Česlovas Grincevi- 
čius, pakeitęs atostogų išvykusį 
“Draugo” pirmo puslapio red. 
Algį Pužauską, staiga susirgo ir 
vėl buvo paguldytas ligoninėje, 
kur jo sveikata rūpinasi dr. P. 
Kisielius. A. Pužauską pavaduo
ja Adolfas Markelis.

Septyniasdešimt pirmasis Lie
tuvos vyčių seimas įvyks rugpjū
čio 22-26 d.d. Čikagoje, “Conrad 
Hilton” viešbutyje, 720 So. Mi
chigan Ave. Jo ruoša rūpinasi 
36-ji Brighton parko kuopa, va
dovaujama pirm. Jono Paukščio. 
Be oficialių seimo posėdžių bei 
naujos valdybos rinkimų, pro- 
gramon yra įtraukta nemažai 
pramoginių renginių — tauto
dailės kūrinių paroda, kultū
rinis vakaras, kuriame pasiro
dys F. Zapolio vadovaujama 
Lietuvos vyčių tautinių šokių 
grupė, vyčių choras su savo va
dovu F. Strolia, sol. A. Brazis, 
Suzuki smuikininkai.

Brazilija
Lietuvių sąjungos pirm. 

Aleksandras Bumblis Sao Paulo 
mieste atšventė savo amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Jis yra 
gimęs Žitomire, Ukrainoje 1914 
m. balandžio 20 d. Po I D. karo 
su tėvais Emilija ir Vladu grį
žo į Lietuvą, gyveno Plungėje. 
Sulaukęs 14 metų, su tėvais at
vyko Brazilijon, kur gerai išmo
ko spaustuvininko darbą. Turėjo 
savo spaustuvę “Baltika”, kurio
je 1947-58 m. suorganizavo ir lei
do savaitraštį “Žinios”. Šeimą 
sukūrė su lietuvių mokyklos mo
kytoja Maryte Šidlauskaite. Su 
ja išaugino tris dukras, dabar 
jau turinčias savo šeimas. Alek
sandras ir Marija Bumbliai, ne
paisydami amžiaus naštos, vis 
dar reiškiasi lietuviškame gy
venime.

Argentina
A.a. Pijus Gudelevičius, MIC, 

po ilgesnės ligos mirė liepos 
17 d. Velionis gimė 1912 m. spa
lio 15 d. Lietuvoje, marijonų vie- 
nuolijon įsijungė 1929 m. Ilgą 
laiką gyveno ir dirbo Romoje, o 
vėliau daugiau kaip 30 metų pra
leido Argentinoje. Čia jam ilgus 
metus teko būti Aušros Vartų 
parapijos vargonininku, spaus
tuvės ir laikraščio “Laikas” ad
ministratoriumi Buenos Aires 
mieste. Palaidotas liepos 18 d.

Sol. Adrianą Jocytę, kuriai 
teko koncertuoti JAV ir Kana
dos lietuvių kolonijose, ištiko 
skaudi nelaimė — gegužės 31 d. 
italų ligoninėje Buenos Aires 
mirė jos vyras a.a. Walter Cer- 
vetti, sunkiai sužeistas eismo 
nelaimėje. Adriana šeimą su juo 
buvo sukūrusi tik prieš septy
nis mėnesius. Velionis buvo ar
timas lietuvių bičiulis, su žmo
na Adriana dalyvaudavęs di
džiuosiuose lietuvių renginiuo
se.

Australija
Šv. Kazimiero sukakties mi

nėjimai Australijoje buvo pra
dėti Adelaidės lietuvių koloni
joje, turinčioje Šv. Kazimiero 
šventovę. Rengėjų komitetas šį 
įvykį nutarė įamžinti į vieną 
šventovės langą įdėta metaline 
lenta su šv. Kazimiero bareljefu 
ir atitinkamu sukakties įrašu. 
Projektą paruošė ir darbą atlikti 

sutiko skulptorė Jieva Pocienė. 
Projekto išlaidas padengs VI. 
Bagušauskas. Paminklinę lentą 
tikimasi įrengti iki rugsėjo 8 d., 
kai bus švenčiama Tautos šven
tė. Šv. Kazimiero parapijos at
stovai liepos 18 d.^su gėlėmis 
orauostyje sutiko iš Argentinos 
atskridusį naują savo kleboną 
kun. Juozą Petraitį, MIC, ir jį 
apdovanojo tautine juosta. Jis 
čia jau darbavosi tris mėnesius 
1983 m., pavaduodamas susirgu
sį kleboną kun. A. Spurgį. Pas
kui vėl grįžo į Buenos Aires tęsti 
klebono pareigų Aušros Vartų 
parapijoje. Marijonų vienuo
lijos vadovybė 1983 m. pabai
goje kun. J. Petraitį, MIC, pasky
rė Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu Adelaidėje. Buvęs klebo
nas kun. A. Spurgis, MIC, jam 
talkins pastoracijoje.

A. a. dr. Juozas Miknius, lietu
vis gydytojas Sydnėjuje, mirė 
liepos 21 d., vos peržengęs 60 
metų. Studijų metais plačiai 
reiškėsi lietuvių veikloje, ypač 
daug dirbdamas su jaunimu. Vė
liau lietuvius aptarnaudavo 
savo profesinėje srityje, nuo
širdžiai rūpindamasis jų svei
kata. Velionį pakirto skilvio 
vėžys. Nors turėjo kelias ope
racijas, bet sveikatos neatgavo.
Britanija

Mančesterio ramovėnų skyrius 
liepos 14 d. paminėjo S. Dariaus 
ir S. Girėno skrydžio per Atlan
tą ir jų tragiškos mirties meti
nes. Minėjimui vadovavo pirm. 
K. Murauskas, pasveikinęs visus 
dalyvius, taręs įvadinę žodį. 
Paskaitą apie žuvusius transat
lantinius lakūnus skaitė A. Pod- 
voiskis. “Europos lietuvyje” ra
šoma, kad jam pavyko įrodyti 
“Lituanicos” pašovimą. Iš tikrų
jų tai yra savo laiku plačiai pa
sklidę gandai, kurių negalėjo 
įrodyti net ekspertų komisijos. 
Kaltė greičiausiai tenka alti- 
metru vadinamam aukščio ma
tuokliui, veikiančiam pagal oro 
spaudimą. Jį turi reguliuoti pa
tys lakūnai. Kadangi jiedu ne
turėjo nei radijo siųstuvo, nei 
priimtuvo, aukščio matuoklis 
buvo nustatytas pagal oro spau
dimo duomenis Niujorke. Jie vi
siškai pasikeitė, patekus į aud
rą virš R. Vokietijos. Naujų oro 
spaudimo duomenų lakūnai ne
galėjo gauti. Niujorke nustaty
tas matuoklis .gąįėjo rodyti ge
rokai didesnį adkštį, kai “Litua- 
nica” nakties metu jau skrido tik 
virš medžių viršūnių. Minėjime 
taipgi buvo prisimintas ir vėles
nis F. Vaitkaus skrydis per At
lantą. Du žuvusiems lakūnams 
skirtus eilėraščius padeklamavo 
V. Motuzą ir M. Ramonas.

Šveicarija
Tarptautinis informacijų biu

letenis “Glaube in der zweiten 
Welt” (“Tikėjimas antrajame pa
saulyje”) penkis savo paskuti
nio numerio puslapius paskyrė 
Lietuvai. Bene įdomiausias pra
nešimas yra citatos iš I sekr. P. 
Griškevičiaus kalbos, kuri buvo 
paskelbta tik partiečiams skirta
me slaptame informacijų biule
tenyje. P. Griškevičius puola 
popiežių Joną-Paulių II už jo 
nuolatinį palankumą Lietuvai 
bei jos tikintiesiems ir Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų ko
mitetą, skatinantį rašyti viso
kias peticijas, nesilaikyti sovie
tinių kulto įstatymų, priešta
raujančių Evangelijai. Pasak P. 
Griškevičiaus, kompartija nepa
darys jokių nuolaidų, nesiims 
kompromisų. Esą reikia laiku 
demaskuoti tokių kolektyvinių 
raštų organizatorius. Jis taip
gi reikalavo nesitaikstyti su slap
tų kunigų ruošimu, ragino pa
leisti prie vyskupijų sudarytas 
kunigų tarybas, sustiprinti pa
mokslų kontrolę, atitraukti vai
kus nuo religinių apeigų.

Vokietija
Ričardas Tendzegolskis, gy

venantis Mannheime, š. m. birže
lio 9 d. bičiulių būry atšventė 
amžiaus šešiasdešimtmetį. Jis 
yra gimęs Kaune, ten lankęs pra
dinę mokyklą ir Kauno jėzuitų 
gimnaziją, kurią baigė 1942 m., 
kai ji jau buvo tapusi IX-ja gim
nazija. 1946 m. buvo ištremtas į 
Sibirą, Kolymoje prie Magdano 
kasė auksą. Kai jau buvo nete
kęs sveikatos, 1955 m. susilaukė 
amnestijos ir grįžo Kaunan. Ten 
vedė vokiečių kilmės Ženią Šrei- 
feldaitę, susilaukė sūnaus Ro
lando. V. Vokietijon su šeima 
buvo išleistas 1967 m. Apsigy
veno Mannheime, kad būtų ar
čiau Vasario 16 gimnazijos ir 
kad ją galėtų lankyti sūnus. Su
kaktuvininkas nedelsdamas įsi
jungė į VLB veiklą. Keletą metų 
jam teko vadovauti Romuvos 
apylinkei, būti VLB krašto val
dybos iždininku. Nuolatos yra 
renkamas VLB krašto valdybos 
ir Romuvos apylinkės kontro
lieriumi, Lietuvių kultūros drau
gijos iždininku.



Laisvės olimpiados ugnis pasiekė Los Angeles
Ten ji buvo nugabenta ryžtingų jaunosios kartos atstovų ir perduota vietos jaunimui
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Daktarui Matukui 90 metų
JONAS MATULAITIS

Toronte įvykusios Laisvės 
olimpiados ugnis liepos 20 nak
tį pasiekė Los Angeles miestą. 
Ją atvežė ryžtingas jaunosios 
kartos Kanados lietuvis Rimas 
Petrauskas. Tuo pačiu metu, 
kai didžiosios 1984 m. vasaros 
olimpiados žibintas buvo 
triukšmingai nešiojamas Los 
Angeles mieste ir apylinkėse, 
daug kukliau prieš sovietą 
tironiją kovojančią' tautą kil
mės jaunimas tame pačiame 
mieste nešė laisvės ugnį, ku
rios karščio pabūgęs imperia
listas su savo pataikūnais iš 
didžiosios olimpiados pabėgo.

Jaunimo byla olimpiadai
Laisvės ugnis atkeliavo į 

Los Angeles tuo metu, kai Los 
Angeles baltiečią jaunimo tau
tinių šokią grupės negavo teis
mo paramos panaikinti olimpi
nio komiteto diskriminacijos 
ir leisti joms dalyvauti olim
piados atidarymo parade. Lie
pos 18 d. įvykušiame Kalifor
nijos aukštesniojo teismo po
sėdyje buvo atmestas lietuvią, 
latvią ir estą tautinią šokią 
grupią skundas.

Teisme olimpinio komiteto 
advokatas pareiškė, kad bal
tiečią grupės galėjusios žy
giuoti po Sov. Sąjungos vėlia
va. Baltiečią laisvės lygos ad
vokatas taikliai atsikirto, jog 
toks sprendimas prilygtą siūly
mui Izraelio delegacijai žy
giuoti po PLO vėliava.

Nors teisme nebuvo laimėta, 
tačiau daug ir nepralaimėta. 
Dieną prieš teismą sukvies
toje spaudos konferencijoje 
ir pačiame teisme dalyvavo 
daug spaudos, radijo, televi
zijos korespondentą ir didžią
ją žinią agentūrą — UPI ir AP 
atstovai. Žinia apie teismą pa
siekė plačiąją visuomenę.

Teismas taip pat atmetė 
olimpinio komiteto prašymą, 
kad baltiečiams nebūtą leis
ta tęsti bylos kituose teismuo
se. Teisėjas pabrėžė, kad Ame
rikos vyriausybė nepavedė 
olimpiniam komitetui vesti 
užsienio politikos.

Jaunimo pradėtą bylą finan
savo Baltiečią laisvės lyga, 
ją vedė lygos advokatas Jaak 
Treiman. Baltiečią lyga yra 
linkusi bylą tęsti federacinia
me teisme. Tuo būdu Lietuvos 
klausimas vis būtą laikomas 
visuomenės dėmesyje.

Tokiose nuotaikose Laisvės 
olimpiados ugnis iš Toronto 
atsirado Los Angeles mieste. 
Ją čia sutiko ir perėmė globo
ti PLJ sąjungos valdyba, va
dovaujama energingo pirmi
ninko Gintaro Grušo, politi
nės veiklos koordinatorės Da
nutės Mažeikienės, ir Baltie
čią laisvės lygos.

Laisvės ugnis mieste
PLJ sąjungos valdyba suda

rė Laisvės olimpiados ugnies 

Laisvės olimpiados žibintas nešamas Los Angeles miesto gatvėmis drau
ge su plakatiniu įrašu: “Sportinė laisvė reikalauja valstybinės laisvės”. 
Apačioje Laisvės olimpiados rengėją komiteto pirmininkas dr. RIMAS 
PETRAUSKAS, atgabenęs Laisvės olimpiados žibintą iš Toronto, sako 
kalbą visuomenei. Dešinėje — ANTANAS MAŽEIKA, Baltiečią laisvės 
lygos vicepirmininkas, vadovavęs iškilmėms

nešimo Los Angeles mieste 
planą, sutvarkė formalumus 
su Los Angeles policija, su
organizavo jaunimą. Baltiečią 
laisvės lyga pasirūpino infor
macija ir baltiečią-ukrainie- 
čią Laisvės olimpiados soli
darumui išreikšti pakvietė 
kitas, prieš rusą imperializ
mą kovojančią tautą grupes: 
afganistaniečius, vietnamie
čius, lenkus, vengrus, čeko- 
slovakus, kubiečius, “Young 
Americans for Freedom” ir kt.

Laisvosios olimpiados ugnis 
Los Angeles mieste buvo ne
šama sekmadienį, liepos 22. 
Dviratininkai, daugiausiai 
lietuvią jaunimas, iš Latvią 
bendruomenės centro atvyko 
prie lietuvią Šv. Kazimiero 
šventovės. Klebonui kun. Al
girdui Olšauskui sutikus, tą 
dieną žvakės šventovėje buvo 
uždegtos atnešta olimpine ug
nimi. Toliau buvo keliaujama 
į Ukrainiečią centrą, pro Es
tą namus į Los Angeles koli- 
zieją.

Iš tos pačios vietos, kur už 
savaitės turės prasidėti didžio
ji olimpiada, prasidėjo lais
vės ugnies nešimas. Čia rinko
si baltiečią, afganistaniečią, 
ukrainiečią, vengrą ir kitą 
etninią grupią jaunimas, jau
nos motinos su stumiamais 
vaiką vežimėliais ir nedide
lis skaičius vyresniąją. Trum
pai programai vadovavo Bal
tiečią laisvės lygos vicepir
mininkas Antanas Mažeika. Žo
dį tarė torontietis dr. Rimas 
Petrauskas, instrukcijas skel
bė Danutė Mažeikienė.

Laisvės ugnies palydą su
darė bėgantieji, einantieji 
ir nedidelė automobilią vilks
tinė. Iš Koliziejaus ugnis bu
vo nešama 6 km į miesto rotu
šę. Los Angeles policija suda
rė draugišką palydą automobi
liais, o prie miesto rotušės 
laisvės ugnį sutiko raitoji po
licija.

Prie miesto rotušės
Prie rotušės 12 v. rinkosi vi

suomenė iškilmią pabaigai. 
Nešdami ugnį į rotušės aikštę, 
įžygiavo daugelio tautą jauni
mas, šaukdamas “Freedom, 
freedom, freedom”. Plevėsa
vo Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Ukrainos vėliavos, o plaka
tai skelbė: “Captive Nations 
Have Only Captive Athletes”, 
“America Wake Up — Com
munism is at Our Door”, “Af
ghanistan — a Message of Free
dom” ir kt.

Pirmiausia žodį tarė PLJS 
valdybos pirm. Gintaras Gru
šas. Palydimas valiavimą ir 
plojimą, jis pareiškė: “Mes 
siekiame laisvos olimpiados, 
kurioje galėtą dalyvauti visos 
tautos. Įsimaišius politikai, 
laisvė iš olimpiadą tapo iš
stumta. Olimpiadoje dalyvauti 
neleidžiama Pietą Afrikai, 
nors didžiausias nusikaltėlis 
prieš žmogaus teises yra So
vietą Sąjunga. Ji pirmiausiai 

iš olimpinią žaidynią turėtą 
būti išmesta. Mes norime lais
vės, mes sportuojame ir dir
bame už laisvę. Ir šiandien 
mes bėgome už tuos, kurie pra
eityje buvo priversti laimėti 
medalius pavergėjams. Mes 
bėgome ir už tuos, kuriems 
Sovietą Sąjunga neleido šią 
metą olimpiadoje dalyvauti”.

Torontietis Rimas Petraus
kas savo žodyje nurodė šiuos 
Laisvės olimpiados ir olim
pinės ugnies nešimo tikslus: 
a. parodyti pasauliui kas esa
me ir priminti, kad mes egzis
tuojame; b. sunaikinti mitą, 
kad rusai sporte pranašiausi; 
nuo 1952 m. į sovietą koman
das įjungti lietuviai, latviai, 
estai ir ukrainiečiai olimpia
dose laimėjo apie 450 meda- 
lią, kurią per 150 — aukso; iš 
tą keturią tautą buvo 300 me- 
dalią laimėtoją; c. pademons
truoti savo norą atgauti teisę 
dalyvauti olimpiadoje. “Mes 
atnešėme Laisvės olimpiados 
ugnį kaip draugystės simbolį”. 
Jis taip pat perskaitė Toron
to burmistro laišką Los Ange
les burmistrui Tom Bradley.

Trumpas kalbas pasakė Bal
tiečią laisvės lygos pirminin
kas, afganistaniečią, lenką, 
ukrainiečią, kubiečią, vengrą 
laisvės kovotoją s-gos atsto
vai ir kiti kalbėtojai. Žodį 
tarė ir Simas Kudirka.

Ugnis perduota 
ukrainiečiams

Netrukus Los Angeles mies
te įvyks olimpiniai ukrainie
čią žaidimai. R. Petrauskas 
Laisvės olimpiados ugnį per
davė saugoti ukrainiečią jau
nimui, kad ja uždegtą olimpi
nį ukrainiečią žibintą. Pasi
baigus ją žaidimams, Laisvės 
olimpiados ugnis bus simbo
liškai paleista į Ramąjį van
denyną Korėjos kryptim, kur 
1988 m. įvyks pasaulinė olim
piada. Rudeniop Baltiečią 
laisvės lygos atstovai vyks į 
Korėją pasitarimams. Kvieti
mas vykti gautas jau seniau, 
nes korėjiečiai dėkingi Bal
tiečią laisvės lygai už akciją 
sovietams nušovus “KLA 007” 
lėktuvą.

Išvados
Susumuojant Laisvės olim

piados ugnies nešimą Los An
geles mieste, galima būtą pa
daryti šias išvadas:

1. Pasigėrėtino entuziazmo 
parodė jaunimas. Jis ėjo, bėgo, 
važiavo dviračiais, nešė vėlia
vas, dalyvavo prie Koliziejaus 
ir miesto rotušės. To negalima 
pasakyti apie vyresniuosius 
ir vidurinę kartą.

2. Jaunąją pastangas rėmė 
Baltiečią laisvės lyga ir Lie
tuvią Bendruomenė. Kai jauni
mas bėgo, vyresniosios kartos 
veikėjai vaišinosi pobūviuose.

3. Dr. Rimas Petrauskas, at
vežęs olimpinę ugnį iš Toron
to, pastebėjo jaunimo entu
ziazmą. To nematęs Čikagoje. 
Ten turėjęs du pasitarimus, 
kuriuose dalyvavę du PLB val
dybos nariai naudoję stabdy
mo taktiką.

4. Mūsą užmojis nerado at
garsio amerikiečią spaudoje, 
nes Kaliforniją tuo pačiu me
tu buvo užgriuvę kiti dideli 
renginiai. Pasikalbėjimus at
liko tik japoną ir italą spau
dos korespondentai, nuo pra
džios iki galo filmavo Japoni
jos televizija, o baigmę ir vie
tinė NBC televizijos stotis.

Tačiau daug laimėta paverg
tą tautą solidarumo dvasiai 
sustiprinti. Buvo pažadinti 
iki šiol politiškai miegą uk
rainiečiai, sueita į artimą 
bendradarbiavimą su afganis
taniečiais ir kitomis grupė
mis.

Liepos 23 d. Baltiečią lais
vės lygos vadovybė privačiame 
priėmime susitiko su švedą 
mergaičią IDLA grupe, kuri at
vyko kaip švedą olimpinės ko
mandos dalis. Dr. R. Petraus
kas paaiškino joms Laisvės 
olimpiados prasmę. Jai buvo 
parodytas baltiečią priėmimo 
filmas Baltuosiuose rūmuose, 
skelbiant Baltiečią laisvės 
dieną. Privačiai mergaitės 
pareiškė, kad pirmą kartą iš- 
girdusios apie Amerikos bal
tiečią veiklą.

Ačiū dr. Rimui Petrauskui 
už Laisvės olimpiados ugnies 
atgabenimą į Los Angeles. Ti
kėkime, kad ta ugnis stiprins 
mūsą ryžtą ištverti rimtame 
laisvinimo darbe.

GINTARAS GRUŠAS, Pasaulio lietuvią jaunimo sąjungos valdybos pir
mininkas, neša Laisvės olimpiados žibintą iš Los Angeles miesto koli- 
ziejaus. Tas žibintas buvo atgabentas iš Toronto, kur buvo surengta Lais
vės olimpiada. Joje dalyvavo estai, latviai, lietuviai ir ukrainiečiai

Lietuvos draugo premija
Seselei Ann Gillen, vykdo

majai tarpreliginės grupės 
direktorei bus įteikta 1984 m. 
kun. Jono C. Jutt (Jutkevičiaus) 
vardo Lietuvos draugo premi
ja metiniame Lietuvos vyčią 
seime užbaigiamajame pokyly
je š. m. rugpjūčio 25 d. Conrad 
Hilton viešbutyje Čikagoje.

Metinė premija įsteigta 1955 
m. pagerbti žymiam nelietu
viui už jo ar jos darbą Lietu
vos reikalu. Tarp buvusią pre
mijos gavėją yra JAV kongreso 
narys Peter Rodino, jn., žur
nalistas Alfred Friendly, jn., 
kongreso pirmininkas John 
McCormack, žuvininkystės pa
reigūnas latvis Roberts Brieze, 
kardinolas Cushing, angliko
ną kunigas Michael Bour- 
deaux Anglijoje ir rusą disi
dentas Sergiejus Kovaliovas.

Seselė Ann buvo parinkta 
už jos intensyvią veiklą lie
tuvią disidentams bei žmogaus 
teisią kovotojams Lietuvoje. 
Ji organizavo gelbėjimo akci

Dabar Kanada moka
žymiai daugiau 
pagalbos 
reikalingiem 
pensininkam

Kanada padidino senatvės pensijas 
ateiviams ir bešeimiams asmenims.

Jei esate 65-rių metų amžiaus ar vyresni, 
gyvenę Kanadoje bent 10 metų, turite 
teisę jas gauti.

Be to, dabar mes duodame vyresnio amžius
ateiviams, gaunantiems dalinę

senatvės pensiją, pilną Kanados 
pensiją, jeigu jie yra reikalingi 

pagalbos. Jei dabar gaunate 
dalinę senatvės pensiją ir 

garantuotų pajamų papildą, 
padidinimas pridedamas tuoj 

pat, automatiškai.

■ Health and Welfare 
H T Canada

ją Nijolei Sadūnaitei, Vikto
rui Petkui, Baliui Gajauskui ir 
kitiem. Ji pradėjo peticiją va
ją už grąžinimą kataliką šven
tovės Klaipėdoje. Be to, ji bu
vo aktyvi peržiūrint Helsinkio 
susitarimus Belgrado ir Madri
do konferencijose.

Seselė Ann Gillen yra aktyvi 
daugelio komitetą narė, pla
čiai keliavusi žmogaus teisią 
reikalais. Ji mokėsi kataliką 
pradžios ir vidurinėje mokyk
lose Houston, Tx., gavo baka- 
laureatą Rosemont kolegijoje, 
magistro laipsnį — Vilanovos 
universitete Vilanovoje, Pa. 
Po to studijavo teologiją Ro
moje ir palyginamąją religiją 
istoriją Dropsie universitete 
Pensilvanijoje.

Dėkojame seselei Ann Gil
len už jos darbą lietuvią di
sidentams, sveikiname ją šios 
premijos proga ir linkime Die
vo palaimos ateities darbuose.

Marytė Lepera

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

JUOZAS KRIAUČIŪNAS

Š. m. liepos 8 d. suėjo 90 m. 
amžiaus dr. Antanui Matukui. 
Dvi daktaro dukros ir su šei
momis atvykę sūnūs iš Kanados 
ir Kalifornijos suruošė kuklą 
jo pagerbimą. Liepos 9 d. Put- 
namo seselią koplyčioje, 8 v.r., 
kunigai V. Cukuras ir A. Petrai
tis atlaikė šv. Mišias daktaro 
šeimos intencija. Po pamaldą, 
bendrą pusryčią metu seselią 
valgomajame, daktaro giminės, 
artimieji, seselės ir vietos lie
tuviai sveikino sukaktuvinin
ką, linkėdami sveikatos ir su
laukti šimtinio minėjimo. Po 
pietą keliolika artimąją susi
rinko daktaro namuose dar kar
tą pabendrauti.

Mažą Antanuką, gimusį netoli 
Šiaulių, teta pasiėmė į Polta- 
vą, Ukrainoje, kur jis išėjo pra
džios ir vidurinį mokslą. Gim
nazijos baigimo aukso medalis 
1912 m. atidarė duris į Petrapi
lio karo medicinos akademiją, 
tik lietuviams katalikams skir
tos kvotos ribose. Dėl nesusi
pratimo, nors garbingo, akade
miją paliko ir medicinos moks
lus baigė Kijevo universitete 
1917 m.

Tuoj pat buvo pašauktas rusą 
kariuomenėn ir paskirtas ka- 
ruomenės gydytoju Galicijos 
fronte I D. karo metu. 1918 m. 
grįžęs į Lietuvą vertėsi priva
čia gydytojo praktika, bet, Lie 
tuvos kariuomenei stokojant gy
dytoją, 1919 m. stojo kariuome
nėn. Buvo pulko ir vėliau divi
zijos gydytoju. 1922 m. buvo I- 
mos karią ligoninės gydytoju. Li
goninę uždarius, vėl buvo pulką 
gydytoju. 1938 m. perkeltas ka
ro ligoninės viršininko pava
duotoju Kaune. Tais metais at
stovavo kariuomenės gydyto
jams karo medicinos kongrese 
Liuksemburge. Tarnyboje buvo 
pakeltas į pulkininkus.

Rusams užėmus Lietuvą ir ka
riuomenę pavertus 29 teritori
niu šaulią korpu, dr. Matukas 
buvo paskirtas vyriausiu to kor- 
po gydytoju. Tik pabėgimu jam 
pavyko išvengti išvežimo Rusi
jon, o gal ir nužudymo. Vokie
čiams užėmus Lietuvą, buvo pa
skirtas vyriausiu savisaugos 
dalinių gydytoju ir 1944 m. su 
dalinią likučiais pasiekė Vo
kietiją. Čia buvo gydytoju sve
timšalių karių ligoninėje. Vo
kietijai kapituliavus, jis buvo 

Bešeimiai pensininkai, kurie gauna garantuotų 
pajamų papildą ir sutuoktinių priedą, dabar gauna 
pakėlimą — $50.00 į mėnesį: $25.00 nuo liepos 
mėnesio ir kitus $25.00 gaus nuo gruodžio mėnesio 
virš įprastinių išmokų.

GALIMAS DALYKAS TURITE TEISĘ GAUTI 
DAUGIAU PINIGŲ. PASITEIRAUKITE PAS 
VIETOS PAREIGŪNĄ ARBA RAŠYKITE:

Income Security Programs
P.O. Box 9750 
Ottawa, Ontario 
K1G4A6

Canada

Lietuvos raudonojo kryžiaus 
Miunchene vadovybėje ir lankė 
lietuvių stovyklas amerikiečių 
zonoje.

1948 m. dr. Matukas su šeima 
atvyko į Kanadą (London), kur 
vertėsi negydytojo darbu, kol 
1949 m. buvo priimtas ligoninėn 
internu, o 1950 m. — ligoninės 
namų gydytoju Woodstocke. 1954 
m. išlaikė valstybinius egzami
nus verstis Kanadoje gydytojo 
praktika ir buvo gydytoju epi
leptikų ligoninėje. -

1971 m. amžinybėn iškeliavo 
daktaro žmona; palaidota Put- 
namo seselių kapinėse. 1975 m. 
jis išėjo pensijon ir persikėlė 
į Putnamą, kur ir dabar gyvena.

Dr. Matukas buvo visą gyveni
mą lietuvis patriotas. 1912 m. 
įstojo į “Fraternitas Lituani- 
ca” broliją, įsteigtą 1908 m. lie
tuvių karo medicinos akademi
jos studentų, kuriai vadovavo 
VI. Nagevičius. Brolijos nariai 
pasižadėjo išlikti lietuviais ir 
kurti tik lietuviškas šeimas. Bro
lija gyvuoja ir Amerikoje.

Be rūpinimosi lietuvių karių 
sveikata, dr. Matukas keletą 
metų buvo Lietuvos radijo svei
katos valandėlių patarėju. Tiek 
Lietuvoje, tiek už jos ribų gy
vendamas daktaras skatino da
lyvavo ir lėšomis rėmė lietuviš
ką veiklą, buvo daugelio organi
zacijų rėmėjas. Jis yra narys: 
Lietuvių gydytojų sąjungos, Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos, LB, lietuvių karinių orga
nizacijų, Putnamo seselių rėmė
jų ir daugelio kitų. Putname gy
vendamas buvo LB valdybos na
riu. Ypač daug jo pastangų pa
reikalavo Amerikos lietuvių kul
tūros archyvo — ALKOS praplė
timas nauju priestatu — jis bu
vo statybos komisijos pirminin
ku.

Gyvuok, mielas daktare An
tanai, tęsk ir toliau pasiryžtus 
darbus ir sulauk laisvos Lietu
vos.

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

(prieš Lietuvių Namus) 

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimai -heaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Sol. ALGIS SIMANAVIČIUS, studijavęs dainavimą Toronto muzikos kon
servatorijoje pas žymą profesorių dr. Ernesto Vinci, dažnai pasirodo lie
tuvių visuomenei įvairiuose renginiuose. Yra dainavęs konservatorijos 
statomose operose bei operetėse. Kazimierinėje operoje “Dux Magnus” 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte jis atliks karaliaus Kazimiero — šv. Kazi
miero tėvo vaidmenį, kuriam šiuo metu atsidėjusiai ruošiasi

Sol. RIMAS STRIMAITIS, dainavęs keliose operose, atliks karalaičio šv. 
Kazimiero vaidmenį naujai sukurtoje operoje “Dux Magnus”, kuri stato
ma Toronte šv. Kazimiero sukakties kongrese š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis

Antrasis spaudos draudimas Lietuvoje
Caras po 40 metų atšaukė draudimą, o raudonieji valdovai ir po 40 metų nesirengia to padaryti

Kauno getas “Teisiųjų maište”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pas sovietinius partizanus
Masiniai bėgimai iš Kauno 

geto pas sovietinius partiza
nus prasidėjo tik 1943 m., nes 
anksčiau nebuvo tokių grupių 
toje apylinkėje. Gudija buvo 
pertoli.

Iniciatyvą pabėgimams or
ganizuoti perėmė komjaunuo
liai, vadovaujami Haimo Yel- 
lino, 30 metų amžiaus poeto, 
rašančio “jiddiš”. Pažymėti
na, kad žydų rezistencijoj 
Rytų Europoj buvo daug poetų.

Yellinui pavyko užmegzti ry
šį su “ariško” miesto komunis
tų organizacija, o per ją — su 
sovietiniais partizanais. Ša
lia Yellino darbavosi tokie 
žmonės, kaip Dima Halpern ir 
Simon Ratner, žydų tarybos 
darbo biržos tarnautojas. Žy
dų taryba ar bent jos pagrin
diniai vadai buvo informuoti 
apie rezistencijos veiklą.

Metę šalin abejones, žydų 
komunistai susijungė su kovo
tojais žydų sionistų, nežiūrint 
kokia jų būtų pakraipa. Pvz. 
Zvi Levin ir Mošė Levin (ėjo 
svarbias pareigas geto polici
joj) priklausė sionistų-revizio- 
nistų sambūriui, kurį anais 
laikais komunistai (ir ne jie 
vieni) laikė fašistiniu ar bent 
fašistuojančiu. Itzik Sereb- 
nicky iš daugumą turinčios 
“Poalei Sion” frakcijos, Y. Zu- 
potovič ir I. Grinberg (geto po
licijos vado pavaduotojai) pri
klausė nuosaikiajam sionistų 
sparnui “Hanoar Hatzioni”. 
Žurnalistas Valsonok, kuris 
daug padėjo žydų tarybai, bu
vo arčiau komunistų.

Būtų perdėta tvirtint, kad 
tom dviem srovėm pavyko iš 
karto nugalėti pasaulėžiūri
nius skirtumus bei įveikt abi
pusį nepasitikėjimą. Svarbiau
sia yra tai, kad jiem pavyko 
ilgainiui tiek Kaune, tiek Vil
niuje, Varšuvoje, Balstogėje 
ir kitur. Nuopelnas už tai pri
klauso pirmoje eilėje Haimui 
Yellinui. Nors komunistai ir 
nesudarė gete daugumos, jie 
atstovavo sovietų valdžiai. O 
toji valdžia, kokie bebūtų pa
vienio žydo nusistatymai jos 
atžvilgiu, buvo vienintelė, ku
ri teikė geto žydams vilčių, 
kad ir baisiai menkų, išlikt 
gyvais. Ir partizanai, pas ku
riuos reikėjo perbėgt, buvo 
sovietiniai. Užtat L. Grafin- 
kelis, senas sionizmo kovoto
jas ir buvęs Kauno žydų tary
bos vicepirmininkas, išreiškė 
pgarbą Yellinui už tai, kad 
jis pralaužė sijonistiniam jau
nimui spragą sienoje, idant 
jis “prisijungtų prie partiza
nų”. Tas pagarbos išreiškimas 
įgyja ypatingą reikšmę, žinant, 
kad jo autorius gyvena Izrae
lyje, o Haimas Yellinas krito 
Kaune.

Jaunimo žygis
Kaip ir kitų R. Europos mies

tų sionistinis jaunimas, kau
niškis gyveno kibuce, vidury 
geto. Iš čia jie visi drauge pa
kilo žygin. Jų kibucas žinomas 
gete rusiškuoju “Kolektiv” var
du, buvo pirmaeilis dvasinio 
pasipriešinimo centras.

1943 ’m. rugpjūčio mėnesį 

Yellinas slaptai išslinko iš 
geto ir nukeliavo 160 km į Rūd
ninkų girią, netoli Vilniaus, 
užmegzti ryšio su sovietų par
tizanais, kurie buvo ten įsistip
rinę.

Grįžęš Kaunan, Yellinas 
atėjo pėsčias į getą. Čia buvo 
suorganizuotas maždaug 80- 
ties jaunuolių būrys, kuris pa
suko į pietvakarius nuo miesto 
Suvalkų-Augustavo link, idant 
susijungtų su partizanų dali
niu, kuris tariamai turėjo būti 
tenai. Visi 80 buvo susekti ir 
sunaikinti. Tik dviem pavyko 
pasiekti pasimatymo vietą, bet 
niekas neatėjo jų pasitikt.

Vėliau išbėgę iš geto jaunuo
liai pasuko rytų pusėn, ir jiems 
pavyko pasiekti partizanų da
linius Vilniaus apylinkėse. Jie 
įsijungė į dalinį, pavadintą 
“Mirtis okupantams” vardu.

Jų buvo apie 300, kurių ge
ras trečdalis — merginos.

Jie išvyko iš geto aprūpinti 
padirbtais dokumentais, ku
riuose jie buvo vadinami “pri
verstinio darbo žydų komando
mis”. Tuos dokumentus išda
vė žydų tarybos darbo birža. 
Kelionę jiems palengvino ve
žimai, irgi parūpinti tarybos 
dėka.

Pačiam Yellinui neteko su
laukt išvadavimo dienos. Jam 
nepavyko net prisijungti prie 
partizanų. Balandžio 6 d. jį 
atpažino vienas Gestapo sek
lys. Atpažintasis buvo suim
tas po audringų gaudynių, ku
rių metu jis nušovė revolve
riu kelis jį vijusius nacius. 
Tikslios jo mirties aplinkybės 
mums nežinomos, bet nuo to 
laiko jo niekas nėra matęs.

Keliom kitom grupėm pavy
ko dar išeiti iš geto 1944 m. ba
landžio mėnesį. Šis judėjimas 
pasibaigė, kai dingo getas.

Slėptuvės
Nuo 1943 m. lapkričio mėne

sio getas, gavo “Koncentraci
jos stovyklos Kauen” statusą. 
Jo likvidavimas artėjo. 1944 m. 
kovo 27 d. atvyko į getą SS-Ko- 
mando ir sušaukė geto policiją 
“inspekcijai”. Visus 140 žydų 
policininkus nugabeno į IX for
tą. Ten jiems kalbėjo: iš jų lau
kiama, kad jie tiksliai nurody
tų visas gete esančias “mali
nes” ir suteiktų informacijų 
apie likimą vieno Gestapo sek
lio, dingusio prieš keletą die
nų.

(“Malines” vardu vadino 
slėptuves, padarytas iš tvir
tos medžiagos, kurias Lietu
vos žydai gete įsirengdavo na
muose. Geto metraštininkams 
nežinoma šio žodžio etimolo
gija. Jis buvo tariamas taip, 
kaip rašomas. Kiti spėlioja jį 
esant lietuvių kilmės. Mes ma
nome, kad čia susiduriam su 
iškreipta prancūziško žodžio 
lytim, kuri gavo specialią pras
mę). Kartais uždengdavo laip
tų narvelį, kartais pastatyda
vo vidury kambario kitą, tuš
čiavidurę sieną, kartais būda
vo priestatas prie rūsio, pa
gilinimas ar “pridurkas”. Ki
ti pasistatydavo “bunkerius” 
kiemuose, gatvėse, žodžiu, kur 
tik buvo vietos. Buvo du “ma
lines” tipai: vienose žmonės 
pasislėpdavo trumpam laikui 

(pvz. gaudynių metu), kitose 
galėdavo pasilikti ilgesnį lai
ką. Tikro skaičiaus tų slėptu
vių niekad neatidengė, ir taip 
dešimtys, jei ne šimtai žydų 
Kaune, ypač Vilniuje, išliko 
gyvi.

Sekančią dieną po masinio 
pabėgimo iš IX forto buvo pra
vesta “malines” griovimo ope
racija, bet jinai nedavė jokių 
vaisių. Mat vokiečiai buvo pa
vedę ją geto policijai. Jai te
pavyko surast vos vieną “mali
nes” (be žmonių) ir eilę apleis
tų, nenaudojamų rūsių. •

(Minėtą Gestapo seklį geto 
vyrai atpažino, likvidavo ir 
užkasė). Visi 140 policininkų 
pasisakė nieko nežiną, nors 
visiems buvo aišku, kad jie 
žaidžia savo gyvybe. Juos vi
sus gestapininkai sunaikino.

Geto galas
Tą pačią dieną ir sekančią 

naciai sugaudė likusius geto 
vaikus ir senius — nedaugiau 
kaip 1500 žmonių. Dalį jų iš
gabeno į Aušvicą, kitą dalį į IX 
fortą. Nei iš vieno būrio, nei 
iš kito neliko ^yvų.

Žydų taryba' nustojo egzista
vusi 1944 m. balandžio 4 d. Ke
letą dienų prieš tai vokiečiai 
landžiojo po getą, jieškodami 
Ratnerio ir Levino, kurie, kaip 
minėjom, buvo tarybos tarny-

Toronto “Gintaras” Škotijoje
Stebėtojo žodis, atskridęs oro paštu

Toronto jaunimo grupė su 
dideliu pasisekimu dalyvavo 
tarptautinėje meno šventėje 
šiaurinėje Anglijoje. Škotijos 
lietuviškų organizacijų pa
kviesta ji atvyko ir, nepaisy
dama kelionės nuovargio, pa
rodė savo aukštos kokybės me
ną Škotijos lietuvių visuome
nei.

Daug rašoma apie “Gintarą” 
ir jo nepaprastus pasisekimus 
ten, už Atlanto, plačiame Ame
rikos žemyne. Viena yra skaity
ti, bet visai kita pamatyti šio 
garsaus meno vieneto atlieka
mus tautinius šokius. Nesu tau
tinių šokių žinovas ir negalė
čiau pareikšti kritikos dėl vie
no ar kito atlikto šokio, kurių 
dauguma yra panašūs. Visai 
skirtingi yra tokie, kaip Blez
dingėlė, Per girią girelę ir 
Abrūsėlis. Juos stebėdamas ta
rytum skaitai garsaus rašytojo 
parašytą romaną, kuriame ma
tyti smulkiausios detalės, nie
kas nepamiršta.

Kitas nepaprastai meniškai 
atliktas šokis buvo zanavykų 
Aplinkinis. Šis tautinis šokis 
pasižymėjo savo natūraliu at
likimu. Atrodė, kad šokėjams 
publika lyg ir neegzistavo. Dar
numas, ypatingai natūralus ju
desių laisvumas, parodė ne
paprastą šokėjų pasiruošimą.

Pažymėtinas taip pat meniš
kas dainininkų atlikimas ir 
spalvingas dainų pasirinki
mas. Ypač įspūdinga “Kas ber
nelio sumislyta”. Gal tik sa
lės akustika nebuvo pati ge
riausia.

Negalima pamiršti ansamb
lio orkestro. Įdomus savo su
dėtimi kai kam buvo sukėlęs 

boję. Jų nerado, bet buvo aiš
ku, jog tarybos dienos suskai
čiuotos. Balandžio 3 d. įvyko 
jos paskutinis posėdis. Jo metu 
pirmininkas dr. Alkes patarė 
savo pavaduotojams — Garfun- 
keliui ir Goldbergui pasitraukt 
į pogrindį. Pats jis ryžosi lik
ti vokiečių dispozicijoj tuo at
veju, jeigu jiems prireiktų at
pirkimo ožio. Jo pavaduotojai 
atsisakė palikti pirmininką 
vieną. Tada jis išsiėmė voke
lį, kuriame buvo ciano kalio ir 
juo pasidalino su kolegomis. 
Jie pasilaikė tą brangų gaminį, 
kad juo pasinaudotų kritišką 
valandą.

Kitą dieną tris tarybos vadus 
ir 8 jų darbo kolegas naciai 
suėmė ir nuvežė į IX fortą. Juos 
paleido už poros dienų, išsky
rus Goldbergą ir Garfunkelį, 
kuriem teko pabuvot ten dar 
kelias dienas.

Galas Kauno getui atėjo 1944 
m. liepos mėnesį. Artėjant 
sovietų kariuomenei, vokie
čiai nusprendė evakuoti getą 
ir jo gyventojus.

Raudonoji armija užėmė 
miestą rugpjūčio 1 d. Po ke
lių dienų maždaug 600 žydų, 
kuriems pavyko išsislapstyt 
savo “malinėse” arba pas lie
tuvius, susirinko Kauno geto 
griuvėsiuose. Žydų gyvenvie
tė Kaune (Kovno-la-Juive) bu
vo atgyvenus savo dienas.

Laisvai vertė A.Ž.

abejonių, kurios kaip rytme
čio rūkas netrukus išsisklai
dė, išgirdus pirmuosius Kepu
rinės garsus.

Nuoširdus ačiū šiai meno 
grupei — šokėjams, daininin
kams, orkestrui, ypač vado
vams už taip puikų meno vaka
rą. Škotijos lietuviai su jumis 
kuriame pasaulio krašte bebū
tumėte. Dar kartą ačiū ir ge
riausios sėkmės!

Klemensas Savonis

ALDONA-KRISTINA REMEIKAI- 
TĖ, Pranės ir Pauliaus Remeiką 
jaunesnioji duktė, sėkmingai bai
gusi Humber College Toronte. Iš
kilmingas diplomą įteikimas bu
vo birželio 23 d. Aldona studijavo 
dvejus metus laidojimą ir išlaikė 
laidotuvių direktorią egzaminus. 
Tuoj pat gavo darbą “Rosar-Morri- 
son” laidotuvią namuose. A. K. Re- 
meikaitė yra baigusi lituanistinę 
Toronto mokyklą ir gerai kalba lie
tuviškai. Atrodo, ji yra pirma lie
tuvaitė, pasirinkusi tokią profesiją

Sovietinė propaganda ne 
nuo šiandien mėgina sukurti 
užsienio turistams regimybę, 
kad Sov. Sąjungoje yra visiš
ka tikybos laisvė. Iš tikrųjų 
tikintieji yra antros rūšies 
piliečiai, kurie negali pasi
naudoti paprasčiausiomis tei
sėmis.

Paimkime kad ir skaitytojų 
laiškų pavyzdį. Oficialioji 
spauda skiria daug vietos be
dieviškai propagandai. Mielai 
spausdina bedieviško turinio 
skaitytojų laiškus. Tikintieji 
neturi teisės naudotis spauda. 
Neturi teisės atsakyti į netei
singus užsipuolimus. Skaity
tojų laiškai, jeigu jie gina ti
kybos ar tikinčiųjų reikalus, 
nepatenka į spaudą. Tai ką gi 
reiškia tokia praktika, jeigu 
ne tikinčiųjų nuolatinį diskri
minavimą? Jeigu nebūtų kito
kių skriaudų ir neteisybių, 
tai to vieno užtenka įrodyti, 
kad tikinčiuosius sovietinė 
santvarka nepateisinamai en
gia.

Joks šviesus mūsų laikų žmo
gus negali apsieiti be spaudos. 
Lietuvos katalikai jau 40 metų 
atskirti nuo spaudos. Ir tai da
ro režimas, kuris save vadina 
“liaudies valdžia”, demokra
tiškiausia ir žmoniškiausia 
santvarka pasaulyje. O jei kas 
išdrįsta viešai pareikšti, kad 
tikintieji taip ir kitaip skriau
džiami, jie kaltinami, teisiami 
už sovietinės visuomenės ir 
valstybės šmeižimą bei juodi
nimą.

Tokia padėtimi vien tik pik
tintis per maža. Ir vien tik pro
testuoti nepakanka, nors vie
šai pareikštas protestas kai 
kada gali būti labai veiksmin
ga priemonė kovoje su neteisy
bėmis ir blogiu. Tačiau tiems, 

Atėjo laikas pakeisti vyriausybę

Pažangiųjų konservatorių partijos vadas BRIAN MULRONEY ir 
Parkdale-High Park rinkiminės apylinkės kandidatas ANDREW WITER

Galime padaryti, kad Kanada vėl žengtų pirmyn!
Brian Mulroney ir Andrew Witer yra pasiryžę veikti, kad Kanada žygiuotų nauja linkme, turėtų 
naują vyriausybę, kuri išspręstų problemas, gerai tvarkytų ekonomiją, išjudintų visą kraštą ir 

padarytų ji vėl darbingu.

• Esame įsipareigoję ekonominiam 
krašto augimui, kuris atneštų naują 
gerovę.

• Esame įsipareigoję pirmoje eilėje 
organizuoti daugiau darbų visiems 
kanadiečiams.

• Esame įsipareigoję stiprinti 
smulkiuosius verslus, kurie yra 
gyvybinė mūsų ekonomijos dalis.

• Esame įsipareigoję vyresniesiems 
piliečiams, kad jų pensijos būtų 
padidintos.

• Esame įsipareigoję sustiprinti 
įstatymų vykdymą, kad mūsų piliečiai 
jaustųsi saugūs.

• Esame įsipareigoję daugiakultūriš- 
kumui, kuris užtikrintų lygias galimy
bes visiems kanadiečiams.

• Esame įsipareigoję savo sąjunginin
kams bei Atlanto Sąjungai vykdyti 
karinius susitarimus.

• Mūsų užsienio politika vertins 
savo draugus, o ne juos baus.

Authorized by Bob Leshchyshen,
Official Agent for Andrew Witer

kuriems paneigta spaudos lais
vė, teisė turėti savo spausdin
tą žodį, nelieka nieko kito, 
kaip pasigaminti savo spaudą 
slaptai. Todėl ten, kur nėra 
laisvos spaudos, tarpsta po
grindžio spauda. Naujausiųjų 
laikų Lietuvos kultūros isto
rija tą dėsnį patvirtino.

Caro režimas per 40 metų 
draudė lietuviams lotyniškuo
sius rašmenis. Pavergtoji tau
ta negalėjo jais viešai naudo
tis, todėl naudojosi slaptai. 
Susikūrė draudžiamoji spau
da. Caro režimas turėjo tiek 
proto, kad po keturių dešimt
mečių suprato draudimo žalą 
ir jį atšaukė. Sovietiniai Mu
ravjovo sekėjai tiek proto ne
turi. Jau sukako 40 metų, kai 
jie uždraudė Lietuvos katali
kams spaudą, bet dar neketina 
savo neprotingo draudimo at
šaukti.

Caro teismas panaikino 
spaudos draudimą Lietuvoje 
prieš 80 metų, paskelbęs nu
tartį, kad tokio draudimo ofi
cialiai niekada nebuvo. Caras, 
atseit, niekada nebuvo įsakęs 
slopinti lietuviškos spaudos 
lotyniškomis raidėmis. Tai bu
vęs jo valdininkų persistengi
mas. Ir šiandien Aukščiausia
sis sovietinis teismas galėtų 
lygiai taip paskelbti savo iš
tarmę, kad nei partija, nei vy
riausybė niekada nebuvo įsa
kiusi atskirti Lietuvos kata
likų nuo spaudos, o jeigu jie 
jos per 40 metų neturėjo, tai 
buvo tik “valdininkų” persi
stengimas. Tačiau šiandieni
niai raudonieji carai pasiryžę 
nuožmumu pralenkti baltuo
sius, — ir po 40 metų jie nesi
rengia Lietuvos katalikams su
grąžinti spaudos. Tai jų pro
blema. v

Lietuvos katalikai, kaip se
niau, taip ir dabar nelaukia 
carų malonės, kada jie susi
pras ir savo neprotingą drau
dimą atšauks. Vyskupo Valan
čiaus pamokyti leisti slaptai 
savo spaudą, ją ir šiandien 
leidžia. Kad dėl jos reikia dre
bėti ir kentėti, dėl to ji dar 
brangesnė ir labiau vertinama. 
Ją vertina ne tik patys kata
likai, kurie be jos, kaip be oro, 
gyventi negali.

Šiandien Lietuvos pogrin
džio katalikų spaudą didžiai 
vertina, remia ir ja didžiuo
jasi visi susipratę ir patriotiš
kai nusiteikę lietuviai, kokių 
pažiūrų bebūtų, netgi indife
rentai ir savo sąžinės Maskvai 
nepardavę ateistai.

Šiandien pasaulyje joks ki
tas lietuviškas periodinis lei
dinys nėra taip plačiai žino
mas, kaip kukli, mašinėle ra
šyta “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika”. Šiandien Lie
tuvoje ir plačiai už jos ribų 
ji yra daugiau negu draudžia
mosios lietuvių katalikų spau
dos simbolis. Cenzūros nenu
slopintomis ir neiškreiptomis 
žiniomis “Kronika” įsigijo pa
tikimo žinių šaltinio vardą. 
Informuodama ir formuodama 
viešąją nuomonę, “Kronika” 
pavergtojo krašto visuomenė
je atlieka reikšmingą katali
zatoriaus vaidmenį, telkdama 
ir vienydama daugelio pastan
gas.

Pamažu išaugo ir užsienyje 
platus savųjų ir svetimųjų 
“Kronikos” rėmėjų bei platin
tojų tinklas. Suvaryta į pogrin
dį Lietuvos katalikų spauda iš
liko gyva ir galinga. Dar gyves
nė ir galingesnė ji bus, kai vėl 
galės viešai reikštis.

Lmb.



Sol. JONAS VAZNELIS, atlikęs įvairius vaidmenis keliose operose Čika
goje, dainuos operoje “Dux Magnus”, kuri statoma Toronte š. m. rugsėjo 
1 ir 2 dienomis pasaulio lietuviu katalikę religinio kongreso mętu. Jam 
teko vyskupo vaidmuo Lietuvių foto archyvas

/XIė Rūta vėl laureatė

Vytės Nemunėlio “Mažųjų dienos”
ANATOLIJUS KAIRYS

Aš knygutė gero būdo, 
Man negaila pasakyt, 
Tik lapelį po lapelio 
Prašom visą paskaityt.

Knygutė, 37 p.
Vytės Nemunėlio vaiky poe

zijos rinktinę “Mažųjų dienos” 
neseniai išleido Los Angeles 
ateitininkai sendraugiai. Rink
tinė sudaryta iš anksčiau pa
sirodžiusių autoriaus rinki
nių: “Mažųjų pasaulis”, “Dru
geliai”, “Kiškio kopūstai”, “Vy
rai ir pipirai”, “Purienos”, 
“Dėdė rudenėlis”, “Gintaro 
kregždutė”, “Tėvų nameliai” 
ir “Pię.tų vėjelis”. Knygą me- 

^ruSRa^apipavidalino Paulius 
Jurkus, tactau rinkinio ilius
tracijos paliktos tos pačios 
— originaliųjų leidinių.

Laiko skalė plati — nuo 1931 
iki 1950 metų, taigi dviejų de
šimtmečių Vytės Nemunėlio 
mažiesiems rašytos poezijos 
geriausia atranka. Rinktinės 
gale duota čia nepanaudotų 
dar septynių leidinių pirmų
jų puslapių iliustracijos.

Susipažinę su knyga suži
nome, kad Vytė Nemunėlis, 
arba tiksliau poetas Bernar
das Brazdžionis, mūsų mokyk
liniam prieaugliui davė 15 ei
lėraščių leidinių, iš kurių ke
li yra sulaukę po dvi laidas. 
įTaigi jis yra toli pralenkęs vi
sus kitus vaikų literatūros kū
rėjus.

“Mažųjų dienų” turinys įspū
dingas pasirinkimu (nuo pa
čių mažųjų iki paauglių) ir 
skaičiumi — 117 eilėraščių! 
Tėvai ir mokytojai nebegalės 
skųstis vaikų poezijos stoka. 
Proginių eilėraščių taip pat 
daug: vardadieniui, gimtadie
niui, motinos dienai, Kalėdų 
eglutei, mokyklai, tėvynei, Die
vuliui, žiemai, vasarai ir kam 
tik norima.

Kai esame vaikai — nemoka
me rašyti, o kai užaugame — 
vaikystę užmirštame. Suaugu
siam rašytojui grįžti atgal į 
mažųjų pasaulį iš tiesų neleng
va — reikia išskirtino sugebė
jimo bei talento įsijausti, įsi
gyventi į mažųjų pasaulį. Kaip 
neįmanoma apsirengti vaiko 
drabužėliu, taip neįmanoma 
pilnai išsakyti dvasinį vaiko 
žvilgsnį į suaugusiųjų dienas, 
o tačiau reikia. Daug šios rū
šies kūrėjų gal todėl ir neturi
me. Pasirodo vienas kitas rin
kinėlis — ir vėl nieko. Gal tik 
vienas Jonas Minelga, kurio 
vaikams eilėraščių rinkinį 
neseniai išleido LB švietimo 
taryba, šiandien savo taiklia, 
vaiko psichologiją pažįstančia 
plunksna artimai glaudžiasi 
prie Vytės Nemunėlio mažie
siems skirtos poezijos.

Vytės Nemunėlio eilėraš
čiai aiškūs, sklandus, lengvai 
suprantami, greit pagauna 
jaunojo skaitytojo sielą ir lyg 
stipri banga nusineša pasakų 
keliu:
ABC gerai pažįstu,
Paskaitau ir parašau,

Jei kur truputį suklystu, 
Tai labai atsiprašau.

Pirmaskyris mokinukas, 25 p.
Kaip ir turi būti rašant ma

žiesiems, Vytės Nemunėlio 
posmai yra pamokomo, didak
tinio charakterio. Vaikai dek
lamuoja ne šiaip sau, sakytu
me, pramogai ar laisvalaikio 
praleidimui.

Net ir vaikų darželiuose auk
lėjamasis momentas lemia me
džiagos pasirinkimą. Juo 
sklandesnis eilėraštukas, juo 
labiau skamba menine tiesa, 
juo lengviau išmokti ir pasi
savinti mokytojo peršamą min
tį. Čia ir glūdi tokios poezijos 
vertė:
Du ir du bus keturi, 
Kiek jau metą tu turi? 
Aš jau metų keturių, 
Dančiukus visus turiu,

Kiek jau metų tu turi, 38 p.
Labą rytą, gerasis Dievuli, 
Labą rytą, tėveli, motule — 
Noriu dieną gražiausiai

sutikti,
Būti geras visiems, nesupykti, 
Per dienelę gerokai paaugti 
Ir laimingai naktelės sulaukti.

Labą rytą, 49 p.
Nenuskriausti nė vyresniojo 

amžiaus mokiniai. Jų temati
nė skalė žymiai platesnė ir 
įvairesnė. Čia mažiau didakti
nio elemento, o daugiau meni
nio sąskambio, gamtovaizdžio, 
ateinančios dienos grožio:
Per pievą, per lauką, per 

ošiančią girią
Kaip pasakoj paukštė 

giedodama skris,
Ir visa ir visa, kas rudenį mirė, 
Vėl augt, vėl žydėt ir vėl 

džiaugtis atgis.
Pavasario šventė, 91 p.

Idėjų Vytei Nemunėliui ne
trūksta: žvėrys, paukščiai, gam
tos reiškiniai, tėvai, mokykla, 
malda, vėliava, tėviškė, išvy
ka, džiaugsmas, žaismas ... 
Laimingos ir nerūpestingos 
dienos Lietuvos žemėje Lietu
vos vaikams — ar jie būtų sve
tur, ar tėvynėje.
Susirinks čia pievų gėlės, 
Susirinks laukų drugiai, 
Vyturėlis čiulbuonėlis 
Pačyrens visiem smagiai.

Pavasario vėjeliui, 130p.

Prašė Jėzų ir Mariją, 
Kad tėvynė Lietuva 
Po sunkių dienų vergijos 
Amžių amžiais būt laisva.

Po tėvynės dangumi, 153 p.
Stiebsis saulėn ramunėlės 
Ir žvangučiai ant kalvos, 
Stiebsimės ir mes, kaip gėlės, 
Mes— vaikučiai Lietuvos.

Lyk, lietuti, 159 p.
“Mažųjų dienos” yra labai 

vertingas įnašas į vaikų lite
ratūrą. Šios rūšies knygos 
greit išperkamos. Kasmet atei
na prieauglis, tegu ir nedide
lis, tačiau nauja knyga, ypač 
žinomo ir seniai jau pažįsta
mo autoriaus, sužadina dėme
sį, atgaivina interesą. Būtina 
pažymėti, kad ir vyresnie
siems, mokytojams ir moti-

PR. NAUJOKAITIS

Alė Rūta Nakaitė-Arbienė 
(gim. 1915) į pirmaeiles išei
vijos lietuvių beletristes iš
kilo 1954 m., “Draugo” romano 
konkurse laimėjusi premiją 
uš romaną “Trumpa diena”. 
Tuojau po to laimėjimo para
šė 5 romanų seriją “Motinos 
rankos” ir dar keletą kitų ro
manų. Groteskinio stiliaus ro
manas “Kelias į kairę” 1964 m. 
laimėjo “Dirvos” romano kon
kurso premiją. Alė Rūta taip 
pat rašo eilėraščių, reportaži
nių apybraižų, knygų recenzi
jų. Žodžiu, yra įgudusi rašy
toja, turinti savo originalų 
stilių, mokanti atskleisti cha
rakterius.

Tai ir nenustebom, kad Kliv- 
lande sudaryta vertintojų ko
misija balsų dauguma premi- 
juotinu kūriniu išrinko sla
pyvardžiu pasirašytą Alės Rū
tos rankraštį “Pirmieji sve
tur”. Jau pati tema imponavo. 
Pirmųjų mūsų išeivių gyveni
mas grožinėje literatūroje iki 
šiol beveik visai nebuvo lies
tas. Liudas Dovydėnas keliuo
se pasakojimuose iškėlė įdo
mių lietuvių angliakasių psi
chologinių momentų. Alė Rūta 
savo romane mėgina atskleisti 
sudėtingesnę Pensilvanijos 
lietuvių angliakasių visuome
ninę, kultūrinę ir psichologi
nę panoramą. Archyvinę me
džiagą autorė stengiasi atgai
vinti, paversti gyvybe pulsuo
jančia gyvenimo srove. O tai 
jau gan sunkus uždavinys.

Romano veiksmas prasideda 
rusų caro pavergtoje Lietu
voje. Nuo baudžiavos laisvą 
ūkininką, bet vis dėlto ne
laisvą nuo kai kurių pareigų 
dvarui (už ganyklas, už mal
kas) nuduria įpykęs bulius. 
Netrukus po tėvo mirties ge
ma busimasis pagrindinis ro
mano veikėjas Kazimieras.

Nors miestelyje iškiljnin- 
gai perskaitoma caro Alek
sandro II Aukso gromata apie 
baudžiavos panaikinimą, ta
čiau baudžiava ir toliau vei
kia. Prasideda 1863 m. suki
limas prieš rusų valdžią. Su
kilime dalyvauja ir lenkiškai 
kalbą ponai, ir lietuviškai kal
bą mužikėliai. Į sukilimą įsi
velia ir šešiolikmetis Kazimie
ras. Kunigo Mackevičiaus va
dovaujami dalgininkai pralai
mi mūšį. Kazimieras patenka 
į kazokų rankas. Bet tremia
mam “už Uralo, žemės galo”, 
pavyksta pabėgti ir po ilges
nio slapstymosi pasidaryti 
laivų kroviku Klaipėdoje.

Kazimieras visą laiką sva
jojo pamatyti, kas yra už tų gi
rių, už sraunių upių, net už pla
čių vandenų. Jis buvo girdėjęs, 
kad Amerikoje galima uždirbti 
daug pinigų. Užsnūdęs laivo 
sandėly, jis pasijuto plūdu
riuojąs ant didelių vandenų. 
Bet šį kartą Kazimieras tenu- 
plaukė tik į Angliją. Čia laivų 
kroviku išdirbo kelis mėne
sius, išmoko daugiau angliškų 
žodžių. Su žydu susiderėjo, 
kad jį už pinigus nuvežtų į 
Ameriką. Tačiau sukčius jį pa
samdė laivo darbininku. Buvo 
pavojus, kad Niujorke Marti- 
šiūnas gali būti iš laivo neiš
leistas. Bet pavyksta jam iš 
laivo nepastebėtam pasišalin- 

noms ar net močiutėms, miela 
iš naujo nusileisti į savo vai
kų dienas ir atsigaivinti stip
rinančiu vaikystės šaltiniu.

Šį trumpą aprašą noriu baig
ti Vytės Nemunėlio įrašu čia 
rašančiojo adresu, kuris ga
na būdingas visai mūsų, tegu 
ir ne vaikų,. gyvenimo situa
cijai:
Kai aplinkui tiek gudročių, 
Tiek didžiųjų zuja, 
Kartais miela nusileisti 
Į dienas mažųjų, 
Kur drugeliai, kur purienos, 
Gintaro kregždutė, 
Kur norėtų gal ne vienas 
Nors sapne pabūti.

Rinktinė labai rekomenduo
tina visiems lituanistinių mo
kyklų knygynėliams, švenčių 
dovanoms ir bet kuria proga. 
Tegu nelieka nė vienos šei
mos, kur yra mažųjų, be “Ma
žųjų dienų”! Knygą galima įsi
gyti DRAUGE ir pas platinto
jus, kaina tik $5.

Vytė Nemunėlis, MAŽŲJŲ DIE
NOS. Vaikų poezijos rinkti
nė. Išleido Los Angeles atei
tininkai sendraugiai. Dail. 
Paulius Jurkus. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė 1984 m. 
Brooklynas, 207 p. Kaina — 
$5.00.

Rašytoja ALĖ RŪTA, laimėjusi 
$2000 premiją “Draugo” literatū
riniame konkurse už romaną “Pir
mieji svetur”

ti. Italo valgykloje užsidirba 
sočią vakarienę, bet patenka į 
policijos globą. Nustebina Ka
zimierą policijos švelnumas ir 
rūpestingumas. Daboklėje jis 
minkštai išsimiega, sočiai val
go. Policija suranda ir jo pa
rapijietį Anuprą Šešelgį, se
niau čia atbėgusį nuo tarna
vimo rusų kariuomenėje ir dir
bantį Bruklino siuvykloje. Sa
vo tautietį Anupras nuošir
džiai priima į savo skurdų kam
barėlį.

Pradžioje ir Kazimieras gau
na darbą siuvykloje, bet pama
tęs, kad čia atlyginimas men
kas (net pilno dolerio neuždir
ba per savaitę), o darbų prižiū
rėtojas net nusuka, — prikalbi
na ir Anuprą jieškoti kito dar
bo. Taip jiedu ir atsiduria Pen
silvanijos kasyklose.

Jiedu žino, kad kasyklose 
darbas sunkus, gyvybei ir svei
katai pavojingas, bet atlygini
mas geras — net 5 doleriai už 
dviejų savaičių darbą.

Daug nelaimių atsitinka ka
syklose, jų bendrovės mažai 
rūpinasi darbininkų saugumu. 
Pastarieji turi patys apsimo
kėti už gydymą, nėra jokios 
žuvusių draudds. Bet žmonės 
veržiasi į kasyklas.

Kazimieras vertina darbą ir 
yra labai taupus. Laiškuose 
siunčia dolerius ne tik Moti
nytei ir broliui Petrui bei jo 
vaikams, bet ir kitiems gimi
nėms, kaimynams. Prašan
tiems sudaro įvažiavimo doku
mentus, šelpia ir visaip gelbs
ti į nelaimę čia pakliuvusius 
artimuosius, aukoja labdarai 
ir švietimui.

Atvykęs nemokytas, iš Anup
ro Kazimieras pramoksta skai
tyti ir rašyti. Į Pitstono lietu
višką mokyklą leidžia savo vai
kus, tai mokyklai paaukoja 
stambią sumą. Žodžiu, Kazi
mieras Martišiūnas tampa lie
tuvių angliakasių pažiba — la
bai reikalingu ir gerbiamu. 
Savo pajamas jis sugeba padi

Lietuvių evangelikų vyskupas ANSAS TRAKIS kalba ELZĖS JANKUTĖS 
pagerbtuvėse 1984.VII.16 Toronte, kur buvo paminėtas jos 90-sis gimta
dienis Nuotr. St. Dabkaus

dinti net pašaliniais verslais 
— valgykla ir saliūnu. Pasista
to net savą namelį, kuriame 
priglaudžia pagalbos reikalin
gus iš Lietuvos atvykusius.

Idealistu visą gyvenimą lie
ka ir artimas Kazimiero bičiu
lis Anupras: tylus, kantrus, 
mažu kuo pasitenkinąs.

Puikios yra ir iš Lietuvos 
išsirašytos abiejų žmonos. 
Ypač daug padeda Kazimierui 
jo žmona Pranciška, žymiai 
už vyrą jaunesnė, bet miršta 
anksčiau už jį.

Romano ašis yra gyvas žmo
gus. Alės Rūtos veikėjai nė
ra sausos idėjinės schemos. 
Tai pakankamai individuali
zuoti gyvi žmonės. Daugelį iš
orinių įvykių Alė Rūta prabė
ga publicistinės apybraižos 
stiliumi. Įdomiausios romano 
vietos yra tos, kur rašytoja 
neskubėdama išgirsta savo 
veikėjų vidaus pasaulį. Štai 
po sprogimo kasyklose sužeis
tieji suguldyti ligoninės sa
lėje ant suodinų grindų. Net 
tokios menkos priemonės, 
kaip plaukų šukuosena, rašy
tojai daug pasako apie žmo
gaus vidų. Kai kiti garsiai de
juoja, kai visada daug pagie
žos kitiems turįs Jonas prie
kaištauja slaugėms, kad jos 
juo mažiau rūpinasi negu An
tanėliu Paulausku, — sunkiai 
sužeistas dainų bernužėlis 
žemaitėlis Juzė nedejuoja ir 
nesiskundžia. Tik tyliu žiogo 
balseliu prataria: “Dainuokit, 
broliukai, ir aš padėsiu”. Čia 
rašytojos žvilgsnis pagavo to 
bernelio dvasios didybę, įvei
kusią skausmo konvulsijas.

Arba kokie nuostabiai šilti 
senelio Kazimiero ir jo vaikai
čio mediko Jonuko santykiai. 
Puikiai individualizuota ir 
šaunioji duktė Aneliukė — gra
žiai lietuviškai skaitanti, ra
šanti, dainuojanti, deklamuo
janti.

Gerai apmestas ir nevykėlis 
sūnus Mykolas — Mike, pamė
gęs uniforminę laiškanešio 
kepurę ir įtampos neturintį 
darbą. Kazimieras yra didžios 
iniciatyvos ir didžių sumany
mų žmogus. Juk jo idėja buvo 
ir “Keturių vyrų ant vienos 
kojos” užeigėlė, vėliau išau
gusi į gražų pelną duodančią 
užeigą. Arba koks gilus idealiz
mas spindi iš Anupro testa
mento, kai šis visas savo san
taupas paskiria lietuviškai 
spaudai ir mediko Jonuko sti
pendijai.

Tai šie gyvų žmonių charak
terio bruožai archyvinę me
džiagą ir paverčia tekančia 
gyvenimo srove. Čia ir glūdi 
romano vertė.

Alė Rūta, PIRMIEJI SVETUR.
Premijuotas romanas. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas 
(4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA) Čikaga 1984 m., 
378 psl. Kaina — $12.00. Vir
šelį ir aplanką nupiešė dail. 
Rasa Arbaitė. Premijos 
$2000.00 mecenatė yra Flori
doje gyvenanti J. Pupelienė. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė.
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□ KULTURINĖJE VEIKLOJE
Danutė Krištopaitytė-Hermann, 

Paryžiuje gyvenanti aktorė, ta
lentingai reiškiasi televizijai skir
tuose filmuose. Ji jau vaidino tri
juose filmuose — “Žalioji briga
da”, “Paskutinės penkios minutės” 
ir “Jaunamartė”. Tuos filmus dar 
šiais metais rodys Prancūzijos te
levizija.

Prof. dr. Vytautas Klemas, gy
venantis ir dirbantis JAV, lankėsi 
Prancūzijoje, pakviestas jos už
sienio reikalų ministerijos. Bir
želio mėnesį jis vadovavo semina
rams erdvės ir jūros tyrinėjimų 
centruose Breste, Tulūzoje, Pa
ryžiuje. Vėliau skaitė paskaitų 
ciklą apie jūros tyrinėjimus erd
vių satelitais bendrame Europos 
tyrinėjimų centre Isproje, Itali
joje.

Metinę $2.000 premiją už reli
ginį veikalą įsteigė čikagietis dau
gelio premijų mecenatas kun. dr. 
Juozas Prunskis. Premija bus pa
dalinta į dvi dalis: vieną tūkstan
tį dolerių gaus autorius, kitą— tą 
veikalą išleidusi leidykla. Kun. 
dr. J. Prunskis įsipareigojo kas
met parūpinti premijai numatytas 
lėšas. Premijos skyrimo tvarky
mas bus pavestas atitinkamai insti
tucijai.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Čikagoje gegužės 20 d. 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris skai
tė paskaitą “Fantastinis realizmas 
lietuviškoje prozoje”. Ji buvo 
įjungta į šio muziejaus progra
mų seriją “Lietuviškasis pavel
dėjimas: jaunimo pažiūros”. Savo 
paskaitai prof. dr. R. Šilbajoris 
buvo pasirinkęs Rimanto Šavelio 
ir Juozo ’Apučio kūrybą Lietuvo
je. Jie abu griebiasi fantazijos ir 
net nesąmonės, norėdami apeiti 
režimo statomus reikalavimus. 
Pagrindinis veikėjas R. Šavelio 
pasakojime “Spangio širdis" yra 
Lietuvos laukų akmuo Spangis, 
įsibrovėlis, ledynų atneštas iš 
Skandinavijos. Spangis gauna 
širdies ataką, kai iš namų kolcho- 
zan yra išvaromas jo kaimynas 
ūkininkas. Pasakojime akmenys 
verkia, o žmonės yra suakmenė
ję. R. Šavelio pasakojime “Ko
pėčios” senelis Ignacius, pasida
ręs kopėčias, jas apsiniaukusią 
dieną pasistatęs prie daržinės, 
atsisveikinęs su namiškais, kopia 
kopėčiomis ft'dingsta rūkuose. Pa
našiai elgiasi ir J. Aputis savo pa
sakojime “Horizonte bėga šernai”, 
kur jam tie šernai iš tikrųjų yra 
traktoriai, naikinantys sodus, kad 
būtų daugiau ariamos žemės kol
chozui. Modernusis žmogus leido 
Dievui numirti, bet jam tenka ir 
toliau nešti Jo kryžių. “Rudens 
žolės” pasakojime chirurgas dr. 
Benius kaip juodą auglį, kaip vi
satos skylę savyje nešioja sąžinę. 
Daug laiko skiria irklavimui, ku
ris jam tampa kėlimusi per Stikso 
upę. Žmonės čia yra tapę simboli
niais sielos agonijos ženklais.

Lietuvių dieną kasmet suren
gia Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste. Šiemetinė, įvyku
si birželio 17 d., buvo jau XXXI- 
ji. Ja užbaigtas kovo 4 d. pradė
tas šv. Kazimiero minėjimas jo 
vardo parapijoje, prisimintas kaip 
tik tą savaitgalį įvykęs klebonų 
pasikeitimas. Ilgametis klebonas 
ir Lietuvių dienų organizatorius 
prel. Jonas Kučingis šias parei
gas perdavė kun. dr. Algirdui Ol
šauskui, kuriam ir teko atnašauti 
Lietuvių dienai skirtas Mišias. 
Laikantis ligšiolinės tradicijos, 
Lietuvių dienon buvo įjungtos 
dailės ir tautodailės parodos. Los 
Angeles bei apylinkių lietuviai 
turėjo pirmą progą susipažinti su 
dail. Prano Domšaičio kūriniais, 
atvežtais iš Čikagos. Koncerto 
pradžioje įvadinį žodį tarė Lietu
vos garbės konsulas V. Čekanaus
kas, tema “Šv. Kazimieras šian
dien” kalbėjo istorikas Vincas 
Trumpa. Šeštadieninės mokyklė
lės mokinukams, laimėjusiems ra
šinių konkursą, įteiktos prel. J. 
Kučingio parūpintos premijos. 
Koncertinę programą atliko sve
čiai solistai — sopranas Marytė 
Bizinkauskaitė ir baritonas Algir
das Brazis su vietine akompania- 
tore Raimonda Apeikyte. Pirmą
ją dalį jiedu pradėjo lietuvių kom
pozitorių dainomis, užbaigė taip 
pat lietuvių kompozitorių due
tais. Antrojoje dalyje skambėjo 
M. Bizinkauskaitės ir A. Brazio 
atliekamos žymiųjų kompozitorių 
operų arijos. A. Brazis Valenti
no ariją iš Ch. Gounod “Fausto” 
dedikavo Lietuvoje mirusiam bo
sui Antanui Kučingiui. Lietuviš
kom operom atstovavo M. Bizin
kauskaitės atlikta arija iš K. V. 
Banaičio “Jūratės ir Kastyčio”. 
Koncertą solistai užbaigė due
tais iš J. Strausso, O. Strausso ir 
F. Leharo operečių.

Maršų pučiamųjų orkestrams 
konkursas susilaukė dešimties kū
rinių, kuriuos vertintojų komisi
jai atliko Vilniaus “Trimito” or
kestras. Premijos paskirtos: T. 
Adomaičiui už maršą “Visada pir
myn”, E. Balsiui už “Jūreivių mar
šą”, B. Gorbulskiui už “Taikos 
trimitus” ir V. Telksniui už mar
šą “Nuo Gedimino kalno”.

Lietuviško V. Ganelino baleto 
“Baltaragio malūnas” premje
ros susilaukė A. Spendiarovo ope
ros ir baleto teatras Jerevane. 
Premjerą paruošė vilnietis balet
meisteris V. Brazdylis, su lietu
vių tautosaka susijusian baletan 
įjungdamas Armėnijos šokėjus. 
Pinčiuko vaidmenį atliko S. Abra- 
mianas, Uršulės — M. Giurdžian. 
Spektaklis vyko didele sparta, 
panaudojant dail. V. Kalinausko 
sukurtas lengvai pakeičiamas de
koracijas. “Baltaragio malūnu” 
užbaigtas vidurvasarį pasiekęs 
teatro sezonas Jerevane.

Mažosios plastikos ir piešinių 
parodą vilniečiams surengė šeši 
skulptoriai — K. Jaroševaitė, S. 
Kuzma, P. Mazūras, M. Navakas, 
V. Urbonavičius ir V. Vildžiūnas. 
Kiekvienas jų šiai parodai pateikė 
šešias skulptūras iš bronzos, me
džio, aliuminio ir po šešis eskizi
nius piešinius. Jie yra pasižymėję 
didesnėms savo skulptūromis įvai
riose Lietuvos vietovėse, o šį 
kartą pasirinko mažąją plastiką, 
piešiniuose atskleidžiamas naujas 
idėjas.

Dokumentinis R. Šilinio, F. 
Kauzono ir A. Buklio filmas 
“Buvome greta” žiūrovus nukelia į 
Petrapilį dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje. Filmas yrąs skirtas 
Marijos teatre dainavusiam Kiprui 
Petrauskui, jo draugystei su bosu 
Fiodoru Šaliapinu, susitikimam su 
kitais operos dainininkais. Filmą 
papildo jin įjungti dramos teatro 
veteranės E. Žalinkevičaitės-Pet- 
rauskienės atsiminimai.

Tarptautiniame folkloro festi
valyje Portugalijoje dalyvavo D. 
Radvilavičienės vadovaujamas ra
joninių Plungės kultūros namų dai
nų ir šokių ansamblis “Suvartu
kas”. Festivaliui buvo paruošta 
keturiolika lietuvių bei kitų tau
tų šokių. Lietuviškajam folklo
rui atstovavo liaudies šokiai “Ke
purinė”, “Agotėlė”, “Sielininkai”, 
kuriems panaudota R. Tamučio 
choreografija, pačios vadovės D. 
Radvilavičienės sukurtas šokis 
“Kauškutis”, latviškajam folklo
rui — “Žvejų šokis”, rusiškajam
— “Novgorodo merginų šokis”. 
Keletą kūrinių festivaliui paruo
šė ir “Suvartuko” kapela.

Panevėžio dramos teatras rug
pjūčio 1-19 d.d. viešėjo Vilniuje. 
Jaunimo teatre suvaidino net 25 
spektaklius. Jiems buvo pasirink
ta A. Ostrovskio “Pelninga vieta”
— debiutinis Maskvos A. Luna- 
čiarskio institutą baigusio rež. 
Algimanto Pociūno darbas, prem
jerinis jauno rež. Juliaus Dautar
to J. Švarco “Pelenės” spektak
lis, skirtas vaikams. Suaugusių 
žiūrovų laukė Juozo Miltinio re
žisuotas W. Faulknerio ir A. Ca
mus veikalas “Requiem vienuo
lei”, Donato Banionio režisuoti 
P. Seferio “Amadeus” ir A. Duda- 
revo “Vakaro” spektakliai, E. 
Žukovskajos ir M. Astrachan “Pi- 
fo nuotykiai”, paruošti rež. Vac
lovo Blėdžio.

1984 m. literatūros ir meno pre
mijos paskirtos: rašytojui R. Ka- 
šauskui — už knygą “Žaliuojan
čios kalvos. Mažos mūsų nuodė
mės”; poetui M. Martinaičiui — 
už poezijos rinkinį “Toli nuo ru
gių”; menotyrininkui V. Drėmai
— už monografiją “Pranciškus 
Smuglevičius”; dail. J. Čeponiui
— už seriją tapybos darbų; dail. 
D. Mataitienei — už V. Mykolai
čio-Putino “Valdovo”, B. Sruogos 
“Pajūrio kururto” spektaklių sce
nografiją Šiaulių dramos teatre, 
koncertinės lietuvių folkloro pro
gramos, spektaklių “Scenos vaiz
deliai” ir “Lietuvių gaidos” sce
nografiją; meninio filmo “Faktas” 
kūrėjams — scenarijaus autoriui 
V. Zalakevičiui, rež. A. Grikevi- 
čiui, operatoriui D. Pečiūrai, 
dail. G. Kličiui. Premijas taipgi 
gavo Vilniaus universiteto hidro
logijos ir klimatologijos kated
ros vedėjas prof. dr. Č. Kudaba 
už darbų ciklą “Glaciomorfologi- 
niai Lietuvos paviršiaus tyrimai”, 
Lietuvos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
lietuvių kalbos istorijos ir dialek
tologijos skyriaus vyr. mokslinis 
bendradarbis dr. A. Sabaliauskas
— už monografijas “Lietuvių kal
bos tyrinėjimo istorija iki 1940 m.” 
ir “Lietuvių kalbos tyrinėjimo is
torija 1940-80 m.” V.Kst.

i t
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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
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

E MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius.......103/4%
= 180-185 d. termin. ind.............  11 %
= term, indėlius 1 metų............. 111/z%
E term, indėlius 2 metų.............113/«%
= term, indėlius 3 metų............. 12 %
= pensijų s-tą............................ 91/z%
= spec. taup. s-tą...................... 9 %
E taupomąją s-tą...................... 81/4%
E depozitų-čekių s-tą................ 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .....................  121/2%
E mortgičius nuo........... 121/2-141/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. Taip atrodė Toronto gintariečiai meno festivalyje Britanijoje, kai išgirdo pranešimą, kad jų grupė laimėjo pirmą 
vietą. Tautinių šokių varžybose ten dalyvavo keliolika įvairių tautybių grupių Nuotr. J. Govėdo

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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

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

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

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite i 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 1 NAMUS
-----------------------------o------------------------ -—

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

' TYPE MASTER. GRAPHICS"
3317~ Bloor Street .West, Toronto, Qntorio M8X ĮE7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

AUTOMOTIVE FIBER 
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, ----------------------   —1 -----------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
URA. ŪDA, 

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

Z]||ct£|tP Simpson’s, 176 Yonge St.,
, ZTIIOiaiG 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

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

Skautų veikla
• Skautų globėjo šv. Kazimie

ro 500 mirties sutelktinis minė
jimas — kongresas ir nauja opera 
“Dux Magnus” įvyks rugsėjo 1-2 
dienomis Toronte. Raginami skau- 
tai-tės tą savaitgalį dalyvauti to 
didelio renginio programoje, ypač 
jaunimui skirtose svarstybose ir 
vakaronėje.

• XXI-joj Romuvos “Budėk” 
stovykloje eilė jaunų vadovų pa
reigingai prisidėjo prie jos pa
sisekimo. Į vyresniškumo ląips- 
niųs pakelti: į v.sl. Aras Gvildys; 
į si. Mykolas Slapšys, Silvija Sap- 
lienė; į vi. Gintautas Stirbys; į psl. 
A. Paskųs.

• “Budėk” stovykloje lankėsi 
ir keletą dienų pastovyklavo sk. 
vytis Kanados kariuomenės kpt. 
Marius Grinius, šiuo metu dirbąs 
užsienio reikalų ministerijoje 
Otavoje. Planuoja ateinančią va
sarą Romuvoje stovyklauti bent 
vieną savaitę. Č. S.

KVIETIMAS
Vasaros linksmybėms pasibai

gus, sugrįžus iš atostogų ir stovyk
lų, sesės skautininkės, broliai 
skautininkai bei vyr. skautės židi- 
nietės yra kviečiami į suvažiavi
mą, kuris įvyks š. m. spalio 6-7 d.d. 
Klivlande, Ohio. Bus svarstųmos 
skautiškos temos. Nagrinėsime 
esminius skautybės klausimas, 
paliesime išeivijoje nuolat augan
čius veiklos rūpesčius ir mesime 
atvirą žvilgsnį į save. Prelegen
tų minčių ir patarimų vedami, jieš- 
kosime savo veiklos būdų ir meto
dų patobulinimo.

Atidžiai išgvildenę išeivijoje 
lietuviškos skautybės reikšmę ir 
mūsų atsakomybę prieš ateinan
čias kartas, stiprinsime save nau
jais pasiryžimais ir toliau budė
ti savo įžodžio sargyboje.

Kviečame visas ir visus, kurie 
sielojasi mūsų skautybe, suvažia
vime dalyvauti. Registracijos in
formacija bus skelbiama spaudoje.

Budėkime drauge skautiško dar
bo kelyje!

t.n.ps. Myli ta Nasvytienė, 
skautininkių skyriaus vadovė 

j.s. Kazys Miesevičius, 
skautininkų skyriaus vadovas

GOLFO ŽINIOS
Rugpjūčio 12 d. Georgetown 

Golf and Country Club aikštyne, 
TL golfo klubo surengtame turny
re Aug. Simanavičius, pasiekęs 74 
smūgių pasekmę, tapo pirmosios 
vietos laimėtoju. Antruoju liko 
A. Mikelėnas su 77 smūgiais.

Išlyginamųjų smūgių klasėje 
pirmoji vieta teko M. Slapšiui, sn., 
sužaidusiam 57(82) ir antroji — R. 
Strimaičiui 65(77).

Moterų klasėje turnyro laimė
toja tapo E. Kėkštienė su 101 smū
gio pasekme, o išlyginamųjų smū
gių grupėje V. Balsienė, pasieku
si 70(103).

Ilgiausią smūgį paleido Romas 
Šimkus, o sviedinio primetimo 
arčiausia skylių varžybas laimė
jo R. Saplys ir Al. Kuolas. Nepa
sisekusios skylės “laimėtoju” ta
po B. Sergautis.

Neblogai sužaidė: A. Stauskas
— 80, Al. Kuolas — 81, R. Šimkus
— 82, J. Rusinavičius ir M. Igna
tavičius po — 83, R. Saplys ir P. 
Stauskas po — 84, Alg. Simanavi
čius, S. Kėkštas ir J. Danaitis po — 
86, A. Zalagėnas — 87, E. Kuchals- 
kis, A. Banelis ir S. Obelienius 
po — 88, R. Kymantas ir R. Bagdo
nas po— 89.

Turnyre dalyvavo 48 golfininkai 
ir jam vadovavo: J. Rusinavičius, 
E. Ramas ir A. Stauskas. Sig. K.

Vancouver, B. C.
GRAŽIOS SUTUOKTUVĖS įvy

ko liepos 15 d. Irenos Macijauskai- 
tės-Petrovski ir Stan-Roger Radze
vičiaus, gražiame karalienės Elz
bietos parke prie krioklio tarp gė
lių. Priėmimas įvyko Leonardos ir 
Jono Macijauskų namuose. Jau
nuosius pasitiko prie namo slenks
čio tėvai su dubna, druska ir vynu. 
Svečiams susėdus prie stalo, pirš
lys, persijuosęs tautine juosta, 
laikydamas gėlėm papuoštą lazdą 
kaip savo simobolį, vaizdžiai api
būdino piršlio pareigas Lietuvoj 
ir kituose Europos kraštuose. Bu
vo daug kalbų ir sveikinimų. Ves
tuvės praėjo smagioje šeimyni-

Trisdešimt pirmojo “Santaros- 
Šviesos” federacijos suvažiavimo 
1984 m. rugsėjo 6-9 d.d. Tabor Farmoje, Sodus, Michigan

F»KO OR yXIX/lyX
Ketvirtadienis, rugsėjo 6 d., 2 vai., VYTAUTAS KA

VOLIS - “Nepriklausomo žmogaus problematika naujojoje lie
tuvių istorijoje”.

ALGIS MICKŪNAS, “Kritiškas dabartinės Lietuvos filoso
fijos įvertinimas”.

Penktadienis, rugsėjo 7 d., 9.30 vai., “Metmenų” 
dvidešimt penkeri metai: “literatūrinis ir visuomeninis veidas”: 
KĘSTUTISKEBLYS, ROMASSAKADOLSKIS.

“Metmenų” redakcijos bendradarbių posėdis.
2 vai., “Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos literatūrinį 

avangardą!”, VIOLETA KELERTIENĖ (proza).
BRONIUS VAŠKELIS, “Šiuolaikinis romanas: diskusija 

Lietuvoje”.
8 vai. — Muzikos vakaras.
Šeštadienis, rugsėjo 8 d., 9.30 vai., VIKTORIJA KA- 

ŠUBAITĖ-MATRANGA — “Freiburgo dailės mokyklos įnašas 
lietuvių dailės istorijon”.

ALGIS MICKŪNAS, “Alfonso Lingio perviršio filosofija” 
(jo knygos “Excesses: Eros and Culture” pasirodymo proga).

2 vai., ANTANAS PRANCKEVICIUS, “Oficialioji ir ne
oficialioji kultūra”.

“Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos literatūrinį avan
gardą II”, RIMVYDAS ŠILBAJORIS (poezija).

Algimanto Mackaus Knygų Fondo, A. & M. Fondo ir Multi- 
disciplinarinių studijų instituto posėdis.

8 vai., ALDONOS STEMPUŽIENĖS-ŠVEDIENĖS dainų 
rečitalis. Akompanuoja Barbara Klonowski.

Sekmadienis, rugsėjo 9 d., 10 vai., PETRAS JONI
KAS, “Kalbos ir tautos sąsaja Europos istorijoje”.

PRANO LAPĖS ir ROMO VIESULO knygų iliustracijų 
paroda. Naujų knygų sutiktuvės.

Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 1 d. pranešti Marijai 
Paškevičienei, 3308 W. 62nd Place, Chicago IL 60629, USA.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb jb jb ai jb 
TORONTO LIETUVIŲ JjAKXI/VIaI 
KREDITO KOOPERATYVE -------

MOKA: s IMA:
103/4% už 90 dienų term, indėl. E u* asmenines
11 % už 6 mėn. term, indėlius ~ paskolas nuo........... 121/2%
lU/2% už 1 m. term, indėlius = pa‘_ ■■ skolas (mortgages).
11 A /o už 2 m. term, indėlius 5 su nekeičiamu nuošimčiu
12 % už 3 m. term, indėlius = 1 metų .............. 131/4%

91/2% už pensijų planą 5 2 metų .............14 %
9 % už namų planą 5 3 metų ................... 14’/2%
9 % už specialią taup. s-tą = (fixed rate)
8’/4% už taupymo s-tas - su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) = 1, 2 ar 3 metų ....... 12'h%

(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

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L1L5 
Telefonas 489-1543

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

3b
■j l

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šyviai laikėsi J. Turneris, at
sakymuose į klausimus pulda
mas B. Mulronį ir konservato
rių partiją. Esą konservato
riai visiškai nesirūpina mo
tery reikalais. Iš tikrųjų jie ir 
negalėjo rūpintis, kai ilgus 
metus Kanadą valdė liberalai.

Debatų transliaciją, skirtą 
visai Kanadai, apsunkino klau
simai ir atsakymai prancūzų 
kalba, kuri reikalinga tik Kve
beku!. Angliškajai Kanados 
daliai buvo parūpinti vertė
jai, bet vertimų tikslumu ne 
visada gali pasitikėti, be to, 
nejauti paties kalbėtojo nuo
taikos, originalaus jo minties 
santūrumo. Pokalbiai pradi
niame pusvalandyje beveik iš
tisai vyko prancūzų kalba. Dėl 
to daug telefoninių priekaiš
tų susilaukė televizijos bend
rovės. Atrodo logiškiau buvo 
pasielgta su pirmaisiais vadų 
debatais, atskirai transliuo
tais prancūzų ir anglų kalbo
mis.

Rinkiminiame vajuje, re
miantis paskutiniais viešosios 
nuomonės tyrimo duomenimis, 
pirmauja konservatoriai, ku
riuos žada remti 51% apsi
sprendusių rinkėjų, liberalus
— 32%, socialistus — 16%. Nuo
mones tyręs Carltono universi
teto žurnalistikos fakultetas 
taip pat atskleidė netikėtą kon
servatorių prasilaužimą Kve
beko provincijoje. Į paskutinį 
parlamentą ten 75 atstovų ei
lėse tebuvo išrinktas vienas 
konservatorius. Dabar konser
vatorius žada remti 49% apsi
sprendusių rinkėjų, liberalus
— 37%, socialistus — 9%. Rezul
tatai gali būti kitoki, nes ir 
Kvebeke, ir visoje Kanadoje

nėję nuotaikoje su šokiais ir lie
tuviškom dainom.

ĮKURTUVĖS. Birželio 29 d. Van
kuverio lietuviai suruošė namo 
įkurtuves iš Viktorijos atvyku
sioms lietuviams — Kostui ir Sta
sei Milašiams bei jų dukrai Lili 
McLeod. Atvykusieji juos pasvei
kino, įteikdami dovanas. Kor.

yra daug dar neapsisprendu- 
sių balsuotojų.

Paskelbtieji rezultatai sukė
lė paniką rinkiminiame libera
lų partijos komitete. Turneris 
komitetui vadovavusį William 
Lee staiga pakeitė senatoriu
mi Keith Davey, kuris rinki
miniam liberalų komitetui va
dovavo ir strategiją planavo 
visuose rinkimuose, kai parti
jos vadu buvo P. E. Trudeau. 
Liberalų vado rinkimuose J. 
Turneris įsipareigojo jaunie
siems liberalams sustabdyti 
senatoriaus K. Davey bei kitų 
užkulisio veikėjų įtaką savo 
vyriausybei. Jis žadėjo būti 
kitoks nei P. E. Trudeau. Se
natoriaus K. Davey susigrąži
nimas pažeidžia tą įsiparei
gojimą. Iš kitos pusės J. Tur- 
neriui nebuvo kito pasirin
kimo, jeigu norima laimėti rin
kimus.

Konservatorių vadas B. Mul
roney, šį kartą kandidatuojąš 
Kvebeke, rinkiminėje apylin
kėje, kurioje yra jo gimtavie- 
tė, tvirtai laikosi. Rinkėjų nuo
monės tyrėjai jam pranašauja 
laimėjimą. Atrodo, įtakos turi 
jo gimimas Kvebeke, ten pa
siektas išsilavinimas, tobu
las dvikalbiškumas. Turbūt 
dėl to staiga pakilo nuo J. Die- 
fenbakerio laikų negirdėtas 
konservatorių populiarumas. 
Matyt, kvebekiečiai į B. Mul
ronį pradeda žiūrėti kaip į sa
vo žmogų. Kitaip įvyko su J. 
Turneriu, siekusiu susigrąžin
ti prarastą liberalų partijos 
populiarumą Vakarų Kanados 
provincijose. Jis ir partijos 
pirmininkė lona Campagnolo 
savo kandidatūroms pasirinko 
rinkimines apylinkes Vanku
veryje. Paskutinieji duome
nys teigia, kad ši taktika kol 
kas nedavė numatytų rezulta
tų. Pirmauja jų varžovai, abiem 
galintys atnešti skaudų pralai
mėjimą. Iki rugsėjo 4 d. nedaug 
beliko laiko net ir prityrusiam 
rinkimų strategui senatoriui 
K. Davey. Rezultatai, atrodo, 
priklausys nuo to, kurion pu
sėn pakryps vis dar trečdalis 
neapsisprendusių rinkėjų.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6

Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas Įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A. I. LiPAGl
lllllllllllllllllllllllll Daiva T-Dalinda’ «4

537-3431 
769-9424

Kanados didžiausios naipųpirkimą, 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums" 

sąžiningai patarnaus!

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

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

MEAT 
MARKETPARKSIDE

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 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’



Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktis 

(1484-1984)
Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso Toronte

P R O G R A IV1 yV
RUGSĖJO 1, ŠEŠTADIENIS
10 v.r. atidarymas (organizacinio komiteto pirmininkas 

dr. Juozas Sungaila, Centrinio šv. Kazimiero su
kakties komiteto pirm. Vytautas Volertas, vysk. 
Vincento Brizgio invokacija).

10.30 v.r. paskaita “Kazimiero šventumas ir lietuviš
kumas” — kun. prof. Paulius Rabikauskas, SJ, iš 
Gregorinio universiteto Romoje.

11.30 v.r. paskaita “Krikščionybės ir ateizmo grumtynės
mūsų tautoje” — dr. Juozas Girnius, buvęs “Lie
tuvių enciklopedijos”, žurnalo “Aidai” redakto
rius, filosofinių studijų ir įvairių veikalų auto
rius iš Bostono.
Pietų pertrauka iki 2 v.p.p.

2 v.p.p. svarstybos (simpoziumas): “Religinė išeivijos
jaunimo orientacija — kas stiprina ir kas silpnina 
jo tikėjimą” — vadovė Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė; nariai — Laima Gustainytė-Unde- 
rienė, Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, dr. Saulius 
Jankauskas, stud. Edis Putrimas.

8 v.v. vakaronė — sceninė jaunimo programa (kazi- 
mierinis montažas, duetas ir kt.), pabendravimas 
jaunimo ir kitų kongreso dalyvių.
Visi šie renginiai bus “Royal York” viešbutyje 

/ (100 Front St. W.).
8 v.v. opera “Dux Magnus” Ryersono teatre (43 Gerrard 

St. E.). Kompozitorius ir dirigentas — Darius 
Lapinskas, libreto autorius — Kazys Bradūnas. 
Smulkesnė informacija apie operą — atskirame 
leidinyje.

RUGSĖJO 2, SEKMADIENIS
1.15 v.p.p. pamaldos Šv. Mykolo katedroje (St. Michael’s 

Cathedral, 200 Church Street).
3 v.p.p. opera “Dux Magnus” (antras spektaklis) Ryer

sono teatre (43 Gerrard St. E.).
7 v.v. pokylis ir kongreso užbaiga “Royal York” viešbu

tyje (100 Front St. W.). Baigminis rengėjų žodis 
ir kongreso manifestas.

Bilietų kaina į operą — nuo $15 iki $25, į pokylį — $25. 
Jie gaunami pas kongreso rengėjų komiteto atstovą V. Ta- 
secką (3380 Galena Cres., Missisauga, Ont. L5A 3L8, Canada); 
N.J. Vaznelių parduotuvėje “Gifs International Ine.” (2501 
W. 71 St., Chicago, IL 60629, USA; tel. 471-1424); religinės 
šalpos įstaigoje (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA; tel. 212-647-2434); Dievo Motinos nuolatinės pagalbos 
parapijoje (18022 Neff Rd., Cleveland OH 44119, USA; tel. 
216-531-4263); pas E. Binkį (209 Yellow Stone Rd., Plymouth 
Meeting, PA 19462, USA; tel. 215-828-1150).
Viešbučiai papigintomis kainomis: “Royal York” (100 Front 
St. W., Toronto, Ont. M5J 1E3, Canada; tel. 416-368-2511); 
“Westbury Hotel” (475 Yonge St., Toronto Ont. M4Y 1X7, 
Canada; tel. 416-924-0611). Kambarių kainos: “Royal York” — 
$74 vienam asmeniui, $89 — dviem už parą; “Westbury 

t pHoteP*—$68 vienam arba dviem.
Telefonas iifrormacijai iki kongreso: dr. J. Sungaila 416-239-1047.

Organizacinis komitetas

Tautinių šokių šventėje Klivlande šokėjai klauso prakalbų Koliziejuje Nuotr. V. Bacevičiaus

Kiekvienas gali nustoti rūkęs

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti 'N. ir J. VAZNELIŲ

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471 -1424

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

Njujorko dienraštis “Novoye 
Russkoye Slovo” 1984.V.25 išspaus
dino S.P. Olejnikovo pasikalbėjimų 
rūkymo klausimu. Čia pateikiu jo 
santraukų.

Asmenys, rūkę 15-40 metų ir 
nustoję pradėjo mažiau kosėti, 
žymiai pagerėjo plaučių ir šir
dies kraujo indų veikimas, fizi
nis darbingumas. Be to, ne taip 
dažnai pasireiškia skrandžio 
ir dvylikpirštės žarnos opos 
skausmai bei chroniškas bron
chitas. Tyrimais nustatyta, 
kad pas asmenis, nustojusius 
rūkyti, sumažėja galimybė su
sirgti daugeliu pavojingų li
gų, jų tarpe ir plaučių vėžiu.

Nustojus rūkyti, ypač kan
kinančios yra pirmosios trys 
— septynios dienos. Mat, visų 
pirma nikotinas, pasiekęs rū
kytojo kraujuje tam tikrą ly
gį, sukelia organizme, ypač 
centrinėje nervų sistemoje, 
pasikeitimus, dėl kurių atsi
randa poreikis nuolat palai
kyti tam tikrą nikotino kiekį. 
Kitaip pablogėja žmogaus sa
vijauta, kyla susierzinimas, 
stiprus noras rūkyti. Tai ne
ilgai trunka: daugelio tyrinė
jimų duomenimis — vieną sa
vaitę.

Antra, rūkymas yra sudėtin
gas, giliai įsišaknijęs įprotis. 
Psichologinė priklausomybė 
nuo tabako paaiškinama tuo, 
kad rūkymas praktiškai vyksta 
tam tikrose situacijose, ir pa
prastai jį skatina išoriniai 
įvykiai, rūkančiojo pergyveni
mai. Nustojęs rūkyti žmogus 
jaučia nejaukumą, nes tam 
tikrose situacijose vėl kyla 
noras rūkyti. Kad galėtum ap
sieiti be cigarečių, reikalin
gas tam tikras laikas. Verta 
pastebėti, jog nustoję rūkyti 
per vieną dieną mažiau skun
džiasi. Jų savijauta greičiau 
susinormuoja, negu tų, kurie 
palaipsniui mažina rūkomų ci
garečių kiekį.

Metus rūkyti, kūno tūris šiek 
tiek padidėja. Tačiau daugu

mos rūkančiųjų kūno tūris yra 
žemiau normos (dėl nuolatinio, 
nuodijimosi tabako dūmais), ir 
svoris nežymiai padidėja.

Specialistų patyrimas liudi
ja, kad kiekvienas gali nustoti 
rūkęs. Tam reikia suprasti di
delę rūkymo žalą, tvirtai pasi
ryžti atsisakyti kenksmingo 
įpročio ir nuolat pasiryžimą 
vykdyti. Tie, kurie negali nu
stoti rūkę, dažnai pasiteisi
na neturį valios. Bet tai yra 
tiktai atsikalbinėjimas.

Kai buvo paklausti nustoję 
rūkyti, ar sunku tai buvo pa
daryti, 60% pareiškė, jeigu jie 
būtų žinoję, kad tai labai pa
prasta, seniai būtų atsisakę 
rūkymo; 20% pažymėjo: nustoti 
rūkyti buvo sunkoka, bet leng
viau, negu jie tikėjosi; tiktai 
3% pabrėžė patyrę nemažų 
sunkumų.

Yra vaistų, palengvinančių 
atsisakyti rūkymo. Juose yra 
cheminės medžiagos, panašios 
į nikotiną, bet be žalingų sa-‘ 
vybių. Tie vaistai sukelia pa
sišlykštėjimą tabaku rūkant. 
Tačiau reikia pabrėžti, kad 
gydymo pasekmę pirmiausiai 
nustato ne vaistas, o noras at
sisakyti žalingo įpročio.

Geriau iš karto nustoti rū
kyti. Jeigu tai nepavyksta, 
laipsnišką cigarečių mažini
mą reikia vertinti kaip paruo
šiamąjį etapą, kai rūkantis 
analizuoja situacijas, suke
liančias rūkymą, nustatyda
mas jose savo elgesį. Vėliau, 
pasirinkus tam tikrą dieną, iš 
karto reikia nustoti rūkius. 
Tenka ypatingai pabrėžti, kad 
laikotarpis nuo pasiryžimo iki 
jo visiško įvykdymo neturi bū
ti ilgesnis kaip 1,5 — 2 mėne
siai. Kitaip visiško atsisaky
mo rūkyti galimybė tampa pro
blematiška.

Ką daryti, jei žmogus nu
sprendė nerūkyti, bet iš kar
to nepajėgia savo sprendimo 
įvykdyti? Pirmiausia reikia

aiškiai nustatyti dingstį, pa
skatinusią nerūkyti: sveika
tos sustiprinimas, darbingu
mo padidinimas, noras išveng
ti chroniško susirgimo, namiš
kių apsauga nuo žalingo dūmų 
veikimo, blogas pavyzdys vai
kams. Betkuri dingstis turi 
būti išgvildenta ir užrašyta 
ant popieriaus. Visada reikia 
po ranka turėti minėtų dings
čių sąrašą ir mažiausiai du 
kartu į dieną, rytą ir vakarą, 
atidžiai perskaityti.

Reikia nustatyti laiką, kada 
nustosite rūkę, t.y. konkrečią 
dieną, kurią rūkysite paskuti
nę cigaretę savo gyvenime. 
Pramatykite situacijas, kurio
se daugiausia norite rūkyti, ir 
kartu elgesio taktiką, nukrei
piančią dėmesį nuo rūkymo. 
Mėginkite palengva mažinti ci
garečių kiekį į dieną, nusta
čius kurios cigaretės sunkiau
sia atsisakyti ir pasiryžkite 
kaip tik tos cigaretės nerūkyti. 
Nerūkykite 24, 46, 78 valandas. 
Išsiaiškinkite, kokie momentai 
sunkiausi. Mokykitės palengva 
juos įveikti.

Dvi savaites prieš visišką 
atsisakymą rūkyti imkite as- 
korbinę rūgštį tabletėmis 200- 
300 miligramų į dieną (jeigu 
jūsų gydytojas neturi nieko 
prieš). Padidinkite fizinę veik
lą, daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, vaikščiokite. Ne
mažiau kaip 2-3 savaites nevar
tokite stiprios kavos bei arba
tos, sūrių ir aštrių valgių. Ka
tegoriškai atsisakykite alkoho
lio. Daugiau valgykite augali
nio maisto. Stenkitės nepersi
valgyti. Kai norite rūkyti, ci
garetę pakeiskite kramtoma 
guma, o ne saldainiu ar sau
sainiu.

Ir pagaliau svarbiausia: nu
stoję rūkyti nebelieskite ci
garetės! Atsiminkite, vienas 
dūmų įkvėpis gali sunaikinti 
visas jūsų pastangas.

Paruošė J. Str.
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AfA 
BARBORAI-MARIJAI STENDELIENEI 

mirus,
jos dukrai ONAI JUODIKIENEI su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Kasperas ir Stefanija Radvilai
Veronika Krasevskienė

Kitataučių spaudoje pasidairius
Hamburge leidžiamas ir pla

čiai Vakarų pasaulyje skaito
mas savaitinis žurnalas “Der 
Spiegei” š. m. balandžio 23 d. 
laidoje išspausdino ilgoką 
Leonido Olschwango straipsnį 
apie žydų naikinimą 1941 m. 
Lietuvoje, remdamasis Alek
sandro Pakalniškio knyga 
“Plungė” ir “Akiračių” 1983 m. 
balandžio 6 d. laida. Žydų žu
dymu Plungėje ir Kaune “Liet
ūkio” garaže, jis kaltina lie
tuvius. Straipsnio autorius 
smarkiai puola kun. dr. J. 
Prunskį už jo knygą “Lithua
nia’s Jews and the Holocaust”. 
L.O. tvirtina, kad kun. Pruns- 
kis perdėjo žydų bendradar
biavimą su NKVD 1940 m. ir an- 
tinacinį lietuvių judėjimą vo
kiečių okupacijos metais.

Žydų žudynės Plungėje buvo 
plačiai “TŽ” skiltyse nagrinė
jamos. Apie tuos įvykius “Ency
clopedia Judaica” XIII t., 654 
psl. rašo: “Kai vokiečiai įžen
gė į Plungę 1941 m. birželio 25 
d., jie nužudė tam tikrą skai
čių žydų jaunuolių, kurie daly
vavo jos gynime. Po kelių savai
čių jie išžudė visus likusius 
žydus”.

Rašydamas apie žudynes 
Kaune, “Lietūkio” garaže, L.O. 
sako, kad jas fotografavo vo
kiečių kareivis. Iš “Der Spie
gei” žurnale įdėtos nuotraukos 
atrodo, kad ten buvo ir dau
giau vokiečių kareivių.

Sutrumpintą šį Leonido Ol
schwango straipsnį š. m. gegu
žės 23 d. laidoje išspausdino 
rusų kalba leidžiamas dien
raštis “Novoje Ruskoje Slo
vo”. Šis laikraštis turi apie 
35.000 skaitytojų, kurių žymią

dalį sudaro iš Sov. Sąjungos 
atvykę žydai.

Liepos 26 d. “Novoje Rusko
je Slovo” įdėjo platų straipsnį 
apie birželio mėn. Niujorke 
mirusią Lietuvos valstybinio 
baleto šokėją Verą Nemčino- 
vą. Nemčinova, Obuchovas ir 
baletmeisteris Zverevas nuo 
1931 iki 1935 m. sudarė Lietu
vos baleto branduolį. Šis treje
tukas daug prisidėjo prie lie
tuvių baletininkų jaunosios 
kartos išauginimo.

Paryžiuje leidžiamas rusų 
savaitraštis “Ruskaja Mysl” 
liepos 26 d. laidoje vėl plačiai 
rašo apie Jadvygos Bieliaus
kienės ir kunigų Sigito Tamke- 
vičiaus ir Alfonso Svarinsko 
bylas. “RM” ragina savo skaity
tojus įsigyti anglų kalba lie
tuvių leidžiamą metinį straips
nių, dokumentų, fotografijų ir 
pan. rinkinį apie žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoje.

Paryžiuje leidžiamas žurna
las “Kultūra” liepos-rugpjūčio 
laidoje įdėjo beveik visą į len
kų kalbą E. Žagiellio išverstą 
“Tėv. žiburių” kovo 29 d. veda
mąjį “Geriau nei tikėtasi”. Šis 
straipsnis pabrėžė kazimieri- 
nių iškilmių Romoje lietuviš
ką pobūdį. E. Žagiell pastebi, 
kad tą pačią dieną ir ta pačia 
proga Šv. Tėvas priėmė ir len
kus maldininkus. J.B.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

BALTIC EXPORTING CO. '
Naujas adresas:

85 Coney Rd., Toronto, Ont. M8Z 2K7
Telefonas Savininkai
233-0405 S. ir F. Janavičiai

A.P GOMES
Real Estate&lnsuranceLtd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

"ALL THE

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
■ duris, veidrodžius
t * atlieku pagrindinius namų remontus—prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Prof. KOMAS VAŠTOKAS (kairėje), kandidatuojantis į Kanados parlamen
tų, su Kanados min. pirmininku J. Turneriu, apsilankiusiu rinkiminėje 
apylinkėje Hastings-Frontenac, Ont., ir vietiniu pareigūnu. R. Vaštokui 
padėti lėšomis Toronte sudarytas pagalbinis komitetas: Ron Vastokas 
Election Fund, c/o J. Varanavičius, 555 Willard Ave., Toronto, Ont. M6S 3S1

Tarybinė konkurencija
Varšuvoje į privačią mėsos 

parduotuvę užeina klientė ir 
klausia:

— Po kiek ši kiauliena?
— Po 36 zlotus svaras, — atsa

ko mėsininkas.
— Po 36 zlotus svaras!? — su

šunka klientė. — Gal tamsta 
juokauji! Priešais valstybinė
je krautuvėje — svaras po 24 
zlotus.

— Tai dėl ko nepirkote tenai?
— Kadangi tenai nėra.
— Ak taip! Kai pas mane nė

ra, aš kainą nuleidžiu iki 16 
zlotų už kilogramą!

Parinko Pr. Alš.

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

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

CHOICE INIHEfUSj

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

V/Sy RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

•'ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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 LUISU
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

insurance*
1J ll Zj O n £j It 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

insurance * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario >
t. __________________ -   ——
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Kongreso žinios 'NAUJA LIETUVIŠKA OPERA flS MONTREAI9ue
Šv. Kazimiero sukakties kon

greso parengiamieji darbai 
jau baigiasi. Visi renginiai 
surikiuoti. Paskutinę savaitę 
prieš kongresą intensyviai re
petuos į Torontą suvažiavę so
listai, choristai, orkestras. Ti
kimasi, kad visuose renginiuo
se gausiai dalyvaus mūsų vi
suomenė iš Kanados, JAV ir ki
tų kraštų. Programą žiūr. “TŽ” 
9 psl.

Kongreso eigą seks “Ame
rikos balso” ir Vatikano radijo 
atstovai. Jie telefonu infor
muos savo centrus, kurie tas ži
nias tuojau pat perduos į Lietu
vą. Be to, dalyvaus lietuviško
sios spaudos atstovai, kurie 
kongreso eigą aprašys savo 
laikraščiuose.

Kongreso leidinys baigtas 
ruošti ir jau spausdinamas. 
Jame bus 60 psl., Toronto že
mėlapis, kongreso informaci
ja, kardinolo Carterio žodis, 
lietuvių vyskupų ir civilinių 
pareigūnų sveikinimai, 
straipsniai, santraukinės pa
skaitų mintys. Leidinio kaina 
— $2. Jis bus platinamas kon
greso dienomis. Informacija ir 
jo platinimu rūpinsis G. Trin- 
kienė ir kitos talkininkės.

Kongreso pamaldose daly
vaus organizacijų vėliavos su 
palydomis. Tuo reikalu rūpi
nasi Arūnas Kalinauskas (tel. 
665-8635) ir Vytautas Bireta 
(tel. 261-4312). Jie informuo
ja ir registruoja dalyvaujan
čių organizacijų vėliavas. 
Skambinti vakarais.

Per pamaldas Šv. Mykolo ka
tedroje giedos jungtinis cho
ras, kuriam vadovauja muz. V. 
Verikaitis. Chorai tam rūpes
tingai ruošiasi. Generalinė 
repeticija — rugpjūčio 30, ket
virtadienį, Šv. Mykolo kated
roje.

Šv. Kazimiero sukakties kongreso pamaldų ir operos vietos bei auto- 
aikštės Toronte: nr. 1 autoaikštė Gerrard gatvėje (įvažiavimas iš 
Gerrard St. West, arti Ryersono teatro; nr. 2 Ryersono teatras (43 
Gerrard St. E.); nr. 3 Šv. Mykolo katedra (65 Bond St.); nr. 4 auto
aikštė “Ontario Auto Parks” (Shuter St. - Dalhausie St., įvažiavimas 
iš Shuter gatvės; telpa 450 automobilių).

Anapilio žinios
— Rugpjūčio 19, sekmadienį, 

pamokslus sakė ir 11 v.r. Mišias 
atnašavo kun. J. Petrošius — Pran
cūzijos lietuvių katalikų misijos 
vedėjas.

— Klebonas kun. J. Staškus rug
pjūčio 19, sekmadienį, atnašavo 
Mišias baltiečių jaunimo kongrese 
latvių stovyklavietėje “Saulainė”.

— Klierikas Edis Putrimas, stu
dijuojantis Romoje, bus šventina
mas dijakonu Lietuvos kankinių 
šventovėje Mississaugoje rugsėjo 
3, pirmadienį, 10 v.r. Apeigas at
liks vysk. A. Deksnys, dalyvaujant 
kunigams ir visuomenei. Giedos 
“Volungės” choras, vadovaujamas 
D. Viskontienės.

— Bilietai į šv. Kazimiero su
kakties kongreso operą ir užbai
gos pokylį gaunami sekmadieniais 
po pamaldų parapijos salėje; ki
tomis dienomis — pas Br. Genčių 
tel. 532-8531.

— Aukojo koncertinio pianino 
vajui: $300 Prisikėlimo par. ban
kelis; kapinėms: $60 N. Preibys; 
$50: Č. ir E. Javai, A. Žulys; para
pijos skoloms: $100 F. Pawelko.

— Mišios rugpjūčio 26, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Joną Žėką, 
11 v.r. — už a.a. Juozą Aleliūną; 
Wasagoje 10 v.r. — už Žemės ūkio 
akademijos mirusius, 11 v.r. — už 
Kanapkų šeimos mirusius.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO. 
Norėčiau susipažinti ir rimtai su
sirašinėti. Esu našlė. JieškomoJo 
amžius nesvarbu — 65 metų, gali 
būti ir vyresnis. Rašyti “Tėviškės 
žiburių’* adresu, pažymint ant voko 
“Našlei”.

Baigiamajame kongreso po
kylyje “Royal York” viešbu
tyje dalyvaus Kanados fede
racinės, provincinės ir savi- 
valdybinės valdžios atstovai. 
Ontario premjerui atstovaus 
min. Timbrell. Iš lietuvių 
visuomenės dalyvaus vysku
pai, svečiai iš įvairių pasau
lio kraštų, veiksnių atstovai 
ir gausi visuomenė. Bilietai 
gaunami pas operos bilietų 
platintojus V. Tasecką (279- 
0363) arba Br. Genčių (tel. 532- 
8531).

Bilietai į operą gaunami lie
tuvių parapijose sekmadie
niais po pamaldų. Kadangi bus 
du spektakliai — rugsėjo 1 ir 2 
d.d., bilietų užteks visiems, 
norintiems pamatyti specialiai 
kongresui sukurtą operą-mis- 
teriją “Dux Magnus” (Didis 
vadas). Bilietų bus galima gau
ti ir kongreso dienomis “Ro
yal York” viešbutyje ir prie 
įėjimo į Ryersono teatrą.

Jaunimo rengiama vakaro
nė įvyks rugsėjo 1, šeštadie
nį, 8 v.v., “Royal York” viešbu
tyje. Meninę programą atliks 
jaunieji talentai. Pradžioje 
bus rodomas skaidrių monta
žas kazimierine tema, po to 
pasirodys Ramūnas Underys — 
Vaidotas Vaičiūnas su muziki
ne savo kūryba, Jonas-Vikto- 
ras Ivanauskas iš Ročesterio 
(gitaros kompozicijos), Kris
tina ir Daiva Barškauskaitės, 
Andrius Petrašiūnas (piani
nas), Arvydas Žygas iš Čika
gos. Po programos numatomas 
pabendravimas. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiami dalyvauti 
ir jaunimas, ir vyresnio am
žiaus tautiečiai. Vakaronę 
rengia jaunimo grupė, vado
vaujama stud. Edžio Putrimo.

Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Autobusai į kun. Pauliaus 

Baltakio, OFM, koncekraciją jau 
užpildyti. Užsiregistravusieji pra
šomi iki rugpjūčio 31 d. sumo
kėti po $150.

— Į šv. Kazimiero operą “Dux 
Magnus” ir į kongreso užbaigos 
pokylį bilietai gaunami po Mišių 
Prisikėlimo parapijos salėje sek
madieniais.

— Susituokė: Jurgis Valaitis su 
Dalia Puodžiukaite; Dalius Poš
kus su Sandy Ouslis.

— Pakrikštyta: Tonya Tercel, 
Leo ir Cherie Dromantų dukrelė.

— Parapijai aukojo: B.G. Nar
butas $150, A. Kantvydas $100, 
P. Kudreikis $100, A. Stulgienė 
$100, A. Šmigelskis $100, V.M. 
Krikščiūnai $50, A.E. Ripkevičiai 
$50, U. Petkūnienė $50; klierikų 
fondui: U. Petkūnienė $100, S. 
Gečienė $60.

— Mišios rugpjūčio 26, sekma
dienį, 8.30 v.r. — prašant pašau
kimų, 9.30 v.r. — už Valentiną Va
laitienę, 10.15 v.r. — už Valentiną 
Prancevičienę, 11.30 v.r. — už pa
rapiją, 8.30 v.v. — už Onos ir Pet
rulių šeimos mirusius.

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.

MISSISSAUGOJE, netoli Anapi
lio, privačiame name išnuomoja
mas 3 miegamųjų butas, vieta auto
mobiliui. Skambinti vakarais tel. 
277-8468.

sukurta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai, statoma 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte 

(Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.).
Bus du spektakliai: rugsėjo 1, šeštadienį, 8 valandą vakaro; 

rugsėjo 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Libreto autorius - poetas Kazys Bradūnas, muzikos - kompozitorius Darius Lapinskas.

BILIETUS prašome įsigyti iš 
anksto: Kanadoje — pas V. 
Tasecką (3380 Galena Cres., 
Mississauga, Ont. L5A 3L8; 
tel. 416-279-0363); JAV-se — 
Čikagoje N. J. Vaznelių par
duotuvėje (Gifts International, 
Ine., 2501 W. 71 St, Chicago IL;

Po operos rugsėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal York” viešbutyje bus

Sv. Kazimiero sukakties kongreso 
užbaigos pokylis (banketas).

Kaina vienam asmeniui — $25 (kan.). Bilietai gaunami pas operos bilietų platintojus. Juos prašome
įsigyti iš anksto. Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti

Organizacinis šv. Kazimiero sukakties kongreso komitetas

TORONTO"
Telefonu iš Romos gauta ži

nia, kad Šv. Tėvas Jonas-Pau- 
lius II š. m. rugpjūčio 25, šeš
tadienio vakarą, atnašaus Mi
šias lietuvių kalba, skirtas Lie
tuvai, ir tars atitinkamą žodį 
ryšium su šv. Kazimiero me
tais ir jo relikvijų perkėlimo 
švente, kuri buvo švenčiama 
pirmąjį sekmadienį po Mari
jos dangun paėmimo oktavos, 
t.y. po rugpjūčio 22 d. Tuo bū
du Šv. Tėvas norįs parodyti 
meilę tikinčiajai Lietuvai ir 
jungtis su jos žmonėmis prie 
šv. Kazimiero karsto.

Vietinis Šv. Tėvo kelionės 
komitetas uoliai rūpinasi 
programos išplanavimu bei jos 
vykdymu. Tai paaiškėjo spau
dos konferencijoje, kuri buvo 
surengta Midlande VIII. 15. 
Dalyvavo spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai. “Tėviškės 
žiburiams” atstovavo kun. K. 
Kaknevičius. Kardinolas Car- 
teris parodė jau paruoštą Mid- 
lando dovaną — bareljefą, 
vaizduojantį vietinę gamtą, 
misijonierių ir indėną. Vaka
re kardinolas su keliolika ku
nigų koncelebravo Mišias, ku
riose dalyvavo apie 1000 as
menų.

Kunigų vienybės suvažiavi
mas — rupgjūčio 29, trečiadie
nį (amerikiečių), rugpjūčio 30, 
ketvirtadienį, 9.30 v.r., (JAV, 
Kanados ir kitų kraštų) “Royal 
York” viešbutyje.

Kanados slovakai katalikai, 
priklausantys Rytų apeigoms, 
turi atskirą savo vyskupą M. 
Rusnaką, gyvenantį Toronte. 
Jo vadovaujami tikintieji pa
statydino naują katedrą 
Unionville, Ont. Jos šventini
mo apeigas atliks pats Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II š. m. rug
sėjo 15, šeštadienį, 5.55 v.p.p. 
“TŽ” redakcijoje gautas minė
to slovakų vyskupo M. Rusnako 
laiškas, kuriame jis kviečia 
ir lietuvius dalyvauti tose iš
kilmėse. Parapijos taip pat 
yra gavusios kvietimus daly
vauti. Tikimasi, kad jos pasiųs 
savo delegacijas. Adresas: 
Unionville, Ont., Woodbine 
Ave.

A.a. Vinco Treigio trejų mir
ties metinių prisiminimui se
suo Albina Treigytė-Štuopie- 
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25. Velionis buvo uo
lus “TŽ” skaitytojas ir bend
radarbis.

Toronto muzikos konservato
rijos koncerte š. m. rugpjūčio 
2 d. gražiai pasirodė jaunas 
pianistas Vytas Pacevičius. 
Jis atliko Rachmaninovo, Cha
čaturiano kūrinius. Toronto 
lietuviai turės progą išgirsti 
šį gabų pianistą Anapilio kon
certinio pianino vajaus kon
certe spalio 28 d. Anapilio sa
lėje. 

tel. 471-1424); Niujorke Reli
ginės lietuvių katalikų šalpos 
įstaigoje (Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; tel. 
212-647-2434); Klivlande 
— Dievo Motinos parapijoje 
(18022 Neff Rd., Cleveland,

Stefanijos Kvietienės meno 
paroda rengiama rugpjūčio 26, 
sekmadienį, Wasagoje, A. Sup- 
rono sode, 51 gt. Paroda veiks 
nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. S. Kvie- 
tienė yra torontietė, dabar gy
venanti Kalgaryje. Visi kvie
čiami šią parodą aplankyti.

Vakarų Kanadoje gyvenanti 
dailininkė-grafikė Jonė Kvie- 
tytė-Young šią vasarą pralei
džia kurdama meno darbus 
Ontario provincijoje. “Alberta 
Culture” įstaigos iniciatyva 
jos darbų pdroda išsiųsta į Ja
poniją, kur ji bus rodoma Toki
jo ir kituose Japonijos mies
tuose iki 1985 m. rudens. To
ronte Jonė yra atstovaujama 
“Galery Quan”, Yorkvillėje. 
Juozo Bakio galerija taip pat 
įsigijo jos darbų.

Lauko teniso varžybose York 
universiteto aikštėje dalyvavo 
tarptautinio lygio žaidėjai, 
kurių eilėje buvo ir Vitas Ge
rulaitis. Dienraštyje “The To
ronto Sun” 1984.VIII. 15 spor
to redaktorius George Gross 
išspausdino rašinį “Tape Vi
tas’ Mouth Shut”. Jame auto
rius pasisakė prieš teniso žai
dėjų pykčio išpuolius, bet ypa
tingai pabrėžė nedžentelme
nišką Gerulaičio laikyseną. 
Esą reikėtų jam užklijuoti lū
pas. Už nesportišką elgesį siū
lo minėtasis redaktorius pa
šalinti iš varžybų ir grąžinti 
į Niujorką. Prie straipsnio pri
dėta didelė V. Gerulaičio nuo
trauka.

Dienraštis “The Globe a. 
Mail” 1984.VIII.20 pirmame 
puslapyje įdėjo didelę nuo
trauką, kurioje matyti klūpan
tis Vitas Gerulaitis, dėkojan- 
tis už pergalę priešbaigminia- 
me teniso žaidime. To dienraš
čio sporto skyriuje Nora Mc
Cabe plačiai aprašė V. Geru
laičio rungtynes su garsiuoju 
John McEnroe, šio turnyro lai
mėtoju. Pastarasis esą gavo 
$48.000 JAV, Gerulaitis — 
$24.000 JAV. ►r i

Jūratė ir Vilius Lemkės su 
šeima iš Vokietijos vasaros 
atostogas praleido Toronte 
pas savo gimines. Jiedu dirba 
ir gyvena Vasario 16 gimnazi
joje. Vilius talkina bendra
bučio vedėjui, o Jūratė dar
buojasi su skautais. Be to, ji 
yra dailininkė ir rengia savo 
darbų parodas. Prieš grįždami 
V. Vokietijon, jiedu su savo 
Ramona ir Vjiuku aplankė 
“Tėviškės žiburius”, kuriuos 
gauna V. Vokietijoje, nors ir 
su žymiu pavėlavimu.

IŠNUOMOJAMAS trijų kambarių 
ir virtuvės butas High Park rąjone. 
Telefonas 536-8583 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė su baldais arti požeminio trau
kinio. Skambinti 536-1785 Toronte. 

OH 44119; tel. 216-531-4263); 
Filadelfijoje pas E. Binkį 
(209 Yellow Stone Rd., Ply
mouth Meeting, PA 19462; tel. 
215-828-1150).

Bilietų kainos į operą: $15, 
$20, $22, $25 (kanadiškais).

“Draugas” 1984.VIII.il iš
spausdino vedamąjį “Dux Mag
nus’ visus traukia į kongresą”, 
parašytą vyr. red. kun. Pr. 
Garšvos. Jame autorius skati
na JAV lietuvius gausiai da
lyvauti šv. Kazimiero kongrese 
Toronte bei paremti kanadie
čių rengėjų pastangas. “Šv. Ka
zimiero minėjimas ir kongre
sas turi sutraukti lietuvius 
iš viso pasaulio — šį kartą iš 
Kanados ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Mūsų pareiga jį 
parodyti ne tik Bažnyčios šven
tuoju, bet ir savo vilčių išsi
pildymo šventuoju ir užtarėju. 
Turime parodyti per šventąjį 
jo dalinę tėviškę — Lietuvą ne 
tik ano meto didybėje, bet ir 
dabarties skausmuose, okupa
cinėje kančioje ir vergijoje.”

Leonas Baltušis iš Čikagos 
aplankė “TŽ”, rado savo pa
žįstamų, tapo šio savaitraščio 
prenumeratoriumi ir paauko
jo $10.

F. Pawelko, prisimindama 
bei pagerbdama savo brolį 
a.a. Joną Bielašauską, paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $50.

Dr. E. Jasevičiūtė, gyvenan
ti Thunder Bay, Ont, yra išėju
si į pensiją, bet aktyviai tebe
sirūpina vietine lietuvių veik
lą. Šiomis dienomis ji lankėsi 
Toronte, ligoninėje patikrino 
savo sveikatą, aplankė “TŽ”, 
Anapilį ir kitas lietuvių insti
tucijas.

Rimas Paulionis, “Gintaro” 
dainos grupės narys, Britani
joje įvykusiame meno festiva
lyje liaudies dainų solo gru
pėje laimėjo II vietą. Jis yra 
dailės mokytojas gimnazijoje, 
turi sodrų balsą, yra Anapilio 
choro valdybos pirmininkas ir 
su gintariečiais dalyvauja kon
certuose. Varžybiniame festi
valyje liaudies dainų solo gru
pėje dalyvavo 21 dainininkas 
įvairių tautybių. Rimui Pau- 
lioniui buvo duotos 7 minutės. 
Jis padainavo “Siuntė mane 
motinėlė” ir “Anoj pusėj Duno- 
jėlio”. Jam akompanavo fleita 
ir akordeonas (A. Biskytė). Ver
tintojai R. Paulioniui davė 
91 tašką iš 100. Mėgėjui dai
nininkui tai gražus laimėjimas.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

NATŪRALUS BIČIŲ MEDUS! Už
sakymai priimami iki š. m. rugsėjo 
15 d. nuo 4 iki 30 svarų. Tel. 534-6803 
-822-6651.

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

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais Bloor ir Bathurst rąjone, 
pirmame aukšte, su privilegijom 
naudotis virtuve. Skambinti po 6 v. 
vakaro telefonu 535-5126 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS butas Dover- 
court-College rąjone, dviejų kam
barių ir virtuvės su baldais trečia
me aukšte. Pageidaujama suaugu
sio asmens. Telefonas 534-5972.

Albinas Blauzdžiūnas, AV pa
rapijos tarybos pirmininkas, yra 
paskirtas ryšininku tarp popie
žiaus priėmimo komisijos ir pa
rapijos.

Kun. Alf. Grauslys rugpjūčio 
8 d. Auksinio amžiaus “Rūtos” 
klubui skaitė paskaitų apie maiti
nimąsi senyvesniame amžiuje. 
Klausytojų prisirinko ne per daug, 
bet visi paskaita buvo patenkinti.

Sol. E. Kaniava, grįždamas iš 
ekskursinės kelionės po Š. Ame
riką su sovietine grupe, rugpjū
čio 8 d. AV par. salėje surengė 
vieną valandą trukusį daugiausia 
operinių arijų koncertą. Susirin
ko per 100 klausytojų, kurie džiau
gėsi gražiu solisto balsu. Nepa
tenkintiems šio koncerto rengimu 
parapijos salėje klebonas kun. J. 
Kubilius, SJ, AV biuletenyje ra
šė: “Norėjome nuoširdžiu priėmi
mu parodyti, kad mes savo brolius 
ir seseris tebemylime ir trokšta
me, kad jie pajustų tikrosios lais
vės ir žmoniškumo vertybes.”

Sigitas Montvila, Genės ir Pra
no Montvilų sūnus, skaitytuvų 
specialistas, persikėlė dirbti į 
Torontą. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II bus pasvei
kintas lietuvių ties Partenais ir

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. LB.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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i I p š MONTREALIO LIETUVIŲ 
I KREDITO UNIJA_____

1 sEEBS
MOKA UŽ: E DUODA

Certifikatus: min. $1,000.00 E PASKOLAS:
1 metų .......................12 % Ę

Terminuotus indėlius: X Nekilnojamo
1 metų ...................... 11.25% X turto,
180-364 d................ 10.75% E asmenines ir
120-179 d................ 10.25% E prekybines.
30-119 d.................. 9.75% s Paskolos

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

Taupomosios sąskaitos: = 'ooo°S
specialios.................. 8.25% X iki $10,000
su drauda .................. 8 % X

Čekių sąskaitos: ............... 5 % =

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
su virtuve Ossington-Davenport 
rąjone. Geras susisiekimas, pato
gioje vietoje prie universiteto ir 
kolegijų. Pageidaujama studento 
arba studentės. Skambinti vaka
rais tel. 656-6167 Toronte.

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

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.

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.

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

Sherbrooke gatvių sankryža. Kle
bonas ir par. komitetas ruošia 
plakatą su abiejų lietuvių para
pijų įrašu. Dalyviai turės lietu
viškas vėliavėles. Po to bus vyks
tama į Šv. Tėvo Mišias ir pamoks
lą Jarry parke. — Liepos 31 d. mi
rė Vilius Kalinauskas, 70 m., Ka
ralienės Elzbietos ligoninėje nuo 
jo ilgai nežinotos vėžio ligos. 
Velionis gimė Montrealyje, gerai 
žinojo visą parapijos kūrimosi 
eigą. Savo laiku buvo parapijos 
komiteto pirmininku. Ilgametis 
choristas. Laidotuvės buvo iškil
mingos. Klebonas kun. St. Šilei
ka laikė Mišias ir pasakė pamoks
lą. Solo giedojo J. Skėrys ir pa
rapijos choras. Daug žmonių daly
vavo laidotuvėse. Liko liūdintys 
broliai — Jonas, Stanley, Pranas 
ir vyr. sesutė Marija Račaitis 
Niujorke. Svetainėje buvo suruoš
ti pietūs. Palaidotas Notre Dame 
de Neiges kapinėse. — Iš Argenti
nos lankosi buvusi montrealietė 
Danutė Blauzdžiūnaitė-Devenie- 
nė, kartu su savo pirmagimiu sū
neliu. Tėvai J. J. Blauzdžiūnai 
džiaugiasi tokia reta viešnia iš 
Buenos Aires. — Daug montrealie- 
čių dalyvaus Šv. Kazimiero kon
grese Toronte. Keliaus savo prie
monėm — specialaus autobuso 
nebus. Sk.

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

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ pastate “Rambynas” dar 
yra laisvų vieno miegamojo butų 
po $340-350, įskaitant šildymą ir 
elektrą. Adresas: 1880 Main Street, 
West, Hamilton, Ont. L8S 4P8. Tel. 
J - 416 - 526-8281.

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

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”.

WILLOWDALE-YONGE IR FINCH 
rąjone, 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.

i

1984.VIII.il

