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Bangos Lietuvos link
Telefoniniai pranešimai iš Romos greitai pasklido 

laisvajame pasaulyje apie naują Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II žingsnį Lietuvos link, būtent jo Mišias ir pamokslą lie
tuvių kalba per Vatikano radiją. Ta istorinė diena buvo 
1984 metų rugpjūčio 25-oji. Jau ne kartą šis popiežius yra 
prabilęs lietuviškai - ir trumpais sveikinimais, ir giesmės 
žodžiais, ir pamokslais. Šį kartą jis žengė dar vieną žings
nį — ryžosi atnašauti Mišias lietuvių kalba. Jau anksčiau 
buvo girdėti, kad Jonas-Paulius II mokosi lietuvių kal
bos, kad galėtų suprantamai perskaityti ilgesnius teks
tus, bet dar nebuvo žinoma kuriam tikslui. Pagaliau pa
aiškėjo, kad Šv. Tėvas nori padaryti Lietuvai staigmeną 
ryšium su šv. Kazimiero metais. Jo svajonė buvo — ap
lankyti Lietuvą, kaip ir kitus kraštus, sustiprinti to ar
timo krašto tikinčiuosius ir iš naujo pažadinti jų viltį. 
Tokiam žingsniui jis buvo kviestas Lietuvos vyskupų, 
bet jų balsas nėra Maskvos balsas. Dėl to Jonas-Paulius 
II ryžosi aplankyti Lietuvą radijo bangomis kazimieri- 
niais metais, prisitaikydamas prie šv. Kazimiero relik
vijų perkėlimo datos. Be to, Šv. Tėvas žino, kad lietuvio 
kardinolo nepaskyrimas Lietuvai daugelio buvo supras
tas kaip skaudus mostas. Jo ganytojiška širdis jaučia lie
tuvių tautos pulsą ir stengiasi išlaikyti dvasinį ryšį su 
kraštu, kurį slegia nelaisvės sutemos.

RADIJO bangomis Lietuvą pasiekia laisvasis pasau
lis, nepaisant visų pavergėjo trukdymų. Tuo keliu 

•Lietuvos žmonės sužino apie pagrindinius rengi
nius laisvajame pasaulyje. Kai Romoje vyko didžiosios 
kazimierinių metų iškilmės, Lietuva tuoj pat sužinojo 
per Vatikano radiją ir kitus siųstuvus. Kai vyko tautinių 
šokių šventė Klivlande, “Amerikos balsas” ir “Laisvės 
radijas” plačiai informavo. Taip būna visais atvejais, 
kai laisvajame pasaulyje įvyksta platesnio masto rengi
niai. Jau yra žinoma, kad taip bus ir kazimierinio kong
reso Toronte atveju š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis. Kongre
so eigą seks “Amerikos balso” atstovai, dalyvaus Vatika
no radijo lietuvių skyriaus korespondentas ir telefoni
niais pranešimais informuos savo centrus, kurie tuoj pat 
perduos žinias radijo bangomis į Lietuvą. Tuo budu ir iš
eivija, ir Lietuva pajus bendrą tautos pulsą, o šv. Kazi
mieras bus dvasiniu tautos jungėju. Žinoma, radijo pra
nešimai negali būti išsamūs, tačiau sutemose esantiem 
bus gaivinantis sušvytėjimas. Kas kita su lietuvių išei
vija. Gausi jos spauda išsamiai informuos ją apie kazi
mierinio kongreso eigą ir jo manifestą, kurio žodis skir
tas moralinei Lietuvos pagalbai. Į jį turėtų atkreipti dė
mesį ir radijo, ir spaudos atstovai, nes tai bus esminis 
kongreso žodis, apeliuojantis į laisvojo pasaulio sąžinę.

ŽVELGIANT į paskelbtą Religinio pasaulio lietu
vių katalikų kongreso programą, matyti, kad jo 
pobūdis bus skirtingas nuo kazimierinių iškil

mių Romoje. Torontas nėra Roma, ir popiežiaus neturi. 
Taigi jau iš anksto galima pramatyti, kad tokios pasau
linės viešumos torontiškis kongresas negalės pasiekti. 
Pastarojo dėmesys yra nukreiptas daugiau į turinį — re
liginį bei kultūrinį, kuris yra reikšmingas lietuvių tau
tai, bet neturi nieko sensacingo, kas galėtų pagauti pla
čiųjų masių dėmesį. Jeigu jau mūsų dainų ir tautinių šo
kių šventės nepagauna didžiosios spaudos bei televizi
jos dėmesio, kažin ar galima tikėtis, kad kazimierinis 
kongresas jo susilauktų. Be to, Torontas yra miestas, ku
riame įvairios demonstracijos yra kasdieninis dalykas. 
Jomis niekas nesistebi. Dėl to ir šis kongresas turbūt ne
bus išimtis. Jame reikia jieškoti idėjinio turinio, gaivi
nančio bei stiprinančio mūsų tautą, skatinančio jos ryžtą 
dvasinei ateities kovai. Kongreso užmojis šiuo atveju yra 
apimti visą lietuvių išeiviją, kiek mūsų sąlygose įmano
ma, pažadinti jos ryžtą, susieti su pavergta tikinčiąją 
Lietuva, liudyti krikščioniškąjį tikėjimą, vedantį į lai
mėjimą. Tuo būdu bus turiningai paminėti besibaigian
tys šv. Kazimiero metai. Po torontiškio kongreso dar bus 
viena kita šventė kai kuriose lietuvių vietovėse, bet di
džiųjų renginių nebebus. Kas Romoje pradėta, Toronte 
bus baigta, nors ir skirtingu būdu.

KANADOS ĮVYKIAI

Streiko
Kas parklupdys torontiečius 

— popiežius Jonas-Paulius II 
ar Toronto viešojo susisieki
mo TTC bendrovės unija? Tokį 
klausimą savo vedamajame ke
lia dienraštis “The Globe and 
Mail”. Susisiekimo tarnauto
jai atmetė bendrovės pasiūly
tą atlyginimų padidinimą 5% 
ir pasisakė už streiką rugpjū
čio 26 d., kai Toronte vyksta 
CNE Kanados paroda. Kitame 
susirinkime jie privertė uni
jos vadus streiko datą perkelti 
į rugsėjo 12 d., dvi dienas prieš 
popiežiaus Jono-Pauliaus II 
apsilankymą Toronte, kai di
džiuliai miniai būtinas vieša
sis susisiekimas. Matyt, buvo 
nutarta, kad grėsmė Jono-Pau
liaus II apsilankymui yra sva
resnė už nuostolius CNE paro
dai. Be to, paroda yra pelnin
ga antvalandžius dirbantiems 
tramvajų bei autobusų vairuo-

grėsmė
tojams. TTC bendrovės pasiū
lytas 5% atlyginimo padidini
mas nėra menkas, kai dabarti
nė infliacija sukasi apie 4%. 
Susisiekimo tarnautojų meti
nė alga būtų pakilusi iki $27 - 
622, neskaitant dažnai gauna
mų antvalandžių. Dienraštis 
“The Toronto Sun” specialiu 
vedamuoju primena, kad vidu
tinis torontiečio uždarbis tė
ra $18.359. Jį net $9.263 prašok
tų susisiekimo tarnautojų at
lyginimas.

TTC bendrovė turi 7.690 tar
nautojų. Pirmajame balsavime 
dalyvavo tik 5.469. Už strei
ką rugpjūčio 26 d. pasisakė 
2.833, už 5% algos papildą — 
2.636. Streiko šalininkai lai
mėjo tik 197 balsais — 52%. Kai 
streiko data buvo perkelta į 
rugsėjo 12 d. popiežiaus Jono- 

(Nukelta į 8-tą psl.y

SWc!KI]OįMEf šv. Kozimiero 
sukakties kongreso 

bei jo dalyvius, suvažiavusius iš laisvojo pasaulio 
kraštų į Torontą liudyti savo krikščioniškojo 

tikėjimo ir ištikimybės Lietuvai.
Telydi sėkmė bei Visagalio palaima 

kongreso darbus!

Užsieniečiai Sovietijoje - kaip raupsuotieji
Britanijos ir Kanados spauda apie naujuosius sovietų potvarkius

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero karstas Šv. Petro ir Povilo šventovėje Antakalnyje. Čia jis buvo perkeltas iš 
Vilniaus katedros 1953 m. okupacinės sovietų valdžios įsakymu, nes katedroje buvo įrengta paveikslų galerija. 
Ši nuotrauka daryta 1984 metų pavasarį

Montrealio dienraštis “The 
Gazette” 1984.VIII.4 persi
spausdino iš Londono“Sunday 
Times” straipsnį, parašytą 
žurnalisto David Hatton. Jame 
autorius rašo apie naujuosius 
sovietų potvarkius, liečian
čius užsieniečių lankymąsi 
Sov. Sąjungoje. Būdamas ko
respondentu Maskvoje, jisai 
surinko keletą informacijų 
apie dabartinę rusų laikyse
ną užsieniečių atžvilgiu. Toji 
laikysena esanti pagrįsta bai
me, nes nauji potvarkiai esą 
įvedė visą eilę varžtų.

Gyvenimiškas pavyzdys
Minėtasis korespondentas 

tą laikyseną pavaizduoja kon
krečiu pavyzdžiu. Įsivaizduoki, 
kad esi Maskvos gyventojas. 
Štai atvyksta senas tavo drau
gas iš Prancūzijos. Seniau tu 
galėjai parsivežti jį iš stoties, 
pavaišinti vakariene ir aprū
pinti nakvyne savo bute. Bet 
dabar tu negali to daryti, nes 
nusikalsi net dviem potvar
kiam: draudžiama priimti už
sienietį pirmiau neįregistra
vus policijoje, antra, draudžia
ma parūpinti užsieniečiui eis
mo priemonę. Bauda už tai — 
$75, be to, tavo pavardė bus 
įtraukta policijos knygosna. 
Nors tai nėra “gulagas”, bet 
nemaloni bauda.

Sovietiniai laikraščiai pa
prastai neskelbia naujų po
tvarkių detalių. Jie spausdi
nami specialiame valdžios 
savaitraštyje, kuris dėl mažo 
tiražo ne visiems prieinamas. 
Dėl to žinios apie naujus po
tvarkius eina iš lūpų į lūpas 
ir dažnai juos iškraipo. Dabar 
rusai esą įsitikinę, kad neturi 
teisės vežti užsieniečių, juo 

labiau kviesti juos pas save. 
Dėl to vietiniai gyventojai ven
gia bet kokių ryšių su užsie
niečiais. Ir diplomatai, ir pre
kybininkai, ir žurnalistai da
bar jaučiasi labai izoliuoti.

Potvarkio priežastys
Priežastis tokio potvarkio 

esanti nežinoma, tačiau mano
ma, kad tai padarinys senos 
sovietų baimės bei neapykan
tos užsieniečiams. Visi sovie
tų vadai nuo Stalino laikų reiš
kė nepasitikėjimą užsienie
čiais. Tuc esą pasižymi ir da
bartinis Sov. Sąjungos prezi
dentas K. Černenka. Minėtoji 
baimė ypač išryškėjo per pa
staruosius Černenkos valdymo 
mėnesius. Tai esą liudija ir ki
tas potvarkis, įvestas š. m. sau
sio mėnesį, liečiantis informa
cijų perdavimą. Juo draudžia
ma piliečiui perduoti bet ko
kią žinią apie savo darbovietę 
užsieniečiui. Nusikaltusiems 
šiam potvarkiui gresia aštuo- 
neri metai lagerio.

Pasak anglų žurnalisto, mi
nėtų potvarkių tikslas esąs ne 
tik žvalgybinis — jais norima 
izoliuoti užsieniečius nuo vie
tinių gyventojų ir tuo būdu su
mažinti užsieniečių vedybas 
Sov. Sąjungoje. Kasmet kele
tas šimtų užsieniečių susituok
davo su sovietiniais piliečiais 
ar pilietėmis ir reikalaudavo 
leidimo išvykti užsienin. Dau
guma prašančių tokius leidi
mus gaudavo, nors sunkiai. 
Kai kuriems tekdavo laukti 
labai ilgai. Žurnalistas nuro
do vieną konkretų pavyzdį. 
Moteris, kuri laukė leidimo 
išvykti užsienin pas savo su
tuoktinį, turėjo progos išsikal
bėti su sovietiniais pareigū

nais ir patirti jų galvoseną 
šiuo klausimu. Pasak jų, kiek
vienas sovietų pilietis, išvy
kęs užsienin, esąs pavojingas 
ideologiniu požiūriu, nes vei
kia neigiamai likusius savo 
draugus ir gimines per laiš
kus ir telefoninius pasikalbė
jimus. Įvedus naujus potvar
kius, sumažės sovietinių pi
liečių ryšiai su užsieniečiais 
ir kartu vedybos su jais. Kai 
užsieniečiai bus apgyvendina
mi viešbučiuose ar patalpose, 
kurios gali būti lengvai kon
troliuojamos, negalės pradėti 
“romansų”.

Kultūrinis stalinizmas
Kremlius taip pat stengiasi 

mažinti ryšius su užsieniečiais 
iš Vakarų ir menkinti jų kul
tūrą, bet su mažesniu pasise
kimu. Vienas sovietų jaunuo
lis, apsivilkęs marškiniais su 
įrašu USA ir apsimovęs džinsi
nėm kelnėm, pareiškęs anglų 
korespondentui: “Dainos apie 
Leniną prie laužo nėveikia 
manęs taip, kaip sunkaus me
talo muzika”.

Naujoji sovietų politika, šio
je srityje vadinama “kultūri
niu stalinizmu”, verčia stebė
tis rašytojus, gyvenančius Pe
redelkino miestelyje netoli 
Maskvos. Mat sovietiniai pa
reigūnai nutarė nugriauti va
sarnamį, kuriame seniau gyve
no vaikų rašytojas K. Čukovs- 
kis. Jame apsistodavo ir rašy
tojas A. Solženicinas. Pasta
raisiais metais atvažiuodavo 
čia daug lankytojų pasižiūrėti 
kambario, kuriame A. Solženi
cinas rašė savo knygą “Gulago 
salynas”. Kad neliktų tokio 
pastato pėdsakų, nutarta jį 
visai nugriauti. M.

Pasaulio įvykiai
AFGANISTANE VĖL SUSTIPRĖJO KOVOS TARP OKUPACINĖS 
sovietų kariuomenės ir partizanų, puolančių pagrindinį plentą 
Pandšiaro slėnyje tarp Kabulo ir Sovietų Sąjungos. Naujų žinių 
apie sovietų taktiką pateikia pas partizanus apsilankęs Afganis
tano studijų vadovas Nebraskos universitete Omahoje T. Gout- 
tierras. Pasak jo, sovietų kariuomenė, talkinama komunistinį 
režimą remiančios Afganistano kariuomenės, pagrindinius smū
gius nukreipė prieš kaimus. Juose deginami pasėliai, sodai, nai
kinami galvijai, laukų laistymo įrenginiai. Patys kaimai užima
mi po ilgo bombardavimo, kai visi vyrai yra pabėgę į kalnus. Tei
giama, kad pasilikusias moteris ir vaikus į kaimus įsiveržę oku
pantai nužudo, perpjaudami gerkles. Tokia teroro taktika su
kelia paniką kituose kaimuo- 
se, atnešdama masinį gyven
tojų pasitraukimą į miestus, 
kur juos lengviau kontroliuo
ti. Partizanai kaimų apylinkė-
se lieka be maisto, jiems būti
nos ūkininkų paramos. Kabu
las, 1978 m. turėjęs tik 700.000 
gyventojų, dabar jų turi jau du 
milijonus. Prancūzas gydyto
jas C. Malhuretas, vadovaujan
tis gydytojų grupėms Afganis
tane, “Foreign Affairs” žurna
le rašo apie sovietų mėtomas į 
žaislus, plunksnakočius, kom
pasus panašias minas. Jos 
sprogsta, kai ant jų užlipi ko
ja arba paimi į ranką. Žmogui 
sunkiai sužeidžiama koja arba 
ranka. Ypač dažnai nukenčia 
žaislų suvilioti vaikai. Tokio 
sužeidimo susilaukęs partiza
nas visam laikui išjungiamas 
iš kovos, dažnai miršta dėl pra
sidėjusios gangrenos. Partiza
nams Pandšiaro slėnyje vis 
dar vadovauja legendiniu ta
pęs A. Š. Massoudas. Sovietų 
kariai, gindami tiekimui būti
ną vienintelf plentą, kelis kar
tus puolė slėnį, bet jis su savo 
vyrais pasitraukdavo į kitus 
mažesnius slėnius ir vėliau vėl 
puldavo plentu važiuojančius 
sunkvežimius. Teigiama, kad 
vienu metu A. Š. Massoudas iš 
sovietų kariuomenės gavo 
$350.000 už abiem pusėm reika
lingas karo paliaubas. Liepos 
mėnesį jam antrą kartą buvo 
pasiūlytos tokios paliaubos, 
bet A. Š. Massoudas jų atsi
sakė ir liepos 11 d. vėl puolė 
plentą. Kautynėse žuvo apie 
300 sovietų karių.

Reagano triumfas
Respublikininkų partija 

Dalias mieste savo kandidatu 
į prezidentus patvirtino R. 
Reaganą, į viceprezidentus — 
G. Bushą. Iš tikrųjų tai buvo iš 
anksto visiems žinoma prez. R. 
Reagano karūnacija sekan
tiems ketveriems metams. Jis 
yra visą Ameriką išjudinęs po
puliarus politikas, kuris turė
tų lengvai laimėti prezidento 
rinkimus. Demokratų kandida
tui W. Mondale kenkia 1980 m. 
su prez. J. Carteriu susilauk
tas pralaimėjimas. Jam turbūt 
nedaug tepadės Geraldine 
Ferraro pasirinkimas vicepre
zidente. Ekonominė krašto 
būklė yra pagerėjusi, pastarų
jų devyniolikos mėnesių laiko
tarpyje buvo susilaukta 6,5 mi
lijono naujų darbų. Prez. R. 

Šiame numeryje:
Bangos Lietuvos link

Didieji lietuvių renginiai pasiekia Lietuvą radijo bangomis
Užsieniečiai Sovietijoje - kaip raupsuotieji

Naujieji potvarkiai užsieniečius laiko pavojingais žmonėmis 
Naujų pagalbos būdų jieškant

Norint padėti Lietuvai, neužmirština ir dvasinė pagalba
Krikščionybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje 

Lietuvos pogrindžio balsas, atskleidžiantis dabartinį veidą
Visi ryžkimės Lietuvai!

Pietų Amerikos lietuvių kongresas, plačiai nuskambėjęs 
Olimpiniai žaidimai ir politika

Pastabos ryšium su sovietų nedalyvavimu olimpiadoje 
Daugiau dėmesio mūsų diplomatijai

Lietuvos atstovo Vatikane Stasio Lozoraičio, jn., pareiškimai 
Jis ne visas mirė . . .

Juozo Brazaičio raštų ketvirtąjį tomą perskaičius
Lietuviai kanadiečių mene

Pavardės, minimos kanadiečių spaudoje pastaruoju metu 
Įspūdžiai moksleivio, aplankiusio Lietuvą 

Gimnazijos mokinys, kuris žavėjosi pamaldomis Vilniuje

Reaganas vėl žada pajamų mo
kesčio sumažinimą, susitiki
mą su K. Černenka bet kuriuo 
metu taikai užtikrinti.

Tremties bausmė?
V. Vokietijoje leidžiamas 

“Bild” laikraštis gavo mėne
sio senumo vaizdajuostę, ku
rioje dr. A. Sacharovas mato
mas valgantis ligoninės kam
baryje, žiūrintis į jam atneš
tą “Newsweek” žurnalą, jo 
žmona Jelena — važiuojanti 
automobiliu, perkanti benzi
ną ir daržoves. Tą vaizdajuos
tę greičiausiai parūpino to
kiais atvejais kompartijai tar
naujantis sovietų žurnalistas 
V. Louis, už savo paslaugas pa
imantis užsienio valiutą. No
rima sudaryti įspūdį, kad dr. 
A. Sacharovas jau yra atsisa
kęs bado streiko, kad jis tebė
ra gyvas. Vaizdajuostė taipgi 
galėjo būti bandymas nukreip
ti Vakarų pasaulio dėmesį nuo 
JAV valstybės departamentą 
pasiekusio pranešimo apie J. 
Sacharovienės teismą. Esą jai 
rugpjūčio 17 d. buvo paskirti 
penkeri metai vidinės trem
ties už Sovietų Sąjungos šmei
žimą.

Kraštas be valdžios
Nors parlamento rinkimai 

Izraelyje įvyko liepos 23 d., vis 
dar nėra naujos vyriausybės. 
Prez. Ch. Herzogas ją buvo pa
vedęs sudaryti 44 atstovus tu
rinčiam darbiečių vadui Š. Pe- 
resui. Ligšiolinio premjero J. 
Šamiro Likudo grupė turi tik 
41 atstovą. Parlamente, turin
čiame 120 atstovų, reikia bent 
61 atstovo ribotai daugumai 
užsitikrinti. Abi partijos įieš
ko rėmėjų mažosiose grupėse. 
Ligšiolinės pastangos sudary
ti koalicinę darbiečių ir Li
kudo partijos tautinės vieny
bės vyriausybę buvo nesėkmin
gos. Š. Peresas ir J. Šamiras 
susitarė tik dėl Izraelio ka
riuomenės dalinių atitrauki
mo iš pietinio Libano ir ko
vos prieš 400% pasiekusią in
fliaciją, bet jiedu visiškai ski
riasi savo politika dėl Gazos 
juostos ir okupuotos vakari
nės Jordano pakrantės atei
ties. Š. Peresas nori padaryti 
nuolaidų palestiniečiams, J. 
Šamiras siekia tų sričių prisi
jungimo. Prez. Ch. Herzogas Š. 
Peresui buvo davęs tris savai
tes laiko, o dabar vėl pridėjo 
tris savaites.
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GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti "Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave., 

Chicago, Illinois 60636, USA

Iš tėviškės laiškų
Sesule, jau senokai gavau tavo 

laiškų ir siuntinukus. Toks gražus 
pliušinis drabužėlis Valytei. Ir 
su pliušo batukais ir kapišonu. 
Bus gerai žiemai. Labai labai gra
žus ir įdomus. Ir visi kiti daiktai 
labai reikalingi ir geri. Ačiū už 
viską. O dar ačiū ir vėl už skaity
mo akinius. Kasdien pabučiuoju 
medinę, mažą dėžutę, kurioje bu
vo akiniai įpakuoti, su užrašu — 
akiniai. Ji mieliausio švogrulio 
taip gražiai padaryta ir taip gra
žiai ant jos užrašyta. Jau niekas 
taip nemoka, kaip jis. O šį laišką 
jau rašau su akiniais — matysi ko
kios mažesnės raidės, ne tokie vy
žiai, kaip be jų. Anūkas vis prašo 
tos dėžutės, bet sakau, kai pamir
siu, tai tau liks, o dabar man, nes 
mieliausio švogrulio rankų pada
ryta, tai nors kasdien pabučiuoju 
vietoj jo žando.

O dabar liūdniausios naujienos. 
Liepos 17 mirė pusbrolis Jonas. 
Nežinau, kaip jis bus man kada pa
mirštas, nežinau, kaip jį pamirš
ti. Labai labai gaila. Iš vaikystės 
ir iki šiol vienas kitą matėme, jo 
jauniausia sesuo buvo mūs geriau
sia draugė. Mes abi seserys ir ji 
buvome graži trejukė, o matai, kas 
išėjo iš mūs gyvenimo. Mūsiškė li
goninėje ir jau nepasveiks, Jono 
sesuo su tuo reumatu pečiuose 
vargsta dar, kai jos mieliausias 
Matas nesugrįžo iš šaltumos, ten 
kitą susiradęs pasiliko. O aš gy
venu tėviškėje už jus visus. Kaip 
išgaliu, taip dar gyvenu.

Aš matau jį mintimis, kaip jis 
dar buvo nevedęs, anuomet, kaip 
ir mes visi. Jis stovi bažnyčioj 
toks rimtas ir savo išvaizda jis 
lyg puošia visą bažnyčią. Jis sto
vi susikaupęs, kaip koks inteli
gentas.

Kai tu atrašei, gavus mano ži
nią, kad J. apako, kad jis tau kaip 
geriausias kūdikystės ir vaikys
tės draugas, kaip broliausias bro
lis, tai nelabai supratau. Žinoma, 
jūs nuo lopšio beveik kartu augo
te, mažiukai žaidėte, kartu mokė
tės. Jis, rodos, už tave vyresnis 
kokiais arti metais. Sakai, jis ge
rai mokėjo uždavinius, tai abu 
ruošdavote pamokas pas jį ar pas 
mus užustalėj, sakai, jis nupieš
davo tau gėles, vaizdelius, kai ta
vo ne tokie geri išeidavo. Tai kaip 
tu paskui vis pirma mokine gimna
zijoj buvai, jei pradžioje mažiau 
mokėjai? O už ką pr. mokykloje ga
vai iš mokytojo Ciočio gražią pa
sakų knygelę su užrašu geriausiai 
mokinei? Tai gal tu iš jo išmokai 
ir pasidarei geriausia, o gal, kad 
jis nėjo toliau.

Jų visa šeima tokie pasakoto
jai, gamtos mylėtojai, atsimenant 
dar jo tėvą. O jau savo gyvulius 
kaip jie myli visi, kaip prižiūri, 
tai ir gyvuliai myli juos. Atsime
ni, kai anąkart atsiunčiau tau jo 
įduotą gulbę mūs ežere nufotogra
fuotą? Tai ta gulbė buvo prie jo 
taip pripratus, kad lesdavo iš jo 
rankos. Ten nuotraukoje jo du 
vaikai su Malvina nuo kranto kal
bina gulbę. Jau seniai ir jos ne
bėra ...

Matau aš jį mintyse ir girtuok
liaujantį paskutiniais metais, 
kaip dabar nemažai tokių, bet Mal
vinai susirgus jau metė gėręs vi
sai. Labai man jo gaila. Jis visai 
nesitikėjo mirt. Buvo vis labai 
greitas, lakstė su vaikais, bend
ravo su jaunimu. Su vaikais risda

vosi nuo kalno link ežero. Atrodė 
visuoment toks linksmas. Kai Mal
vina susirgo, jis buvo visai svei
kas atrodė, bet liga bjaurybė bu
vo nuo jo pasislėpus ir suėdė jį 
per 3 mėnesius. Jis mirė, o Mal
vina liko, bet ir ji jau visai nepa
eina, be proto ir tik vienas var
gas su ja. Gal kuris vaikas paims ją.

Negali klausytis karvės balso 
bliaunant, lyg ji žinotų, kad šei
mininkas mirė, o gal nepašerta, 
bet dabar ganiavose. Du maži šu
niukai ir tie nulydėjo šeimininką 
į kapus. Jis taip mokėjo juos au
ginti.

Labai gražios buvo laidotuvės. 
Jis skendo gėlėse, vainikuose. 7 
vaikai, tai vainikai iš kiekvieno 
darbovietės. Pas mus dabar, kas 
turi giminių, tai to būna labai 
gražios laidotuvės. Laidojo lie
pos 19, bet kaip vasarą tai jau la
bai negeras kvapas buvo. Gal nuo 
tų daugybės gėlių. Po kelių dienų 
aš buvau ant kapų pas saviškius, 
tai nuėjau ir prie Jono, tai tas 
pats baisus pūvančių gėlių kva
pas, tai vos parėjau.

Gaila Jono labai, jis dar taip 
norėjo gyventi, bet liga pirmiau
sia jam atėmė šviesą, o paskui ir 
jėgas. Per 3 mėnesius jau buvo at
siradę ir pragulos ir jis pats jau 
mažai nuovokos turėjo.

Keisti jo vaikai. Jie sakė, kad tė
vui plaučių vėžys, o kiti sakė, kad 
galvos ir akių vėžys. Jie net neno
rėjo, kad kas ir lankytų. Kaip nori, 
taip jie sako. O gal viskas taip ir 
buvo.

Dar prieš Kalėdas Jonas skun
dėsi, kad Malvinai susirgus jam 
sunku, vaikai užmiršo, palikdami 
jį vieną su ja vargti. Kai jau ir jis 
pats sako, tai svetimus šaukėsi 
gelbėti, nes buvo nevalyta. Mal
vina virė, kaip jos išmonė buvo, 
svilino, degino; pirkioj visokie 
baisūs kvapai. Ir valgyt jis pats 
jau paimt negalėjo. Žmonės ėmė 
bartis, tai, žinoma, tada jau vai
kai juos prižiūrėjo. Gal ir visų 
tokie vaikai — kol gali dirbti, tai 
gerai, one — tai žinokis.

Vasara pas mus šiemet tai kaip 
ruduo — kasdien lyja, šienai su
puvo.

Mūsų Valytei jau suėjo metai. 
Graži mergaitė. Jos mamytė jau 3 
savaitės negeria. Prieš tai dvi nak
tis tai nė namo neparėjo. Dabar 
jau vėl kryžiavojasi, kad daugiau 
nei burnon neims.

Matai, sesule, kaip man gerai... 
Kaip mano širdis dar neplyšta. 
Tu gal ir nematei tokio girtumo. 
O gi, vaikeli, dykai gert tai niekas 
neduoda. O kai jau parsiranda na
mo, tai sūnus ją belejoj išmaudo — 
tokia nešvari. Visko būna ir vis 
tiek vėl gyvena. Jau man rodos jos 
nė nepriimtau, bet jam gaila vai
kų. O po kiek laiko ir vėl tas pats.

Tai ir likite sveiki! X. Y.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Šv. Petro ir Povilo šventovėje Vilniuje koncelebruoja Mišias š.m. gegužės 27 d. 1983 m. seminariją baigę kunigai

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $........f..................

Pavardė, vardas ........................................................................

Naujų pagalbos būdų jieškant
Vienas tokių būdų - platus, viešas dvasinio pobūdžio sąjūdis

A. GINTAUTAS

Paskutiniųjų kelerių metų 
laikotarpyje didėjanti Lietu
vos tikinčiųjų persekiojimo 
banga ir rusifikacija, prideng
ta “internacionalizmo” vardu, 
verčia mus jieškoti naujų ir 
paveikesnių būdų padėti mū
sų žmonėms Lietuvoje išlikti 
krikščionimis ir lietuviais. 
Šalia įprastinių veiklos prie
monių, mes turime rasti naujų, 
visuotinai prieinamų ir užde
gančių būdų.

Organizacinė mūsų veikla 
yra gana gerai išvystyta, tačiau 
ji pasižymi tuo, kad tik mažu
ma yra veikli, o dauguma daž
niausiai yra pasyvūs stebėto
jai. Paimkime pagrindines mū
sų visuomenės bendravimo ir 
veiklos formas. Tai įvairiausi 
minėjimai, suvažiavimai, pasi
rodymai, parodos, paskaitos. 
Akivaizdu, kad juose tik mažu
ma yra veikli. Tai patys orga
nizatoriai, paskaitininkai, so
listės, aktoriai, pranešėjai, o 
diduma yra tik pasyvūs stebė
tojai. Kitaip sakant, didžiuma 
mūsų veiklos susidaro iš tokių 
formų, kuriose dauguma yra 
tik klausytojai ar žiūrovai, o 
ne veikėjai.

Mums reikia rasti būdų, ku
riais toji stebėtojų — klausy
tojų pasyvioji dauguma taptų 
veiklesnė ir veiksmingesnė. 
Reikia kad eilinis mūsų visuo
menės narys, kuris paprastai 
yra tik stebėtojas, klausytojas 
ir aukotojas, pats taptų akty
viu religinių ir lietuviškųjų 
vertybių puoselėtoju bei gy
nėju.

* * *
Su žiniomis iš Lietuvos apie 

tikinčiųjų teises ginančių ku
nigų ir pasauliečių teismus 
bei įkalinimus, persekiojimą 
ir diskriminaciją ateina vie
nas aiškus prašymas, kurio 
mes jokiu būdu negalime at
mesti. Jis yra adresuotas į mus 
visus kartu ir drauge į kiek
vieną atskirai. Jei mes visi į 
jį gerai įsiklausysime, supra
sime jo giliąją mintį bei svar
bą ir imsime jį vykdyti, — tuo
met įžengsime į naują išeivi
jos vagą.

Pavieniai ir kolektyviniai 
tikinčiųjų balsai iš Lietuvos 
prašo mūsų maldos. 1983 m. 
Vilniuje nuteista “antra Sa- 
dūnaitė” (“Tėviškės žiburiai” 
1984 vasario 9) Jadvyga Bie
liauskienė teismo metu ne tiek 
gindama save, kiek bendras ti
kinčiųjų ir lietuvių teises bei 
vertybes, drąsiai ir argumen
tuotai pasakė: “Esu silpna, tik 
Dievu ir gerųjų žmonių mal
dom gyva. Nepaprastai esu vi
siems dėkinga ir prašau — ne
apleiskite ir toliau. Už kali
nius, o ypač už tardomuosius, 
reikia labai melstis ir nepa
miršti tų nelaimingųjų, kurie 
nutolę nuo Dievo ...”

Kreipdamasis į užsienyje 
gyvenantį lietuvių jaunimą, 
Lietuvos jaunimas pabrėžė: 
“... svarbiausia — vienybė 
su mumis maldoje. Geros va
lios žmonių malda yra didžiu
lė energija, galinti sustabdyti 
beriedantį bedugnėn pasaulį 
ir apsaugoti ramią bei tylią 
dvasios sietuvą — mūsų tėvy
nę, mūsų mažąją Lietuvą! (“TŽ” 
1984 vasario 9).

Popiežius Jonas-Paulius II, 
šv. Kazimiero 500 m. mirties 
sukaktuvių audiencijos metu 
Romoje kreipėsi į svetur gy
venančius lietuvius šiais žo
džiais: “Jūsų broliai ir sese
rys, gyvenantys tenai (Lietu
voje) kasdieniniuose gyvenimo 

sunkumuose, skausmuose ir 
džiaugsmuose, karštai žvelgia 
į jus. Jie labai vertina, jūsų 
paramą. Jie remiasi jūsų mal
domis” (Pope Urges Expatria
tes to Pray for Lithuania, “New 
York Times” 1984 kovo 4).

* ♦ *
Nėra abejonės, kad dalis už

sienio lietuvių meldžiasi už 
savo artimuosius, už tikėjimą 
bei žmogaus teises ginančius 
persekiojamus žmones Lietu
voje. Bet to per maža. Atsimin
kime, kad mūsų sesės ir bro
liai Lietuvoje, taip pat ištrem
tieji ar kalinamieji už jos ri
bų, reikalingi stipresnės pa
galbos. Dėl to mums reikia mal
dą už juos dar labiau sustip
rinti, išeiti iš uždaro indivi
dualaus privatumo į platų, aiš
kiai regimą, sąmoningą ir sis
temingą visuomeninį judėjimą, 
kuris ne tik antgamtine jėga, 
bet ir savo masiškumu paveik
tų bei pasiektų tiek persekio
jamuosius, tiek jų persekioto
jus Lietuvoje, Maskvoje, Sibi
re ir kitur.

Atidžiau panagrinėję mal
dą ir jos aktą, pamatysime di
džiulę dvasinę, moralinę, psi
chologinę ir visuomeninę jė
gą, glūdinčiįjoje. Malda kaip 
tik yra tas raktas, kurio mes 
jieškome, galintis atrakinti 
kiekviename mūsų visuome
nės naryje glūdinčią, anot Lie
tuvos jaunimo, didžiulę ener
giją. Atpalaiduota ir suakty
vinta paskirų narių energija 
pakeltų mūsų nusistovėjusią 
ir sustabarėjusią visuomenės 
veiklą į visai kitą — aukštes
nį lygį.

Religiniu požiūriu malda 
pirmiausia yra tikėjimo išpa
žinimas ir tikinčiųjų bendra
vimas. Tai viena pagrindinių 
tikinčiojo ar tikinčiosios bend
ravimo formų su savo kūrėju. 
Bet malda savyje jungia ne tik 
antgamtinį, bet ir visuomeni
nį pradą. Dalyvaudamas mal
doje, žmogus bendrauja ne tik 
su Dievu, bet ir su kitais žmo
nėmis, kurie toje ar panašioje 
maldoje jungiasi. Kai nuteis
toji ir dabar Sovietų Sąjungo
je kalinama Jadvyga Bieliaus
kienė prašo sau ir kitiems mal
dų kaip sustiprinimo, o mes 
malda į jos prašymą atsakome, 
tai tas aktas, šalia antgamti
nės reikšmės, turi aiškią vi
suomeninę ir psichologinę 
pusę. Pažiūrėkime kodėl.

♦ * ♦
Iš karo belaisvių, nacių kon

centracijos stovyklų, sovieti
nių lagerių bei kalėjimų išsi
gelbėjusių žmonių liudijimų 
matyti, kad ne tik labai blogas 
maistas, kankinimai ir visi kiti 
fiziniai sunkumai naikina 
žmogų. Labai dažnai tuose atsi
minimuose yra sakoma, kad so
cialinė, dvasinė ir psicholo
ginė pasmerktojo izoliacija — 
vienišumas nemažiau už fizi
nes kančias prisideda prie ka
linio ar kalinės naikinimo. 

AfA
VINCUI BIELIŪNUI
amžinybėn iškeliavus,

jo žmoną ANTANINĄ, sūnų JARĄ, marčią GRAŽINĄ, 
dukraites — DANUTĘ ir VIKTORIJĄ, sūnų KOSTĄ ir 
jo šeimą bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime-
Marius Carolyn Vincas Erika Yolanda
Andrea ir Julia Saka vičiai Saka vičiai

Alfonsas Adrianne Sakavičiai

Užsakykite jau dabar, kad mes galėt 
neskubėdami atlikti visą menišką d 

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 pasirinkim: 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėm:

Neveltui yra sakoma, kad žmo
gus ne vien tik duona gyvas .. . 
Daugelis koncentracijos sto
vyklų kalinių palūžo, nes įsi
tikino, kad pasaulis juos pa
miršo, kad jų kančių niekas 
nežino ir, svarbiausia, kad jos 
niekam nerūpi.

Kai meldžiamės už kunigus 
Svarinską ir Tamkevičių, Bie
liauskienę, Plumpą, Terlecką, 
Kovaliovą, Sasnauską, Navic
kaitę, Gajauską, Petkų, Skuo
dį, Pečeliūną, Jurevičių, Ieš
mantą, Statkevičių ir kitus, 
— aiškiai parodome, kad jie 
nėra pamiršti, kad jie ir jų 
idealai, už kurių išpažinimą 
bei gynimą jie buvo nuteisti, 
mums yra svarbūs ir brangūs.

Kai tikintieji ir pats tikėji
mas Lietuvoje yra įvairiopai 
puolamas, pajuokiamas ir že
minamas, mūsų masinis ir ryš
kus įsijungimas į maldos ak
ciją visoje išeivijoje sustip
rintų Lietuvos tikinčiųjų ti
kėjimą, parodytų, kad mes taip 
pat tikime. Tai būtų aiškus 
perspėjimas sovietų režimui 
liautis persekioti mūsų bro
lius ir seseris, jų vaikus ir 
senolius.

Maldai nėra jokių geležinių 
uždangų, jokių- užtvarų'-ar so
vietinių cenzorių, galinčių su
trukdyti mūsų bendravimą su 
tikinčiaisiais tėvynėje ar Si
bire. Maldos nesulaiko jokia 
sovietinė pasienio sargyba, 
platus saugumiečių tinklas, 
jokie koncentracijos stovyk
lų ar kalėjimų sargai, psichiat
rinių ligoninių prižiūrėtojai!

Malda yra visiškai laisva ir 
bebaimė. Didžiausioje pasau
lio policinėje sistemoje, kur 
beveik viskas yra griežtoje 
partijos ir valstybės priežiū
roje, malda yra laisva ir ne
sukontroliuojama! Dėl to mal
da kelia baimę sovietinės im
perijos valdovams. Jie nori su
naikinti tikėjimą Lietuvoje, 
kad pasijustų saugūs.

* ♦ *
Tokį dvasinio pobūdžio mal

dos sąjūdį už kenčiančią Lie
tuvą derėtų pradėti šiais šv. 
Kazimiero metais. Pats šv. Ka
zimieras buvo maldos ir veik
los žmogus, gyvenęs kritiškais 
Lietuvai laikais, turėtų būti 
dvasinė sąjūdžio žvaigždė mū
sų tautai, pergyvenančiai ypa
tingai sunkius laikus. Tuo bū
du atsinaujintume patys ir at
naujintume rusenantį visuo
meninį savo gyvenimą.

Kanados lietuviai jau turi 
Tikinčiosios Lietuvos dieną 
pirmąjį kovo sekmadienį. Toji 
diena yra skirta maldai už Lie
tuvą, kurioje dalyvauti kvie
čiami ir kanadiečiai per jų 
vyskupus. Tokią dieną turėtų 
įvesti visi kraštai, kur gyvena 
gausesni lietuvių telkiniai. 
Tuo būdu išeitume iš privatu
mo į visuomeninį viešą dvasi
nio pobūdžio sąjūdį, taip rei
kalingą mūsų laikų Lietuvai.

Adresas ...................................................... ................................

AfA
BARBORAI-MARIJAI

ŠTENDELIENEI
mirus,

dukrai ONAI JUODIKIENEI ir jos šeimai reiškiame
giliausią užuojautą-

J. Antanaitienė K. E. Butrimai
J. Gruzdas, J. V. Jokšos
K. K. Kodačiai V. Krasauskienė '
K. S. Radvilos P. O. Šilai
M. Šimkienė, V. Šukienė

M. Vitkus

PADĖKA

AfA 
JURGIS DEMIKIS,

mano mylimas vyras, staiga ir netikėtai mirė 1984 m. liepos 
24 d. Palaidotas liepos 27 d. lietuvių kapinėse Anapilyje.

Nelaimėje pajutau, kad turiu daug gerų draugų, kurie 
palengvino mano skausmo valandas.

Dėkoju klebonui kun. J. Staškui ir kun. K. Kaknevičiui 
už gedulines Mišias ir visas laidotuvių apeigas. Ačiū solistui 
V. Verikaičiui giedojusiam šventovėje ir kapinėse.

Ačiū velionies draugams, nešusiems karstą į amžino 
poilsio vietą. Reiškiu labai nuoširdų ačiū visiems mieliems 
tautiečiams už gausų volionies lankymą laidotuvių namuose, 
už atsiųstas gėles, kurios puošė velionies karstą, užprašiu
siems šv. Mišias, aukojusiems Tautos fondui, Kanados lie
tuvių fondui velionies vardu.

Taipogi nuoširdi padėka p. Vaitkienei, paruošiusiai pus
ryčius. Taip pat lieku dėkinga mielioms ponioms už pyragus.

Teatlygina Jums Aukščiausias. ■■ ..j..
Nuliūdusi žmona Vanda

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

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

Onabian &rt fHrmoriaba mi).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4



Krikščionybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje
JUOZASBOČYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Miestiečiai ir kaimiečiai
Inteligentija, iš viso mies

tiečiai, yra objektyviai geres
nėje būklėje negu kaimo žmo
nės, nes darbo požiūriu yra 
laisvesni, savarankiškesni. 
Sunkesnėje būklėje yra tik 
kaimo inteligentija (mokyto
jai, gydytojai, agronomai), nes 
ji daugiau ir gana neapibrėž
tai, netiesiogiai priklauso nuo 
vietinės valdžios.

Čia suminėtos ir dar daug ne
minėtų priežasčių nulemia tai, 
kad vidutinioji inteligentija, 
kuri yra gana gausi, darosi Lie
tuvoje pagrindinė, be to, są
moningai įsitikinusi tautinių 
ir religinių vertybių saugotoja.

Šias vertybes išlaiko ir kai
mas bei darbininkai, tačiau jie 
tai daro daugiau gaivališkai ir 
išoriškai. Tiesa, ir kolūkiečių 
bei darbininkų tarpe netrūks
ta blogiui atsparių žmonių, 
tvirtai įsitikinusių savo tau
tos patriotų, tačiau kasdieni
niame gyvenime jie mažai tega
li savo įsitikinimus pareikšti, 
juo labiau dirbti tautiškai svar
bų darbą.

Inteligentija, ypač jaunesnė 
karta, pradeda geriau suprasti 
fundamentalių vertybių — do
rovės, religijos, tautiškumo 
— svarbą kaip atskiram žmo
gui, taip ir tautos likimui. Grį
žimas prie šių vertybių darosi 
sąmoninga didelės inteligen
tų dalies orientacija.

Skirtingas religingumas
Dėl čia suminėtų priežas

čių inteligentijos ir valstie
čių (kolūkiečių) bei darbinin
kų religingumas daug kuo ski
riasi. Valstiečių ir darbinin
kų tarpe daugiau išlieka tradi
cinis religingumas, kurio svar
biausias elementas yra bažny
čios lankymas, laikymasis kai 
kurių pagrindinių katalikybės 
sakramentų. Valstiečiai viešai 
tuokiasi bažnyčioje, krikštija 
vaikus, su religinėm apeigom 
laidoja mirusius, gana gausiai 
dalyvauja pamaldose, ypač per 
pagrindines šventes.

Kolchozų valdžia į tai beveik 
nesikiša, nebent tik tada įsi
kiša, kai šventė sutampa su 
neatidėliojamais ūkio darbais-. 
Dažnai tenka girdėti, kad kol
chozai netgi duoda autoveži- 
mius tikintiesiems važiuoti į 
bažnyčią, dėl ko aukštesnė 
(rajono) valdžia kolchozų va
dovybę bara.

Kaimo žmonės beveik visi 
bažnyčioje tuokiasi ir krikš
tija, dėl ko labai nerimauja 
partinė respublikos vadovybė 
bei karingieji ateistai. Per 
svarbesnes šventes galima pa
matyti nemažai kaimo jaunimo 
(merginų ir vaikinų), priiman
čio Komuniją.

Tačiau tai yra tik matomo
ji arba apeiginė kaimo žmo
nių religingumo pusė, nedaug 
ką sakanti apie vidinę, dvasi
nę jo pusę. Šiuo požiūriu kai
mo žmonių tikėjimas yra gana 
negilus, savo išraiška — tradi
ciškas, kai kada ir primityvus. 
Atlikinėdami pagrindines baž
nytines apeigas, žmonės gana 

DARIAUS-GIRĖNO žuvimo vietoje Pšcelnike, dabartinėje Lenkijoje, 
lietuvių pastangomis pastatytas kryžius-koplytstulpis prie lakūnų pa
minklo, kurio priežiūra rūpinasi Štetino lietuviai

sąlygų.
ir ne-
paruo-
bažny-

menkai nusimano apie dvasi
nį jų turinį, kai kam tai iš viso 
nerūpi.

Labai atsilikęs yra religi
nis žmonių švietimas, nes tam 
nėra elementariausių 
Vaikai paviršutiniškai 
sistemingai religiškai 
šiami, vaikų mokymas 
čiose yra viena labiausiai sau
gumo persekiojamų ganytojiš
ko darbo sričių. Katastrofiš
kai trūksta religinės literatū
ros — Šventraščio, katechiz- 
mų, maldaknygių ir kt. Žmonės 
naudojasi prieškarine, o kar
tais dar XIX amžiuje išleista 
literatūra.

Šio rašinio autorius ne kar
tą yra girdėjęs, kaip per šer
menis giedama iš carizmo lai
kais išleistų knygų, kurių žo
dynas yra užterštas poloniz
mais, o daugelis žodžių (“ta- 
jemnyčia”, “mūčelnykas”, 
“apiezavonė” ir pan.) jau vidu- 
tiniajai žmonių kartai yra sun
kiai suprantami arba atrodo 
juokingi.

Žmonės dėl to nekalti, kal
ta sovietinė valdžia, kuri, pa
sauliui melagingai kalbėdama 
apie religijos laisvę Sovieti- 
joje, religinės literatūros pla
tinimą ir religinį vaikų moky
mą laiko politiniais nusikalti
mais.

Kaimo ir mažų miestelių ti
kintieji, jų viešas tradicinis 
arba bažnytinis religingumas, 
dabartinėmis sąlygomis yra 
pagrindinė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios atrama.

Lietuvoje, kaip ir kitur Ry
tų Europoje, Bažnyčia yra ir 
ateityje neabejotinai bus reli
gijos branduolys, kartu atliks 
ir nepamainomas dorovinio 
bei tautinio auklėjimo funk
cijas.

Išorė ir vidus
Inteligentija, žiūrint išoriš

kai, yra žymiai mažiau religin
ga negu kaimo žmonės, nes ma
žiau lanko bažnyčią. Šito prie
žastis, kaip jau minėta, yra ta, 
kad inteligentija yra labai pa
veikta ideologiškai. Be to, in
teligentai paprasčiausiai bijo 
viešai reikšti savo tikėjimą, 
nes tai jiems gali labai bran
giai kainuoti.

Kaimo žmogus, būdamas la
biau priklausomas nuo tiesio
ginės valdžios, nebijo praras
ti darbo, tuo tarpu inteligen
to padėtis kitokia — darbo pra
radimas jam dažnai reiškia ir 
profesijos praradimą. Dėl to 
net ir religingi ar bent religi
jai prijaučiantys inteligentai 
vengia lankyti pamaldas, baž
nyčioje viešai tuoktis, krikš
tyti vaikus. Daug kas tai daro 
slaptai, bet tai, deja, ir lieka 
šeimos arba siauro artimųjų 
ratelio paslaptimi.

Dabartinėje Lietuvoje, gi
nant religijos teises, yra labai 
svarbu viešai ir atvirai daly
vauti religiniame gyvenime, 
tačiau inteligentija tai mažiau
siai gali sau leisti.

Tačiau tokia padėtis visai 
nereiškia, kad inteligentija 
iš tikrųjų būtų mažai religin
ga. Inteligentas yra atgrasin
tas nno religijos, atpratęs nuo 
bažnyčios, bet nebūtinai yra 

abejingas religijai plačiąja 
prasme.

Vakarykštis paviršutiniškas 
materialistas, susidurdamas 
su gyvenimo sunkumais ir ne
tikėdamas komunistine propa
ganda, suabejoja ir materializ
mo, kaip pasaulėžiūros, teisin
gumu. Jis darosi tolerantiš
kas nemarksistinės pasaulė
žiūros kryptims, įskaitant ir 
religija, jomis gyvai domisi. 
Išvarginta nepaliaujamos ofi
cialiosios propagandos, kas
dieninio gyvenimo sunkumų ir 
moralinio cinizmo, didelė da
lis inteligentijos savaime 
krypsta į aukštesnes dvasines 
vertybes, kartu ir į religiją.

Žmonės Lietuvoje yra labai 
pasiilgę to, kas kilnu, tauru, 
šventa, kas teikia tikrąją gy
venimo prasmę. Apie tokį pasi
ilgimą byloja ne tik pokalbiai 
siauruose rateliuose, bet ir 
spaudoje (oficialiojoje) kas
kart pasirodantys samprota
vimai.

Religinis pagyvėjimas
Lietuvoje inteligentijoje 

paskutiniais metais yra paste
bimas dvasinio gyvenimo ir re
liginės minties suaktyvėjimas, 
kurį galima kiek sąlyginai pa
vadinti nebažnytiniu religin
gumu. Tai būdinga daugiausia 
vidutiniajai inteligentijai, 
nes aukštoji inteligentija (pro
fesūra, žymūs menininkai, ra
šytojai), žinoma, ne visa, yra 
per daug prisitaikiusi ne tik 
realiai, bet ir dvasiškai, prie 
sovietinio režimo. Nors, atro
do, kad ir jos tarpe yra galimi 
lūžiai bei posūkiai.

Nebažnytinis ar neinstitu- 
cinis religingumas yra papli
tęs Vakarų šalyse, tačiau Lie
tuvoje jis yra kitoks negu Va
karuose. Lietuvoje nebažnyti
nis religingumas nėra savotiš
ka opozicija Bažnyčiai, kaip 
tai yra būdinga Vakarų visuo
menei, o tik besiformuojanti 
savita religinio gyvenimo, so
vietinio režimo sąlygomis, for
ma. Beje, kai kurie veiksniai, 
sąlygojantys nebažnytinį reli
gingumą Vakaruose, yra bū
dingi ir Lietuvai.

Apie nebažnytinio religingu
mo formavimąsi Lietuvoje by
loja augantis žmonių domėji
masis religija apskritai, kaip 
dvasinio gyvenimo būdu. Nela
bai svarbu kokia religija, svar
bu, ką ji gali duoti gero šiuo
laikiniam žmogui, kiek gali pa
tenkinti jo dvasinius porei
kius, būti dvasinė atsvara rea
lybės sunkumams ir bepras
mybei. Visuose sovietinės im
perijos gyventojų sluoksniuo
se yra jaučiama dvasinė tuštu
ma, ir daug žmonių supranta, 
kad tą tuštumą gali užpildyti 
religija, jieško būdų su ja su
artėti. Tai padaryti ne visada 
yra lengva, tad naudojamasi 
tais religinės išminties šalti
niais, kurie yra prieinami.

Lietuvoje inteligentija, ypač 
jaunesnio amžiaus, gyvai domi
si krikščionybe ir Rytų religi
jomis, ypač budizmu. Stengia
masi susipažinti su pirminiais 
šių religijų šaltiniais, žymių 
šiuolaikinių teologų darbais. 
Labai mėgstami, nors sunkiai 
gaunami A. Maceinos veikalai. 
Sklinda gana gausi nelegali 
religinė literatūra. Religija 
dažniausiai domimasi intelek
tualinių interesų plotmėje, 
tačiau daug kas bando religi
jos tiesomis vadovautis gyve
nime, savaip jas interpretuo
damas, surasti savito tikėjimo 
kelią. Toks religingumas, ži
noma, yra labai individuali
zuotas, bet už tai jis yra gyvas 
ir neformalus, reikalingas 
žmonėms, padeda jiems išlai
kyti dorovingumą, atsispirti 
totalistinei ateizmo propagan
dai.

Dėmesys religijai sutampa 
su inteligentijoje plintančiu 
domėjimusi Rytų medicina, 
extrasensais, mistika ir pan. 
Tokie interesai, žinoma, yra 
tolimi tradiciniam katalikiš
kajam tikėjimui, bet vis tik 
jie griauna materialistinės 
pasaulėžiūros, tuo pačiu ir 
marksistinio ateizmo pagrin
dus.

Sunku būtų ką nors aiškaus 
pasakyti apie religijos jieš- 
kančių žmonių santykį su baž
nytiniu religingumu. Daug kas 
Bažnyčiai yra tolimi dėl anks
čiau minėtų priežasčių, o taip 
pat dėl to, kad Bažnyčia Lie
tuvoje yra gana tradicinė, gal 
net archaiška. Tai yra pasek
mė tos nenormalios padėties, 
kad Lietuvos Katalikų Bažny

čia yra izoliuota nuo katali
kiško pasaulio. Daugelio jau
nų inteligentų Bažnyčios tra
diciškumas, įprastos bažnyti
nės apeigos netraukia, nors 
labiau išsilavinę ir moderniš- 
kesni kunigai su jaunais inte
ligentais lengvai randa bend
rą kalbą. Gyvas domėjimasis 
religija (nesvarbu kokia) ne 
vienam janunam inteligentui 
ilgainiui padeda giliau su
prasti ir bažnytinio religin
gumo prasmę.

Reikia pasakyti, kad bažny
tinį ir nebažnytinį religin
gumą galima atskirti labai apy
tikriai, tačiau neabejotina, 
kad religija Lietuvoje plėto
jasi šiom dviem kryptim, tarp 
kurių iš esmės nėra priešiš
kumo. Be to, atrodo, kad tai 
yra tik pradžia Įdomaus pro
ceso, ateityje galinčio stiprė
ti, virsti plačiu tautos dvasi
nio gyvenimo suaktyvėjimu, at
gimimu. Žymioje vidutiniosios 
inteligentijos dalyje vyksta iš 
šalies nepastebimas, bet tau
tos ateičiai svarbus vyksmas. 
Todėl Lietuvos inteligentiją 
reikėtų vertinti atsargiau, 
įžvelgti joje daugiau skirtin
gų linkmių.

Ne visi gali būti didvyriais
Kalbant apie dabartinę Lie

tuvos inteligentiją, būtina at
sisakyti kiek trafaretinės sche
mos: “Jeigu viešai nereiški 
savo opozicinių įsitikinimų, 
vadinasi, daraisi režimo są
jungininku, nes režimui pa
kanka, kad žmonės tylėtų”.

Suprantama, garbė tiems 
žmonėms, kurie drįsta savo 
opozicinius įsitikinimus reikš
ti viešai ir kovoti iki galo. Jie 
daug padarė, kad Lietuvos lais
vės klausimas šiandien plačiai 
skambėtų pasaulyje. Tačiau 
neteisinga reikalauti, kad 
kiekvienas būtų didvyris. Ne 
visi gali ir moka viešai kovo
ti, ne visi tam reikalai yra pa
siruošę. Nuolatinis tylus dar
bas gali būti nemažiau pras
mingas už viešą veiklą. Didvy
rio balsas nedaug reiškia, jei
gu neturi gausaus, tegul ir ty
laus, užnugario.

Dabar galite pamatyti 
puikų vaizdą Didžiųjų 

ežerų jūrkelio 
būdami mieste

Jau suėjo 25-ri metai Šv. Lauryno 
jūrkeliui. Minėdami šią reikšmingą sukaktį, 
mes atvežame visą Didžiųjų ežerų ir jūrkelio 
istoriją į miestą.

Jūrkelio istorija, ekonominė reikšmė 
ir ateities galimybės vaizdžiai parodomos 
kilnojamoje jūrinėje parodoje.

Didžiųjų ežerų jūrkelis jungia Ontario 
pramonės ir žemės ūkio centrus per daugiau 
kaip 60 uostų su pasaulio rinkomis.
Ši prieinama ir veiksminga sistema yra svarbus 
transporto kelias gabenti javams, anglims, 
gelęžies rūdai, potašui ir daugeliui įvairių 
gaminių.

Kilnojamoje parodoje yra 45 pėdų 
žemėlapis, penkios skirtingo turinio “video” 
programos, trys sudėtiniai rodiniai ir keletas

Ministry of Transportation 
and Communications 

©Ontario 
James Snow, Minister 
William Davis, Premier

Busimasis kunigas teologijos studentas EDIS PUTRIMAS sveikinasi su Šv. Tėvu JONU-PAULIUM II Romoje, 
kur jis patarnavo pamaldose Šv. Petro bazilikoje Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Įspūdžiai moksleivio, aplankiusio Lietuvą
Dažnai išeivijoje girdime 

apie “Kroniką”, Sadūnaitę, 
kunigų seminarijos vargus, 
apie sunkumus Lietuvoje pri
klausyti bažnyčiai ir eiti jos 
keliu. Mums, jaunesniems, ku
rie dar nebuvome tėvynėje, 
yra sunku tikrai pajusti tą 
sunkumą, nes mūsų gyvenimas 
yra lengvas; Vakaruose neper
gyvename jokių tikrų sunku
mų.

Šiemet per Velykas turėjau 
progos aplankyti Vilnių. Ma
nau, reikia savo įspūdžius pa
rašyti, kad ir tie galėtų susi
daryti vaizdą, kurie dar netu
rėjo progos nuvažiuoti. Atsi
menu ir aš vis norėjau viską 
sužinoti ir vis klausiau: kaip 

kitų dalykų, skirtų žmonių švietimui, 
informacijai ir pramogai.

Tai pasižymėkite savo kalendoriuje 
šiandieną ir pasiruoškite dalyvauti nuostabioje 
25-rių metų pasididžiavimo vertoje kelionėje.

Pamatykite Didžiųjų ežerų jūrkelį parodoje
š.m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 dienomis Children’s Village, 
Ontario Place.

yra, koks gyvenimas? Todėl ra
šau.

Labiausiai man patiko krikš
čionybė komunistų valdoma
me krašte. Problemų yra daug. 
Didelis skaičius komjaunimo, 
kuris negali lankyti bažnyčios. 
Sunkumų gali patirti ir kiti, 
kurie lanko bažnyčią. Būną ir 
trukdymų. Girdėjau, kad kar
tais ir autobusai “sugenda” 
vežant maldininkus į Mišias 
— žmonės turi pasilikti pusę 
valandos viduje. Vienuolė turi 
nešioti civilinius drabužius. 
Kartais būna ir pasityčiojimų. 
Tą ir mes pergyvenome. Pavyz
džiui, Didįjį Penktadienį sta
las buvo padengtas vien mėsos 
valgiais. Programa buvo taip
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sustatyta, kad nebūtų galimy
bės apsilankyti bažnyčioje, 
nors to ir prašėme. Kai tą pa
stebėjome, reikalavome, kad 
mus išleistų. Išleido mus iš 
autobuso ir lankėmės bažny
čioje.

Mums sakė, kad Lietuvoje 
mažai kas domisi bažnyčia. 
Man atrodė kitaip. Dalyvavau 
Mišiose, kurios paliko man 
labai didelį įspūdį.

Įėjęs į bažnyčią pastebėjau 
didelių skirtumų. Bažnyčia pil
na. Moterėlės sėdi suoluose. 
Visos apsidengusios skarelė
mis ir palenkusios galvas. 
Klausyklos atidaros, jokių du-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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PABĖGĖLIO GRĮŽIMAS

“Tiesos” rugpjūčio 8 d. laidoje 
šio dienraščio koresponden
tas Sigitas Blėda paskelbė raši
nį “Nukrito man nuo akių mig
la ...” Jame pasakojama apie 
Pakruojo autotransporto įmo
nėje akumuliatorininku dirbu
sį Antaną Stapulionį, pabėgusį 
Frankfurt am Main orauostyje 
iš Kubon skridusių turistų gru
pės ir dabar vėl grįžusį Pakruo- 
jin. Pasak S. Blėdos, pasilikti 
V. Vokietijoje A. Stapulionį su
gundė užsienio radijas, skel
biantis gerą, laisvą gyvenimą. 
Pirmiausia jis ten turėjo pasi
rašyti prašymą V. Vokietijos vy
riausybei, kad jam būtų suteikta 
politinė globa. Iš Frankfurto bu
vo nuvežtas į pabėgėlių stovyk
lą Schwalbache, kurioje gyveno 
keli šimtai išeivių. Esą ten A. 
Stapulionį apspito politiniai 
atskalūnai, visokie lenkų “So
lidarumo” unijos vadukai. Bu
vo jau šaltas lapkričio mėnuo. 
A. Stapulionis,. turėdamas tik 
basutes ir lengvą vasarinį švar
ką, kelias dienas ir kojos iš kam
bario nekėlė. Gulėjo lovoje ir 
mąstė. Kai po savaitės buvo iš
duoti šiltesni drabužiai, jau bu
vo apsisprendęs grįžti. Dvi die
nas prie greitkelio Frankfurtas- 
Kiolnas tikėjosi sustabdyti pra
važiuojančius sovietų firmos 
“Sovtransavto” sunkvežimius, 
bet jie nepasirodė, vėl teko grįž
ti pabėgėlių stovyklon.

ANTRASIS BANDYMAS
A. Stapulionis tada nutarė 

kreiptis į “Aerofloto” atstovybę 
Frankfurte, ją susirasti taksio 
pagalba. Pradėjo dirbti krovi
ku stovyklos maitinimo skyriu
je, už valandą gaudamas pusant
ros markės. Ir antrasis bandy
mas buvo nesėkmingas. Nemo
kėdamas vokiečių kalbos, nega
lėjo susišnekėti su taksistu. 
Jam padavė kišenėje užsiliku- 
sį “Aerofloto” bagažo kvitą. 
Taksistas, gal jo nesuprasda
mas, o gal ir tyčia, kelias valan
das klaidžiojo po miestą ir vėl 
A. Stapulionį grąžino stovyk
lon, paėmęs iš jo 40 markių. Sto
vykloje jo laukė netikėti svečiai: 
“Prisistatė esą kunigai Šarka 
ir Jankauskas. Abu reiškė susi
rūpinimą jo likimu, žadėjo su 
kažkuo pasikalbėti — gal pavyks 
ponui Stapulioniui išrūpinti 
autošaltkalvio ar vairuotojo 
vietą. Su juo dar žadąs susitik
ti tuo reikalu ir asmuo iš ‘gyni
mo komisijos’. O pradžiai pada
vė celofaninį maišelį su pane
šiotais marškiniais, megztiniu 
ir trim šimtais markių .. Esą 
jiedu atsisveikindami pridūrė: 
“Kai būsi turtingas, reikės grą
žinti”. Maišelyje A. Stapulionis 
rado ir kun. V. Šarkos Hamburge 
leidžiam^ laikraštuką: “Jame, 
be pamokslų atpasakojimo, kur 
ir kada vyksta pamaldos, buvo 
vien atitarybinis šmeižtas. Laik- 
raštpalaikį ir senus baltinius 
Stapulionis išmetė. O štai mar
kės jam pravertė — kitą dieną 
jis vėl išsiruošė į Frankfurtą ...”

PADĖJO AMBASADA
Šį kartą A. Stapulionis susi

rado Sovietų Sąjungos ambasa
dą, krimtosi dėl pabėgimu tapu
sio neapgalvoto žingsnio. Ten 
buvo nutarta, kad jis laiku atsi

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
10 DIENŲ LIETUVOJE

Liepos 24 Rugsėjo 4
Rugpjūčio 9 Spalio 2

Gruodžio 19
VIENOS SAVAITĖS r\ Rugsėjo 10

VILNIUJE y Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

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

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

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
, (Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

tokėjo, duotas leidimas grįžti 
gimtinėn. Ambasados pareigū
nai atgavo A. Stapulionio doku
mentus iš pabėgėlių stovyklos 
administracijos. Esą antisovie- 
tininkų šutvė A. Stapulionį at
kalbinėjo, gąsdino, kad jo lau
kia kalėjimas iki gyvos galvos. 
A. Stapulionis išlipo iš lėktuvo 
Maskvos Šeremetjevo orauosty
je. S. Blėda pasakoja: “Visi) la
bo praėjo tik keletas savaičių, 
kai iš čia pakilo lėktuvas su tu
ristų grupe, skrendančia į Ku
bą. Bet laikas matuojamas ne 
tik valandomis ir minutėmis — 
žmogus jį užpildo savo gyveni
mu. Šio trumpo laiko pakako ir 
skaudžiam suklydimui, ir atsito- 
kėjimui, kai nuo akių nukrito 
priešiškos ideologijos pūsta 
migla ir žmogui vėl grįžo suge
bėjimas blaivai mąstyti, ver
tinti faktus .. .” Pasak S. Blėdos, 
A. Stapulionis parašė laišką 
“Tiesos” redakcijai apie savo 
klaidžiojimus. Jį, vėl dirban
tį akumuliatorininku Pakruojo 
autotransporto įmonėje, aplan
kė S. Blėda, savo ilgą rašinį už
baigiantis liūdnoka pastaba: 
“Žmogus, kuris buvo pasirengęs 
palikti savo gimtinę, išsižadė
ti sau artimų žmonių, simpati
jų niekam nekelia. Kolektyvas 
už tai griežtai pasmerkė A. Sta
pulionį. Nelengva užsitarnau
ti žmonių pagarbą, bet dar sun
kiau ją praradus susigrąžinti”.

MAŠINĖLĖS BULVĖMS
Elektrines bulvių tarkavimo 

mašinėles pirmą kartą Lietuvo
je pradėjo gaminti Mažeikių 
kompresorių gamykla. Prekybos 
tinklui jau perduota pirmoji 
siunta. Šiemet žadama pagamin
ti 6.500 tarkavimo mašinėlių, 
sekančiais metais — 20.000.

PAUKŠTYNO VADOVAI
Bausmės susilaukė Vilniaus 

paukštyno vadovai, išsigudrinę 
statyti sau nuosavus namus, pikt
naudžiaudami tarnybine padė
timi. Nuolaidžiaujant paukš
tyno direktoriui J. Girčiui, tie 
vadovai, pažeisdami įstatymą' 
turėdami butus žinybiniuose 
namuose, gavo leidimą paleng
vintomis sąlygomis statytis so
dybinius namus Rudaminos gy
venvietėje. Juose buvo žymiai 
viršytos leidžiamos gyvenamo
jo bei bendro ploto normos, są
matinė pastatų vertė. Pats di
rektorius J. Girčys pastatė pri
vatų namą su ūkiniais pastatais 
motinos vardu Zarasų rajono 
Užtiltės gyvenvietėje, pasinau
dodamas tarnybine padėtimi, 
pažeisdamas finansinę draus
mę, suvaidindamas, kad namą 
reikėjo perkelti dėl atliekamos 
melioracijos. Motinai mirus, J. 
Girčys taip susitvarkė dokumen
tus, kad namas tapo jo nuosavy
be. Dabar jis už savo ir kitų 
paukštyno vadovų suktybes susi
laukė griežtos partinės baus
mės, atleidimo iš direktoriaus 
pareigų. Partinė bausmė teko ir 
žemės ūkio ministerio pavaduo
tojui A. Urbonui už nepakanka
mą individualių statybų kontro
lę. Partiniam Vilniaus rajono 
komitetui įsakyta patraukti at
sakomybėn ir kitus paukštyno 
vadovus, kaltus dėl minėtų pa
žeidimų. V.Kst.

Argentinos tautinių šokių grupė “Inkaras”, dalyvavusi Septintojoje laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventėje ir koncertavusi Čikagos lietuvių visuomenei Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
KANADOS ŠAULIŲ MOTERŲ 

rinktinė “Vilnius”, kuriai dabar 
vadovauja hamiltoniškė St. Pet
kevičienė, rugpjūčio 19, sekma
dienį, surengė liet, medžiotojų- 
žūklautojų stovyklavietėj prie 
Kaledonijos tradicinę gegužinę 
— dešimtą iš eilės. Čia suvažiavę 
vietos ir apylinkių šaulės ir šau
liai su savo svečiais pabendravo, 
pasivaišino, pasilinksmino ir pa
siklausė lietuviškos muzikos. Bu
vo taip pat surengtas prizinis 
šaudymas ir visokios loterijos. 
Ta proga pas hamiltoniečius iš 
Montrealio buvo atvykęs ir Kana
dos liet, šaulių rinktinės pirm. 
J. Šiaučiulis.

DVEJAS LIETUVIŲ VESTUVES 
turėjome Hamiltone: Jūratė Ka
minskaitė ištekėjo už Algiman
to Tamošausko, o Pranas Daugė
la vedė Allan Jennifer.

K. K. DEKSNIAI grįžo iš savo 
kelionės po Europą, aplankę Da
niją, Švediją, Vokietiją, Austri
ją, Lichtenšteiną, Šveicariją ir 
Prancūziją. K. Deksnys kelionę 
pradėjo su Toronto “Atžalyno” 
taut, šokių grupe, dalyvavusia 
Švedijoj tarptautiniame folklo
ro fetivalyje. Jis buvo tos grupės 
akordeonistu. Vokietijoj jis ap
lankė Vasario 16 gimnaziją, viešė
jo pas buvusius hamiltoniečius K. 
H. Baronus ir susitiko savo dėdę 
kun Alf. Riškų, kuris darbuojasi ir 
gyvena Vokietijoj, Biberacho 
mieste.

LIETUVIAI GOLFININKAI rug
sėjo 9, sekmadienį, Flamborough 
Hills golfo laukuose, turės meti
nį savo turnyrą. Po turnyro vai
šės pas V. A. Stanevičius. Norin
tieji turnyre dalyvauti jau dabar 
registruojasi pas R. Sakalą tel. 
544-7125 arba pas A. Joniką tel. 
522-8164. Turnyrą organizuoja Ha
miltono sporto klubas “Kovas”.

AKTORĖ E. DAUGUVIETVTĖ- 
KUDABIENĖ Kanadoje vis dau
giau įsitraukia į profesinį savo 
darbą. Paskutiniu laiku ji vaidi
no trijuose čia gamintuose fil
muose — “Undergraduate” su Art 
Karney, “Neighbours” ir “Hea
venly Body”. Taip pat daug ją mes 
šiemet matysime televizijoj ir 
komercinėse reklamose. Nenuils
tamai ji čia dirba ir su savo įsteig
tu “Aukuro” teatru. Kitais me
tais “Aukuras” minės savo veik
los jau 35 m. sukaktį K. Inčiūros 
“Eglė žalčių karalienė” vaidini
mu. K. M.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. -.

(Esu “Union Gas” A. 
atstovas) (/jį.

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

GIEDRAIČIO ŽŪKLAUTOJŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS kviečia 
visus į rugsėjo 9 d. ruošiamą ge
gužinę klubo šaudykloje už Ka
ledonijos. Pradžia — 12 v. Įdomi 
programa: įvairūs premijuoti šau
dymai, meškeriojimas, loterija 
ir kitos linksmybės. Bus muzika 
ir užkandžiai. Valdyba

Welland, Qntario
A. a. VINCUI BIELIŪNUI mi

rus, jį pagerbdami už atliktus 
darbus lietuvybės veikloje bei 
įamžindami Lietuvos laisvės ižde, 
Niagaros pussiasalio lietuviai 
paaukojo Tautos fondui: $20: J. 
P. Kalainiai, Br. I. Luomanai, P. 
V. Šidlauskai; $15: A. ludiciani; 
$10: P. B. Balsai, kun. K. Butkus, 
OFM, A. M. Čepukai, J. K. Dervai- 
čiai, Mrs. Grekis, K. Jonušas, W. A. 
Karaliai, J. A. Kutkos, A. Šileikis, 
K. St. Stankevičiai, A. E. Stanke
vičiai, Ray Tamulėnas; $6: J. Pau- 
žuolis; $5: P. E. Bersėnai, St. V. 
Gudaičiai, J. Tamulėnienė, A. A. 
Zinaičiai; $4: O. Kuzavienė.

Velionies šeimai, giminėms bei 
artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą. Aukotojams už aukas ir Tau
tos fondo įgaliotinei J. Tamulė- 
nienei už gražias pastangas Lie
tuvos laisvės kovoje tariame nuo
širdų ačiū.

Tautos fondo atsotvybė 
Kanadoje

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-640r

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS I nLllA
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.................... 8'/2%
term, indėlius 1 m..........  1274%
term, indėlius 3 m.......... 12Vz%
reg. pensijų fondo............ 974%
90 dienų indėlius.............. 11%
(minimum $5.000)

Delhi-Tillsonburg, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖS minėjimas 

rengiamas rugsėjo 9, sekmadie
nį. Šventovėje bus pamaldos, pa
rapijos salėje — paskaita ir kava.

Kariuomenės šventė — lapkri
čio 10, šeštadienį, Delhi lenkų sa
lėje su programa; sekmadienį 
šventovėje pamaldos.

Vietos organizacijos ir šeimos 
prašomos tomis dienomis susilai
kyti nuo asmeninių pobūvių ir 
jungtis į mūsų tautinių švenčių mi
nėjimus. DLK Gedimino šaulių 

kuopos valdyba

PADĖKA
Marija Svilienė, gimusi 1884 m., 

sulaukė garbingo ir gražaus — 
100-tojo gimtadienio. Ta proga ji 
Tillsonburgo-Delhi apylinkės 
lietuvių buvo ypatingai ir gražiai 
pagerbta. Jos vardu dėkojame vi
siems, kurie savo atsilankymu 
pagerbė ją jos taip ilgo amžiaus 
proga.

Dėkojame: KL katalikių moterų 
draugijos centro valdybai už at
siųstus sveikinimus ir linkėjimus; 
KL katalikių moterų draugijos 
Delhi skyriui už puikias gėles ir 
gražius linkėjimus; KL Bendruo
menės Delhi apylinkės pirminin
kui už jautrų ir giliai prasmingą 
žodį; Šv. Kazimiero Delhi lietu
vių parapijos klebonui už gražų 
tai progai pritaikytą pamokslą; 
visoms ponioms ir ponams už gra
žias gėles, gražius linkėjimus, 
už pilnas lėkštes ir skanius py
ragus.

Visiems dalyvavusiems iš arti 
ir iš toli tariame nuoširdų AČIŪ.

Sūnūs ir dukros —
Juozas ir Vytautas 
Leonilda ir Birutė

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask........... 137z%
asmenines paskolas.....14%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $10.000.

JA Valstybės
Netikėtas gaisras ankstyvą 

liepos 22 d. rytą ištiko Tėvų pran
ciškonų vienuolyną Brukline, 
NY. Spėjama, kad gaisrą sukėlė 
elektros laidų susijungimas nau
joje vienuolyno dalyje, kuri jun
gia pagrindinį pastatą su Kul
tūros židiniu. Gaisras sunaiki
no keturis kambarius ir korido
rių II aukšte. Kitų kambarių 
sienos ir baldai tirštai aprūko 
dūmais. Biblioteka išliko ne
paliesta. Suodžiais buvo apneš
tos išorinės Kultūros židinio 
sienos iš kiemo pusės. Nuo dū
mų ir apdegimų nukentėjo du 
kunigai — “Darbininko” ad
ministratorius Petras Baniū- 
nas, OFM, ir “Aidų” administra
torius Benvenutas Ramanaus
kas, OFM. Juos teko nuvežti į 
ligoninę, kur jie baigia sveik
ti. Gaisras stipriai palietė jų 
kambarius.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras Čikagoje moksliniams 
reikalams renka pokarinėje Lie
tuvoje parašytas ir išleistas kny
gas. Paaukotos knygos nurašo
mos nuo valdžios pajamų mokes
čio, užpildant LTSC parūpintą 
mokesčių formą. Knygas gali pa
siimti patys centro darbuoto
jai, jeigu tai būtų patogiau au
kotojams. LTSC adresas: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA. Tel. (312) 434-4545.

Lietuvos karo mokyklos XVI- 
ją laidą prieš 50 metų (1934.IX. 
16) baigė 60 kariūnų, gavusių 
jaunesniojo leitenanto laipsnį. 
Penki buvo paskirti į kavaleri
ją, keturi — į aviaciją, du — į 
technikos dalinius, vienas — į 
transporto batalioną, likusieji
— į pėstininkų pulkus. Paskuti
niais duomenimis, JAV yra 10 
šios laidos narių, Australijo
je — du, Anglijoj ir okupuotoj 
Lietuvoj — po vieną. Aviacijos 
kpt. Kazimiero Urbšaičio, da
bartinio LB apylinkės pirminin
ko, iniciatyva St. Petersburge, 
Floridoje, rugsėjo 8-9 d.d. ren
giamas šios laidos karininkų bei 
jų šeimų susitikimas, kurs bus 
pusiau viešo pobūdžio. Numa
toma kukli, bet turininga pro
grama.

Čikagietis Algis Sodonis, aukš
čiausiais pažymiais baigęs B. 
•Rice gimnaziją ir redagavęs 
jos metraštį, buvo pakviestas 
šią vasarą du mėnesius dirbti 
lietuvių institucijose Brukline
— Lietuvių katalikų religinėje 
šalpoje ir Lietuvių informacijos 
centre. 1982-83 mokslo metais A. 
Sodonis yra lankęs Vasario 16 
gimnaziją V. Vokietijoje. Čika
goje jis reiškėsi ateitininkų 
veikloje. Šį rudenį ruošiasi stu
dijuoti kalbas ir politinius moks
lus Čikagos universitete.

Venezuela
VHI-sis P. Amerikos lietuvių 

kongresas Karake įvyko liepos 
21-25 d.d. Jo pagrindinis šūkis — 
“Visi ryžtamės Lietuvai!” Pamal
das katedroje laikė apaštališ
kasis Vatikano nuncijus arkiv. 
Luciano Storero, buvo padėtas 
gėlių vainikas prie Venezuelos 
išvaduotojo S. Bolivaro pamink
lo. Lietuvos himną ir maršus 
grojo kariuomenės orkestras. 
Spaudos konferencija buvo su
rengta iš Vašingtono atvykusiam 
Baltųjų rūmų pareigūnui Linui 
Kojeliui, pakeitusiam negalė
jusį atvykti kun. Kazimierą Pu- 
gevičių. Iškilminga karaliaus 
Mindaugo karūnacijos sukak
čiai skirta vakarienė buvo su
rengta “Hiltono” viešbutyje. 
Apie tai rašė spauda, kalbėjo 
radijas, rodė televizija. Iškil
mės buvo perkeltos į San Casi- 
miro miestelį, kurio šventovei 
čikagiečiai M. A. Rudžiai buvo 
padovanoję altorių. Jį pašven
tino iš Karako atvykęs vysk. M. 
Delgado. Altoriun buvo perkel
tos šv. Kazimiero relikvijos iš 
Karako. Kongreso ruoša ir jo 
tvarka rūpinosi VLB centro val
dybos pirm. dr. V. Dambrava. 
Venezuelos Lietuvių jaunimo 
sąjunga tuo pačiu metu surengė 
antrąjį P. Amerikos lietuvių jau
nimo suvažiavimą. Jaunimas da
lyvavo kongrese, turėjo atski
ras savo studijų dienas ir sto
vyklą.

Argentina
Susivienijimas lietuvių Ar

gentinoje, vadovaujamas pirm. 
R. Stalioraičio, originaliu bū
du atšventė veiklos septynias
dešimtmetį. Suorganizavo 15 au
tomobilių, iš kurių buvo sudary
tas “Draugystės” karavanas. Jo 
dėka buvo aplankytos visos lie
tuviškos institucijos: Mindaugo 
ir “Nemuno” draugijos Berisse, 
Senelių židinys Adrogue, laik
raščiai “Argentinos lietuvių bal
sas” ir “Laikas”, Aušros Vartų 
parapija, Šv. Cecilijos choras, 
Lietuvių katalikių moterų drau
gija sostinėje Buenos Aires.

Australija
Deimantinę Lietuvių katalikų 

moterų draugijos sukaktį liepos 
15 d. Adelaidėje, didžiojoje Lie
tuvių katalikų centro salėje, pa
minėjo prieš 25 metus įsteigtas 
Lietuvių katalikių moterų drau
gijos skyrius, kuriam dabar va
dovauja pirm. A. Urnevičienė. 
Apie skyriaus įsteigimą kalbė
jo garbės narė K. Didžiūnienė, 
primindama kun. dr. P. Jatulio 
ir kun. J. Kungio laikais padi
dėjusią ir išsivysčiusią lietuvių 
katalikių veiklą Adelaidėje, ku
rią dabar tęsia Lietuvių katali
kių moterų draugijos skyrius. 
Buvo perskaitytas prel. dr. P. 
Jatulio parūpintas ir atsiųstas 
popiežiaus Jono-Pauliaus II pa
laiminimas. Paskaitą apie drau
gijos įsteigimą ir jos veiklą Lie
tuvoje, vėliau išeivijoje skaitė 
A. Stepanienė. Apie lietuves me
nininkes kalbėjo buvusi sol. A. 
Gučiuvienė, paminėdama ir vie
tinę sol. G. Vasiliauskienę, kuri 
daugelį senovinių dainų yra iš
mokusi iš savo motinos. Pastaro
ji padainavo keletą tų dainų.

Britanija
Lietuvių moterų draugija Not- 

tinghame surengė tradicines 
Jonines. Buvo pagerbti Jonai, 
bet neužmiršti liko ir Petrai su 
Antanais. Draugijos vardu daly
vius pasveikino T. Gudliauskie- 
nė, pakeitusi atostogų išvyku
sią naująją pirm. E. Ciganskie- 
nę. Visi buvo pavaišinti Joninių 
skanumynais. Joninėms skirtą 
programą pradėjo “Rūtos” due
tas. Sudainavus keletą dainų 
buvo jieškoma paparčio žiedo.

Rimas Vėžys, grįždamas iš tar
nybos Saudi Arabijoje į Čikagą, 
kelis vakarus praleido Londone, 
Lietuvių namuose. Rudenį žadė
jo atvykti atostogų Europon.
Vokietija

Augsburge sėkmingai praėjo 
Lietuviškųjų studijų savaitė 
Europoje. Liepos 31 d. buvo skir
ta šv. Kazimiero sukakčiai ir at
naujinto lietuvių kryžiaus Augs
burge pašventinimui. Paskaitą 
“Šv. Kazimieras kadaise ir da
bar”, susietą su straipsnių se
rija “Europos lietuvyje”, skai
tė iš Romos atvykęs žymusis is
torikas kun. prof. dr. Paulius 
Rabikauskas, SJ. Atnaujinto kry
žiaus pašventinimo iškilmėse 
kalbėjo Augsburgo .burmistras 
dr. Koteris ir tarybos narys Gan- 
denheimeris bei atnaujinimo 
organizatorius gydytojas dr. 
Arūnas Laukaitis. Šventinimo 
apeigas atliko Augsburgo vysk. 
J. Stimple. Savo kalbą jis pra
dėjo Nijolės Sadūnaitės žodžiais 
apie kentėjimo už Kristų pras
mę, paminėjo naujuosius Lietu
vos kankinius — kun. Alfonsą 
Svarinską ir kun. Sigitą Tam- 
kevičių. Kalbėjo ir apie lietu
vių tautai paneigtas religines 
bei žmogaus teises, ragindamas 
pasitikėti kryžiumi, kuris neša 
tikrąjį išganymą ir taiką. Vysk. 
A. Deksnys jautriais žodžiais 
prisiminė savo mokyklos drau
gą jau mirusį architektą Joną 
Muloką, šio kryžiaus projekto 
autorių. Vokietis gydytojas Bor- 
chersas teigė, kad lietuviška
sis kryžius visada žavėjo pra
eivius. Atnaujintas jis dabar 
vėl liudys senus kultūrinius lie
tuvių ir vokiečių ryšius, primin
damas, kad jau vokiečių litera
tūros klasikai Herderis ir Goethe 
domėjosi lietuvių liaudies dai
nomis. Kun. A. Rubikas padė
kojo šios iškilmės dalyviams, 
ypač Lietuvos bičiuliui vysku
pui Stimple. Visi bendrai vokie
čių kalba sukalbėjo “Tėve mū
sų”. Iškilmė užbaigta Lietuvos 
himnu ir giesme “Marija, Mari
ja”. Atnaujintame kryžiuje yra 
Skausimgosios Dievo Motinos, 
šv. Kazimiero, vyskupų Giedrai
čio ir Valančiaus statulėlės, Vy
čio ženklas, lotyniškas įrašas: 
“Švenčiausioji Aušros Vartų 
Mergele Marija, Lietuvos Glo
bėja, sugrąžink laisvę mūsų tė
vynei!” Lietuvių, vokiečių, ang
lų ir prancūzų kalbomis patei
kiamas kryžiaus tikslas, duoda
ma jo pastatymo data — 1945 m. 
spalio 28 d.
Lenkija

A. a. inž. Vytautas-Kazimieras 
Markovičius, ilgametis Lietu
vių visuomeninės kultūros drau
gijos pirmininkas Vroclave, stai
ga mirė birželio 14 d. Velionis, 
gimęs 1922 m. Vilniuje, nuolatos 
rūpinosi lietuvybės išlaikymu 
Lenkijos lietuvių eilėse. Į lai
dotuves atvažiavo daug lietuvių 
atstovų iš visos Lenkijos. Kon- 
celebracines Mišias laikė vie
tinis klebonas lenkas, kan. A. 
Jurkevičius ,ir velionies mokslo 
bičiulis A. Rukštas, pasakęs gra
žų pamokslą. Kapinėse su velio
niu atsisveikino: LVKD centro 
valdybos pirm. R. Vitkauskas, 
sekr. A. Nevulis bei skyrių at
stovai.



Aštuntasis Pietų Amerikos lietuvių kongresas (I)

Visi ryžkimės Lietuvai!
V. UTENIS

Sėkmingai praėjo Aštuntasis 
Piety Amerikos lietuvių kong
resas ir Antrasis Piety Ame
rikos jaunimo suvažiavimas, 
sušaukti paskutinę šių metų 
liepos mėnesio savaitę. Abu 
įvykiai davė progą iškilmin
gai paminėti Šv. Kazimiero 500 
metų mirties ir karaliaus Min
daugo -730 metų vainikavimo 
sukaktis.

Negausi skaičiais Venezue- 
los Lietuvių Bendruomenė 
ėmėsi darbo, kuriam ji savo 
veiklos istorijoje anksčiau ne
siryžo. Organizaciniame kong
reso komitete figūravo darnus
dvidešimties asmenų kolekty
vas, sudarytas iš jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žmonių. Jie 
ir metė kongresui šūkį: “Visi 
ryžkimės Lietuvai”, patys pir
mieji į jį atsiliepdami.

Tautinės-religinės manifes
tacijos sujudino Venezuėlą 
tiek savo turiniu, tiek giliu tau
tiškumu, organizacija, esteti
niu patrauklumu ir kultūra. 
Televizijai skirtos programos 
pasiekė visą kraštą — per 4 mi
lijonus gyventojų, o straips
niai per spaudą — šimtus tūks
tančių skaitytojų. JAV atsto
vai rado reikalo viešai pripa
žinti, kad kongreso metu atlik
tos programos televizijoje yra 
jiems iki šiol nepasiekiamas 
uždavinys, nekalbant apie 
spaudą, kurijų manymu, paly
ginimo tremties istorijoje ne
turi.

Kongreso metu Lietuva tapo 
šeimų pasikalbėjimo tema. 
Kiekviena proga venezuelie- 
čiai, sutikę lietuvių ar kito ku
rio pavergto Europos krašto 
kilmės žmogų, pasakojo matę 
televizijoje, skaitę, ar net pa
tys dalyvavę pamaldose ar ki
tose viešose manifestacijose, 
sveikindami lietuvius ir jų ro
domą Dievo ir tėvynės meilę. 
Venezueliečiai šiandien žino 
apie Lietuvą daugiau, negu 
apie bet kurį kitą sovietų pa
vergtą kraštą, Lenkijos neiš
skiriant.

Pamaldos katedroje
Kongresas prasidėjo šešta- pasipylė, dalindamas kongre- 

dienį, liepos' 21, rytinėmis-“Te • sq-proga atspausdintą medžia-t 
Deum” pamaldomis Karako ka- gą apie Lietuvą. Daili brošiū-* 
tedroje Lietuvos šventojo gar- relė “Lietuva nori būti laisva” 
bei. Jas atnašavo Šv. Tėvo at- davė informaciją apie lietu-
stovas apaštališkasis nunci
jus arkivyskupas Luciano Sto
rero.

Homilijoje Šv. Tėvo asmeni
nis atstovas išsamiai nušvie
tė skaisčią ir kilnią Šv. Kazi
miero asmenybę, jo kelią į al
torių garbę. Prisimindamas
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
krikštą ir jo vainikavimą su 
popiežiaus Inocento IV prita
rimu ir palaiminimu, pabrėžė 
Lietuvos tikinčiųjų ištikimy
bę Kristui ir Jo įsteigtai Bend
rijai, o ypač dabartinių sunkių 
bandymų metu. Jis ragino ti

LITU AN IA 
SERA LIBRE!

Pietų Amerikos lietuvių kongrese Venezueloje, kuris įvyko Karako 
mieste š.m. liepos 21-25 d.d., vietinei visuomenei buvo dalinami įvairūs 
informaciniai leidiniai apie sovietų pavergtą Lietuvą ir šis spalvotas 
plakatas su įrašu: “Lietuva bus laisva!”

kinčiuosius, jų tarpe kelis šim
tus venezueliečių, ypač jauni
mą, sekti Lietuvos šventojo ir 
Lietuvos katalikų pavyzdžiu.

Mišių pabaigoje nuncijus 
Storero sukalbėjo šv. Kazimie
ro litaniją ir suteikė apašta
liškąjį palaiminimą. Per Mi
šias garbės sargyboje išsiri
kiavę, tautiniais drabužiais 
pasipuošę jaunuoliai lenkė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos ir Vene- 
zuelos vėliavas Kristui Eucha
ristijoje. Gražiai ir entuzias
tiškai giedojo Algio Dugno va
dovaujamas choras, vargonuo
jant Vytautui Dambravai.

Bolivaro aikštėje
Po pamaldų vėliavos suju

dėjo netoli esančios Bolivaro 
aikštės link, kur bematant su
plaukė tūkstantinė žmonių mi
nia stebėti iškilmių, skirtų 
Venezuelos, Kolumbijos, Ek
vadoro, Bolivijos ir Peru iš
laisvintojui Simonui Boliva
rui pagerbti.

Trispalvį vainiką prie pa
minklo nešė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirm. Mil
da Lenkauskienė ir Baltųjų 
rūmų pareigūnas Linas Koje
lis, lydimi sargybos, nešinos 
šešių kraštų vėliavom, kurių 
tik viena, Venezuelos vėliava, 
šiuo metu simbolizuoja laisvus 
žmones laisvoje valstybėje.

Padėjus vainiką su įrašu 
“Lietuvių kongresas — Vene
zuelos išlaisvintojui”, ligi šiol 
viešpatavusią tylą nutraukė 
Lietuvos himnas, kurį grojo 80 
asmenų kariuomenės orkest
ras. Pirmą kartą Karako isto
rijoje parku aidėjo galingoji 
lietuvių tautos giesmė, o į ją 
įsijungė lietuviai, kurių ne 
vienas maišė žodžius su meilės 
ašaromis gimtajam ar tėvų že
mės kraštui, kuriam širdies 
gelmėse priklauso. Visi jautė
si likimo suvesti broliai, giliai 
jaučią neužgijusią pažeistos 
tautos laisvės žaizdą, nujai 
ryždamiesi Lietuvai.

Po Lietuvos ir Venezuelos 
himnų parku nuaidėjo paradi
nės muzikos garsai, o jaunimas 

vių kilmę, istorinę praeitį, ko
vas dėl laisvės ir dabartinę re- 
zistenciją, drauge grafiškai 
parodydama dabartinę perse
kiojamos Katalikų Bendrijos 
padėtį Lietuvoje. Brošiūrėlė 
iliustruota dailininko Kosto 
Jezersko specialiai paruošto-
mis šv. Kazimiero ir karaliaus 
Mindaugo iliustracijomis. Di
delį dėmesį patraukė spalvo
tas atvirlapis “Lietuva bus 
laisva!” Jame sovietinė meška 
laiko letenose apglėbusią Lie
tuvą, kurią simbolizuoja Vy
tis ir trispalvė. Šia proga iš

dalinta keli šimtai egzemplio
rių Grinkevičiūtės pasakoji
mo “Ledo pragaras” apie jos 
išgyvenimus Sibire. Brošiūrė
lę ispanų kalbon vertė Danutė 
Rosales.

Mišias ir Venezuelos iš
laisvintojo Bolivaro pagerbi
mo iškilmes filmavo Venezue
los televizija.

Aikštėje dar buvo kurį lai
ką gyvai šnekučiuojamasi, kai 
venezueliečiai nesiliovė pra
šę duoti dar ir “dar vieną meš
ką su vėliava” — toks buvo jų 
susidomėjimas. Lietuviai ste
bėjosi, kad orkestras, kuriam 
vadovavo ir kurį sudarė dau
giausia tamsiaodžiai venezue
liečiai, Lietuvos himną sugro
jo be mažiausio priekaišto. 
Milda Lenkauskienė jautėsi 
laiminga galėjusi laiku atsiųs
ti gaidas kongreso komitetui, 
kuris savo ruožtu pasirodė su 
tokia nelaukta staigmena.

Spaudos konferencija
Po iškilmių Bolivaro aikš

tėje, JAV Baltųjų rūmų etni
nių reikalų ryšininkas Linas 
Kojelis skubėjo į kongreso ko
miteto pirmininko suorgani
zuotus pietus ir spaudos kon
ferenciją. Juose dalyvavo visų 
didžiųjų dienraščių — “El Uni
versal”, “EI Nacional”, “EI 
Mundo”, “Diario de Caracas”, 
“Ultimas Noticias”, “The Dai
ly Journal” ir “EI Sigio de Ma- 
racay” atstovai. Linas Koje
lis atpasakojo savo kelionės 
tikslą, o atsakydamas į kores
pondentų klausimus, daug kal
bėjo apie rinkiminį vajų, pra
našaudamas prezidento Rea- 
gano pergalę. Jis nagrinėjo ga
na sudėtingą laisvės ir taikos 
problemą Vidurio Amerikoje. 
Svečias korespondentams pa
darė gerą įspūdį, ir informaci
ja spaudoje pasirodė liepos 
22, 23 ir 26 dienų laidose.

Spauda apie Lietuvą
Ši informacija papildė sa

vaitę prieš kongresą pasiro
džiusius eilę straipsnių Lie
tuvos ir Baltijos valstybių te
momis. Kongreso atidarymo 
dieną “El Universal” išspaus
dino pirmąją dalį Vytauto A. 
Dambravos straipsnio “Demo
kratija paneigia Orvelio pesi
mizmą”, kuriame plačiai ana
lizuojama JAV valstybės se
kretoriaus pavaduotojo Elliott 
Abrams kalba, pasakyta Los 
Angeles mieste surengtoje 
Baltiečių lygos konferencijo
je; antroji to išsamaus straips
nio dalis tarptautinių veda
mųjų skyriuje pasirodė sekan
čią dieną. “El Mundo” šešta-’ 
dienio laidoje paskelbė J. Ro
sales straipsnį “Politinių ka
linių kategorijos Sovietų Są
jungoje”; liepos 18 “El Univer
sal” išspausdino Tarpameriki- 
nės informacijos tarnybos pa
teiktą žinią apie “anoniminius 
kaltinimus Sovietų Sąjungo
je”; liepos 16 ir 17 “El Mun
do” įdėjo Gintės Damušytės 
straipsnį “Teismai ir katali
kų kalinimas Lietuvoje” ir 
“Blogėja katalikų padėtis So
vietų Sąjungoje”. Prieš kele
tą dienų pasirodė Vytauto 
Dambravos straipsnis “Sovie
tinio stiliaus olimpiada”, ku
riame nagrinėjami nepagrįs
ti sovietų kaltinimai JAV-ėms 
dėl olimpiados boikoto ir ku
riame iškyla vaidmuo paverg
tų kraštų kilmės (ypač lie
tuvių, latvių ir estų) JAV pilie
čių (specialiai minint Juozą ir 
Liną Kūjelius), norėjusių daly
vauti olimpiados tautybių pa
rade. “Ultimas Noticias” iš
spausdino Kazimiero Tautgino 
straipsnį “USSR: Šiaurės zona 
be branduolinių ginklų?” Šis 
straipsnis plačiai nagrinėja 
sovietų pastangas mesti Bal
tijos sritin branduoliniais 
ginklais aprūpintas aviacijos, 
laivyno ir kitų ginklų rūšių pa
jėgas, o taip pat Ignalinoje so
vietų pastatytą branduolinės 
energijos reaktorių, nesiimant 
apsaugos priemonių prieš be
maž neišvengiamą radiacijos 
grėsmę.

Ankstyvą popietę kongreso 
atstovai skubėjo Don Bosco ko
legijos auditorijon dalyvauti 
iškilmingame lietuvių kongre
so atidarymo posėdyje.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Septintoji laisvojo pasaulio lietuvių tautinių Šokių šventė Klivlande baig
ta giedama malda Nuotr. V. Bacevičiaus

Įspūdžiai moksleivio, aplankiusio Lietuvą
(Atkelta iš 3-čio psl.)

rų ir perskyrimų nėra. Matai, 
kad kunigas artimas žmonėms. 
Prie Švenčiausiojo dega sena 
raudona žvakė. Kunigas įeina, 
Mišios prasideda. Nereikia nė 
skambučio — žmonės tyli ir 
sustoja. Nėra mišiolų ir mal
daknygių bei giesmynų. Žmo
nės gieda ir maldas kalba at
mintinai, sutartinai. Jas taria 
nuoširdžiai. Komuniją pri
imant, žmonės suklaupia ir 
laukia kunigo. Komunijos ėjo 
labai daug, net pritrūko osti
jų. Tarpusavyje žmonės nuošir
dūs. Vyras padeda moteriai 
atsistoti, moteris užleidžia 
senutei savo vietą. Gražu ste
bėti.

Dvi valandos labai greitai 
praėjo. Tai buvo maloniausios 
ir švenčiausios mano Mišios. 

BALTIJOS VALSTYBIŲ KONSULŲ KLAUSIMU: “Mano nuomone, Kanados 
valdžia turi pripažinti konsulus, paskirtus estų, latvių ir lietuvių diplomatinių veiksnių. 
Kanada nepripažįsta Lietuvos okupacijos. Dėl to ji turi pripažinti visus Baltijos 
valstybių konsulus”.
APSIGINKLAVIMO KLAUSIMU: “Visi nori taikos pasaulyje, bet vieni negalim to 
pasiekti. Sovietų užsienio reikalų ministeris Andrei Gromyko kalbėjo 
parlamentarams ir pareiškė, kad sovietai nori taikos. Aš jį paklausiau: jeigu taip, tai 
duokite Lietuvai, Latvijai, Estijai ir kitiems kraštams nepriklausomybę”.
DAUGIAKULTŪRIŠKUMO KLAUSIMU: “Svarbu, kad žmogus išlaikytų savo 
kultūrą, ypač savo kalbą. Kanada yra daugelio kultūrų kraštas. Tokią Kanadą reikia 
ir toliau išlaikyti.

JESSE FLIS YRA:
— baltiečių vakaro parlamento rūmuose parlamentinio komiteto narys;
— suorganizavo pietus su parlamento nariais parlamento rūmuose

V Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atstovams Otavoje;
— padėjo gauti CMHC paskolą lietuvių pensininkų namų “Vilnius 

Manor” statybai;
— daug kam padėjo imigracijos reikaluose.

Tai žmogus, kuris yra daug gero padaręs lietuviams. 
Išrinkime jį ir vėl!

Rugsėjo 4 balsuokime už

Campaign Headquarters: 
2100 Bloor Street West, Toronto, M6S 1M7 

Telephone 
766-7900

Authorized by Mary Gray, the Official Agent 
for Jesse Flis

PARKDALE HIGH PARK 

iiiberal
Jesse Flis rūpinasi:

ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMU: Jesse yra Kanados parlamento Helsinkio komiteto 
pirmininkas. “Yra svarbu, kad parlamentarai išgirstų apie žmogaus teisių 
pažeidimus pasaulyje. Aš prisimenu, kai Vladas Šakalys, Joanos Kuraitės ir Algio 
Juzukonio lydimas, kalbėjo komitetui. Jis paaiškino Rytų Europos žmonių padėtį 
ir padarė didelį įspūdį.

Žmonės išeina iš bažnyčios pa
tenkintomis širdimis, geroje 
nuotaikoje.

Man tai paliko labai didelį 
įspūdį. Žmonės eina į bažny
čią, prisimena Kristų, krikšti
ja kūdikius. Drąsos tikrai ne
trūksta Lietuvoje ir kitur Ry
tų Europoje. Tik jiems reikia 
paramos ir patvirtinimo, kad 
čia, išeivijoje, mes laukiame 
laisvos Lietuvos ir jiems pa
dedame.

Jeigu mes, kurie lengvai gy
vename, pamiršime už ką Lie
tuva kovoja, tai lietuviai Lie
tuvoje greičiau surusės, pa
didės komjaunuolių skaičius, 
komunistų skaičius. Kartu su 
Kristum bus užmirštas ir Vy
tautas.

Darius Sužiedėlis (JAV-bės)

Tėviškės žiburiai • 1984. VIII, 28 — Nr. 35 (1802) » psl. 5

Kviečiame į Australijos 
Lietuvių dienas

Š. m. gruodžio 26-31 d.d., pir
mą kartą į Kanberą iš visos 
Australijos ir iš kitų kraštų 
suvažiuos daug žmonių į Aus
tralijos Lietuvių dienų festi
valį.

Lietuvių dienos Australijoje 
jau bus tryliktos. Jos rengia
mos kas antri metai didesniuo
se lietuvių centruose — Sydnė- 
juje, Melburne ir Adelaidėje. 
Šiais metais pirmą kartą jos 
rengiamos Australijos sostinė
je Kanberoje. Čia yra labai 
maža lietuvių kolonija. Mūsų 
čia vos pora šimtų galvų, įskai
tant ant rankų nešiojamus ir 
su lazda besiramstančius bal
tagalvius.

Lietuvių dienos — tai mūsų 
tautinė manifestacija, kuri 
per ilgesnį laiką pasidarė di
džiausia mūsų šventė. Į ją įeina 
sporto rungtynės chorų ir tau
tinių šokių šventės, dailinin
kų bei solistų pasirodymai, 
koncertai bei įvairios tauto
dailės parodos. Organizacijos 
savo suvažiavimuose nagrinė
ja savo problemas ir nustato 
tolimesnio veikimo gaires. 
Inžinierių, architektų, ramo- 
vėnų, dvasiškių, jaunimo or
ganizacijos suvienodina ir 
paruošia tolimesnio veikimo 
planus pagal laiko ir sąlygų 
reikalavimus.

Ne vien tik lietuviai daly
vauja šventėje, nes į iškilmin- 
gesnius parengimus kviečiami 
federacinės valdžios atstovai, 
parlamento nariai, televizi
jos ir radijo stočių korespon
dentai bei kiti žymūs asmenys. 
Mes iškeliame ta proga ir sa
vo tautos kančias bei jos poli
tinius siekimus. Dalyvaudami 
šioje šventėje, jie patys galės 
įsitikinti, kad mes savo reika
lavimų esame verti.

Rengdami Lietuvių dienas, 
turime tikslą puoselėti savo 
kultūrą ir išlaikyti savo tautiš
kumą. Jaunimui duodame pro
gą susipažinti bei jungtis bend
rai tautinei veiklai. Tuo būdu 
norime išlaikyti tautos gyvy

bės siūlą už savo tėvynės ribų.
Mes, maža Kanberos lietu

vių saujelė, jau seniai turime 
pasistatę savo klubą, kuris yra 
didelis ir erdvus. Jame veikia 
biblioteka ir yra centras visų 
mūsų organizacijų. Būdamas 
finansiškai stiprus, jis remia 
ir išlaiko visas mūsų organi
zacijas.

Kanbera, federacinė Aus
tralijos sostinė, yra labai jau
nas miestas. Sostinei planuoti 
1910 m. buvo paskelbtas kon
kursas, kurį laimėjo čikagie- 
tis architektas Walter Burley- 
Griffin. Prasidėjus I D. karui 
statyba sustojo ir tik po II D. 
karo vėl pajudėjo pilnu tempu. 
Dabar Kanberoje yra apie 
240.000 gyventojų, kurių 40% 
yra valdžios įstaigų tarnauto
jai. Nėra jokios pramonės, nė
ra jokių “slums” — viskas nau
ja, oras grynas, ir žmogus ne
sijauti, kad gyveni mieste. Nė
ra skubančios minios gatvėse, 
nėra triukšmo, pilna erdvės, 
žalumos, saulės ir gryno oro. 
Gruodžio mėnuo — vasara. 
Temperatūra normaliai siekia 
ligi 35 laipsnių Celsijaus, re
tai aukščiau. Klimatas sausas, 
nes miestas yra 560 metrų virš 
jūros paviršiaus ir apie 150 km 
nuo vandenyno. Nėra drėgmės, 
todėl ir šilima nėra varginan
ti, o naktys gana vėsios.

Gražus miestas Kanbera. Va
saros oras malonus. Lietuvių 
dienos — didinga ir iškilmin
ga šventė. Pakelkite sparnus 
ir jūs, kanadiečiai, gaukite 
atostogas ir sutrumpinkite 
savo šaltą žiemą! Aplankyki
te gimines, senus pažįstamus, 
sudarykit naujų draugysčių. 
Pažinsite kraštą, kuris yra la
bai skirtingas nuo jūsų savo 
gyvūnija ir augmenija, savo 
klimatu, savo gyventojais. Grį
šite namo saulėje nudegę, fi
ziškai ir dvasiškai atsigavę.

Juras Kovalskis, 
LDC komiteto narys 

informacijai
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V. Vokietijos miesto Liubeko lietuvių grupė paminėjo 1984.VI.17 sibiri- 
nius trėmimus, sovietų įvykdytus Lietuvoje 1941 m. ir vėliau. Ši grupė pa
dėjo vainiką Vorwerker kapinėse prie tautinio paminklo Ntr. R. Tesnau

Dar niekur nespausdintas eilėraštis

ANTANAS MIŠKINIS

Rūpintojėlis
Nebūkite kaip arklys ir mulas, 
Kurie neturi išminties ... 
Žąslais ir kamanomis suspaus 
žandus tų ... Dovydo psalmė XXXI,9

Vieniems tik stabas Tu. Kiti nešiosis, 
Puoš muziejus menu iš praeities. 
O man Tu simbolis kančios didžiosios, 
Gražiai, prasmingai įveiktos mirties.

Tu vis manam regėjime skausmingas, 
Kančios vis pilnas, — begalinės, tos, 
Kuri kaip durtuvas į kūną sminga, 
Tolydžio sminga, gelia nuolatos.

Ir nuolatos dėl daugelio dalykų — 
Žmogaus silpnybių ir baisių klaidų. 
Matai? Jau minios ir Tave paliko. 
Jieškot nueina latrų pažadų.

Jos alkanos, jos šimtąkart apviltos . . . 
Ar išteklių ir laimę susiras?
Jos blaškos, kaip migloj, kaip vėtroj smiltys, 
Instinktus tenkindamos ir aistras.

Olimpiniai žaidimai ir politika
K. BARONAS

Okupuotos Lietuvos “propa
gandos ministeris” V. Kazakevi
čius, duodamas man atsakymą 
“Gimtajame krašte” 1984.VI.21 
dėl olimpinių žaidynių sako: “O 
štai baimė, jog pergalėm pažy
mėti nuolat plevėsuos tarybinė 
vėliava ir Los Andžele paskati
no reakcininkus kovoti prieš 
TSRS sportininkų dalyvavimą 
olimpiadoje”.

Tai graži V. Kazakevičiaus 
svajonė, nes Sov. Sąjunga pati 
sau išsikasė duobę, atsisaky
dama dalyvauti žaidynėse ir su- 
rasdama savo pasitraukimui 
daug įvairių priežasčių, prade
dant saugumo stoka ir baigiant 
sportininkų grobimu bei sme
genų plovimu.

Tačiau yra faktas (R. Vokie
tijos kai kurių sporto tūzų pa
reiškimai), kad atsisakymo 
priežastim buvo ne “reakcinin
kai”, bet baimė užleisti pirmau
jančią poziciją JAV ir R. Vokie
tijai. Tą kovą Sov. Sąjunga, ne
dalyvaudama olimpiadoje, pra
laimėjo ne tik minėtom valsty
bėm, bet ir naujai komunisti
nio pasaulio sportinei jėgai Ki
nijai. Tiesa, vilniškis “Sportas” 
š.m. liepos 31 d. rašė: “Žvilgte
rėję į olimpinės programos spor
to šakas, matome, kad daugiau 
kaip pusė jų pasaulio čempionai 
— socialistinių šalių atletai”.

Gaila, bet vilniškis “Sportas” 
užmiršo paminėti, kad olimpi
nėse žaidynėse dalyvavo socia
listinių kraštų pasaulio meis
teriai — Rumunijos, Kinijos, 
Jugoslavijos sportininkai. Tad 
šis 50% gerokai nutrupėjo.

Vilniškis “Sportas” turėtų 
vengti įvairių pigių, bulvarinių 
žinių, kaip pvz. “Liūdna kroni
ka”, kurioje rašoma, kad neto
li vieno olimpinio kaimelio įvy
ko kruvina tragedija, kai už vai
ro sėdėjęs teroristas (mano pa
braukta, K.B.), lėkdamas didžiu
liu greičiu, užšoko ant šaligat
vio ir juo važiavo visą kvartalą, 
užmušdamas ir sužeisdamas 
praeivius. Jeigu narkomanus 
vilniškis “Sportas” laiko tero
ristais, tai kaip jis vadins tik
rus teroristus? Superteroris- 
tais?

Vilnius, žygiuodamas su Mask
va tuo pačiu keliu, ir patį žai
dynių atidarymą pavadino poli
tiniu spektakliu. Esą jis padė
jo Reaganui rinkiminiame vaju
je. Žiūrovai buvę užkrėsti rė
kiančio patriotizmo dvasia: tar
si pagal dirigento mostą kauks
mais sveikino Atlanto Sąjungos 
šalių sportines delegacijas ir 
demonstratyviai tylėjo, kai sta
dione pasirodydavo kitų šalių 
sportininkai. (“Sportas” užmir
šo 1980 m. Maskvos olimpiadą 
ir kokiais švilpimais buvo ly
dimas lenkas Kazakevičius, ne
leidžiant jam užimti pirmos vie
tos šuolyje su kartim prieš Mask
vos atstovą).

stovus, raudonosios Kinijos ir 
kt. šalių, ne Varšuvos sąjungos 
narius. Deja, tik penkias minu
tes skyrė Maskva olimpiadai, 
pranešdama tiktai pasekmes.

Tad dar kartą sakau, kad di
džiausiu XXIII olimpinių žai
dynių pralaimėtoju yra Sov. Są
junga, kuri savo sportinį ir po
litinį “laipsnį” perleido Kini
jai, susilaukdama savo “jaunes
niųjų brolių” tarpe (ypač R. Vo
kietijoje ir Vengrijoje) vien tik 
priešų. “Trečiasis pasaulis” 
taip pat netoleruos bet kokių 
sovietinių grasinimų. Su Kinija 
tarptautinio olimpinio komiteto 
pusėje yra užtikrinta ir 1988 m. 
olimpiada P. Korėjoje.

Los Andželes olimpiadai Vo
kietijos televizija paskyrė la
bai daug laiko. Programa buvo 
pradedama 6 v.r. ir vėl nuo 1 
v.p.p. iki 4 v.p.p.. Su mažom ži
nių pertraukom ji tęsdavosi iki 
1 v. nakties. Tai “pasekmės” 9 
valandų skirtumo tarp Kalifor
nijos ir V. Europos. Svarbesnes 
rungtynes, pvz. futbolo V. Vo
kietijos su Jugoslavija ji trans
liavo 4 v.r.

Kas bus, jei vėl apgautos išsisiautę? 
Ar išlaikys tad žmogiška širdis? 
Ir gobšai paskiri, ir plėšrios tautos 
Vien šnipinės, suiminės, žudys.

Aš — kalinys, aš — tremtinys išsekęs, 
Aš — išvežtas, išduotas artimų.
Jau gęstančios, bet ilgesingos akys 
Dar jieško saulės ir gimtų namų.

Vaidenas man, kad miglos išsisklaido, 
Drebėdamas, čia užkrėstas drugiu. 
Nužemintą, bet gerą ir atlaidų 
Iš tolumų nykių Tave regiu.

Iš tolumų . . . Atsiveria arimai, 
Nauji daigai ten kalas iš vagos, 
Tu vis vienodai liūdnas rymai, rymai. . . 
Ar taip ir ligi amžių pabaigos?

Ir štai, išvystu aš stebuklą didį, 
Kai jau gyvent paliko tiek mažai, — 
Tau ant gražios galvos erškėčiai žydi, 
O veidu rieda ašarų lašai.

Ko tu verki, žiūrėdams į pasaulį, 
Ko ašara ant skruostų su krauju? 
Juk tu valdai galaktikas ir saules, 
Švytėjimus ir katastrofas jų.

— Verkiu, kad mindomas neverktum tujai 
Bei milijonai mindomų kitų — 
Visų pažemintųjų, nuskriaustųjų 
Visuos žemynuose visų tautų ...
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Daugiau dėmesio mūsų diplomatijai
Lietuvos atstovo Stasio Lozoraičio, jn., pokalbis su amerikiečių dienraščio 

korespondentu ir “Tėviškės žiburių” bendradarbe

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
“Tylėjimas mums yra mir

tis”, didžiojo “Plain Dealer” 
dienraščio reporteriui kalbėjo 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas Vatikane ir Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas Va
šingtone. Ryšium su garbaus 
svečio atvykimu į Klivlande 
vykstančią tautinių šokių šven
tę, buvo sudarytos sąlygos pa
daryti pasikalbėjimus su vie
tinės spaudos ir televizijos 
atstovais. Įtakingasis dienraš
tis Stasiui Lozoraičiui pasky
rė nemažai vietos ir straipsnį 
pavadino “Lietuvos pasiunti
nys atvyko į šventę’”. Korespon
dentas Stasį Lozoraitį vadina 
“grynuoju” (Quintessential) 
diplomatu ir jo pareigas taip 
apibūdina: “Ne taip, kaip jo 
kitų kraštų kolegos, jis neve
da derybų tokiais komplikuo
tais klausimais, kaip atomi
nių ginklų lenktynės. Jo temos 
ribojasi žodžio laisve, politi
nių persekiojimų sustabdymu 
ir (Lietuvos) tautinės nepri
klausomybės atstatymu”.

Iš straipsnio turinio galima 
spręsti, kad Lozoraičiui buvo 
duota progos plačiai išsikal
bėti apie savo darbą ir Lietu
vos reikalus. Pasak korespon
dento, jis esąs vienas iš pasau
lyje esančių 25 diplomatijos 
atstovų, kurie palaiko vadina
mąjį konstitucinį pavergtų tau
tų valstybių tęstinumą.

Straipsnyje pasakojama apie 
tos diplomatinės tarnybos 
pastangas plačiame pasau
lyje skelbti sovietų pavergtų 
tautų persekiojimą. Ji renkan
ti medžiagą “Amerikos balso” 
radijui, kurio klausosi ir Lie
tuva. Ji esą girdi faktus, ku
riuos vietinė valdžia slepia 
nuo savo gyventojų. “Mes ban
dome pasakyti žmonėms, kad 
egzistuojame, norime būti lais
vi ir norime, kad visi žinotų, 
jog esame Vakarų sąjunginin
kai, o ne Maskvos” —pareiškė 
St. Lozoraitis.

St. Lozoraičio Klivlande 
viešnagės proga turėjau pro-

MES PRISIJUNGSIME
PRIE KOVOS UZ LAISVĘ
Brian Mulroney ir jo progresyviųjų konservatorių vyriausybė 
įsipareigoja tvirtai remti ir padėti žmonėms, kuriems yra atimtos 
pagrindinės teisės, kur jie begyventų.
Mes aktyviai prisijungsime prie kovos už pavergtų žmonių laisvę. 
Šis užmojis yra mūsų partijos programos dalis:

1. Tvirtai remti krašto 
apsaugą ir laikytis 
Kanados įsipareigojimų 
NATO ir NORAD 
sąjungininkam.

2. Užsienio reikalų srityje 
skirti ypatingą dėmesį 
paramai ir 
bendradarbiavimui su 
savo sąjungininkais, 
derinant bendrą veiklą 
bei įgyvendinant 
demokratinius principus.

pro-
Baž-

Bet ir čia atsakymas labai 
trumpas: Maskvos televizijai 
reikėjo nufilmuoti Rumuniją — 
Varšuvos sąjungos narę bei 
92.000 žiūrovų, kurie džiaugs
mingai sveikino Bukarešto at

3. Reikalauti žmogaus 
teisių vykdymo pagal 
1975 metų Helsinkio

baigiamąjį aktą, kuris 
specifiškai pabrėžia 
“asmens teisę žinoti ir 
elgtis pagal savo teises 
bei pareigas”.

4. Skirti ypatingą 
dėmesį imigracijos 
įstatymams dėl 
šeimų sujungimo, 
įskaitant asmenis, 
esančius už Geležinės 
uždangos.

5. Baigti sovietų 
dominavimą Lenkijoje 
ir kitose Rytų Europos 
šalyse.

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
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Balsuokite už Brian Mulroney ir 
progresyviųjų konservatorių partiją 
Kartu mes galime pasiekti daugiau

Authorized by PC Canada Fund, Registered Agent for the Progressive Concervative Party of Canada.

gą su juo privačiai pasikalbėti 
ir mums rūpimais bei disku
tuojamais reikalais. Tenka 
apgailestauti, kad mūsų dip
lomatai, ištikimi savo profe
sijos ir tarnybos nariai, taip 
retai yra minimi mūsų spau
doje, ir jų darbai retai tesu
laukia mūsų žurnalistų dėme
sio. Jis skiriamas išimtinai 
mūsų veikėjams, kurių nuopel
nų ir pastangų nuvertinti ne
galima, bet taip pat negalima 
pamiršti ir tų, kurie, neturė
dami jokios kitos profesijos 
ar tarnybos bei pajamų šalti
nio, tarnauja išimtinai Lietu
vos reikalui. Diplomatinė mū
sų tarnyba yra vienintelė ofi
ciali institucija, legaliai, kad 
ir su sunkumais, atstovaujanti 
mūsų valstybės tęstinumui. To 
negalima pasakyti apie mūsų 
arba išeivijoje įsteigtus ir at
kurtus veiksnius bei organiza
cijas.

Pokalbio metu St. Lozoraitis 
išsamiai ir plačiai pasakojo 
savo darbo apimtį ir sritis. 
“Amerikos lietuvių veikla yra 
svarbi ir vertinga. Tačiau ne
galima pamiršti ir Europos. 
Pirmasis mano uždavinys yra 
atstovauti Lietuvai ir jos rei
kalams Vatikane ir Italijoje”. 
Šalia to, nuolatinis kontaktas 
palaikomas su Prąncūzija, V. 
Vokietija ir kitais laisvos Eu
ropos kraštais. Trumpai ta
riant, pirmoji darbų sritis yra 
grynai politinė — Lietuvos in
teresų gynimas ten, kur iškyla 
reikalas ar atsiranda proga. 
Daug darbo reikalauja pasto
vus informacijos teikimas Šv. 
Sostui ir Italijos spaudai apie 
padėtį Lietuvoje, medžiagos 
paruošimas ir palaikymas ry
šių. Taip pat atliekami įpras
tiniai konsuliniai darbai, iš
duodant pažymėjimus, legali
zuojant dokumentus ir jų ver
timus, teikiant pilnus teisinio 
pobūdžio patarnavimus.

St. Lozoraitis, dr. St. Bačkiui 
prašant, savo a.a. tėvo yra pa
skirtas patarėju mūsų atstovy
bei Vašingtone. Tos naujos pa
reigos reikalauja pastovaus ry
šių palaikymo ir kelionių tarp j^m^prbgb?® nlwti'fir kitas 
Romos ir Vašingtono. Jam yra _«■
gerai žinomos Amerikos lietu
vių nuotaikos ir problemos.

Kalbant apie Vilniaus vys
kupiją, kuri yra Lenkijos baž
nytinės provincijos dalis su 
administraciniu aparatu Bal
stogėje, Lozoraitis sutinka, 
kad tokia padėtis yra nemalo
ni ir neteisinga. Nežiūrint Va
tikano pasiteisinimų, kad su-

Vatikanas 
Baltijos 

antra — 
nedaryti

teikimas savarankiškos 
vincijos teisių Lietuvos 
nyčiai būtų lygus dabartinės 
politinės padėties pripažini
mui, nesąs tikslus. Svečias op
timistiškai spėliojo, kad 1986 
m., švenčiant Lietuvos krikšto 
sukaktį, Lietuvai palankus ak
tas gali įvykti. Dėl kardinolo 
Lietuvai “in pectore” St. Lozo
raitis, kaip ir visi kiti, spėlio
ja esant vysk. Steponavičių. Jo 
įsitikinimu Latvijai buvęs pa
skirtas kardinolas dviem su
metimais: tuo aktu 
norėjo padrąsinti 
kraštų katalikus, 
Maskvos atžvilgiu
stiprių politinių ėjimų tuo 
metu.

St. Lozoraitis kreipiasi į vi
sus Š. Amerikos lietuvius, pra
šydamas remti Seinų lietu
vius, jais rūpintis ir jų nepa
miršti.

Jis džiaugiasi naujo vyskupo 
P. Baltakio paskyrimu išeivi
jos lietuvių dvasios reikalams. 
Mūsų baimė, kad šitame žemy
ne jaučiamas didelis trūkumas 
lietuvių dvasiškių ir nenoras 
prarasti dar vieną aukštą dva
siškį, perėmusį tas pareigas, 
nesą pagrįsti. “Vyskupas pats 
pasirinks savo rezidenciją. 
Jo darbo plotas yra nepapras
tai didelis, nes jis turės tar
nauti viso laisvo pasaulio lie
tuviams. Jis pasirinks, kur jam 
patogiau”, pastebėjo St. Lozo
raitis.

Svečias džiaugiasi plačiai 
išsišakojusia lietuviška veik
la Amerikos žemyne ir su dide
liu malonumu vertina šokių 
šventę. Jį ypatingai jaudino 
pačios jauniausios kartos at
žalos, teikiančios viltį ateičiai. 
Jis didžiai vertina ne vien ren
gėjų, bet ir dalyvių tėvų pasi
šventimą bei pastangas. “Juk 
tiems pipirams reikėjo pirkti 
aprangą, vežioti į repeticijas, 
apmokėti kelionės išlaidas. 
Čia garbė ir tėvams”, labai tei
singai pastebėjo svečias tai, 
ko mes patys neminime savo 
reportažuose.

Tikimės, kad dažnesnis jo 
ląnkymasis ^Vašingtone duos
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lietuvių kolonijas šitame že
myne. Jei mūsų diplomatų dar
bas yra sunkus ir kartais rizi
kingas, keliaujant po visas pa
saulio šalis su nepriklauso
mos Lietuvos pasais, tai ir jų 
kuklumas vertas dėmesio, nes 
jų darbas nepasireiškia vie
nos dienos, vienos savaitės 
pasirodymu, bet yra išimtinai 
pašvęstas Lietuvos rytojui.

Visuomenės veikėjai, susitikę Klivlande. Iš kairės: PLB valdybos narys 
RAIMUNDAS KUDUKIS, Lietuvos atstovas Vatikane ir Lietuvos pasiun
tinybės patarėjas JAV-se STASYS LOZORAITIS, jn., radijo programos 
“Tėviškės garsai” vedėjas JUOZAS STEMPUŽIS Nuotr. M. Žitkaus

Kanadiečiai apie estų literatūrą
Toronto dienraštis “Globe 

& Mail” 1984.VIII.18 išspausdi
no Edwin McDowellio straips
nį “Estonian Literature Thriv
ing” (Estų literatūra klesti). 
Straipsnyje rašoma, kad PEN 
klubo suvažiavime vienas jos 
narių užtiko estų PEN klubo 
paruoštą brošiūrą, kurioje iš
spausdintas eilėraštis, para
šytas Estijoje gyvenančio poe
to Jaan Kaplinski, išreiškiąs 
laisvės troškulį. Dabar jis ta
pęs kaip ir pogrindžio himnu, 
plačiai paplitęs ir Lenkijos 
“Solidarumo” eilėse. Eilėraš
tį paskleidė mums labai gerai 
pažįstamas estų poetas ir me
no kritikas Aleksis Rannit. 
Jis daug pasidarbavo, steng
damasis ne tik supažindinti 
Vakarų pasaulį su K. Čiurlio
niu, bet ir bandydamas įrodyti, 
kad Čiurlionis buvo abstraktiz- 
mo tėvas, o ne Vokietijoje gy-

venęs rusų dailininkas Kan- 
dinskis.

A. Rannit iki pensijos buvo 
prestižinio Yale universiteto 
Rytų Europos studijų kurato
riumi ir per paskutinius 12 
metų PEN klubo viceprezi
dentu.

Straipsnyje minimas A. Ran- 
nito pasakojimas, kaip 1951 m. 
R. Vokietijai atstovaujantis 
rašytojas pasiūlė PEN klubui 
pasiųsti telegramą Stalinui 
už R. Europos išvadavimą. Dvi
dešimt du kraštai (įskaitant 
ir JAV!) balsavo už šį pasiū
lymą, o dvidešimt trys — prieš. 
“Balsuojant buvau aš ir Lat
vijos delegatas”, — sako Ran
nit, “ir mes balsavome prieš 
rezoliuciją”. Šiandieną tokia 
rezoliucija negalėtų praeiti, . 
bet anuomet tie du balsai bu
vo lemiantys. VI. Š.



Prieš 40 metų VYTAUTAS KASTYTIS

TOLSTANTI PAKRANTĖ
Ramu, tik rytmečio varpai 
Saulėtą, giedrų rytą skelbia. 
Visus atodūsius rimtim nustelbę, 
Silpna žmogaus širdim pažais.

Ant horizonto — šilko tulius 
Viršum rimty sustingusių bangų. 
Nuskriejo virpulys plačiu ratu: 
Pakrantėj vieniša mergaitė guli . . .

Laivai ir nardantys laiveliai 
Iš lėto baltas bures kelia, 
Mergaitė taikos jūron brist! . . .

Nubudo jūroje pirma vilnis, 
Antra pakirdo — pirmą pasivys, 
Abi aistra užlies krūtis mergelės . . .
Baltija, abu rašyti 
1944 m. rugpjūčio 17-18 d.d.

UŽ BALTIJOS HORIZONTO
Aplinkui lūžta, siaučia bangos, 
Už horizonto — Lietuva.
Vanduo atskyrė kraštą brangų, 
Užtemdė žvilgsnį jūros giluma.

Putoja,
Po mano kojom 
Įtūžus plakas Baltija.

O ten, už horizonto, giedra, 
Didžiausioje audroj ramu tenai. 
Užklykia sielvartą žuvėdros, 
Paguodžia širdį ramūs vakarai.

Tai kas, kad priešo kojos žemę trypia, 
Kad naktimis padangė dažosi krauju — 
Jūs turit tėviškę namie palikę, 
Tik aš čia tremtinys, tik aš jos neturiu.

Papūsk, vėjeli, nuo smėlėto kranto. 
Tėvynės artumu man širdį atgaivink! 
Aplink tyla. Širdies ir vėjas nesupranta. 
Pasiutusiai, graudžiai tylu aplink . . .
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□ KULTMEJE VEIKLOJE

Jis ne visas mirė... A. KALNIUS
Mintys Juozo Brazaičio raštų I\7 tomą perskaičius

“Ne visas mirsiu — didžioji 
manęs dalis išvengs Libitinos” 
(Libitina laidotuvių dievai
tė)... “Pasistatysiu pamink
lą kiečiausio vario, karališ
kos didybės, aukštesnį už pira
mides”.

Šitaip išsakė savo nemaru
mo didybę garsusis romėnų 
poetas Horacijus. Tiesa, jis 
mirė, bet jo kūrybos darbai 
tūkstantmečiais gyvena žmo
nijos sąmonėje ir turbūt am
žiams pasiliks literatūros 
istorijoje.

Taigi bent prabėgomis dirs- 
telkime į pirmąjį prieškristi- 
nį tūkstantmetį. Pradėkime 
graikų garsenybe Homeru, gy
venusiu apie tūkstantį metų 
prieš Kristų, ir baikime romė
nų poetu Ovidium, gim. 43 m. 
pr. Kr., mirusiu 17 m.p.K. Kiek 
tarp jų yra buvę nemarių vie
nokios ar kitokios kūrybos var
dų! Antai po Homero dar “ne 
visas yra miręs” graikų poe
tas Hesiodas po 2800 metų, 
toliau seka graikas, tragedi
jų rašytojas, Sofoklis, gyvenęs 
beveik prieš 2500 metų. Sokra
tas — 2445 m., Aristofanas — 
2419 m., Platonas — 2421, Aris
totelis — 2358., Archimedas — 
2260 m., Plautus — 2230 m., Ci
ceronas — 2080 m., Vergilijus 
— 2054 m., Ovidius — 2017 m.

Žinoma, čia tik labai maža 
dalelytė žymiųjų meno, moks
lo ir civilizacijos kūrėjų yra 
parinkta. Be to, jų gyvenimo 
metuose gali būti nežymių pa
klaidų. Tačiau ir šis mažas pa
vyzdėlis parodo, kaip talen
tingi ir darbštūs žmonės am
žiams išlieka nemarūs istori
joje.

Ogi pokristiniai amžiai yra 
dar ilgesni. Kas suskaičiuos 
šio laikotarpio šventuosius, 
didžius religinio gyvenimo 
puoselėtojus, kultūros ir ci
vilizacijos kūrėjus, netgi ir 
tauriuosius žemės artojus, ku
rių vardui lemta skambėti tik 
pavasario želmenyse ir rudens 
javo varpose, o tačiau į kurių 
pečius rėmėsi ir remiasi anie 
kūrybos genijai ir minties di
džiūnai.

* ♦ ♦
O ką sakyti apie mūsų tau

tos genijaus nemarumą? Juk 
turėjome senovėje gabių kuni
gaikščių, karo vadų. Mūsų tau
tai gimė Šventasis ir dargi ne
mažai švento gyvenimo žmo
nių, o dabar, tautos nelaimėje, 
turime nepamirštamų patrio
tų ir netgi herojų bei kanki
nių, turime kūrybos, minties 
didžiūnų ...

Ir reikia dar pridurti, kad 
vienas kitas ir mūsų kūrybos 
genijų yra gerokai pluktelėję 
nuo savo žemės krantų į giliuo
sius vandenis: tai Kristijonas 
Donelaitis, vysk. Antanas Ba
ranauskas, dail. Mk. Čiurlio
nis, o kai kurie ukrainiečių 
inteligentai, kaip teko išsikal
bėti, mūsų Maironį gerbia kaip 
ir savąjį Ševčenką.

Rašyt. J. Tininis, mokąs ke
lias svetimas kalbas, jų tarpe 
lotynų ir graikų, yra lyginęs 
mūsų poetą vysk. A. Baranaus
ką su graikų Hesiodu, kuris 
taip pat rašęs apie gamtos gro
žį ir radęs, kad “Anykščių ši
lelis” savo menine kultūra He- 
siodo raštus pralenkiąs. Tai, 
girdi, esąs vienintelis tokio 
žanro kūrinys pasaulyje.

Ogi mūsų liaudies dainomis 
ir jų poetiška bei švelnia min
ties išraiška žavėjosi vokie

čių poezijos milžinai — Gėtė ir 
Šileris. Jie taip pat kultūros 
istorijoje išliks nemarūs.

Taigi mūsų poetas, rašytojas 
ir kitų meno sričių kūrėjas 
taip pat “ne visas yra marus”. 
Tai galima pasakyti ir apie 
kitų pašaukimų žmonių dar
bus. Tik gaila, kad mūsų kul
tūros istorija ne tūkstantme
čiais yra skaičiuojama ir mū
sų kūrybos genijus beveik vi
suotinai yra neperžengęs savo 
tautos ribų.

♦ ♦ ♦
Dabar nuo “Adomo ir Jievos” 

keliaukime prie Juozo Brazai
čio ir klauskime, ar jis “om- 
nis mortuus ėst”, ar šį tą pa
liko ir mums, kas jį padaro “ne 
visą mirusį”. O taip, jis yra 
palikęs penkiems, net gal ir 
daugiau, tomams raštų, t.y. 
apie 2800 puslapių arba 84.000 
eilučių. Betgi jis ir šiaip ga
na dažnai rašęs spaudoje 
straipsnių, kurie vargiai be- 
sutilps į jo penkiatomę knygą.

Vysk. A. Baranauskas įamži
no save lietuvių literatūros 
istėrijoje su savo “Anykščių 
šileliu”, kuriam tereikėtų Bra
zaičio penkiatomyje, neįskai
tant kitų jo darbų, skirti tik 
apie 13 puslapių su 342 eilu
tėm. Panašiai būtų galima ap
skaičiuoti ir K. Donelaičio 
“Metus”, kurie jį padarė taip 
pat nemariu Lietuvos poetu.

Tiesa, ne eilučių skaičiumi 
yra vertinami rašytojo darbai. 
Betgi ne vieno talento žmogui, 
kokiu buvo J. Brazaitis, reikia 
daug laiko ir rašto eilučių, 
idant galėtų pilnai save išsaky
ti ir taptų našiu bei naudingu 
savo tautos nariu.

J. Brazaitis nekūrė poezijos 
posmų ir nerašė kitų žanrų li
teratūros veikalų, bet, būda
mas plačiai susipažinęs su li
teratūros ir aplamai meno kū
rybiniais klodais, savo giliai 
kritiška įžvalga tiesė kelius 
jauniems kūrėjams. Ogi kriti
kas, kaip ir režisierius, diri
gentas ar kitų sričių mokyto
jas, be gilios patirties savo 
profesijoje, dar turi sugebėti 
savo mintis suprantamai per
teikti, atseit, būti ir geru pe
dagogu. J. Brazaitis ir šią do
vaną iš Dievo buvo gavęs. Jo 
žodis, kiek teko patirti iš jo 
raštų, visad buvo ne tik au
tentiškas ir prasmingas, bet 
ir gražia kalba stilingai pasa
kytas.

Be plėšinių kultūriniuose 
dirvonuose savo laimei, o gal 
veikiau nelaimei, Brazaičiui 
teko atlikti ir kitų darbų — 
visuomeninių, ideologinių ir 
politinių. Nors jo pastangos 
įvairiaspalvėje veikloje bu
vo grindžiamos gerais norais 
ir valia, tačiau jo užmojai ne 
visiems patikdavo, ypač dėl jo 
politiškai ideologinės pagai
rės.

* * *
“Raštų” IV tomas yra suskirs

tytas į keturis skyrius: kultū
ros rūpesčiai, kultūrininkai, 
teatras ir mokyklos klausimai. 
Kiekvienas skyrius padalintas 
į poskyrius, kurių vienas ki
tas — į skirsnelius. Tokiu bū
du visą knygos sąrangą sudaro 
69 stambesnės ar smulkesnės 
temos. Visi klausimai nagri
nėjami oriai, neužgauliai, bet
gi ir neliaupsinančiai. Taip 
kad ne tik Brazaičio raštų to
mai yra didelis kultūrinis pa
statas, bet ir ramus jo minties 

plaukimas yra gana reta kultū
rinė apraiška.

Iš daugelio autorius palies
tų klausimų ne vienas skaity
tojas susidomės Lietuvos kul
tūriniu ūgiu ypač nepriklauso
mybės pradžioje. Nesgi kultū
rinės atžalos labai troško oku
pacijų sausroje. Jis gana pla
čiai nagrinėja kultūrinio tau
tos vystymosi sritis, tik švie
timo baruose jis apžvelgia 
vien sistemą, mokslo įstaigas 
ir personalą — neišeina į kai
mo gilumą, į šiaudinę pastogę, 
kur vos ruseno mokslo ugnelė, 
kurią reikėjo įpūsti, įdant ji 
suliepsnotų ugnies kaspinais.

Čia turiu galvoje kaimų jau
nimą, žinoma, ne visų, ir jų tė
vus. Jie matė dvarponių ir ap
lamai turtuolių gyvenimo bū
dą, jų baltas ir žieduotas ran
kas, kailiniuotus pečius ir skry
bėlėtas galvas, jiems teikiamą 
pagarbą ir sotaus gyvenimo už
tikrinimą. Šitai juos vertė gal
voti, kaip sukurti bent savo 
vaikams lengvesnį gyveni
mą ... “Mokslas, mokslas, tai 
geriausias, kelias laimėn ar
timiausias” .. . “Ak, kad taip 
bent vieną sūnelį į kunigėlius, 
išleidus!...” “Kunigėlis, net 
baloje ant kupsto sėdėdamas, 
duonos turės”.

Ogi jaunimas!... Ką apie jį 
pasakyti? Jis ne tik atsiliepė į 
tėvų šūksnį, bet ir pats veržte 
veržėsi į mokslą. Tiesė rankas 
į šviesą pasiturinčių tėvų, tie
sė ir bėdulių.

Vadinasi, ne vien mokslo 
įstaiga ir jos personalas su
daro švietimo sistemą, bet ir 
pradžios mokyklos mokinukas, 
gimnazijos moksleivis, kunigų 
seminarijos klierikas, univer
siteto studentas ir visų kitų 
mokyklų mokiniai. Taigi ir 
apie juos dera pakalbėti.

* ♦ ♦
Čia suminėsiu vieną kitą at

vejį, kaip ir kokiomis sąlygo
mis jaunimas siekė mokslo. 
Dauguma siekė ir pasiekė, bet 
buvo ir tokių, kurie nepasie
kė: savaime aišku, nepriklau
somybės pradžioje, ypač kai
mo gilumoje, buvo gana sunku 
artėti prie mokslo pirmiausia 
pradžios mokyklos vaikiukui, 
o taip pat gimnazistui ir stu
dentui. Antai buvo vietovių, 
kur gana dideliame plote buvo 
tik viena mokykla. Dažnai ji 
būdavo įrengta kur nors kaimo 
pirkios viename kambaryje. 
Ne visi apylinkės vaikai joje 
galėdavo sutilpti. Dėl to mo
kytojas dažniausiai priimdavo 
vyresnio amžiaus berniukus ir 
mergaites, kartais net suau
gusius vyrus, o jaunučiai tu
rėdavo ilgokai palaukti. Jie 
dažnai patys per save išmok
davo skaityti ir rašyti, net 
pasiruošdavo egzaminams į 
pirmąją gimnazijos klasę. O 
kai kurie suaugesni jaunuo
liai, įstoję į gimnazijas, jas 
baigdavo jau subrendusiais 
vyrais.

Mokyklos dažnai būdavo ke
liamos iš vienos vietos į kitą, 
iš vieno kaimo į antrą ir net 
trečią. Atsimenu mokyklą, ku
ri trejų metų būvyje buvo kil
nojama penkis kartus. Į mokyk
lą dažnai tekdavo eiti apie tris 
km. Žiemos metu klampoti to
kį kelią per pusnynus būdavo 
nedidelė pramoga. “Linksmes- 
nieji” vaikigaliai, grioviais

Prancūzijos Paryžiuje jauni aktoriai inscenizuoja Oskaro Milašiaus pa
saką “Prarastų daiktų pirklys” lietuvių pobūvyje. Iš kairės: TERESĖ 
VAICIEKAUSKAITĖ ir MAURICE GOUTT (estas)

Lietuviai kanadiečių mene
Kanadoje užaugusi, subren

dusi, išsimokslinusi karta įsi
jungia ir į krašto ekonominį 
bei kultūrinį gyvenimą. Tos 
kartos laimėjimai praturtina 
mus visus, nes dalis jų veik
los, vienaip ar kitaip, atiten
ka ir Lietuvai. Štai du jos at
stovai.

Grafikas Otis Tamašauskas 
minimas 1984 m. Ontario pro
vincijos išleistoje brošiūroje 
drauge su kitais dviem grafi
kais. Visi trys grafikai apibū
dinami kaip pirmaujantys lito- 
grafai visoje Kanadoje. Leidi
nio tikslas — supažindinti Eu
ropos visuomenę su tais daili
ninkais. Jų kilnojamos paro
dos atidarymas įvyko Londone 
(Anglijoje). Leidinyje įdėtos 
dailininkų fotografijos, kelios 
jų darbų reprodukcijos, trupu
tis biografinių žinių, jų tech
nikų profesionališkas aprašas, 
dailės filosofijos “credo”.

Otis Tamašauskas šitaip sa
ve apibūdina: “Traukia mane 
tušas (rašalas) ir popierius, 
ir spausdinimo mašinos tris
dešimties tūkstančių svarų 
slėgimas į vieną kvadratinį 
inčą. Mano šios technikos nu
sakymas būtų — harmoninga 
minėtų trijų elementų sanda
ra, manosios interpretacijos 
ribose aprėžta”.

(Žinios paimtos iš brošiū
ros “Three Contemporary Ar
tists from Ontario, Canada, 
BEYOND THE REPEATABLE 

bepūškodami po sniegą, pa
mesdavo klumpaites ir namo 
bėgte bėgdavo tik su autais 
apvyniotomis kojomis. Žinoma 
geriau būdavo tiems, kuriuos 
tėvai į mokyklą nuveždavo ir 
parveždavo. Betgi tik maža 
dalis tėvų tai galėdavo pada
ryti. Tai, mat, ne Kanada!. .. 
Miestų mokiniams, žinoma, 
būdavo žymiai lengviau į mo
kyklą patekti ir ją lankyti.

Vargas būdavo ir su gimna
zijomis. Tolimųjų kaimų vai
kams tėvai išnuomodavo kam
barius, susitardavo su šeimi
ninke, kiek ir kokių maisto 
gaminių pristatyti, kiek už 
kambarį ir pagaminimą šei
mininkei apmokėti ir t.t. 
Dažniausiai viename kamba
ryje būdavo apgyvendinami 
keli mokiniai.

Betgi ir čia būdavo nema
žai problemų, ypač taip vadi
namiems “grytelninkams” ir 
aplamai žmonėms, pragyve
nantiems iš samdomo darbo: 
kaip suorganizuoti maisto 
gaminius, iš kur gauti lėšų 
šeimininkei už kambarį ir pa
tarnavimą atsilyginti. Juk iš 
samdomo darbo būdavo ir na
mie nelengva pramisti. Ogi 
ir jie suprato mokslo vertę 
ir troško savo vaikams leng
vesnių ateities dienų. Žino
ma, buvo ir tokių, kurie to ne
suprato. (Bus daugiau) 

IMAGE”. J.C. Heywood, Ri
chard Sewell, Otis Tamasaus- 
kas).

Rašytojas Antanas Šileika. 
Jo pavardė figūruoja kanadie
čių angliškame grožinės lite
ratūros žurnale “Descant” 
(Descant 44-45, Spring-Sum
mer 1984, Volume 15, numbers 
1 & 2). Tai knygos formato, dau
giau kaip 200 puslapių leidi
nys. A. Šileika minimas kaip 
vienas šio žurnalo redaktorių. 
Tai reikšminga, nes užsklando
je surašytų bendradarbių są
raše minimas ir pasaulinio 
masto literatūros kritikas Nor
throp Frye, ne vien Kanadoje 
žinomi literatai.

Leidinyje taipgi randame ir 
A. Šileikos 15 puslapių lite
ratūrinę arabeską (The Black 
Virgin of the Jacobean Road). 
Tai prozos gabalas, kurio tik
roviškumo ir iliuzijos plotmės, 
įtalpintos į kelionės, istori
nio anekdoto, mito, subjekty
vių nuotaikų bangavimo rė
mus. Paskiros dalys įvairiai 
stumdomos ir tarsi bando išsi
kovoti suverenumą, bei nuneš
ti pasakojimą tik viena kuria 
linkme. Bet autorius tų paski
rų ir skirtingų dalių nepalei
džia, grąžindamas jas lyg vade
lėmis į bendrą kryptį, tuo su
teikdamas savo prozai žaismin
gumo, savotiško sąmoningo ne
užbaigtumo.

Gera, kad lietuviškos pavar
dės minimos ir už mūsų kultū
ros ribų. Vl.Š.

Atsiųsta paminėti
LITUANIA EN LA PRENSA DE 

VENEZUELA (Lietuva Venezue- 
los spaudoje). Rinkinys straips
nių bei informacinių rašinių apie 
Lietuvą. Išleido ELTA, redagavo 
Jūratė Statkutė Rosales Vene- 
zueloje.

LIETUVIŲ FONDAS - LITHUA
NIAN FOUNDATION. Lietuvių 
fondo pirmasis dvidešimtmetis 
1962-1982. Redakcinė kolegija: 
Apolinaras P. Bagdonas, dr. Ge
diminas Balukas, Kazys Barzdu- 
kas, Antanas Juodvalkis, dr. Anta
nas Razma, Alicija Rūgytė. Tech
ninė redakcija: Giedrė Vaitienė, 
Viktoras Naudžius. Meninė prie
žiūra: Petras Aleksa. Išleido Lie
tuvių fondas (3001 West 59th Street, 
Chicago, IL 60629, USA). Tiražas 
— 3000 egz. Čikaga 1983 m., 448 
psl. Kaina — $20.00.

VYSKUPO M. VALANČIAUS LI
TUANISTINĖS MOKYKLOS MET
RAŠTIS 1983-1984, Hamiltonas. 
Redagavo mokyt. M. Kalvaitienė, 
koordinavo mokyt. V. Stanevi
čienė.

Leonid Zytkowicz, GYNYBINIŲ 
VILNIAUS SIENŲ NUGRIOVIMAS 
(1799-1805). Vertė Marijus Bly
nas. Išleido Kęstučio-Jeronimo 
Butkaus fondas. Klivlandas 1984 
m., 56 psl. Kaina — $3.00.

KRIVŪLĖ, 1984 m. gegužė, 1 
(39) nr. Leidėjas — Vakarų Euro
pos lietuvių sielovada. Redakto
riai — kun. B. Liubinas, V. Natke
vičius, prel. P. Jatulis. Adresas: 
Carl Theodor, Str. 11, 6710 Fran
kenthal, W. Germany.

Latvių žurnalas “Treji varti”, 
skirtas literatūros ir baltiečių kul
tūros klausimams, išspausdino 
Jurgio Gliaudos novelę “Pirmoji 
meilė”, paimtą iš novelių rinki
nio “Gęstanti saulė”. Ją latvių 
kalbon išvertė Anšlavs Eglitis. 
Prie novelės įdėta ir jos autoriaus 
nuotrauka.

Prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė, 
dėstanti prancūzų kalbą Akrono 
universitete, Ohio valstijoje, Kari
bų jūros Kitts saloje skaitė paskai
tą “Žodis — kelias į autentišku
mą Gvadelupės rašytojos Simone 
Schwartz-Bart kūryboje”. Ji taipgi 
lankėsi Martinikos saloje, uni
versiteto pasiųsta tyrinėti buvu
sių Prancūzijos salų kalbos.

Pomirtinė Juozo Pautieniaus 
(1900—1978) tapybos darbų paro
da rengiama Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Parodai skiriami du rug
sėjo mėnesio savaitgaliai — 14-16 
ir 21-23 d. d. Parodos atidaryme 
bus rodomos jo dukros Teresės 
Pautieniūtės-Bogutienės sukurtas 
garsinis filmas, rodantis velionį 
J. Pautienių šeimoje ir bičiulių 
tarpe.

Lietuvių kultūros draugija, vei
kianti V. Vokietijoje, rugsėjo 8-9 
d.d. rengia kultūrinį savaitgalį 
Freudenstadte. Jis skirtas velio
niui dr. Jonui Griniui. Bus skai
tomos jo dramų bei kitų kūrinių 
ištraukos, dalijamasi prisimini
mais. V. Natkevičius skaitys pa
skaitą “Dr. J. Grinius kaip asmuo, 
dramaturgas ir literatūros kriti
kas”. Kompozitorių klasikų kūri
nius atliks Bavarijos operos sol. 
Lilija Šukytė ir jai akompanuo
jantis prof. dr. Vytenis Vasyliū- 
nas, šalia mokslinio darbo pasi
žymėjęs vargonų muzikos kon
certais.

XXXI-sis “Santaros-Šviesos” su
važiavimas įvyks rugsėjo 6-9 d.d. 
Taboro Farmoje, Sodus, Mich. Ja
me numatyta įdomių paskaitų: V. 
Kavolio — “Nepriklausomo žmo
gaus problematika naujojoje lie
tuvių istorijoje”, A. Mickūno — 
“Kritiškas dabartinės Lietuvos 
filosofijos įvertinimas”, V. Kašu- 
baitės-Mitranga — “Freiburgo 
dailės mokyklos įnašas lietuvių 
dailės istorijon”, P. Joniko — 
“Kalbos ir tautos sąsaja Europos 
istorijoje”, A. Pranckevičiaus — 
“Oficialioji ir neoficilioji kultū
ra”, B. Vaškelio — “Šiuolaikinis 
romanas: diskusija Lietuvoje”. 
Svarstybose “Kritiniai žvilgsniai 
į literatūrinį sovietinės Lietuvos 
avangardą” dalyvaus — V. Keler
tienė (proza), R. Šilbajoris (poe
zija), K. Ostrauskas (drama). Su
važiavime bus paminėta sidabrinė 
“Metmenų” žurnalo sukaktis, su
rengtas sol. A. Stempužienės-Šve- 
dienės koncertas, dailininkų P. 
Lapės ir R. Viesulo knygų iliustra
cijų paroda.

Niujorko lietuvių vyrų choras 
“Perkūnas”, įsteigtas Lietuvos 
operos sol. Vlado Baltrušaičio 
1963 m., savo veiklos dvidešimt
metį paminėjo specialiu koncer
tu Kultūros židinio salėje birže
lio 2 d. Dvidešimtmetis buvo su
sietas su pirmuoju koncertu 1964 
m. gegužės 24 d. Šis muzikinis 
vienetas tada vadinosi tik Niu
jorko lietuvių vyrų choru. Koncer
te dalyvavo sol. J. Vaznelis ir pia
nistė A. Kepalaitė. Vytautas Stro- 
lia choro vadovybę perėmė 1967 
m., kai V. Baltrušaitis persikėlė 
Čikagon, kur ir mirė 1975 m. lie
pos 27 d. “Perkūno” vardą choras 
gavo V. Strolios vadovybėje. 
Krikšto tėvais buvo generalinis 
Lietuvos konsulas Anicetas Si
mutis ir Jadvyga Matulaitienė. 
Antrąjį “Perkūno” vadovą V. 
Strolią pakeitė Vytautas Daugir
das, o dabar jam vadovauja Vik
toras Ralys. Sukaktuviniame kon
certe vyravo lietuvių kompozi
torių — J. Švedo, J. Gaidelio, B. 
Gorbulskio, VI. Jakubėno, A. 
Kačanausko, V. Strolios, A. Ra
čiūno, V. Paulausko, K. V. Ba
naičio, J. Karoso dainos, papil
dytos operų ištraukomis. Dalį jų 
dirigavo buvusieji “Perkūno” va
dovai V. Strolia ir V. Daugirdas. 
Akompanavo pianistė Dalia Sa
kaitė. Koncertan įsijungė ir The 
Bayside Glee Club amerikiečių 
vyrų choras, su kuriuo “Perkū
nas” bendradarbiauja, atlikda
mas dalį programos jo koncertuo
se. Sukakties proga “Perkūną” 
sveikino krikšto tėvas A. Simu
tis, ilgametis choristas Jonas Ši
leikis. Sveikinimą raštu buvo at
siuntusi krikšto motina J. Matu
laitienė. Koncerto užbaigoje pri
siminti mirusieji choristai, trum
pai paminėtas steigėjas V. Baltru
šaitis. Visiems dalyviams padėkos 
žodį tarė “Perkūno” pirm. Liongi
nas Drangauskas.

Vilniuje lankėsi Klaipėdos dra
mos teatras. Svečiai gastroles pra
dėjo vienu naujausių savo spektak
lių— E. Rostano “Siranas de Ber- 
žerakas”, kurį paruošė vyr. rež. 
P. Gaidys. Išvykos repertuaran 
taipgi buvo įtrauktas A. Kopkovo 
“Dramblys”, S. Beketo “Belau
kiant Godo” ir Šatrijos Raganos 
“Sename dvare”.

Respublikinė atnaujintų muzie
jinių vertybių paroda atidaryta 
Klaipėdos paveikslų galerijoje. 
Jai sutelkti įvairių epochų skulp
tūros, tapybos, grafikos, taikomo
sios dailės ir liaudies meno kūri
niai bei archeologiniai radiniai, 
kuriuos atnaujino Lietuvos dailės 
muziejaus P. Gudyno meno ver
tybių centro specialistai. Paro
doje pateikiama daug informaci
jos apie meno kūrinių bei archeo
loginių radinių atnaujinimo prin
cipus ir metodiką. ,

Poeto Antano Baranausko gat
vės vėl susilaukė iš Kauno ma
riom atiduotų plotų kiton vieto- 
vėn perkeltos Rumšiškės. Seno
siose Rumšiškėse buvo raštinin- , 
kų mokykla, kurioje 1851-53 m. 
mokėsi busimasis vyskupas ir poe
tas A. Baranauskas. Ta mokykla ir 
prie jos esanti gatvė buvo pava
dintos jo vardu. Rumšiškių apy
linkės taryba dabar jo vardą da
vė naujai gatvei gyvenvietėje ant 
Kauno marių kranto. A. Bara
nauskas vadinamas tik poetu, jo 
religinis titulas nutylimas.

Kaune buvo praplėstas dail. A. 
Žmuidzinavičiaus muziejus, kad 
jame būtų galima rengti ir kitų 
dailininkų parodas. Pirmai tokiai 
parodai buvo pasirinkti Krymo 
liaudies meistro N. Vakulenkos 
darbai. Dail. A. Žmuidzinavičiaus 
muziejus susilaukia gausių lan
kytojų, ypač jo velniukų rinkinys. 
Tos skulptūrėlės yra pagamintos 
iš medžio, akmens, metalo, stiklo 
ir porceliano. Jų vis daugiau su
silaukiama iš įvairių pasaulio ša
lių. Neseniai Japonijos moterų fe
deracija muziejui padovanojo vel
nio kaukę, Lenkijos turistai — 24 
knygženklius.

Naują dokumentinį archyvinį 
filmą apie S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą bei jų tragiš
kos mirties pernai Lietuvoje įvy
kusius penkiasdešimtmečio minė
jimus Lietuvos kino studijai su
kūrė režisierius ir operatorius Ro
bertas Verba. į filmo premjerą 
“Žinijos” draugijos centriniame 
Vilniaus lektoriume susirinko di
delis būrys įvairių aviacijos spor
to šakų atstovų bei aviacijos ve
teranų. Apie S. Dariaus ir S. Girė
no žygdarbio reikšmę kalbėjo Lie
tuvos sporto federacijos aviaci
jos istorijos komiteto narys Vy
tautas Jurkštas, apie filmo kūrimą 
— rež. R. Verba. Filman yra 
įtraukti vaizdai, nufilmuoti 1983 
m. liepos mėnesį Kaune, Anykš
čiuose, S. Dariaus bei S. Girėno 
gimtinėse Rubiškėse ir Vytogalo- 
je, kur atidaryti lakūnų atmini
mui skirti muziejai. Rodoma ir 
Nida, kai tomis dienomis ten buvo 
švenčiamas pagarsėjusios sklan
dymo mokyklos įsteigimo penkias
dešimtmetis. Toje šventėje taip 
pat buvo prisiminti ir pagerbti 
Atlanto nugalėtojai. Archyvinį 
dokumentinį filmą papildo pasi
kalbėjimai su Lietuvos aviacijos 
veteranais, S. Dariaus žmona ir 
dukterimi.

Paminklų konservavimo insti
tuto vyr. archeologas Vytautas 
Ušinskas yra susidomėjęs povan
denine archeologija, kurios darbai 
Lietuvoje vykdomi nuo 1976 m. 
Jį paskatino Veisiejų žvejų tink
luose iš Snaigyno ežero ištrauk
tas beveik 80 centrimetrų ilgio 
kalavijas, galėjęs priklausyti VII- 
VIII š. vikingams arba X-XI š. jot
vingiams. Pietvakarinėje Kuršių 
marių dalyje, nedideliame gylyje, 
sovietų archeologai, panaudoda
mi akvalangus, surado XVI-XIX 
š. žvejų gyvenvietę. Gyventojus 
iš to kaimelio išstūmė per šimt
mečius po truputį kilęs vanduo. 
Šios ekspedicijos radiniai bus per
duoti Klaipėdos jūrų muziejui. I 
povandeninę archeologiją buvo 
įsijungęs ir archeologas Vytau
tas Urbanavičius. V. Ušinsko pra
nešimu, šiuo metu bendromis ar
cheologų, muziejininkų ir isto
rikų pastangomis Lietuvoje stei
giamas povandeninės archeologi
jos klubas “Agaras”. Pagrindinis 
dėmesys tenka prieš keletą šimt
mečių netoli Šventosios nusken
dusiam burlaiviui, kurio pėdsa
kus aptiko klaipėdiškiai. Šią va
sarą bus patikslintos to laivo ko
ordinatės, ištirtas jo pažeistumo 
lygis, aplinka, istoriniai šaltiniai. 
Galimas dalykas, tas burlaivis bus 
iškeltas ir atiduotas Klaipėdos 
jūrų muziejui. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 |
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 i
ANAPILYJE skyrius

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

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 121/j%
mortgičius nuo............ 121/z - 14’/z%

1 v.p.p.veikia sekmad. 9.30 v.r.

V. Vokietijos lietuvių jaunimo šokėjai, dalyvavę Septintojoje laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje 
Klivlande 1984 metų liepos 1 dieną Nuotr. V. Bacevičiaus

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
101/4% už 90 dienų term, indėl. 
103/4% už 6 mėn. term, indėlius 
11’/«% už 1 m. term, indėlius 
113/<% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
91/2% už pensijų planą
9 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
81/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA : 

už asmenines 
paskolas nuo............ 121/a%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................131/«%
2 metų ....................14 %
3 metų ......................141/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ......... 12 %
(variable rate)

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

1 406 Roncesvalles Avė.
* Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

STEPHAN’S FURS
OOOn Dl_____ __________\A/______ a.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
------------------------------ o------------------------------

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

'TYPE MASTER GRAPHICS''
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
[JĮ 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.

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.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA. ŪDA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

^UlOtotp Simpson’s, 176 Yonge St.,
, ZTIIOIC1IC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)

★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
★ taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pauliaus II viešnagei Toronte 
sujaukti, Ontario darbo minis- 
teris R. Ramsay, matydamas to
kį menką rezultatą, paprašė 
TTC unijos tarnautojų vadą Ch. 
Johnsoną pravesti naują balsa
vimą. Šį kartą į jį įsijungė 6.090 
tarnautojų. Už streiką pasisa
kė 3.198, prieš — 2.892. Ir vėl 
buvo gauta menka 306 balsų 
persvara. Be to, 1.600 tarnau
tojų balsavime nedalyvavo. 
Rugsėjo 12 d. tapo oficialia 
streiko data. Nepadėjo net ir 
Toronto kardinolo E. Carterio 
prašymas atsisakyti streiko po
piežiaus Jono-Pauliaus II vieš
nagės metu. Jis priminė strei
ko šalininkams, kad Jono-Pau
liaus II apsilankymą Toronte 
televizija transliuos visam 
pasauliui. TTC susisiekimo 
tarnautojų sukeltas chaosas 
pajuokos objektu padarytų ne 
tik Torontą, bet ir visą Kanadą.

Susisiekimo tarnautojams 
TTC bendrovė prieš antrąjį 
balsavimą padarė nuolaidą, 
palikdama algų padidinimą 
5%, bet įsipareigodama duo
ti geresnes pensijas. Dabar 
lieka tik dvi galimybės: pa
tenkinti būsimų streikininkų 
didesnės algos reikalavimus 
arba sustabdyti streiką Onta
rio parlamento įsakymu. TTC 
bendrovė atsisako tai pada
ryti dėl ribotų lėšų, nes ji sa
vo biudžetą subalansuoja tik 
valdinės finansinės paramos 
dėka. Keleiviai savo bilietė
liais nepadengia TTC turimų 
išlaidų. Be to, streikas rugsė
jo 12 d. yra aiškus karingųjų 
tarnautojų grupės šantažas, 
kuriam neturėtų būti padaryta 
nuolaida. Ontario parlamento 
įsakymais jau buvo užbaigti 
du TTC tarnautojų streikai. 
Šį kartą reikalą komplikuoja 
parlamento narių vasaros 
atostogos ir suktai pasirink
ta streiko data. Jis prasidėtų 
prieš pat popiežiaus Jono-Pau
liaus II atvykimą. Kol streikas 
neprasidėjęs, parlamentui nė
ra kaip streikininkus grąžinti 
darban, o sulaukus streiko 
pradžios, jau būtų šaukštai po 
pietų, nes nutrauktam susi
siekimui pilnai išjudinti rei
kia kelių dienų. Atrodo, Onta
rio premjerui W. Davis reikės 
sušaukti atostogaujančius par
lamentarus ir iš anksto įstaty
mu uždrausti dar nepradėtą 
streiką.

Tai būtų puiki proga priim
ti įstatymą, iš viso draudžian
tį streikus viešosios tarnybos 
unijoms, kurių paslaugos yra 
būtinos Ontario gyventojams. 
Dėl ilgo šiukšlių surinkėjų 
streiko jau dvokia Etobicoke 
miestas. Sporto aikštės, aikš
telės, net parkų dalys užvers
tos į plastikinius maišus su
dėtomis šiukšlėmis, gendan
čiomis maisto liekanomis. To
mis vietomis gražiausiu vasa
ros laiku negali naudotis gy
ventojai vien tik dėl to, kad 
unijai buvo pasiūlytai metinis 
atlyginimų padidinimas 6,5%, 
o ji pareikalavo 10%. Dabarti
nis valandinis šiukšlių surin
kėjų atlyginimas yra $10-12 už 
jokios kvalifikacijos nereika
laujantį darbą. Nelogiškų 
streikų problema liečia ne tik 
Toronto miestą, Ontario pro
vinciją, bet ir visą Kanadą. 
“Canada Packers” darbininkų 
streikas uždarė dvylika sker
dyklų. Pastarųjų dvejų metų 
laikotarpyje jų uždarbis bu
vo padidintas 11 ir 12%. Va
landinio atlyginimo vidurkis 
yra $12.72, net penkiais do
leriais didesnis negu tokių 
darbinininkų JAV. Streiką

absurdišku laiko net ir patys 
“Canada Packers” unijos va
dai, numatydami, kad bendro
vė bus priversta samdyti nau
jus unijai nepriklausančius 
darbininkus.

Rinkiminiame Kanados par
lamento vąjuje laimėjimo 
kryptimi žygiuoja B. Mulronio 
vadovaujami konservatoriai. 
Visi paskutinieji viešosios 
nuomonės tyrimo duomenys 
konservatorių vyravimą ma
tuoja 17-14%. Du Ontario poli
tinių mokslų atstovai, pasinau
dodami elektroniniais skai
tytuvais, teigia, kad pagal tuos 
duomenis konservatoriai į 282 
vietų parlamentą turėtų grįžti 
su 189 atstovais. Konservato
riai pirmauja visose Kanados 
provincijose, net ir 75 atsto
vus turinčiame Kvebeke, kur 
anksčiau tebuvo išrinktas vie
nas konservatorius. Liberalų 
vadas J. Turneris griebiasi 
keistų priemonių. Jis parašė 
laišką Jungtinių Tautų sekre
toriui, pakartodamas P. E. 
Trudeau pasiūlytą, bet nepri
imtą penkių atominius gink
lus turinčių valstybių vadų 
konferenciją taikos klausimu. 
Kitą laišką J. Turneris pasiun
tė sovietų kompartijos vadui

K. Černenkai, siūlydamas su
sitikimą su juo taikos reika
lais. Tai pavojingas siūlymas, 
kai J. Turneris dar iš viso nė
ra išrinktas parlamentan, kai 
rinkimus gali pralaimėti ne 
tik liberalų partija, bet ir pats 
J. Turneris rinkiminėje Van
kuverio apylinkėje. Liberalų 
susirūpinimą liudija didėjan
tis kai kurių partiečių spau
dimas į rinkiminį vajų įjung
ti buvusį vadą P. E. Trdeau. 
Aiškinama, kad P. E. Trudeau 
tebėra populiarus, bet tas jo 
populiarumas greičiausiai tė
ra likęs Kvebeke. Kitose pro
vincijose, ypač Vakarų, jis 
niekada nebuvo populiarus.

NDP socialistų vadas E. 
Broadbentas, nematydamas jo
kio esminio skirtumo tarp J. 
Turnerio ir B. Mulronio, juos 
pavadino dvyniais iš pagrin
dinės Kanados gatvės. Dabar 
ir jis susilaukė dvynio. Toron
te veikianti organizacija “Ka
nadiečių koalicija taikai už
tikrinti jėga” pradėjo platin
ti atsišaukimus. Juose dvy
niais iš Raudonosios aikštės 
Maskvoje yra E. Broadbentas 
ir Kanados komunistų vadas 
W. Kashtanas, vieninteliai du 
politikai, reikalaujantys Ka
nados pasitraukimo iš Atlanto 
Sąjungos.

m S PORTAS
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
Rugsėjo 8-9 d.d. latvių stadio

ne “Sidrabene” netoli Miltono, 
Ont., įvyks Š. Amerikos baltiečių 
lengv. atletikos pirmenybės. Ren
gia lietuvių lengv. atletikos ko
mitetas. Šalia lietuvių, latvių ir 
estų į šias pirmenybes numatoma 
pakviesti suomių, ukrainiečių ir 
lenkų lengvaatlečius.

Pirmenybėse numatomos visos 
lengv. atletikos rungtys ir viso
se amžiaus klasėse, įskaitant ir 
senjorus iki 80 m. amžiaus. Var
žybų pradžia: šeštadienį 2 v.p.p., 
sekmadienį —10 v.r.

Lietuvių atstovai baltiečių 
lengv. atletikos komisijoje Algir
das Bielskus, pirm., 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117, telef. (216) 
481-7161; Algis Malinauskas, at
stovas Kanadai, 1317 Hillview Cr., 
Oakville, Ont. L6A 2C6, telef. (416) 
844-7694.

Baltiečių šaudymo pirmenybes 
rengia estai latvių šaudykloje 
“Berzainė” rugsėjo 8 ir rugsėjo 
15 d.d. Platesnę informaciją pa
rūpins rengėjai. BAFNA

LIETUVIAI OLIMPINĖSE 
ŽAIDYNĖSE

Henrikas Andrulis žaidė beisbo
lą Kanados rinktinėje. Beisbo
las šioje olimpiadoje buvo tik pa
rodomasis žaidimas. Beisbolą nu
matoma įtraukti į sekančios olim
piados pagrindines varžybas. Šio
se varžybose Kanada nebuvo sėk
minga.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Antanas Zasada, buvęs hamil- 
tonietis, atstovavo Kanadai dvi
viečių valčių lenktynėse.

Leonas Rautinšas, kuris studi
javo žurnalistiką, buvo NBC tele
vizijos pranešėju olimpiadoje.

Steve Pickell (Pikelis) iš Vanku
verio, kuris Montrealio olimpia
doje laimėjo sidabro medalį plau
kime, buvo vienas iš vadovų su 
Kanados sportininkais šioje olim
piadoje.

Sergiejus Kasnauskas Mask
voje vykstančiuose Draugystės 
žaidimuose, rutulio stūmime lai
mėjo pirmą vietą. Jo pasekmė — 
21,64 m. Los Angeles geriausia 
pasekmė buvo 21,26 m.

Robertas Žulpa tose pačiose 
varžybose 100 m plaukime krūtine 
laimėjo antrą vietą. Jo pasekmė — 
1:03,87. Los Angelese būtų likęs 
be medalio. Los Angeles geriausia 
pasekmė —1:01,65. A.S.

Skautų veikla
• Sveikiname į Torontą suskri- 

dusius seses ir brolius dalyvau
ti Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro iškilmėse. Kai viskas nurims, 
tepalieka vienas paskatinimas 
— sparčiau artėti prie nenykstan
čių idealų.

• LSS skautininkių skyriaus 
rengiamas suvažiavimas įvyks spa
lio 6-7 d.d. “Ramada Inn”, 28611 
Euclid Ave., Wickliffe, Ohio 44192. 
Tel. (216) 944-7400. Kviečiami 
skautininkai ir skautininkės. Re
gistruotis iki rugsėjo 15 d. adre
su: ps. Julija Taorienė, 17310 Har
land, Cleveland, Ohio 44119, tel. 
(216) 531-9491. Čekius rašyti 
“Lithuanian Scouts Association” 
vardu. Registracijos mokestis — 
$10, pavėlavusiems — $20. Suva
žiavimas ir nakvynė — “Ramada 
Inn”. Kambario kaina $30 nakčiai. 
Kambary gali nakvoti 4 dalyviai. 
Kambariai rezervuojami per re
gistraciją iš anksto. Atsiskaito
ma viešbučio administracijoje. 
Programoje — tik skautiškos te
mos ir šakų sueigos. Smulkesnių 
informacijų teikia tuntininkai.

Č. S.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniskai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

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 pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietą (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

A. W. GARDENS 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 reikaluos^.

A.E.LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

P ARKSIDE mIIket

335 Roncesvalles Avė., 
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-f 

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

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



© SKAITYTOJAI PASISAKO
MALDOS Vt LIETUVĄ

Mūsų visuomenei trūksta są
moningo ir pastovaus supratimo 
kas esame ir kokią misiją ar pa
reigą turime gimtajam savo kraš
tui bei jo žmonėms, gyvendami 
laisvėje. Reikia kažkokio mora
linio atgimimo, išjudinimo, kuris 
suaktyvintų ir įprasmintų mūsų 
gyvenimą tautine, krikščioniška 
ir visuomenine prasme. Jau du 
dešimtmečiai ar daugiau tik ru
sename ir tik retomis progomis 
užsiliepsnojame. Tuo tarpu Mask
vos režimas diena iš dienos siste
mingai spaudžia ir kreipia mūsų 
tautos likimą nuo tikrųjų šaknų, 
tikėjimo tradicijų.

Mes privalome ir galime saviš
kiams daugiau padėti. Ypač tai 
gali tikintieji maldos ginklu, ku
ris dar nėra pilnai panaudoja
mas. Neužtenka individualios mal
dos — ji turi tapti visuomenine ir 
apimti visą išeiviją. Reikėtų vi
suose kraštuose organizuoti mal
dos dienas už Lietuvą, įjungiant 
ir vietinius gyventojus. Į tą žygį 
turėtų paskatinti šv. Kazimiero pa
vyzdys ir 500 metų sukaktis.

A. Gintautas
TRŪKSTA PARAMOS

J. V. Danio straipsnis “TŽ” 1984. 
VII.31 “Lietuviai atsilieka bal
tistikos srityje” beveik skaudžiai 
pagavo mano dėmesį. Leiskite ra
šytojui ir skaitytojams paaiškinti 
akademinio gyvenimo faktus. Pir
mas dalykas, paruošti rimtai, ver
tingai, paskaitai reikia daug lai
ko ir kartais nemažai išlaidų pa
daryti. Tada dažniausiai reikia 
iš savo kišenės padengti kelionės 
išlaidas į konferenciją. Kolegi
jos ir universitetai kartais paski
ria šiek tiek pinigų tokiam tiks
lui, bet nevisada. O ką sakyti apie 
nepriklausomą tyrinėtoją, kaip ir 
šio laiško rašytojas? Prieš porą 
metų man teko skaityti paskaitą 
AABS suvažiavime St. Paul, Min
nesota. Išlaidos susidarė iki $500. 
Jei kas norėtų porą paskaitų pa
ruošti metų laikotarpyje, labai 
lengvai galėtų išleisti per $1.000. 
Ar lietuvių fondai bei sąjungos 
remia mūsų akademikus, ruošian
čius paskaitas? Jei taip, tai kas 
nors man tepraneša, nes aš esu 
neinformuotas. Gal J. V. Danys 
gali išprašyti paramos. Būtų ma
lonu, kad kas padengtų mano ke
liones į istorikų konferencijas. 
(Tiesa, ketvirtasis simpoziumas 
Čikagoje prieš keletą metų pri
sidėjo prie mano kelionės išlai
dų. Esu dėkingas už tą dalinę pa
ramą sumažinti nuostoliui). 
,„Galbūt latviai ir. estai labiau 
remia sayp mokslijHnkųę ir.,už: 
tat jų daug daugiau ’ pasirodė 
AABS Montrealyje. Gal kas iš skai
tytojų geriau gali painformuoti 
mus visus šiuo klausimu?

Kun. Vincas Valkavičius, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Norwoodas, Mass., 02062, USA

KATEDROS STATULĖLĖS
1984.VIII.7 “TŽ” Juozas Krali- 

kauskas straipsnyje “Su kryžium 
ir lelija amžinai tautoje” rašo: 
“naktį ‘pažangieji’ užsikorė ant 
katedros stogo ir nuo frontono 
viršaus nuvertė visas tris Riggi 
skulptūras. Aukštos vertės meno 
kūriniai, sunkiai atsitrenkę į ce
mento grindinį, sudužo į skevel
drėles”.

Ant katedros frontono viršaus 
stovėjo trys Karolio Jelskio, Vil
niaus universiteto skuptūros ka
tedros vedėjo Kazimiero Jelskio 
tėvo, o ne “Riggi” skulptūros. (“XX 
a. lietuvių dailės istorija”, 9 psl.). 
Šią klaidą pirmas padarė Vilniaus 
fotografas Jonas Bulhakas, ir vė
liau buvo pakartota keliuose lei
diniuose, įskaitant ir “Lietuvių 
enciklopediją” (XXXIV t., 201 
psl.). Šios klaidos nėra “LE” XXV 
t. Čia italų skulptoriaus Tomasso 
Righi pavardė yra neklaidingai ra
šoma (dabar Lietuvoje kartais ra
šomą Rigis) ir ant Vilniaus kated
ros frontono viršaus stovėjusios 
skulptūros jam nepriskiriamos.

Šių trijų Karolio Jelskio skulp
tūrų nuvertimas dažnai mūsų 
spaudoje yra minimas kaip oku
pantų brutalumo pavyzdys, o dėl 
visos Švč. Jėzaus Širdies švento
vės sulyginimo su žeme viešpa
tauja vieninga tyla.

J. Budrys

FOTOGRAFIJŲ METRIKACIJA
Kad fotografija — nuotrauka ar 

skaidrė būtų vertinga dabarčiai 
ir ateičiai, reikia sudaryti met
riką. Paprastai nuotraukos dary
tojas ar jos savininkas pasikliau
ja savo atmintimi, bet pasirodo, 
kad atmintis ne visada esti pasto
vi ir patvari. Pamirštamumas nuo
trauką padaro vaizdeliu dabarčiai 
ir baverte ateičiai. Dėl to reikia 
kiekvieną nuotrauką ir jos nega
tyvą identifikuoti, pažymint: 1. 
objekto pavadinimą, asmenų pa
vardes ir vardus, trumpą aprašy
mą ir tai, kas svarbu prisimini
mui; 2. vietą ir datą; 3. negatyvo 
numerį ir archyvo voko nr.; 4. nuo
traukos autorių.

Reikia turėti laiko ir trupučiu
ką noro peržiūrėti turimas albu
me nuotraukas ir ten, kiek galima 
tiksliau, pažymėti nurodytą met
rikaciją.

Iš laikraščių ar žurnalų foto 
nuotraukų iškarpos taip pat met
rikuojamos, pridedant spaudinio 
pavadinimą, jo nr., vietą ir datą. 
Jei naudojami albumai, tai vertin
goms nuotraukoms patartina pa
daryti dublikatus, kurie metri
kuojami ir sudedami į ryšulėlius 
ir laikomi saugioje, sausoje Ir 
tamsioje vietoje ar vadinamoje 
“safe box”. Patikrinkite, kiek tu
rite dėl nežinojimo ar atidėlio
jimo toje srityje neatitaisytinų 
nuostolių?

Mikasė Ivanauskaitė, JAV

TORONTO
Pensininkų gegužinė įvyko 

High Parke rugpjūčio 14 d. Su
sirinko per 100 asmenų. Buvo 
paruošti puikūs pietūs. Akor
deonu grojo D. Pargauskaitė, o 
visą programą sudarė ir jai va
dovavo L. Mačionienė. Ji savo 
sumanumu įtraukė į sūkurį vi
sus dalyvius. Sėjome rūtas, au
ginome žilvičius ir žygiavome 
kareivių žingsniu. Sporto rung
tynės priminė olimpiadą. Lo
terijai laiminkiai buvo pačių 
pensininkų suaukoti. Prisidė
jo kirpykla “Aldona” (šukuose
na) ir D. Zakarevičienė. Labai 
esame dėkingi visiems pensi
ninkų bičiuliams už gražią po
pietę. Valdyba

Gintariečiai, dalyvavę me
no festivalyje Britanijoje, iš 
Londono atsiuntė “TŽ” didelį 
spalvotą atviruką su parašais 
ir šiuo įrašu: “Siunčiame ge
riausius sveikinimus iš Lon
dono ‘Tėviškės žiburiams’, 
leidėjams, redakcijai, admi
nistracijai, bendradarbiams 
ir skaitytojams. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę para
mą spaudoje”.

A.a. Mary Irene Bosienės at
minimui vietoje gėlių “TŽ” pa
aukojo po $10: Juozas Samušis 
ir Valentinas Grikietis.

Pagerbdami a.a. Praną Nau
jokaitį, A. ir P. Štuopiai bei 
krikšto sūnus Algis Štuopis pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$15.

Onos Juodikienės mylimai 
motinai a.a. Barborai Štende- 
lienei mirus, vietoje gėlių pa
aukojo Tautos fondui $20 D.T. 
Renkauskai.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija pasky
rė stipendijas Sofijai Zutau- 
taitei, studijuojančiai meną 
ir architektūrą — $1,500, Mary
tei Balaišytei, išvykusiai mo
kytis Vasario 16 gimnazijoj, 
$1,000, Rasai Mažeikaitei, lan
kiusiai šią vasarą PLJ S-gos Ry
šių centro lituanistikos semi
narą ir ruošiančiai doktoratą

Kanados slovakų Rytų apeigų katalikų naujai pastatytoji katedra prie To
ronto, Unionville, Ont. Ją pašventins Šv. Tėvas Jonas-Paulius II š.m. rug
sėjo 15, šeštadienį, 5.55 v.p.p. Iškilmėse kviečiami dalyvauti ir lietuviai
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Toronto miestas
Atmatų išvežimo tvarkaraštis
1984 metų rugsėjo 3, pirmadienį,

Darbo šventė
1984 m. rugsėjo 3, pirmadienį, atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus pirmadienio (rugsėjo 3 d.) atmatų išvežimas 
bus atliktas rugsėjo 4, antradienį.
Reguliarus antradienio (rugsėjo 4 d.) atmatų išvežimas 
bus atliktas rugsėjo 5, trečiadienį.
Rugsėjo 5, trečiadienį nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį— rugsėjo 12d.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Gegužės mėnesį buvo surinkta 392 tonos laikraščių, 
53 tonos stiklų ir 7 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių infor
macijų teirautis telefonu 947-7742.

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

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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
■ ♦ įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
t * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

“ALI THE

iš lituanistikos, $500.

Vancouver, B. C.
JAUNOSIOS KARTOS lietuvis 

Saulius Urbonas neseniai atida
rė ypatingų pyragaičių kepyklą, 
pavadintą “‘Cookies OF Course”. 
Kepykla buvo labai teigiamai ap
rašyta įvairiuose Vankuverio laik
raščiuose. Jos adresas: Harbour 
Centre Mali, 555 West Hastings 
Street. '

St. Petersburg, Florida
NAUJI LIETUVIŲ KLUBO NA

RIAI: Irena Jakštienė; amžinieji 
nariai: Vanda Ulbinienė, Algis Ul
binas, Emilija Lungienė.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
paminėta liepos 21 d. Williams 
parke. Dalyvavo 13 tautybių su 
vėliavomis. Minėjimą organizavo 
Viktorija Jacobsonienė. Prane
šėjo pareigas atliko Sam McClel
land. Vėliavų paradui vadovavo 
J. Mieželis. Amerikos himną gie
dojo sol. Ch. Panchuk, palydint 
orkestrui. Invokaciją sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas. Kalbas pasa
kė Baltųjų rūmų atstovas E. Lynch 
iš Vašingtono ir kongreso narys 
B. Young. Taip pat kalbėjo tau
tybių atstovai. Lietuvių vardu 
kalbą pasakė H. Petraitis. Vaka
re televizijos žinių metu ši iškil
mė buvo rodoma televizijoje. Ren
giant šią iškilmę labai daug pa
sidarbavo V. Jacobsonienė ir ren
gėjų komitetas. Lietuvių dalyvavo 
apie 100. Ateityje jų dalyvavimas 
turėtų būti gausesnis ir geriau 
paruoštas.

VERONIKA JOMANTIENĖ bu
vo pagerbta jos 90-jo gimtadie
nio proga. Jai sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir įteikta gėlių puokš
tė. Lietuvių klubui ji paskyrė $100.

LIETUVIŲ KLUBE pradėjo dar
buotis nauji virėjai, atsikėlę iš 
Čikagos.

CHOICE į^S] INTHE JSS7

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AfA 
BARBORAI-MARIJAI 

ŠTENDELIENEI
užbaigus žemiškąją kelionę, 

jos dukrai ONAI JUODIKIENEI ir šeimai liūdesio valan
doje nuoširdžią užuojautą reiškia - .

Elena ir Paulius Leonai Sofija ir Kostas Šeputos 
Kazimiera Sakalienė Ona ir Jonas Vaičekoniai 

Miami, Florida

10 dienų liaudies meno ekskursija Lietuvoje 
ir dvi naktys Helsinkyje

Paremkime lietuvį kandidatą
Romo Vaštoko fondo komite

tas, kurį sudaro pirm. K. Mang- 
licas, ižd. J. Varanavičius, sekr. 
St. Dargis, nariai — V. Kulnys, 
V. Montvilas ir St. Vaštokas, rug
pjūčio 13 d. posėdyje apsvarstė au- 

>kų ‘rinkimo’ planą. .Bi'Vb "išsiųsta 
verslininkams ir kitiems asme
nims laiškų, rinkėjai lankė savo 
tautiečius. R. Vaštoko, kandidato 
į Kanados parlamentą, rinkimų va
jui paremti reikia $10.000.

Prof. R. Vaštokas Hastings-Fron
tenac rinkiminėje apylinkėje, ku
rios rinkimų centras yra Madoc 
miestelis, yra suorganizavęs la
bai pajėgų komitetą, prie kurio 
prisidėjo ir konservatorių kandi
dato buvę padėjėjai. Į šią apylin
kę buvo atvykęs min. pirm. J. Tur- 
neris. Susirinkę ūkininkai jį ma
loniai sutiko, pasižadėję balsuoti 
už anglų kilmės liberalų parti
jos vadą bei jo partijos pasiūly
tą kandidatą — R. Vaštoką.

Šiuo metu minėtoje apylinkėje 
vyksta labai judrus rinkiminis 
vajus, kur stipriausi varžovai yra 
liberalų partijos kandidatas R. 
Vaštokas ir konservatorių — Bill 
Vankoughet. 1979 m. gegužės 22 d. 
rinkimuose gavo balsų: B. Van
koughet — 17.669, R. Vaštokas — 
11.266. 1980 m. vasario 18 d. rin
kimuose B. Vankuoghet — 14.186, 
R. Vaštokas — 13.076. Šie duome
nys sudaro pagrindą spėjimui, 
kad 1984 m. rugsėjo 4 d. R. Vaš
tokas laimės rinkimus.

Mums, lietuviams, svarbiausia 
yra tai, kad būtų išrinktas pirmas 
lietuvis atstovas į Kanados par
lamentą. Jis turės didelės reikš
mės mūsų bendruomenės kultūri
nėje ir politinėje veikloje. Tai 
turbūt paskutinė geriausia pro
ga išrinkti lietuvį, kuri ateityje 
vargu bepasikartos. Negalėdami 
lietuvio kandidato paremti bal-

sais, padėkime jam lėšomis pa
gal savo išgales. Šiam tikslui ir 
buvo sudarytas šio straipsnelio 
pradžioje minėtas komitetas, į 
kurio atsišaukimą atsiliepė lie
tuvių visuomenė. Pirmą savaitę 
gauta $5.000. Dar reikalinga to
kia pat suma.

Romo Vaštoko fondo komitetas 
savo atsišaukime prašo tik $25 
aukos ir $75 paskolos, kurią kiek
vienas atgaus, atsiskaitydamas 
pajamų mokesčius už 1984 m. Pri
imamos ir mažesnės aukos, bet 
nemažesnės kaip $10, iš kurių au
kotojas atgaus $7.50.

Prašoma nedelsiant atsiliepti į 
išsiuntinėtus laiškus čekiais ar
ba įmokėti kredito kooperatyvuo
se į Romo Vaštoko fondą iki š. m. 
rugsėjo 1.

J. Varčius 
/

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”1984 metų ekskursijos:
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Rugsėjo 6-14 Spalio 4-12

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 

Telefonas: (705) 673-9595

\ I U E N AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

TAD 17QTJT? D insurance*Ull ĮLOTI ILLI 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

IHSUKANCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario- ________ :-----------  ---- —l±-
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Kongreso žinios
Televizija, radijas ir spau

da paskelbė, kad į baigmines 
šv. Kazimiero sukakties iškil
mes Lietuvos sostinėje Vilniu
je š. m. rugpjūčio 25-26 d.d. no
rėjo nuvykti pats Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II, bet sovietinė 
valdžia neįsileido nei jo, nei jo 
atstovo. Dėl to jis rugpjūčio 25 
d. atnašavo Mišias lietuvių kal
ba ir per Vatikano radiją jas 
perdavė Lietuvai.

Laisvojo pasaulio išeivija 
baigmines šv. Kazimiero su
kakties iškilmes rengia Toron
te š.m. rugsėjo 1 ir 2 d.d. Pro
grama jau plačiai paskelbta. 
Primename tik kai kuriuos pa
pildomus dalykus.

1. Kongreso atidarymas — 
“Royal York” viešbučio Ball
room salėje, III aukšte, rugsė
jo 1, šeštadienį, 10 v.r. Ten bus 
ir paskaitos bei jaunimo temos 
svarstybos.

2. Jaunimo rengiama vakaro
nė visiems kongreso daly
viams, kurie rugsėjo 1, šešta
dienį, negalės eiti į operą, bus 
“Royal York” viešbučio Onta
rio Room salėje, III aukšte. 
Programą atliks jaunimas, bet 
dalyvauti kviečiami visi (žiūr. 
skelbimą).

3. Kongreso pamaldos — rug
sėjo 2, sekmadienį, 1.15 v.p.p., 
Šv. Mykolo katedroje. Organi
zacijų vėliavos iš įvairių vieto
vių su palydomis ir visi kiti pa
maldų dalyviai renkasi Toronto 
rotušės aikštėje (prie City Hali) 
12 v. Visi organizuotai žygiuo

’I TORO NT O"
Anapilio žinios

— Pakrikštytas Roberto ir Vi
dos (Javaitės) Tirilių sūnus Gin- 
tautas-Antanas.

— Ruošiasi tuoktis Gina Žukaus
kaitė su Terry O’Flanagan.

— Klebonijoje apsistojo į ku
nigų suvažiavimą ir šv. Kazimie
ro sukakties kongresą atvykę ku
nigai — J. Petrošius iš Prancū
zijos ir prof. A. Liuima, SJ, iš Ita
lijos. Laukiamas kun. Pr. Gavė
nas iš Brazilijos.

— Religiniam pasaulio lietuvių 
katalikų kongresui paaukojo $100 
J.R. Žiūraičiai, $50 kun. P. Kai- 
riūnas iš Kalgario.

— Paaukojo lietuvių kapinėms 
$100 Vyt. Martinaitis; Gerojo Ga
nytojo koplyčios atnaujinimui 
$100 E. Jasiūnienė.

— St. Sinkienė, keletą metų tal
kinusi parapijos raštinėje kaip 
sekretorė iš tų pareigų pasitrau
kė dėl susilpnėjusios sveikatos.

— Klierikas E. Putrimas šventi
namas dijakonu rugsėjo 3 d., 10 v.r.

— Visi dalyvaukime šv. Kazi
miero sukakties kongrese, ypač 
didžiuosiuose renginiuose — ope
roje, pamaldose ir užbaigos po
kylyje. Rugsėjo 2, sekmadienį, 12 
v. visi rinksimės Toronte rotušės 
aikštėje (City Hali) ir organizuo
tai žygiuosime į pamaldas kated
roje. Kviečiamos dalyvauti ir or
ganizacijų vėliavos su palydomis.

— Mišios rugsėjo 2, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Bronių Znotiną,
11 v.r. — už a.a. Petrą Traškevi- 
čių; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. Fe
liksą Noreiką.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantį šeštadienį “Vil

nius Manor” namuose Mišių ne
bus. Prisikėlimo šventovėje atei
nantį sekmadienį vakarinių Mi
šių nebus.

— Susituokė: Sigita Černiaus
kaitė su Michael Brough, Juozas 
Gudinskas su Margit Tulke, Li
nas Kaknevičius su Jūrate Bire- 
taite.

— Rugpjūčio 23 d. palaidotas 
a.a. Juozas Kaulius, 77 m. amžiaus.

— Autobusai į vysk. P. Baltakio 
koncekracijos iškilmes jau už
pildyti. Užsiregistravusieji ma
lonėkite iki šio mėnesio pabai
gos sumokėti po $150. Autobusai 
išvažiuoja rugsėjo 13 d., 8 v.v., 
grįš sekmadienį.

— Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 1.15 
v.p.p. pamaldos Šv. Mykolo kated
roje. Visuomenė ir organizacijos 
prašomos rinktis 12 vai. Rotušės 
aikštėje (City Hali). Iš ten bus ei
tynės į katedrą Mišioms.

— Parapijai aukojo: St. Gudaitis 
$100,0. Guobienė $100.

— Mišios rugsėjo 2, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Stasį Merke
lį, 9.30 v.r. — už a.a. Algirdą 
Tarailą, 10.15 v.r. — už Motiejų 
Barškėti ir už S. Dervinienės tė
vus, 11.30 v.r. — už parapijiečius; 
8.30 v. vakaro Mišių nebus.

išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas rugsėjo 2 ir 9 d.d., 

9.45 v.r., laikys kun. P. Dilys.
— Šv. Kazimiero sukakties iškil

mės Toronte bus š. m. rugsėjo 1-2 
d.d. Raginame visus ev. liuteronų 
Išganytojo parapijos narius ir ki
tus lietuvius evangelikus gausiai 
dalyvauti visuose iškilmių rengi

sime į katedrą pamaldoms. Šio
mis eitynėmis rūpinasi Vytau
tas Bireta (tel. 261-4312) ir Arū
nas Kalinauskas (665-8635).

4. Antrasis operos “Dux Mag
nus” spektaklis bus rugsėjo 2, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Ryersono 
teatre (43 Gerrard St. E.). Po 
pamaldų katedroje prašoma 
eiti pėstiems, nes teatras la
bai arti — tiktai 7-10 min. (per
ėjus Dundas ir Gould gatves). 
Automobilius palikti artimose 
autoaikštėse, kurios jau anks
čiau buvo nurodytos. Bilietų į 
operą dar bus ir prie įėjimo į 
teatrą. Bilietai į užbaigos po
kylį sekmadienį nebebus gau
nami. Prašoma paskubėti.

5. Kongreso leidinys su reika
lingiausiom informacijom ir 
Toronto žemėlapiu bus gauna
mas “Royal York” viešbutyje 
prie informacijos stalo, vaka
ronėje ir prie įėjimo į Ryer
sono teatrą. Jo kaina — $2.00.

6. Gautas specialus Kanados 
pašto antspaudas šv. Kazimie
ro sukakties kongreso proga. 
Norintieji gauti tokį kongre
so atžymėjimą prašomi palikti 
adresuotus ir pašto ženklais 
aprūpintus vokus parapijose 
arba Toronto Lietuvių namuo
se. Jų antspaudavimu pasirū
pins K. Kaminskas. Prašoma li
pinti pašto ženklus toliau nuo 
krašto (2 colius), kad ryškiau 
būtų matomas antspaudas.

Šis kongresas — didelė lietu
vių šventė. Dalyvaukime visi!

Inf.

niuose. Programa ir informacijos 
apie bilietų įsigijimą buvo pa
skelbtos “Tėviškės žiburiuose”. 
Šiais laikais mūsų brolių ir se
serų lietuvių katalikų šventė yra 
ir mums, kitoje religinėje tradi
cijoje išaugusiems, artima ir svar
bi. Todėl per šv. Kazimiero su
kakties iškilmes visi kartu gar
binkime Viešpatį ir dėkokime Jam 
už Jo malonę.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje rugpjū

čio 16 d. priimti nauji nariai — R. 
Laučys ir K. Povilaitytė.

— Paskirtos aukos: A. Witer, 
Parkdale-High Park rinkiminės 
apylinkės kandidatui $100, R. 
Vaštokui, Hastings-Frontenac kan
didatui $200, KLB Toronto apyl. 
$583, TLN šachmatininkų klubui 
$200.

— LN vyrų suruošta vasaros sto
vykla Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje. Stovyklavo 50 asmenų.

— Sekančiame LN valdybos po
sėdyje rugpjūčio 30 d. numato
ma svarstyti prašymus ir paskirs
tyti aukas 1984 m.

— Federacinio parlamento rin
kimų dieną svetainė “Lokys” bus 
uždaryta.

— Jurgis Strazdas, ilgametis LN 
pirmininkas, šiuo metu yra Missis- 
saugos General ligoninėje.

— Vasaros atostogų metu LN ap
lankė svečiai iš JAV: A. Valan
čius, H. Dilienė, R. Stukaitė, R. 
Tričytė, A. Baliulis, dr. I. Micke
vičiūtė, R. Mickevičienė; iš V. Vo
kietijos: M. Bugenings, E. Voronec- 
kas, H. E. Mirbach, L. Schoen; Aust
ralijos: J. Dirkis, p. Vaškevičienė; 
Lenkijos: dr. I. Kramarevicz, K. 
Zelazna, T. Samulevičienė; Brita
nijos: A. Pranskūnas, R. I. Stanči
kai, F. Bernatavičius.

Klierikas Edmundas Putri
mas bus šventinamas dijako
nu š. m. rugsėjo 3, pirmadienį, 
10 v.r., Lietuvos kankinių šven
tovėje Mississaugoje. Apeigas 
atliks vysk. A. Deksnys, atvy
kęs iš Romos, dalyvaujant apy
linkės kunigams, giminėms bei 
šeimos artimiesiems. Apeigo
se kviečiama dalyvauti ir pla
čioji visuomenė.

Apaštališkajam nuncijui Ka
nadoje arkiv. Angelo Palmas 
buvo pasiųsta iš Toronto ita
lų kalbun išversta Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė ir Nijo
lės Sadūnaitės “Kaip aš pate
kau į KGB objektyvą?” Gautas 
padėkos laiškas, kuriame sa
koma: “Sveikinu jūsų pastan
gas skleisti tuos leidinius. 
Geriausi mano linkėjimai ir 
maldos jūsų mielos tėvynės 
ateičiai”.

Lietuvių mėnraštis anglų 
kalba “Bridges” yra leidžia
mas Brooklyne. Gaisras sunai
kino administracijos kambarį 
ir prenumeratorių bei platin
tojų kartoteką. Leidėjai prašo 
prenumeratorius, gyvenančius 
Kanadoje, Britanijoje, Austra
lijoje ir Afrikoje, atsiųsti sa
vo adresus: “Bridges”, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

oouooo trfftrtr'trtr'trtr'triTtr'triT ū n u **"*»*>*>**"<>

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA

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.
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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

Šv. Kazimiero sukakties kongreso
su jaunimo atliekama 
programa rengiama 
rugsėjo 1, šeštadienį,

vakaronė
Programoje: kazimierinio turinio montažas, savos kūrybos kom
pozicijos, jaunieji talentai iš Toronto, Čikagos, Ročesterio, Lon
dono, Lietuvos progrindžio spaudos paroda, vyno ir sūrio vaišės. 
Įėjimas — laisva auka. Kviečiame dalyvauti jaunimą Ir senimą bei 
visus kongreso dalyvius, kurie tą vakarą negalės būti operoje

Vysk. V. Brizgys, kuris akty
viai dalyvaus laisvojo pasau
lio lietuvių kunigų suvažiavi
me ir šv. Kazimiero sukakties 
kongrese, išspausdino “Drau
go” 1984. VIII. 15 laidoje 
straipsnį, kuriame skatina 
Amerikos ir kitų šalių lietu
vius dalyvauti kazimierinia- 
me kongrese Toronte š. m. rug
sėjo 1 ir 2 d.d. Straipsnyje 
rašo: “Ten susirinks lietuvių 
iš įvairių kraštų dar kartą vie
šai ir iškilmingai paminėti 
šv. Kazimiero metų. Savo iškil
mingumu šis įvykis neprilygs 
Romoje kovo 3-4 dienomis, bet 
Toronte lietuvių susirinks 
daug kartų daugiau, negu su
sirinko Romoje. Tai bus pasku
tinis šv. Kazimiero metų dides
nis įvykis ... Kas vyko Romo
je, kas vyks Toronte, kas vyko 
ar dar vyks šv. Kzimiero vardu 
įvairiose šalyse ar vietovėse, 
tai reprezentuoja visai mūsų 
tautai ir todėl kiekvienas lietu
vis privalėtų jaustis vienaip 
ar kitaip turėjęs savo dalį tuo
se įvykiuose.”

Kanados katalikų savaitraš
tis “The Catholic Register” 
1984.VIII.25 išspausdino žur
nalistės Vidos Žalnieriūnaitės 
paruoštą gana platų informaci
nį straipsnį apie šv. Kazimiero 
sukaktį ir pasaulio lietuvių 
katalikų kongresą Toronte 
š.m. rugsėjo 1 ir 2 d.d. Jame 
cituojami kardinolo Carterio 
žodžiai, skirti kongresui, at
pasakota programa, suminėti 
žymieji kongreso dalyviai, pa
skaitininkai, opera “Dux Mag
nus”, baigminis pokylis ir kon
greso manifestas. Straipsnio 
autorė yra kongreso informa
cinės komisijos narė, kurį lai
ką dirbusi minėto savaitraščio 
redakciniame kolektyve. Da
bar ji dirba Ontario katalikų 
mokytojų sąjungos tarnyboje.

Spaudos agentūra “Canadian 
Scene”, aptarnaujanti etninę 
spaudą bei radijo programas, 
savo biuletenyje 1984.VIII.17 
įdėjo platoką informaciją apie 
pasaulio lietuvių katalikų kon
gresą Toronte. Joje rašoma, 
kad tuo kongresu bus pagerb
tas Lietuvos globėjas šv. Ka
zimieras 500 metų mirties su
kakties proga kultūriniais bei 
religiniais renginiais, pamal
dose dalyvaujant kardinolui 

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,

Toronto Lietuvių namams

reikalinga virėja
sekmadienio popietėms ir parengimams.

Atlyginimas — pagal susitarimą.
Kreiptis į Lietuvių namų vedėją darbo valandomis.

Telefonas 532-3311.

Carteriui. Svarbiausia dalis 
būsianti opera Ryersono teat
re rugsėjo 1 d. Kad bus ir ant
ras spektaklis rugsėjo 2 d., ne
pažymėta. Biuletenį redaguoja 
šveicarų kilmės red. Douglas 
Amaron.

Sol. Slava Žiemelytė, kuri 
atliks reikšmingą vaidmenį 
kazimierinėje operoje “Dux 
Magnus” rugsėjo 1 ir 2 d.d. To
ronto Ryersono teatre, yra 
daug metų dainavusi Kanados 
operoje, kuriai vadovavo Her
man Geiger-Torel ir Lofti Man- 
souri. Be to, ji yra dainavusi 
Banff operoje, CBC televizinė
je operoje, įvairiose radijo 
ir televizijos programose, kon
certavusi Kanados, JAV ir Aus
tralijos lietuviams. Yra išleis- 
dinusi klasikinių dainų plokš
telę “Su jumis”.

“Volungės” choro repetici
jos prasidės rugsėjo 7 d., 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Studentų amžiaus 
jaunimą, mėgstantį dainą, ma
loniai kviečiame įsijungti į 
choro eiles. Valdyba

Jaunas sąžinės kalinys Ju
lius Sasnauskas tebėra Sibire. 
Jo artimieji yra gavę laiškų. 
Adresas: J. Sasnauskas, selo 
Parabel, Tomskaja obl., ui. 
Sowjetskaja 147a, 636600
UdSSR.

Laikraščių redakcijos turi 
nuolat sunkumų su spaustu
vėmis, kuriose įvyksta techniš
kų klaidų. Šį sykį “TŽ” 33 nr. 
pirmajame puslapyje iškrito 
parašas po nuotrauka: “Vaiz
dai iš Septintosios laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventės. Nuotr. V. Bace
vičiaus”.

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).

8 vai. vakaro 
“Royal York” viešbučio 
Ontario Room salėje, 
III aukšte

Rengėjai

Linas-Jonas Kaknevičius ir 
Jūratė-Teresė Biretaitė susi
tuokė š. m. rugpjūčio 25 d. Pri
sikėlimo šventovėje. Jungtu
vių apeigas atliko kun. K. Kak
nevičius — jaunavedžio tėvas. 
(Pastarasis, mirus žmonai, iš
ėjo teologinius mokslus ir š. m. 
pavasarį buvo įšventintas ku
nigu). Mišias koncelebravo 
kun. J. Staškus ir kun. E. Jur
gutis. Solo giedojo L. Marcin
kutė ir A. Simanavičius. Vestu
vinė puota buvo suruošta Prisi
kėlimo salėje, kur dalyvavo 
per 300 asmenų. Gintariečiai, 
palydėdami jaunavedžius į ve
dybinį gyvenimą, atliko vestu
vinį šokį Rezginėlė. Pranešė
jų pareigas atliko Andrius 
Kaknevičius ir Lina Kuliavie- 
nė, įnešdami nemažai humoro. 
Po gausių sveikinimų iš Kana
dos ir JAV nuoširdžias kalbas 
pasakė jaunavedžių tėvai. Vi
siems gražiai padėkojo jauna
vedys Linas. Beveik visos kal
bos buvo pasakytos lietuviš
kai. Vyravo jauki lietuviškų 
vestuvių nuotaika.

“Ateities” žurnalo redakto
rė Stasė Petersonienė su sa
vo vyru iš Čikagos lankėsi To
ronte, dalyvavo savo giminai
čio Lino Kaknevičiaus vestu
vėse, susitiko su ateitininkų 
veikėjais ir sutarė parengti 
specialų “Ateities” numerį, 
skirtą Kanados ateitininkams. 
Tikimasi, kad toks numeris iš
eis 1985 m. vasario mėnesį.

Teresė Ramanauskaitė iš 
Punsko Suvalkų trikampyje 
atskrido į Torontą pasisvečiuo
ti pas gimines. Kanadoje žada 
pabūti tris mėnesius. Punsko 
parapijoje ji ilgus metus dir
bo, paruošdama vaikus pirma
jai Komunijai.

ffl MONTREAL
“Lito” narių patogumui prie 

įstaigos lauko durų yra įtaisyta 
naktinių indėlių dėžė. Dabar ga
lite įdėti savo pajamas bet kuriuo 
metu. Indėlius dėkite tik į vidu
rinį perskyrimą, kuris turi užra
šą “ENVELOPES”. Įdėjus indėlį, 
durelės turi būti nustumtos iki 
galo, kad vokas nukristų žemyn, 
kitaip durelės neatsidarys sekan
čiam indėliui. Visi indėliai turi 
būti užklijuotuose vokuose. Bū
tinai įdėti į voką instrukcijas, ką 
norėtumėte atlikti. Toks būdas 
yra saugus. Kviečiame visus na
rius naudotis tuo nauju patogumu.

Arti trijų šimtų parapijiečių 
yra užsiregistravę dalyvauti po
piežiaus laikomose pamaldose 
Jarry parke. Užsiregistravusiems

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

I MONTREALIO LIETUVIŲ
II KREDITO UNIJA______

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ........................12 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 11.25%
180-364 d................  10.75%
120-179 d................  10.25%
30-119 d................ 9.75%

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 8.25%
su drauda .................. 8 %

Čekių sąskaitos: ............... 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 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

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais Bloor ir Bathurst rajone, 
pirmame aukšte, su privilegijom 
naudotis virtuve. Skambinti po 6 v. 
vakaro telefonu 535-5126 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS butas Dover- 
court-College rajone, dviejų kam
barių ir virtuvės su baldais trečia
me aukšte. Pageidaujama suaugu
sio asmens. Telefonas 534-5972.

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. 
1 - 416 - 526-8281.

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

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

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 
“Petals Florist” tel. 769-5009. Adre
sas: 710 Annette St., Toronto, Ont., 
vienas blokas į rytus nuo Jane St. 
Pristatymas į ligonines, laidotuvių 
namus ir t.t. Savininkė yra prityrusi 
vestuvinių gėlių tvarkymo srityje. 

dabar dalinami bilietai: sekma
dieniais gaunami pas Albiną 
Blauzdžiūną, kitomis dienomis — 
klebonijoje. Primename, kad be 
šių bilietų niekas negalės į Jarry 
parką įeiti. Alb. Blauzdžiūnas 
taip pat pardavinėja toms pamal
doms kėdutes po tris dolerius ir 
pamaldų knygutę.

Gintaro ir Aldonos Radzevičiūtės- 
Nagių sūnus rugpjūčio 19 d. pa
krikštytas Justino-Gintaro-Liudo 
vardais.

A. a. Veronika Atraitienė mirė 
rugpjūčio 14 d. Palaidota iš AV 
šventovės rugpjūčio 17 d. Mount 
Royal kapinėse. Nuliūdime liko 
duktė su vaikaičiu, trys seserys 
ir kiti giminės. B. S.

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

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

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.

LIETUVIAI PASINAUDOKITE 
PROGA! Parduodu parką su visom 
mašinom ir Įrankiais. Kaina 
300,000 dol. Adresas: 158 Willow 
Street, Paris, Ontario N3L 3E1. 
Telefonas 442-3576. A. Padolskis.

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

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

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

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

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”.

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.

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


